
 

 

-  -

20162017



 

 

 

 

 

 

 ق ال الّلو تعالى
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 **  ىداءشكر وإ** 

على جميع الّنعم الّتي بيا علينا،  ونحمده  تعالى  سبحانو و في بادئ ذي بدء نشكر الّلو  *        

 ونسألو أن يكون عملنا ىذا خالصا لوجيك الكريم.خاصة نعم العلم، 

 ىذا،   نافي إنجاز بحث  المعنوي والمادي  يد العون  شكر جزيل الّشكر جميع من مّد لنان*        

  أطال اهللقرّة عيني،  بدء بالوالدين الحبيبين: أّمي الحبيبة   ،يديو ليمننشكرىم جميعا و  ناوبدور 

 .في عمرىا، وأبي الحبيب رحمة اهلل عليو، ثّم أفراد عائلتي كلّ باسمو

أساتذة قسم األدب العربي بجامعة عبد الحميد    جميعإلى  من نطق بلغة القرآن،  كلّ  إلى  *        

 بن باديس.

 إلى جميع عّمال المكتبات، خاّصة مكتبة القسم، ومكتبة جامعة سيدي بلعباس.*

 .أّولو إلى آخره أىدي ىذا العملتضّمنيا البحث من  مفّكرة باحثة  إلى كلّ شخصية  *  

 والحمد هلل رّب العالمين.
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أّمة ولكّل العرٌق، تارٌخها الّزاخروالمتنّوعبمناألمم العلوموالمعارفشّتىتراثها

والفنون و، األخٌرة واختالفاتهاقدهذه لتعّددها كبٌرا لقٌتاهتماما ٌّز، متم فّن كّل بحٌثنجد

أكثرأردناالّتحدٌدوإذابشقٌهالّشعريوالّنثري.خاّصةفناألدبوتمّثلتأكثرفًعناآلخر،

سٌماوالأكثرالفنونالّتًخاضفٌهااألدباءمنذأقدمالعصور،ّنالّشعر،باعتبارالّشعرف:قلنا

،ًحمّشعرالملكال:وقّدسوهاكثٌراّجدهاأصحابهامأنواعشعرٌةالعصرالٌونانًمنهماعرف

قبلبزمنبعٌدعندالعربأٌضاهذاالفناألدبً،والّشعرالغنائً.وقدظهرالّشعرالدرامًو

اإلسالم اختلفالكثٌرمنمإّرخًاألدبفًتحدٌدهمجًء ، نافستهوإن، فنونفًاألهمٌة

علمهمالّذيهو،واعتبرهابنالعّباسكماودٌوانهمهمفنّكانأخرىكفّنالخطابةإاّلأّنالّشعر

،وهوٌقصد"علمقوملمٌكنلهمعلمأعلممنه"قالعنهعمربنالخطابرضًّللّاعنه:

الّذيالّشعرالجاهلً األولىلألدبالعربً، اللّبنة ولكانٌمثل باعتبارهعامة لّشعرخاصة،

ٌاالّنواةللفعلالّشعريالعربً.الجٌنالوج

الفنونالعربٌةالّتًأبرزتو الّشعرالجاهلًمنأهم العربٌةٌعّد بؤسلوبواقعالحٌاة

مدحهالكثٌر، ًّ له،وإنكانالبعضٌصّنفهذاالمورثالّشعريبؤكمعلىجمٌعاألصعدةفّن

ماوصلتوازيالبعضاآلخرٌرىفٌهماقدٌرقىإلىدرجةضمنالّشعرالغنائً،إاّلأنّ

الٌونانً الّشعر لهومٌروس.،منهحمًملال،إلٌه واألوذٌسة البعكاإللٌاذة ٌعتبره كما ضفهو

بتفاعالتالّنصوص،تراثٌة،لٌسفقطكنصوصبناءمكتمال ًّ كعالمغن قدٌمة،ولكنأٌضا

المعارضاتواالقتباساتوالّتؤوٌالتالمختلفةباختالفالعصورواالّتجاهاتوالقّراء،أيأّنوب

الّذي الّشٌخ، الّنّص إّنه الفنفًالّتارٌخأٌضا. إنجازاتهذا الفنومن من كامل تتٌحبناءه

ورّبماارسٌنالقٌامبكتابةسٌرةحٌاته،تتٌحللدّله،تؤثٌرهوتؤّثره،حٌاتهكلّهاأفعاله:نجاحهوفش

 هً للّنصوصاألدبٌة العلمٌة الّنص،كانتالّدراسة حٌاة سٌرة كتابة األخٌر مافً وألمر

 لٌفّضل والقّراء والباحثون الّنقاد الّنصوصاألقدم مقاربة غالبا: الّنصوصنعلّشعر ال هم

المعاصرةلهم.

عرالجاهلًبعناٌةالباحثٌنالعربوالغربٌٌنعلىحدسواء،باعتبارهلقداستؤثرالشّو

وعًالجاهلٌٌن وٌكشفعنمعالم األولىللفعلالشعريالعربً، النووٌة ٌشكلالجٌنالوجٌا
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 وعقائدٌا. وأخالقٌا معرفٌا الجاهلً والّشعر ولو أكثره، ضاع كان لوصلناوإن كلّه وصلنا

منه فهوفٌضكثٌر ذلك ومع ، ضّم واسع منبحر والمتعّددة المختلفة الّدرر أحشائه فً

ال الّشعرٌةمصنفات المجموعات أو )ت الّضبً للمفّضل المفّضلٌات أهّمها: من (،ـه531،

الملكبنقرٌب)تو أشعارالعربألبًزٌدـه652األصمعٌاتلألصمعًعبد جمهرة ،)

أوالمعلّقات.الجاهلٌاتوشعرالّصعالٌك،والقصائدالّطوال(،ـه652األنصاري)ت

شّكلت هذهوقد المجموعة المجموعات-المعلّقات–األخٌرة بقٌة عن نوعٌا ٌّزا تم

بحٌثاألخرى، الجاهلًبؤكمله. البعض:أضحتالمعلّقاتووسمتالعصر ٌقولعنها كما

جاهلًإضافةإلىشعراءالّصعالٌك،مدرسةعبٌدالّشعر،الّشعراءمدرسةمنمدارسالّشعرال

الفرسان..

قاتكانأكثرالنصوصلغةوفكراوتشكٌالجمالٌا،وباألخصونحسبأّنشعرالمعلّ

بنشّداد.... وعنترة بنالعبد، وطرفة بنربٌعة، ولبٌد واألعشى، امرئالقٌس، وإذامعلقة

الدّ عدٌد قاربتهاكانت النّراسات مسائل واالنتحالفً الّشعرشؤة فً حسٌن: طه كدراسة

الجاهلً أو ، خاّصةتٌماتهادراسة البحوثاألكادٌمٌة من وقفتعلىجوانبهافًكثٌر أو ،

قراءاتاعتّدتبالسّ ثمة فإّن النحوٌة الدرساللغويالستنباطالشواهد توّسلها أو ٌاقالفنٌة،

مثلماذهبإلٌهٌةالتًبحثتأصولهاوحلّلتهاتحلٌالفٌلولوجٌا،لقراءةمتونها،كالقراءةالتارٌخ

ناصرالّدٌناألسدفًدراسته:مصادرالّشعرالجاهلًوقٌمتهاالّتارٌخٌة،ونجٌبالبهبٌتًفً:

وماأكثرها،لكنفسٌةالتًرّكزتعلىالظاهرةالّطللٌة،والقراءةالنّالمعلّقاتسٌرةوتارٌخا،

أهمّ علنذكر الحصرها ال المثال سبٌل عند،ى الّنفسً الموقف خلٌف: ٌوسف مً دراسة

 المعلّقات، المٌثودٌنٌةشعراء مكوناتها فً بحثت التً األسطورٌة دراسةوالقراءة منها ،

االجتماعٌةرغم القراءة ثّم الّشعرالجاهلًتفسٌرأسطوري، الّشافًالّشوري، مصطفىعبد

.قضٌةااللتزامفًالّشعرالعربًقلّتها،كدراسةمحّمدعّزام:

خباٌاها، لكشف وسعت نصوصها، األخرى هً احتضنت نسقٌة قراءات وثّمة

كما–شفراتهاالّترمٌزٌة،واستكنهتبنٌاتهاالعمٌقة.بالّرغمواستجالءمستغلقاتهاالّداللٌة،وفكّ

ٌنصرفعنهالّنصوصمنالقارئبمكان،إذثّمةمنأّنلٌسكلّ-ٌقولقاسمالمومنً ما ها
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قارئه،وثّمةمنهاماٌقبلعلٌهقارئه،وثّمةمنهاماالٌقرأإاّلبعضهوثّمةمنالّنصوصما

ئهمرةإثرأخرىأوعصرابعدقارإاّلمرة،وثّمةمنهاماٌعودإلٌهٌقرأكلّه،ومنهاماالٌقرأ

المعلّواقعوالعصر، النّأّن بقدرتهاقاتمن اتسّمت لتعددصوصالتً قابلة تكون أن على

نصوصالّشعرالجاهلًعموما.بالقٌاسإلى،القراءات

الّنقدهواآلخرلمٌبقعلىتلكالحال،فًبساطته،وعفوٌتهوجزئٌته،بلأّنوباعتبار

ٌّزا نماوتطّور،حّتىأضحىلهمدارسهونظرٌاته،مناهجهواّتجاهاتهالمختلفة،مّماجعلهمتم

 بتعّدد أطلقأكثر فقد األخٌرٌن، العصرٌن فً خاّصة دائرته، فاّتسعت ومقارباته، مشاربه

عصرالّنقدعلىكّلمنالقرنٌنالّثامنوالّتاسععشر،ولكنالقرنالعشرٌنٌستحّقهذااللّقب،

إذلمتنهمرفٌهالكتاباتالّنقدٌةفقطبلوصلالّنقدإلىدرجةعالٌةمنالوعًبالّذات،وجاء

واالختالفاتفًالمبمناهج الّتعّددٌة المشتركلهذه القاسم أّن غٌر قارباتوإجراءاتجدٌدة.

،وبذكرالّذيازدهرفٌهالّنقدأكثراألّولخاّصةبحكمأّنهالمٌدانوهواألدب،والّشعرواحد

الّتًٌنبغًأنتكونقدقرئتوفقهذاالّطرحالّنقديالجدٌد،ولمالّشعرنرجعإلىالمعلّقات

.داءالّنقديالّذيألبسهلهاالّنقادالقدماء،ضمنمنظورالّنقدالقدٌمتبقبذلكالر 

تقدمو المجموعةالّشعرٌةالّتًعرفتبالمعلّقات،بناءعلىما الّتساإلعنهذه دفعنا

الج الّنقدٌة الحركة هذه الّنصوصالّشعرٌةوعن تلك على ألضوائها تسلٌطها ومدى دٌدة،

ظلّ وفً المعلّقاتٌة، المفاهٌم فً المتسارعة ٌّة،الّتطّورات الّثقاف والّتصّورات هالّنقدٌة وما

دالّذيأضفتهالمعاصرة؟وأٌنٌكمنالجدٌالمقارباتالّنقدٌةنصٌبالّشعرالمعلّقاتًمنهذه

 المقاربات النّلهذه هذه صوص؟ أخرى؟ دراسات تكشفه لم ما فٌها كشفت أّنهاوعّما بحكم

ّنقدالقدٌممقارباتذاتإجراءاتومنطلقاتمختلفةحتماتكوننتائجهامختلفةعّماوصلإلٌهال

القراءةو.لىتلكالّنصوصالمعلّقاتٌةفًنظرتهإ فإّن إنكانتاإلشكالٌةتحٌلإلىالقراءة،

 إلى وتحٌل متعّددةتتفتح ،إشكالٌات البحث: موضوع عن تخرج لم هً ذلك شعر"ومع

فًالمنجزالّنقديالمعاصرلشعر–"المعلّقاتفًضوءالمقارباتالّنقدٌةالمعاصرة قراءة

-المعلّقات
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منها:اختٌارنالهذاالبحثألسبابوتؤسٌساعلىماسلف،ٌؤتً

المعلّ فًأّن الّنصوصالمركزٌة من تعّد إلىقات وبحاجة العربً، الّشعري الّتراث

تعكس اإلشارٌة،ومنحٌثإّنها وتقفعلىمعالمها الّداللٌة، مقارباتنقدٌةتستكنهأنظمتها

موقفالّشاعرالجاهلًفٌهامنالوجودوالعالم.

ؤنراساتاألكادٌمٌةالمعاصرة،كماهوالشّقاتلمتلقالعناٌةالكافٌةفًالدّّنالمعلّثّمإ

النّ إلى انصرففٌها ما إاّل الجاهلٌة. النصوصالّشعرٌة من كثٌر لصٌاغةمع اللغوٌة احٌة

قاعدةأوتسوٌغحكمأواالحتكامإلٌهاكشاهدعلىكالمالعرب.

تًقاربتهاكانتإّماتقلٌدٌةأوسٌاقٌة،لمتتمكنمنأّنالمناهجالّإضافةإلىذلكنجد

الّشعرٌة،ولم ٌّا،تقفاستغواربناها وفن والمستفقطتؤثٌرالبٌئةعلىجمالٌاتهاموضوعاتٌا

فًشعرائهاوانعكاسذلكعلىالمقولالّشعري.

علّةتصنٌفهذهالمجوعةالّشعرٌةثّمإّنماشّكلهاجسالبحثفًهذاالموضوعهو

رد،ورّبماذلكمعأّنالّتؤثٌروالّتؤّثربٌنمختلفاألممفًأيمجالوا،ضمنالّشعرالغنائً

راجعإلىالقراءةالّتًقرئتبها،وكانهذادافعاآخرللبحثفًإمكانٌةوجودماٌخالفهذه

إضافةإلىأحكامأخرى.نوعمنالمغالطةفًبعضاألحكام،الّنظرةالّتًٌبدوفٌها

يأورفًقراءةالّنقادلمختلفالمقارباتفًالجانبالّنظعلىحسباّطالعناكماأّن

،ومنجهةثانٌةهذامنجهةًالّتطبٌقالجانباوقفواعلىمقلّ،إشكالٌةالمنهجأوالمصطلح

ٌّبةلهذهالمقارباتلشعرالمعلّقات،علىما وإننظرالّنقادإلىالّتطبٌقفهناكقراءاتظلّتمغ

ذهالمقاربات.لهامنظهوروفقهلهذهالّنصوصمنقٌمةتارٌخٌةإبداعٌةفًحّدذاتها،وما

فًنفس ومكلّفة ٌّقة البحثكانتش هذا فًفضاء الّرحلة تلكاألسبابفإّن كّل ومع

ففً،الوقت،ذلكألّنهكانمحاطابجملةمنالّصعوبات،أهّمها:مطاردةالوقتومحاصرتهلنا

تكفًألنتكونموضوعبحثلٌسلوفرةالمادةوإّنمافقطقراءةمقاربةواحدةهذاالموضوع

و أوسع قراءة تتطلّب مقاربة بحثلكونكّل البحثملزم أكثرفًحٌن ٌّد ،بوقتمحّددومق

ٌّنة .وإشكالٌةمحّددةلمساحةمع
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،خاصةالّتًتشّكلركٌزةقلّةالمصادروالمراجعومنالّصعوباتالّتًواجهتناأٌضا

ٌّنةمنالمقاربات ًبدونهاقدٌكونوالّتلشعرالمعلّقات،المعاصرةالبحثبتضّمنهامقاربةمع

الحصولتعّذرعلٌنااكموأٌضاالمراجعوالّدراساتالّتًتندرجفًنقدالّنقد،البحثناقصا،

بعضالمراج ععلى المعلّقات، حول الّتًصدرتثمّوالّدراساتاألجنبٌة بعضالّدراسات

 ولم منهامإّخرا االستفادة ٌكنبوسعنا الملككدراسة الّشعراألّول،فًكتابه:مرتاضعبد

أضفى،كانتهًاألخرىإشكاالألحالمحسنالّصادرمإّخراأٌضاقضاٌاالمعلّقاتكتابو

البحثفًهذاالموضوع.صعوبةعلى

 نعرضصعوبات أن هنا نود البحثولسنا والجزئٌة،ومشكالت هذهالكبرى ألّن

ستؤخذمكانهامنالبحث،وستظهرفًالوقتالمناسبدائمابحسب-عتقدفٌمان–المشكالت

الخّطةالتًرسمناهالهذاالبحث.وقدكانتأصعبمنالبحثنفسهرسمالخّطة،ألّنالمٌدان

ٌل.فؤيشخصٌقرأكثٌراللمناهجالنقدٌةالّذيسنعملفٌهلٌسمنالّسهلفٌهاالهتداءإلىسب

هائٌةفًالّنتائجالتًتصّورهاالمعاصرةالبّدأنٌصدمهتضّخمالحقائقمنجهة،ونقصالنّ

الحقائقمنجهةأخرى.

أّمافٌماٌخّصالحدٌثعّماسبقإلىهذاالموضوع،فٌمكنالقولإّنهجدٌدالّطرح،من

بعضالقراءاتالّسابقةكانتشاملةحولالّشعرالجاهلًعاّمة،ناحٌةقراءةالقراءة،كماأنّ

جمعهافًوبعضالّدراساتكانتموّزعةفًالكتبوالمجاّلتوالمواقعاإللكترونٌة،فحاولنا

على ولالّطالع الّنصوصالّشعرٌة، هذه ٌخّص لما إلٌها الّرجوع للقارئ ٌسّهل بحثواحد

نتلكالمقارباتالّنقدٌةالمعاصرة،إذبالمثالتفهمالقاعدة،الجانبالّتطبٌقًلماهونظريم

ٌبدوأّنهاقداإلشارةهناإلىالمحاوالتالّسابقةالتًحامتحولهذاالمٌدانولكّنهاٌفوتناوال

ٌّةأصدرتأحكامافًخصوصهذاالّشعر، وقدفّندتأحكامهامنذلكالدراساتالخارجنص

ع،و،وبهذاوقعاختٌارنالهذاالموضأضفتهمنجدٌدعلىهذهالقراءاتبماالدراساتالّنسقٌة

 « وهو: المعاصرة الّنقدٌة المقاربات ضوء فً المعلّقات الّنقدي–شعر المنجز فً قراءة

 »-المعاصرللّشعرالمعلّقاتً
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رّعلىالو منغم أّن هًالتًتحّدد البحث،القراءة كّلخطة ٌّر تتغ قد وعنطرٌقها

تعاملنامعالموضوعمع لمٌخرجعنهٌكلهوالّذي،فًهذهاإلشكالٌةطٌاته،ومعذلكفإّننا

الّشكلًالخارجًعنمدخلوأربعةفصول.

جعلناالمدخلبابانلجبهشعرالمعلّقاتضمنالّنقدالحدٌث،فعنوناهبـ:شعرالمعلّقات

بتعرٌفه،وشروحاته،شعرالمعلّقاتإلىتالخارجنصٌة،منخاللالّتطّرقمقارباالضوءفً

 األجنبٌة، بعضالّدراسات فً عنه قٌل المدخل،وما من األّول المبحث ضمن هذا وكان

 بـ: المعنون الّشرحالمعلّقات: والعددالّترجمة، الّتسمٌة ، ، المبحثالّثانً: للّنقدثّم خّصصناه

ةوالّتدوٌن،االنتحال،والّشفوٌةكقضٌ،االنطباعًوماطرحهمنقضاٌامختلفةعنالمعلّقات

 الّسرقات،والوحدة وقضٌة المالعضوٌة، الّثالثبثّم الّسٌاقٌةحث والمناهج المعلّقات : بدء،

.جتماعًاالوكذاالمعلّقاتوالمنهجبالّتارٌخًثّمالمنهجالّنفسً،ثّماألسطوري

أمّ بمقاربةا خّص منها كّل فصول، توّزعتبٌنأربعة للمعلّقاتفقد الّنسقٌة القراءة

 ٌّنة، والّتًمع المعلّقات، لشعر البنٌوٌة المقاربة حول: كان فقد األّول الفصل ٌخّص فٌما

دٌب أبو كمال األّول: مباحث، أربعة فً نماذج من علٌه عثرنا ما ومقاربتهتجّسدتوفق

ال لشعر سوٌدانمعلّقاتالبنٌوٌة سامً الّثانً: والمبحث ل، البنٌوٌة بنمومقاربته لبٌد علّقة

معلّقتًامرئالقٌسولبٌدبنلومقاربتهاالبنٌوٌة:سوزانستٌتكٌفتشلث،ثّمالمبحثالّثاربٌعة

علًسرحانالقرشًومقاربتهالبنٌوٌةللمعلّقاتالّسبع.ربٌعة،والمبحثالّرابع:

فصلالّثانًحولالمقاربةاألسلوبٌةللمعلّقات،والّتًتكمنفًثالثةوٌؤتًبعدذلكال

ٌّدحنفًوالمبحثالّثانً:،المعلّقاتالمقاربةاألسلوبٌةلشعرموسىربابعةومباحث،أّولها: س

بردادي بغداد ثّم ربٌعة، بن لبٌد لمعلّقة األسلوبٌة قراءته فً األسلوبٌةومقاربتهحسنٌن

.فًالمبحثالّثالثرللمعلّقاتالعش

المعلّقات، لشعر الّسٌمٌائة للمقاربة خّصصناه الّذي الّثالث، الفصل إلى عّرجنا ثّم

للموضوعاتفً للمقارباتالّسٌمٌائٌة األّولمنه بحٌثجعلنا مباحث، ثالثة وتضّمنبدوره

األنثروبولوجٌة الّسٌمٌائٌة المقاربة المبحثالّثانًحول: وكان معلّقاتكالمعلّقات، ماللّسبع
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لٌِها ٌَ بعدذلكالمقاربةالّسٌمٌائٌةواألسلوبٌةللمعلّقاتكماأوردهاقّدمهاعبدالملكمرتاض،ل

الّسعٌدموفقًبطرحمختلفضمنالمبحثالّثالث.

 المقاربات هذه لتسلسل مدارووفقا نجعل أن الخّطة مّنا اقتضت المعاصر الّنقد فً

الغذامًعلىماالفصلالّرابعحولال ّللّامحمد وكانعبد لشعرالمعلّقات، الّتفكٌكٌة مقاربة

 نماذج من المقاربة،االنّعثرنا هذه وفق كاملة بعضالمعلّقات على وقف الّذي الوحٌد قد

 حثالمبفخّصصنا والمناهجالّنسقٌةاألول: الغذامٌة )الّتفكٌكٌة( للّتشرٌحٌة والمبحثالّثانً:،

:فكانحولشعرالمعلّقاتواستراتٌجٌةالّتفكٌك.المبحثالّثالثأّما،الّتفكٌكٌةمقوالتال

ثّمختمنابحثناهذابخاتمة،جاءتحوصلةوخالصةلمختلفالّنتائجواالستنتاجاتالّتً

،مردفٌنلهابملحقضّمترجمةلسٌرشعراءالمعلّقاتمعتوّصلناإلٌهامنإنجازهذاالبحث

.املللّنصوصالمعلّقاتٌةمقّطعةتقطٌعاعروضٌاالّذكرالك

طبٌعة أّن من الجابري، قاله بما المنهج اختٌار فً عملنا فقد سبق، ما إلى واستنادا

تبحثفًتلقًمستوٌاتالتّ دامتقراءتنا وما المنهج. وهًمنالّنصهًالتًتحّدد ناول،

فً ٌتبلور المنهج نترك فإّننا القراءة، قراءة المقارباتقبٌل ظّل ، مع الّتعامل مختلففً

الّدراسات هذه الّتًأثارتها آلٌةالوصفكآلٌةمنآلٌاتالبحث،معحولالمعلّقاتبالقضاٌا

ٌّةوالمقارنةالّتحلٌلوالمقاربة علمٌة،حّتىنقفعلىخصوص نرىفًذلكضرورة عندما

تعاونأوتشاركبٌنماهوبنٌوي،فكانًتوّصلإلٌهاهذاالبحثأوذاك،بعضالّنتائجالّت

...لٌصبفًاألخٌرفًقراءةالقراءةوتفكٌكً،ونسقً

ف المتبع المنهج هو قبٌل القراءةمن قراءة مختلفعن وهو لألدبةالمباشرالقراءة

هذا ٌترك وأن اإلبداع، نقد مناهج أحد تبنً ٌتخلىعن أن هو النقد لناقد الطبٌعً فالموقع

عرفةبلهومعرفةلنقاداإلبداعأنفسهم،ألّنالمجالالحقٌقًلبحثهالخاصلٌسالماالختٌار

إذا  هو كانالمعرفة، إذا الخاصّمجبر مهمته حدود الحقلٌدرك فً ٌشتغل أن على ة

ألّنهمنالّصعوبةبمكانالخوضفًهذاالّنوعمنالبحث.،االبستمولوجً
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فًهذاالبحثفهًقلٌلةمقارنةبالمقارباتالّنقدٌةأّماعنالمصادروالمراجعالمعتمدة

تقّلعنهقراءاتالقراءةأوالّدراساتالّنقدٌة توفّرمنها المعاصرةلشعرغٌرالمعلّقات،وما

ٌمكنأندراساتعلىأّنناننوهبؤّنثّمةالّتًٌمكناالستعانةبهالتوضٌحقضٌةمافًالبحث،

نذكر حداثٌة، بعد وما حداثٌة مناهجقرائٌة تبّنتفًمجملها وقد البحث، هذا بها ٌستضًء

البنٌةاإلٌقاعٌةفًالّشعردراساتكمالأبودٌب:الّرإىالمقّنعة،جدلٌةالخفاءوالّتجلًّ،منها:

السّ الجاهلً، الّشعر فً القراءاتاألسلوبٌة ربابعة: موسى دراسة لعبدالعربً، معلّقات بع

مختلفم الجدٌد،إالملكمرتاض، الّصوتالقدٌم علىرأسها: الغذامً، محمد ّللّا لّفاتعبد

الخطٌئةوالّتكفٌر،المشاكلةواالختالف،القصٌدةوالّنصالمضاد،تشرٌحالّنص.

مو لدٌنا توفّر على:مّما اعتمدنا الّنقد ٌندرجفًنقد الّسٌاقٌا بلوحً ةدراستًمحمد

الّنسقٌةألحمدٌوسف،إشكالٌةالمصطلحفًالخطابوالّنسقٌةحولالّشعرالجاهلً ،القراءة

وغلٌسً لٌوسف الجدٌد العربً رومٌة،الّنقدي وهب ألحمد الجدٌد والّنقد القدٌم وشعرنا ،

وقراءةالّنصالّشعريالجاهلًفًضوءنظرٌةالّتؤوٌللعاطفأحمدالدرابسة.

ال فإّن ذلك شّكلومع مّما البحث، هذا فً علٌها الحصول تعّذر المراجع من كثٌر

صعوبةأخرىمنبٌنالّصعوباتالّتًواجهتنا.والّتًقدتضفًنقصاعلىالبحث،ولكنكما

ٌقولالّشاعرلكّلشًءإذاماتّمنقصان،فالٌّدعًأحّدفًأّيعملالكمال.

وبفضلاألستاذالمشرف،استطعنابإذنّللّاغٌرأّنبفضلّللّاعّزوجّلجاللهعلٌنا،

،،وماتوفّرلنامنمادةالبحثتعالىأننتجاوزتلكالعقباتونتخّطاهابماأتٌحلنامنفرص

أنٌضٌفحلقةجدٌدةفًسلسلةالّدراسات،الّذينرجوتقدٌمماأمكنناتقدٌمهفًهذااإلنجاز

أخرىإضافةلماقدٌبحثعنهفًالجانبالّتطبٌقًالّنقدٌةحولالمعلّقاتمنجهة،ومنجهة

الق على ٌعصى الّتً المعاصرة، الّنقدٌة والمقاربات الجانبللمناهج فً فقط فهمها ارئ

الّنظري.

قدتغدو العلماءومنهنا الّدراسةأكثرمنلبنةإلىجانبلبناتكثٌرة،وضعها هذه

رحثقافتناالعاّمة،وقدٌلحظالمختّصوننقصافًوالّدارسونفًهذاالمٌدان،وتكّونمنهاص
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بعضجوانبهاألّنهااعتمدتالّنصوصفًنقاطكّلهذاالبحث،وقدتغٌبعنالباحثبعض

ٌّراألحكاموتتبّدلاآلراء. تلكالّنصوصأوالٌلتفتإلٌها،وٌجدهاغٌره،فتتغ

الّنصوصتبقىوٌسهرجّراهاالخلقوٌختصم،:الغذامًمحمدٌقولعبدّللّاوبهذاكما

ٌّراألدواروالمواقعمنقارئإلىقارئ،وهذهالمحاولةهًمسعىلإلضافةوإضافة لكنتتغ

 ما وهو إلٌهاإلضافة، أشار الملك هًمرتاضعبد والبحث القراءة أّن إلىإعلى ضافة

اإلضافة.

الّذي،دلمشرفالّدكتور:حّموديمحمّإلىاألستاذاكرناوامتناناشسّجلنوفًاألخٌر

العمل،وتؤطٌراألطروحةفًهذهعملناقبلاإلشرافعلى الوجهةاألكثردقّةوتوجٌهههذا

شكرناوتقدٌرناسّجلكمانوصّحةبماأضفاهمنتوجٌهاتتصّبفًعمقالمنهجٌةالعلمٌة،

واحدةرسمتحروفهاعلىهذاالبحث،والّزمالءولوبكلمةثراءتصّوراتنالكّلمنساهمفًإ

فًوالّرشادالّسدادجمٌعا،وأنٌلهمناخٌرالجزاءنسؤلّللّاأنٌجازٌهمعّناوالمكتبٌٌنالّذٌن

العرشالعظٌمالقولوالعمل وهورّب علٌهتوّكلنا علّمنا بما وٌنفعنا ٌنفعنا بما وأنٌعلّمنا ،.

وّللّامنوراءالقصد.
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  شعر المعلقات في ضوء المقاربات الخارج نصية                                  مدخل:    
 

1 

كلمة  هتعنٌ ماقدٌما أو حدٌثا ال ٌكاد ٌخفى عن أّي دارس متخّصص فً األدب العربً، 

لكثٌر من كتب القدماء معلّقات فً هذا األدب، وما لها من كبٌر القٌمة، فهً كما ترّدد فً ا

وهً ما وصل إلٌنا من الّشعر الجاهلً، زمن الجاهلٌة وأجود  قٌل فًشعر  أبلػ والمحدثٌن:

ًّ بوضوح كامل.  سمٌت عّدة عبارة عن قصابد طوٌلة برزت فٌها خصابص الّشعر الجاهل

)لمن عّدها سبع  الّسبعٌات ،، الّسبع الّطوالالمذّهبات، أو الّسموط أي العقود ،الّطوالتسمٌات: 

ولم ٌكن االختالؾ فً الّتسمٌة لهذه الّنصوص . المعلّقات الّتسمٌات هًلكن أشهر هذه ، قصابد(

 عّدهابع، وبعضهم أّنها س زعم، فحّتى بٌن القدماء والمحدثٌن كذلك اختلؾ فً عددهابل  فقط،

االعتبار هو كٌؾ هذه  بعٌن ٌإخذوهو األؼلب، لكن ما ٌنبؽً أن  أّنها عشرعلى بعضهم اآلخر 

مختلؾ فصول هذا المدخل، والوقوؾ علٌه من خالل ، وهو ما سنحاول الّنصوص ال عددها

 .هذا البحث ومباحث

 :الّتسمية، العدد، الّشرح، الّترجمة شعر المعلّقات: -1

مجموعة من القصابد أبدعها شعراء  "المعلّقات هً لقد جاء فً كتب مإرخً األدب أنّ 

األصمعٌات والمفضلٌات، ؼٌر هً  :عرب قبل اإلسالم، إضافة إلى مصّنفات أخرى جاهلٌةال

ّل مكانة مركزٌة فً تحت إذاإلنسان الجاهلً،  ةت كانت األكثر شهرة فً تصوٌر حٌاأّن المعلّقا

ٌّز فً األنواع وهً تعالج الموضوعات األكثر امتٌازا بقالب شعري مم األدب العربً،

قٌم وموضوعات أكثر تداول."الشعرٌة القدٌمة ب
1

 

"،جماعة ذكر منهم صاحب كشؾ الّظنون"د وقد شرح هذه القصاب
2

بن أبا جعفر  

، وأبا بكر ـ(ه356)، وأبا علً الّثعالبً المتوفى سنة ـ(ه 333)الّنحاس المتوفً سنة 

ٌُوسً المتوفى سنة  ٌّا بن الخطٌب الّتبرٌزي المتوفى سنة ـ(ه394)الَبَطْل ، ـ(ه502)، وأبا زكر

 ، وشرحه مطبوع متداولـ(ه463)والّدمٌري صاحب حٌاة الحٌوان، والّزوزنً المتوفى سنة 

                                                           
 
1
- « Les Mu’allqât, les Suspendues ou les Pendentifs, sont un ensemble de qasidas préislamiques jugées 

exemplaire par les poètes et les critiques arabes médiévaux. Rassemblées à la même époque que les Asm’iyyaât et 
les Mufaddaliyyât, les  Mu’allqât constituent la plus célèbre des anthologies de la poésie jâhalite. Elles occupent 
une place centrale dans la littérature arabe, où elles représentent les pièces les plus excellentes d’une poésie qui 
fournit à l’époque classique ses genres majeurs, ses valeurs et  ses thèmes paradigmatiques. »       Guidere, 
Mathieu, La Poésie arabe classique, découvert,  éd. Ellipse, 2006, p126-127. 

.487ص م، دار الكتاب العربً، لبنان، 4791: 2طمصطفى صادق الّرافعً، تارٌخ آداب العرب،  -
2
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ابن شرحها أٌضا ، وألبً زٌد القرشً ، وهً مشروحة أٌضا فً كتاب الجمهرةومعتمد بكثرة

 . ـ(ه321)األنباري 

"شرح الّزوزنً فً كتابه  ومن بٌن أهّم هذه الّشروح الّتً تبدو معتمدة أكثر ما قّدمه 

"،المعلّقات الّسبع
1

وهو ، ككلّ  العشرلقصابد حٌن ضّم اأشمل وهناك شرح  ،سبع قصابد وعّدها 

رح المعجمً لهذه المعلّقات بدًء حٌث اعتمد أٌضا الشّ ، لهذه الّنصوص لخطٌب الّتبرٌزيا شرح

بن  بامرئ القٌس، طرفة بن العبد، زهٌر بن أبً سلمى، لبٌد بن ربٌعة، عنترة بن شّداد، عمرو

 بن األبرص. كلثوم، الحارث بن حلزة، األعشى مٌمون، الّنابؽة الذبٌانً، عبٌد

واستعانوا بها فً دراساتهم وبحوثهم اعتمدها الكثٌر من الّدارسٌن قد وهذه الّشروح 

، فرجعوا إلٌها عند االستشهاد بها، ألّن جهود أنفسهم هإالء الّشعراء دواوٌن همأكثر من اعتماد

كانت بإٌراد اللّؽة الكثٌرة فلها  )الّشروح( "طالتهإالء الّشراح كانت مضنٌة، فإن 

واالستشهادات علٌها والؽرض المقصود منها معرفة الؽرٌب والمشّكل من اإلعراب وإٌضاح 

تطوٌل ٌمل  لّتً البد منها من ؼٌرالمعانً وتصحٌح الّرواٌات وتبٌٌنها مع جمٌع االستشهادات ا

"وال تقصٌر بالؽرض ٌخل،
2

ولعّل أكثر ما أفرد هذه القصابد فً مجموعة خاّصة هً الّشروح  

ضمن قصابد فً  سبق وأن أشرنا، فقبل ذلك كانت تدرج وتصّنؾالّتً انصّبت علٌها كما 

ألصمعٌات أو دراسات أشمل للّشعر أو األدب الجاهلً، ولم تفرد لها مصّنفات خاصة كا

أكثر الّدراسات الّتً تناولتها مجموعة مقترنة بكلمة: المفّضلٌات إاّل ضمن الّشروح، فنجد بذلك 

 ."شرح المعلّقات الّسبع أو العشرشرح ضمن عناوٌن هذه الّدراسات، المتمّثلة فً "

الّنقدٌة والّدراسات هذه المعلّقات فً ساحة القراءات  وما حظٌت به لقٌتهإضافة إلى ما 

خرج عن نطاق األدب قد  ًعر المعلّقاتشّ ال هذاأّن أٌضا  نجد، من شروح العربٌة القدٌمة

ؼٌر محدودة بزمان وال  نصوص وهً القومً واكتسب صفة الخلود لما ٌحمله من قٌم إنسانٌة،

 .ارتقابهاخٌر دلٌل على قد ٌكون ها إلى مختلؾ اللّؽات العالمٌة وترجمتُ ، مكان

                                                           
م، شركة أبناء 2007عبد ّللّا الحسن بن أحمد الّزوزنً، شرح المعلّقات الّسبع، تحقٌق: محمد عبد القادر الفاضلً، ط:  -1

 وما بعدها.   7شرٌؾ األنصاري للّطباعة والّنشر والّتوزٌع، ص 
ٌّد محمد الخضر، د ط ت، مك -2 تبة الّثقافة الّدٌنٌة، القاهرة، ٌنظر: ٌحً بن علً الّتبرٌزي، شرح القصابد العشر، تعلٌق: الّس

 . 04ص 
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أّول من وحاتها إلى بعض اللّؽات األجنبٌة، وكان بعض هذه المعلّقات وشر ترجمتفقد  

، (J-W-Goetheمعاصر جوته ) (William- Jöns) عّرؾ الؽرب بالمعلّقات هو ولٌم جونز

: "إّن جونز الّذي نال شهرة واسعة عّما بذل من جهود فٌهالى صدٌقه ٌقول إالّذي كتب رسالة 

و للّدهشة عقام بنشر المعلّقات... هذه القصابد فً جملتها تدفً سبٌل الّشعر العربً قد 

واالستؽراب."
1

وٌبدو متؤّثرا أكثر بامرئ القٌس، وذلك من خالل قصٌدته: دعونً أبك، محاطا  

ٌّما تؤّثر  تؤّثر جوته بالمعلّقاتوهنا ٌظهر باللٌّل،  ، خاصة رٌن مومزناكات تصّرح بهوهذا ما أ

ات... تحّس أٌضا جسارة اللّؽة الّشعرٌة وسّموها، وتالحق الّصور وما البناء الفّنً للمعلّق" فً

ٌّزة وإبداعات فنٌة أصٌلة... جوته قد  تنطوي علٌه من تجسٌم موضوعً كعناصر جمالٌة متم

ل هذا الّتؤّثر من خالل تؤّثر فً هذا الّسٌاق على وجه الخصوص تؤّثرا كبٌرا بالمعلّقات... مثّ 

"توحاة من الّشعر العربً الجاهلً.سالّنظر إلى قصابده الم
2
  

 Wagner) نجد المستشرق األلمانً فاجنر إوالد للمعلّقات ومن بٌن الّدارسٌن األجانب

Ewald  ) :فً دراسته ًّ  ،مالحظات على الّشعر العربً القدٌم فً الجزء الخاص بالّشعر الجاهل

بد الّطوٌلة نفس سمات القصا"إّن بعض األشعار األولى كانت تحمل  ٌقول عن هذه المجموعة:

"المسّماة بالمعلّقات،
3
 قصابد أخرى. بهاذج شعرٌة تقاس ٌجعل من المعلّقات نمافهو  

على  قصابدهم الّتً اشتهروا بهاوهم عن حٌاتجم لعدد كبٌر من شعراء المعلّقات، رتُ  كما

تسمٌتها بالمذّهبات،  القدماء فًإلٌه عدد من الّنقاد واألدباء الؽربٌٌن وذهبوا مثلما ذهب  ألسنة

شرحها وتعلٌقها، على رأي بعضهم، ، وهاوالّسموط، والقصابد المشهورات والّسبعٌات وؼٌر

"المعلّقات تعنً ما علّق، ألّنها كتبت بماء الّذهب أو كما جاء فً الموسوعة اإلسالمٌة لدٌهم: 

الّتاسع مٌالدي."أشهر شروحاتها ظهرت فً القرن ووعلّقت على أستار الكعبة فً مّكة، 
4

 

                                                           
 .14ص  م،4771/ ، فٌفري471 ، ع:عالم المعرفةترجمة عدنان عّباس علً، كاتارٌنا مومزن، جوته والعالم العربً،  -1

.11ص  المرجع نفسه - 2 
 .41كندرٌة، ص ، اإلسللنشر م، دار الوفاء2042: 4األلمان، ط حسن ٌوسؾ، الّشعر الجاهلً فً دراسات المستشرقٌن -3

4
- « Le terme Mu’allqât signifie littéralement  Suspendues .L’interprétation la plus ancienne et la plus populaire, 

apparue au IX
e
 siècle, veut que ces odes aient étébrodées en lettres d’or puis suspendues à la Ka’ba de La 

Mecque. »Lecomte, G ... al-Muallakat Encyclopédie de l’Islam. Bril Online, 2041.Reference BULAC (Bibliothèque 
universitaire des langues et civilisation) 11mars2014  http : llreferenceworks.brillonline/com. 
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( للّنابؽة، وعنترة العبسً الّذي كتب عنه Ritter Geheimnisseترجم رٌتر )وهكذا "

( أّما زهٌر بن أبً سلمى فقد Blacheir( والّناقد الفرنسً بالشٌر )  H Thorbckeتوربكه )

ّشاعر ( أّما امرإ القٌس فقد سّمً الO Rescherترجمت قصابده إلى األلمانٌة على ٌد رٌشر ) 

(." F Ruchertالملك وترجم له الكثٌر من بٌنهم فردرٌك رٌكرت )
1

وقد أفضت هذه الّشروح  

ٌّة الواصفة والّشارحة، األمرتكزات ال تكوٌنإلى  والّترجمات ٌّة ألبرز الّدراسات الّنقد ساس

ًّ فً ظّل المعطٌات الخارج  ٌّة الّنص الجاهل ٌّة تإّسس لشعر ٌّة محاولة إنجاز مقاربة نظر نص

ٌّة ٌّة والّزمان  .التً نجد لها جذورا عمٌقة فً الّنص تإّكد قّوة الّضوابط المكان

ٌّما عناٌة، خاصة  اعتنىوعلى هذا الّنحو من القصد  الّنقاد بالّتراث الّشعري العربً أ

، ومختلؾ الّظواهر تلك الّتً حظٌت بها المعلّقات، فً الّتسمٌة واألهمٌة، والّشرح، والعدد

خاصة فً بداٌاته الّتؤصٌلٌة، كقضٌة اللفّظ  يالّنقد مجال الّنشاطة فٌها الّتً شّكلت لّؽوٌال

البا الّتً ؼ وؼٌرها من القضاٌا ،، وبعض المسابل العروضٌةوالمعنى، الّطبع والّتكلّؾ، الفحولة

 .البالؼً خاّصةووالّنحوي، واألسلوبً،  ما كانت فً المستوى اللّؽوي،

شعرٌة شؽؾ القدماء بالمعلّقات وتفضٌلها على مجموعات  الّرؼم من على ؼٌر أنّ 

خاصة ككّل،  إفرادها فً دراسات خاصة، أو بإدراجها ضمن الّشعر أو األدب الجاهلًأخرى ب

ومختلؾ الّنقاد الّذٌن القرشً، تلك الجهود الّتً قّدمها كّل من ابن قتٌبة، وابن سالم الجمحً، 

تقلٌدٌة،  ، ورأى الكثٌر من المحدثٌن أّنهاكانت فً زمانها وقفوا علٌها إاّل أّن تلك الّدراسات

"واآلن نعرض تراثنا، بعد فهمه فهما  ٌثور علٌها قابال: وؼٌر ممنهجة مّما جعل البعض

محّررا، على المقاٌٌس الّنقدٌة والقٌم األدبٌة الّتً وضعها للّشعر الجاهلً قدامى الّنقاد ممن تلقوا 

بمزاج بٌباتهم، وقّوموه بموازٌن عصورهم، ولو تحّررنا من احتكام تلك هذا الّتراث وتذّوقوه 

ٌّةالمقاٌٌس الّنقدٌة، وصّح فهمنا لتراثنا، لكّنا جدٌ .."رٌن بؤن نضع منه الّنماذج الح
2

أي أّن تلك  

ولم ترق إلى الكشؾ عن المخزون  خارجة عن ذاتٌة الّنّص الّشعري، اأحكام تعتبرالقراءات 

 ّنصوص، بل وقفت فٌها على ما هو سطحً وجزبً فً ؼالب األحٌان.الفّنً لتلك ال

                                                           

.20، 48حسن ٌوسؾ، الّشعر الجاهلً فً دراسات المستشرقٌن األلمان، ص  - 1
 

2
، د ت، مكتبة الّدراسات األدبٌة، كورنٌش اللٌّل، 2ٌنظر: عابشة عبد الّرحمن بنت الّشاطا، قٌم جدٌدة لألدب العربً، ط -

 .12القاهرة، ص 



  شعر المعلقات في ضوء المقاربات الخارج نصية                                  مدخل:    
 

5 

الّنقدٌة بما قّدمت فً  والّدراسات تلك المجهوداتال ٌمكن إنكار مساهمة مع ذلك لكن 

، ولوال مدوناتها ما تقلٌدٌةفً نظر البعض  أصبحتحّتى ولو ؤة الّنقد العربً والّتؤصٌل له، نش

ٌّنتراثنا الشّ  علىٌطلعنا كّنا رّبما الٌوم لنا ما   وقفت ، فهًعرّي بنصوصه وشعرابه بجانب مع

، ووفق المخزون الّثقافً من معاٌٌر وأسس متاحةتلك الّنصوص بما توفّر لها وقّدمت قرأت و

 .الفكري لكّل ناقد

ره وتؤثّ علٌها الّنقد انفتاح و بظهور مختلؾ العلوم وتطّورها،وأّما فً العصر الحدٌث 

، والفرضٌات واالحتماالت، الموضوعٌة)كباكتسابه لخصابص العلمٌة بها، واستفادته منها 

رجع بعض الّدارسٌن إلى قراءة الّتراث  والتجارب، والمالحظة والّتمحٌص، والّنتابج...(

ًّ القدٌم  ًّ  -الّشعرّي العرب ت مؽاٌرة ومختلفة عّما كانت بقراءا - خاّصة منه المعلّقاتوالجاهل

لٌه، وإن كانت هذه الّدراسات الحدٌثة والمعاصرة لم تنشؤ من العدم، بل كان لسابقتها الفضل ع

، وقد أثبتت الكثٌر من الّدراسات وجود الكثٌر من حّتى بٌن العرب والؽرب الكبٌر فً ظهورها

 ،والمعاصرة الحدٌثةلبعض المصطلحات أو االّتجاهات الّنقدٌة القدٌمة المفاهٌم اإلرهاصٌة 

ما هو لولعّل ما ٌظهر من كبٌر العالقة بٌن البالؼة واألسلوبٌة هو وجه من وجوه الّصلة 

 فً إطار الّدراسات الّنقدٌة األدبٌة.أجنبً ، ولما هو عربً بما هو حدٌث بما هو قدٌم

 ممارسات الّنقدٌة الّتً وسم بها الّنقد الحدٌث والمعاصر سنجدهاال تلكوإذا رجعنا إلى 

ج ى قراءة شعر المعلّقات بما هو خاراألخرى عّدة مناحً، فمنها ما انكّب علهً  قد أخذت

فً  الّنقد ألنّ  قاتٌة منطلقه األساسً فً قراءتها،عنه، ومنها ما جعل تلك الّنصوص المعلّ 

الّتمٌٌز ومعرفة وهو "مختلؾ مفاهٌمه ال ٌكاد ٌخرج عن هذا الّتعرٌؾ الّذي نظّنه شامال، 

الحقابق لما ٌقع الحكم علٌه بعد الّتمحٌص والّتحلٌل واالستدالل والّتعلٌل والوصؾ 

ًّ أو  واالستنباط... وهذا الّتفكٌر الّنقدّي قد ٌكون انطباعٌا، أي بحسب ما ٌتركه األثر الفن

ًّ فً الّنفس وقد ٌكون تفسٌرٌا أي خاضعا لمإّثرات صادرة عن نفسٌة الّناق د ومحٌطه العلم

ٌّا، تحّل القٌم فٌه محّل الهوى. وقد ٌكون ذوقٌا تبعا لنموذج  . وقد ٌكون موضوع ًّ الخارج

ًّ راسخ المبادئ فً الّنفس والعقل. وقد ٌكون بنٌانٌا أساسه العناصر المكّونة للعمل  جمال
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عد كّل ما ّنه ٌستبالمنقود، من حٌث الّترابط والمضمون، أي ما بنً علٌه األثر داخلٌا فقط، أي أ

ًّ عنه. "هو خارج
1

 

ٌمكن أن نحّدد نوعٌن أو نموذجٌن من الّنقد أو المقاربة  على هذا القولمّنا وركحا 

، أي ٌنطلق من من الّدراسات فهو ٌدخل ضمن الّنقد الخارج نّصً فالّنموذج األّولالّنقدٌة: 

-الّنصٌة )الّنسقٌة الّنقدٌة ات أّما الّنموذج الّثانً فٌنصرؾ إلى المقارب، خارج الّنص إلى الّنص

الخروج إلى ما الّتً ترّكز على الّنص فً ذاته ولذاته، خروجا منه ورجوعا إلٌه، و المحاٌثة(

عنه فً بعض االّتجاهات، لكن ما هو أساسها هو إعطاء كبٌر األهمٌة واألولوٌة  هو خارج

 .للّنص

ٌقوم الّنوع األّول  اسات،نوعٌن من الّدر إلىبدوره وحّتى الّنقد الخارج نّصً انشطر 

باعاته أي لذوق القارئ الّناقد وما تملٌه علٌه انط بإخضاع الّنص المقروء ّذوق وذلكالعلى 

 ًّ إلى  ما ٌشعر به اّتجاه الّنص األدبً نقلخالله إلى من ، ٌسعى الّناقد الّنقد االنطباعً منهج ذات

، محكمتدّخل عقلً أو تفكٌر منطقً ، تبعا لتؤّثره اآلنً والمباشر بذلك الّنص، دون القارئ

وسٌلته األساسٌة فً هذا المسعى هً الّذوق الفردي. ومن بٌن رواد هذا الّنقد سنت بٌؾ 

(Sainte-Beuve( وأناطول فرانس ،)J.France( وؼوستاؾ النسون ،)G.Lonson.) 

ٌّة،الّنقدٌة المناهج بفهو ما اصطلح علٌه أّما الّنوع الّثانً  بالّنقد الّسٌاقً نقصد و الّسٌاق

ٌّة سواء  ًّ معتمدة فً ذلك المإّثرات الخارج تلك الممارسة الّنقدٌة الّتً تقارب الّنص اإلبداع

ٌّة أم مٌثٌودٌنٌة أم اجتماعٌة الّتً أحاطت بمٌالد الّنص الّشعرّي  أكانت تارٌخٌة أم نفس

 واحتضنت تكّونه.

الّنص مستؽلٌّن فً ذلك المناهج  معانً"على  رّكز أصحاب الّنوع الّثانً من الّنقد فقد

ٌّة )المنهج الّنفسً، واالجتماعً...إلخ(. "الّسٌاق
2

فخلقت حوارا مع الّنصوص والّطروحات  

 ًّ      الحدٌثة الّتً ٌزخر بها العصر، وتطلّع رواده إلى استدعاء الّتراث وتقدٌمه وفق هذا الوع

                                                           
ًّ العربً بٌن األصالة والمعاصرة،  -1  07و 80رابح العوبً، الّتفكٌر الّنقدّي، الملتقى الوطنً األّول فً الّتفكٌر الّنقدّي األدب

 . 20، ص 2008 : أفرٌل4، جامعة باجً المختار، عّنابة، ط2001ماي 
 .282ص المرجع نفسه،  -2
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الّنقد االنطباعً، المنهج الّتارٌخً، المنهج بما فٌها ، والّناشبة وهذه الّتحّوالت الجدٌدة الوافدة

وكّل هذه المقاربات تدرج ضمن إطار األسطوري، وكذا المنهج االجتماعً، الّنفسً، المنهج 

، سنحاول الّتوقؾ عندها فً هذه المحّطات لالّطالع على مدى المقاربات الّنقدٌة الخارج نّصٌة

مقاربة تلك القصابد المعلّقاتٌة، ومدى استجابة هذه قابلٌتها وطواعٌتها فً استجالء مباحثها فً 

 األخٌرة لها فٌما ٌلً:

 :الّنقد االنطباعيو تالمعلّقا شعر -2

بمصطلحات مختلفة أهّمها: الّنقد الّذاتً أو الّذوقً، وأٌضا المنهج  عرؾ الّنقد االنطباعً

حسن هو زعٌم الّنقد  أجملت جملة من الّدراسات على أّن طه"وقد  أو االنفعالً.. الّتؤّثري

"،االنطباعً
1
ٌّما استناد إلى الّذوق عند الّناقد ال إٌستند الّنقد االنطباعً  ٌبدو أنّ و   لى العلم.أ

أشهر رّواد أحد  باعتبارهعن الّنقد االنطباعً، )تلمٌذ طه حسٌن( مندور  محمدوٌقول 

الٌوم بعض الجهالء، وٌظنونه منهجا المنهج الّتؤّثري الّذي ٌسخر منه ّن إ" :من الّنقدهذا الّنوع 

ًّ سلٌم، ما دام األدب كلّه ال  بدابٌا عتٌقا بالٌا، ال ٌزال قابما وضرورٌا وبدٌهٌا فً كّل نقد أدب

السنتً أو توزن بالؽرام ٌمكن أن ٌتحّول إلى معادالت رٌاضٌة أو أحجام تقاس بالمتر و

"والّدرهم،
2

لٌة ذاتٌة ذوقٌة بحكم مجال بحثه عمفبمنظور محمد مندور الّنقد بذلك ٌكون  

، أي أّن معطٌات وأسس علمٌةعلى لٌس علما قابما ٌراه على أّنه ودراسته، وهو األدب الّذي 

 .األدب لٌس علم، فال ٌقاس بمقاٌٌس العلم

ٌقول: ف نسونعلى ضرورة الّتذّوق الّشخصً متؤّثرا بالمندور  محمدمرة أخرى وٌلّح 

"محو العنصر الّذاتً محوا تاّما أمرا ؼٌر مرؼوب فٌه وال هو ممكن، والّتؤثرٌة أساس عملنا... 

ٌّدا من أن نتصّور أّننا نعمل عمال علمٌا موضوعٌا..   فتؤّثري موجود مهما كانت قٌمتًلنحذر ج

"فً نظري..
3

ٌكون بحثه فهو ٌثبت وٌإّكد الجانب الّذوقً الّذاتً عنده وٌنفً وٌحّذر من أن  

وبوقوفنا  نظر إلى األدب نثرا كان أو شعرا ٌا وٌكاد ٌعّمم ذلك على كّل باحثعلمٌا موضوع

 :فً هذه الّنصوص ما ٌلً القضاٌا الّتً طرحها الّنقد االنطباعً أهمّ على شعر المعلّقات نجد 

                                                           

.07، ص م، جسور للنشر والّتوزٌع، الجزابر2009: 4وسؾ وؼلٌسً، مناهج الّنقد األدبً، طٌ - 1 

.410مصر، ص  ،محمد مندور، األدب وفنونه، د ط ت، دار الّنهضة - 2 

.102م، نهضة مصر للّطباعة والّنشر والّتوزٌع، القاهرة، ص 2002العرب، ط: محمد مندور، الّنقد المنهجً عند  - 3 
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 : بين الّصّحة واالنتحال المعلّقات - أ

: الفٌلولوجًٌرت قضٌة الّشعر الجاهلً عامة بٌن الّصحة واالنتحال من خالل الّتحلٌل ثِ أُ 

م وتمٌٌز الّصحٌح منه من ٌبحث فً الّتحقّق من صّحة الموروث العلمً والّثقافً لألمالّذي 

تصرٌحاته جرٌبة كفاٌة بحٌث تبدو  فً هذه المسؤلة، الكبٌر وكان لطه حسٌن الّدور المنسوب،

شعر امرئ القٌس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة لٌس من هإالء ه من ما نقرأ"أّن  علىٌقول ل

من شًء، وإّنما هو انتحال الّرّواة أو اختالؾ األعراب أو صنعة الّنحاة أو تكلّؾ القصاص أو 

اختراع المفّسرٌن والمحدثٌن والمتكلمٌن،"
1

هذه  انتحالأٌعقل أن ٌكون لكّل هإالء ٌد فً  لكن 

؟ أم أم األعراب ؟أهم الّرواة ،الّنصوص، ثّم إّنه لم ٌحّدد بالّضبط أّي فبة كان االنتحال على ٌدها

د وق ،اّتسع لٌشمل كّل هذه الفباتوشّكه هذا وكؤّنه بذلك ؼٌر متٌقن مّما ٌشٌر إلٌه،  ؟نالمفسرو

 .بؤكمله، وهو بذلك متؤّثر بمبدإ دٌكارت القابم على الّشك إلى تراث ٌؽدو هذا الّشك إلى المساس

الّرواة "عند العرب، وذلك أّن  اللّهجاتتباٌن ٌعمد طه حسٌن إلى إضافة إلى ذلك 

 ...مجمعون على أّن قبابل عدنان لم تكن متّحدة اللّؽة وال متفقة اللّهجة قبل أن ٌظهر اإلسالم

العربً الجاهلً، فؤنت تستطٌع أن تقرأ هذه المطّوالت  ولكّننا ال نرى شٌبا من ذلك فً الّشعر

ًّ الّصحٌح، فسترى فٌها مطّولة  أو المعلّقات الّتً ٌتخذها أنصار القدٌم نموذجا للّشعر الجاهل

المرئ القٌس من كندة )قحطان(، وأخرى لزهٌر، وأخرى لعنترة، وثالثة للبٌد وكلّهم من قٌس، 

كلثوم، وقصٌدة أخرى للحارث بن حلزة وكلّهم من  ثّم قصٌدة لطرفة، وقصٌدة لعمرو بن

كّل شًء فً هذه المطّوالت ٌدّل على أّن اختالؾ القبابل لم ٌإّثر فً شعر الّشعراء  ربٌعة...

ٌّة من  تؤثٌرا ما. فنحن بٌن اثنٌن: إّما أن نإمن بؤّنه لم ٌكن هناك اختالؾ بٌن القبابل العرب

عترؾ بؤّن هذا الّشعر لم ٌصدر عن هذه جة، وإّما أن نللّؽو وال فً اللّهعدنان وقحطان فً ا

"،ما حّمل علٌها حمال بعد اإلسالمالقبابل وإنّ 
2
ٌّن أّن هذه الّنصوص منتحلة.   وٌحتج بهذا لٌب

قة بالّدراسة الّتارٌخٌة االنطباعً له عال هذا الحكم ٌبدو أّن ما أصدره طه حسٌن فًو

علٌه أكثر هو الّنقد االنطباعً، ألّنه أدرك أّن "طبٌعة الّنص األدبً  لألدب، لكن ما ٌتضح

                                                           

.47م، دار المعارؾ للّطباعة والّنشر، سوسة، تونس، ص 4779طه حسٌن، فً الّشعر الجاهلً، ط:  - 1
 

.11، 11، ص المرجع نفسه - 2 
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الّنقص الّذي ٌواجه الّناقد  لٌست فً ٌد المإّرخ، وأّن الحضور االنطباعً ضرورة ٌقتضٌها

ّرخ."المإ
1
  

ورؼم ما أثاره هذا الحكم من ثورة نقدٌة كبرى شّنت علٌه وعلى طه حسٌن، ومع ذلك 

"جمعت فً وسط القرن  ، فهًجمع هذه المعلّقات ورواٌتهامسؤلة الّرجوع إلى فال مناص مّنا ب

الّثامن مٌالدي من طرؾ حّماد الّراوٌة، وعدد شعراء المعلّقات مختلؾ على اختالؾ الّنقاد 

والّدارسٌن، فاألصمعً ٌعّدها سّت معلّقات، وهناك من ٌقول أّنها عشرة، ولكّنهم اّتفقوا منهم أبو 

قتٌبة على أّنها سبع هم: امرإ القٌس، طرفة، زهٌر، عمرو بن كلثوم، لبٌد، وزٌد عبٌدة وابن 

علٌهم خمس شعراء هم: الحارث بن حلزة، عنترة بن شّداد، األعشى، الّنابؽة الّذبٌانً، 

"األبرص،
2

من رواها هو حّماد الّراوٌة، وهً عنده سبع: المرئ القٌس وزهٌر  إًذا أّول 

"قد ضّمه إلى لكلثوم وعنترة الحارث بن حلزة، هذا األخٌر وطرفة ولبٌد وعمرو بن ا

ألّن حّمادا كان مولى لقبٌلة أبً بكر بن وابل التً كانت فً عداء مع قبٌلة تؽلب مجموعته 

زمن الجاهلٌة ولّما لقٌت قصٌدة عمرو بن كلثوم شهرة واسعة لتمجٌدها قبٌلة تؽلب لم ٌسع 

إلى وضع قصٌدة أخرى تشٌد بمجد سادته قبٌلة بكر  حّمادا أن ٌعدل عن اختٌارها ولكن اضطرّ 

"هذه القبٌلة وهو الحارث بن حلزة، بن وابل وهكذا اختار قصٌدة سلٌل
3

فإذا كان الؽرب  

وإن كان ٌجنح إلى  الّطعن فً تراثه، ًعلى العرب مَ فلِ على هذه المعلّقات شهدوا بذلك أنفسهم 

الموضوعٌة فهو انطباعً بحكمه، ألّن ما عرؾ عن الجاهلٌٌن هو جهلهم للّدٌن ال للعلم 

هً أخرى، وواألدب، ولم تقؾ القضٌة عند حدود الّصحة واالنتحال بل امتّدت إلى مسؤلة 

 المعلّقات بٌن الّشفوٌة والّتدوٌن.

 

                                                           

.40ٌوسؾ وؼلٌسً، مناهج الّنقد األدبً، ص  - 1 
2
- « Mu’allqât collectée d’abord vers le milieu du VIII

e
 siècle par Hammâd Al Râwiya,le nombre de Mu’allqât varie 

en fonction des critiques et des anthologues : certains en reconnaissent six(Asmaî),d’autre vont jusqu’à dix, mais la 
plupart des critiques anciens s’accordent sur le nombre de sept (Abu Ubayda et Ibn Qutayba) sans toutefois se 
mettre d’accord sur les poètes de la liste. Cinq noms sont communs à toutes les listes : Imrou‘l Qays, Tarafa, 
Zuhayr, Amr Ibn Kulthûm et Labid. à ces cinq poètes sont ajoutés, selon la compilation, Al-Harith Ibn Hiliza, Antara 
Ibn Chaddâd, Al-‘Achâ, Al-Nâbigha al-Dhobyânî, ou Al-Abraç. » Robin Christian, Cités royaumes et empires de 
l’Arabie avant l’Islam, in : Revue du monde musulmane de la méditerranée, n

o 
61,1991. L’Arabie antique de Karib’îl 

à Mahomet-Nouvellesdonnées sur l’histoire des Arabes grâce aux inscriptions p11-54.    
 

.49كارل بروكلمان، تارٌخ األدب العربً، ترجمة عبد الحلٌم الّنجار، د ط ت ، دار المعارؾ، مصر، ص  - 3 
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 الّشفوية والّتدوين:المعلّقات بين  -ب

 الّشفوٌة فً مسؤلةصرٌح الكثٌر بتدوٌن وتعلٌق المعلّقات قد فصل ٌكون تٌنبؽً أّن 

قٌمة الاكتسبت هذه القصابد  إذ ها استمّر حّتى إلى العصر الحدٌث،إاّل أّن البحث فٌوالّتدوٌن 

، وأٌضا بٌن الّذي علّقت فٌهوالمكان من حٌث الّطرٌقة  تعلٌقات مختلفةكبٌرة لذلك علّقت ال

من حٌث الّصحة  ق اآلخرالّتعلٌق كّل منها ٌفوأنواع  حّتىو ،لهذا الّتعلٌق اإلثبات والنفً

كتابتها بماء الّذهب على الحرٌر وتعلٌقها على أركان الكعبة"ب"واألهمٌة، واألؼلب كان 
1

، 

 وكان قد قال به أكثر من ناقد أو باحث.

الّتعلٌق فً خزانة األدب عند الملوك "ألّن الملك كان  الّنوع الّثانً من الّتعلٌق فهو أّما

"،فً خزانته ،إذا استجٌدت قصٌدة الّشاعر ٌقول: علّقوا هذه لتكون لنا
2

وهناك من ٌرجع  

ستطٌلة من الحرٌر تسمٌتها بالمعلّقات إلى كون "العرب فً الجاهلٌة إذا كتبت شٌبا فً الّرقع الم

ته على عود خشبة وعلّقته طوَ  ،عثة هتؤكل أن فؤرة أو أو الجلد أو نحوهما فخافت علٌه قرض

فً جدار البٌت أو الخٌمة بعٌدا عن األرض لحرصهم علٌه."
3

 

صور، هو تعلّقها لّداللة المفتوحة على مّر العي ٌحمل اذمن الّتعلٌق الّ خروهناك نوع آ

ٌّة أن تعلّق باألذهان، وسمٌت بالمعلّقات لتشبٌهها بالّسموط، أي باألذهان ف العقود قٌل: "ألّنها حر

"التً تعلّق باألعناق،
4

فالمعنى اللؽوي للكلمة جاء "من أخذت من العلق  المعلّقاتوحّتى كلمة  

إذا لم ٌكن وما علٌه علقٌة  ،الِعْلق: وهو المال الذي ٌكرم علٌك، تضّن به، تقول: هذا ِعْلُق مضنَّة

"،علٌه ثٌاب فٌها خٌر
5

النفٌس من كّل شًء، وفً حدٌث حذٌفة: فما بال أٌضا: " والِعْلُق هو 

ما ٌعنً اشتراك هذه ، الَعلَق هو كّل ما ُعلِّق، وهإالء الّذٌن ٌسرقون أعالقنا أي نفابس أموالنا

                                                           
1

عبد المجٌد ن عبد رّبه، العقد الفرٌد، تح: بأحمد بن محمد ، و482ٌنظر: مصطفى صادق الّرافعً، تارٌخ آداب العرب، ص  -

بن خلدون، وعبد الّرحمن بن محمد ، 448، ص بٌروت، العلمٌة بم، دار الكت4779كتاب الّزمردة، ط:  4ج، الّترحٌنً

 .  4494م، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ص 2004: 1، ط2ج تح: علً عبد الواحد وافى، المقّدمة، 
دار الكتب ، م2004: 4تح: عبد القادر أحمد عطا، ، طمحاسن الّشعر وآدابه، العمدة فً  بن رشٌق،أبو علً الحسن  -2

 .48، ص بٌروت ،العلمٌة

.41ص االسكندرٌة، م، دار الوفاء لدنٌا الّطباعة والّنشر، 4701: 4طأحمد عوٌن، من قضاٌا الّشعر الجاهلً،  - 3 

. 29ص م، دار الجٌل، بٌروت، 4777: 4طفّواز الّشعار، األدب العربً،  - 4 

.442، ص بٌروت دار الكتب العلمٌة، م،2002: 4ط ، 4ج ،: عبد الحمٌد هنداويالخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، العٌن، تح - 5 
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"،المطوالت
1

فٌها الكلؾ والعشق وهو الّنفٌس من األشٌاء والحلً والّثٌاب، وقد ٌكون األصل  

"عشقوا هذه القصابد وتعلّقوا بها، وكؤّن الّناس
2

وعشق الّنص مقولة نقدٌة حدٌثة لكّن مفهومها  

موؼل فً القدم، ذلك ألّن الجاهلٌٌن كانوا ٌقّدسون الّشعر وٌمنحون الّشاعر المكانة الّرفٌعة بٌن 

 أفراد قومه.

إاّل أّن هناك بعض الّرواة الّثقاة ٌنكرون ق وعلى الّرؼم من هذه الّتنّوعات فً فكرة الّتعلٌ

انً أبو الفرج األصفهانً األؼ تعلٌق هذه القصابد بالكعبة، كالجاحظ والمبّرد وصاحب

أّن "األسماء التً وردت بها تلك القصابد فٌما لدٌنا من وحّجتهم فً ذلك نً والّتبرٌزي والّزوز

موط والّسبع الّطوال والّسبعٌات، أّما التسمٌة كتب األدب واللّؽة إلى آخر القرن الّثالث هً السّ 

نً فً إعجاز القااألولى فهً تسمٌة حّماد وأّما الّثانٌة فمن المفّضل وأّما الّثالثة فهً للب

"القرآن،
3
الكعبة حٌن هّدمت وجّددت على عهد الّرسول صلّى " على ذلك أنّ فً حججهم زد  ثمّ  

لتعلٌق هذه القصابد فً الكعبة ولكن من ٌرون أّنها علّقت ّللّا علٌه وسلّم لم ٌرد ذكر وال أثر 

على الكعبة ٌرّدون علٌهم بؤّن تعلٌقها كان لفترة ؼٌر طوٌلة ال تعدو الموسم الذي قٌلت فٌه."
4

 

وقد أتعب اسم المعلّقات الّرواة قدٌما والباحثٌن حدٌثا، فذكروا آراء مختلفة، ولعّل 

هرتها، وأصحاب هذا الّرأي ٌضّمون عددا من علماء اللّؽة أشهرها أّنها علّقت على الكعبة لش"

ن كثٌرا مّما بعض الباحثٌن المعاصرٌوالّرواة ابتداء بابن الكلبً، وانتهاء بالبؽدادي، ولقد أجمل 

ٌخّص هذا الّنقد الخارجً حول هذه القصابد."
5

ك الّرإى، م أّن هذا القول فٌه رأي جامع لتلرؼ 

ه القضٌة الّتً أثٌرت كثٌرا حول هذه الّنصوص تعتبر نقدا الّرإى، ؼٌر أّنه ٌشٌر إلى أّن هذ

ألّنه إذا وه القضٌة ضمن الّنقد الخارج نّصً، خارج عن الّنصوص، ومن هنا بدا لنا إدراج هذ

وهً مسؤلة الوحدة العضوٌة قصابدها،  قضاٌاأخرى من  ت قضٌةشفوٌة المعلّقات أثبت تأثبت

إلى أّن تفّكك األبٌات معناه أن هذا الّشعر  البعض ٌشٌرفً الّنصوص الّشعرٌة الجاهلٌة، بحٌث 

                                                           
م، دار الكتب 2001: 4)ع ل ق( تح: عامر أحمد حٌدر، ط 1جبن منظور، لسان العرب، ٌنظر: جمال الّدٌن أبو الفضل  -1

 وما بعدها.  772العلمٌة، بٌروت، ص 

. 41أحمد عوٌن، من قضاٌا الّشعر الجاهلً، ص  - 2 

. 41ص المرجع نفسه،  - 3 

 4 .414ص دار ؼرٌب للّطباعة والّنشر والّتوزٌع، القاهرة،  م،4777: 4طعلً الجندي، فً تارٌخ األدب الجاهلً،  -
م، دار أسامة للّنشر والّتوزٌع، 2040: 4داوود سلوم وآخرون، المعلّقات بٌن خالؾ الّنص وتسلسل األبٌات وعددها، ط  -5

 . 02عّمان، ص 
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أّن  على، ٌن األدب الّشفوي واألدب المكتوبإلى الّتمٌٌز ب ، وذلك من خالل اللّجوءاشفوٌبدأ 

ٌّز باستقالل األجزاء الّتفصٌلٌة معنوٌا، وأّن األجزاء تتؤلّؾ على شكل خطوط  األّول ٌتم

ؤلّؾ من أجزاء مختلطة معنوٌا، واتخذ أدب ما قبل اإلسالم أو وبعالقات إضافٌة، ثّم إّن العمل ٌت

، أّما الّثانً )األدب المكتوب( فخّص به األدب فً كالجاهلً تقرٌبا فً جزء منه تمثٌال على ذل

ه تخضع معنوٌا للعمل ككّل، أّما األجزاء اإلسالمً وما ٌلٌه، ومن مٌزاته أّن أجزاء العصر

ًّ وبع  بذلك العمل على نحو معنوّي كلًّ. القات ترابطٌة داخلٌة، فٌتؤلّؾفتتؤلّؾ على نحو تركٌب

"كان  األدب الّشفوّي، حٌثتمثٌال على البعض  برإىقصٌدة امرئ القٌس بذلك وتكون 

الّشعراء القدماء حسب الّظاهر ٌملكون الحرٌة فً ضّم وحدات موضوعٌة مختلفة، وٌنهون 

قصابدهم حٌن ٌشعرون بؤّن الّنّص الّشعري قد أصبح ٌحّقق رضاهم أو رضا مستمعٌهم، 

ٌوّضح هذا نماذج مجموعة من الّنصوص ذات الّنماذج الّشعرٌة الفرٌدة الملموسة، أمثال معلّقة 

ٌس، تلك القصٌدة الّتً لقٌت إعجابا كبٌرا، لكّنها لم تقلّد فً تتابع موضوعاتها. وعلى امرئ الق

كّل فإذا كان الّنموذج قد حاز على رضا واسع، وكانت له القدرة على الّتعبٌر عن حاجات 

"نموذجا قابال للّتقلٌد واالتباع. مشتركة، فإّنه هو الّذي ٌؽدو
1
  

لّشفوٌة فً العصر الجاهلً لكّنها لم تكن تطؽى على ال ٌمكن إنكار اوفً هذا اإلطار 

 الّشعر الجاهلً القدٌم قدألّن فال ٌمكن بذلك إنكار وجود الّتدوٌن، الّنصوص اإلبداعٌة، كّل 

"فقد  لى ذلك بروكلمان،ّشفوٌة إلى الكتابة، مثلما أشار إنقلته من الت ارتحل عبر تارٌخه رحال

لى من الجاهلٌة حتى مطلع القرن الثانً الهجري رحلة األو)الّشعر الجاهلً( كانت رحلته 

شفوٌة على ألسنة الّرواة مّما عرضه للضٌاع أحٌانا أخرى ولٌس معنى هذا أّنه لم ٌكتب مطلقا 

العربً القدٌم قد كتب منذ العصر الجاهلً فً صحابؾ  عرشّ البل إّننا نستطٌع الجزم بؤّن 

متفرقة أو فً دواوٌن مجموعة وقد اعتمد علماء من الطبقة األولى من الرواة على هذه 

المدونات، وإّنهم اعتمدوها مصدرا من مصادر تدوٌنهم لهذه الدواوٌن التً رواها عنهم 

تالمٌذهم."
2

 

                                                           
م، دار جرٌر للّنشر والّتوزٌع، 2008: 4عبد القادر الّرباعً، جهود استشراقٌة معاصرة فً قراءة الّشعر العربً القدٌم، ط -1

 .41عّمان، ص 

.29، ص بروكلمان، تارٌخ األدب العربً - 2 
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به إلى حّد ما ٌوافق قد خر فً هذه المسؤلة إضافة إلى ما أشار إلٌه حسن البنا هو اآل

"صحٌح أّن الكتابة قّوة تعٌد بناء الوعً ولكن لٌس صحٌحا أّن : هقولٌقصده بروكلمان، فً 

ٌّة  ا،الّشفاه ٌّ "نقٌض للكتابة ثقافٌا ونفس
1

ٌّة تجّسد مثاال عمٌق الّداللة على ألّن "و  القصٌدة الجاهل

ٌّة إلى ما أّن المجتمع الّذي أنتجها كان ٌمّر  ٌّة مّما ٌسّمى بمرحلة الّشفاه بمرحلة انتقال جوهر

ٌّة..." ٌسّمى بالمرحلة الكتاب
2

لعّل رإى كّل من حسن البنا وبروكلمان راجع إلى انطالقتٌهما و 

، حٌنما حاولوا أن ٌثبتوا المؽاٌرتٌن لما انطلق منه أصحاب الّنظرٌة الّشفوٌة للّشعر الجاهلً

، وربطهم هذه المسؤلة بمسؤلة أخرى، وهً الوحدة الموضوعٌة اإلبداعٌةشفوٌة هذه الّنصوص 

 . فً شعر المعلّقات

 :في شعر المعلّقات العضوية الوحدة -ج

كان من ضمن أهّم القضاٌا الّشعرٌة الّتً شؽلت فكر الّنقاد مسؤلة وجود الوحدة العضوٌة 

كلّها بدو  لشاعر حٌاته ٌكونكٌؾ ٌتساءل مثال دونٌس ؤف فً نصوص المعلّقات من عدمه،

"ء القصٌدة والمإالفة بٌن أجزابها،أن ٌنصرؾ إلى بنا" وترحال
3

فٌثبت هذه البداوة وٌنفً  

وٌنكر وحدة القصٌدة العضوٌة الّتً تشّد أبٌاتها كلّها إلى بعضها البعض: بحٌث القصٌدة 

ووحد القافٌة، ووحدة بٌت، فً وحدة ال المقولة المتمّثل ةتعتمد على نظام وحد"الجاهلٌة عنده 

تستقّر على حال، فهو إلى حٌاة الّشاعر المبعثرة الّتً ال  .. الّذي ٌرجعتعّدد األؼراضالوزن، و

"،كثٌر الّترحال والّتنقّل بحثا عن الماء والكأل والحبٌبة دابم الحركة،
4

 لىوال ٌنفّك ٌعّمم ع 

فمن سٌماته استقالل  والموضوع، ٌقوم على وحدة الشعور "بناء مفكك، البؤّنه الشعر القدٌم 

أبٌاته عن بعضها البعض، وافتقاده لخٌط داخلً ٌشّد أجزاء القصٌدة، كما أّن الشكل الخارجً 

".للقصٌدة القدٌمة ٌوهم كثٌرا من النقاد بتناسقها وهندستها
5

 

                                                           
م، دار 4787: 4الّتحلٌل البنٌوي لقصٌدة األطالل فً الّشعر الجاهلً، طٌنظر: حسن البنا عز الدٌن، الكلمات واألشٌاء،  -1

 .42ص المنهل، لبنان 

.44، ص المرجع نفسه - 2 

.20ب، لبنان، ص م، دار  اآلدا4781: 4، طةعلً أحمد سعٌد أدونٌس، الّشعرٌة العربٌ - 3 

.21م، أبحاث للّترجمة والّنشر والّتوزٌع، بٌروت، ص 2001: 4سعٌد بززرقة، الحداثة فً الّشعر العربً عند أدونٌس، ط - 4 
 . 444، ص المرجع نفسه -5
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 إذ ٌقول: "الجاهلً بطبٌعته نفسه البدابٌة ٌظلّ  فً نفس الفكرة، إٌلٌا الحاويٌنحدر ٌكاد و

قاصرا عن الوصؾ الوجدانً، ألّنه ٌقتضً تجرٌدا وتداوال للّذهنٌات والمعانً، وتساإال عما 

البدابً إلى الخارج، إلى عالم  ولعّل انحراؾ... وراء األشٌاء. لهذا تؽلب الّتشابٌه على شعره

ٌّر، وحدود مقّررة ال تتمّوج، أّثر كثٌرا فً نزعة  المحسوس الّذي ٌشّخص بشكل دابم ال ٌتؽ

"ره كنتٌجة حسٌة أو مقابلة خارجٌة،الوصؾ الجاهلً حّتى أتت صو
1

وفً خضم هذا القول  

ٌنتهً الحاوي إلى أّن "الوحدة العضوٌة فً القصٌدة معدومة، حٌث ٌظهر فٌها الّتفّكك 

اصٌة من خصابص الّنفسٌة والاّلتتابع بٌن أجزاء الواقع الّذي ٌتناوله الوصؾ، وهً خ

"البدابٌة،
2

وأٌضا نجد محمد مندور كان من بٌن الّذٌن أشاروا إلى انعدام الوحدة فً القصٌدة  

الّناظر فً الّشعر إّن "، بل ٌكتفً بالقول: البحث والّتحلٌل والّتنقٌبدون تكلٌؾ أنفسهم عناء 

العربً القدٌم ال ٌلبث أن ٌالحظ أّن وحدة القصٌدة العربٌة لم تكن تتمّثل إاّل فً اّتحاد الوزن 

القافٌة أّما الؽرض أو الموضوع فقلّما تلقاه موّحدا فً القصٌدة العربٌة القدٌمة... بسبب و

ظروؾ نشؤتها الّتارٌخٌة."
3
  

حدة العضوٌة راجع إلى وقوفهم بٌنهم الحاوي فً إنكار وجود الو ولعّل مرد هإالء من

القصٌدة، والؽرض على هذه األشعار من خالل االرتكاز على مختلؾ األؼراض الّتً تّضمها 

د قد انعكس امرتبط بالّنفس الّشاعرٌة لها أن تتقلّب بٌن الحٌنة واألخرى مّما قد ٌبدو لهإالء الّنق

إطالق مثل فً الّشعر بتعّدد األؼراض مّما أّدى إلى افتقار القصٌدة للوحدة العضوٌة، ؼٌر أّن "

"مقولة، فٌه الكثٌر من الّنظر،ة الهذه األحكام واالنطباعات الّساذجة، واّتهام الّشعر بوحد
4

ألّن  

األؼراض قد تتعّدد فً القصٌدة الواحدة، لكن الموضوع الّذي ٌشّد كّل األبٌات إلٌه ٌكون 

واحدا، ولعّل هذا ما لم ٌكتشفه الّنقد االنطباعً، فبذلك أنكر وجود الوحدة العضوٌة فً 

  المعلّقات.

صٌدة الجاهلٌة بل عّممت حّتى على قؾ هذه األحكام االنطباعٌة عند حدود القولم ت

تعّدد موضوعات القصٌدة الجاهلٌة "األشعار فً العصور الموالٌة للعصر الجاهلً، أي أّن 

                                                           

.47م، دار الكتاب اللّبنانً، بٌروت، ص 4749: 2إٌلٌا الحاوي، فّن الوصؾ وتطّوره فً الّشعر العربً، ط - 1 

.94، 91ص  المرجع نفسه، - 2 

.42، 42م، معهد الّدراسات العربٌة العالٌة، القاهرة، ص 4711محمد مندور، الّشعر المصري بعد شوقً، ط:  - 3 

.24سعٌد بززرقة، الحداثة فً الّشعر العربً عند أدونٌس، ص  - 4 
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بؤّنها أشبه ما تكون بالفضاء الواسع الممتد الّذي كانت تقع علٌه عٌن الّشاعر، تجمع أشتاتا من 

ثّم حكموا علٌها الّشاعر نفسها.  اةالموضوعات، وتجمع أبٌات متجاورة ومتناثرة كؤبٌات حٌ

حكم حّتى شمل الّشعر فً وتوّسعوا فً ال، بعدم االرتباط، وبإثبات الّصلة فٌما بٌن أبٌاتها

"م تقلٌدا ونسخا للقصٌدة الجاهلٌة،العصور األخرى، ألّنه كان فً رأٌه
1

فهناك جمهرة من  

"ٌكاد ٌجمع  ، حّتىاهلٌة وحسبة عاّمة، ال الجالّدارسٌن الّذٌن أساءوا فهم القصٌدة العربٌ

أكثرهم على خلّوها من الوحدة العضوٌة، ألّنهم وقفوا على حدود القصٌدة الجاهلٌة بخلفٌاتهم 

المؽلوطة عن الّشعر الجاهلً،"
2

ًّ ذوباستنادهم إلى و  ًّ  ق شخص تحلٌل إلى ال  ذاتً، انطباع

 .دقٌق وعمٌق لمًع

تتشابه موادها، ولكن تختلؾ عناصرها لجاهلٌٌن من ضمنها المعلّقات قد ألّن قصابد او

ٌّر داللتها الّرمزٌة من شاعر إلى آخر معلّقة ف ،وتتنّوع وظابفها بسبب هذا االختالؾ، وتتؽ

مثال نجد أّن أحمد عوٌن رؼم إنكاره لوجود الوحدة العضوٌة فٌها إاّل أّنه ٌتراجع امرئ القٌس 

"إذا كانت الوحدة الموضوعٌة قد تحقّقت إلى حّد ما فً قصٌدة على أّنه عن رأٌه فً األخٌر 

امرئ القٌس بما فٌها من كثٌر من الّترتٌب المنطقً الذي ٌمكن أن نجد له روابط تربط بٌن 

جد( وحدة عضوٌة فً القصٌدة على الّرؼم من وجود افه، فإّننا ال نستطٌع أن توجد )تأطر

"أحٌان كثٌرة.شعور عام ٌسود القصٌدة فً 
3
  

تصوٌر لنفسٌة شاب ٌعشق الجمال فٌقبل على الحٌاة باحثا عن .. "فمعلّقة امرئ القٌس 

ؼم من أّن المتعة والجمال، ولعّل هذا هو الذي أبرز المعلّقة فً صورة موضوع واحد على الرّ 

"ظاهرها ٌوحً بؽٌر ذلك،
4

 الؽرض الّذي ٌسٌطر على أجزاء القصٌدة" هناك من ٌرى أنّ و 

"ار، انتصار الّذكورة على األنوثة،هو االنتص
5

وإن كان االنتصار موضوعا ولٌس ؼرضا،  

  قد ٌستعملهما على سبٌل الّترادؾ. ؼٌر أّن الكثٌر

                                                           
1

ٌوسؾ حسٌن بّكار، بناء القصٌدة فً الّنقد العربً القدٌم فً ضوء الّنقد الحدٌث، د ط ت، دار األندلس للّطباعة والّنشر  -

 .229ص بٌروت، والّتوزٌع، 
 .27المرجع نفسه، ص  -2

.88، 89أحمد عوٌن، من قضاٌا الّشعر الجاهلً، ص  - 3  
.88ص  المرجع نفسه، - 4 

ص مصر، ، بابم، مكتبة الشّ 4789الّرحمن، بٌن القدٌم والجدٌد، دراسات فً األدب والّنقد، ط:  ٌنظر: إبراهٌم محمد عبد -5

402. 
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ٌشٌر علً حٌث ولٌست الوحدة العضوٌة فً معلّقة القٌس فقط، بل المعلّقات كلّها، 

"من ذلك نرى أّن كّل  ، ٌقول:لها ا وسطحٌابسٌطإلى ذلك، مع اّتباعه تحلٌال ٌبدو  الجندي

واحدة من هذه المعلّقات، كان الّشاعر ٌفتتحها بمقّدمة، ثّم تتوالى موضوعاته وأفكاره، حسب ما 

... وهذا الّتمهٌد فً معظم األحٌان ٌكون ظاهرا ضً سٌاق الكالم والمعنى المقصودٌقت

الّشاعر ثقة منه أّن متلقً  واضحا، وقد ٌكون أحٌانا قلٌلة خفٌا بعض الّشًء، ولم ٌصرح به

ٌّنا فً أثناء العرض والّشرح  ...ن أم قاربا سٌدركه بعقله وتفكٌرهالّنص سامعا كا وقد تب

للّنصوص هذه الّروابط التً تربط بٌن أجزاء القصٌدة، مّما جعلها تبدو كاّل واحدا متسقا 

كّل معلّقة فٌها وحدة  ٌتسلسل تسلسال طبٌعٌا حسب ما ٌقتضٌه العقل والمنطق. وهذا معناه أنّ 

،متكاملة تترابط فٌها أج ًّ "زاإها ترابط أعضاء الكابن الح
1

فهو أعطى لنصوص المعلّقات  

وسم مبدعٌها بالّتفكٌر المنطقً المباشر أو بالّتلمٌح واإلٌحاء، ومع هذا ٌّتهم الّشاعر الحٌاة، و

 فٌما ٌلً:قضاٌا كان لبعض االنطباعٌٌن طرحها الالمعلّقاتً بالّسرقة، وهً أخرى من 

 :الّشعرية الّسرقات قضية -د

لعّل من أهّم القضاٌا الّتً اقتطعت من جهود الّنقاد قسطا كبٌرا قضٌة الّسرقات، وهً 

وقد أفاضت الكتب بهذا موضوع قدٌم حدٌث ٌضرب بجذوره إلى عصر ما قبل اإلسالم، 

الموضوع كثٌرا، ٌقول ابن رشٌق: "هذا باب مّتسع جدا ال ٌقدر أحد من الّشعراء أن ٌدعً 

فاضحة ال تؽفل الّسالمة منه وفٌه أشٌاء ؼامضة إاّل على البصٌر الحاذق بالّصنعة وأخرى 

"على الجاهل المؽفل،
2

ؤكثر ا إاّل بألن نطرح هذه القضٌة على شساعتههنا وال ٌسعنا المجال  

لبٌت شعر سرقة طرفة بن العبد عن األصمعً  ما رواه هوو ،بٌت شهد له على أّنه مسروق

 ٌشٌرون إلى هذا البٌت، منهم محمدالحدٌث ، بحٌث نجد حّتى الّنقاد فً العصر المرئ القٌس

الّتؤّثر، واستعارة الهٌاكل، واالستٌحاء، " الّذي رؼم أّنه حاول الّتفرٌق والّتمٌٌز بٌن مندور

"الّسرقات.
3
  

                                                           

.201ص م، دار ؼرٌب للّطباعة والّنشر، القاهرة، مصر، 2000ط: ، 4علً الجندي، عٌون الّشعر العربً، ج - 1 

. 280ص  ،ابن رشٌق، العمدة فً محاسن الّشعر وآدابه - 2 

.217م، نهضة مصر للّطباعة والّنشر والّتوزٌع، القاهرة، ص 2002دور، الّنقد المنهجً عند العرب، ط: ٌنظر: محمد من - 3 
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 لم ٌضؾ جدٌدا حٌن أشار إلى نفس البٌت الّذي ذكره األصمعً إاّل أّن محمد مندور

ستدعٌها هو أن ٌؤتً الّشاعر بمعان جدٌدة ت)االستٌحاء:  لٌس مستوحٌاأّنه مسروق وعلى 

موضوع  استعارة الهٌاكل: كؤن ٌؤخذ الّشاعروال باستعارة هٌكل )، مطالعاته فٌما كتب الؽٌر(

قصٌدته أو قّصته عن أسطورة شعبٌة أو خبر تارٌخً وٌنفث الحٌاة فً هذا الهٌكل حّتى لٌكاد 

مذهب ؼٌره الّتؤّثر: وهو أن ٌؤخذ شاعر ب) وال عن تؤّثر طرفة بامرئ القٌسعدم(، ٌخلقه من ال

ذي قد هو الّ النّ ، كما قد ٌكون من ؼٌر وعً، وقد ٌكون هذا الّتؤّثر تتلمذافً الفن أو األسلوب، و

 ٌكشؾ عنه(.

أبً الّضٌاء الّذي ٌسرؾ فً مذهبه، وٌّدعً أّنه ٌستطٌع  وٌذكر بذلك محمد مندور قول

فمن الّناس من ٌبعد ذهنه إاّل عن مثل بٌت المرئ ى الّسرقات الخفٌة، وأّما الؽٌر "أن ٌفطن إل

اآلخر تجلّد."القٌس وطرفة حٌن لم ٌختلفا إاّل فً القافٌة فقال أحدهما تجّمل، وقال 
1
 والبٌت هو:  

ٌّهم ٌقولون   (ٌسقرإ الما)    ال تهلك أسى وتجّمل        وقوفا بها صحبً على مط

 (فة )طر      وتجلّد     "     "   "           "      " "       "          "    "         

ٌشٌر وٌذّكر بما أورده أبو ضٌاء دون إعادة الّنظر والّتمحٌص، واستشهاده به ضمن  فهو

ٌّن أّنه ٌوافقه وال ٌخالفه  .فً رأٌه هذا القابل بؤّن هذا البٌت الّشعري مسروق الّسرقات ٌب

 ،عامة القصٌدة الجاهلٌة االنطباعٌة الّتً عٌبت بهااألحكام الّنقدٌة  وعلى هذا الّنحو من

ٌّز  وقابلها ٌرّدد كثٌرا أدونٌس عٌوب القصٌدة القدٌمةحٌث  حركٌة الّثبات وعدم الب"بؤّنها تتم

تعد ، ألّنها لم اوهذا البعد الضٌق هو الذي ٌقضً على شاعرٌته والبعد األحادي فً تفسٌرها،

"قابلة لتعددٌة التفسٌر والّتؤوٌل،
2

 ٌثالجزبٌة بحاألحكام  من خصابص الّنقد االنطباعً هألنّ و 

القٌس خاّصة الحكم الجزبً على معلّقة واحدة امرئ كما رأٌنا الكثٌر من حكمهم على معلّقة 

 الّشعر الجاهلً ككّل.عّمم لٌس فقط على المعلّقات بل على 

                                                           

.242ص  ، المرجع الّسابقمحمد مندور،  - 1 

.444عند أدونٌس، ص  سعٌد بزرقة، الحداثة فً الّشعر العربً - 2 
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إاّل أّن هذا الّرأي ٌخالفه الكثٌر حّتى أولبك الّذٌن وقفوا على ظواهر جزبٌة فً هذه 

حاولنا أن نستجلً جانبا من الّشعر الجاهلً بالّدراسة والّتحلٌل الّنصوص الّشعرٌة بؤّن: "مهما 

".تبقى جوانب كثٌرة فٌه بحاجة إلى دراسة وإضاءة دابمتٌن
1

 

ومن هنا وفً ضوء ما سلؾ ذكره ٌّتضح لنا معالم هذا الّنوع من الّنقد القابم على أساس 

حّجة والبرهان، بالّتحلٌل والّتعلٌل الّذوق ال على أساس العلم المستند إلى الّتجربة والّنتابج وال

والّتفسٌر باالستعانة بعلوم األخرى، وهذا ما أّدى إلى ظهور مناهج نقدٌة قابمة على مختلؾ 

 ا هً األخرى الّنصوص المعلّقاتٌة.ت بهأقر .كالّتارٌخ، وعلم الّنفس، وعلم االجتماع.. العلوم

ؼٌر أّن االنطباعً  المنهج الّتارٌخً وقد ٌبدو الّنقد االنطباعً وثٌق الّصلة بالّنقد أو

كؽٌره من المناهج الّتً زامنت ظهوره، وقد  العلم إلىلى الّذوق فً حٌن الّتارٌخً ٌستند ٌستند إ

ٌها لٌاقً، أو كما اصطلح علٌها بالمناهج الّسٌاقٌة الّتً سنقؾ عقد السّ جمعت وأدرجت ضمن النّ 

دة تخّص شعر المعلّقات، تبدو مختلفة عّما من خالل هذا المبحث، وما طرحته من قضاٌا جدٌ

 سبق.

 في ضوء المقاربات الّسياقية:المعلّقات  شعر -3

 : المنهج الّتاريخيشعر المعلّقات و -أ

اإلنسانٌة: الّدراسات الّسٌاقٌة للّنصوص الّشعرٌة المستندة إلى العلوم من أوابل كان 

 (Charle Augustin Sainte-Beuve)سانت بٌؾ ش.أ المنهج الّتارٌخً، خاّصة على ٌد الباحث 

(، وفردٌنان H. Taine، إضافة إلى هٌبولٌت تان )الّذي أرسى القواعد العلمٌة للمنهج الّتارٌخً

"المنهج الوحٌد الّذي ٌمّكننا من دراسة المسار األدبً ألّي على أّنه ، (F. Brunetièreبرونتٌار )

ٌّز به أدبها من خصابص،أّمة من األمم، وٌمّكننا من الّتعّرؾ  "على ما ٌتم
2

وٌعّد المنهج  

صالحٌة لتتّبع  الّتارٌخً واحد من أكثر المناهج اعتمادا فً مٌدان البحث األدبً ألّنه أكثر

 الّظواهر الكبرى فً األدب ودراسة تطّوراتها. 

                                                           
م، مطبعة اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق، ص 2000صاحب خلٌل إبراهٌم، الّصورة الّسمعٌة فً الّشعر العربً الجاهلً، ط:  -1

01 . 
م، مشورات منتوري، قسنطٌنة، 2002/ 2004الّربٌعً بن سالمة، الوجٌز فً مناهج البحث األدبً وفّنٌات البحث العلمً،  -2

 .21ص 
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دبً القراءة الّتارٌخٌة فً الخطاب الّنقدي األجعنا إلى الّنقد العربً فنجد أّن وإذا ر

إحدى القراءات القدٌمة الّتً واكبت الّظواهر األدبٌة، وحاولت مدارستها، وتفسٌرها وتدوٌن "

، وربطه بزمانه ومكانه تسعى إأخبارها ومعطٌاتها وأسسها، وهً  ًّ لى تفسٌر نشؤة األثر األدب

ٌّة، ولذلك نجدها فً كثٌر من  وشخصٌاته، حرصا منها على البعد الّتارٌخً للّظاهرة األدب

، إن لم نقل إّن تارٌخ األدب مرحلة أولى من طرابقها تشبه الّدراسات الّتً تهتّم بتارٌخ األدب

ٌّة فً الخطاب الّنقدّي الحدٌث "،مراحل تجسٌد القراءة الّتارٌخ
1

حٌث تحّولت صلة األدب  

بالّتارٌخ فً العصر الحدٌث وفً القرن الّتاسع عشر مٌالدي تحدٌدا إلى حضور مكّثؾ 

 فً كثٌر من الّدراسات. اتخذ طابعا منهجٌا مإّسساللّتارٌخً الّذي 

ٌّة  عّدتها المادة الّتً تنحصر فً الّرواٌة واألخبار، ووسٌلتها "وهذه القراءة الّتارٌخ

ٌّة، ذي ٌعّبر فً جوهره عن الّذارٌخ الّ الّتا ٌّة والفكر ٌّة بمختلؾ نشاطاتها الماد كرة اإلنسان

وٌدرس اإلنسان بوصفه كابنا له ماض، وهذا ما ٌجعلنا ندرك أّن الّتارٌخ ٌطلعنا على أفكار 

اإلنسان الّذي ٌنتسب لمجتمع ما، أو حضارة ما، وأفعاله، وهذا ما عّبر عنه ابن خلدون بـ: 

رٌخ."حقٌقة الّتا
2

 

أولٌة الّشعر الجاهلً، مصادر القراءة الّتارٌخٌة:  طرحتهامن جملة القضاٌا الّتً و

الّشعر الجاهلً، الّتحلٌل الفٌلولوجً للّشعر الجاهلً، ومن الّدراسات الّتً تناولت هذه القضاٌا: 

ة، وجرجً زٌدان: تارٌخ آداب اللّؽة العربٌ مصطفى صادق الّرافعً: تارٌخ آداب العرب،

وإحسان سركٌس: مدخل إلى عر الجاهلً وقٌمتها الّتارٌخٌة، وناصر الّدٌن األسد: مصادر الشّ 

ًّ  األدب الجاهلً  ،وبدوي بطانة معلّقات العرب دراسة نقدٌة تارٌخٌة فً عٌون الّشعر الجاهل

، وإن لم ٌصّرح بعض األمٌر شكٌب أرسالن: الّشعر الجاهلً أمنحول أم صحٌح الّنسبة

لّدراسات باّتباعهم المنهج الّتارٌخً ، إاّل أّنه ٌبدو من خالل تتّبعهم لسلسلة األدب أصحاب هذه ا

العربً القدٌم خاصة فً تطّوراته الّتارٌخٌة، والوقوؾ على أدب كّل عصر ومقارنته بسابقه، 

 ٌعتبر هذا من باب المقاربة الّتارٌخٌة للّنصوص الّشعرٌة. 

                                                           
م، منشورات اّتحاد الكّتاب 2001محمد بلوحً، آلٌات الخطاب الّنقدي العربً الحدٌث فً مقاربة الّشعر الجاهلً، ط:  -1

 . 42العرب، دمشق، ص 
 

. 42، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 2 
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ًّ وقٌمتها الّتارٌخٌة "بابا وقد أورد ناصر الّدٌن األسد فً كتاب ه مصادر الّشعر الجاهل

 ًّ "،رّواتها، وطرق رواٌاتها وإسنادها إلىكامال لبٌان مصادر دواوٌن الّشعر الجاهل
1

 وٌكون 

، وٌعطٌنا ثقة فً كثٌر من أصوله.ذلك  ًّ ًّ ٌطمبن إلى حقٌقة صّحة الّشعر الجاهل  فً منهج علم

، من أهّم " اربتهتعّد مقوبذلك  ًّ ٌّة الّتً أنجزت للّدفاع عن قٌمة الّشعر الجاهل اإلسهامات العلم

ٌّا،  فاعتبرت بحقّ  ٌّة فً العرض من القراءات الممنهجة علم واضحة الّطرح، األكادٌم

ًّ حقٌقة الشك فٌها، فه ٌّنا أّن الّشعر الجاهل "و حقٌقة وجدت ونقلت إلٌنا بؤمانة،والمناقشة، مب
2
 

فً الكثٌر ، ومع ذلك ما ٌقال عن الّشعر الجاهلً ٌشمل ر الجاهلً ككلّ لكّنها كانت شاملة للّشع

 .شعر المعلّقات منه

عّل من القراءات الّتارٌخٌة الّتً أفردت للمعلّقات خاصة، نجد دراسة نجٌب محّمد ول

 ًّ ًّ أّن الّشعر العرب البهبٌتً: المعلّقات سٌرة وتارٌخا، إذ ٌقول عنها: "وٌظهر من الّتتّبع الفّن

كان فّنا متطّورا فً جمٌع مراحله وكّل مرحلة من المراحل كانت تحمل بذور الّتطّور معها إلى 

مرحلة تالٌة وهً سنة سار علٌها الّشعر العربً ردحا من الّزمن، حّتى استقّر حاله على صٌػ 

ٌّة ٌرجع إلٌها لالحت ذاء مرضٌة راقٌة تّتضح فً المعلّقات العشر الّتً ارتضاها العرب صفوة فن

أو االهتداء."
3

 

ت خاّصة ولشعر المعلّقا، للّشعر الجاهلً عامة الحدٌثة وبذلك تكون القراءات الّتارٌخٌة

ٌّة من جهة  ًّ من جهة، والّثقافة العرب ًّ ساهم فً إثراء الّشعر العرب قد تناولته بطرح فٌلولوج

ٌّة الحدٌثة نفسها بتحقٌق رواٌاته، ونصوص ،  أخرى، "فؤجهدت القراءة العرب ًّ الّشعر الجاهل

ًّ وتمحٌص مسابله حّتى تر ذي الجذور العمٌقة الّتً ال  قى به إلى مصاؾ الّتراث العالم

ٌّة  "المإّسسة على رإٌة واضحة المعالم،تتزعزع، باآللٌات العلم
4

ق فمن خالل البحث والّتحقٌ 

وفً  وجودها تلك االّدعاءات الّتً شّككت فًفّند وتُ  نفىفً أصول هذه الّنصوص الّشعرٌة تُ 

 نكرتها كلّما صّح لها ذلك.أصالتها وأ

                                                           

ٌّة، ط - ًّ وقٌمتها الّتارٌخ .441إلى  198م، دار الجٌل، بٌروت، ص 4774: 8ناصر الّدٌن األسد، مصادر الّشعر الجاهل 1 

.41محمد بلوحً، آلٌات الخطاب الّنقدي العربً الحدٌث فً مقاربة الّشعر الجاهلً، ص  - 2 

. 247م، دار الهالل، القاهرة، ص 4789نجٌب البهبٌتً، المعلّقات سٌرة وتارٌخا، ط:  - 3 

، ص  - ًّ .44محمد بلوحً، آلٌات الخطاب الّنقدي العربً الحدٌث فً مقاربة الّشعر الجاهل 4 
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، وشعر المعلّقات خاصة فإّن الكثٌر منها   ًّ وإن كانت هذه الدراسات عامة للّشعر الجاهل

ٌّة حّتى لتجد نفسك تدور من حول نفس المادة  "قد وقع فً الّتكرار والّتردٌد لنفس المادة الّتارٌخ

ٌّة وأنت تقرأ أكثر من مإلّؾ." العلم
1

 

"القراءة الّتارٌخٌة أسرفت فً المطابقة بٌن األدب والبٌبة،  إضافة إلى ذلك ٌبدو لنا أنّ 

ٌّة األصٌلة، أو  وجعلته بمنزلة الّظّل، وأكثر ما تفسده هذه الّظالل بعض حقابق اإلبداعات األدب

إخفاإها أو إظهارها على ؼٌر ما هً علٌه،"
2

ٌّة مع الّنص   بحٌث تعاملت القراءة الّتارٌخ

ٌّة، ولم تقؾ على اإلضافات  ٌّة الجمال ٌّة، ولم تلتفت إلى القٌم الفن األدبً على أّنه وثٌقة تارٌخ

 ، ًّ ٌّة الّتً أسدتها الّظواهر األدبٌة لحركة اإلبداع، فلم تبحث فً الّنص من حٌث شكله الفن الّنوع

ٌّة.ومعمارٌته الجمالٌة، وتشكٌله ا  إلٌقاعً، فاهتّمت اهتماما بالؽا بتارٌخٌة الّظواهر اإلبداع

ًّ ّننا نجد كما أ ٌّة الحدٌثة عمدت فً تعاملها مع إشكاالت الّشعر الجاهل "القراءة الّتارٌخ

، فٌكشؾ بشرح األثر بالعودة إلى الّتارٌخ، وكؤّن األثر ٌفصح عن زمان تؤلٌفه وأحوال عصره

ذلك ٌعتمد الّناقد فً استخالص هذه الّظواهر على وقابع الّظاهرة وقابعه وعاداته وأخالقه. ل

، كما ٌتحّرى تطابق الّرواٌات  ًّ األدبٌة على أّنها تحتوي مضمون زمانها كؤّنها حدث تارٌخ

واألخبار الواردة فً الّظاهرة والواقع الّتارٌخً، وبذلك ٌجعل من الّنقد بطرحه هذا وعاء 

ٌّة كتبت لتدّعم الّتارٌخ ال العكس."للّتارٌخ، وكؤّن األعمال اإل بداع
3

 

بالعصر الجاهلً، فلم ٌكن لجهلهم الّذي برزت فٌه تلك الّنصوص أّما عن تسمٌة العصر 

لم ٌكونوا جّهاال وال أؼبٌاء وال ؼالظا وال أصحاب "وقد وردتنا عنهم أشعار كالمعلّقات، فهم 

ٌّاشةحٌاة خشنة جافة، وإّنما كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحا رقٌقة وعٌش فٌه  ب عواطؾ ج

"لٌن ونعمة،
4

ما قبل اإلسالم  عصر شعراء المعلّقات بعصرنجد البعض ٌصطلح على من هنا  

البعض  عنى المعرفً، ولكن كما ٌقوللم تكن لدٌهم بالم ولٌس العصر الجاهلً: ألّن الجاهلٌة

 .نظرا لجهلهم للّدٌن اإلسالمً
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من المزالق الّتً وقعت فٌها المقاربة الّتارٌخٌة لألدب عامة  وضمن هذا المعطى

والّظن بموروث شعري لعصر والمعلّقات خاصة الّتعمٌم العلمً الّذي أوصل إلى الّتشكٌك 

ٌّعت حّتى الّنص فً بعض الّدراسات، وأهملت مكّوناته بؤكمله، كما أّنها ال ، وخصابصه وض

مّما جعل اّتجاه نقدي آخر ٌراعً هذا الجانب من الّنقد،  تلتفت إلى الّشاعر الّذي أنتج الّنصّ 

 .وٌظهر ذلك فً المنهج الّنفسً

 المعلّقات والمنهج النفسي:  شعر -ب

الّساحة الّنقدٌة عاّمة، وكما  فً وتناوال من بٌن أهّم المناهج شهرة ٌعتبر المنهج الّنفسً

هو معروؾ أّن هذا المنهج ٌستمّد آلٌاته من الّتحلٌل الّنفسً، والّتً أرسى قواعدها سٌؽموند 

فً مطلع القرن العشرٌن، "فّسر على  (Youngٌونػ )وطّورها تلمٌذه ( S. Freudفروٌد )

"إلى منطقة الاّلوعً أو الاّلشعور،ضوبها الّسلوك اإلنسانً برّده 
1

وقد احتفل الّنقاد العرب  

لّنصوص كثٌرا بهذا المنهج وأولوه االهتمام الكبٌر بإقبالهم علٌه واعتماده فً مقاربة مختلؾ ا

 .الّشعرٌة منها بالّتركٌز على األدٌب الّذي أهملته الّدراسات الّتارٌخٌة خاّصة اإلبداعٌة

ٌّة  لم تقؾوركحا مّنا عند المعلّقات الّتً  ، بل شعرابهادراسة  فً حدودالقراءة الّنفس

الّتً  أكثر الموضوعاتومن  ها هذه الّنصوص،تلّنفسٌة الّتً قد تمّثلحاولت الّتعّرض للّظواهر ا

ٌّة المقّدمة الّطللٌة  مستفٌدا فً ذلك من الّتً أثارها ٌوسؾ الٌوسؾ، كانت حقال للّدراسات الّنفس

ٌّة بالوجود، حٌث ٌقول عنها: "من البدٌهً أن ٌبدي ال فهو ٌربط، علم الّنفس الحدٌث مقّدمة الّطلل

ٌّنة، ولكن هذه المواقؾ لٌست الّنزعة الؽالبة على الّشعور  ٌّة مع شعر كّل أّمة مواقؾ وجود

ال على مطالع قصابده، إذ هو فً معظم أحواله ٌعكس من جهة، وٌخفً وراءه من والجاهلً، 

ٌّة كانت تإ . وهذ المسؤلة فً رأًٌ هً قهر جهة أخرى مسؤلة حضار ًّ رق الوعً الجاهل

ًّ إلى أسانٌد الوجود  الّطبٌعة للحضارة، وهذا القهر ٌتجلّى على شكلٌن: افتقار الواقع الّطبٌع

ٌّة." الحضاري ومقّوماته... وتهّدم الّطبٌعة لمنشآت اإلنسان الحضار
2
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مقاربة عزالّدٌن  :نفسٌة ومن بٌن القراءات العربٌة الحدٌثة للمقّدمة الّطللٌة قراءة

ًّ فً القصٌدة، الّذي ٌعّبر فٌه الّشاعر عن نفسه، عن فٌها: إسماعٌل الّتً ٌقول  "الجزء الّذات

ًّ تنطوي فً نفسه  موقفه من الحٌاة، والكون من حوله، فصورة الحٌاة بالّنسبة للّشاعر الجاهل

ٌّة أحّسها الّشاعر إحساسا مهّما، وقدّ  منها، ورّبما كان من أبرز هذه ر موقفه على عناصر خف

ٌّة الّتً اصطدم بها مع ذلك حّسه، الّتناقض، والاّلتناهً، والفناء." العناصر الخف
1
فإدراك وحّس  

الّشاعر للواقع بتناقضاته خاّصة الحٌاة والموت، ثّم الاّلتناهً، هذه العناصر الّثالث لإلحساس 

ًّ للّشاعر كانت دواعً تداعً اللّح ٌّة الوجودي الكون ظة الّطللٌة، "فمن هذه الّرإٌة الوجود

ٌّة األفق،  ، ضمن محدود ًّ ٌّة الّشاعر الجاهل ٌّة الّتً أصابت ذهن تنبعث لدى الّناقد فكرة المحدود

ٌّة اإلطار العام الّذي ٌوّجهه، فؤراد أن ٌتخّطى هذه ا ٌّة الّزمن، ومحدود ٌّة ومحدود لمحدود

ة الّتً لم تجعل حاّل لمشاكله الّتً أّرقت هواجسه، من القٌود المجترّ  المتزامنة بؽٌة الخالص

"وّهجة إلى الكشؾ عن أسرار الحٌاة،هكذا تنمو ذاته المت
2

فالوقفة الّطللٌة هذه كانت نوعا من  

الّتجاوز الزمكانً الّذي ٌصّور الّصراع الداخلً فً نفسٌة الّشاعر المتسابل عن سّر تلك الحٌاة 

 الّتً كان ٌعٌشها. 

من زاوٌة أّن الفراغ هو جوهر هذه "قد قارب هذه  المقّدمة الّطللٌة خلٌؾ ونجد ٌوسؾ 

، وهذا الفراغ  ًّ المقّدمة، وأّنها كانت حاّل لمشكلة الفراغ الّتً كان ٌعانً منها اإلنسان الجاهل

ٌّا على  ًّ واالجتماعً كان مبن ًّ فٌه نتٌجة أّن الّنظام الّسٌاس ًّ الّذي وجد الّشاعر الجاهل الّنفس

"القبٌلة، ظامن
3

ٌظهر هذا جلٌا فً قول ٌوسؾ خلٌؾ: " الحظنا أّن هذه االّتجاهات ارتبطت و 

ًّ بحدٌث الخروج إلى الّصحراء للّرحلة أو الّصٌد  وهً  –فً كثٌر من قصابد الّشعر الجاهل

ٌّة أو وسٌلة أخرى من وسابل حّل مشكلة الفراغ اّتضح  -متعة أخرى من متع الحٌاة فً الجاهل

ٌّة: مقّدماته باّتجاهاتها المتعّددة، وما ٌتصّل لنا  ًّ من القصٌدة الجاهل الموقؾ، فهذا القسم الّذات

ًّ أمام مشكلة الفراغ فً  بها من حدٌث الّصحراء، إّنما هو محاولة إلثبات وجود الّشاعر الجاهل

حٌاته، وهً مشكلة لم ٌجد لها حاّل إاّل عن طرٌق هذه المتع."
4
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موجودة فً نفس كّل إنسان فً أّي زمان وأّي الّتداعً إلى الماضً  ّظاهرةفً الواقع و

مكان فً أن ٌمأل فراؼه باسترجاع صور وأحداث من الماضً بوقفات ٌطّل فٌها على ما كان 

ٌمأل المكان والّزمان من حركة أصبحت من سجل الّذكرٌات ٌستؤنس بها للّتخفٌؾ من األسى 

ٌّام. الّذي ٌمّزق نفسه بالحنٌن إلى تلك   األ

ٌّة كّل مقّدمة بتعمٌم الم ٌرلٌوسؾ خلٌؾ هذا الّطرح  ؼٌر أنّ  رإٌته على كّل ع خصوص

ٌّة بنفس الّرإى واآللٌات "، الّنصوص ففً كثٌر من الحاالت ال ٌمكن أن نقارب المقّدمة الّطلل

ٌّة أو فروسٌة، ألّن الّذي ٌقؾ  ٌّة أو خمر على الّتً نقارب بها المقّدمات األخرى من ؼزل

األطالل ٌصفها فٌبكً وٌشتكً ال ٌكون بالّضرورة معّبرا عن فراغ، إذ إّن المشهد مشهد تؤّمل 

ٌّة  وإمعان نظر ال مشهد ترؾ بؽٌة ملء فراغ، ولذا طرح ٌوسؾ خلٌؾ لم ٌراع خصوص

ٌّة تتفق بمعان عمٌقة لها صلة  ٌّات وعالمات تعبٌر ٌّة بكّل ماتحمله من خصوص الوقفة الّطلل

ٌّة."بالّنفس و ٌّة والوجود معاناتها الّشخص
1

 

ٌّة الجاهلٌة فهو متؤّثر كثٌرا بمقوالت الّتحلٌل الّنفسً أ ّما ٌوسؾ الٌوسؾ فً قراءته للّطلل

الفروٌدٌة، فهو ال ٌعّول على البعد الوجودي للّطلل بل ٌعتمد الّطبٌعة لٌستدّل على االنهدام 

ً والقهر وصوال إلى الّطلل، و"ٌضفً على دراسته هذه طابعا مادٌا ؼرٌزٌا مستمّدا رإٌته ف

الّتعامل مع هذه الّظاهرة من الّتفسٌر الفروٌدي الّذي ٌجعل من اللبٌدو مقولته الكبرى وآلٌته 

ًّ وحظره، وهً الّنواة األساس الّتً تعتمد  ٌّة، فالكبح الجنس األولى فً مقاربته لألعمال اإلبداع

ٌّة، وندرك ذلك من خالل الحضور الكبٌر للمصطلحات الّنفسٌة ذات المنحى  علٌه مقاربته للّطلل

 ًّ تفرٌػ المشحون  –االحتجاز الجنسً –اللبٌدو  –الفروٌدي فً قراءته من مثل: القمع الجنس

 ًّ ًّ  –الجنس ًّ  –الكبح الجنس  –االنطفاء الّنفسً  –اإلشباع الؽرٌزي  -الحظر الجنس

ٌّة  احتباس هذه الّطاقة داخل األنا." –واالرتواء للّطاقة الداخل
2

 

ٌّة الجاهلٌة  ًوبهذا ٌتضح لنا تجلّ  أكثر الّطرح الفروٌدي فً مقاربة ٌوسؾ الٌوسؾ للّطلل

فً مقاربته لمقّدمات امرئ القٌس، "ألّنها تعبٌر عن أزمته الخاّصة أكثر مّما هً كشؾ عن ال 

ٌّة تشدٌدا تكاد البرهتان  شعور جمعً، وكذلك ٌجب االنتباه إلى تشدٌده على مسؤلة الجنس
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أو لنقل تؽدوان أمرا ثانوٌا باإلضافة إلى المحبوبة الّتً تشّكل محور األخرٌان أن تختفٌا معه، 

ٌّة لدٌه، فصورة الماء وحّس الحقل ومفهوم الهدم الحضاري ال تمّثل إاّل حضورا لٌس  الّطلل

 ًّ بالكبٌر، فً حٌن تمتلك األزمة الجنسٌة ثقال وامتالء ٌكفٌان لالعتقاد بؤّن امرأ القٌس ذات

"سان الجماعة،الّنزعة وٌتحّدث بل
1

ٌّة،   فهذه البكابٌة الّنابعة من معاناة دافعها المباشر أزمة جنس

 مع ذكر الكثٌر من أسماء الّنساء. ذكرٌات الماضً

فبعدما  علّقة تجهر بهذه الّصلة بؽٌر لبس،الموهكذا ٌصل ٌوسؾ الٌوسؾ إلى أّن "

، تراه ٌسترجع من الماضً ٌضطّره القهر إلى الّتصرٌح بؤّن شفاء عبرة مهراقة تسكبها العٌن

ٌّاه من خبرات ونقاط ممتازة انكشفت فٌها الّسعادة، وتجلّت أّم الحوٌرث وأّم الّرباب،  ما أسلفه إ

والمرضع، ظهر الكثٌب، بٌضة دارة جلجل، عقر الّناقة للعذارى، خدر عنٌزة، الحبلى 

"الخدر،
2

الؽرامٌة مع الّنساء معروؾ بمؽامراته بؤّنه القٌس  ومع ذلك ٌمكن القول عن امرئ 

وهذا ، وحّبهّن الّذي لم ٌتنه عند واحدة منهّن، ولذلك كثٌرا ما اّتخذت معلّقته فً الّتحلٌل الّنفسً

 الموضوع ٌكاد ٌكون واضحا عند أؼلب الّدارسٌن لهاته المعلّقة، ولشخصٌة امرئ القٌس. 

ة تستمّد أدواتها الّرإٌة الفروٌدٌة برإٌ"نجد ٌوسؾ الٌوسؾ ٌمزج وبشكل بارز  وبهذا

ٌّة ؼٌر معلّقة امرئ  ٌّة الجاهل ٌّة من فلسفة ٌونػ، فٌقارب المقّدمات الّطلل اإلجرابٌة والمنهج

ٌّة، ترتكز على أبعاد ثالثة  القٌس، وبخاّصة معلّقة كّل من زهٌر ولبٌد والّنابؽة وفق رإٌة شمول

ٌّة، فهً تجمع داللة ال ، وقحل الّطبٌعة ٌرى فٌها المكّون الّربٌس للبرهة الّطلل ًّ قمع الجنس

واالنهدام الحضارّي."
3

شكل بدابً "أّنها راسة الّنفسٌة للّطلل عنده إلى وتفضً هذه الدّ  

ًّ خاّص من أنماط طقوس الخصب واالنفعال أمام الّشح الّذي تمارسه  صحراوّي، أو نمط عرب

ًّ بعنصري االنهدام الحضاريّ  ، ممّثال فً المنزل الّطبٌعة على اإلنسان، مدؼوما وبشكل أساس

، ممّثال بالحرمان من المحبوبة الّراحلة... ورّبما أفضى بنا مثل  ًّ الخرب، واالنسالب الجنس

ًّ كان ٌرى رإٌة مخزونة فً الاّلشعور الجمعً،  هذا المذهب إلى القول بؤّن المجتمع الجاهل
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ورّبما فً الشعور الجمعً."
1

ٌر إلى أّن اإلبداع الّتً تش ونػفٌوسؾ الٌوسؾ متؤّثر برإٌة ٌ 

 ٌعّبر عن الاّلشعور الجمعً.

بالػ ال هماؤثرب، من الّتحلٌل الّنفسً هما اآلخران نصٌبلّزمان والمكان وقد كان ل

، الّذي كان دابم الّتؤّمل فٌما حوله، فً بٌبته الّصحراوٌة معلّقاتًواضح فً حٌاة الّشاعر الالو

الّشاعر فّنان ٌستطٌع أن ٌعكس رإٌته الّداخلٌة وشعوره بفضابها األرضً والّسمابً، "فبما أّن 

الّدفٌن على ما أمامه من موجودات ومظاهر، فقد أّدى هذا الّتؤّمل إلى مالحظة مظاهر الخلود 

واالستمرار والّتتابع، ومن ثّم وجد فٌها الّزمن وخلوده ومدى قصر حٌاته هو بالّنسبة إلى الّزمن 

ٌّر... ذلك الخلود، رأى هناك تباٌنا ٌعٌش هذا وٌموت، ثّم ٌعٌش آخر  ومفارقة، فهناك خّط متؽ

وٌموت فً حلقات مّتصلة، وٌتمّثل هذا فً اإلنسان وسابر األحٌاء، وهناك خّط ثابت، ال ٌحٌا 

والّتالل  : الجبل...فً وال ٌموت، وإّنما مستقّر فً البقاء، ال حركة فٌه، ساكن جامد، وٌمّثل هذا

الّشمس والقمر والّنجوم ّثل للّثبات فً تتابع لحركته المتكّررة كوالّصحراء. وما هو مم

"والّسحاب،
2

رمزا حقٌقٌا للخلود، ٌراه "وهكذا كان الجبل بما فٌه من بقاء وثبات وشموخ  

.. الّشاعر أمامه كمظهر بٌبً ٌمّثل الجانب العكسً للفناء والّنهاٌة الّتً ٌعرؾ األحٌاء لجتها

ٌّا فً صورة الجبل، أصبح المكان ممّثال لشًء ، وهنا اّتحد المكان مع الّزمان اّتحادا قو ًّ "زمن
3
 

 د الجبل )المكان( مع الخلود )الّزمان(. اأي اّتح

ٌّاضة ارتبطت أكثر بالّطلل، و كان للمرأة الحبٌبة كبٌر األثر فً إضفاء مشاعر نفسٌة ف

ًّ )الّنوستالجً( للمرأة البعد وهذا ما حاولت بعض الّدراسات الّنفسٌة أن تقارب فٌه " الحنٌن

"سً،الحبٌبة، لما له من ارتباط بالمكان والّزمان فً بعدٌهما الّنف
4

فٌه ٌظهر لعّل أشهر بٌت و 

  ذلك قول امرئ القٌس:

ُخوِل َفَحْوَملِ   ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبٌٍب َوَمْنِزِل    ِبِسْقِط اللَِّوى َبٌَن الدَّ
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بالمرأة الحبٌبة صّوره أؼلب إن لم نقل كّل المعلّقاتٌٌن، وكثٌرا ما الّطلل وارتباطه ف

ارتبط بمشاعر الحّب والحزن، فترك أولبك الّشعراء دون قصد مثال ٌضرب على كّل مكان 

أقفر وخال من األحّبة الّذٌن سكنوه ٌوما ما، فكثٌرا ما نرّدد نحن الٌوم عبارة: "الوقوؾ على 

 موقؾ.األطالل" حٌن نواجه نفس ال

 ومن الّظواهر الّنفسٌة األخرى الّتً قرأت قراءة نفسٌة فً المعلّقات: ظاهرة القلق، وإن

فً مقاربة هذه الّظاهرة فً الّشعر الجاهلً بل استفاد من لم ٌتبع أحمد خلٌل المنهج الّنفسً 

 ٌقولفسً، فً حّد ذاتها متعلّقة بالجانب النّ  (القلق)ظاهرة ال مختلؾ العلوم والمعارؾ، إاّل أنّ 

: "أّما المنهج الّذي حاولت جهدي التزامه فهو اّتخاذ أشعار الجاهلٌٌن وثٌقة أتناولها أحمد خلٌل

بالّتفسٌر والّتحلٌل، وأستنبط ما فٌها من إشارات إلى القلق، وأوّضح صلة تلك اإلشارات بشتى 

ٌّة." أوجه الواقعٌة اإلنسانٌة، البٌبٌة منها واالجتماعٌة والّشعور
1

 

ٌضاح هذه الّظاهرة وتحدٌدها أكثر فً الّشعر فقد استعان الّشاعر بمختلؾ الّظروؾ وإل

ٌّة فً رحاب األبحاث المتوفّرة  ٌّة، وٌقول: "وقد حملنً هذا المنهج على القٌام برحلة متؤن الجاهل

ًّ لفهم الحضارة  على علمً الّنفس واالجتماع، واالنتقال من بعد إلى شعاب الّتارٌخ الجاهل

ٌّة، وتوفّرت من ثّم على درس المادةالجا ٌّة، من حٌث رإٌتها المعرفٌة، وأسسها الماد  هل

ٌّة فً مظانها الموّثقة، "الّشعر
2
 أي أّنه استعان بكّل ظروؾ الّنص المحٌطة به. 

فً طرح أحمد خلٌل لهذه الّظاهرة ربطه لها بشكل القصٌدة العربٌة الجاهلٌة،  ظهرٌو

ٌّة، فمنعت تلك الوحدة الكابنة فً  ًّ فً القصٌدة الجاهل "فبراثن القلق امتّدت إلى الجانب الّشكل

"ن الّظهور فً الّشعر ظهورا دقٌقا،الّشعور م
3

نفسانٌة فً أي شخص ة ٌطبٌعة تركٌب القلقف 

ع المرج واّتخاذهعلى الوحدة العضوٌة، القصٌدة إثبات عدم توفّر فً  خاذه حّجةتّ ا ؼٌر أنّ 

ء فٌه كثٌر من المؽالطة، ألّن حّتى جزااألواألبٌات  ةفّككم األساسً عند األدٌب فً إصدارها

شون حاالت ٌأولبك الّشعراء المحدثٌن، الّذٌن توصؾ أشعارهم بما نفً عن القصابد القدٌمة ٌع

أحمد خلٌل هذه مواتٌة لما أشار إلٌه  نظرةقلق أكبر مّما قد عاشها الّشاعر الجاهلً، وهنا تبدو 
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فً الحكم على افتقار الّشعر المعلّقاتً إلى الواحدة  سابقارّواد الّنقد االنطباعً، الّتً أشرنا إلٌها 

 .العضوٌة والبحث عن مبّررات ذلك برإٌة الّنص مفّكك األبٌات

دراسة مً ٌوسؾ خلٌؾ للموقؾ  أٌضا:من بٌن المقاربات الّنفسٌة لشعر المعلّقات و

الّنفسً عند شعراء المعلّقات، تقول: "كانت منهجٌة هذا البحث عبر ذلك الخٌط الّنفسً الّدقٌق، 

ٌّن من خالله طبٌعة زمن المؽترب ابتداء من عرض مشاهد اللٌّل إلى تسجٌل تؤّمالته  الّذي تب

، إلى توّزع االؼتراب  الخاصة من ًّ خالله، إلى ما تجّسد فٌه من خصوصٌة لٌل الّشاعر الجاهل

ٌّة الّتً تحكً كآبة اللٌّل، إلى  بٌن اللٌّل والّنهار طبقا لتنّوع طبابع تجاربه، إلى المشاهد اللّون

ًّ صراع اإلنسان من خالل ظلمة اللٌّل ووحشته، إلى اختفاء معالم الّتكافإ فً الّصراع اإلنسا ن

، إلى االكتفاء بالّتوقّؾ عند تصوٌر آالم الّنفس، إلى شٌوع لؽة الخوؾ والّرجاء  ًّ الّزمن

والمعاناة البشرٌة من خاللهما، إلى بلورة حلم المؽترب فً لحظة خالص من أهوال اللٌّل 

المفزع."
1

 

ومع ذلك لم تكن وقفة مً ٌوسؾ خلٌؾ مختلفة عن سابقٌها أو من ألقوا الّضوء على 

ٌّة، كؽٌرها قد ربطت الشّ  ًّ عامة وشعر المعلّقات خاصة بمنظور أو مقاربة نفس عر الجاهل

الحاضر والماضً والمكان والزمان ومشاعر الّنفس بالنزعة الّنفسٌة عند شعراء المعلّقات، 

ذا تعكس المعلّقات أنماطا من مشاهد حاالت الّتمّزق هوربطها بظاهرة االؼتراب، إذ تقول: "وب

اء ما بدا منها متسقا مع لوحات األطالل، أو صور رحٌل الّظعٌنة، وعندها تتوّزع والقلق سو

الّصور بٌن المتضادات، وتبرز فٌها مفارقات الّسكون والحركة، أو الّثبات والّتحّول، ومن 

ًّ لرموز الفناء الّتً أزعجته، ورموز البٌن الّتً ظّل خابفا من  خاللها تتكّشؾ رإٌة الجاهل

عه لها."استمرار توقّ 
2

 

ٌّة، الّزمان والمكان، القلق، االؼتراب شّكلت إضافة إلى ذلك ما نلمحه عن  المقّدمة الّطلل

إلى أن امتّدت ، لّنفسٌة مقاربتها فً دراستها لشعر المعلّقاتجملة الّظواهر الّتً حاولت القراءة ا
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من نفس البداٌة أوصلها ، وانطالقها إلى تؤوٌل كّل ظاهرة إلى عامل نفسً ٌعانٌه شاعر المعلّقة

 .إلى نفس الّنتابج الّتً تكاد تكون نفسها عند مختلؾ الّدارسٌن

، ا ًّ  على وجه الخصوص ًلمعلّقاتومن هنا رؼم أّن هذه المقاربة للّشعر العربً الجاهل

بحٌث شؽلت مساحة كبٌرة من الّدراسات الخارج نّصٌة، بنسبة أكبر مقارنة  ،منه اّتسعت أكثر

ٌّة فً مقاربة الّظاهرة  بالمقاربات األخرى "ولكن هذه القراءات على ما لها من إسهامات نوع

ٌّة، إاّل أّنها سقطت فً الّتفسٌر المٌكانٌكً  أكثر من ؼٌرها من القراءات األخرى خاّصة الّتارٌخ

الّنص وصاحبه... وبالؽت فً الجوانب المرضٌة لدى الفنان، واهتّمت بعقده للعالقة بٌن 

ٌّة." وخفاٌاه وأسراره الّنفس
1

 

ٌّة بخلفٌات معرفٌة ترتكز فً أساسها  وبالّتالً "تعامل الّنقد الّنفسً مع الّظواهر اإلبداع

ٌّة الّتً ترى ضرو رة الّتخلًّ عن على مبدإ اللّذة ومبدأ الواقع جعله ٌقع فً األحكام المعٌار

ًّ نهاب ًّ الواقع الخارج لجانب العصابً لألعمال ، والبحث فً اٌا واالنطواء فً الواقع الباطن

"اإلبداعٌة،
2

وٌؽفل بذلك الجوانب اإلبداعٌة والجمالٌة للعمل اإلبداعً، وٌجهد نفسه فً البحث  

 لٌها.فً سٌر الّشعراء وأخبارهم الّشاذة، لٌإّكد نتابجه الّتً ٌبؽً الوصول إ

لم تكن المقاربة الّنفسٌة للمعلّقات فً أؼلب نتابجها الّتً انتهت إلٌها مختلفة عن كما 

الّشعراء مع الّتعامل بج مسبقة تإدي بمنطقها إلى مقاربة نصوص أخرى، ألّن لها منطلقات بنتا

ٌّة المرضٌة والجنون.كؤّنهم مصابون بابشعرهم و ًّ  فً حٌن لعصاب والعقد الّنفس الّنص اإلبداع

 ، ًّ وقد قال "ٌنبؽً أن ٌقرأ لذاته ال أن ٌقرأ من أجل إثبات ما هو خارج عنه فً اّتجاه عكس

ًّ ال ٌنمو على ما ٌحّب وٌختار، بل هو ٌواجه مإلفه  فروٌد فً بعض كتاباته أّن العمل الفن

أحٌانا مواجهة خلق مستقبل ؼرٌب عنه."
3

بل حسب، و تعبٌرا  ٌمكن أن ٌكونالفّن البحٌث  

ٌضع الفّنان ٌده علٌها حٌن ٌقرأ قد الّتً  الفنٌة والجمالٌة الفّن ٌحتوي على كثٌر من العناصر

ٌّة ٌّة وأهدافه الّذات ، بل قد تنبع من واقع حٌاته تارٌخ الفّن، وال تنبع من حاجاته الّشخص

 االجتماعٌة، أو من عالم من خٌاله وصنعه باعتباره فنان.
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الّنفسٌة لشعر المعلّقات  حٌن نلفً بعض المقاربات لّنفسً منحى آخرأخذ الّتحلٌل اوقد 

لٌس  األساس الّنفسًأي هناك من ٌتخذ ما ٌكون بانطباع نفس القارئ أو الّناقد، قابمة على 

منطلق منهجه، بل منطلقه هو فً ذاته: "فؤحٌانا ٌربط الّناقد بٌن شٌبٌن خارجٌٌن من خالل 

األدبً مصّورا ما بنفسه، وفً بعض الحاالت ٌتمّثل نفسه متحدة نفسه، وأحٌانا ٌجد العمل 

ٌاء أشخاصا لهم صفات خاصة بالشًء الخارجً، وفً حاالت أخرى ٌتمّثل فً األش

"معروفة،
1

وبهذا تكون القراءة الّنفسٌة للّشعر كسابقتها بانطالقها من مناحً نفسٌة خارجة  

الجانب فً الّنص إاّل أّنها جعلت مرّدها إلى  عنه، وإن أولت االهتمام ببعض القضاٌا الفّنٌة

ولم تحاول الوقوؾ على ما ورد فً هذه الّنصوص من رموز وإشارات مثلما فعل  ،ًالّنفس

 رّواد المنهج األسطوري.

 الّتفسير األسطوري لشعر المعلّقات: -ج

فرٌز (، وجٌمس Taillerنشؤ الّتفسٌر األسطوري عن علم األنثروبولوجٌا بزعامة تاٌلر )

(James Friser( وكاسٌرار ،)Cassirer) ونور ثروب فراي ،((N.Thorpe Vrille  باهتمامهم

"بتتّبع بداٌات الجنس البشري، ودراسة تارٌخه الموؼل فً القدم، قصد تفّحص الموروث 

الّثقافً البدابً للجنس البشري، فاهتّمت بتتّبع األشكال الّرمزٌة لإلنسان البدابً، وبخاّصة فً 

لفلسفة ل كّل من اللّؽة والّسحر واألساطٌر، منطلقة من أّن هذه الحقول الّثالثة هً جوهر احق

"الّرمزٌة لإلنسان البدابً،
2

ٌّزاتها الخاصة مهما كانت درجة تقّدمها ولكن   لكّل أّمة ثقافتها ومم

أو تخلّفها، وهذا ما رصده عبد الفّتاح محّمد أحمد إذ ٌقول: "إّن علماء االنثربولوجٌا الّذٌن 

اهتّموا بدراسة المجتمعات اإلنسانٌة على اختالؾ ثقافاتها وبٌباتها وأنصبتها من الّتحّضر أو 

ٌّات هابلة من الّتخلّؾ من قبله متّ  بعٌن فً ذلك المنهج الّتطّوري المقارن قد تجّمعت لدٌهم كم

المواد والموروثات المتماثلة تتضّمن العادات والّتقالٌد واألنظمة واألفكار تشبه فٌها أكثر 

أرقاها تحّضرا."الّشعوب بداوة 
3
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لّنظرٌة للقراءة التفتت القراءة العربٌة الحدٌثة إلى األصول اأّما فً الّنقد العربً فقد 

فٌها األداة اإلجرابٌة، والرإٌة المعرفٌة الّتً تصلح ألن تقارب بها "األسطورٌة فوجدت 

ًّ منه،  ت لتإّسس لهذا المنحى من القراءة فً فانبرموروثنا الّشعري القدٌم وبخاصة الجاهل

، فظهرت عدة مقاربات حاولت أن ًّ تطّبق الكثٌر  مقاربتها للّشعر العربً القدٌم وبخاّصة الجاهل

، ًّ "من الّنظرٌات األنثروبولجٌة على الّشعر الجاهل
1

وبخاصة نظرٌة ٌونػ فً األنماط البدبٌة  

والّنماذج العلٌا، وتاٌلر فً األصول األولى للّثقافة، وجٌمس فرٌزر فً دراسته لعالقة الّسحر 

، نورثروب فرايتفادت من أطروحات ، وأرنست كاسٌرر فً األسطورة واللّؽة، كما اسبالّدٌن

 وؼٌرهم من الّدارسٌن األنثروبولوجٌٌن.

من بواكٌر االلتفاتات  وتعتبر دراسة ناصؾ مصطفى: قراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم

ٌّزة الّتً حاولت أن تإّسس للقراءة األسطورٌة فً الّنقد العربً الحدٌث فمصطفى  ،المتم

ثٌر من الجوانب المٌثٌودٌنٌة فً الّشعر قراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم "اهتّم بالكناصؾ فً كتابه: 

، وبخاصة القراءات  ًّ ، وكان دافعه فً ذلك اقتناعه أّن القراءات الّسابقة للّشعر الجاهل ًّ الجاهل

ذات الّتوّجه الّتارٌخً أو الّنفسً كّرست نمطٌة من األحكام حّتى أصبحت أحكاما جاهزة 

"ته،عر، فؤساءت إلٌه أكثر مّما خدمتفرض على هذا الشّ 
2

الحظ أّن قراءته  هناك من وإن كان 

"،"حضور المنهج الّنفسً والّتارٌخً واألسطوري تشهد هذه
3

ؼلبة علٌها هو  ٌبدوؼٌر أّن ما  

 الّطرح األنثروبولوجً.

حاول مصطفى ناصؾ االستفادة من نظرٌة ٌونػ فً األنماط البدبٌة والّنماذج العلٌا فً 

ًّ فً  ، فالّشعر الجاهل ًّ ٌحمل فً لؽته وصوره أشكاال نمطٌة " نظرهمقاربته للّشعر الجاهل

ًّ كانت تشؽله تساإالت عن كبرى الٌقٌنٌات حول مصٌر  محّددة قبلٌا، وأّن الّشاعر الجاهل

ة اإلنسان بالكون، وكان الّشاعر ال ٌخاطب نفسه أو مجتمعه إاّل من خالل ومنتهى وعالق

استنطاق الماضً الّذي هو الّرواسب المٌثٌودٌنٌة الّتً تحمل الاّلشعور الجمعً للمجتمع 

 ًّ ، وقد عّبر عنها فً لؽة رامزة عبر عّدة موضوعات تكّررت بكثرة فً الّشعر الجاهل ًّ الجاهل
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ًّ وؼٌرها، وكلّها موضوعات تحمل من منها: الّطلل والّرحل ة والّناقة والمرأة والّثور الوحش

ٌّة ما عّبرت عنها اللّؽة انطالقا من جوهر اللّؽة المنسٌة، ومن ثّم كان جوهر  األبعاد المٌثٌودٌن

ًّ هو اللّؽة المنسٌة  لؽة الاّلشعور الجمعً، ألّن هذا الّشعر فً لالّصورة فً الّشعر الجاهل

ابعة عن الشعور جمعً."نّ الفً فضاء من الّطقوس أو الّشعابر مجمله ٌدور 
1
  

 وفً الّتمثٌل على ما ٌشٌر إلٌه مصطفى ناصؾ من دراسته هذه وقؾ فً االستشهاد

ان فً القول، وبعض تعلى مقاطع من المعلّقات خاصة معلّقتً زهٌر ولبٌد على أّنهما متشابه

 األبٌات من معلّقة القٌس، ومعلّقة طرفة... 

هذه المعارؾ فً مقاربتها للّشعر  المقاربات الّتً حاولت أن تستثمرمن  ونجد أٌضا

، وعلً البطل فً  ًّ ٌّة فً الّشعر الجاهل : مقاربة نصرت عبد الّرحمن فً الّصورة الفن ًّ الجاهل

، ومصطفى عبد الوافً الّشوري فً  ًّ ًّ تفسٌر دراسته: الّصورة فً الّشعر العرب الّشعر الجاهل

تحفل صورة ثور الوحش فً "، الّتً ٌرّكز فٌها على أسطورٌة الّثور، إذ ٌقول عنه: أسطوري

القصٌدة الجاهلٌة برموز وإشارات كانت تبدو لنا وكؤّنها مالحظات دقٌقة بارعة من الّشاعر ال 

، أم جٌال الّسابقة تقلٌدا أدبٌا محضالى الجاهلٌة من األإد انحدرت تخفً وراءها شٌبا، أفتراها ق

ثّم ظهر فً شعرهم ها تحمل مؽزى دٌنٌا قدٌما توارثته األجٌال، فوصل إلى الجاهلٌٌن، ومن أنّ 

"على هذا الّنحو،
2

الّثور الّنفسٌة، فٌصفون  إلى أحوال ونٌلتفت"الّشعراء  وٌضٌؾ إلى ذلك أنّ  

، وخوفه وهلعه وجرأته... وؼضبه وضٌقه وصبره وجزعه وقلقه وسهاده، ثّم إقدامه ترّدده

"سروره وإشراق وجهه، وفوزه وحبوره.وإرادته وعزمه، و
3

 

للّثور داللة رمزٌة  أنّ من من تصوٌر الّثور فً الّشعر الجاهلً  رمزٌةونجد ما تحمله 

الّسومري "ٌحظى فً األدب  مرّد آخر عند عبد الفتاح محمد أحمد إذ ٌقول عنه:أسطورٌة، 

القدٌمة، وفً شبه الجزٌرة العربٌة وشمالها،  .. فً مصرللقّوة والخصب بالقداسة والّتبجٌل إله
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وعند العرب الجنوبٌٌن، وفً بعض الكتابات الٌونانٌة والاّلتٌنٌة.."
1

فالّثور لم ٌصّور فً  

أشعارهم على أّنه مجّرد حٌوان قد ٌقؾ الّشاعر عند ما قد ٌقتنٌه منه، بل حاول هذا الّنوع من 

 القصابد الّتً صّورته. القراءة إظهار رمزٌة هذا الحٌوان فً مختلؾ

اتخذت منحى : أؼراض أم رموز؟ المعنون بـ مدخلالمن خالل  ،قراءة وهب رومٌة أّما

و معجبا كثٌرا أو هجومً خاّصة على الّدراسات الّنقدٌة القدٌمة فً قضٌة األؼراض، متفابال أ

بابس  ٌقول: "مفهوم األؼراض مفهومإذ ات األسطورٌة للّشعر الجاهلً، منتصرا للّدراس

"... وأقواها تعبٌرا عن الجزبٌة،وضرٌر بل لعلّه أبعد مفهومات نقدنا القدٌم عن الّصواب
2
 

وٌرّكز كثٌرا على وظٌفة الّشعر االجتماعٌة بما فٌها الّنفسٌة، وما ٌنفّك ٌستبدل األؼراض 

بالّرموز، بتؤوٌل "األؼراض الّشعرٌة أو رمزٌتها،"
3
ؽرض فؤشار أّن القصٌدة لٌست من أجل ال 

ٌعتبر معلّقة زهٌر بن أبً سلمى، وإن كان بوإّنما من أجل الّرمز، فعمد فً إقامة الحّجة 

الّشعري الؽزٌر ال تقوم شاهدا أو حّجة،""دراسة نص من هذا الفٌض 
4

رأى أّن المعلّقة  اوبعده 

ها تقوم على صوتٌن: "ٌتداخل صوتان: صوت الّشاعر الّرامز لفكرة عمنذ بداٌة مطل

الحٌاة/الّسلم، وصوت الّدٌار العاجزة عن الكالم الّرامزة لفكرة الفناء/الحرب،"
5

وما ٌنفك  

ربط الظاهرة بالّنفس ألّنه أشار إلى ذلك من قبل إلى وظٌفة الّشعر االجتماعٌة رومٌة ٌ

نا والّنفسٌة، فٌقول: "ولعلًّ ال أخطا إذا علّلت ذلك بحالة الّشاعر الّنفسٌة، فقد كان زهٌر مسكو

"ضٌن هما: حلم الّسلم وهاجس الحرب،بؤمرٌن متناق
6

فوهب رومٌة ٌولً اهتمامه بالّرمز ال  

ي قارئ لهذه المعلّقة على أّن ه على أّنه رمز ال ٌكاد ٌخفى عن أ، ؼٌر أّن ما ٌبدو منبالؽرض

 زهٌر بن أبً سلمى كان ٌجنح إلى الّسلم والّسالم وٌخاؾ الحرب والعداء.

القراءة األسطورٌة لكن لٌس بشكل كلًّ، أي  باعتمادها قّدمته رٌتا عوضونجد أٌضا ما 

فً األسطوري وحده، فقد جعلت من ظاهرة الوقوؾ على األطالل والبكاء علٌها فً معلّقة 
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امرئ القٌس "فعال اجتماعٌا ٌشاركه فٌه آخرون فؤوحى من الكلمة األولى فً قصٌدته أّنه ال 

، وٌستلهم تراثا ٌروي حدثا شخصٌا وال ٌعّبر  ًّ ًّ بل ٌشارك فً فعل اجتماع عن هّم ذات

،"ثقافٌا
1

تا عوض الفعل: قفا فً المعلّقة المّثنى وشخصه الّثالث، تحّقق العدد ثالثة ٌوترجع ر 

"هو عدد نموذجً أصلً فً الحضارة اإلنسانٌة، وباألخص إلى صٌؽة الجمع فً اللّؽة العربٌة 

البحر، كاإلٌمان بالّثالوث المسٌحً، وقٌامة المسٌح بعد فً األدٌان الّتً ظهرت فً منطقة 

ٌّام من ابتالع الحوت له... واالعتقاد  ٌّام من دفنه، ، والمرتبطة بنجاة ٌونان بعد ثالثة أ ثالثة أ

" بؤّن ّللّا له ثالث بنات...
2

ومن هنا نبدأ نتلّمس البعد الّرمزي والّطقسً واألسطوري للقصٌدة  

ة ذاتٌة وال ً ٌنبثق من تراث جماعً وٌتوّجه إلى الجماعة، ال وثٌقبما هً عمل فنّ عندها 

 انعكاس لواقع خارجً.

المنهج األسطوري فً قراءة  اّتبعوارٌتا عوض وؼٌرها من الّنقاد الّذٌن  إلىووصوال 

كان من "حاولت هذه القراءة الوقوؾ على الجانب المٌثٌودٌنً الّذي جاهلً، بحٌث الّشعر ال

، الّتً أثبتت مٌثٌودٌنٌة الّشعر الجاهلً الجوانب  ًّ الؽامضة والمجهولة فً عالم الّنص الجاهل

وإبعاد زٌؾ الّنحل، كما أّنها أّسست للّطرح تؤسٌسا علمٌا رؼم ما أحاطها  وأحقٌته فً الوجود

". ًّ من صعوبة خاصة المتعلّقة بمادة الّشعر العربً الجاهل
3

 

كثرة الّدراسات األسطورٌة للّشعر الجاهلً  قراءة ٌالحظ على هذا الّنوع من القد ما و

عامة بما فٌها المعلّقات الّتً دارت حول "المكّون المٌثٌودٌنً للّصورة فً الّشعر الجاهلً، بعد 

أن حاولت القراءة الّتارٌخٌة الّتشكٌك فً هذا الّشعر، والقول بؤّنه منحول بحّجة أّن ال ٌصّور 

لً ذو أصول مٌثٌودٌنٌة."الحٌاة الّدٌنٌة للّشعر الجاه
4

فكان هذا دافعا إلى إعادة قراءة هذا  

الّتراث قراءة أسطورٌة، ومن الّصور الّتً وردت بشكل مّطرد فً هذا الّشعر والّتً لها أصول 

مٌثٌودٌنٌة: صورة المرأة، صورة الحٌوان: من ثور الوحش، الّناقة، وبعض مظاهر الكون 

 .كالّشمس والقمر
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ما ٌتعلّق بالمنهج نفسه من حٌث قدرته األسطورٌة للّشعر الجاهلً، منها القراءات هذه و

على اكتناه الّنموذج البدبً بحسب توّجهات فراي، ومنها ما ٌتعلّق بقدرته على الكشؾ عن 

الاّلوعً الجاهلً القابع وراء لؽة الّنص الجاهلً الّذي تشّكل األسطورة البنٌة األساسٌة فً 

ا ٌتعلّق فً قدرة المنهج نفسه على فتح الّنص الجاهلً على آفاق داللٌة شروط تكّونه، ومنها م

 تفضً إلى تعّدد القراءة وتنّوع اّتجاهات الفهم.

ة تلقًّ الّشعر ٌالّنظر إلى األسطورة أو مكّونات الالّشعور الجمعً فً عملوبذلك ٌكون "

كثٌرا من الموروثات.. تظهر وتؤوٌله ٌنبؽً أن ٌتّم فً إطار مفهوم الّتناص... فالّشعر ٌجّسد 

من خالل بنٌة على شكل صورة مكتشفة ولٌست مصنوعة."
1

 

ًّ قد "وقعت  نجد وكؽٌرها من القراءات الّسابقة، هذه القراءات األسطورٌة للّشعر الجاهل

فً الّتشابه فً الّطرح والّنتابج، فهناك شبه تكرار لألطروحات والّرإى والمنهج حول 

ًّ للّصورة، فكانت صورة المرأة مٌثٌودٌنٌة الّشعر ال ًّ من خالل مقاربة المكّون األساس جاهل

هما بصورة الّشمس ط( من الّصور الّتً رّكزت علٌها ورب، الّناقةوالحٌوان )الّثور الوحش

ابعة لها."تّ الوالقمر فً الكون، وبقٌة الّصور األخرى 
2

 

نصوص المعلّقات: "ترتكز إلى جعل المعلّقة أو تالقراءة األسطورٌة حٌنما  هذه كما أنّ 

بنٌة الّنموذج البدبً، ألّنه ٌلّح على فكرة الجذر األسطوري للقصٌدة الجاهلٌة. إّن إلحاحه على 

ٌّز األسطوري ٌعزلها عن سٌاقها االجتماعً وٌنؤى بها  إسقاط القصٌدة الجاهلٌة كاملة فً الح

، وٌحٌل كّل ردٌة للّشاعر فً إنتاجهاعن شروط تكّونها الّتارٌخً... وٌلؽً أٌضا دور الّذات الف

شًء فٌها على بنٌة الّنظام األدبً فً الّشعور الجمعً، وبذلك فإّنه ٌنفً الّدور اإلنسانً فً 

"الجاهلٌة وٌسنده إلى سلطة اآللهة،خلق القصٌدة 
3

أهملته هذه المقاربة قد وبهذا نجد أّن ما قد  

من قبل المنهج االجتماعً فً مقاربة  أخرى تبنٌه، ومحاولة الوقوؾ علٌهكان لقراءة 

 المعلّقات.

 

                                                           

.418ٌنظر: عاطؾ أحمد الدرابسة، قراءة الّنص الّشعري الجاهلً، ص  - 1 
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 :المعلّقات والمنهج االجتماعيشعر -د   

"انبثق تقرٌبا من المنهج وقد  من المناهج الّسٌاقٌة، ٌشّكل المنهج االجتماعً واحدا

الّتارٌخً وتولّد عنه واستقى منطلقاته األولى منه،"
1

من تنامً أٌضا وتولّد هذا المنهج  

الّتً قلبت موازٌن الّتفكٌر بجعل المادة أسبق فً الوجود من الوعً، مّما  ركسٌةالماالّنظرٌات 

أّثر على األدب، ودور المجتمع فً الّتؤثٌر على شخصٌة المبدع، ومن ثّم برزت فكرة االلتزام 

بالقضاٌا االجتماعٌة، فكان بذلك األساس األّول فً هذا المنهج هو االنطالق من المجتمع 

أّن  رأى البعضومن هنا  ،لمعاشة لتفسٌر الّنصوص األدبٌة، وبٌان قٌمتها الفّنٌةوقضاٌاه ا

الّشعر الجاهلً بمقّدماته وموضوعاته وخصابصه فً ضوء الحٌاة  وافهماألولى بهم أن ٌ

 العربٌة الجاهلٌة وحضارتها الّسابدة. 

إذ سّجلوا فٌه "بالّشعر منذ العصر الجاهلً،  وإذا عدنا إلى العرب فنجدهم قد اهتّموا

ٌّامهم، ومختلؾ عاداتهم وتقالٌدهم، إلى مشاعرهم  مآثرهم، وقصص بطوالتهم، وأخبار أ

واحتفاإهم بالّشعر أّدى بهم إلى احتفابهم  اتهم وؼٌر ذلك من أمورهم الخاّصة،وطموح

بالّشاعر، فؤكرموه وجعلوه من أسٌادهم، وكانوا ٌقٌمون االحتفاالت إذا نبػ شاعر منهم، وكان 

لّشاعر محامً القبٌلة، ٌذّب عنها أعداءها وٌفتخر بمآثرها، وٌقّدر بطوالتها."ا
2

 

صورة ب وإن كان هذا الّنوع من الّنقد موجود منذ القدم عند الّنقاد القدماء الّذٌن اهتّموا

ٌّة الّتً تمّثلت فٌها، كانت إلى حّد كبٌر ترجع إلى اعتبارات  القصٌدة العربٌة، والّتقالٌد الفن

ٌّة، وقد اتخذت هذه االعتبارات أساسا للّنقداجتم األولى أّن الّشعر تتفاوت درجته بتفاوت " ،اع

درجات الموّجه إلٌهم، والّثانٌة أّن الّشعر ٌتحّكم فً ذٌوعه ورواٌته واختٌاره شًء آخر ؼٌر 

بٌن الّطبقة فّنٌته، تتحّكم فٌه المكانة االجتماعٌة لشخصٌة قابله. والّثالثة أّنه كان هناك تعارض 

الّشعبٌة وطبقة ارستقراطٌة العلم والّذوق. وكلتا الّطبقتٌن تتطلّب أسلوبا بذاته، ولم تإخذ 

"كرٌة التً ٌإدٌها الّشعر للمجتمع،الّرسالة الّروحٌة والف
3

أي بإعطاء كّل االعتبار للّشعر من  

                                                           

.11، ص إلعالمً، القاهرةّنشر واإلنتاج ام، أطلس لل2001: 1طصالح فضل، مناهج الّنقد المعاصر،  - 1 

.09م، دار الجٌل بٌروت، ص 4777: 4، ط4فّواز الّشعار، الموسوعة الّثقافٌة العامة، الّشعراء العرب، ج - 2 
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فٌها وتحتفل به، وعلى  تمّجد الّشاعر الّذي ٌنبػ كانت بعض القبابل، بحٌث الّزاوٌة االجتماعٌة

 .هذا الّشاعر أن ٌكون شاعر قبٌلته ومجتمعه القبلً

ٌالحظ فٌه نوع من الّنقص عر المعلّقات ؼٌر أّن اعتماد المنهج االجتماعً فً مقاربة ش

ٌّة أدوات قراءات جعلت من األطروحات االجتما قلّما نجد ، بحٌثفً الجانب الّتطبٌقً والقلّة ع

ٌّة ، وما كان منها وجدناه مبثوثا ضمن اشعر المعلّقاتوإجراءات لمقاربة  ألطروحات الّنفس

ٌّة، واالنطباعٌ  .ةوحّتى الّتارٌخٌ ةواألسطور

 ّتباعهاب صاحبها ٌشرمن بٌن المقاربات االجتماعٌة للمعلّقات العشر وإن لم  ومع ذلك

د شعراء المعلّقات بل كّل قصابالمعلّقات وحسب بعض المنهج االجتماعً، كما أّنه لم ٌقؾ عند 

على إحصاء األلفاظ الّدالة على الحٌاة االجتماعٌة، وبعد دراسة هذه األلفاظ  عتمادالاب

المستفٌضة توّصل إلى أّن "األلفاظ الّدالة على الحٌاة االجتماعٌة تمّثل الجزء األكبر من األلفاظ 

كّل ما ورد فً أشعارهم من المستعملة من قبل أولبك الّشعراء، حّتى كؤّنها تكاد تكون ممّثلة ل

ألفاظ."
1

 

عند العرب... نجد كنوزا رابعة فً : "كاترٌن مومزن عنها والمعلّقات كما تقول

المعلّقات،"
2

أّن ندى عبد الّرحمن قد حصلت على واحد من هذه الكنوز بمعجمها هذا  فقد ٌبدو 

إاّل أّنها بجعلها الجزء األكبر فٌها للحٌاة االجتماعٌة قد ٌكون فٌه إشارة إلى كون هذه المعلّقات 

 .ظاهرة اجتماعٌة حّملت كثٌرا بما هو اجتماعً

"أّن بكاء حمن، الّذي ٌرى أّن كما نلفً هذا الّنوع من القراءة أٌضا عند إبراهٌم عبد الرّ 

األطالل ٌنبع من إلزام اجتماعً، وأّن الّشاعر الجاهلً ال ٌتصور الفن عمال فردٌا، بل 

ٌتصوره نوعا من النبوغ فً تمثٌل أحالم المجتمع ومخاوفه وآماله، وفً ضوء فكرة الّشعور 

مثال رمز لإلنسان الفانً، الجمعً نجد فً كّل جزبٌات القصٌدة الجاهلٌة رموزا معٌنة فالّناقة 

والّدهر الباقً معا، كما أّنه فً الوقت نفسه رمز لإلنسان القوّي الذي ٌتعّرض لنوازل 

                                                           
م، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت، ص 4772: 4ط ندى عبد الّرحمن الّشاٌع، معجم لؽة دواوٌن شعراء المعلّقات العشر، -1
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الؽٌب..."
1

أحمد عوٌن أّن "هذه اآلراء الحدٌثة واألفكار الّنظرٌة الوافدة تحاول  كما ٌرى 

تفسٌر الّظواهر الّثابتة فً القصٌدة الجاهلٌة لٌس من شّك اّنها تعتسؾ الّطرٌق اعتسافا، 

"هلٌٌن رداء سارتر، وفروٌد، وٌونج،وتحاول أن تلبس الّشعراء العرب الجا
2

ٌّن أحمد عوٌن   وب

راء هو: "إبعاد الواقع الحقٌقً عن الّشعر العربً، وإٌجاد واقع متخٌل، أو أّن الهدؾ من هذه اآل

تبربة الّشعر الجاهلً من الوضوح والبساطة والّتؤثر بالبٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة، وتحمٌله 

"بعٌدة عن الؽور،رموزا عمٌقة ومستوٌات عقلٌة 
3

لذلك جنح البعض إلى ربط هذه األشعار  

 ها ولعصرها الّذي أنتجت فٌه.بالواقع االجتماعً ل

عبد ّللّا الّنظاوي فً كتابه مداخل ومشكالت حول ضمن هذا الّطرح، نجد أٌضا و

ٌّة، لم ٌصّرح بانتهاجه المنهج االجتماعً فً هذه الّدراسة، كما أّنها لم تقتصر  القصٌدة العرب

ٌّة من المعلّق ات كاستشهادات على على شعر المعلّقات فقط، وإّنما جاءت بعض األبٌات الّشعر

حٌث ، بعض القضاٌا الّتً قد تطرحها المقاربة االجتماعٌة لهذا الّشعر، كقضٌة الّنموذج القبلً

ًّ نجد الّشاعر ٌقول: " ومع الّصوت األّول الّذي ٌلقانا فً جنبات الّصحراء فً العصر الجاهل

ًّ ٌعترؾ بالتزامه بقضاٌا قومه، وٌرفع لواء الّتبّنً لمشكالت  "الّنحن" وٌسّخر لسانه العرب

للّتعبٌر عنها، وٌوّظؾ شعره لتصوٌرها..."
4

 

الّتً ٌقول  وٌستشهد عبد ّللّا الّنظاوي على هذا الّنموذج القبلً بمعلّقة عمرو بن كلثوم

عّما تصوره من ارتباط الّشاعر بقبٌلته أو محٌطه االجتماعً أنذاك: "فإذا بعمرو بن كلثوم 

ٌّطلع علٌنا فً معلّقته المشهورة بضمٌر الجمع حّتى لنكاد نحّس اختفاء األنا، وتصبح الّنحن 

ان تبنً أساس الموقؾ كامال، بكّل ما ٌضفٌه علٌها شاعرها من لؽة الّتضّخم...ومن ثّم ك

وأبى إاّل أن ٌجعل نفسه مجّرد فرد بٌن الّندماء فراح ٌترّنم  الّشاعر لقضاٌا القبٌلة هو شؽله...

"لته تؽلب.ً رسمها فً معلّقته بصوت الجماعة، بتؤلّق ذاته بمكانة قبٌفً كّل اللّوحات الّت
5
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تزخر بالّنحن القبلٌة االجتماعٌة، إذ الّشاعر معروؾ بنزعته  بن كلثوم ومعلّقة عمرو

القبلٌة، الّتً نجد منها ما ٌصّورها أٌضا فً معلّقة الحارث بن حلزة، وهذه طبٌعة الّنزعات 

 القبلٌة بإحساس الّشاعر الكبٌر بانتمابه االجتماعً فٌها، وتؽّنٌه بذلك.

اصطنعها للقبٌلة من منطق القّوة، تعبٌرا  وبذلك ٌبدو التزام عمرو "بتلك الّدعاٌة الّتً

"عن شرٌعة الؽزو الّتً اعتدت بها قبٌلته تؽلب، وقد شاعت فً العصر الجاهلً،
1

ومعها  

ذاعت معلّقة عمرو حّتى رّددها الّصؽٌر والكبٌر فٌها، وكؤّنما أضحت األنشودة القومٌة الّتً 

 ضاق بها خصومهم. 

ٌا المجتمع فقد نحت هذه القضٌة فً معلّقة ان قضوبما أّن قضٌة األمن والّسالم هً م

ٌّة الّسالم الّتً  ٌّة أخرى لزهٌر بن أبً سلمى، من خالل االلتزام الفردي، "وهو التزام بقض شعر

ٌّة  ٌّتها، فكان داعٌة للّسالم من طراز خاص، كان الّشاعر واعٌا بحجم قض أدرك الّشاعر أهم

ٌّة العاّمة."، مدركا أبعادها، حّتى تحّول إلى قومه داعٌة لها من  منطق الّتجربة القبل
2

 

وأخذ الّنموذج القبلً منحى آخر فً معلّقة أخرى عند طرفة بن العبد الّذي "دعا إلى 

الّتمّرد على القبٌلة، وإعالن الّسخط على تقالٌدها، ولكّنه حّتى فً عنفوان تمّرده وشّدة سخطه 

ٌفصم العرى الوثٌقة الّتً تشّده إلٌها بحال، وإذا  ظّل ملتزما، بشكل ما، وكؤّنه ال ٌستطٌع أن

، متمّسكا بدوره فٌها..."ٌسّجل حرصه على أن ٌظّل منتمٌا إلٌها
3

أّما عنترة بن شّداد فقد  

ٌّز، فؤلقى  فً روع أبنابها ضرورة الّتسلّح "حاول أن ٌرتقً بطبقة العبٌد فً المجتمع بشكل متم

ٌّتهم المف ٌّة، سعٌا وراء حر ،قودة، وطموحا إلى مبالفروس ًّ "كانة مرموقة فً المجتمع الجاهل
4
 

فكان هو اآلخر ممن فّضلوا القبٌلة بكنفها االجتماعً، رؼم ما كان ٌعانٌه من كونه عبدا حّرر 

 .نفسه بعدها، وضّم نفسه إلى هذه القبٌلة

ٌّة االلتزامقد تبّنى هذه المقاربة، وذلك محّمد عّزام كما نجد أّن  فً  فً دراسته لقض

ٌّة الكتاب على دراسة ظواهر االلتزام فً تراثنا الّشعرّي ، إذ ٌقول: "الّشعر العربً تقوم نظر
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... وجدنا أّن الّشاعر  ًّ ... ولدى تتبعنا لهذه الّظاهرة عبر العصر الجاهل ًّ منذ العصر الجاهل

ًّ كان لسان حال قبٌلته، ٌذود عنها بلسانه وسنانه، وٌلتزم بالّدفاع عن قٌ متها الجاهل

ًّ االل ٌّة، وقد كان الّنابؽة وزهٌر بن أبً سلمى وامرإ القٌس من أبرز ممثل ًّ االجتماع تزام القبل

 ًّ ".فً الّشعر الجاهل
1
  

ًّ بقضاٌا قبٌلته ال ٌخفى عن أّي و ما ذهب إلٌه محّمد عّزام فً التزام الّشاعر الجاهل

أكثر التزاما بقبٌلته مّمن ذكروا وهو: دارس لهذا الّشعر لكّنه ٌبدو أّنه قد أؼفل شاعرا آخر كان 

 عبد ّللّا الّنظاوي. مثلما سبق وأن أشار إلى ذلك عمرو بن كلثوم

حّمد عّزام فً دراسته هذه بابا كامال منها "لاللتزام القبلً فً العصر موقد خّصص 

، والّثانً: االلتزام القٌمً، ًّ ، فصله إلى ثالث فصول أّولها: االنتماء القبل ًّ مستشهدا  الجاهل

بمجموعة من الّشعراء على رأسهم شعراء المعلّقات، خاّصة فً تكرٌم الّشجاعة والقّوة، الحّث 

ًّ الملتزم ٌّن فٌه خصابص الّشعر الجاهل "،على الكرم، ثّم انتقل إلى فصل ثالث ٌب
2

ٌشٌر الكثٌر  

ًّ والمعلّقات على وجه الخصوص بقضاٌا  ًّ من الّدارسٌن إلى التزام شعر الجاهل المجتمع القبل

ٌّة،  أنذاك ؼٌر أّنه ال ٌنبؽً االنطالق من المجتمع وقضاٌاه المعاشة لتفسٌر الّنصوص األدب

ًّ بعدما أورد  ٌّة للّشعر الجاهل ٌّن الخصابص الفن ٌّة كما فعل محّمد عزام فقد ب وبٌان قٌمتها الفن

ٌّة والقٌمٌة فً هذا الّشعر،قبال مختلؾ االلتزامات  أّنه ال وفق هذه المقاربة ٌبدو ومن هنا  القبل

ٌّة لألدب   ما لم ٌكن تعبٌرا عن المجتمع.   ال جمال لإلبداعوأهم

كانت أكثر القراءات ولعّل المقاربة االجتماعٌة للمعلّقات رؼم قلّتها إاّل أّنها تبدو أّنها 

ون المعلّقات ، وقد تكقربا من الّشعر الجاهلً ومن المناهج الّنسقٌة خاّصة البنٌوٌة الّتكوٌنٌة

ٌّزت وعّرفت وطبعت مجتمعا عربٌا، بل وسمت عصرا تاجتماعٌة مأدبٌة ظاهرة  ٌّزة م م

"الّدراسة السوسٌولوجٌة لألدب عندما تتخذ منطلقا مرتبطا بجوهر وهذا ما قد ٌجعل كامال، 

األدب وهو الّتعبٌر عن الّذات الفردٌة واالجتماعٌة، ٌمكن لها أن تنجو من محدودٌة الّدراسات 
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"الّظواهر طبقا لخواصها الّنوعٌة، الكمٌة الّتً ال تستطٌع تقٌٌم
1

موؼلة فً هذه المقاربة  كما أنّ  

 ة واألسطورٌة، وحّتى االنطباعٌة.الّتارٌخٌكقة القراءات الّساب

مقارنة  ًالمعلّقاتمالمسة الّشعر وإن كانت المقاربة االجتماعٌة تبدو األقرب إلى 

ٌّد فٌه  بمقاربات أخرى إاّل أّنها "لم تتجاوز عتبة الّشرح الّذي ٌنزلق على سطح العمل ٌتص

 ،جودة احتفال الّنص بالّصورة الواقعٌةما دام مقٌاس ال بتؽاه ثّم ٌنتهً سرٌعا إلى الحكم،م

"سحب األحكام الجاهزة على الّنصوص،فابتلٌت القراءة االجتماعٌة بآفة 
2

مّما جعل هذه  

إاّل نّصا واحدا، بطرق شّتى ٌتلّون فٌها  كما ٌبدو مّما قدمته أّنها "ال تكتب القراءة االجتماعٌة

المضمون وال ٌتحّول.. لقد توقّفت القراءة االجتماعٌة عند اإلطار الواحد ولم تتعّداه بل تكّررت 

فً صور وأشكال تؽٌب فٌها معالم القارئ وتتالشى أدواته وذاته."
3

 

أكثر ارتباطا  كما أّن القراءة االجتماعٌة جعلت هً األخرى الّشعر وثٌقة اجتماعٌة،

ٌّد من حرٌة  االنعكاسنجد مبدأي بالواقع، واألدب وسٌلة إلثبات ذلك الواقع، ثّم  وااللتزام، تق

ٌّق رإاه المختلفة فً قصٌدته وتختزلها فً بوتقة ا جتماعٌة قد تنفّر القارئ منها، األدٌب وتض

تنتج وتسّوق  عاّمة سلعة المعلّقات خاصة واألدب وفً خضم هذا المعطى ال ٌمكن اعتبار

ٌّز، صدرت من  لمتلقٌن معٌنٌن، أو وفق حاجات المجتمع الّتً ٌتطلّبها، وإّنما هً فّن خاّص متم

 بٌبات مختلفة لكّنها تنتمً إلى عصر واحد.

االنطباعٌة، : بما فٌها القراءات الخارج نصٌة أنّ ٌظهر جلٌا تقدٌمه وفً ضوء ما سبق 

والدراسات الّتً والّترجمة،  االجتماعٌة، وحّتى الّشروحورٌة، الّتارٌخٌة والّنفسٌة واألسط

ٌّة ومرتكزات "، هذه المعلّقات قربت بها حاولت أن تتمّثل الكثٌر من الرإى والمنطلقات المعرف

ًّ مقاربة واعٌة، ومن ثّم استطاعت فً كثٌر من ٌّة صلبة تإّهلها ألن تقارب الّنّص الجاهل  نظر

، وأن تطرح تساإالت األطروحات أن تقؾ على بعض المس ًّ ٌّة فً الّشعر الجاهل ابل الجوهر

جّد عمٌقة."
4
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ٌّة على اختالؾ توّجهاتها ومدارسها ومعجمها الّنقدّي لها حّظ وافر وبهذا  فالمناهج الّنقد

 . ًّ ٌّز للّنّص الّشعرّي الجاهل وإذا كانت أّي قراءة ال تّدعً "فً االقتراب من الفضاء المتم

ٌّة فإّن لها  ّي الّذي عرؾ نصٌبا قلٌال أو كثٌرا فً إنارة جانب من جوانب الّنّص الّشعرالّشمول

ٌّة، "به شعراء الجاهل
1
حاولت  الّتً تناولتها مجموعة أو وقوفا على نّص واحد من نصوصها قد 

ٌّمه وفق رإى ومنظورات مختلفة ترتبط بنوع من الّثقافات الّتً تصدر عنها   تلكأن تق

 فالّنصوص ٌم مؽاٌر ومختلؾ وجدٌد عّما قّدمه الّنقاد القدماء،تقد عملت على، الّدراسات

والقراءات متعّددة، وال ٌمكن ألّي قراءة مهما كانت قدرتها ومعطٌاتها  ةثابت عرٌة المعلّقاتٌةالشّ 

اإلحاطة المطلقة بالّنص مهما كانت طبٌعته وجنسه األدبً، وهذا ما تنتهً إلٌه  عًأن تدّ 

ٌّة القراءة. الّنظرٌات الحدٌثة فً ن  ظر

ًّ الحدٌث تعاملت مع الّشعر مع ذلك فو ٌّة فً الّنقد العرب من المالحظ أّن المناهج الّسٌاق

ٌّة لمقوالت خارجٌة، سواء أكانت  المعلّق تعامال خارجٌا، ونظرت إلٌه على أّنه وثٌقة تبرٌر

ٌّة ٌّة أم مٌثٌودٌن ٌّة أم نفس وجعله ٌتكا على تسطٌح الّنص عملت على  .أم اجتماعٌة تارٌخ

ٌخلو من ً كّل نص، مّما جعل هذا الّنقد "الجاهز من الّصٌػ والعبارات المتعاودة والمكّررة ف

"لمضاء وٌكتفً بالّتقرٌر واإلخبار،الجّدة والّطراوة وا
2

ذلك أّن أقرب هذه الّدراسات كانت  

ٌّز واالختالؾ بٌن الق  ارئ واآلخر.تكّرر نفسها عند مختلؾ الّدارسٌن دون إظهار الّتم

ٌّاقٌة ونقاط تالق إاّل أّنها كانت تحكم  وإن كان هناك اختالؾ بٌن هذه المناهج الّس

بالعموم على نصوص المعلّقات حكما عاّما شامال لها دون مراعاة خصوصٌة كّل نّص، فهناك 

ٌّة بٌن مختلؾ الّنصوص فً الفترة الواحدة، خاّصة ونحن نعلم أّن نصوص  فروقات ذاتٌة نص

 ر واحد هو العصر الجاهلً بتفاوت زمنً طفٌؾ بٌنها.المعلّقات كانت نتاج عص

لم  كما أّنها بالّدراسة والّتحلٌل، إلى العوامل الخارجٌة هذه المناهج الّسٌاقٌة فانصرفت

ٌّة  تهمل نصوص المعلّقات وحسب، بل كانت قد شّككت فً وجود هذه فً الجوانب الفّن

 الّنصوص، وهناك من أصّر على القول بشفوٌتها، فترّتب عن ذلك أّنها ؼٌر متماسكة فً 
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ًّ بالّتفّكك والّتجّزإ وبهذه القراءة "اوحدتها عبر الّنص الواحد،  ّتهم الّنّص الّشعرّي الجاهل

، وإّنما  والّتشظً من خالل قراءات قاصرة لم تقؾ ًّ عند حدود الّتفّكك فً الّنّص الجاهل

 تجاوزت ذلك واّتهمت العقل العربً بؤّنه عقل مفّكك ومتشظ ال ٌقٌم وزنا للكّل، وإّنما ٌقٌم

ٌّة الّسطحٌة الّتً تضع األشٌاء إلى جانب بعضها دون أن ٌكون بٌنها  الوزن كلّه للمعاٌنة الجزب

ًّ مّدة طوٌلة من أّي رابط منطقً. وقد سادت هذه الّدرا سات الّتً تناولت الّنّص الّشعرّي الجاهل

الّزمن."
1

وفق "وأصبح ٌتعاطاها بعض الّنقاد المحدثٌن  ألّنه كان لها جذور فً الّنقد القدٌم، 

تقالٌد جاهزة ومتوارثة."
2

 

ضمن هذا المعطى الّنقدي للمقاربات الّنقدٌة الخارج نصٌة للمعلّقات عامة، أو فً بعض 

الّنصوص منها، أو حّتى بعض األبٌات المستشهد بها، قد قّدمته حٌث أؼنت هذه القراءات 

ٌّاقٌة حقول المعرفة المتاخمة لألدب،  ا، تجّرب أّنها " إاّل الّس ٌّ بتسخٌرها الّنص تسخٌرا مخبر

ًّ لتصبح أحكاما علٌه تح ٌّة، فتتقّوى وتزداد شراهة، وتتخّطى أحكامها مٌدانها الفعل قٌقاتها العلم

، فتكّبله وتثقل كاهله بجمل من األحكام الؽرٌبة عنه،  ة ٌرزحأدبٌّ  ًّ تحت نٌرها الّنقد األدب

ٌّة تإول إلٌها أذواق الّناس، وتتشّكل منها معارف هم تتوارثها الكتابات لتجعل منها أسسا نقد

المتعلّقة باألدب."
3

 

ٌّة ثّم  ًّ بوصفه موضوعا لمجموع هذه المقاربات الّتحلٌل لم تتناوله "إّن الّشاعر الجاهل

بوصفه كٌانا له خصوصٌته ومواصفاته الّتً تعتمدها طبٌعة الحضور الّذي تماشى مع طبٌعة 

لم تعتمده إاّل شاهدا الحٌاة بكّل ما تجلٌه من معانً الّصراع قصد البقاء، فإّن هذه المقاربات 

"،ٌعضد رإاها المعرفٌة، وٌعّمق أفقها الّتصّوري
4
ومن ثّم فهً تدلّل من خالله على مرجعٌاتها  

المعرفٌة نظرا لكونه ٌإّكد فً نظرها ذلك الجامع لخواص اإلنجاز المعرفً لكّل مقاربة ترتهن 

 إلى نجاعة الّتحلٌل. 

                                                           

.01ص  األردن، م، دار الكندي للّنشر والّتوزٌع،4788موسى ربابعة، قراءة الّنص الّشعري الجاهلً، ط:  - 1 

. 284كلٌة اآلداب بالّرباط، ، ص  ، م4771: 4ط إدرٌس بلملٌح، المختارات الّشعرٌة وأجهزة تلقٌها عند العرب، - 2 
م، 2040/ 2: 2الّنص من الّسٌاق إلى الّنسق، مجلة مطارحات فً اللّؽة واألدب، عحبٌب مونسً، حقٌقة المناهج الّنقدٌة،  -3

 .29ص المركز الجامعً، ؼلٌزان 

.88محمد بلوحً، آلٌات الخطاب الّنقدي العربً الحدٌث فً مقاربة الّشعر الجاهلً، ص  - 4 



  شعر المعلقات في ضوء المقاربات الخارج نصية                                  مدخل:    
 

44 

ٌّتوهكذا  ، وتربطه بإنجازات قابمة  قد تب ًّ ًّ الفعل القراب ًّ الخارج اق ٌّ اإلحالة على الّس

ًّ أو ذاك، وتجعله تابعا لها، تفضً نتابجه إلٌه جملة بما ٌقّوٌه وٌإّكد  فً هذا الحقل المعرف

فال ٌنفتح على العوالم " قصره على هذه الوجهة دون األخرى، وٌقّصر الّنّص فً فرضٌاته،

ٌّاق ٌدور فً حدوده ال ٌتجاوزها المتداخلة الّتً  نسجت لحمته وسداه. بل ٌظّل فً بوتقة الّس

ٌّته. ألّن القراءة  فٌضٌق األفق وتنؽلق الّدابرة ولم ٌنل من الّنّص شٌبا ٌجّدد به نسؽه واستمرار

ٌّاق، فال تبقى خلفها  ٌّة قراءة استنزافٌة تمتّص كّل مكّوناته، وتؤّولها بحسب توجٌهات الّس الّسٌاق

"ل نخرة جوفاء تتخّطاها إلى ؼٌرها،إاّل هٌاك
1

وقد تكون فً بعض األحٌان قراءة انتقابٌة  

ٌّر من الّنّص ما ٌخدم ؼرضها، فتقؾ عنده، ثّم تتجاوزه إلى نقاط تراها  تنزلق على الّسطح، تتخ

ٌّة.   تتجاوب وأدواتها، شؤن القراءة الّنفس

ا مختلؾ العلوم اإلنسانٌة تجنح إلى المناهج العلمٌة الّتً ساهم فً نشؤتهإن كانت و

قد تتّبعت نصوص المعلّقات منذ نشؤتها بٌن األحكام المعٌارٌة الجاهزة أو  الموضوعٌة نجدها

بوجهات مختلفة منطلقة من سٌاقات خارجٌة مختلفة عن هذه الّنصوص فً ذواتها، وفً بناها 

ٌّة، فً محاولة االنطالق من خارج الّنص إلى داخله، والعكس، ولٌس بالمكوث فٌه،  التّركٌب

أسقطها فً دابرة الّذاتٌة الّتً أّكدها أنصار  ولعّل هذا ما، فؤٌن تكمن الموضوعٌة فً طرحها

 .الّنقد الّتؤّثري، وتبقى فً مجملها خارجة عن ذاتٌة الّنص

"أّن من ٌبحث فً قصابد عصر من العصور، البد له إشارة جابر عصفور إلى ولعّل 

ٌّة، وذلك كً ٌستطٌع أن من أن ٌحّدد  موضوعها بنفس القدر الّذي ٌحّدد أسلوبها وقٌمتها الفن

ٌحّدد مكانتها من الّشعر المعاصر لها، والّشعر الّذي جاء بعدها، وأخٌرا الّصلة بٌنها وبٌن نفس 

"نها وبٌن نفوس الّذٌن قٌلت بٌنهم،الّشاعر أو الّشعراء الّذٌن أنتجوها والّصلة بٌ
2

نا ٌمكن هو ماو 

فً المقاربات الّنصٌة )الّنسقٌة( الّتً حاولت الوقوؾ على بعض من خالل البحث  األخذ به،

( اهتماما فً قراءاتها واالنطباعٌة المسابل الّتً لم تعرها المقاربات الخارج نصٌة )الّسٌاقٌة

الم وأظلمت على تفتحه على العو ،، وبإنهاكها للّنص فً قصرهأو أؼفلتها المختلفة للمعلّقات

                                                           
 .29الّنقدٌة، ، ص حبٌب مونسً، حقٌقة المناهج  -1
م، الهٌبة المصرٌة العاّمة للكتاب، مصر، ص 4782جابر عصفور، المراٌا المتجاورة، دراسة فً نقد طه حسٌن، ط:  -2
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ٌّرها لما  ٌّقت أفقه وؼلقت دابرته، بانزالقها على الّسطح، وتخ المتداخلة الّتً نسجت لحمته، وض

ٌّز تلك المقاربات الّنسقٌة الّتً وسنرى مدى ٌخدم ؼرضها، عٌا فً مسار شّكلت منعطفا نو تم

 الّنقدٌةإن كانت ستحقّق هذا المنعرج مّرة أخرى فً مسار القراءات وعامة،  الحركة الّنقدٌة

: بدء بالمقاربة وهذا ما نطمح فحصه وكشفه والوقوؾ علٌه فً الفصول الاّلحقة، للمعلّقات

 .لشعر المعلّقات الّتفكٌكٌةالمقاربة البنٌوٌة ثّم األسلوبٌة، فالّسٌمٌابٌة، وأخٌرا 



 

 

 

 

  المعلّقات: الفصل األّول: المقاربة البنٌوٌة لشعر  

 كمال أبو دٌب ومقاربته البنٌوٌة لشعر المعلّقات -1

مقاربة سامً سوٌدان البنٌوٌة لمعلّقة لبٌد بن ربٌعة  -2

 العامري

سوزان ستٌتكٌفتش ومقاربتها البنٌوٌة لمعلّقتً امرئ  -3

 القٌس ولبٌد بن ربٌعة

 عالً سرحان القرشً وبناء المعلّقات الّسبع -4
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( Ferdinand Dé Saussure) فردناند دي سوسٌرالعالم اللّؽوي  لقد أثارت دراسات

انقالبا ( ..القابمة على مختلؾ الّثنابٌات )اللّؽة /الكالم، الدال/ المدلول، اآلنٌة والّزمانٌةاللّسانٌة 

أّدت إلى تؽٌٌر كّل موازٌن الّتفكٌر الّنقدي الّتً طؽى علٌها  ،كبٌرا فً عالم الّدراسات الّنقدٌة

فً الّنظرة إلى مختلؾ الّنصوص األدبٌة، عامة  االنطباعً والّسٌاقً أو الخارج نّصًالّطرح 

( المنكفبة على الّنسق اللّؽوي فً أبحاث دي سوسٌر اللّؽوٌةفؤحدثت هذه الّدراسة الوصفٌة )

وّجه روادها وتابعٌها إلى االهتداء بها والخوض  ،الحركة الّنقدٌة ذاته ولذاته منعرجا فً طرٌق

الّذي تبّناه الكثٌر من الّنقاد والّدارسٌن  ،فٌها وتطوٌرها، مّما تمّخض عنه ظهور المنهج البنٌوي

األدبٌة شعرٌة كانت أم نثرٌة، قدٌمة أو على اختالؾ أجناسهم فً مقاربة مختلؾ الّنصوص 

الّدراسة وفق صوص الشعرٌة القدٌمة فقد كان لشعر المعلّقات نصٌب من وعلى ذكر النّ  ،حدٌثة

 .الّنقدي فً هذا المٌدان هذا الّنوع من المقاربات

تجّسدت المقاربة البنٌوٌة للمعلّقات فً دراسات بعض البنٌوٌٌن من عرب ومستشرقٌن و

ٌّات الّنقد البنٌوي بؽٌة إلقاء  د من الّضوء على بنٌة قصابد المزٌالّذٌن حاولوا االستفادة من نظر

 .المعلّقات الّتً شّكلت تحّدٌا كبٌرا ومذهال  أمام الّنقاد قدٌما وحدٌثا

 وٌٌنٌالبن معاصرٌنوٌمّثل هذا الّنوع من الّدراسات مجموعة كبٌرة من الّدارسٌن ال

 ، وعلًسامً سوٌدانواللّبنانً كمال أبو دٌب،  ّسوريالالّناقد  من بٌنهم: عرب وؼٌر عرب،

ٌّة لهذا الّشعر  قد جاءت منظوراتهم ودراساتهم "تحاول أن، فسرحان القرشً وؼٌرهم تقٌم نظر

"القدٌم،
1
ن جمعهما القٌس اللّتٌمعلّقة امرئ و بن ربٌعة لبٌد : لمعلّقةكانت دٌب كمال أبودراسة ف 

ّنص المن دراسته فً أّما سامً فقد خّصص جزء ، "الّرإى المقنعة"بعنوان  فً كتاب فٌما بعد

بناء  :القرشً علً سرحانكانت دراسة ، وبن ربٌعة العامري الّشعري العربً لمعلّقة لبٌد

، أوسع عن سابقتٌها بتناوله المعلّقات الّسبع وتحقّقه وترمٌزه المعلّقات الّسبع بٌن كمون الفعل

ماري كاترٌن  :فنجد أّما المستشرقون ،لمعلّقة امرئ القٌس حٌدر عدنانأٌضا نجد دراسة و

ثّم ة وعنترة، القٌس، لبٌد، زهٌر، طرفامرئ بٌتسن بدراستها اللّؽوٌة لخمس معلّقات هً: معلّقة 

                                                           

.58م، دار القروٌٌن، الّدار البٌضاء، ص 1999: 1الّتقلٌدٌة، طإدرٌس بلملٌح، قراءة القصٌدة  - 1
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القٌس، امرئ ومعلّقة بن ربٌعة وٌة لمعلّقة لبٌد سوزان ستٌتكٌفتش من خالل قراءتها البنٌدراسة 

 كما سنرى فً المباحث الاّلحقة.

ولعّل هناك سّر كامن من وراء اختٌار هإالء لهذه الّنصوص وفق هذه المقاربة البنٌوٌة، 

)البناء  لم تخضع لبناء واحد بحٌثخاّصة ونحن نعلم أّن المعلّقات من القصابد المرّكبة 

، وهً فً الجملة متعّددة األؼراض، واحد منها مقصود لذاته كالفخر أو الحماسة عند الداخلً(

شّداد، والؽزل عند امرئ القٌس، والمدٌح عند زهٌر، والفخر عند طرفة، واالعتذار  عنترة بن

واألؼراض األخرى فرعٌة عنه، لكّنها مهما تعدّدت فكلّها تكون  ،جرى عند الّنابؽة... وهلمّ 

المعلّقات العشر، وفً مبات القصابد المرّكبة.نصوص فً ٌظهر هذا  خدمة للؽرض األّول،
 

الّتً جمٌعهم قد اعتمدوا البنٌوٌة الّتكوٌنٌة سابقً الّذكر وٌبدو أّن هإالء الّنقاد البنوٌٌن 

تبدو أكثر المصطلحات شهرة وتداوال، وهً ال تحتاج إلى حصر مستعملٌها )وما أكثرهم( أو "

دان... مواطن استعمالها، ٌكفً أن نذكر من األسماء الّنقدٌة الّتً تبنتها كاّل من: ....سامً سوٌ

كمال أبو دٌب..."
1

دعوة جدٌدة أو بعث جدٌد ظهر كتكملة للبنٌوٌة  والبنٌوٌة الّتكوٌنٌة: 

( الّذي ٌرتكز منهجه Lucien Goldmanالّشكالنٌة، وكان ذلك: "على ٌد لوسٌان ؼولدمان )

على بحث العالقات بٌن األثر األدبً، والّطبقات االجتماعٌة لعصره، فٌما سّماه البنٌوٌة 

تسعى إلى إقامة تناظر بٌن البنٌة الّنصٌة والبنٌة الّذهنٌة للفبة االجتماعٌة الّتً الّتً الّتكوٌنٌة، 

ٌستوحٌها الّنص."
2
ٌّة )كما ٌذهب وأّن الّنص كما ٌذكر أٌت أوشان "ال ٌمل  ك فقط بنٌاته الّداخل

إلى ذلك الّشكالنٌون وأصحاب لسانٌات الجملة( وإّنما ٌملك أٌضا بنى أخرى ٌجب استحضارها 

والّربط بٌنها فً إطار الّتحلٌل الّنصً."
3 

وتقوم هذه البنٌوٌة على مفهومٌن اثنٌن ال ؼنى ألحدهما عن اآلخر هما: "الفهم 

ٌّة( أي الّدراسة البنٌوٌة للّنص، بٌنما والّشرح: ٌضطلع األّول بال بنٌة الّصؽرى )البنٌة الّنص

لبنٌة االجتماعٌة ٌتجاوز الّثانً ذلك إذ ٌضع هذه البنٌة الّصؽرى فً إطار بنٌة أكبر هً ا

                                                           
1
م، الدار العربٌة للعلوم ناشرون/ 2008: 1طٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد،  -

 .149ص منشورات االختالؾ، الجزابر، 

 2 .146ص  المرجع نفسه، -

138ص المؽرب، م، مطبعة الّنجاح الجدٌدة، الّدار البٌضاء، 2000: 1علً أٌت أوشان، الّسٌاق والّنص الّشعرّي، ط - 3 
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"،المحٌطة بالّنص
1
كمال أبو  وبما أنّ ، الخروج من البنٌة الّنصٌة ككّل إلى خارج الّنصبأي  

فً تناول شعر المعلّقات وفق هذه المقاربة فسنجعله فً أّول البنوٌٌن دٌب كان أّول هإالء 

مبحث من هذا الفصل:
 

 : لمعّلقاتشعر االبنٌوٌة ل كمال أبو دٌب ومقاربته -1

رؼم من مقارباته البنٌوٌة، وٌعتّد به حّظا وافرا عند كمال أبو دٌب أخذ شعر المعلّقات 

جمال شحٌد وفق ما ٌراه لوسٌان  الّشعر الّتً ٌشٌر إلٌهاتطبٌق المنهج أو المقاربة على صعوبة 

( فٌقول: "بٌنما انزوى الّشعر جانبا لعدم قدرته على البوح، وقد Lucien Goldmanجولدمان )

ٌّة على الّشعر لوسٌان جولدمان عّدة مّرات إلى  أشار صعوبة تطبٌق منهج البنٌوٌة الّتكوٌن

ومع ذلك كان  2"ل الّروابً،لٌل العمل الّشعرّي مقارنة بالعملضآلة الّنتابج المتوّصل إلٌها فً تح

إذ ٌقول بهذا  رؼم صعوبتها،الجرأة الكافٌة للخوض فً هذه الّتجربة الّنقدٌة أبو دٌب لكمال 

"لة القٌام بهذا الّتحلٌل الّشامل،"ٌنبؽً االعتراؾ بؤّن صعوبات كبٌرة تواجه محاو الّصدد:
3
 

المقنعة، منها أربع من  الّرإىكتابه فً تقرٌبا قصٌدة  150 ًلاحو الّدراسةهذه حٌث ضّمت 

 .المعلّقات

"لم ٌجد كمال أبو دٌب ضررا فً استلهام حقول معرفٌة  وضمن هذا الّنوع من الّطرح

ؼربٌة أثبتت نجاعتها فً ضبط بنٌات الّنصوص وتحدٌد عالقاتها الّظاهرة والّضمنٌة،"
4
وقد  

 للمعلّقات البنٌوٌة مقاربته كمال أبو دٌبل الّنقدٌةاسٌة والخلفٌة األس مرجعٌةشّكلت هذه الحقول ال

االستفادة  ( بمرفولوجٌا الحكاٌة العجٌبة، كما حاولVladimir Proppفالدٌمٌر بروب )وهً: 

( بتحلٌله البنٌوي Claude Levi Straussمن تصّورات عالم االنثربولوجٌا كلود لفً شتراوس )

ن من ومعه البنٌوٌون الفرنسٌو، (Roman Jacobson)وكذا مشروع ٌاكبسون لألسطورة، 

، ما ٌسّمٌه بالبنٌوٌة الّتكوٌنٌةولوسٌان ؼولدمان فً  (Rolland Barthe) أمثال روالن بارت

                                                           

 1 146ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد، ص  -

.37شر، بٌروت، ص م، دار ابن رشد للّطباعة والنّ 1982جمال شحٌد، دراسة فً منهج لوسٌان ؼولدمان، ط:  -
2 
م، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، 1986نحو منهج بنٌوي فً دراسة الّشعر الجاهلً، ط: ، المقّنعة ، الّرإىأبو دٌب كمال -3

 .47ص  ،القاهرة
منشورات اتحاد الكّتاب  م،2009ط:  فً ضوء الّنقد العربً المعاصر، حً، بنٌة الخطاب الّشعري الجاهلًمحمد بلو -4

 .36ص ب، دمشق، العر
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: بقوله نذٌر العظمة لههذه االّتجاهات بدت واضحة أكثر فً قراءته هذه، وهذا ما ٌشهد به 

األنثربولوجٌا بالبنٌوٌة وٌمركز دراساته حول األسطورة، ما تقوله "ولفً شتراوس ٌطّعم 

وقد استفاد من  ما لم تقله األسطورة أو ؼاب عنها،األسطورة وما تقوله األسطورة لألسطورة و

نهجه كمال أبو دٌب فً دراسته للّشعر الجاهلً وتحلٌله لمعلّقة لبٌد معتبرا اللّؽة بحّد ذاتها 

لى الّثنابٌات الّضدٌة فً المعلّقة."أسطورة فً االعتماد ع
1
لم ٌقؾ على  ولكن كمال أبو دٌب 

المعلّقات محط ، لكن ٌبدو أّن معلّقة لبٌد كانت أكثر تلك معلّقة لبٌد وحسب بل معلّقات أخرى

 .أنظار الّنقاد

امى البحث فً سٌاق "ٌتني سلكه كمال أبو دٌب ذالّ وعلى إثر هذا الّطرح الجدٌد 

جذرٌا للّسٌاق الّذي تّمت فٌه دراسات الّشعر الجاهلً حّتى اآلن، وٌصدر عن اٌر تصّورّي مؽ

مكّونات منهجٌة ونظرٌة، ونقدٌة وفلسفٌة، ولؽوٌة ال تتشّكل فً إطار المعطٌات الّتقلٌدٌة الّتً 

طؽت على كال الّدراسات العربٌة وتناول االستشراق الؽربً للّتراث الّشعري العربً. بل فً 

ا: علم اإلنسان الّدراسات المعاصرة فً مجاالت معرفٌة متعّددة لعّل أبرزه إطار منجزات

"ٌة الحكاٌة.وبنوعلم االجتماع،  والّسٌمٌابٌات،)األنثروبولوجٌا(، اللّسانٌات 
2
وبهذا كما ٌرى  

"الّتً استند علٌها كمال أبو دٌب، تعّددت المرجعٌة المعرفٌة"أحمد ٌوسؾ قد 
3
فً الّتؤسٌس  

ٌد دتشّكلت عنده على المنهج البنٌوي، أو المقاربة البنٌوٌة الّتً سنحاول تحللمقاربة الّتً 

 جهازها االصطالحً ومفاهٌمها عند كمال أبو دٌب من خالل العنصر اآلتً:

 : البنٌوي عند كمال أبو دٌبالمنهج  -أ

الحقول المعرفٌة  تلكواستحضار كّل  واحدالمنهج العدد فً التّ ٌتضح من خالل ذلك 

لكن ، "ال ٌشّكل عند كمال أبو دٌب عقبة فً سبٌل إذابتها فً منهج واحدأّنه رؼم تباٌنها 

 ًّ االلتزام بها لم ٌكن حرفٌا، بل حاول أن ٌطّور منهجا خاّصا به مراعٌا طبٌعة الّشعر الجاهل

ٌّز به القصٌدة الجاهلٌة عن بنٌة األسطورة  والحكاٌة."الّذي تتم
4

 

                                                           

.127م، دار األداب، بٌروت، ص 1991: 1عبد ّللّا محمد الؽذامً، الكتابة ضّد الكتابة، ط - 1 

.05، ص المقنعة ، الّرإىأبو دٌب كمال - 2 

. 300ص  ،م، الّدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت2007: 1طأحمد ٌوسؾ، القراءة الّنسقٌة،  - 3 

.36الّشعري الجاهلً، ص محمد بلوحً، بنٌة الخطاب  - 4 



 المقاربة البنيوية لشعر المعلقات                                                           الفصل األول:
 

50 

تصّورات "ٌقّدم كمال أبو دٌب بٌن مختلؾ الحقول الّنقدٌة الّتنّوع والّتعّدد  ضمن هذاو

ٌّة لمقارباته البنوٌة من منطلقات منهجٌة محّددة، وفً الوقت نفسه ٌطمح إلى إضفاء  نظر

ق خطابه انسا الّطابع الّشمولً على طرحه والبعد التثوٌري على الفكر والّثقافة والمجتمع، لهذا

الّنقدي فً كثٌر من القضاٌا الفكرٌة والّنقدٌة إلى اإلجابات المطلقة والمباشرة."
1

 

"طرٌقة فً الّرإٌة ومنهج فً معاٌنة الوجود... لٌست  :فهً البنٌوٌة فً نظرهأّما 

البنوٌة فلسفة.."
2
المقصود بالبنوٌة: "لٌس تؽٌٌر بنٌة اللّؽة أو بنٌة  أبو دٌب أكثر ٌوّضح كمال 

ولكن حسبها أن تكون تحقٌق ذلك،  المجتمع أو بنٌة الّشعر، ولٌس من أهدافها الوصول إلى

ممارسة إجرابٌة، إّنها قراءة نسقٌة جذرٌة، وبدٌلة لما سبقها من قراءات كانت فً معظمها 

"لوثوقٌة الٌقٌنٌة،لحكم الّثابت واسٌاقٌة، وأحادٌة تنتهً إلى ا
3
البنوٌة مشروع تثوٌر كما أّن " 

ٌّة الّتً ال تمتلك القدرة على  اق ٌّ جذري قادر على استكناه األنساق، وتجاوز حدود المقاربات الّس

استٌعاب اآللٌات الّتً تحّرك المكّونات األولى، واألسس الجذرٌة للبنى المعقّدة المتجّسدة فً 

ى طبٌعة الّتفاعالت بٌن العناصر المتوافقة والمتضادة، حٌث ٌتجلّ تحّوالت اللّؽة الّناتجة عن 

"،ذلك فً الّرإٌا الّشعرٌة
4

ٌستعمل فً كتابه الّرإى المقّنعة  كمال أبو دٌبورؼم أّن  

"البنٌوٌة الّتولٌدٌة، البنى المولّدة، المحور الّتوالدي.."مصطلحات مجاورة من نوع: 
5
فهً كلّها  

 بمصطلحات مختلفة، لكن لنفس المفهوم. البنٌوٌة الّتكوٌنٌة تشٌر إلى 

، واالهتمام بالمنهج وبحدود العمل فٌه، "لقد انشؽل الّناقد كثٌرا و ًّ بإبراز الّتؤطٌر المنهج

ه إلى والّتؤكٌد على بٌان األدوات واآللٌات الّتً ٌتّم استخدامها فً إطار البحث، وهذه إشارة من

 تعاطوا مع مناهج الّنقد الحدٌثة فالّناقد ٌعتبر من األوابل الّذٌن المنهجً..الّداللة عن وعٌه 

"خاّصة البنٌوٌة منها،
6
 أبو دٌب ٌبدو أّنه  المناهج األخرى وكمالزمنٌا البنٌوٌة تسبق وبذلك  

حسب فقد راح ٌعتمد هذا المنهج فً قراءة الّتراث البنٌوٌٌن، ولٌس هذا والّنقاد أولبك ٌسبق 

                                                           

.439أحمد ٌوسؾ، القراءة الّنسقٌة، ص  - 1 

. 07م، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ص 1982: 2كمال أبو دٌب، جدلٌة الخفاء والّتجلًّ، دراسات بنوٌة فً الّشعر، ط - 2 

. 440أحمد ٌوسؾ، القراءة الّنسقٌة، ص  - 3 

.443، ص المرجع نفسه - 4 
، وكميال أبيو دٌيب، اليّرإى المقّنعية، ص 149لٌة المصطلح فيً الخطياب الّنقيدي العربيً الجدٌيد، صٌوسؾ وؼلٌسً، إشكا -5

392 ،409 ،412 . 
، م، جامعة عبد الحمٌد2011، ماي 3 عبد القادر بن عّزة، تهجٌن المناهج، قراءة فً المنحى الّتنظٌري، مجلة فكر ولؽة، ع -6

 . 392، ص انم، مستؽالحمٌد
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ًّ  الّشعري ًّ منه على وجه الخصوص، العرب شعر المعلّقات الّذي سبق هو اآلخر سابر ، الجاهل

 . عند العرب أنواع المّصنفات الّشعرٌة الّتً عاصرته

البنوٌة ثورة، ولٌس من " ونزوع كمال أبو دٌب إلى الجانب الّتطبٌقً راجع إلى كون

تقدٌما نظرٌا خالصا، ومن هذا  الّسهل استٌعابها من لدن القارئ العربً، إن هً قّدمت له

"،المنطلق انبرت مقاربة كمال أبو دٌب على الجانب اإلجرابً، واختارت الّنقد التطبٌقً
1
إذ  

 جمعها فً كتاب بعنوان الّرإى المقّنعة، دٌب تطبٌقات على شعر ما قبل اإلسالم لكمال أبو

ً فً كتاب كما أّنه طّبق على نماذج شعرٌة من العصر العّباس الّذي سبق وأن أشرنا إلٌه،

 وأٌضا فً البنٌة اإلٌقاعٌة. جدلٌة الخفاء والّتجلً،

ٌّة وأخذها كمرتع لتطبٌقاته  ٌّة العرب داللة كافٌة "فكان لولوج أبً دٌب الّساحة الّشعر

ادة فً هذا المجال، إاّل أّن المنحى الّتنظٌري ٌّ فً ظاهرة الّتهجٌن  عنده على الّسبق والّر

المنهجً عند أبً دٌب تبرز حٌنما ٌقّر بؤّن بحثه ٌتؽّذى من مجاالت معرفٌة أخرى كاكتشافه 

ٌّة،" للبنٌة الّتولٌد
2
"لمعلّقة امرئ القٌس"فٌعتبر أبو دٌب دراسته  

3
من المفاتٌح الهاّمة الّتً  

ٌّة  ًّ إلى بهو البنٌو اإلشارة إلى ذلك، حّتى فً دراساته فهو ال ٌنفّك عن أدخلت الّنقد العرب

: "تهدؾ هذه األخرى ؼٌر الّرإى بحٌث نجده ٌذّكر بذلك فً كتابه جدلٌة الخفاء والّتجلًّ فٌقول

الّشعر كنت قد بدأته فً دراستٌن مطّولتٌن  تابعة تطوٌر منهج بنٌوي فً تحلٌلالّدراسة إلى م

"ٌد بن ربٌعة، ومعلّقة امرئ القٌس،هما لمعلّقة لب
4
ومن هنا تظّل اإلشارة إلى إجراءاته البنٌوٌة  

 .من دراساته الّتً أقامها أكثر وفق المقاربة البنٌوٌة البنٌوٌة فً كّل دراسة

أبو دٌب باإلشارة إلى هذا الّتهجٌن الجزبً، بل ٌوّضح أّن "الّرإى كمال وال ٌكتفً 

"دؾ الّذي من أجله أقٌمت الّدراسة،المتعارضة كانت هً اله
5
كان متؤّثرا أكثر بشتراوس  

                                                           

. 447سقٌة، ص أحمد ٌوسؾ، القراءة النّ  - 1 
 .101كمال أبو دٌب، الّرإى المقنعة، ص  -2
م على الّتوالً. وظهرت ترجمة الّدراسة 1976 -م1975معلّقة لبٌد بن ربٌعة ومعلّقة امرئ القٌس نشرتا باإلنكلٌزٌة عامً  -3

 ات )جامعة بنسلفانٌا، فٌالدلفٌا م(، أّما الّدراسة الّثانٌة فهً فً مجلّة أدب1978ٌاألولى فً المعرفة، دمشق )أٌار وحزٌران 

كتب أبو دٌب عددا من المقاالت عن نصوص الّشعر الجاهلً أهّمها واحدة حول معلّقة لبٌد سّماها 'القصٌدة المفتاح'  1976

وأخرى حول معلّقة امرئ القٌس بعنوان 'قصٌدة الّشبق'  ولكّنه قام الحقا بنقل هذه المقاالت إلى العربٌة وأضاؾ علٌها وجمعها 
 ضٌفا بذلك نصوصا أخرى منها معلّقة عنترة، ومعلّقة طرفة. فً كتاب سّماه 'الّرإى المقنعة'، م

.168كمال أبو دٌب، جدلٌة الخفاء والّتجلًّ، ص  - 4 

. 393عبد القادر بن عّزة، تهجٌن المناهج، ص  - 5 
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استثمر الّرإٌة الجوهرٌة الّتً بنى علٌها كلود لفً شتراوس طرحه فً جدلٌته القابمة " بحٌث

ًّ باألضداد فً اّتجاه الحل... ومن ثّم أّسس كمال أبو  على أّن الفكر األسطورّي ٌنشؤ من الوع

الّتً تإّسس  فً القصٌدة الجاهلٌةدٌب طرحه القابم على محاولة تتّبع بنٌة الّثنابٌات الّضدٌة 

"جوهر الّنص الّشعري،
1
 لٌه فً العنصر الموالً:وهذا ما سنعّرج ع 

 :فً بناء المعلّقات الّتٌار متعّدد األبعاد والبنٌة العمٌقة -ب

 أربعالّرإى المقنعة حول الجزء األّول من دراساته فً كتاب أبو دٌب خّصص كمال  

إلى كون قراءته  إلشارةمبتدبا با ألخرى دون تحلٌلها تحلٌال بنٌوٌا،مع إشارة طفٌفة  ،معلّقات

ال ٌستعجل الوصول إلى نهاٌة بل ٌسعى إلى تطوٌر  "مشروع ٌقول:إذ مفتوحة وؼٌر محدودة، 

وسابل الّتحلٌل وزٌادتها رهافة ودقّة وكفاءة، واستكمال العمل الّضروري الجاد لتطوٌر المنهج 

أكثر شمولٌة للّشعر الجاهلً وللّشرط اإلنسانً فً الحٌاة ولتحقٌق فهم أعمق ؼورا و

."الجاهلٌة
2
وهذه مٌزة من مٌزات الّنقد المعاصر الّذي ال ٌقؾ عند قراءة واحدة، بل ٌجعل  

 الّنص منفتحا على مختلؾ القراءات، وهذا ما لم نلفه فً الّنقد الخارج نّصً. 

 المعلّقات:الّتٌار المتعّدد األبعاد فً  -1-ب

"ٌنبع من  اختٌارا عشوابٌا اعتباطٌا وإّنما كان للمعلّقات كمال أبو دٌب اختٌار ال ٌبدو

حدس عمٌق بؤّن رإٌاها للوجود تحتّل مكانا مركزٌا فً الّشعر الجاهلً، ثّم من كونها على 

"ابد الّتراث تشابكا وتعقٌدا وؼنى،األقل بنٌوٌا إحدى أكثر قص
3
من  المعلّقاتبذلك تعتبر و 

"،القصابد المرّكبة"
4
: القصٌدة لٌست واحدة، وإّنما هناك أنماط القصابد الجاهلٌةباعتبار أّن  

المرّكبة مثل المعلّقات، القصابد البسٌطة: الّتً هً عبارة عن قصٌدة مستقلّة تعالج موضوعا 

واحدا، فهً بسٌطة األؼراض مثل القصابد الّتً تكون مدحا صرفا أو رثاء صرفا، والقصٌدة 

ٌّة للّشعراء، ا ٌّة والفن ٌّة واإلمكانات الّتعبٌر لبسٌطة تطول وتقصر بحسب الّتجربة الّشعر

والمقّطعات: إذا بلؽت األبٌات سبعة فهً قصٌدة ومن الّناس من ال ٌعّد القصٌدة إاّل ما بلػ 

                                                           

. 37ٌنظر: محمد بلوحً، بنٌة الخطاب الّشعري الجاهلً، ص  - 1 

.11كمال أبو دٌب، الّرإى المقنعة، ص  - 2 

.47، ص سهالمرجع نف - 3 

. 178الّتفكٌر الّنقدي، ص سعد بوفالقة، مصطلحات الشعرٌة العربٌة، الملتقى الوطنً األول فً  - 4 
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بٌت العشر وجاوزها ولو بٌت واحد. والّنتفة حّددها القدماء بٌتٌن أو ثالثة أبٌات، الٌتٌم أو ال

ٌّة ٌنفرد بمٌزة الّتكثٌؾ واإلبداع، ولذلك كان أكثرها  الواحد: والٌتٌم وهو أقصر األنماط الّشعر

 .على داللة المعانً

أّنه  كما، تلك القصابد المعلّقاتٌة على أساس ذلك الّتركٌب فٌها كمال أبو دٌبفاعتمد 

ة ضدٌة: األّول تٌار وحٌد البعد، "بنٌة القصٌدة الجاهلٌة ٌتقاسمها تٌاران ٌشّكالن ثنابٌ الحظ أنّ 

ٌتجّسد فً الحالة االنفعالٌة المفردة، ٌظهر أكثر فً شعر الؽزل وبعض قصابد الخمر 

ٌّار متعّدد األبعاد أكثر تنّوعا وعمقا، ٌحتفً فٌه بالحٌاة وٌشعر باإلحساس  والمراثً، والّثانً ت

،"المؤساوي فً مواجهة الموت
1
صفات خاصة للّتٌارٌن، بعد أن اموكمال أبو دٌب ٌقّدم  وبهذا 

الّذي تتجلّى فٌه البنٌة وحٌدة الّشرٌحة والبنٌة )ت، و، ب( ٌرمز للّتٌار األّول بتٌار وحٌد البعد 

 ر الّثانً بتٌار متعّدد األبعاد )ت، م، أ(.المتعّددة الّشرابح، وٌرمز للّتٌا

كمال أبو دٌب بالخروج من سمح ل"لبنٌة القصٌدة الجاهلٌة قد  ولعّل هذا الّتحدٌد الّدقٌق

لٌستدرك ما سبق أن لّوح  حٌن زعم توافق األسطوري والّشعريالمؤزق الّذي وضع نفسه فٌه 

وحده القادر على منح إمكانٌة استحضار إجراءات أ ً ذلك الّتوافق، فٌرى أّن ت. م.به، فٌنف

ا، ٌمّثل صٌاؼة تحلٌل األسطورة كما طّوره لفً شتراوس، ولكن بتطوٌره وجعله منهجا مطّور

أولى وٌحتاج دون شّك إلى تنقٌة وتشذٌب وصقل كما قد ٌحتاج إلى تعدٌل، ومن ثم ندرك وعً 

كمال أبو دٌب بخطورة األخذ اآللً بالمنهج الّشتراوسً، وٌدعو إلى ضرورة تكٌٌفه مع 

ٌة الّنص الّشعري الجاهلً،"خصوص
2
دٌب إلى  إجراء البحث فً البنٌة أبو ومن هنا عمد  

 .، الّذي تعتمده البنٌوٌة الّتكوٌنٌةالعمٌقة والبنٌة الّسطحٌة

 البنٌة العمٌقة والبنٌة الّسطحٌة: -2-ب

 منهج كمال أبو دٌب فً الّتعامل مع الّشعر الجاهلً )خاّصة المعلّقات(  من خالل ٌظهر

على محاولة الكشؾ عن البنٌة العمٌقة وتحّوالتها، المستلهم من الّتحّوالت األساسٌة  "مبنًأّنه 

                                                           

.38بلوحً، بنٌة الخطاب الّشعري الجاهلً، ص محمد  - 1 

.39، 38ص  المرجع نفسه، - 2 
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"تابع الكالم داخل الّنّص الجاهلً،للبنٌة الّسطحٌة الّتً تظهر من خالل ت
1
البنٌة الّسطحٌة ف 

تحلٌل متقّص للّنّص الّشعرّي.. باعتباره بنٌة دالة من بهً أساس الّدراسة "والبنٌة العمٌقة: 

خالل وجودها الّتشكٌلً والعالقات العمٌقة الّتً تسود بٌن مكّوناتها البنٌوٌة ال من خالل 

"تكّون على مستوى البنٌة الّسطحٌة،مجموعة الّتقرٌرات والّصٌاؼات الّذهنٌة المباشرة الّتً ت
2
 

كما ، إلى البحث عن الّثناٌات الّضدٌة الّتً بنٌت علٌها المعلّقاتأبو دٌب ومنها عمد كمال 

 سنوّضح فٌما ٌلً:

 الّثنائٌات الّضدٌة فً المعلّقات: -ج

الّتً  ٌةالمعلّقات صوصلنالهذه  هو عنونته أبو دٌب ومّما ٌظهر مختلفا عند كمال

"من باب اإلٌجاز،  من اقتراحه وٌعلّل ذلك بؤّنهاعن بعضها البعض عناوٌن مختلفة اعتمدها ب

"الّتً نشٌر إلٌها،بطبٌعة القصٌدة وألسباب جوهرٌة تتعلّق 
3
بحٌث نجده فً متن تحلٌله فً  

ٌّنة باسم الّشاعر الّذي أبدعها بل إلى العنوان الّذي اقترحه،  بعض األحٌان ال ٌشٌر إلى معلّقة مع

أو لعّل ذلك راجع إلى  ن تحمل نفس الّطول الحرفً،كٌؾ ٌكون اإلٌجاز وكال الّتسمٌتا ولكن

ّصة وأّنه ٌّتبع الّتحلٌل البنٌوي، الّذي ٌعّول على الّنص ، خاّشاعرمحاولة منه إلؼفال اسم ال

 فقط.

ٌّز ت هو ٌبحث عن شًء خبًء فً المعلّقاتف بذلك كلود لفً الّنصوص مخالفا به هذه تم

ظاهرة من ظواهر  شتراوس بؤّن األسطورة ال ٌمكن أن تعكس حالة أو لحظة معٌنة ألّنها

"أمٌل إلى االعتقاد بؤّن عددا كبٌرا من القصابد ٌمتلك وحدة خبٌبة.. وفً هذا  الخٌال، ٌقول:

ٌّاق ٌنبؽً أن تعاٌن كّل قصٌدة مفردة معاٌنة مستقلّة متعّمقة." الّس
4
حٌث استهل به، وهو ما قام  

ة امرئ القٌس، ثّم استنتاجات من هاتٌن ققراءته بمعلّقة لبٌد بن ربٌعة العامري، ثّم معلّ 

 تٌن على المعلّقات األخرى.المعلّق
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 :بن ربٌعة معلّقة لبٌدالّثنائٌات الّضدٌة فً  -1-ج

"ٌنبع من حدس عمٌق بؤّن رإٌاها بل عشوابٌا لم ٌكن اختٌار كمال أبو دٌب لمعلّقة لبٌد 

األساسٌة للوجود تحتّل مكانا مركزٌا فً الّشعر الجاهلً كلّه، ثّم من كونها على األقل بنٌوٌا 

"ابد الّتراث تشابكا وتعقٌدا وؼنى،قصإحدى أكثر 
1
ل األكمل للّتٌار متعدد األبعاد، اوهً المث 

 .وقفت على البنٌة الّسطحٌة ولم تتجاوز ذلك إلى البنٌة العمٌقةالّتً كانت حولها والّشروحات 

فً بداٌة الّدراسة معنونا  بٌتا( 88) بذكر جمٌع أبٌاتهاهذه المعلّقة وقد بدأ كمال أبو دٌب 

ٌّاها القصٌدة المفتاح، فبعد تقدٌم موجز لمضامٌنها ٌخلص إلى "أّنها ذات درجة عالٌة من  بـ: إ

الّتعقٌد والّتشابك البنوٌٌن، إذ مكّوناتها األساسٌة: الّناقة، البقرة، الّشاعر، نوار، تتواشج وتتقاطع 

"ر البناء العام للقصٌدة،فً عالقات تمتّد عب
2
اقتناص شبكة العالقات، ثّم "عمل كمال على ثّم  

تجسٌدات جدٌدة ال ٌمكن أن تفهم إاّل عن  هاالجوهرٌة للبنٌة الّتً تنشؤ عبربحث عن الّتحّوالت 

حاد لنمطً البنٌة الّسطحٌة  سٌة وإعادتها إلٌها، من خالل وعًطرٌق ربطها بالبنٌة األسا

والبنٌة العمٌقة الّتً تشّكل البنٌة العاّمة للقصٌدة الجاهلٌة."
3

 

ٌبدو فً تحلٌل كمال البنٌوي لهذه المعلّقة أّن كّل ما فٌها مبنً على  ضمن هذا المعطى

الموت، فالوقوؾ على األطالل تعبٌر عن حركتٌن  الّثنابٌة الّضدٌة، خاّصة ثنابٌة الحٌاة/

اسٌتٌن متناقضتٌن هما الحٌاة/ الموت وكّل الّثنابٌات منحصرة فً هذه الّثنابٌة الّتً "جسدتها أس

نفسه محلّها/ مقامها، األلفاظ الحاملة فً معظمها لبنٌة تضاّد مع ما ٌقابلها من ألفاظ فً البٌت 

ا.."حاللها/ حرامها، نإٌها/ ثمامها، أسبابها/ رمامها، األنٌس/ سقامها، ؼولها/ رجامه
4
وكّل ما  

ًّ على الّثنابٌات الّّضدٌة، حّتى الّصور فً  ٌراه كمال أبو دٌب أّن كّل ما فً هذه المعلّقة مبن

 بنابها.

ٌمكن للّصورة "وفق تحلٌل كما أبو دٌب، إذ ٌقول:  على الّثنابٌةانبنت رة والصّ وحّتى 

أٌضا أن تحمل ثنابٌات ضّدٌة وإن لم ٌظهر لفظها، كذلك تفهم أطرافها حٌن تمنح جزبٌاتها 
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أقصى داللتها، فمجاري المٌاه الرٌان، المدافع الّتً تعّري المكان تقوم بالّشًء ذاته الّذي ٌقوم 

من حركٌة الّزمن تٌن عناب به الحجر حٌن ٌضمن للكتابة المنقوشة دٌمومتها، فتصبح العملٌتان

"جدٌد والّتخلٌد.بٌن التّ 
1

 

العامة أو ٌسٌر نحو الثنابٌة الّضدٌة  وفرعٌة فهضدٌة فكّل ما فً المعلّقة من ثنابٌات 

 استثمار أبو دٌب الحٌاة/ الموت، وهذا لتؤّثره ببروب حٌث "استطاع كمالاألساسٌة: وهً 

منهج بروب فً مقاربته لبنٌة الحكاٌة، وقوله أّن بنٌتها فً جوهرها قابمة على ضدٌة حظر/ 

وجود منع/ إنهاء المنع،  والّتً عّبر عنها بروب حٌنما تحّدث عن وظابؾ الّشخصٌات ،خرق

الحال فً بنٌة  فالّضدٌة المورفولوجٌة هً الجوهر األساس الّذي تقوم علٌه البنٌة، وكذلك

"الجاهلٌة،القصٌدة 
2
نمو القصٌدة المفتاح عبر الّثنابٌات الّضدٌة  كمال أبو دٌب علىٌإّكد و 

ال ٌزعم أّن قطبٌها ٌقودان إلى صراع وتصادم، فقد "واللّفظٌة فٌستعرض نماذج كثٌرة منها، 

فاألطالل رزقت مطرا أبعدها  ،ٌإّدي صراعها أحٌانا إلى تناؼم وانسجام كحال جودها/ رهامها

لجذب ومنحت حٌاة جدٌدة، سحابة صباحٌة/ سحابة مسابٌة قّدمت فٌها الّرعود عن حالة ا

"استجابة أطراؾ الّثنابٌة فتنفجر الحٌاة بحٌوٌة وابتهاج.
3

 

وكّل هذه الّثنابٌات الّضدٌة الّصؽرى أو الفرعٌة أو الجزبٌة تبنً الّثنابٌة الّضدٌة الكبرى 

كمال أبو دٌب "حقلٌن كبٌرٌن ٌجّسدان الّثنابٌة واألساسٌة فً بناء القصٌدة ككّل، بحٌث ٌحّدد 

الكبرى الّتً تنمو القصٌدة بداخلها تكون الحٌاة طرفها األّول والموت طرفها الّثانً، ٌقّدم من 

خاللها جدوال إحصابٌا لتلك الّثنابٌات الجزبٌة الّتً تجّسد فً األخٌر الّصراع بٌن الموت 

"ٌة لوحدة األطالل على األقل،والحٌاة، والّتً تمّثل الّرإٌا األساس
4
توّزع الّثنابٌات فً إذ  

فهً تبلػ أكبر حّد من الالت البنٌوٌة لذلك الّتوزٌع، "القصٌدة ٌمنح إمكانٌة الوقوؾ على الدّ 

ورودها فً الوحدات الّتً تصّور حركة فً سٌاق الّزمن ألشكال الحٌاة تصارع من أجل تؤكٌد 
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"الحٌاة فً لّجة الموت،
1
ٌة من خصابص الموقؾ أي حٌث تكون الّضّدٌة خصٌصة جوهر 

 .البقرة الوحشٌة وولدها تحتمً خوفا من الّصٌادٌن ،األطاللالوجودي نفسه: 

المواقؾ الّتً ٌحدث فٌها الّتناؼم ونبض "فً  إلى اختفاء الّضدٌةأبو دٌب ثّم ٌصل كمال 

، وكؤّن تلك الّثنابٌات تظهر عندما ٌنفرد القبٌلةالحٌاة ودوافعها مثل توحٌد الّشاعر لهوٌته بهوٌة 

"وتضمر حٌن ٌمّد جسورا مع اآلخرٌن.الّشاعر بذاته 
2
  

معلّقة لبٌد وعٌنٌة أبً ذإٌب  موازنة بٌنالبل عمد إلى الحد ند هذا عأبو دٌب ولم ٌقؾ 

بحٌث إّن "الموت عند أبً ذإٌب ظاهرة  ة/ موتاالهذلً فً موقفهما من الّثنابٌة الّضدٌة حٌ

طاؼٌة ال ٌقوى اإلنسان وؼٌره على إٌقافها.. كلّهم مستسلم لها.. فتؽدو معانً الحٌاة فً رإٌا 

أبً ذإٌب لٌست ذات قٌمة ما دامت ال تقوى على رّد الموت.. ال تبدو ثنابٌة الحٌاة/ الموت 

لم متناقضة."سهلة اإلدراك فهً متشابكة معقّدة.. كّل أشٌاء العا
3
أّما عن هذه الّثنابٌة عند لبٌد  

فهما فً طرفٌن متباعدٌن ال ٌلتقٌان لكن ٌتصارعان حول أحقٌة وجود تبدو بسٌطة اإلدراك، 

ٌُتجاوز "عبر الّتناؼم األّول فً نفً الّثانً،  ن ٌمكن أن ٌْ والحّب اللّذ  إذ الموت عنده ٌمكن أن 

وسمٌة فً كّل من نح تجّدد الحٌاة، كما ٌتجّسد فً الّدورة المٌوجدا، إاّل أّن هذا الّنفً مإقّت، وٌم

"،الطبٌعة
4

من خالل مجموعة من الّرموز تحدث تناؼما وانسجاما مع الموت كالحمل  

باٌن بٌن مفاد هذا التّ  وٌبدو واإلنجاب بعد نزول المطر خاّصة ورجوع الفرد إلى قبٌلته.

ٌدتٌن فعٌنٌة أبً ذإٌب قرٌبة من الّتصّور الّشاعرٌن راجعا "إلى تباٌن عصري تؤلٌؾ القص

اإلسالمً، ومعلّقة لبٌد جاهلٌة."
5

 

قصٌدة مفتاحا ٌنمو بناإها عبر ثنابٌة الحٌاة/ "قصٌدة لبٌد أبو دٌب عتبر كمال وبهذا ٌ

الموت من صراع حاّد تقضً فٌه األولى على الّثانٌة، إلى تناؼم وانسجام ٌقّر بضرورة وجود 

"،األولىالّثانٌة إلثبات 
6
 وإن لم ٌصّرح كمال باستعارة تسمٌة المعلّقة بالقصٌدة المفتاح إاّل أنّ  

                                                           

.71، ص المقّنعة ، الّرإىأبو دٌب كمال - 1 

.41بلوحً، بنٌة الخطاب، ص محمد  - 2
 

.42، ص المرجع نفسه - 3 

.100، ص المقّنعة ، الّرإىأبو دٌب كمال - 4 

.43بلوحً، بنٌة الخطاب، ص محمد ٌنظر:  - 5 

. 44، 43ص  المرجع نفسه، - 6 



 المقاربة البنيوية لشعر المعلقات                                                           الفصل األول:
 

58 

: "مصطلح القصٌدة ، فٌقولسمٌة من شتراوسأخذ التّ أّنه  ٌشٌر إلىأحمد عاطؾ الدرابسة 

مصطلح األسطورة المفتاح عند شتراوس، وهو تشابه سطحً ال ٌنطوي والمفتاح الّذي ٌتطابق 

أّن اختٌار شتراوس ألسطورة ألبورورو لتكون المفتاح كان مسّوؼا  على عمق بنٌوي، ذلك

باعتبارها األقدم واألبسط ذات بنٌة تحوٌلٌة.. فً حٌن أّن اختٌار كمال لقصٌد لبٌد لتكون 

المفتاح لم ٌكن مسّوؼا ألّنها بوصفها بنٌة معقّدة متعّددة األبعاد، وال تحتوي على خاصٌة 

أخرى. أي ال  الّتشاكل أو الّتكافإ الّتً ٌمكن أن نلمحها فً قصٌدة الّتحوٌل، وال االستبدال أو

ومعلّقة عمرو بن كلثوم أو طرفة  نكاد نلمح أي خاصٌة بنٌوٌة فّعالة توّحد بٌن القصٌدة المفتاح

"الّتماٌز البنٌوي بٌن المعلّقات. إذ ال ٌخفى على أّي قارئ وصفً و عنترة..أ
1
  

القٌس أشار إلى امرئ ك ذلك، ألّنه لّما انتقل إلى معلّقة كمال أبو دٌب كان ٌدرؼٌر أّن 

، ثّم هو أشار إلى الّتشاكل بٌن المعلّقات والّتباٌن فً نفس المفتاحالقصٌدة االختالؾ بٌنها وبٌن 

ث لكّل واحدة منها خصابصها، وتشترك جمٌعها فً خاصٌة واحدة مثلما سنكتشؾ ٌالوقت، بح

 .فً قراءته البنوٌة لمعلّقة امرئ القٌسٌب كمال أبو دما وصل إلٌه ذلك مع 

 :والّثنائٌات الّضدٌة القٌس امرئ معلّقة -2-ج

"تعّد بحّق أشهر المعلّقات وأكثرها تلقٌا لإلطراء، بل أكثرها  فهًأّما معلّقة امرئ القٌس 

"ة فٌما ٌتعلّق بخصابصها البنٌوٌة،إثارة للحٌر
2
القصٌدة ـ: "هً األخرى بكمال فقد عنونها  

، ولكّنها لٌست بنفس الخصابص البنٌوٌة مع القصٌدة المفتاح، فهما "تقّدمان لنا إجابات "الّشبقٌة

واجهت اإلنسان فً العصر  عن األسبلة الّربٌسٌة الّتً مختلفة هً فً الحقٌقة إجابات متناقضة

"الجاهلً،
3
تعّددة القٌس فً: دابرة ما سّماه بالبنٌة المامرئ معلّقة أبو دٌب ٌصّنؾ كمال و 

تتوالد من تفاعل األبعاد وهو ما أخذه من تحلٌل شتراوس مثلما سبق وأن أشرنا، فهذه البنٌة 

ناتجتٌن عن عدد من الوحدات الّتكوٌنٌة الّتً ٌتكّون كّل منها بدوره من عّدة  حركتٌن أساسٌتٌن

 وحدات أّولٌة والوحدة األساسٌة الكلٌّة.
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: الّضدٌة الّداللٌة دٌب على إحصاء مختلؾ الّثنابٌات كمال أبو وبنفس المرتكز عمل

مثل مذّكر/ مإّنث، مذّكر/  األنا/ اآلخر، الّشمال/ الجنوب.. وتعارضات أخرى من طبٌعة اللّفظ

مذّكر، مذّكر/ مذّكر، مثل حبٌب ومنزل، لكن الحبٌب ٌقصد به مإّنثا وهً الحبٌبة، فال وجود 

"تنمو القصٌدة الّشبقٌة ضمن جدل من الّثنابٌات أهّمها  لكلمة إاّل ولها ما ٌعارضها، وهكذا

، وتجّسد األطالل بنٌتها الكلٌّة."الموت/ الحٌاة، الجفاؾ/ الّطراوة، الّسكون/ الحركة
1
ومن هنا  

ٌبدو أّن أساس هذه القصٌدة هو الّطلل ثّم بدأت تنمو وتنبنً  شٌبا فشٌبا على هذا األساس، وهذا 

لعضوٌة فٌها، الّذي أنكر وجوده بعض الّنقاد مثلما سبق وأن أشرنا فً ما ٌظهر تواجد الوحدة ا

 المدخل. 

 / والالضعؾ، الزّ  / الموت، القوة/  الحٌاة امرئ القٌس مثل:فً معلقة الّثنابٌات ف

هذه الّثنابٌات الّضدٌة عٌنها هً الّتً أفضت إلى الّتفسٌر المعتمد على الّرإٌة الّشبقٌة  ،ٌمومةالدّ 

وٌعتمد مثل ، "للّنص  بوصفها رإٌة تكشؾ عن كٌفٌة استحواذ القصٌدة على القوى المتعارضة

على مزج المصادرات الّسٌكولوجٌة الفروٌدٌة بالّتحلٌالت األنطولوجٌة  هذا الّتفسٌر

ولوجٌة للّشهوة."والفٌنومٌن
2

 

أّن وحدة ومعلّقة لبٌد فٌخلص إلى: "مقارنة بٌن معلّقة القٌس أبو دٌب ثّم ٌعقد كمال 

ٌّر والجفاؾ والّزوال أكثر من الوحدة  األطالل فً القصٌدة الّشبقٌة محكومة بالموت، والّتؽ

خافتة فً مة المناظرة لها فً القصٌدة المفتاح، ومن ثّم نجد مظاهر الحٌاة والخصب والّدٌمو

القصٌدة الّشبقٌة أكثر مّما هً فً القصٌدة المفتاح، وبذلك فلبٌد ٌجعل الحٌاة تنبثق من لّجة 

"الموت، فٌما ٌبقٌها امرإ القٌس فً حالة من الخراب والجفاؾ،
3

عنده ن ومن هنا ٌكم 

 الواقع والحٌاة بٌن الّشاعرٌن.  الوقوؾ على تباٌن رإٌةاالختالؾ بٌنهما فً 

وعلٌه فوحدة الّثنابٌات الّضدٌة فً المعلّقات قد ٌكشؾ عن سّر ذلك الّتطابق بٌنها، ومنه 

"اعتبار اهتمام المعلّقات بالقضاٌا نفسها سابرة ضمن االهتمامات الكبرى للعربً فً الجاهلٌة، 

                                                           

.45بلوحً، بنٌة الخطاب، ص محمد  - 1 
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"،وذاك ما ٌفّسر تعلّق العرب بها بعد أن فرضت وجودها كؤعظم نتاج شعريّ 
1
ولٌست وحدة  

عور اّتجاه مختلؾ القضاٌا ما قد ٌجعل الّتطابق بٌن المعلّقات، فقد ٌكون ذلك راجعا إلى: الشّ 

ٌّة الّتً اصطلح عل ها الّشعراء وصاروا ٌبدعون ضمنها ال ٌحٌدون عن جّوها ٌ"الّتقالٌد الفن

"إاهم وتصّوراتهم للحٌاة واإلنسان،العام، ومن ثّم تطابقت ر
2
القول بهذا قد ٌنفً ؼٌر أّن  

ٌّز   .واالنفراد فً نصوص المعلّقاتوجود الّتم

عن زٌؾ خضوع القصٌدة الجاهلٌة لتقالٌد فّنٌة مرسومة بو دٌب كمال ألذلك ٌكشؾ 

كمال أبو سلفا، بحٌث ال ٌقوى الّشاعر على معارضتها، وقد ٌبدو ذلك بالقراءة الّسطحٌة، لكّن 

ً القصٌدة المتعّددة األبعاد ووحٌدة البعد، حٌث تجعل من ضادة فتمالدٌب بوقوفه على "البنٌات 

الّطلل مفتاحا الستحداث عالقات مع المرأة أو الّرحلة أو الحرب، مرتكزة فً كّل ذلك على 

"لفظٌة ومعنوٌة تشّكل أساس بنٌتها،مجموعة من الّثنابٌات الّضدٌة 
3
وبعقده المقارنة بٌن "نظام  

ٌّر الحكاٌة الّتً حّدد وظابفها بر وب ونظام القصٌدة الّتً ال تستند على نظام واحد، فهو متؽ

ًّ ولعالقة  ٌّزة للوجود اإلنسان الوظابؾ تؤخذ القصٌدة من خالله تفّردها، وتجّسد رإٌا فردٌة متم

اإلنسان بالعالم."
4
"،أي أّن القصٌدة الجاهلٌة "كٌان مستقل ذو عالبق داخلٌة 

5
ولعّل عبارة  

جامعة مانعة لما تتّمٌز به القصٌدة الجاهلٌة عاّمة والمعلّقة قد تكون صالح فضل األخٌرة 

ٌّزة عن األخرى، وفً نفس الوقت كّل منها  خاّصة بصفتها الّنص الّنموذج، فكّل قصٌدة متم

 ٌقوم على بنٌة مشّكلة من مجموع العالقات الداخلٌة لهذا الّنص.

حسب، بما فٌهما من خصابص بنٌوٌة وزان ال تتمٌّ  القصٌدة المفتاحو فالقصٌدة الّشبقٌة

( هدؾ مزدوج) ع واإلنسان والكون.إّنهما تجّسدان اختالفا فً الّرإٌة: رإٌة الواق"بل من حٌث 

رؼم أّن القصٌدتٌن تتحّرك داخل الّسٌاق نفسه سٌاق الّتوّتر الكلًّ الّذي تخلقه تعارضات مثل: 

."الموت/ الحٌاة، الّنسبً/ المطلق، الجفاؾ/ الّطراوة
6

ٌّزة ف  كّل معلّقة تقّدم رإٌة ذاتٌة متم

سّر وحدة المعلّقات ككّل وعن الّسبب الّذي فتنت به العرب "ومن هنا ٌتساءل كمال عن للواقع، 

                                                           

.44، ص محمد بلوحً، المرجع الّسابق - 1 
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ٌّزها بؤّنها أعظم نتاج شعرّي فً إطار ثقافة عرفها العصر  أمعلقت سواء ) لم تعلّق(، وتم

ٌّز كّل واحدة منهاالج اإلجابة و ،إلى تحلٌلواحدة تحتاج ولكن على أّنها بنٌة ، اهلً، رؼم تم

 قة طرفة وبقٌة المعلّقات بإٌجاز.ومن هنا عمد إلى معلّقة عنترة ومعلّ اسة الكّل تتطلب در

 ألن ٌقّدم البنٌوي على المعلّقات األخرىتطبٌق المنهج وهذه النتٌجة أوصلته إلى 

ها رإٌة مركزٌة فً الّثقافة )الجاهلٌة( تتعلّق المعلّقات بوصفها تشّكل بنٌة واحدة تتجّسد فٌ"

بالقضاٌا الّتً تواجه اإلنسان فً هذا الكون: إّن هذه القضاٌا واحدة كما أّن بنٌة الواقع واحدة إاّل 

أّن كّل معلّقة تقّدم إجاباتها الخاّصة على هذه القضاٌا وتقّدم مفهوما للقوى الّتً ٌمكن أن تتوّسط 

قضات الكامنة سٌة الّتً تتخلّل بنٌتها، والقوى القادرة على حّل هذه الّتنابٌن الّتعارضات األسا

من حٌث إحداهما تقّدم الّرإٌة  القصٌدة الّشبقٌة قطبٌن متقابلٌنوتشّكل القصٌدة المفتاح وفٌها. 

الّتً تقّدمها الّثانٌة."القٌس( امرئ )معلّقة فً مقابل الّرإٌة الفردٌة  )معلّقة لبٌد(الجماعٌة 
1

 

"الفعل البطولً فً رإٌة أخرى تمّثلها  ؤنّ ب إلى استنتاجه أبو دٌب كمال هكذا ٌصل

ٌعتبر قادرا فً  (، الّذي ٌختار القبٌلة على حساب المرأةشرخ البطولة الجرٌحمعلّقة عنترة )

فهً بنٌة تنشد ، فً قصٌدة طرفة )الّسهم فً لحظة الّنزع ه على مجاوزة الموت، أّما الّرإٌةذات

( فهً ثّم ترتخً ثّم تنشد ثّم ترتخً إلى أن تؤتً لحظة االنفصام فتندلع كالّسهم المنطلقتنطلق 

 قصٌدة الّشبقٌة والقصٌدة المفتاح،رإٌة وجودٌة فً أساسها وتتوّسط فً أحد مستوٌاتها بٌن ال

وتحتّل قصٌدة زهٌر مركز البنٌة الواحدة فً المعلّقات، وتعكس رإٌة الّرجل الحكٌم الّذي 

ط بٌن الّرإى المتضادة فً إطار بنٌة المعلّقات."ٌتوسّ 
2
دراسته هذه للمعلّقات  وعلى هذا تقوم 

ساس ثنابٌة الموت / الحٌاة، مجاوزة الموت/ االستسالم، وفق رإى مختلفة عند عامة على أ

 تباٌن/ تشابه.  :بٌنمختلؾ شعراء المعلّقات 

دٌب فً عنونته لتلك المعلّقات لم ٌكن عشوابٌا وال كمال أبو ومن هنا نستخلص أّن 

اعتباطٌا بل كان ألسباب بدت اآلن واضحة وجلٌة، وتوّسعه فً قراءة معلّقات أخرى زٌادة 

قٌس ومعلّقة لبٌد لم ٌكن من أجل إثبات وحدة المعلّقات ككّل دون إهمال امرئ العلى معلّقة 

ٌّز كّل واحدة منها، فعلى ما ٌبدو أّن هدف ٌّز هذه تم ه أبعد من ذلك فً إظهار وتؤكٌد أكثر تم
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ٌّزة من أنكر تعلٌقهاعلى منه رّدا  فٌه نوالّنصوص وطواعٌتها وقد ٌك ، فهً مجموعة متم

 فٌما ٌلً:فً دراسته األخرى بها عنده. ألّنه حاول اإلشارة واالستشهاد 

 األبرص:عبٌد بن معلّقة فً  البنٌة اإلٌقاعٌة -د

فً الّشعر  ٌةإلٌقاعاالبنٌة دراسته: فً  على معلّقة أخرىوقفة أبو دٌب كان لكمال 

لٌس من أجل وصؾ اإلٌقاع الخارجً المتمّثل فً البحر )البحور الخلٌلٌة( والقافٌة  ،العربً

والّروي، وال على اإلٌقاع الّداخلً المتمّثل فً الّتكرار الّصوتً والّنحوي والّصرفً والّداللً 

فته هذه من أجل قضٌة جدٌدة ه القدماء قبل المحدثٌن، بل نلفً وقوالّتصرٌع، فقد أفاض فٌ

 قدٌمة.

تعمٌم ظاهرة إٌقاعٌة فً منه "لمحاولة  حول اإلٌقاعٌةأبو دٌب ّنسق عند كمال تحدٌد الف

الّشعر العربً الحدٌث خالفت المعاٌٌر العروضٌة الّتقلٌدٌة على مختلؾ الّظواهر اإلنسانٌة 

إلٌها نظرة تجزٌبٌة سطحٌة، ولٌست مجّرد تمّرد وعصٌان وخروج األخرى، وٌرفض الّنظر 

على الّسنن العروضً الّذي استنبطه الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي الّذي تحاول أن تثبته الّثقافة 

ٌّة الّسابدة، فهو بإصراره على تعمٌم الّظاهرة اإلٌقاعٌة على الفكر اإلنسانً فإّنه ٌصبو إلى  الّنقد

ّظاهرة اإلٌقاعٌة طابع الّنسق العام."إضفاء على هذه ال
1
عمل "أّن عبٌد إذ ٌرى كمال أبو دٌب  

ٌّنة مكان أخرى  أّول قصٌدة من الّشعر الحّر فً الّشعر العربً... فإحالل وحدات ذات قٌم مع

لها القٌم ذاتها، لكّنها تعكس ترتٌب الّنوى المرّكبة، شًء فعله عبٌد ببراعة فابقة، وتنوٌع 

مدهش."
2

 

ٌّة تواترت فً بنٌة "قراءة أبو دٌب كانت  لعلّ و شؽوفة باستخالص خصٌصة إٌقاع

لتواتر فً إدماج تفعٌلة الّنص الّشعري الحداثً تواترا ال ٌراد له أن ٌكون اعتباطٌا، بل إّن هذا ا

، حٌث تتكّرر فاعلن مّرات عدٌدة، ولكّنها سرعان ما تطّعم بوحدة المتدارك بتفعٌلة المتقارب

رى، لها بعد داللً ٌسهم فً إبراز الّنسق اإلٌقاعً، وبنٌته الّنسٌجٌة، وهكذا تحدث إٌقاعٌة أخ
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فجوة، وتخلق مسافة الّتوّتر،"
1
ال ٌعنً أّن داللة البنٌة " أّن عمل كمال هذا أحمد ٌوسؾ وٌرى  

بنابه ة اإلٌقاعٌة تنطلق من رإٌا تنفً الّتصّور القدٌم للعالم، وترفضه مطلقا، بل تسعى إلى إعاد

"وابتكاره لصنع عالم جدٌد،
2
، الّشعر عر العربًمّما قد ٌشّكل إرهاصا لظهور أوزان فً الشّ  

 قد سبق إلٌها. المعلّقاتً القدٌم

"تبرز  دٌب هذه الّظاهرة اإلٌقاعٌة عند األبرص بظاهرة اجتماعٌة، إذكمال أبو وٌربط 

ظاهرة بنٌوٌة مدهشة لها أبعاد داللٌة عمٌقة، إذ ٌربط كمال أبو دٌب خروج القصٌدة عن 

االنتظام اإلٌقاعً الّذي ٌقتضٌه الّتراث الّشعرّي القدٌم، وخروج صقر قرٌش عبد الّرحمن 

د ، مسافة الّتوّتر اإلٌقاعٌة، وتكاء دولة جدٌدة، وهذا ما ٌخلق فجوةالّداخل عن الجماعة لبنا

عالقة اإلٌقاع الفردي باإلٌقاع الجماعً تشبه تلك الثنابٌة الّتً أشارت إلٌها لسانٌات دي 

سوسٌر اللّسان والكالم،"
3
وهذا من أساس البنٌوٌة الّتكوٌنٌة، بؤن تنتقل من بنٌة الّنص إلى  

فالخروج عمل مشترك لكّنه مختلؾ بٌن القصٌدة والمجتمع، فمن محٌطه الخارجً االجتماعً، 

الل معلّقة األبرص وصل كمال أبو دٌب إلى ذلك الحدث أو التؽٌٌر االجتماعً الّذي أحدثه خ

 صقر قرٌش.

للمعلّقات فً  أبو دٌب البنٌوٌة فإّن مقاربات كمال، ، وفً ضوء ما سلؾ ذكرهومن هنا

"ؼلبت علٌها الجّدٌة فً الّطرح، والمهارة فً الّتحلٌل، والّدقّة فً  مختلؾ كتبه ودراساته:

ٌّة،المالحظة، واالبتكار فً االستنباط نظرا لوضوح منطلقات "ها الفكرٌة ومصطلحاتها الّنقد
4
 

"تقدم الوعً الّنظري عند كمال أبو دٌب مّكنه من إؼناء رإٌته بتصّور ولعّل ذلك راجع إلى 

ٌّة،ٌتجاوز الحدود الّظاه "ر
5
الّسطحٌة الّتً وقفت علٌها تلك الّدراسات الخارج نصٌة للمعلّقات  

 فً تحلٌلها.

دٌب إاّل أّن من كمال أبو رؼم أّن هناك عّدة تٌارات نقدٌة شّكلت مرجعٌة ف أّما مرجعٌته

خالل االّطالع على الّرإى المقنعة فً الجزء الخاص بالمعلّقات، فٌبدو من تحلٌله لها تؤّثره 
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بشتراوس وبروب وؼولدمان فً تطوٌره للفكر الماركسً والبنٌوٌة بؤن أولى عناٌة بٌن  أكثر

 .بنٌة العمل والبنى االجتماعٌة، وقلٌال بٌاكبسن ألّنه لم ٌقؾ على الّصور الّشعرٌة كثٌرا

، وذلك فً (J. Loucatch) لوكاتشبجورج  إلى تؤّثرهه ءإجراوهناك من ٌرجع 

رإٌتً الواقع فً كّل من قصٌدة المفتاح والقصٌدة الّشبقٌة، فمنشؤ "االختالفات األساسٌة بٌن 

االختالؾ البنٌوي فً القصٌدتٌن هو انعكاس الختالؾ فً الواقع.. هذا الّتوّجه ٌكشؾ عن خٌط 

ذي ٌكشؾ عن الّتناقضات ماركسً خفً ٌرتّد إلى جورج لوكاتش الّذي طّور المنهج الواقعً الّ 

ماعً.."فً الّنظام االجت الّتحتٌة
1
وكٌؾ ٌكون ذلك اكتشافا إذ البنٌوٌة الّتكوٌنٌة هً تصالح بٌن  

 البنٌوٌة والّرإٌة االجتماعٌة لٌس باالنطالق من المجتمع إلى الّنص بل العكس.

 ،قراءة كمال أبو دٌبمرتكزا واضحا فً  ٌشّكل الّتحلٌل الّنفسً ٌبدو أّن وفً المقابل 

البنوٌة بالّتحلٌل الّنفسً، وٌتبّدى ذلك فً دراسته للّصورة تطعٌم المقاربة وٌظهر ذلك جلٌا فً "

الّشعرٌة من زاوٌة فاعلٌتها المعنوٌة وفاعلٌتها الّنفسٌة."
2
، كما رأٌنا خاّصة عند امرئ القٌس 

مّما قد ٌجعل مقاربته البنٌوٌة فٌها شًء من المقاربة الموضوعاتٌة، خاّصة فً تلك العناوٌن 

المختارة فً دراسته، وقد تكون قصٌدة المفتاح اقتباس من شتراوس  الّتً اقترحها للمعلّقات

مثلما أشرنا سابقا، إاّل أّن معلّقة امرئ القٌس، وطرفة وعنترة، تبدو عناوٌنها مستوحاة من 

ي تصّوره المعلّقة ككّل، وإاّل فكٌؾ تكون معلّقة امرئ القٌس القصٌدة الّشبقٌة، ذالموضوع الّ 

بقٌته الّتً تكلّم عنها الكثٌر فً نفس المعنى أو الموضوع، ثّم إّن وقد عرؾ امرإ القٌس بش

 بتلك العناوٌن المقترحة.معلّقة عنترة  ومعلّقة طرفة هً األخرى 

دٌب تطوٌر وتكٌٌؾ إجراءات التحلٌل األسطوري كما طّوره كمال أبو حاول ومع ذلك 

مع نصوص المعلّقات خاّصة، شتراوس، وذلك من خالل اعتماد تٌار متعّدد األبعاد وبتكٌٌفه 

ومن ثّم بناء منهج ٌسعى "إلى تؽٌٌر الفكر العربً من فكر مجزأ سطحً، إلى فكر ٌترعرع 

 إذ إّن الفكر البنٌوي هو فكر رإٌا، والّرإٌافً مناخ الّرإٌة المعقّدة.. أي إلى فكر بنٌوي.. 

                                                           

.198ٌنظر: عاطؾ أحمد الدرابسة، قراءة الّشعر الجاهلً فً ضوء نظرٌة الّتؤوٌل، ص  - 1 

.448أحمد ٌوسؾ، القراءة الّنسقٌة، ص  - 2 
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ابدة. هً إًذا تؽٌٌر فً نظام كشؾ، استثناء فً الخلق والّتجاوز، إّنها قفزة خارج المفهومات السّ 

األشٌاء وفً نظام الّنظر إلٌها."
1

 

"تطبٌق قواعد الّنقد من بٌن الّنقاد الّذٌن جعلوا من  أبا دٌبوإن كان هناك من ٌرى أّن 

قواعد الّنقد البنٌوي ٌتجلّى فٌها إقحام  البنٌوي هدفا فً حّد ذاته، وهو ما أّكدته تطبٌقاتهم الّتً

"من تحلٌل بنٌوي إلى تقدٌم لمنهج،مّما جعل مهّمتهم تتحّول 
2
فإّن هناك الكثٌر مّمن ٌخالفه فً  

ال أبو دٌب تداركه، الّنقص فً الممارسة الّتطبٌقٌة هو ما حاولت إسهامات كم"ألّن  رأٌه هذا

وؼالبا ما كان ٌردؾ الّتنظٌر بالّتطبٌق."
3
"وإن نحن ، رفٌعة كالمعلّقاتوعلى نصوص شعرٌة  

مّثلنا لذلك ببعض الّتطبٌقات البنوٌة أللفٌناها شملت عٌون الّشعر الجاهلً كالمعلّقات."
4

 

ٌبدو أّنه أثبت أصالته بقراءته للمعلّقات أبو دٌب المآخذ فكمال ورؼم كل تلك 

"وبحكم موقعه كدارس  جهود الؽرب:ٌضاهً بها جهوده إّن  ومعاصرته فً نفس الوقت، إذ

، فإّنه ال ٌفتؤ فً عروضه ومقاالته وكتبه ٌقارن جهوده بالجهود الؽربٌة، بل  ًّ مهتّم بالّنقد الؽرب

إّنه قد عّد نفسه ممن طّور أشٌاء فً البنٌوٌة قبل أن ٌكون ذلك فً بالد أخرى فً أوربا."
5
 

ٌّة فً منحاها "فكمال أبو دٌب ٌعتبر ما قّدمه م وهذا ما ٌشهد له به الكثٌر، ن جهود نقد

عملهما على  ( فT. Todoroffًوتودوروؾ ) ي، مضاهٌا لما قّدمه كّل من بارثالّتنظٌر

ٌّة ستراوس ٌّة." تطوٌر نظر فً أسس ومبادئ البنٌو
6
ؼاٌته من وكمال أبو دٌب نفسه ٌشٌر إلى  

بّناءة فً ثقافتنا الّتً "وهذا الّسعً.. ٌمكن لنا أن نفّجر طاقات جدٌدة  وراء هذه البحوث قابال:

تبدو اآلن أكثر من أي وقت مضى مهّددة بالّتفّتت والهامشٌة."
7
واألهّم من هذا كلّه هو أّنه كان  

فكانت مقاربته فتح ، له قصب الّسبق إلى المقاربة البنٌوٌة لشعر المعلّقات بما لها وعلٌها

بنوا  فً بعض القّراء للمعلّقات قدللّطرٌق لٌعبرها فٌما بعد من نهج نهجه، أو من خالفه، إذ نل

ولٌس ثّمة دراسة كاملة مطلقا، فالّسابق ٌقترح "أسس دراساتهم على دراسة كمال أبو دٌب، 

                                                           

.270م، ص 4/1997وٌة، عالم الفكر، عٌوسؾ حامد جابر، بنٌوٌة كمال أبو دٌب، عرض ومناقشة لدراسات الّناقد البنٌ - 1 

.65م، دٌوان المطبوعات الجزابرٌة، ص 2006شاٌؾ عكاشة، نظرٌة األدب فً الّنقد البنٌوي العربً، ط:  - 2 

.300، ص أحمد ٌوسؾ، القراءة الّنسقٌة - 3 

. 544، 542ص المرجع نفسه،  - 4 

.75م، المكتبة المصرٌة، مصر، ص 2005 ولد أباه، البنٌوٌة الّتكوٌنٌة والّنقد العربً الحدٌث، ط: - 5 

. 393عبد القادر بن عّزة، تهجٌن المناهج، ص  - 6 

.11، ص المقّنعة ، الّرإىأبو دٌب ٌنظر: كمال - 7 
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والاّلحق ٌصّوب وٌبنً، وهكذا الّدوالٌك."
1
على نهجه مع ومن الاّلحقٌن لدٌب الّذٌن ساروا  

ٌّز   .بن ربٌعة خاصة فً قراءته لمعلّقة لبٌدسامً سوٌدان، بعض الّتم

 :بن ربٌعة العامريلمعلّقة لبٌد البنٌوٌة سامً سوٌدان مقاربة  -2

كانت وفق المنهج المتعّدد العامري ف ةسوٌدان لمعلّقة لبٌد بن ربٌعأّما عن مقاربة سامً 

إلى اعتناق الّتركٌب  ٌدعونالّنقاد الجدد الّذٌن مع تؽلٌب البنٌوٌة، فكان سامً من أولبك 

لم ٌمنعه انتماإه البنٌوي من اإلعالن عن قصور المنهج فهو "المنهجً تصّورا نقدٌا أمثل، 

ٌّة للّنص، ألّن تعّدد أبعاد الّنص وتنّوعها ٌقتضً مساهمة  الواحد عن اإلحاطة بالمعطٌات الكل

مً سوٌدان منهجا مرّكبا أكثر من منهج فً استقصابها، هذا اإلسهام المشترك ٌولّد ما ٌسمٌه سا

ما ٌتفق وؼلبة ا أو متعّددا، تقتضً الّدعوة إلٌه تؽلٌب منهج ما من بٌن المناهج المرّكب بٌنه

المستوى المناظر له فً الّنص األدبً المدروس."
2
وهنا ٌظهر جلٌا تؤّثره بكمال أبو دٌب فً  

 ّتجاهات.ٌجعل مقاربته متعّددة االأّن تعّدد األبعاد فً هذا الّنص هو ما 

وهذا ما ٌصّرح به سامً سوٌدان  ،ذلك الّتعّدد المنهجًلكن تبقى البنٌوٌة متصّدرة ل 

"بٌد أّن المنهجٌة المعتمدة هنا هً فً الحقٌقة مناهج، أو منهج متعّدد، ذلك أّن كّل منهج  قابال:

ٌّز عن اآلخر وال ٌنفٌه، بل إّنها فٌما ٌتعّدى االختالط تتداخل أحٌانا  وتتضافر فٌما بٌنها متم

بقدر ما ٌستدعً سٌاق عمل الواحد منها االستعانة بإنجازات اآلخر، إاّل أّن فً هذه المنهجٌة 

"المنهج البنٌوي بوضع خاّص محّدد، المتعّددة ٌحظى
3
"المعرفة تبدأ فً ثّم ٌضٌؾ قابال:  

"جٌة المتعّددة،جٌة، وأفضلها المنهإحسان القراءة والّنظر، وأحسن القراءات هً تلك المنه
4
 

أّن الّناقد سامً سوٌدان ٌقّدم فً مجمل دراسته صورة واضحة عن هذه  ٌبدو جلٌا وهكذا

 فً تقدٌرنا من أكثر الّنقاد العرب إنحٌازا للبنٌوٌة. ؼٌر أّنهالمصالحة المنهجٌة، 

                                                           

.49بلوحً، بنٌة الخطاب، ص محمد  - 1 

.416ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح،  - 2 

ٌّة، ط، سامً سوٌدان - .  21ص م، دار األداب، بٌروت 1999: 2فً الّنّص الّشعري العربً، مقاربات منهج 3 

.28ص  المرجع نفسه، - 4 
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 "أكثر المناهج المعرفٌة كفاءة ومالءمة فً الّدراسات اإلنسانٌةفهً البنٌوٌة:  أّما عن

واألدبٌة والّشعرٌة."
1
"أقّل الّنقاد البنٌوٌٌن احتراما  ومع ذلك فهو كما ٌرى ٌوسؾ وؼلٌسً 

لخصوصٌات المنهج البنٌوي، ألّنه ٌذّوبها فً ؼمرة دعوته إلى المنهج المتعّدد الّذي ٌتخذ من 

البنٌوٌة مركزا له، وعلى محٌطه الّدابري تتوّزع نقاط منهجٌة مختلفة."
2

 

بعض المراجع الخارجة عن الّنص اعتماد من سوٌدان لم ٌتنّصل  الّطرحوفً خضم هذا 

"لم ٌجر االهتمام بتقدٌم إذ فً نظره ، القراءة البنٌوٌة آلٌاتواعتداده بها رؼم أّنها لٌست من 

األوضاع االجتماعٌة والّتارٌخٌة الّتً أنتجت نصوص الّدراسات فٌها، وال بمتابعة الحٌاة 

الّنصوص فً أحداثها وتفاعالتها، كما أّنها لٌست من مهّمة الّدراسات الّشخصٌة ألصحاب هذه 

الّنصٌة الّتً تقتصر على معالجة الّنص وحسب، مع ذلك لم تؽفل بعض اإللمامات إلى تلك 

ٌّا الستتباب المعالجة المذكورة،األوضاع واألحداث العاّمة والخاّصة، حٌث بدا ذلك ضرو "ر
3
 

ضوعٌة أمرا نسبٌا فً الّدراسة، وٌشٌر إلى ذلك سامً سوٌدان ومن هنا تبدو الذاتٌة والمو

قابال: "من نافل القول إّن المعطٌات الّذاتٌة والموضوعٌة تبقى على الّدوام مضمرة فً خلفٌة 

"كّؾ عن إنارة دروبها وقسماتها له،الّنظر فً الّنصوص ال ت
4
ولعّل هذا ما جعل قراءته تندرج  

ٌنطلق من  تً سبق وأن أشرنا إلٌها فً مطلع هذا الفصل، ذلك أّنهضمن البنٌوٌة الّتكوٌنٌة الّ 

 لٌفٌد به ما هو خارج عنه، عكس اّتجاه القراءة الّسٌاقٌة. الّنص فً حّد ذاته لكن

 :سوٌدان عند سامً لّنصامفهوم  -أ

ال ٌستسلم بؤّنه " بخصابصه الّذاتٌة المختلفة، الّنصٌقؾ سامً فً دراسته هذه على 

لمهّمة البحث، بدًء من االنؽالق وصوال إلى المراوؼة، والمفارقة بٌن الّظاهر والباطن، بسهولة 

ؼٌر أّن الّنّص فً انؽالقه ٌشٌر إلى مفاتٌحه، وفً مراوؼته ٌوما إلى الّنواحً الّتً تتٌح 

الّتمّكن منه وأخذه.. الّنص حضارة كنوز ال ٌفتحها إاّل من ٌقبض على كلمة سّرها، الّتً هً 

 الؾ هذا الخطاب المشّتت فً وحدة تجد فٌها عناصره المتعّددة معناها فً ارتباطها بؽٌرهاابت

                                                           

.39، ص سامً سوٌدان، المرجع الّسابق - 1 

.145ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد، ص  - 2 

.8سامً سوٌدان، فً الّنص الّشعري العربً، ص  - 3 

.8المرجع نفسه، ص  - 4 
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ٌّة. إّنها أشبه بالمصطلح الّرمزي الّذي ٌتٌح تفكٌك اللّؽات  من العناصر ضمن الوحدة الكل

ٌّة..." ٌّة الّسر الّرمز
1
درس الّنص فً على "، أي هو األساس الّذي تقوم علٌه البنٌوٌةوالّنص  

ٌّة، أو بنٌته العاّمة. ففً البنٌة وحدها تنهض داللته الحقٌقٌة كمعطى كلًّ، كما تتحّدد  وحدته الكل

دالالت أجزابه المكّونة ضمن المعطى المذكور، فالبٌت الّشعري المستقل ال تقوم داللته الفعلٌة 

"ّص الكلًّ الّذي ٌجًء فٌه بؤكمله،إاّل فً إطار النّ 
2
األبٌات فً كامل  أي أّن له عالقة ببقٌة 

ٌثبت وجود الوحدة العضوٌة فً الشعر الجاهلً عاّمة والمعلّقات خاصة الّتً ما هذا والقصٌدة، 

 نفاها الكثٌر من الّدارسٌن.

تجد الّتراكٌب اللّؽوٌة المختلفة، " ضمن الوحدة البنٌوٌة العامة،، وكّل شًء داخل الّنص

الجمالٌة أو البالؼٌة، نسق انتظامها الخاص، كما ٌفهم أو الّتشكٌالت المدارٌة، أو األسالٌب 

لً هو الّنسق دورها ومعناها الحقٌقٌان، وكذلك األمر بالّنسبة لألبعاد الّداللٌة، إّن نسقها الّدال

"البنٌوي ذاته للّنص،
3
"الّتشّكل البنٌوي المقصود مختلؾ عن أكثر قابال: سوٌدان وٌوّضح  

المداري، وإن كان أحٌانا ٌلتقً بهما، وبنٌة الّنّص وحدها هً  الّتقسٌم المضمونً أو التعٌٌن

الّتً تإمن من جهة أساس معرفته الحقٌقٌة، وتضمن قٌاسا مرجعٌا فً عملٌة البحث المرّكبة 

"بداعٌة كما فً دالالته المختلفة.فً جمالٌته اإل
4
  

اللّؽوٌة الّتً  المرسلة"ابمة أساسا فً كونها قالوظٌفة الّشعرٌة كما وقؾ سوٌدان على 

تإّدٌها عملٌة االّتصال، والبحث عن الّشعرٌة أو الجمالٌة اإلبداعٌة فً الّنّص الّشعري تنحصر 

فً القول الّشعري )الّنّص تحدٌدا(، بتحدٌد أوجه الّتكافإ أو الّتعادل باعتباره مبدأ تكوٌنٌا فً 

"جمالٌته الّشعرٌة،
5
البنٌوي على المستوى اإلٌقاعً، إلى متابعة الّتكافإ عنده وٌنصرؾ البحث  

ٌّة  .وهو من أهّم المستوٌات المكّونة للجمالٌة الّشعر

بؤّنه مبدأ الّتكافإ أو الّتعادل البنٌوي فً الّنّص الّشعري  فًسوٌدان سامً بحث  وٌكمن

ال ٌقتصر على تلّمسه فً أي مستوى من المستوٌات )المستوى األسلوبً البالؼً، المستوى "

                                                           

. 18، ص سامً سوٌدان، المرجع الّسابق - 1 

.  22، ص المرجع نفسه - 2 

.  23ص  المرجع نفسه، - 3 

.  24، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 4 

.25، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 5 
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لمستوى الّنحوي، المستوى الّداللً المعجمً..( وحسب، بل إّن تناوله فً كّل منها اإلٌقاعً، ا

ٌمضً باّتجاه تحدٌد مالءمته وتجانسه مع مستوٌات أخرى، حّتى فً الّتكافإ فً دالالته 

ٌّة واالجتماعٌة..( لتكتمل على صٌؽة الّتكافإ البنٌوي لبنٌة الّنّص  المختلفة )الّنفسٌة والفكر

كاملة."
1
بط بٌن مستوٌات رّ سوٌدان تكون بالسامً صٌؽة الّتكامل البنٌوي للّنص وفق ما ٌراه ف 

   .وتكافبها مع دالالته الّسٌاقٌة المختلفةالّداخلٌة تركٌب بنٌة الّنص 

 :بناء معلّقة لبٌد على ثنائٌة الفصل / الوصل -ب

الفصل الّرابع من كتابه فً الّنّص وفً ضوء هذا المنطلق ٌقّدم سامً سوٌدان فً 

ٌّرا لها من بٌن عشر معلّقة لبٌد بن ربٌعة، قراءته لالّشعري العربً، مقاربات منهجٌة،  متخ

وهذا وجه آخر  ،"مدخل دراسته هذه بـ: "الّنّص المعلّق على منعطؾ المرحلة اعنونمعلّقات م

الّذي عنون المعلّقة لكن  -ّد رإٌتناعلى ح -، ألّنه هو الوحٌد كمال أبو دٌب من وجوه تؤّثره ب

 بعنوان آخر مختلؾ، سنكتشؾ معناه بعد الوقوؾ على تحلٌله.

نّص المعلّقة من دٌوان لبٌد، واعتماده أٌضا شرح الّزوزنً رؼم سامً وقد أخذ 

ٌّا، على  دراسته هذه بنّص الّدراسة كامالاستهّل فمإاخذته للّشروح،  مقّطعا تقطٌعا عروض

 بٌتا للمعلّقة، مطلعه: 88مستوى 

ا   اُمه  ا ف ِرج  ْولُه  د  ؼ  ؤ بَّ ا           ِبمًنى ت  ا ف ُمق اُمه  لُّه  ح  اُر م  ٌَّ ف ِت الدِّ ع 
2

 

°//°///   °//°///  °//°///           °//°///  °//°///   °//°/// 

فً "سجود  إلى القٌمة الّتارٌخٌة للمعلّقة وقابلها،أّما فً الخطوة الّتالٌة انتقل سامً 

الفرزدق أثناء سماعه لها سجدة الّشعر، وحكم الّنابؽة له بإعجابه بشعره بؤّنه أشعر العرب، 

واهتمام الّرواة بها، حّتى فً اإلسالم على لسان عابشة
رضً ّللّا عنها

، وحّتى بعد اإلسالم كثٌرا 

بهذه  كلمان، وصوال إلى الباحثٌن المحدثٌن والمعاصرٌنخاّصة عند عمرو بن العالء، وبرو

المعلّقة كطه حسٌن، وكمال أبو دٌب فً دراسة منهجٌة جدٌدة باعتبار المعلّقة واحدة من 
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القصابد الّربٌسة فً الّتراث العربً..."
1
ولعّل هذا سبب من أسباب اختٌاره لها، ومن هنا نجده  

آنفا مّما ذكرنا، وٌعقّب هو أٌضا مّرة  قد ألمح إلى ذلكقد عّرج على ما هو خارج الّنص، وكان 

"ال تحول هذه المالحظات مع ذلك دون الّتنبٌه إلى الفابدة الّتً ٌمكن لدراسة أخرى إذ ٌقول: 

أبو دٌب أن تإّدٌها، وهً فً مجملها ال تستنفذ كّل ما ٌمكن قوله حول ما تعّرضت له قصٌدة 

ناهٌك باستنفاذها جمٌع المقاربات الّتً تّمت بشؤنها، إّنما هً  لبٌد فً المقاربات الّتً ذكرناها،

ٌّنة بسٌطة من الّتعامل مع هذا الّنص، شّددت بالّطبع على سلبٌاتها للّتنبٌه  تدلٌل موجز حول ع

ٌّة فً  إلٌها كً ال ٌتكّرر الوقوع فٌها، وكً ٌتم تجاوزها عبر أبحاث أكثر رصانة وأشّد فعال

ٌّادي متطّور ."انفتاح ر
2

 

أٌضا لٌنفً صفة الؽرور الّتً قد  وٌضٌؾ سامً سوٌدان تبرٌر وجود هذه اللّمحة قابال

: "ال تعنً هذه المالحظات دحضا لكّل ما سبق من ٌنعت بها جّراء حكمه على سابقٌه فٌقول

محاوالت لتعلن بؽرور لٌس له ما ٌبّرره قدوم المحاولة المنتظرة، فال تسعى إلى تحوٌل 

الّسابقة أنقاضا تبرز ما ٌتّم انشاإه الحقا إزاءها، بقدر ما تعتمد هذه األنقاض أساس األعمال 

فً البناء الّذي ٌجري تشٌٌده. ففً الوقت الّذي تشٌر فٌه إلى قطع مع وضع سابق، تعلّق وصال 

 به، استكماال مؽاٌرا له، علّه ٌنتج من هذه الجدلٌة عمل جدٌر بالّتطلّعات المعلنة. قد تكون فً

"جدٌرا بالموضوع من قبل الباحثٌن، هذه الجدلٌة أصداء واهتماما
3
ومن هنا تعّد قراءته قطعا  

عض، ووصال لما سبقه به البعض فتكون قراءته تكملة وزٌادة بلما بدا له نقصا عند ال

 بنٌة الّنص ومطلعه البنٌوي. ، متناوال واستفاضة

كامال، فٌقول: "أجزاء الّنّص ٌذّكر سامً مّرة أخرى بضرورة وجود الّنّص ثّم 

ٌّة ووضعها فٌه كما ٌحّدده  وعناصره ال تفقه وال تبلػ داللتها بمعزل عن وحدة الّنّص الكل

ٌّاق المحّدد الّذي تندرج فٌه، والّنسٌج الّداخلً  موقعها فً الهٌكلٌة العامة الّتً تإلّفه، وفً الّس

من العالقات الّتً تتكّون ضمنه."
4
ما بعد القراءة ٌقول وٌذّكر سامً سوٌدان وقبل الّشروع فٌ 

مل فً تحلٌل الّنّص ودرسه. مّرة أخرى بالبنٌة، فٌقول: "إّن تحدٌد البنٌة هو أساس ومرتكز الع
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فً نصوصه اإلبداعٌة الّراقٌة،  –إذ ٌنطلق منه ال ٌتوقؾ عنده أو ٌكتفً به. فً الّشعر  إّنما

ًّ فٌها عّدة، بحٌث تؤتً بنٌته الّداللٌة متآلفة  ٌاتعلى مستو ٌنتظم الّنص بنٌوٌا -وبقدر هذا الّرق

مع بنٌته اإلٌقاعٌة والّنحوٌة واللّؽوٌة واألسلوبٌة، تآلفا ٌصل إلى حدود بالؽة الّتقّدم من الّتجانس 

أو الّتكافإ. وإذا كان للّنص أبعاد داللٌة ذاتٌة واجتماعٌة وتارٌخٌة، فإّن هذه البنٌة هً مفتاح 

أهّم وسٌلة الرتٌادها وبلوغ مرامٌها. فهً ال تحّدد جمالٌة الّنّص وحسب، بل ولوج فضاءاتها و

ٌّة المناسبة للّتعّرؾ إلى مرجعٌته وتؤوٌل إشاراته." تقّدم القاعدة الموضوع
1
وعلى أساس هذه  

ثنابٌة  الّطروحات األّولٌة تعامل سامً مع نّص معلّقة لبٌد، دون وضع نهاٌة لذلك، وتوّصل إلى

 لوصل الكبرى فً بناء المعلّقة.الفصل / ا

القطع االنقطاع بٌة متناقضة هً: القطع/ الوصل، "تقوم بنٌة الّنص على ثنا بحٌث

ٌّار، للمكان والّزمان، انقطاع لإلنسان، للّناس، الحبٌبة، مع الّذٌن ٌسٌبون معاملته، القطع من  للّد

ٌقطع عالقته به، وٌالحق  خالل تّوقفه عند وسٌلة ذلك وهً للّناقة تمثٌال لالنصراؾ عمن

الّتشبٌه زخم هذا القطع مّرة بالؽمام الخفٌؾ، ومّرة باألتان الواسق الّتً ٌؽار علٌها فحلها، 

ومّرة بالبقرة الوحشٌة المسبوعة انقطعت عن طفلها..."
2
ثّم ٌواصل سامً عن الوصل قابال:  

لّنهار، الوصل مع الّناس "والوصل لكّل من ٌحسن معاملته، بمجلس الخمرة ٌصل فٌه اللٌّل با

بحماٌتهم من ؼوابل الّطبٌعة، مع القبٌلة بحماٌتها من األعداء، وصله للمجالس االجتماعٌة 

ٌّوؾ والمحتاجٌن، الوصل بوحدة العشٌرة فً زعامتها ومجدها  وكرمه على الجٌران والّض

وفوارسها متواصلة فً ذلك مع ما فٌها...."
3

 

لّثنابٌة الّضدٌة أّوله سامً سوٌدان إلى انتصار الّشاعر وما رآه كمال أبو دٌب اختفاء ل

: "على هذا األساس من الّتناقض بٌن القطع والوصل بصٌؽه وأشكاله المتعّددة، إذللوصل: 

ومن موقؾ واضح للّشاعر منحاز للوصل ومنتصر له بارز خاّصة فً عدم مبادرته للّصرم 

واقفهم، على عكس مبادرته إلى الوصل ٌبذل واعتماده رّدة فعل على جفاء اآلخرٌن أو فساد م
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به الّتحدٌات، متماهٌا فً ذلك مع الموقؾ العام للعشٌرة افً سبٌله المال وٌتكلّؾ المخاطر، وٌج

وسراتها."
1

 

"الّتشّكل الخاص للبنٌة بالّتحدٌد هو ما من خالل  الّتشّكل البنٌوي للّنصوهكذا ٌؽدو 

ابقة أو متماثلة أو متوافقة وص أخرى متطٌمٌزها بشكل ربٌسً عن سواها من بنى نص

"معها،
2
تناسق وفً إطار حركة الفصل والوصل الّتً تعّم الّنص وتعطٌه انتظام تشّكله البنٌوي  

البنٌة بٌة، وانسجامها من خالل دراسة البنى اإلٌقاعٌة والّنحوٌة واألسلو المستوٌات البنٌوٌة

وزن وقافٌة كما أرسٌت قواعده إجماال فً  البعد العروضً من"اإلٌقاعٌة الّتً تقتصر على 

بحور الّشعر المعروفة، فهو ٌعتمد وحدة عروضٌة بسٌطة )تفعٌلة: متفاعلن( مع القافٌة 

المعتمدة اإلٌقاع الّنظمً العام للقصٌدة، فبتفاعل هاتٌن الوحدتٌن الّتً تقٌم عالقات من الّتقارب 

ٌع الّداللً فٌه، فإّنه بقً جماال متجانسا ومتآلفا والّتماثل والّتطابق فً الّنص بؤكمله مع الّتوز

معه، مّما وفّر للقصٌدة بعدا جمالٌا راقٌا."
3
بتضافر الكناٌة واالستعارة مع "البنٌة األسلوبٌة و 

الّتشبٌه والّطباق على المستوى البنٌوي لألسلوب لتإدي وتكّرس ما ٌتّم الّتعبٌر عنه على 

"اع بما له عالقة بالوصل والفصل،ٌقالمستوى البنٌوي للّداللة واإل
4
ٌّة: لهذا الّنص و  البنٌة الّنحو

تملًّ الوضع العام للجمل المعتمدة فٌه لتلمس مظاهر الوصل والفصل فٌها. ضمن "البدء فً ب

ٌّا فً القسم األّول، بٌنما ٌتمّتع القسم الّثانً بوصل ٌكاد ٌعّمه  هذا المنظور ٌبدو الفصل قو

"صل واضحة فً القسم الّثالث،بة الوجمٌعا، وتبدو ؼل
5
الجمل بؤنواعها، وتركٌبة كّل نوع  

منها، ونوع بناء كّل تركٌب على مستوى الكلمة الواحدة فً إطار ما أسماه سامً الوصل 

 والفصل الّذي رافق إجراءات هذه الّدراسة منذ البداٌة.

اته المعلّقة فً بعدٌن تحّدد األبعاد الّداللٌة لهالّتً  إلى هذه البنىسوٌدان وٌضٌؾ سامً 

ٌّن لنا أعاله أّن بنٌة  داللٌٌن هما: البعد االجتماعً، والبعد الّذاتً، أّما البعد االجتماعً: "ٌتب

الّنص العامة قابمة على صراع بٌن الوصل والقطع فٌه انتصار واضح لألّول على األخٌر، فً 
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ٌه تشّكال ثالثٌا، لكن الفصل انتظام نّصً ٌمضً من القطع إلى الوصل عبر توّسط بٌنهما ٌعط

ٌّار الّدارسة الّتً ؼادرها أصحابها. وتبدو  المسٌطر على القسم األّول ٌتجّسد فً مطلعه فً الّد

ٌّبت الحبٌبة فً المجهول ٌتجه الّشاعر  هذه المؽادرة جاثمة فً أساس معاناة الّشاعر. وألّنها ؼ

"كما ٌتمّثل فً القسم الّثالث،لوم كما رأٌنا فً القسم الّثانً نحو المستقر والمع
1
أي أّن الّثنابٌة  

 القطع )الفصل( عنده هً األساس فً بناء هذه المعلّقة. الّداللٌة الوصل/

كّل هذه البنً ذات المستوٌات المختلفة بثنابٌة سوٌدان وضمن هذا المنظور ٌربط 

ى ظاهرة اجتماعٌة الفصل الّذي ٌشّكل قاعدة شكوى الّشاعر ٌشٌر إل"ّن الفصل والوصل، إذ أ

ٌّن فً ذلك  محّددة تقوم على الّتنقّل  والّرحٌل وعدم االستقرار، وتنم عن وضع اجتماعً مع

الحٌن هو وضع البداوة، وفً المقابل ٌشٌر انتصار الّشاعر للوصل وتعظٌمه بدٌال من الفصل 

ب، وللحضارة الّذي ٌواجهه بسلبٌة إٌجابٌة كما أوضحنا آنفا إلى انتصار للحضارة ضّد الؽٌا

ضّد البداوة."
2

 

ٌّز فً مقاربته لمعلّقة لبٌد عن كمال أبو دٌب، وكان و رؼم أّن سامً سوٌدان حاول الّتم

فً  ذلك فً بعض الّنواحً، إاّل أّنه قد ٌبدو أّنه انتهى إلى نفس الّنتٌجة الّتً انتهى إلٌها كمال

ؾ ستكون ٌا ترى المقاربة البنٌوٌة هذا عن سامً، فكٌتحدٌد بناء المعلّقات على ثنابٌة ضّدٌة، 

حقٌن لكمال أبو دٌب زمنٌا، عند سوزان ستٌتكٌفتش للمعلّقات، باعتبارها هً األخرى من الالّ 

ٌّزا لكن إبداعا   نقدٌا ذلك ما سنكتشفه من قراءتها هذه.وتم

 :لمعّلقتً امرئ القٌس و لبٌد بن ربٌعةومقاربتها البنٌوٌة سوزان ستٌتكٌفٌتش  -3

فً  (Suzane Stctkevych)ؤتً المقاربة البنٌوٌة للمعلّقات عند سوزان ستٌتكٌفتش ت

، فً شقٌّن -القراءات البنٌوٌة فً الّشعر الجاهلً، نقد وتوجٌهات جدٌدة-بـ:  دراستها المعنونة

لى أولبك الّذٌن سبقوها فً دراسة الّشعر الجاهلً عامة، بحٌث تشّن جملة من االنتقادات ع

 والمعلّقات خاّصة، ثّم تقترح توّجهات جدٌدة بقراءتها خاّصة لمعلقة لبٌد ومعلّقة القٌس كما ٌلً:
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  للمقاربات البنٌوٌة للمعلّقات: هانقدسوزان ستٌتكٌفتش و -أ

عن جوانب القصور واإلخفاق فً القراءات البنٌوٌة الّتً أجرٌت سوزان أّوال تكشؾ 

 خّصصتوعدنان حٌدر وبٌتسن، بحٌث كما أبو دٌب اّصة عند على نصوص الّشعر القدٌم خ

 :، المشار إلٌهم آنفاالجزء األّول من دراستها لنقد سابقٌها

االستمرارٌة  حول المعلّقات الموسومة بـ:فً دراستها  م. بٌتسنـ: نقدها لب تدأت أّوالبوا

البنٌوٌة فً الّشعر الّتً تتصّدى بالّتحلٌل اللّسانً البنٌوي لخمس من المعلّقات
1

، تقول عنها 

"،ال تكاد تستحّق الّنقاش" سوزان:
2
تمام األكادٌمً.. فلكً تكون ذات معنى ولكً تحظى بااله 

معرفة بالقٌمة العربً وعالقته الحمٌمٌة بالمعنى، ومعرفة الّصرؾ  أن تنهض على :ٌنبؽً

معرفة  ..الّداللٌة للحروؾ ولبعض األصوات الخاّصة كما ناقشها ابن جّنً فً الخصابص

البنٌة الّداللٌة للقصٌدة، أي معرفة األسس الّنمطٌة واألسطورٌة والّشعابرٌة الّتً تقّرر بنٌة 

اضح لتقالٌد تصّور وو جزابها وعالقة كّل جزء باآلخر،القصٌدة وتقّرر الّدالالت المجازٌة أل

( M,Zwettlerتلر )( فً دراسته: الّنظم الّشفهً وزوMonroeالّنظم الّشفهً كما تناولها منرو )

مالبمة باللّؽة العربٌة بعٌدا عن مراعاة هذه المعاٌٌر فً جملتها، تكشؾ بٌتسن عن معرفة ؼٌر 

إّن  لّزوزنً، إذع لفالعمل الوحٌد الّذي تنقل منه فً كتابها هو شرح المعلّقات الّسب وآدابها،

 .لقصٌدة على المستوى األكثر سطحٌةتحلٌالتها االنطباعٌة للمعانً لٌست أكثر من تلخٌص ل

ؼٌر أّن ماري كاثرٌن بٌتسن ترى أّن "تقالٌد القصٌدة العربٌة تتضّمن دورٌن ٌختلفان 

عن الّدور الّذي ٌإّدٌه مؽّنً الحكاٌات، والّشاعر أو الّناظم ٌمتلك قّوة إبداعٌة خاّصة، أّما 

 الّراوي فٌنقل أو ٌنشد الّشعر أمام الجمهور، وقد كان بعض الّشعراء ٌكتفً بترك الّراوي ٌنشد

شعره. وتتوافر فً القصٌدة العربٌة أصالة الّصٌاؼة والّنفور من الّتكرار الّنمطً، وال توجد 

سوى كمٌة قلٌلة من الّتكرارات الّتً جعلها لورد مٌزة للّشعر الّشفوي، ولهذا فإّن الّنظرٌة ال 

ٌّزها الفّنً، بل تتعامل معه كالما عادٌا ال ٌحتاج إبتتعامل مع الّشعر  لى تؤوٌل."لؽة لها تم
3
  

                                                           
1
- M,C,Bateson, « Structural Continuity in Poetry :A linguistic Study of Five Pre-Islamic Arabic Odes »    

نقد وتوجٌهات جدٌدة، تر: سعود بن دخٌل الّرحٌلً، ٌنظر: سوزان ستٌتكٌفتش، القراءات البنٌوٌة فً الّشعر الجاهلً،  -2
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على مونرو فً نظرٌة الّنظم الّشفوي حٌن جعل من خصابص الّشعر بذلك  وهً ترّد 

الّشفوي أشكال الّتكرار الّصٌؽً الّتً بنً علٌها الّشعر الجاهلً، الّتً تبّناها البعض لحل مشكل 

 الّسرقات فً الّشعر العربً القدٌم.

فً  تهحكم بالفشل على محاولت ان، إذولم ٌسلم عدنان حٌدر هو اآلخر من انتقادات سوز

"،على خّطة فالدٌمٌر بروب لمعلّقة امرئ القٌس تحلٌلٌه"
1
القصٌدة فً جمٌع خطواته، ذلك أّن  

اختالفا جذرٌا عن الحكاٌات الّروسٌة. ففً القصابد مجّرد القراءة من الّسهل  تختلؾ الجاهلٌة

فهو ٌحّمل الّروابط  معرفة الموضوعات والّصور واالستعارات الّتً تصفها ونظام ترتٌبها.

الّنمطٌة األساسٌة أو وظابؾ بروب أكثر مّما تحمل حٌن ٌّدعً أّنه ٌجد ولٌمة عرس فً نهاٌة 

 شٌبا من هذا كلّه هنا بكّل بساطة.القصٌدة، ال نجد 

لكً ف ة لفً شتراوس فً تحلٌل األسطورة،خطاطة مبنٌة على طرٌقاعتماده  كذلك 

أو بعنفوان العاصفة  –ٌستنتج أّن الّتً تستهل ببكاء الّشاعر على األطالل وتنتهً بالفخر القبلً 

 هتتحّرك من الّسلب إلى اإلٌجاب لهذا الّسبب ٌبدو تخطٌط -وهولها كما فً حالة امرئ القٌس

ٌّة لبنٌة القصٌدة. للعناصر الّسطحٌة الّظاهرة فً القصٌدة ال عالقة له بما ٌسّمٌه  كما الّداللة الكل

مثال  ً شرح القصٌدة.. فً قراءتهفمحاوالته إدخال عناصر من الّتحلٌل اللّؽوي )الّنفسً( أّن 

، )طرؾ كثٌب( بالجنٌن الجاؾ المسقطمعلّقة عالقة اسم المكان سقط اللّوى اللبٌت المطلع من 

حابة الّسوداء وعالقة الّدخول الّذي ٌدّل استخدامه على االختراق الجنسً، عالمة حومل )السّ 

 درجة اإلثمار.لى ل بمنظوره هذا إؼٌر أّن حٌدر لم ٌص الممطرة( بالحامل،

الّتضاد: سقط اللّوى المرتبط فً الّذهن بالجفاؾ والموت، ٌقؾ اسما  فسٌر علىتّ ال قٌامف

حٌاة ٌقابلها عجز )جنسً( المكان الّدخول وحومل لٌشّكالن تضادا مع سقط اللّوى: خصوبة و

هذه األضداد من خالل حركتها تبرز ظاهرة جوهرٌة لجدلٌة الّتؽٌٌر فً الّشعر وموت، 

أبو ولعّل ثورتها على سابقٌها كانت أكثر على اّتخاذهم إجراء الّثنابٌات وعند كمال لجاهلً. ا

 أٌضا:دٌب 

                                                           

  ،Adnan Haydar « The Mu’ allaqa of Imru alqays : Its Structure and Meaning »  هذه الّدراسة كانت باإلنجلٌزٌة -

. على الّترتٌب.  141، 120ش، القراءات البنٌوٌة فً الّشعر الجاهلً، ص ٌنظر: سوزان ستٌتكٌفت  1 
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، إذ تنتقد إجراءه جملة وتفصٌالإاّل أّنها ٌادة على الرّ  تمدحه أّنها رؼمف دٌبكمال أبو  أّما

عمل كمال أبو دٌب الّرابد: نحو تحلٌل بنٌوي  أحّق من تلك الّدراسة بالّنظر الّنقدي" :تقول

."، من البداٌة هناك هفوات منطقٌة محّددةللّشعر الجاهلً
1
 فلم ٌسلم هو اآلخر من نقدها. 

فً تحلٌل تطبٌقه طرٌقة لفً شتراوس  لهدؾ المعلن عند كمال أبً دٌب حولفً اف

 شتراوس ٌإّكد أّن األسطورةإذا كان لفً ترى سوزان بؤّنه األنثربولوجً ألسطورة أودٌب، 

ٌّنا عن الّشعر فإتخت الّشعر  ّنه لٌس ألبً دٌب الحّق فً تطبٌق تقنٌة األسطورة علىلؾ اختالفا ب

نفسه  "المسّوؼات تبدو أكثر إلحاحا حٌن نعلم أّن لفً شتراوس ألنّ ، إاّل بعد عرض المسّوؼات

سوناته القطط لبودلٌر إجراء تحلٌل بنٌوي أدبً على قد حاول مع رومان جاكبسون 

(Baudelaire.) ّن مقالة القطط ال تستمّد نجاحها من الجوانب البنٌوٌة فً القراءة بقدر ما أل

ٌّا فً نطاق الّتقلٌد األدبً الفرنسً، وكذلك ال تكمن قّوة القصٌدة  تستمّده من كونها تؤوٌال نص

لحٌوان من قّطة ألٌفة بسٌطة فً سلسلة األضداد بقدر ما تكمن فً الّتحّول االستعاري لذلك ا

إلى )أبً( هول صامت أبدي مشحون باألسرار."
2

 

وانتقدتها فً إجراء كمال أبو دٌب ، الّثنابٌات الّضدٌةكما ثارت سوزان ستٌتكٌفتش حول 

ٌقحم بشكل تعّسفً جدلٌة مسبقة...  لفً شتراوس، كمال أبو دٌب، وهو ٌقتفًإذ "البنٌوي، 

ٌبدأ أبو دٌب تحلٌله لمعلّقة لبٌد الوعً باألضداد فً إّتجاه الحل..  الفكر األسطوري ٌنشؤ من

وسرعان ما ٌسقط فً الهفوة بتشّمم األضداد الّتً ٌجد علٌها أمثلة كثٌرة، حقٌقٌة ووهمٌة معا. 

 ٌستحّق أن ٌصنع منه تضادا.. الّتً حذر منها نقاد لفً شتراوس، وهً أّن مجرد االختالؾ

."ٌن بالّضرورة، وال الّظبً والّنعام كذلك.األّم والّطفل لٌسا ضدّ 
3
االختالؾ شًء والّتضاد  

ّن استنتاج "إ :لبٌدالّضدٌة فً معلّقة الّثنابٌات  حولنقدها كثٌرا لدٌب حّتى أّنها قالت  شًء آخر.

أبً دٌب الختامً، الّذي ٌتصّدى لشرح حركة القصٌدة بوصفها تحقّق توّسطا بٌن متناقضات: 

مقابل القبٌلة، الحٌاة فً مقابل الموت فإّنه لٌس استنتاجا خاطبا بقدر ما هو تافه الّطبٌعة فً 

وؼٌر مثمر."
4
"ٌصدم المرء هنا للوهلة األولى الّتطبٌق الممل  أٌضامعلّقة امرئ القٌس وفً  
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للّطرٌقة نفسها مّرة أخرى، وهً إقامة الّثنابٌات واألضداد الّتً ال تبدو فً الؽالب دقٌقة وال 

عة تماما. كٌؾ ٌكون الّدخول وحومل ضّدان؟ كّل ما نعرفه ببساطة موضعان مختلفان، ال مقن

ٌدّل كالم دٌب على وعً باألسس االشتقاقٌة الّتً قد تطرح هذه الّثنابٌة بوصفها تشّكل تضادا 

بٌن مذّكر ومإنث. ٌصّرح بالمثل أّن ثنابٌة حبٌب/منزل تشّكل تضادا إذ إّن أّولهما حً والّثانً 

جماد. وهذا كالم فارغ الّداللة ولٌس مقنعا أٌضا."
1

 

 بحٌث لّصورل فً تجرٌده كما تشٌر سوزان إلى إخفاق كمال أبو دٌب فً تحلٌله البنٌوي

 ٌّتضح أٌضا من البداٌة أّن التحلٌل البنٌوي ال ضمان فٌه لفهم صور الّشاعر. على سبٌل"

، )طلعٌه( فً البٌت الّثانً المثال، ٌخطا أبو دٌب فً تفسٌره لمدافع المٌاه الّتً عرتها الّسٌول

ٌّاح فهً ال تعنً أّن هذه المدافع قد عفّت  العاصفة وامحت آثارها، بل العكس، وذلك أّن الّر

. الّصخربالفعل مثل الكتابة المحفوظة على  بدوتتنقش هذه المجاري وتحفرها حفرا عمٌقا حّتى 

. توحً .لٌس ثّمة ما ٌدعو إلى ذلك الّتجرٌد المفرط الّذي ٌجعل الّصورة مستعصٌة على الفهم

الّصورة باستعارة مجاري المٌاه المحفورة فً الّرمل لشاهد القبر أو لنقوش أطالل المدن 

.".المهجورة على طرٌق القوافل.
2
ونفسٌة الّشاعر ألكثر داللة على الحركة المتنامٌة للقصٌدة:  

"ٌبدو أبو دٌب مدركا للّرابطة المجازٌة بٌن الّشاعر وبٌن حمر الوحشٌة، والبقر الوحشً الّذي 

ٌقّدم على شكل تشبٌهات لناقة الّشاعر فً قسم الّرحٌل، ولكّنه لم ٌدرك وظٌفة هذه الّتشبٌهات 

بها نفسه من صٌدة. ٌنبؽً أن نالحظ أّوال الّطرٌقة الّتً ٌصؾ الّشاعر فً الحركة المتنامٌة للق

"،خالل هذه الّتشبٌهات
3
 وبنفس المالحظات توّجهها له حول قراءته لمعلّقة امرئ القٌس. 

"ولكن القصٌدة ال تحّقق أّي  :فً آخر نقدها لدٌب فً قراءته لمعلّقة امرئ القٌس تقولو

أكثر هذه المستوٌات جوهرٌة، وٌتمّثل فً عجز اإلنسان وعدم  توّسط على المستوى الّذي ٌعدّ 

ٌوجد نماء قدرته على خلق الخصب. ولهذا ال ٌنتج عن شبكة العالقات فً القصٌدة نسل، )ال 

( وإّنما ٌسودها الجذب وتفشل محاولة سلب القّوة الّتً تملكها الّطبٌعة للحركة داخل القصٌدة

أن ٌحدث توازنا مع تلك القوى المدّمرة. وٌبدو أّن بوصفها الباعث للخصب الّذي ٌمكن 
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، لقد ؼابت القصٌدة تلمح إلى أّن القوى الّسالبة هً الشًء الوحٌد الّذي ٌتحّقق فً واقع األمر

عاصفة الّشدٌدة دٌب( أبسط أساسٌات المعادلة الّتصوٌرٌة الّتً تساوي الكمال أبو عن ذهنه )

"بالّطاقة الجنسٌة،
1
سقوط كل من سوزان ودٌب فً شبكة الّتحلٌل وٌبدو واضحا من هذا القول  

، ثّم كّل ما اعتمدته فً إجراءاتها ة امرئ القٌس إلى شبق عند كلٌهماالّنفسً إلى حّد قلب معلّق

وجّهته نقدا إلى سابقٌها على أّنه نقصا فً مقارباتهم البنٌوٌة، لكن تبقى البنٌوٌة منهجا ولكن 

مقاربات تتعّدد وتختلؾ من حٌث اإلجراءات المّتبعة، فإن كانت تنتقد دٌب فً القراءات وال

إهماله أو إؼفاله للّصور المجازٌة أو االستعارة، فإّنها تعتمدها كؤهّم مرتكز إلجراء نموذج 

 .طقوس العبور

 :بنٌة الّنموذجٌة للقصٌدة الجاهلٌةالوس العبور وطق نظرٌة -ب

ظّل حّتى اآلن منفلتا إلى عن األدب الجاهلً: "هذا األدب الّذي سوزان ستٌتكٌفتش تقول 

"حّد ما،
2
ٌّاه باألسطورة   ولعلّها تقصد أكثر الّشعر، ألّنها تقول عنه فً موضع آخر، مقارنة إ

جد من الّطرٌؾ أّنه ٌقع بٌن ت األودٌبٌة واألساطٌر الهندٌة ووسطٌته بٌنهما، بحٌث أّنها

الّطرؾ األّول وهو الّدورة  لفً شتراوس فً تحلٌله لألسطورة، ا"الّطرفٌن اللّذٌن عالجهم

 Sigmund)األودٌبٌة، كان قد فّسر لنا وأثرى بمناهج عدٌدة تمتّد من فقه اللّؽة إلى فروٌد 

Fred.)  وفً الّطرؾ اآلخر األساطٌر الهندٌة األمرٌكٌة الّتً تكاد تكون أجنبٌة تماما على ثقافتنا

مثل أسطورة أصل )قبٌلة( زونً وأسطورة الخلوص أو الّظهور.. بٌن هذٌن الّطرفٌن ٌقع 

األدب العربً الّذي لٌس مؤلوفا لدٌنا تماما أو مدروسا بكّل دقّة من كّل جوانبه، وال هو بؽرٌب 

اما أو متعّدد األشكال كاألساطٌر الهندٌة. وبهذا نفتقد الحذق الّذي ٌجعلنا نتحّدى الّسابق تم

وندخل تفسٌرات جدٌدة."
3

 

الّتً تشّكلت عندها المرجعٌة األساسٌة من هنا حاولت سوزان قراءة هذا الّشعر وفق و 

أّن تٌتكٌفتش "رأت س( فً دراسته: طقوس العبور، حٌث V.Gennepمتؤّثرة بنظرٌة فان جنب )

القصٌدة الجاهلٌة الّنمطٌة تتشّكل من ثالثة أجزاء هً: الّنسٌب الّذي ٌتضّمن األطالل ومشاهد 
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الفراق، ثّم وصؾ الّراحلة واالرتحال، وأخٌرا الفخر القبلً/المدح، كما الحظت فً حقل 

هً: الفراق  ( أّن شعٌرة العبور تتشّكل من ثالثة أطوار أٌضاAnthropologieاالنثروبولوجٌا )

ٌتضّمن سلوكا رمزٌا داال على انفصال شخص أو مجموعة عن نقطة سابقة فً ) أو االنفصال

)خالل الفترة الهامشٌة المعترضة تكون سٌمات الموضوع  ، ثّم الهامشٌةالبنٌة االجتماعٌة(

ٌكون أو االنضواء ٌكون العبور قد استكمل، وّشخص العابر ملتبسة(، واالندماج الّشعابري أو ال

الموضوع الّشعابري فرد أو جماعة، مّرة أخرى فً حالة مستقّرة نسبٌا، له حقوق وواجبات 

باآلخرٌن فً تركٌب بنٌوٌة بوضوح، ٌتصؾ بما ٌتفق مع أعراؾ من تحضنهم مكانة 

"اجتماعٌة تخضع لنظام ذلك الموقع.
1

 

شٌة )العتبٌة(، إّن نظرٌة طقوس العبور الّتً تتؤلّؾ من ثالثة أطوار: الفراق، والهام

واالندماج، تقابل عند سوزان ستٌتكٌفتش البنٌة الّنموذجٌة للقصٌدة الجاهلٌة المكّونة من: 

األطالل/الّظعابن، والّناقة/الّرحلة، والفخر القبلً، وانطالقا من هذا الّتوّجه تحلّل الباحثة 

 المعلّقتٌن، مرّكزة بذلك على العناصر اآلتٌة:

 :)االستعارة( وأهمٌته فً الّتحلٌلالمجاز  -1-ب

 ن بالفكر المنطقً واالستعارينثروبولوجٌٌاأل اعتدادإلى  ستٌتكٌفتش سوزان تشٌر

الّذي  ال القٌاس المنطقً والعكس بالعكسواالستعارة هً قبل كّل شًءشكل من أشكفتقول: "

الّنظام االجتماعً، ٌحّدد الّداللة الّتحتٌة للطوطم والطقس واألسطورة، وخصوصا فً عالقتها ب

و ومع هذا فإّن أبا دٌب وحٌدر، مع إصرارهما على الجانب الّشعابري فً الّشعر الجاهلً، وه

"الجانب الّذي تركاه بدون تفسٌر،
2
"ٌنبؽً أن ٌكون واضحا عند هذا الحّد أّن وتقول أٌضا:  

مجازٌة  الّصلة بٌن موضوعات القصٌدة الجاهلٌة وصورها وبنابها تتّم من خالل روابط

متشابكة فً مستوٌات عدٌدة، وتصدر عن تداخل معقّد بٌن الّصورة واألسطورة والّطقس 

والّنمط الّنموذجً."
3
ودوره  تإّكد سوزان على شعرٌة ومجازٌة العالقات بٌن عناصر القصٌدة 

ٌّنت، البد أن تكون العالقات بٌن عناصر القصٌدة فً تنمٌة حركتها الّداخلٌة : "كما سبق أن ب
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شعرٌة بشكل جوهرّي، أي أّنها مجازٌة، وهذا فً المحّصلة الّنهابٌة هو ما ٌجعل القصٌدة 

قصٌدة، والقصٌدة ٌجب أن تكون قصٌدة على كّل المستوٌات: أي أّنها لٌست أسطورة وال 

حكاٌة شعبٌة وال طقسا موزونا مقفّى."
1

باقتراح مثال فً مطلع معلّقة القٌس العالقات  

، وهو أّن اإلسقاط المجازٌة أّن الد ًّ اللة الّتحتانٌة لكامل البٌت المرتبط مجازٌا بالّسٌاق الحرف

وهذا افصاح بٌولوجً عن العالقة المحبطة وؼٌر المثمرة  –حدث بٌن الّتلقٌح والحمل الكامل 

 وصاحبته الّتً ٌبكً لذكراها اآلن.بٌن الّشاعر 

بور أو طقس االنتماء كما تستند سوزان فً قراءة الّشعر الجاهلً إلى "طقوس العو

ٌس مع ما ٌصاحبه من معانً الموت والوالدة والّتدن ه علماء األجناس البشرٌة المحدثٌنصاؼ

ارٌا للبنٌة الموضوعٌة والّشعرٌة فً القصٌدة الجاهلٌة."والّتطهٌر، بوصفه نموذجا استع
2
لقد  

ٌّن فان جٌنب  ، الهامشٌةور تتسم بثالثة أطوار هً: الفراق، أّن كّل شعابر العب (V.Gennep)ب

االندماج. ووفق هذا اإلجراء حاولت اقتراح البدٌل لتلك الجوانب الّتً أؼفلها سابقوها، وقراءة 

 معلّقة لبٌد ومعلّقة القٌس:

 :بن ربٌعة لبٌد معلقة طقوس العبور فً -2 -ب

واضحا بٌن القصٌدة الجاهلٌة المكّونة من "ٌبدو ٌبدو الّشبه ترى سوزان أّن الّشبه 

األطالل/الّظعابن، ومن الّناقة والّرحلة الّصحراوٌة، ثّم الفخر القبلً وبٌن نموذج فان جٌنب من 

إّن فحص سمات طور الهامشٌة من طقس العبور سوؾ ٌجلو لنا الفراق والهامشٌة واالندماج. 

الّتقلٌدٌة والفخر القبلً عند لبٌد، حراوٌة المالمح الموضوعٌة والّتصوٌرٌة فً الّرحلة الصّ 

وسٌجلو هذا الّطور كذلك عند امرئ القٌس سلسلة اللّقاءات الؽرامٌة ؼٌر المؤلوفة، والّذبب، 

ة الختامً،"ومشاهد اللٌّل الّتً تشّكل الجزء المركزي فً القصٌدة، ومشهد العاصف
3
وتقول  

مرئ القٌس، ٌنبؽً أن نالحظ أّوال أّن هناك سوزان أٌضا: "حٌن نعود اآلن إلى قصٌدتً لبٌد وا

محاولة لربط المراحل الّثالث فً خطاطة طقس العبور بالّدورة الّطبٌعٌة الفصلٌة، وباإلنسان 

                                                           

. 122، ص الّسابقمرجع سوزان ستٌتكٌفتش، ال - 1 

.128ص  المرجع نفسه، - 2 

.129، 128ص  المرجع نفسه، -
3 



 المقاربة البنيوية لشعر المعلقات                                                           الفصل األول:
 

81 

"بٌعة عن طرٌق المجتمع والّثقافة،فً الّنهاٌة كً ٌتؽلّب على سٌطرة الطّ 
1
وهذا ما ٌتناص  

 ّشاعر بمجتمعه القبلً.نوعا ما مع ما أشار إلٌه كمال بؤّن ربط رإٌة ال

من الّشاعر إلى الّدار معلّقة لبٌد ٌتّم تحوٌله مجازٌا الموت الّشعابري فً "أّن  ترىهكذا  

الّداثرة المهجورة خالل فصل الجفاؾ. أّما الفراق أو رحٌل القبٌلة )الّظعابن(، فإّنه قد حدث قبل 

. ٌمّثل االرتحال عبر الّصحراء حالة انتباذ الّشاعر العابر، وهً حالة عفاء الّدار بمّدة طوٌلة

وهما منعزالن عن القطٌع بالّثور الوحشً وأنثاه  -ناقته األلٌفةعبر  –ٌإّكدها ارتباط الّشاعر 

للّدورة الفصلٌة، وكذلك ارتباطه بالبقرة ٌقاسٌان المشاق واألخطار فً المراحل المتقلّبة 

، المعزولة عن القطٌع، الّتً افترست الّذباب فرٌرها، والّتً تصارع كالب الوحشٌة المسبوعة

الّصٌادٌن. هذه الحٌوانات استعارات مرّكبة لحالة العابر المنبوذ: فهً حٌوانات ولٌست بشرا، 

منبوذة عن مجتمع الحٌوان." –متوّحشة ال ألٌفة، وهً إلى هذا منعزلة عن القطٌع 
2

 

"تتحّرك القصٌدة مباشرة إلى الفخر القصٌدة أّن سوزان مإّكدة على تواصل و

، وكلّه ٌعتمد على عالقات الّشاعر االجتماعٌة فً القبٌلة وفً المجتمع األوسع... أي  ًّ الّشخص

ٌفخر أّوال بمناقبه الحمٌدة فً الّشراب  بصفته رجال أو ذكرا تام العضوٌة، اندماجه فً المجتمع

ؾ الفرس، رمز الفروسٌة والّذكورة، الّذي ٌحمً القبٌلة والّصٌد والّصحبة، ثّم ٌلتفت إلى وص

فً الحروب، هكذا ٌكون الفرق واضحا بٌن الّناقة والفرس: الّناقة وسٌلة الّرحٌل والفراق 

والّتنقّل عبر الّصحراء، وعلٌها تكون محنة المنبوذ /العابر/ الّضحٌة، فً حٌن أّن الفرس هو 

مّدها، وعلٌه ٌحتفل الّشاعر بصفته عضوا محاربا/ آلة الحرب والّصٌد، ٌحمً القبٌلة وٌ

"مظفرا.
3
واالندماج فً خطاطة على هذا الّنحو تمّثل المطٌتان على الّتوالً مرحلتً الهامشٌة  

 .بمنظور سوزان طقس العبور

خرى حالة اندماج العابر مّرة أٌجّسد الّشاعر  على أنّ  تارة أخرى وتإّكد سوزان

القبٌلة: الّثؤر،  تفال بالقٌم المإسساتٌة األكثر جوهرٌة فً مجتمعاالح"بصورة أكبر من خالل 

الّتضحٌة أو القربان، الكرم أو الّضٌافة... انطالقا من هذه القٌم )الّتً تحّدد القرابة أو الّنسب( 
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ٌتنازع الّشاعر مع قبابل أخرى حول الّدٌة، وٌدعو إلى ناقة المٌسر، وتوّزع على المعوزٌن، 

"،والؽرٌب بإطعام الّضٌؾ
1
هكذا لم ٌعد الّشاعر ٌصّور نفسه بؤّنه منبوذا بل عضوا قبلٌا  

 مسإوال.

وفً القسم األخٌر من المعلّقة ٌشار إلى اندماج العابر فً مجتمع القبٌلة بواسطة الّتحّول 

. بعد ذلك ٌؤتً الّرابط المجازي للّرجولة من أنا إلى نحن  من مدح الّذات إلى الفخر القبلً

والقبٌلة المنٌعة المنّعمة بالّربٌع الّدابم لٌستكمل وٌتؽلّب على الّدورة الموسمٌة الّتً بدأت 

–باألطالل فً الفصل الجاؾ، وهو ربط ٌحّدد انتقال الّشاعر العابرمن الفراق إلى الهامشٌة 

 ٌة الّتامة والمشاركة فً القبٌلة.إلى العضو -على المستوى الّنفسً واالجتماعً

 طقوس العبور فً معلّقة امرئ القٌس:  -3-ب

"تقّدم افتتاحٌة القصٌدة صورة للّرحٌل، وللعفاء بـ:  فً معلّقة امرئ القٌس الفراقٌكمن 

والقحل الّطبٌعً، وللخصوبة المحبطة والّدموع الحاّرة المالحة، وهو مشهد من الواضح 

".ارتباطه بطور الفراق
2

 

الّذي ٌدور حول مؽامرات الّشاعر الؽرامٌة  قسم الّثانً:ال ٌشار إلٌها فً الهامشٌةو

عموما بصفته نسٌبا ممتّدا، ولكّنه بالقٌاس إلى نموذج طقس العبور ٌوازي طور الهامشٌة، 

وبهذا تكون له صلة بالّرحٌل أو الّرحلة فً القصٌدة الّنمطٌة فً ارتباطه بالهامشٌة ألّن هذه 

)مؽامراته مع أّم  ه الّتشرٌعً للّزواجالمؽامرات ؼٌر شرعٌة، خارج إطار المجتمع وقانون

الحوٌرث، أّم الّرباب( الحلقة الّثانٌة، نحر الّناقة لعذارى دارة جلجل، تقّدم صورة جنسٌة ؼٌر 

حّب ناضجة وؼٌر مكتملة إلى الّنهاٌة، أّما المشهد الؽرامً الهزلً ٌصّر فٌه الّشاعر الم

ٌشّكل نقٌضا مباشرا للعالقات  ،ها وهما مرتحالنهودجاألرعن على إؼواء عنٌزة فً 

 . المحافظة خلؾ أروقة الخٌمة الّشرعٌة

 ها سوزانأّما المؽامرة الـّتالٌة الّتً ٌروٌها الّشاعر المتعلّقة بالحامل والمرضع تعدّ 

ٌّة الفاضحة فً الّشعر العربً "إّن صفة بٌضة  ، حٌث إنّ تقلٌدٌا واحدة من أكثر المشاهد الحس
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اتنة أو المؽوٌة الكبرى، وهً الّثمرة المحظورة بامتٌاز )الّزوجة الخدر صفة المرأة الف

المحروسة بامتٌاز(. إّن عالقته بها فاشلة وؼٌر مثمرة كالبقٌة. وقد تكون اللّذات الّتً تحّصل 

علٌها من هذا الؽرام آنٌة، فهً عظٌمة للّشاعر، لذلك ٌجعلنا نشاركه لإلحساس بها. كّل صورة 

خلق الحلقة المحظورة الكبرى، ولكً ٌإّكد بهذا العمل موقؾ المنبوذ تعمل فً حلقات لكً ت

الهامشً الاّلاجتماعً فً الّشاعر العابر."
1
، الحركة المتنامٌة تإّكد على الّصورة أو المجاز 

ثّم مشهد اللٌّل: "إّن االنتقال مباشرة من هذا المشهد إلى وصؾ  فً كّل طور من األطوار.

ٌّة آنٌة، مهدرا نطفته فً عالقات محّرمة اللٌّل، نجد الّشاعر أس ٌرا لعاطفة صبٌانٌة ولمتع حس

وعقٌمة حتما، إّن مقارنة مرور اللٌّل الّطوٌل بالّنهوض البطًء المتثاقل للبعٌر صورة تحٌلنا 

 إلى المطٌة الّتً تحمل الّشاعر، فً القصابد الّنمطٌة. 

بطٌبان إلى حّد كبٌر، فهذا دلٌل على كون اللٌّل فً مروره والبعٌر بعد قٌامه "أّما 

ة لمرحلة صعوبة عبور الّشاعر من المراهقة إلى الّرجولة، ٌشّكل اللٌّل أحد الّرموز العام

حٌث ٌمّثل الّشاعر  نفسه من الّرمز واالستعارة واضحاونجد الّنوع  الهامشٌة من طقس العبور،

نفسه بالّذبب، وبالّصعلوك، وبالمقامر."
2

صؾ الفرس ضمن الّصٌد، لٌكون مإّشرا ٌؤتً و"ثّم   

من  لنهاٌة طور الهامشٌة وبلوغ الّشاعر الّناشا سّن الّرجولة والعضوٌة الّتامة فً القبٌلة 

مقاطع اإلؼواء واللٌّل والّصحراء إلى مشاهد الفرس والعاصفة، والّصور هنا تدّل على اندماج 

ٌر مجازّي عن الّطبخ والحٌاة الّداجنة، ، والقدر الّذي ٌؽلً تعبالّشاعر الّناشا فً القبٌلة

وخذروؾ الولٌد تعبٌر عن الّتوالد والّتناسل وأهمٌة الّنسب والّنظام االجتماعً فً العشٌرة، 

"ومداك العروس توحً بالجنس الحالل،
3
كّل هذه الّصور المستخدمة لوصؾ الفرس تؤتً  

، وهً تشّكل تضادا سمتٌا مع الّصور فً مرحلة بمثابة تعابٌر عن الّثقافة والبٌبة القبلٌة

 الهامشٌة. 

تصاحبها صورة "ي ٌرفد القبٌلة بالّطعام، فإّنه ذأّما صور الّرجل البالػ والّصابد الّ 

الّنضج الجنسً كما ٌصّور مجازٌا من خالل ذبح عذارى الوعل، ثّم إّن أوصاؾ الحصان 

                                                           

.136، ص المرجع الّسابقٌنظر: سوزان ستٌتكٌفتش،  - 1 

. 138، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 2 

. 138، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 3 



 المقاربة البنيوية لشعر المعلقات                                                           الفصل األول:
 

84 

بالّطاقة الّذكورٌة الجامحة الّتً ٌجري تدجٌنها  تزخر بالّصور الّطبٌعٌة واالستعارات المتعلّقة

لخدمة المجتمع القبلً."
1

 

تعمل ذروة القصٌدة فً مشهد العاصفة على كما أّن صور العاصفة للفخر القبلً: "

حلقات الّتً تتشّكل منها مستوٌات مجازٌة عدٌدة لكً تستكمل ثّم تختتم الّدورات الّتصوٌرٌة وال

صوٌر والبناء فً القصٌدة الّتقلٌدٌة، تحّل العاصفة محل الفخر فعلى مستوى التّ  القصٌدة،

نتوقع أّنها سوؾ تكون احتفاال ببلوغ الّشاعر الّناشا مرحلة الّنضج ، وبهذا القبلًالفردي و

."واالندماج فً القبٌلة كعضو كامل، وعلى المستوى األهّم المتعلّق باألسطورة
2

 

المتعلّق بالقماش والؽزل والّنسٌج بصفته استعارة ٌستمّر الّشاعر بعد ذلك فً الّتصوٌر و

إلحٌاء الّطبٌعة وحٌاكة الّنسٌج االجتماعً من جدٌد، والّصور الّدالة على نشاط ثقافً إنسانً 

فً وصؾ الّطبٌعة ٌرمز إلى اندماج الّناشا اجتماعٌا وثقافٌا. الّصورة هنا مستمّدة من الّنسٌب 

مسببة ظهور حلّة نباتٌة المشّبهة  مطار الّربٌع على الّدار القاحلةالّتقلٌدي الّذي تهطل فً نهاٌته أ

بالحرٌر المطّرز."
3
صورة  األخٌرانان"ٌحمل البٌتثّم تصل سوزان إلى البٌتٌن األخٌرٌن قابلة:  

للّطبٌعة المدجنة، الّطٌور المؽّردة رموز للّسمو والفن، تحضٌر الّشراب، حالة الّظباء 

ٌّة المتوحشة، المنضجة،  هنا استعارة لتحضٌر الّشاعر وإعداده اجتماعٌا، وتدمٌر الّطبٌعة البر

"،نّظؾ بعملٌة الّتطهٌر بالماءفبعد موته الّشعابري والوالدة الّشعابرٌة الجدٌدة 
4
فهذان البٌتان  

 ة.ٌقّدمان للّناقد البنٌوي تؤوٌال آخر أكثر مساٌرة للحركة الّشعابرٌة والّنمطٌة فً القصٌد

"من  ة بٌن بنٌة الّطقس وبنٌة القصٌدة،المعادلة أو المناظر ومن هنا تخلص سوزان إلى

الواضح أّن الّنسٌب ٌمّثل الفراق أو االنفصال فً خطاطة طقس العبور، ومن الواضح أٌضا أّن 

ًّ القبلً  الّناقة تمّثل محنة الّشاعر بعد فراق الحبٌبة وتفّرده فً البراري الموحشة خارج الح

تعادل طور الهامشٌة، أّما الفخر القبلً الّذي ٌعكس انضواء الّشاعر فً القبٌلة واعتزازه 

فٌما ٌتعلّق بالقصابد الّنموذجٌة أو  بقوانٌنها وأعرافها فٌناظر طور االندماج من الّطقس

                                                           

. 140ص  المرجع الّسابق،ٌنظر: سوزان ستٌتكٌفتش،  - 1 
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الّنمطٌة."
1
 قصابدقات ألّنها أشارت فٌما بعد إلى وقد تقصد سوزان بالقصابد الّنموذجٌة المعلّ  

 على أّنها  قصابد الّثؤر.  الّصعالٌك،

قّدم تحلٌال مستفٌضا حاول فً هذه الّدراسة أن ت"لم ت قابلة ثّم تختم سوزان دراستها هذه

 قلّص القصٌدة الجاهلٌة إلى مجّردوامرئ القٌس، وال حاولت أٌضا أن تأو مفّصال لمعلقتً لبٌد 

ظابر نموذجٌة توازي القصابد فً عرضت ن د أّنهاعتقطقس عبور موزون مقّفى، ومع هذا ت

نستخلص أّن القصٌدة العربٌة القدٌمة كما وصفها الّنقاد " البنٌة والّتصوٌر عرضا ال ٌكفً ألنّ 

ٌشتركان فً نسق نمطً أساسً  العرب وطقس العبور كما صاؼه فان جٌنب وآخرون

"واحد،
2
تؤوٌل بنٌة القصٌدة على ضوء هذا الّنسق الّشعابري الكونً تقرٌبا ال ٌمّكننا من  وبهذا 

للّشعر  صوٌر وإدراك الوظٌفة الّشعابرٌةاكتناه أهمٌة العدٌد من الّتفاصٌل الملتبسة فً عملٌة التّ 

فً المجتمع القبلً وحسب، بل إّن افتراض وجود بنٌة نموذجٌة أساسٌة كهذه فً تركٌب 

نبؽً أن ٌساعدنا أٌضا فً تفسٌر حضورها المدهش وسٌطرتها  على الّشعر العربً القصٌدة ٌ

 القدٌم منذ العصر الجاهلً إلى بداٌة عصرنا هذا.

تٌن ٌبدو مختلفا كثٌرا لما قلمعلّ فً قراءتها لسوزان رح الّذي انتهت إلٌه وفق هذا الطّ 

إاّل أّن محاولتها ال تخلو من المزالق هً  ، وهناك من أعجب بطرحها،دٌبكمال أبو قّدمه 

فهً كما ٌشٌر قاسم المومنً "تقّدم بالّذي تمارسه نّصا جدٌدا، أو ألقل: إّنها تقدم نّص  األخرى،

ٌّده على  المعلّقة فً مذاق جدٌد، ال نملك معه إاّل أن نقّدره ونعجب به، برؼم كّل ما ٌمكن أن نق

ّنص كلّها، بل تقرأ منها ما ٌتوافق والؽرض الّذي تتوخاه."القراءة من أّنها ال تقرأ أبٌات ال
3

 

شٌة، ضمن ما سمته بطقوس فً معلّقة لبٌد تمّثل المرحلة الهامالّتً رأتها أّنها فالّرحلة 

ٌمكن أن ٌكون هذا الّرأي ناتجا عن ضؽط القصٌدة لتتناسب مع الّرإٌة المسبقة الّتً العبور، "

تطبٌق هذه المقولة."أفادت من األنثربولوجٌا فً 
4
على الّنقٌض من مثل هذا فرضت ألّنه " 
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القراءة الّتً قّدمها مولر رإٌة مؽاٌرة لرإٌة ستٌتكٌفتش، إذ ٌرى أّن الّرحلة فً معلّقة لبٌد هً 

تجسٌد للفعل واالمتالء."
1

 

ل الفصل والبتر للمرأة: "نوار فهً المرأة الّتً تمّثل القطع والبتر واالنفصا ثّم نجد فً 

وما تمارسه هذه األشٌاء من ضؽوط نفسٌة على ذات الّشاعر، إّنها ضؽوط أّدت إلى حالة نفسٌة 

ٌّة. وفً حدٌث الّشاعر  قرٌبة من الهذٌان عبر أسلوب الّتجرٌد الّذي ٌقوم على المناجاة الّداخل

ق عن نّوار ٌعود لالحتفال بالمكان احتفاال جدٌدا، وهذه األماكن هً: فٌد والحجاز ومشار

"الجبلٌن ومحجر، وفردة ورخام وصوابق ووحاؾ القهر وطلخام.
2
إّن حدٌث الّشاعر بحٌث  

ٌّاته استرجاعا المتالك المكان وإّنما  عن هذه األماكن بمثل هذا األسلوب ال ٌحمل بٌن ط

 أضحت تجسٌدا لالنقطاع واالنفصال.

: "سوؾ تثبت هذه فً األخٌر نتابجها، بقولهامتؤّكدة من أّنها  ألي قارئ ناقدٌبدو قد كما 

الخطاطة أو االستعارة باإلضافة إلى ما تقّدم أّنها أكثر إضاءة فً الكشؾ أّوال عن الّروابط 

ٌنجح فٌه أبو دٌب وال حٌدر ثّم الّداللٌة بٌن الوحدات الّتكوٌنٌة لمعلّقة القٌس، وهو جهد لم 

استخالص داللة أعمق فً صور الّشاعر."
3

 

تطرح منهجا جدٌدا فً دراسة بنٌة ذه الّدراسة أٌضا الّتً تحاول أن ٌإخذ على هقد وما 

هو "محاولة إثبات فشل الّدراسات الّسابقة لفرض المنهج المطروح، دون لفت القصٌدة العربٌة 

الّنظر إلى عٌوب الّطرح الّسابق بطرٌقة موضوعٌة تهدؾ إلى تطوٌره، أو إلى أخذ مظاهر 

الجاهلً تعطً تصّورا عاّما مبدبٌا، ولكن هذا  رٌعة للّنص الّشعريالقراءة السّ  القّوة فٌه. وإنّ 

الّتصّور ال تبنى علٌه نتابج حاسمة تجعل من الّسهل معرفة الموضوعات والّصور 

"واالستعارات الّتً تصفها ونظام ترتٌبها،
4
ألّن هذه األمور الّتً ذكرتها ستٌتكٌفتش تصبح أشّد  

 تعقٌدا عند الّشروع فً تحلٌل بنٌة الّنص الّداخلٌة.

                                                           

، ص موسى  - ًّ .43ربابعة، قراءة الّنّص الّشعرّي الجاهل 1 
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"وصؾ مكّونات القصٌدة العربٌة الّذي تراه ستٌتكٌفتش مقّررا منذ نقّاد األدب كما أّن 

"ٌة بشكل عام،القدٌم، فإّن محور اهتمام هإالء الّنقاد كان قصٌدة المدٌح، ولٌس القصٌدة العرب
1
 

وإّن القراءة الّشاملة للّشعر العربً تجعل االّدعاء بوجود منهج فّنً تتبعه القصٌدة، ملزمة به، 

 أمرا بعٌدا عن الواقع إلى حّد كبٌر. 

خموال فً  -بفرضها سالمة المنهج فً دراسة البنٌة-كما "تتٌح هذه الّنظرٌة للمتلقً 

، تتّم فٌها مقابلة األطوار تتحّول إلى ضرب من اآللٌةعملٌة إنتاج المعنى/تؤوٌله، فالقراءة 

الّثالثة: الفراق، والهامشٌة )العتبٌة(، واالندماج بالمكّونات الّثالثٌة للقصٌدة: األطالل/الّظعابن، 

الّتً -والّناقة/الّرحلة، والفخر القبلً، وهذا الّضرب من المقابلة ٌفضً إلى طمس ذاتٌة الّشاعر 

ٌّزه عن شعراء آ وسط انهماك الباحث/ المحلّل بإعادة ما قاله فً تحلٌل نصوص  -خرٌنتم

"أخرى،
2
ألّن النظرٌة فً صلها مفروضة على الّنص من الخارج قبل أن ٌشرع بالّتحلٌل،  

وألّنها تإمن بفكرة االّطراد الّرمزي، هذا االّطراد الّذي ال ٌعترؾ بالّترمٌز الّشعري الفردي، 

 ابت.بل بالّترمٌز الجماعً الثّ 

لتشّكل بنٌة  لى ما سبق "فإّن تداخل طقوس العبور فً المٌدان األنثروبولوجًإضافة إ

متكاملة، لم تنعكس فعالٌته على تداخل مكّونات الّنص أو على وحداته البنابٌة بالمستوى 

المطلوب ألٌة دراسة نقدٌة تتصّدى لتناول بنٌة القصٌدة العربٌة، مّما حال دون تقّصً بنٌة 

الّصورٌة، وتكنٌكات اللّؽة،" الّنص
3

 

أو  تقابٌة، تنسجم ومعطٌات الّنظرٌة،قابم على أسس انأّما عن تحلٌلها للمعلّقتٌن، 

باألحرى كان أكثر لمعلّقتٌن اختارهما كمال أبو دٌب، وإاّل لم لم تختر من المعلّقات العشر إاّل 

قراءته وفق نظرٌة "مثلما اختار نبٌل رشاد نوفل  هاتٌن المعلّقتٌن اللّتٌن اختارهما كمال.

"،طقوس العبور لمعلّقة عمرو بن كلثوم، ومعلّقة الحارث بن حلزة، ومعلّقة األعشى فً كتابه
4

  

 الّذي وقع فً نفس الّطرح الّذي قّدمته سوزان ستٌتكٌفتش. 
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ٌن ذالّ  وبذلك تكون قراءة سوزان ستٌتكٌفتش تبدو ناقصة نوعا ما، وحّتى هً وأولبك

بوقوفهم على بعض المعلّقات ولٌس على األقل الّسبع أو العشر، ٌبدو عمال مفّككا حّتى  سبقوها

لهذه الّنصوص بإفراد بعضها بالّدراسة دون بقٌة المعلّقات الّتً جمعها البعض ضمن دراسة 

 واحدة، مثلما فعل علً سرحان القرشً.

 الّسبع:عالً سرحان القرشً وبناء المعلّقات  -4

البنٌوٌة لشعر المعلّقات، مقاربة عالً سرحان القرشً من بٌن أهّم هذه المقاربات  تعدّ 

ألّنها لم تقؾ على معلّقة أو اثنٌن، بل على سبع معلّقات، مّما ٌشٌر إلى محافظته على هذه 

ٌّزها فٌما بٌنها موجود اختالؾ بناء المعلّقات  ، ألنّ المجموعة الّشعرٌة، وعدم فصلها إاّل بما ٌم

: "ولو نظرنا إلى كّل قصٌدة من المعلّقات على إذ ٌقول سرحان عالًووارد، وقد الحظ ذلك 

معلّقة بناء مؽاٌرا لبناء المعلّقة األخرى، هذا وإن تشابهت فً بعض  حدة، لوجدنا لكلّ 

الّدارسة عدا الجزبٌات مع المعلّقات األخرى، فإذا كانت المعلّقات تبدأ بذكر اآلثار والّدٌار 

، ولذا رأٌنا ضرورة معلّقة عمرو بن كلثوم، فإّن فٌها أشٌاء تختلؾ بها كّل معلّقة عن األخرى

ٌّن مناحً هذا االختالؾ ودالالته ."الوقوؾ على كّل قصٌدة منفردة لنب
1

 

 البناء العام للمعّلقات الّسبع: -أ

جزبٌاتها،  على تفاعالتدة الجاهلٌة، وٌحرص أّما البناء العام الّذي تقاس به القصٌ

 -وإذا كانت معظم الّنصوص تسٌر على الّنسق الّتالً )األطاللالعام لها وتنامٌها داخل اإلطار 

قومه، أو المدٌح أو بطوالت الّشاعر و -الّناقة وما ٌتعلّق بها من تشبٌهات ورحلة على ظهرها

دة وتنتهً إلٌه، أن نجعل لذلك من الممكن إذا قارّنا ما تبدأ به القصٌ" الهجاء، فإّنه قد ٌكون

ٌّز الفعل، مرحلة تحّقق الفعل." األقسام الّثالثة: مرحلة كمون الفعل، مرحلة تم
2
وقد تبدو إشارة  

ٌّره،  ما رأته نفس عالً إلى تنامً حركة القصٌدة عبر ثالث مراحل من تطّورات الفعل وتؽ

الحركة الّداخلٌة للقصٌدة من خالل مراحل طقوس العبور الّتً سبق وأن  سوزان فً تنامً

 أشرنا إلٌها.

                                                           
م، 1992سبتمبر،  -2م -5ٌنظر: عالً سرحان القرشً، بناء المعلّقات الّسبع بٌن كمون الفعل وترمٌزه وتحّققه، عالمات، ج -1

 . 171ص 
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 :مراحل أقسام الفعل فً بناء المعلّقات -ب

 مرحلة كمون الفعل:  -1-ب

واألطالل لٌست مكانا جامدا ٌبكً الّشاعر على فراقه، "تبدأ هذه المعلّقات باألطالل، 

وتتجّسد فً هذا الفعل الكامن فً هذه الفعل اإلنسانً،  وإّنما أصبحت مكانا تنؽرس فٌه بذرة

الجزبٌة من بناء القصٌدة تقلّبات الفعل: من جذب إلى خصب، من حّب إلى فراق، من مؤساة 

فرد إلى مؤساة جماعة، من انتقال من جذب إلى استقرار فً خصب... فاألسى الّذي ٌجلّل هذه 

خاللها )مثل سوزان الحركة المتنامٌة ( ٌرسم صورة الوحدة الّنصٌة والّتقلّبات الّتً تتحّرك 

ٌّر األرض والّدهر علٌها، فهذه الفجابع تلتقً مع القدرة  الّتً تمّكن العاشق من عشق  لألمل، تؽ

األرض والحٌاة."
1
 .ستٌتكٌفتش وكؤّنه أخذ عن كمال أبو دٌب وسوزان 

 مرحلة فعل الّترمٌز: -2-ب

الفعل القوّي الماثل فٌها، الّذي ٌسنده الّشاعر إلى "أسمٌت هذه المرحلة ترمٌزا ألّن 

ٌّنة ، وإّنما هو تقلٌد ضمٌر المتكلّم لٌس فعال خاّصا بشاعر دون آخر، ولٌس مرتبطا بحادثة مع

رمٌز الّذي ٌرمز للعزٌمة والفعل، أن نطلق علٌه التّ  ، فمن هنا جازالقصٌدة ً ظاهر فًفنّ 

حلة فً العالم المجهول الحافل بالمفاجآت والمكتنؾ والّتوّجه نحو الفعل ونحو القّوة هو ر

بالعقبات، ومختلؾ ّظروؾ فً الّطرٌق لٌجعل ذلك أٌضا إشارة رامزة لما ٌرٌد تحقٌقه فً 

المرحلة الّتالٌة."
2

 

فً هذا اإلطار تختلؾ الّنصوص فً الّتفاعل مع هذه الجزبٌة، فبعض الّنصوص تعلن ف

ى الّتشبٌه، وبعضها ٌذكر اإلطار كامال. وهناك بعض العزٌمة، وبعضها ٌكتفً باإلشارة إل

المعلّقات ال تخرج عن المرحلتٌن األولى والّثنٌة: مرحلة كمون الفعل الكمون وترمٌزه، كمعلّقة 

 .امرئ القٌس
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 مرحلة تحّقق الفعل:  -3-ب

ٌضعنا الّشاعر أمام حركة الفعل اإلنسانً مع واقع الحٌاة، "فً هذا الجزء من القصٌدة 

حٌن نقؾ أمام شعور الّذات بالفخر واالنتشار إن فً ؼناء فردّي كما ٌظهر فً معلّقة عنترة 

وطرفة، أو فً ؼناء جماعً كما ٌظهر فً معلّقة الحارث بن حلزة الٌشكري، وعمرو بن 

كلثوم، ولبٌد بن ربٌعة العامري، أو متؽنٌا بالّسلم وداعٌا إلٌه كما فً معلّقة زهٌر بن أبً 

"سلمى...
1
وبذلك تكون كّل مرحلة مفضٌة إلى األخرى، فً تدّرج الفعل من الكمون إلى  

 .الّرمزٌة فالّتحقّق

كما ٌظهر فً طبٌعة تكوٌن كّل جزبٌة وتلّونها بما ٌالزم الجزبٌة الّتالٌة، فتتحّقق بذلك 

لكّل نّص خصوصٌته، مع المالحظة قد ٌقتصر الّشاعر على جزبٌتٌن من هذه المراحل أو 

وهنا ٌكمل االختالؾ بٌن المعلّقات الّسبع فٌركز عالً سرحان على دراسة هذه الخطوة واحدة. 

مثلما سبق وأن أشرنا عند كمال أبو معلّقة من المعلّقات الّسبع كما أشرنا سابقا.  بربطها بكلّ 

ثّم هو أشار ، وهو ما أشارت إلٌه سوزان ستٌتكٌفتش سابقا، ، تنامً األفعال فً القصٌدة دٌب

ٌّز فً المعلقات عن  إلى شًء وهو إن جعلنا لكّل معلّقة بداٌة ووسط ونهاٌة، فقد نجد الّتم

 الّنهاٌة، أّما البداٌة والوسط فقد تتشابه فً المعلّقات.. بعضها فً

كّل من كمال أبو الّتشابه بٌن ونستخلص فً األخٌر من هذه المقاربة البنٌوٌة للمعلّقات: 

اّتبع المنهج  فكّل واحد منهم :ستٌتكٌفتش، وحّتى عالً سرحان وسوزان سوٌدان  دٌب وسوٌدان

، وإن كان من نصوص شعرٌة قدٌمة خاّصة المعلّقاتا طالقالبنٌوي أو المقاربة البنٌوٌة، ان

 ي العربً.سامً أخرها فً فصول كتابه فً الّنص الّشعر

كان عند عالً سرحان حٌن ضّمت دراسته سبع معلّقات أكثر إاّل أّن المجال الّتطبٌقً 

ن وسوزان وسامً، ومع ذلك كان لدٌب الّسبق ؼلى هذا الّنوع مكمال أبو دٌب، عند مّما 

 المقاربة، وهو من فتح الباب أّوال لٌدخل كّل من أتوا بعده.
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على اعتراضات قد رّد أحمد ٌوسؾ فً آخر صفحاته من كتابه القراءة الّنسقٌة  وإن كان

"،عبد العزٌز حّمودة، وآرابه الّنقدٌة فً كتابه: "المراٌا المحّدبة
1
الّذي تضّمن بعض الّنقاد  

من كون أّن البنٌوٌة ال تناسب كمقاربة ٌقرأ بها شعرنا البنٌوٌٌن سابقً الّذكر فً هذا الفصل،

ٌّة ٌقول أحمد ٌوسؾ: "إّن القدٌم،  المراٌا المحّدبة جهد فكرّي نحن بحاجة إلٌه فً الّثقافة الّنقد

ع واالستٌعاب والفهم والّتواضع، وال ٌكتفً العربٌة عندما ٌتوافر على الحّدود الّدنٌا من االّطال

بالهجاء دون معرفة، وأن ٌحرص على تجّنب الحقابق المخطوءة، وٌسهم فً بناء العقل الّناقد 

لم نلمس فً هذه الّذي نعتقد بؤّنه ؼابب، أو فاتر الحضور فً ثقافتنا الّنقدٌة العربٌة، و

والتها على ؼرار ما حصل لها من الؽرب، االعتراضات على البنٌوٌة نقدا عمٌقا لدعواها ومق

ٌّة أخرى،حٌث تمّخض نقدها عن مٌال ٌّة وفلسف ٌّارات نقد "د ت
2
ولقد اكتشفنا من خالل االّطالع  

على مختلؾ القراءات البنٌوٌة الّتً أدرجت فً هذا الفصل مدى فاعلٌتها فً إنارة الكثٌر من 

ا من وّجهوا سهام الّنقد إلى هذا المنهج الّنقدي علٌه األمور الخفٌة، الّتً قد ٌبدو أّنه لم ٌّطلع

 ورواده العرب أو الؽرب.

ّن المقاربات البنٌوٌة، وإن اعتّدت فً الكثٌر من خطواتها بما هو : إٌمكننا القولوبهذا 

خارج الّنص إاّل أّن طرحها مختلؾ ومؽاٌر تماما لما قّدمته المقاربات الخارج نصٌة، إذ ما 

ٌّز القصٌدة المعلّقة بالوحدة العضوٌةتإّكده هذه  من خالل بناء القصٌدة على  الّدراسة هو تم

، الّتً نفاها الكثٌر من الّنقاد كما رأٌنا سابقا، كما أّن هذه المقاربة لم تقؾ حركة داخلٌة متنامٌة

عند ما هو خارج الّنص بل رّكزت فً جمٌع إجراءاتها علٌه، مع الخروج منه أحٌانا إلى 

 .سٌاقه

كما أثبتت هذه المقاربة مدى قابلٌة شعر المعلّقات لها، وما ٌمكنها أن تكشفه هً بدورها 

، ولكّن هذه الّنصوص ال تحتمل قراءة واحدة وحسب، بل هً مفتوحة من خباٌا فً هذا الّشعر

ما سنقؾ علٌه فً الفصل  القراءة األسلوبٌة وما والها، وهذا من بٌنهاالقراءات،  مختلؾعلى 

 حق.الاّل 
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من بٌن المناهج الّنقدٌة األدبٌة الّنسقٌة الّتً نشؤت عن الّتطّورات الحادثة عن الّدراسات 

اللّغوٌة الّتً وضع انطبلقتها وأسسها األولى العالم اللّغوي السوٌسري فردناند دي سوسٌر: نجد 

العلمٌة راسة دّ الب ّنقدي الّذي ٌعنىال منهجذلك ال اٌجمع أغلب الّنقاد على أّنهٌكاد ً تالّ ، األسلوبٌة

حٌث قّدمت اللّسانٌات الوسابل واإلجراءات المنهجٌة لدراسة اللّغات  ،األعمال األدبٌة بالٌألس

البشرٌة، فخرج من رحمها األسلوبٌات الّتً استفادت من هذه المبادئ، وحاولت استثمارها فً 

معظم الّنقاد سنجده ٌعود وإذا رجعنا إلى المٌبلد الحقٌقً لؤلسلوبٌة فً نظر وصف الخطابات، 

 :( فً كتابهCharle Ballyإلى بداٌة القرن العشرٌن، مع تلمٌذ فردناند دي سوسٌر شارل بالً )

إاّل أّن هذا األخٌر اقتصرت دراساته األسلوبٌة على األسلوبٌة الفرنسٌة،  سلوبٌةحث فً األامب

 الفرنسٌة، األسلوبٌة االنكلٌزٌة.. اللّغوٌة الّتً تخّص وتعنى بلغة األّمة الواحدة، كاألسلوبٌة 

فقط، بل ظهرت اّتجاهات أخرى  المذكور سابقا االّتجاه ولم تنحصر األسلوبٌة فً

األدبٌة عند كّل من سلوبٌة األمقارنة )قاعدة لمنهج فً الّترجمة(، السلوبٌة األمتعّددة، منها: 

، األسلوبٌة (Pierre Verrou) بٌار غٌروو، (Romane Jacobson) جاكبسونرومان 

أو  الوصفٌة أو األسلوبٌة الّتعبٌرٌة، وهً أسلوبٌة اآلثار )شارل بالً(، األسلوبٌة الّتكوٌنٌة

، (Leo Spitzer) لٌو سبتزرعند  تدرس الّتعبٌر فً عبلقته بالمتكلّمالّتً األسلوبٌة المثالٌة 

األسلوبٌة الوظٌفٌة )رومان ، األسلوبٌة الّنفسٌة، األسلوبٌة اإلحصابٌة، واألسلوبٌة األدبٌة

 ....، األسلوبٌة الّصوتٌةجاكبسن(

القراءة األسلوبٌة تسعى إلى تحقٌق ف األسلوبٌة علم وسط بٌن اللّغوٌة واألدبٌة،و

( حٌن رأى أّنه بإمكان علم األسلوب S. Oulmaneالوسطٌة، "وذلك ما دعا إلٌه ستٌفان أولمان )

اللّغوٌة واألدبٌة، والوصول إلى الوحدة الجوهرٌة، والّتكامل أن ٌسّد الفجوة بٌن الّدراسات 

لتغطٌة جمٌع مستوٌات العمل األدبً بنٌوٌا، ومن ثّم تفجٌر األثر الجمالً للّنص."
1

 

 أوفىالوقوف على هذا الّتعرٌف الّذي ٌبدو ٌمكننا إاّل أّنه  ورغم تعّدد مفاهٌم األسلوبٌة

 بٌة تفهم اللّغة فً كونها إبداعا، بٌنما ٌنظر إلٌها الّتحلٌل"فاألسلو ،لهذا المصطلح أكثر تحدٌداو
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اللّغوي كمجال للّتطّور والّتارٌخ، وٌبقى األسلوب اعتبار ذاته مصّبا للقٌم الّتعبٌرٌة والجمالٌة 

معا، وال ٌستبعد أبدا اعتبار الفكر اللّغوي فكرا أسلوبٌا مفعما بالّداللة، ابتداء من الّصوتً، 

ٌما ّنحوي، والّتركٌبً.. ألّنها عناصر ما سٌقت على ذلك الوجه إاّل لتإّدي قوالّصرفً، وال

ٌّنة. "تعبٌرٌة مع
1

 

من بٌن أكثر تحدٌدا ( ٌعد Mouliniéفثمة تعارٌف عدٌدة لؤلسلوبٌة وتعرٌف مولٌنٌه )

إذ ٌقول: "هً فرع من اللسانٌات الحدٌثة مخصص للتحلٌبلت التفصٌلٌة هذه الّتعرٌفات، 

 البٌبات -األدبٌة أو لبلختٌارات اللغوٌة التً ٌقوم بها المتحدثون والكتاب فً السٌاقاتلؤلسالٌب 

"،األدبٌة وغٌر األدبٌة
2
فهو ٌربط األسلوبٌة باللّسانٌات من جهة، ومن جهة أخرى ٌشٌر إلى  

 أّنها تقوم بتحلٌل أي نتاج لغوي أدبٌا كان أو غٌر أدبً. 

هو أّنها: "علم لغوي حدٌث، ٌبحث فً الوسابل  ضاأٌ لؤلسلوبٌة دق تحدٌدولعّل أهم وأ

ٌّزه عن  اللّغوٌة الّتً تكسب الخطاب العادي أو األدبً خصابصه الّتعبٌرٌة والّشعرٌة، فتم

غٌره.. إّنها تتقّرى الّظاهرة األسلوبٌة بالمنهجٌة العلمٌة اللّغوٌة، وتعتبر األسلوب ظاهرة هً 

"ٌاقاتها،وس فً األساس لغوٌة، تدرسها فً نصوصها
3
مكّونات المن خبلل الوقوف على  وذلك 

ر وفً جهازه اللّغوي: من الحروف، الكلمات، الّتراكٌب، اإلٌقاع، الصّ  األسلوبٌة للّنص األدبً

 على اختبلفها..

 فً الببلغةتقاطعها مع مدى ؤلسلوبٌة ٌّتضح لنا فاهٌم المتنوعة لالمهذه ومن خبلل 

، اللغوي التحلٌل قضاٌا بعض وفً المواضٌع، بعض فًبها  ترتبط كانت وإن علومها غالبٌة

 متهدراسا من جاستنتا ًف حّتى أّننا نلفً الكثٌر من الباحثٌن ٌسّمً األسلوبٌة بالببلغة الجدٌدة،

علم  :بلثالثّ  علومهاتتبعها لب األدبً بالتحلٌل تقوم الببلغة :أنّ  والببلغة األسلوبٌة بٌن التطبٌقٌة

 :مستوٌات ثبلثة فً أدبٌا   أثرا   تدرس األسلوبٌة بٌنما البدٌع،علم و البٌان،علم و المعانً،

  .التركٌبً والمستوی الداللً، والمستوی الصوتً، المستوی

                                                           

.702حبٌب مونسً، المرجع الّسابق، ص  - 1 
2
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ولعّل إقبال الّنقاد العرب على هذا المنهج األسلوبً فً مقاربة الّشعر العربً قدٌمه 

ٌة المعاصرة مواءمة للّشعر، واألكثر من ، وكونه أكثر المناهج الّنقدتهوحدٌثه راجع إلى مرون

 همن اعتبر هناك :لذلك مع الببلغة، وهً من أقدم العلوم اللّغوٌة، قرابةذلك أكثر المناهج 

 موضوعٌة فً الشكوطٌد العبلقة بالببلغة العربٌة، إذ " باعتباره (األسلوبٌة)أنسب المناهج 

 الشعري النص فً والجمالٌة الفنٌةالبناءات  ورصد كشف فً وبراعته األسلوبً، المنهج

ظرف." أي فً األدبً النص مقاربة على ومرونة وقدرة رحابة من به ٌمتاز لما اإلبداعً،
1
 

بدورها كانت أكثر العلوم العربٌة الّتً ٌستند إلٌها الّنقاد للبحث فً مختلف الّنصوص الببلغة و

عر القدٌم، الشّ  لقراءة علومهاب األدوات الّرحبةالّنقاد العرب القدماء فٌها لطالما وجد األدبٌة، و

 نجده أٌضا فً المقاربة األسلوبٌة.وهذا ما  الجاهلً خاّصة،

، مستوی أعلی كان وهذا الجملة، فً تنحصر كانت القدٌمة اللغوٌة راسات"الدّ غٌر أّن  

 إال ٌتمّ  أن ٌمكن ال وتحلٌلها اللغوٌة الظواهر بعض دراسة ألن حاجاتهم، ال تلبً الجملة ولكن

"النص، مستوی علی
2
 اللغة بنٌة تدرس بدأت عندما"ا أكثر تطّورا دَ بَ  اللغوٌة الدراسات مقدُ وتَ  

"والداللة، الجملة بناء الكلمة، بناء األصوات، :اآلتٌة من الجوانب
3
 األسلوبٌة بذلك شهدتف 

 البنٌوٌة المدرسة اّتجاهات هٌمنة من ذلك تبع وما اللسانٌة، الدراساتانتشار  مع جذرٌا   تحوال  

 اإلنسانٌة. العلوم مٌادٌن فً

 الصلبة المنهجٌة العلمٌة القاعدة منحی وهما: اثنٌن، منحٌٌن التطور هذا أخذ وقد

 األسلوبٌة األخری، فمعدن العلوم مع ٌتعامل متكامل علم إطار فً االستقبلل البنٌوٌة، ومنحی

هذه اللّغة الخاصة بعمل أدبً ما، أو الّتً صٌغ بها وما تترّكب منه اللغة،  مقومات عن البحث

كما أشرنا  الببلغة وثٌقة بصبلت باألسلوبٌة ترتبط التً األخری العلوم منالّنّص اإلبداعً، و

من نحو وصرف وببلغة كانت مستقلة عن بعضها، علوم اللّغة كما نبلحظ أّن  ،إلى ذلك سابقا

 األسلوبٌة "تبدأتحت سقف األسلوبٌة، إذ  هاكلّ وأدرجتها لكن األسلوبٌة جمعتها  وعروض

                                                           
محمد أمٌن شٌخة، الّتشكٌل األسلوبً فً الّشعر المهجري الحدٌث، مخطوط رسالة دكتوراه العلوم، جامعة محمد خٌضر،  -1

 . 488م، ص 7002/7008بسكرة، 

.702م، دار المعارف، القاهرة، ص 0881: 7عبد المّطلب محمد، بناء األسلوب فً شعر الحداثة، ط - 2 

.70م، دار قباء الحدٌثة، القاهرة، ص 7002لّغة، ط: الحجازي محمود، مدخل إلى علم ال - 3 
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 ثم المعانً، علم فً وتدخل والنحوٌة الصرفٌة مباحثها فتحلل الترکٌبً بالمستوی تحلٌلها

 والتماثل کراروالتّ   والتوازي اإلٌقاعٌة، متغٌراته فتتناول فٌها الصوتً المستوی تدرس

 ضوء فً النص وتحلل الداللً المستوی فً تدخل ثم والجناس، والسجع للحروف الصوتً

 تحلٌل عن فضبل وغٌرها، والتشبٌه ازلمجوا االستعارة تحلٌل فً: وذلك البٌان، علم معطٌات

"الثبلثة، علومها بٌن بالجمع الببلغة تقوم ال إذن. اللفظٌة المصاحبات فً االنزٌاح
1
ومهما  

 :وهً، كبرى تخرج عن البحث فً ثبلث مستوٌات تعّددت اّتجاهات األسلوبٌة فهً ال

 والتکرار، والتوازي اإلٌقاعٌة، بمتغٌراته النص فً ٌهتم :)اإلٌقاعً( الصوتً المستوی -

 والتنغٌم، والمقطع، بر،والنّ  والوزن، والوقف، والجناس، والسجع، للحروف، الصوتً ماثلوالتّ 

 .والقافٌة

 مثبل ذلك ٌتبع وما صوالنّ  والفقرة الجملة دراسة ٌمكن الدراسة هذه فً: ركٌبًالتّ  المستوی -

 :وعلمً المعانً بعلم ٌرتبط وكلّما طحٌة،والسّ  العمٌقة البنٌة وقصرها، الجملة بطول الهتمام

 .رفوالصّ  حوالنّ 

 المصاحبات واالختٌار، المفاتٌح، الكلمات دراسة ٌمكن المستوی هذا وفً: اللًالدّ  المستوی -

 جذور نری التقسٌمات هذه أساس علی .البٌان بعلم ٌرتبط وما االشتقاقٌة، ٌغوالصّ  اللغوٌة،

 الببلغة. فً األسلوبٌة

على حّد  -والّتنقٌب  ، فما بدا لنا من البحثاألسلوبٌةوالمقاربة  أّما عن شعر المعلّقات

بها فً قراءة شعر المعلّقات إاّل فً توضٌح بعض الّظواهر  وانٌلم ٌستعأّن األسلوبٌٌن  -اّطبلعنا

ما عدا بعض االجتهادات الّتً البنٌوٌة،  تكون قلٌلة جّدا مقارنة بالمقاربات وهً تكاداألسلوبٌة، 

، إاّل أّن طرٌقة الّطرح، الزال فً بداٌة مشواره البحثًقد ٌعتبرها البعض من باحث رّبما 

لى تقدٌمها، إضافة إلى أخرى إالّتً سنؤتً المقاربة هذه دارة ونوعٌة والّنتابج المتوّصل تثبت ج

ضمن هذه المباحث المتمّثلة فً المقاربة األسلوبٌة لشعر المعلّقات عند كّل من موسى سامح 

ٌّد حنفً حسنٌن، وبغداد بردادي الّذي تناول فً بحثه األسلوبً المعلّقات العشر  ربابعة، وس

 : جملة

                                                           

.772آفرٌن زارع، العبلقة بٌن األسلوبٌة والببلغة، ص  - 1 
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 ومقاربته األسلوبٌة لشعر المعلّقات: موسى ربابعة -1

فً مٌدان البحث  ةمن بٌن أولبك الّذٌن بذلوا مجهودات كثٌرربابعة سامح موسى  ٌعدّ 

فً  بل اعتمده كثٌرا وخاّصة وحسب، يٌكتف بالّتنظٌر لهذا المنهج الّنقداألسلوبً، فهو لم 

مقاربة الّشعر الجاهلً عاّمة، أي أّن مسار بحثه الّنقدي كان مّتجها أكثر فً المقاربات 

 األسلوبٌة.

ٌفرد دراسة خاصة  فً هذا المضمار ال نلفً موسى ربابعة ضمن هذا الّطرحو

فً  مختلف أعماله ومإلّفاته الّنقدٌةفً  وإّنما هذه األخٌرة جاءت ضمن مباحثبالمعلّقات، 

خاصة ، عمد إلى نماذج من المعلّقات ،تطّرقه إلى بعض الّظواهر األسلوبٌة فً الّشعر الجاهلً

على وجه الخصوص مثلما ٌشٌر هذه الّدراسة فً كتابه: قراءات أسلوبٌة فً الّشعر الجاهلً، 

عر الجاهلً مع االعتقاد "تهدف إلى معاٌنة ظواهر أسلوبٌة بارزة فً الشّ أحمد الدرابسة 

"فهٌته،بش
1
تقوم على إعادة الّنظر فً مفاهٌم الّدارسٌن حول الّشعر  وكانت فً األساس أٌضا 

 وما كشف فٌه من ظواهر، الجاهلً عامة، وما انطبع به من خواص على جمٌع األصعدة

 أسلوبٌة، لكن قبل ذلك سنقف على رإٌة موسى للّنص الّشعري الجاهلً:

 : ربابعة فً منظور موسى الجاهلً الّنص الّشعري  -أ

إلى غموض وعمق وصعوبة إدراك ما قد ٌشٌر إلٌه الّنص موسى ربابعة  بداٌة ٌشٌر

ًّ وٌكتسب ألقه الّشعري الجاهلً، فٌستدعً ذلك إجراءات أدق، إذ ٌقول:  "ٌتجلّى الّنّص الجاهل

ه المراوغة ال ٌفصح عّما ٌرٌد بسهولة متناهٌة، ولذلك فإّن هذ ووهجه من كونه نّصا مراوغا

تحتاج إلى أدوات ووسابل للوقوف على أبعادها وحدودها، ألّن المراوغة إعبلن واضح ٌتغٌا 

ٌّة عنصران  ٌّا، إذ إّن المباشرة الّتقرٌر )ٌبتغً( الّشاعر من ورابه أن ال ٌكون مباشرا وال تقرٌر

ٌّة والّدٌنامٌة عن الّشعر، ومن أجل هذا ٌصبح الّنّص الج ًّ ٌنفٌان الحٌو نّصا ٌحتاج إلى  اهل

"مل معه، وغالبا ما تتكّشف هذه األدوات من خبلل الّتعامل مع الّنّص نفسه.ؤأدوات للتّ 
2

 

                                                           

.740ٌنظر: عاطف أحمد الدرابسة، قراءة الّنص الّشعري الجاهلً فً ضوء نظرٌة الّتؤوٌل، ص - 1 

.00موسى ربابعة، قراءة الّنص الّشعري الجاهلً، ص  - 2 
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"إّن تشّكل الّنّص ، إذ من شرابح متعّددة األبعاد ٌتشّكل عند موسى الّنصّ  وبهذا فهذا

ٌّرا ًّ من شرابح متعّددة جعله نّصا مح الّشرابح ال ٌمكن ، إذ إّن الّربط بٌن هذه الّشعرّي الجاهل

، إذ تبدو أن ٌكون تعّسفٌا وال قسرٌا، وإّن بناء الّنّص على هذه الّشاكلة ٌجعله نّصا إشكالٌا

العبلقات بٌن هذه الّشرابح عبلقات غٌر واضحة ال تعّبر عن نفسها بسهولة، وإّنما تحتاج إلى 

ذي ٌقود إلى الّترابط قدرة استبطانٌة تستجلً مثل هذه العبلقات القابمة على الّتفاعل الّ 

"والّتماسك،
1
الفصل األّول( المبحث األّول من وهذا ما أشار إلٌه أٌضا كمال أبو دٌب )ٌنظر  

اثلها من نصوص ذات األبعاد المتعّددة، والّتً وما مالعامري  ةبن ربٌعخاصة فً معلّقة لبٌد 

ٌّز، قد تعمل المقاربة األ  سلوبٌة على تحلٌله وكشفه.تخلق داخل الّنص بناء محكما، بؤسلوب متم

 ومواءمته لنصوص الّشعر الجاهلً: األسلوبً المنهج -ب

فٌما ٌخّص المنهج المتّبع فؤشار موسى بوضوح إلى اعتماده أو استناده إلى كّل من 

األسلوبٌة والببلغة، باعتبارهما متقاربتٌن من حٌث أسس البحث )أشرنا إلى ذلك آنفا(، 

أو نوع الّدراسة وأساسها زٌادة  البنٌوٌة:كّل الّدراسات الّسابقة لؤلسلوبٌة بما فٌها متجاوزا بذلك 

هذه  فً : "وقد عمدتربابعة ذلك قاببل موسى ، وٌوّضحعلى المناهج األخرى فً المقدمة

ط ّدراسات األسلوبٌة الحدٌثة، لتسلٌالّدراسة إلى اإلفادة من الّدراسات الببلغٌة القدٌمة وال

وإذا كانت )الّظواهر األسلوبٌة( مع هذه الّظواهر  لى الّشعر الجاهلً فً كٌفٌة تعاملهالّضوء ع

اإلفادة من معطٌات الّنقد الجدٌد قد طّبقت بشكل كبٌر على الّشعر الجاهلً، حّتى شّكلت مدارس 

نقدٌة لها خصوصٌتها من مثل المنهج األسطوري والّنفسً واالجتماعً والبنٌوي والّتارٌخً 

وغٌرها من المناهج األخرى، فإّن هذه الّدراسة تقوم فً المقام األّول على معاٌنة الّنّص 

ًّ فً ضوء مع "طٌات جدٌدة،الّشعرّي الجاهل
2
من خبللها الكشف عن ربابعة حاول موسى  

ٌّزت الّشعر الجاهلً عامة، وشعر المعلّقات خاّصة.  مختلف الّظواهر األسلوبٌة الّتً م

القدرة على على من أنكر عدم  ، وٌردّ الحدٌثة قراءاتلابلٌة الّشعر لٌثبت قبهذا هو و

ٌقول: "وإذا كانت بعض الّدراسات ال تإمن فالجاهلً عر شّ العلى  معاصرةتطبٌق المناهج ال

، فإّن هذه الّدراسة تسعى بشكل أساسً بؤن تثبت  ًّ بتطبٌق المناهج الحدٌثة على الّشعر الجاهل
                                                           

.00، ص المرجع الّسابقموسى ربابعة،  - 1 
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تطّبق علٌه مقوالت الّنقد الحدٌث، وهذا أمر ٌعكس بصورة جوهرٌة مدى بؤّن الّشعر قابل ألن 

تقّبل هذا الّشعر لمثل هذه المقوالت، كما أّنها تثبت أٌضا حٌوٌة هذا الّشعر ودٌنامٌته فالبناء 

قد ٌعٌن ضمن معطٌات مناهج  هاألسلوبً الّذي ٌجّسده هذا الّشعر بناء من نوع خاص، ألنّ 

الّشعرٌة، واألسطورة، والبنٌة وغٌر ذلك."أخرى من مثل الّصورة 
1

 

وأخذت قدرا من قراءاته األسلوبٌة  هر األسلوبٌة الّتً لفتت انتباهه،ومن جملة الّظوا

مجّسدة فً شعر المعلّقات، نجد: ظاهرة الّتكرار بؤقسامه ومبانٌه، ظاهرة الّتضمٌن، ظاهرة 

ألسالٌب اللّغوٌة كالقسم، والّتبلٌغ، الّتجرٌد بؤنواعه، الّتضمٌن الببلغً، إضافة إلى بعض ا

وسنعرض فٌما ٌلً كٌفٌة تناوله لها، ألّنه لم ٌكتف بتقدٌمها وذكر ما ٌمّثلها من الّشعر بل 

 اإلشارة إلى ما ٌربطها بالّدراسات الّنقدٌة القدٌمة: 

 الّظواهر األسلوبٌة فً شعر المعلّقات: -ج

 :فً شعر المعلّقاتوأنواعه  الّتكرار -1-ج

مشٌرا  الّشعر الجاهلً دراسة أسلوبٌة كتابه:فً تكلّم موسى ربابعة عن هذه الّظاهرة 

"ٌشّكل الّتكرار فً الّشعر الجاهلً ظاهرة مهّمة تستحّق الّدراسة والّتحلٌل،  إلى أهمٌتها قاببل:

ٌكشف بلل إطار أسلوبً الّظاهرة وثٌقة الّصلة باألداء اللّغوي. فإّنها تستحّق الّدرس من خ هوهذ

"عن أبعادها،
2
الّشاعر من وراء  وبٌة ستحاول الكشف عّما كان ٌقصدهأي أّن القراءة األسل 

 .توظٌفه لهذه الّسمة األسلوبٌة

الّتكرار فً اصطبلح الببلغٌٌن كما عّرفه ابن إلى مفهوم ربابعة ثّم ٌرجع موسى 

من كّرر الّشًء إذا أعدته  : "الّتكرار وقد ٌقال الّتكرٌر: فاألّول اسم والّثانً مصدربـ معصوم

مرارا، وهو عبارة عن تكرٌر كلمة فؤكثر بالمعنى واللّفظ لنكتة )الّنكتة وثٌقة الّصلة بالجانب 

الّتؤثٌري الّذي ٌكّونه الّتكرار(، إّما للّتوكٌد، أو لزٌادة الّتنبٌه أو الّتهوٌل أو للّتعظٌم أو للتذذ 

)لتلذذ( بذكر المكّرر..."
3
( بتعرٌفه هذا عن الّتعرٌف الًّ G. Deleuzeدولوز )وال ٌختلف جٌل  

                                                           

. 2، 2، ص المرجع الّسابقموسى سامح ربابعة،  - 1 
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قّدمه ابن معصوم، واعتمده موسى ربابعة، ٌقول دولوز: "نعتبر أّن وحدة ما قد وقع تكرارها 

عندما نسّجل أثناء القراءة أّنها قد تّم ذكرها مّرة ثانٌة على األقل فً مسار الّنص،"
1
وٌبدو هذا  

على  ، على أّنه إعادة ذكر وحدة من وحدات الّنص مّرة أخرىللّتكرار اودقٌق امبّسطالّتعرٌف 

   .مستوى الّنص نفسه

عرض ما ٌمكن من تعرٌف ٌواصل بل  من المفاهٌم القدر ذلكال ٌقف موسى عند و

"إذا كان تعرٌف القدماء للّتكرار قد كشف عن  فٌقول ، بٌن القدماء والمحدثٌن،لّتكرار وأهمٌتهل

الجانب الّتؤثٌري فً نفس المتلقً، فإّن تعرٌف المحدثٌن أضاء جانبا من الجوانب المتعلّقة ببنٌة 

( كلمة التٌنٌة ومعناها ٌحاول مّرة أخرى. والّتكرار إحدى Repetitionالّنص األدبً، فكلمة )

ٌّة للّنص، وهو ٌستعمل فً الّتؤلٌف الموسٌقً،   وفً الّرسم، وفً الّشعر والّنثر،األدوات الفن

"ساعد فً إعطاء وحدة للعمل الفّنً،والّتكرار ٌحدث تٌار الّتوقّع، وٌ
2
وهنا إشارة منه إلى كون  

، وقد جعله ترجمة للكلمة األجنبٌة ، ولها تؤثٌراتهاً مختلف الفنونالّتكرار ظاهرة موجودة ف

(Repetition)  ألّن هذا المصطلح قد شهد إشكالٌة الّترجمة فً الّنقد العربً كغٌره من

المصطلحات الّنقدٌة األجنبٌة، والعربٌة العدٌدة كـ: "الّتكرار، الّتكرٌر.. الّترداد... اإلطناب،"
3
 

ادفات إاّل أّن الّتكرار ٌكون غالبا فً مفهومه أّنه ذكر الشًء ثّم إعادته ومع كثرة هذه المتر

 ثانٌة.

إلى جانب كون الّتكرار ظاهرة أسلوبٌة فإّنه "كؤٌة أداة لغوٌة ٌعكس جانبا من الموقف 

الّشعوري واالنفعالً، وهذا الموقف تإّدٌه ظاهرة أسلوبٌة تشّكل لبنة أساسٌة من لبنات العمل 

ٌنظر إلى الّتكرار خارج نطاق الّسٌاق،" األدبً، وال
4

وإن كان مصلح الّتكرار ٌرادف  

مصطلح الّترداد، فإّن هذا األخٌر قد عابه البعض، حٌن ربط بالجانب الّنفسً، على أّن "الّترداد 

ٌشٌر إلى الهوس،"
5
والبعض قد عاب هذه الّظاهرة فً الّشعر على أّنه قصور من قدرة  

 ٌعمد بذلك إلى الّتكرار لبعض الكلمات أو العبارات...الّشاعر على اإلبداع ف

                                                           

ٌّل،  - .081م، إفرٌقٌا الّشرق، الّدار البٌضاء، المغرب، ص 0880ط: فرٌد الّزاهً، الحكاٌة والمتخ 1  
. 04، ص موسى سامح ربابعة، قراءات أسلوبٌة فً الّشعر الجاهلً - 2 

.027ٌوسف وغلٌسً، إشكالٌة المصلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد، ص  - 3  
4
 . 04، صالجاهلًٌنظر: موسى سامح ربابعة، قراءات أسلوبٌة فً الّشعر  -

.072م، طبعة الجاحظٌة، الجزابر، ص 7000: 0ٌنظر: محمد الّسعٌد عبدلً، المنهج الموضوعاتً أسسه وإجراءاته، ط - 5  



 المقاربة األسلوبية لشعر المعلقات                                                        الفصل الثاني: 
 

100 

من خبلل: فهً تتحّدد األدوات الّتً ٌبنى علٌها الّتكرار فً الّشعر عند موسى،  أّما عن

البّلزمة، العنصر المكّرر، الجناس االستهبللً، الّتجانس الّصوتً، واألنماط العروضٌة، "

، ولكّل يالبٌت الّشعرالكلمة إلى العبارة وإلى  وظاهرة الّتكرار تبدأ من الحرف وتمتّد إلى

"ظاهرة دورها،
1
ًّ ٌتبعه الشاعر فً نظم نّصه الّشعري إاّل وله أهمٌة   إذ أن أي أسلوب مع

 وجمالٌة فنٌة فً هذا الّنص، فٌسعى بذلك الّناقد إلى الكشف عنها.

مرتبطة ارتباطا وثٌقا "أنماط الّتكرار على اختبلف ألوانها  كما ٌر موسى ربابعة أنّ 

تكرار البداٌة أم تكرار بالموسٌقى سواء أكانت هذه األنماط تكرار حرف أم تكرار كلمة أم 

"البّلزمة،
2
المعالجة فً البحث أو أهّم ألوان الّتكرار الّتً وردت فً ّشعر  ومن أقسام الّتكرار 

 المعلّقات :

 تكرار الحروف:   -

ار الحروف ببٌت من معلّقة امرئ القٌس فً وصفه تبٌان فاعلٌة تكر فًٌستعٌن موسى 

 حصانه، إذ ٌقول:ل

ا ُل ِمْن َعلِ            ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمع  ٌْ ُه السَّ  َكَجْلُموِد َصْخٍر َحطَّ

ذلك  ٌعلّل موسىوفً هذا البٌت ٌتكّرر كّل من حرف المٌم والّراء بشكل الفت للّنظر، ف

أّن الّشاعر ٌفتعل مثل هذا الّتكرار إلبراز مقدرته، لكن ٌنبغً أن ٌنظر إلى : "ٌحس المرء قاببل

ٌّة، وهذه  الّظاهرة فً سٌاقها الّذي وردت فٌه. فتكرار حرف المٌم وحرف الّراء ٌثٌر نغمة قو

ًّ القوّي ٌتناسب مع قّوة الحصان وسرعته الهابلة الّتً  ٌّة أو الجرس الموسٌق الّنغمة القو

"قٌس فً هذا البٌت،الٌمتدحها امرإ 
3
فهو ٌربط هذه الظاهرة األسلوبٌة بسٌاق صورتها  

الواقعٌة، فمن خبلل هذا البٌت ٌمكن تصور حركة الحصان الّتً قد ٌصّورها رّسام بلوحة فً 

 .وكلمات نظمها فً بٌت شعري  ا امرإ القٌس بحروف وأصواتحٌن رسمه

 

                                                           

. 04، ص المرجع نفسهموسى سامح ربابعة، قراءات أسلوبٌة فً الّشعر الجاهلً،  - 1 

. 02ص المرجع نفسه،  - 2 
 .  70، 70، ص الجاهلًاءات أسلوبٌة فً الّشعر موسى سامح ربابعة، قر -3
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 تكرار الكلمات:  -

هو (،  "وAnapher) عند بعض الّشعراء، تكرار البداٌةٌظهر هذا الّنوع من الّتكرار فً 

"فً بداٌة أبٌات أو فقرات متتابعة،عبارة عن إعادة كلمة أو عبارة 
1

وٌمّثل موسى على هذه   

َوَمْن من المعلّقة:  58إلى البٌت  50الّظاهرة بؤبٌات من معلّقة زهٌر بن أبً سلمى، من البٌت 

ٌَُصاِنعْ لَ  ْجَعل .. ْم  ٌَ ُك ..َوَمْن  ٌَ ٌُوفِ ..َوَمْن  ْجَعِل.. َوَمْن َهاَب .. َوَمْن  ٌَ ْعِص َوَمْن  ٌَ َوَمْن لَْم .. َوَمْن 

ُذدْ  ْغَتِربْ ..ٌَ ٌَ مْ  ..َوَمْن  ٌَُكرِّ  .َوَمْن اَل 

، وٌشٌر موسى إلى الغاٌة من وراء ذلك "من"فما ٌبلحظ هو تكرار االسم الموصول 

تساوي هذا  وإنّ  تجربة الّشاعر ورإٌته،الّذي احتوى على الحكمة وقدم  من فٌقول: "تكرار

وهذه األبٌات تعكس رإٌة الّشاعر، وقد  ٌات تكّون بناء متكامبل ومترابطا،الّتكرار ٌجعل األب

جاءت هذه الّرإٌة واضحة من خبلل أسلوب الّتكرار الّذي جعل البناء بٌن هذه األبٌات 

الّسامع هو إبراز لقٌمته ما ٌثٌره هذا الّتكرار من إحساس فً نفس  متبلحما. باإلضافة إلى

"ووظٌفته،
2
وٌتضح لنا من قوله هذا أّنه أشار إلى قضٌة أخرى أنكر وجودها بعض الّنقاد فً  

شعر المعلّقات، وأثبتتها القراءة األسلوبٌة من خبلل هذا الّطرح، وهً قضٌة الوحدة العضوٌة 

فً نصوص المعلّقات، وقد ٌكون هذا برهانا إضافة إلى براهٌن أخرى على توفّر القصٌدة 

 اته الوحدة.   المعلّقاتٌة على ه

"، وما ٌقابله نحن" المنفصل تكرار الّضمٌروٌظهر هذا الّنوع من الّتكرار أٌضا فً 

على سبٌل المثال فً أبٌات عمرو بن كلثوم وفً أبٌات لعبٌد بن  الّضمٌر المّتصل "نا"

فزعنا، ألسنا نحن أكرم إن  ألسنا المانعٌن إذا) ،األبرص، وأبٌات لؤلعشى مٌمون بن قٌس

ٌّة بالّنحن الفخرٌة، فتكراره للّضمٌر نحن فً جملة ألسنا: و ا...(،نسبن معلّقة عمرو بن كلثوم غن

"ٌسند شكبل ومضمونا لهجة الّشاعر فً إلقابه الّرامً لبّث الحماسة فً الّسامعٌن المخاطبٌن، 

ارة وال رٌب فً أّن اإللحاح على هذه العب ،الّذٌن ٌحّرضهم على القتال، وهو ٌزهو بهم وٌفخر

                                                           
1
 . 00، 01ص  موسى ربابعة، المرجع السابق، -
 . 44، ص المرجع نفسه -2
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"ع االسترسال فً تعداد مفاخر قومه.)ألسنا( فً أوابل األبٌات لٌشّد الّسامع، وٌجعله ٌتوقّ 
1
 

وٌكاد ٌكون هذا الّنوع من الّتكرار أٌضا فً معلّقة الحارث بن حلزة، ألّنه هو اآلخر وقف على 

 مفاخر قومه فً هذه المعلّقة فكان كثٌر الّتكرار للنحن القومٌة.

 (:Refrainتكرار الّّلزمة ) -

، وهً مجموعة من األصوات أو إلى معنى الّصدى بالفرنسٌةكلمة البّلزمة  تشٌر

الكلمات الّتً تعاد فً المقاطع الّشعرٌة بصورة منتظمة، وهً نوعان: البّلزمة الّثابتة ٌتكّرر 

، والبّلزمة المابعة ٌطرأ فٌها تغٌٌر خفٌف على البٌت المكرّ  ًّ ، رفٌها البٌت الّشعري بشكل حرف

ٌّة من تؤصٌل المتن القرآنً.. إذ تعّد القلب الّنابض للّنص الّذي سٌقت فٌه،  وهً: "خّصٌصة فّن

إذ هً بمثابة بإرة الّنص،"
2
وهً سٌرة مؤلوفة فً الخطاب القرآنً تتجّسد فً سورة الّرحمن،  

ُكَما ُتَكّذَبان(( حٌث تتكّرر البّلزمة ))َفِباَيِّ آاَلِء َربِّ
3
، وقد وفً العدٌد من الّسور القرآنٌة األخرى 

جاء هذا الّنوع من الّتكرار فً الّشعر الجاهلً، المعلّقاتً خاّصة كما أشار إلى ذلك موسى 

 .ربابعة

"إّن هذه اللّون من الّتكرار  :ربابعة ٌقول موسى الّنوع من الّتكرار أّما عن فابدة هذا 

حم بٌن أجزاء القصٌدة كما أّنه ٌساعد على جعل القصٌدة ٌخدم بالّدرجة األولى الّترابط والّتبل

قادرة على تكوٌن تركٌب متناسق، ومن خبلل هذه ٌحّس المرء أّن القصٌدة ذات وحدة متكاملة 

مترابطة لٌس من ناحٌة الموضوع، وإّنما من ناحٌة البناء،"
4
واختار موسى قصٌدة أبً ذإٌب  

تمثٌبل لهذه الّظاهرة، هذه القصٌدة الّتً قارن كمال أبو الهذلً فً رثاء أبنابه كؤفضل الّنماذج 

، وأثبتت الكثٌر من الّدراسات البنٌوٌة إلى كون المعلّقة دٌب بٌنها وبٌن معلّقة لبٌد بن ربٌعة

مع أّن هناك عشر معلّقات فٌها ما تحوي وحدة عضوٌة، ولم ٌشر إلى أّي معلّقة فً هذا الّنوع، 

 .فٌها من هذه الّظواهر

                                                           
    م.2/1/7007إبراهٌم خلٌل، رإٌة جدٌدة لعبلقة الّنقد باألسلوب واللّغوٌات، صحٌفة قاب قوسٌن،  -1
 http://www.qabaqaoayn.com  

م، األمل للّطباعة والّنشر والّتوزٌع، 7007، 0مزاري شارف، الّتشاكل والبّلزمة فً الخطاب الّشعري، مجلّة الموروث، ع  - 2

  .40دمشق، ص 
، القرآن الكرٌم بالّرسم العثمانً، برواٌة حفص عن عاصم. 02سورة الّرحمن، بدء من اآلٌة  - 3  
.10هلً، ص موسى ربابعة، قراءات أسلوبٌة فً الّشعر الجا - 4 

http://www.qabaqaoayn.com/
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كان موسى بعد تقدٌم هذه األنواع من الّتكرار ٌخلص إلى تؤكٌد هذه الّظاهرة على  وإن

ٌّة فٌقول: "الّتكرار أداة فّنٌة وثٌقة الّصلة بالبحث األسلوبً القابم على االختٌار الّذي  أّنها أسلوب

"،وّجهه الموقف الّذي ٌقفه القابلٌ
1
، ٌوٌةحث البنمبحث من مبا"اك من اعتبر الّتكرار فإّن هن 

"،البنٌوٌة الموضوعاتٌةخاّصة ضمن 
2
على أّنه من بٌن اإلجراءات الّتً تعتمد فً تحدٌد  

 .، وحتى الموضوعاتٌة منهج ٌؤخذ من مختلف المناهج األخرىموضوع عمل أدبً ما

 األعشى:  معلّقةظاهرة الّتضمٌن العروضً فً  -2-ج

ظاهرة أسلوبٌة أخرى فً الّشعر فبعدما تطّرق موسى إلى ظاهرة الّتكرار انتقل إلى 

تفٌنا بما مّثل كثٌرا على هذه الّظاهرة بشعر األعشى لكن اك، وقد الجاهلً، خاصة شعر األعشى

ٌّدا بموضوع بحثنا وهو شعر المعلّقات، استشهد به من معلّقة و ما  أخذ من المعلّقة فقط، تق

 ضمٌن العروضً.األعشى لتوضٌح هذه الخاصٌة األسلوبٌة، والمتمّثلة فً: التّ 

ظاهرة الّتضمٌن العروضً فً شعر ل فً عرضههذه المعلّقة لموسى  ووقع اختٌار

"حضور جوهرّي فً شعر هذا الّشاعر، ما لهذه الّظاهرة منل"األعشى، وذلك 
3
عامة، وفً  

ٌّزت أسلوب رجل شاعر، وهو األعشى.  المعلّقة خاصة، مّما قد ٌعنً لنا أّنها ظاهرة أسلوبٌة، م

، عرف عند ربابعة، على أّنه: " ن الّتضمٌن اصطبلحا فٌتحّدد عند موسىأّما ع ًّ إجراء أسلوب

أن تتعلّق قافٌة البٌت األّول بالبٌت الّثانً، أو وهو الّنقاد القدامى بـ: المبتور )قدامة بن جعفر(، 

ّول عٌب والّشابع عند بعض العروضٌٌن والّنقاد أّن األ، أاّل ٌتم معنى البٌت إاّل بالّذي بعده

"انً لٌس معٌبا.والثّ 
4
  

ثّم نجد الّتضمٌن هو اآلخر من شؤنه أن ٌضمن تبلحم األبٌات، "فاألبٌات الّتً تشتمل 

على الّتضمٌن ٌتعلّق بعضها ببعض، وٌكون الّرابط بٌنها رابطا معنوٌا ونحوٌا مع استبعاد 

"الّرابط الوزنً،
5
 وهذا وجه آخر من الوجوه الّتً تثبت احتواء شعر المعلّقات على الوحدة  

                                                           

  1 .12 ، صموسى ربابعة، المرجع الّسابق -
.000ٌنظر: ٌوسف وغلٌسً، إشكالٌة المصطلح، ص  - 2 

.  12موسى سامح ربابعة، قراءات أسلوبٌة فً الّشعر الجاهلً، ص  - 3 

. 12، 12ص  المرجع نفسه، - 4 

. رإٌة جدٌدة لعبلقة الّنقد باألسلوب واللّغوٌاتإبراهٌم خلٌل،  - 5  
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وهكذا ٌكون لكّل بٌت  .العضوٌة، كشفت عنها ظاهرة أسلوبٌة أخرى هً ظاهرة الّتضمٌن

على  صلة بما قبله وما بعده، مّما ٌإّدي إلى ترابط األبٌات وتبلحمها، ورغم وقوف موسى

فهو ٌشٌر إلٌه أّنه لٌس عٌبا، ولم ٌعتمد من كذلك عٌبا أو لٌس موقف الّنقاد من الّتضمٌن، كونه 

ٌّن فٌها الّتضمٌن والّتفرٌع  :المعلّقة إال ثبلثة أبٌات ٌب

 الّتضمٌن والّتفرٌع: -

وهو  أخرى سّماها الّنقاد الببلغٌون الّتفرٌع، ٌرتبط بظاهرة كما ٌرى موسى الّتضمٌنف

نعتا حسنا ثّم ٌؤخذ الّشاعر فً وصف من األوصاف فٌقول: ما كذا وٌنعت شٌبا من األشٌاء "أن 

"ٌقول بؤفعل من كذا،
1
 ( من المعلّقة:14-13-12وٌمّثل على هذا بقول األعشى فً األبٌات ) 

اِض اْلَحْزِن ُمْعِشَبٌة      ٌَ َها ُمْسِبٌل       َما َرْوَضٌة ِمْن ِر ٌْ  َهِطلُ َخْضَراُء َجاَد َعلَ

ْمَس ِمْنَها َكْوَكٌب شَ   ْبِت ُمْكتَ ـــٌَُضاِحُك الشَّ ٌر ِبَعِمٌِم النَّ  ِهلُ ـــــــــِرٌق      ُمَإزَّ

ِب ِمْنَها َنْشَر َرابِ     ٌَ ا ِبؤَْط ْوم  لُ ـــــــَواَل ِبؤَْحَسِن ِمْنَها إِْذ َدَنا اأْلَصُ ـــــــَحٍة        ٌَ
 

: "تتخذ ظاهرة الّتفرٌع قاببلالّظاهرة فً األبٌات المذكورة هذه ل موضحا موسى ٌقول

ًّ ثّم ٌؤتً خبر هذا االسم على شكل جار ومجرور )بؤفعل(،  شكبل ثابتا، إذ إّنها تبدأ باسم منف

وألّن الّظاهرة تبدأ بالّنفً، فقد سّماها  بٌات إاّل بقراءة الجار والمجرور،ولذلك ال ٌتم معنى األ

د."ابن الّنفً والجحو
2

 

وٌظهر من خبلل دراسة موسى هذه وإن رّبما لم ٌتعّمد أو ٌقصد ذلك بصدد دراسته 

"هناك من الّنقاد  بكونها تحّقق الوحدة العضوٌة فً القصٌدة، ألنّ  لّظاهرة الّتضمٌن العروضً

والببلغٌٌن واللّغوٌٌن من رأى أّن الّتضمٌن لٌس عٌبا )األخفش، الّسكاكً، عبد القاهر 

وتؤتً تعلٌقاتهم على بعض األبٌات تؤكٌدا للعبلقة القابمة على الّترابط والّتبلحم  الجرجانً(،

ٌّة الّتً تإمن باستقبلل البٌت الّشعرّي.  بٌن األبٌات، وهذا موقف ٌتجاوز حدود الّنظرة الجزب
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"ثل هذه الفكرة كؤبً العباس ثعلب،فقد حاول الكثٌر من الّنقاد تؤكٌد م
1
وهذا الّتصرٌح ٌبدو  

ضحا على وجود الوحدة العضوٌة فً هذه المعلّقة وفً نصوص أخرى اشتملت على نفس وا

الّظاهرة األسلوبٌة، وهً الّتضمٌن، كما أّن لٌس موسى فقط من أشار إلٌها بل حّتى بعض 

 موسى فً قوله. استشهد بهمالّنقاد القدماء الّذٌن 

ّشاعر لتظهر كخاصٌة أسلوبٌة وبالتالً الّتضمٌن ظاهرة وأداة أسلوبٌة، أداة ٌعتمدها ال

شّكلت ظاهرة الّتضمٌن المقترنة بالّتفرٌع أداة من األدوات األسلوبٌة الّتً فً شعره، بحٌث 

 استطاع األعشى من خبللها أن ٌعّبر عن رإٌته وموقفه بطرٌقة استطاعت أن تنّظم األبٌات

ٌن مقدرة فابقة على تجاوز وقد أثبت الّشاعر بظاهرة الّتضم وتظهرها على أّنها وحدة متكاملة،

ت أو وحدته هً القاعدة حدود البٌت الّشعري، مّما ٌنفً رإى الّنقاد القدماء أّن استقبلل البٌ

 األساسٌة. 

أّن الباحثٌن فً نظرٌة الّنظم الّشفوي قد جعلوا وانتهى موسى إلى نتٌجة مفادها: 

ٌّز الّشعر المكت ًّ واحد من األسس الّتً تم وب عن الّشعر الّشفوّي، إذ ٌرى الّتضمٌن العروض

ٌّا هإالء أّن قلّة الّتضمٌن العروضً فً شعر فترة ما ٌعنً أنّ  ، هذا الّشعر قد نظم نظما شفو

فً المعاصر وجود الّتضمٌن فً الّشعر الجاهلً الّشفوي، وحّتى "وموسى ٌبطل هذا بدلٌل 

."باسم الّتدوٌر
2
نصوص المعلّقات، وهً  فهو بذلك ٌرّد على مسؤلتٌن اثنتٌن طرحتا حول 

قضٌة شفوٌة المعلّقات من تدوٌنها، ومسؤلة الوحدة العضوٌة، فؤثبت بذلك وجود الّثانٌة، ونفى 

وجود األولى، مّما ٌعنً أّن نصوص المعلّقات قد دّونت، مّما قد ٌزٌد إثبات شًء آخر، وهً 

 الّنقد الحدٌث.أّنها علّقت، ثّم هً تحتوي على خاصٌة الوحدة العضوٌة الّتً أثارها 

التضمٌن العروضً أّن لظاهرة وهذا ما ٌراه أٌضا أحمد عاطف الدرابسة، من كون 

ّن ظاهرة الّتضمٌن ذلك قاببل: "إ توّصل موسى إلى هو ٌشٌر إلىالشفوٌة والكتابة: وعبلقة ب

كما أشار إلى أّن الباحثٌن فً  ة فً الّشعر الجاهلً وشعر األعشى،العروضً تترّدد بكثر

ٌّز الّشعر   نظرٌة النظم الّشفوي قد جعلوا الّتضمٌن العروضً واحدا من األسس الّتً تم
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. فً حٌن أّن النتٌجة المنطقٌة الّتً ٌجب أن ٌنتهً إلٌها موسى المكتوب عن الّشعر الّشفوي.

وشعر األعشى خاصة  ربابعة، هً أّن كثرة الّتضمٌن العروضً فً الّشعر الجاهلً عامة

".توحً بؤّن الّشعر الجاهلً فً مرحلة قرٌبة نسبٌا من اإلسبلم
1

 

"وٌبدو أّن  من قبل الّنقاد، فٌقول:لبٌة إلى الّتضمٌن الّنظرة السّ وبهذا ٌرّد موسى على 

ٌّا متعلّقا بطبٌعة الموقف الّنقدي الغالب عند  وراء الّنظرة الّسلبٌة إلى الّتضمٌن سببا جوهر

كانت وحدة البٌت شكبل  كّل بٌت من الّشعر قابم بذاته إذمعظم الّنقاد، وهو أّنهم كانوا ٌرون أّن 

ٌت له استقبللٌته عن وأّن الخروج على هذه الوحدة ٌعنً تحطٌم نسق ٌإمن بؤّن كّل بمقّدسا 

األبٌات األخرى، ومن هنا فإّن بعض الّنقاد المعاصرٌن رأوا فً الّتضمٌن شكبل من أشكال 

الّتمّرد على وحدة البٌت وتملمبل نحو الوحدة البنابٌة."
2

 

عن  قد كشفهذا عن الّتضمٌن والّتفرٌع، وهكذا نجد أّن هذا الّطرح الّذي قدمه موسى 

وأثبت قضاٌا وسٌمات أخرى نفى البعض صوص المعلّقات، لنأسلوبٌة خصابص أخرى 

ولم ٌقف موسى وجودها، وهً أّن هذه الّنصوص المعلّقاتٌة محكمة البناء متبلحمة األبٌات، 

عند هذه الّظواهر وحسب بل تطّرق إلى ظواهر أخرى، منها ظاهرة الّتجرٌد الّتً سنشٌر إلٌها 

 من خبلل العنصر اآلتً: 

 :شعر المعلّقاترٌد فً ظاهرة الّتج -3-ج

ًّ  ، بما ٌربطه بالببلغة، ألّنه:التجرٌدٌقف موسى ربابعة على مفهوم  "لون ببلغ

فً الّنص الّشعري الجاهلً، خاّصة فً مقّدمة القصٌدة، واستخدام الّشاعر لهذه  وظاهرة بارزة

الّظاهرة مرتكز على البعد الّنفسً، وهذا األسلوب لٌس منفصبل عن جسد القصٌدة، وإّنما هو 

أسلوب ٌوحً بالجّو الّنفسً للقصٌدة وموقف الّشاعر من األشٌاء الّتً ٌصطدم بها."
3
بهذا و 

ن قد جنحوا إلى هذا الخاصٌة ء الجاهلٌٌن بما فٌهم المعلّقاتٌٌى أّن الّشعراالمعنى ٌفهم عل

األسلوبٌة لما قد ٌحدث فً أنفسهم من أشٌاء ال ٌبغون الكشف عنها أّنها لهم، بل لغٌرهم، فً 
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، ونسبته فً ما بنفسهسلوبٌة إلثبات األاهرة ظّ حٌن هً تخّصهم أكثر، بحٌث ٌعتمد هذه ال

 .القصٌدة إلى غٌره

"معناه قد تعتقد أّن فً الّشًء من نفسه  والّتجرٌد اصطبلحا كما أشار إلٌه ابن جّنً:

معنى آخر كؤّنه حقٌقته ومحصوله، وقد ٌجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت علٌه معانٌها. نحو 

قولهم: لبن لقٌت زٌدا لتلقٌن منه األسد، ولبن سؤلته لتسؤلن منه البحر، فظاهر هذا أّن فٌه من 

هناك شٌبا منفصبل عنه، وعلى هذا ٌخاطب  نفسه أسدا وبحرا وهو عٌنه األسد والبحر، ال أنّ 

َها  ٌُّ ا أَ اإلنسان منهم نفسه، حّتى كؤّنها تقابله أو تخاطبه كقول األعشى: َوَهْل ُتِطٌُق َوَداع 

ُجُل... "نت ترٌد به نفسك ال المخاطب نفسه.أو هو إخبلص الخطاب لغٌرك وأ الرَّ
1
  

لّتجرٌد المحض، والّتجرٌد غٌر ، وهما: اٌقف موسى على قسمٌن اثنٌن للّتجرٌدوبهذا 

بل بشعر من المعلّقات.  لم ٌمّثل علٌه الّنوع الّثانً من الّتجرٌد،:المحض، وهذا األخٌر، أي 

"أن تؤتً بكبلم هو  وهو، كان تمثٌله بها على الّنوع األّول من الّتجرٌد، وهو الّتجرٌد المحض

خطاب لغٌرك وأنت ترٌد به نفسك، فالّتجرٌد ٌظهر الّصوت األنا المتمّثلة باألنت الّتً غفل 

عنها فً القصٌدة الجاهلٌة على أّنها تلك الغنابٌة الّصافٌة، وتتشّكل هذه الّظاهرة فً صورة 

ابتعاد الّشاعر عن ذاته أو االنفصال عنها."
2
معلّقتهٌقول لبٌد بن ربٌعة فً  

:
 

ر َعْت أَْسَباُبَها وِرَماُمهَ   ِمْن َنَواَر َوَقْد َنؤَْت    َبْل َما َتَذكَّ  اـــــَوَتَقطَّ

َد َوجَ  ٌْ ٌة َحلَّْت ِبَف ٌَّ َن ِمْنَك َمَراُمَهاـــــــــُمرِّ ٌْ َ  اَوَرْت    أَْهَل اْلِحَجاِز َفؤ

ٌّن لّتجرٌد ماثبل فً قول ا : "أسلوبقاببلبٌات موسى سّر هذا األسلوب فً هذه األ ٌب

 لى إجراء الخطاب بضمٌر المتكلّم أتذّكر ومنً،وقوله أٌن منك دون أن ٌعمد إ الّشاعر تذّكر

فبلبد من موقف نفسً ضاغط ووضع شعورّي متؤّزم ٌدفعان الّشاعر إلى الّتحّدث إلى نفسه 

"ل فً تشكٌل أسلوب الّشاعر ولغته،المنشطرة، فطبٌعة الموقف ٌتدخّ 
3
ما ٌربط موسى وكثٌرا  

ًّ فٌقول: "إّن لهذا األسلوب بعدا نفسٌا ٌتمركز فً أعماق الّشاعر،  هذه الّظاهرة بالبعد الّنفس
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؟  ٌلتقً انه بؤسلوب االستفهام بل تذّكر، وأٌن مرامهاومّما ٌدّعم هذا الّتعمٌق الوجدانً اقتر

"،والقطٌعةاالنفصال األسلوبان لٌكشفا عن ذات الّشاعر المنكسرة، ولٌرسما هاجس 
1
 ٌرجعو 

، الّذي كشفت عنه المقاربة البنٌوٌة كما رأٌنا عند تعلٌل الّظواهر إلى الموقف الّنفسً موسى

 .سامً سوٌدان، وسوزان ستٌتكٌفتش

َض َوْصلُُه    َفاْقَطْع لَُباَنةَ      وٌقول لبٌد أٌضا:  ...........          َمْن َتَعرَّ

 ...........          اْلَجِزٌِل َوَصْرُمهُ اْلُمَجاِمَل بِ َوأَْحُب                

اقترن "عندما كما ٌوّضحها موسى ربابعة فاقم صورة الّتجرٌد االنفعالٌة وٌظهر ت

إّننً أقطع أو  وٌبدو هذا األسلوب أكثر إثارة من قول الّشاعر الّتجرٌد بفعل األمر فاقطع وأحب

ذا األسلوب، حّتى ٌرى نفسه بوضوح، فإّنه جعل ، ولجوء الّشاعر إلى مثل هحب(أحبو )أ

فإّن الّذات األخرى الّذات األخرى تقابله، فإذا كانت نفسه ال تطاوعه على القطع واالنفصال 

"رّبما تطاوعه،
2
مّرة أخرى عند فً البحث األسلوبً، بعدما كّنا قد أشرنا االنفصال وهكذا ٌرد  

الوصل والقطع أو سوٌدان حٌنما تكلّم عن خاصة عند سامً  لبنٌوٌٌنا إلى وروده عند

 .االنفصال واالّتصال، وتؤخذ معنى آخر عند األسلوبٌٌن

تجاوز انطماس الّطلل وانفصال نوار عاد إلى ذاته قبل  لبٌدوعندما استطاع الّشاعر 

ّذات األنت، ألّن البضمٌر المتكلّم األنا بدال من "االحتماء بالقبٌلة واالنضمام إلٌها، فجاء خطابه 

"،استطاعت تخّطً عذاباتها وتحلم بالفاعلٌة والمجد
3
، 58، 57، 56، 55فً األبٌات ) ٌقول 

ِنً .. سنقف منها فقط على العبارات: (64، 63، 60 اُمَها ِبؤَنَّ اُل َعْقِد َحَباِبِل َجذَّ .. لَْم َوصَّ

ُت إِْذ ُرِفَعْت َوَعزَّ ُمَداُمَهاأَْرَضَها..  ٌْ  .. َواَف

أٌضا فً الّتمثٌل على ظاهرة الّتجرٌد المحض على أبٌات من معلّقة عبٌد وٌقف موسى 

ُنوبُ ــبن األبرص الّتً مطلعها :        ْقَفَر ِمْن أَْهلِِه َمْلحُ  اُت َفالذَّ ٌَّ ِب  وُب        َفاْلقٌطَّ

 اَعَك اْلَمِشٌبُ أَنَّى َوَقْد رَ   َتْصُبو َوأَنَّى لََك التََّصاِبً    :11فمن البٌت األّول إلى البٌت 

                                                           

.80ص  : موسى ربابعة، المرجع الّسابق،ٌنظر - 1 

. 80، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 2 

. 87، ص : المرجع نفسهٌنظر - 3
 



 المقاربة األسلوبية لشعر المعلقات                                                        الفصل الثاني: 
 

109 

ا ُربَّ َماٍء َوَرْدُت آِجٍن      َسِبٌلُُه َخاِبٌف َجِدٌبُ  ثّم البٌت الّذي ٌقول فٌه:          ٌَ 

انشراح الّذات وانقسامها وتوّزعها بٌن "ٌبرز أسلوب الّتجرٌد من خبلل هذه األبٌات 

الوجد( إلى صوت حاضر )الّذات المنطفبة( وصوت غابب )صوت اآلخر ٌهجس بتبارٌح 

ضمٌر المتكلّم ٌجّسد حّس الّشاعر بالعودة إلى الماضً، وتغدو األنت هً المتكلّم المخاطب فً 

األنا باألنت  آن واحد، بالّتخلّص من الّذات إلى اآلخر ٌفتح بابا للحوار الّذي ٌظهر تماري

"لتحضر حضورا باهرا،
1
آخر، من بااللتفات من ضمٌر إلى البعض وهذا ما قد ٌصطلح علٌه  

المفرد إلى المثّنى إلى الجمع، أو من المذّكر إلى المإّنث أو العكس، وأٌضا من المتكلم إلى 

المخاطب أو الغابب أو العكس، وهناك الكثٌر من الّدراسات وقفت علٌه خاصة فً القرآن 

 الكرٌم.

 : معلّقة امرئ القٌسل ظاهرة الّتضمٌن البّلغً - 4-ج

دراسة تضمٌن الّشعراء العرب القدماء لمعلّقة لجزبٌة على وقف موسى ربابعة فً هذه ا

امرئ القٌس من خبلل مفهوم الّتناص، ومناقشة أسلوب الّشعراء فً الّتعامل مع نّص امرئ 

القٌس من خبلل توظٌفه ومسخه وامتصاصه فً نصوصهم، وعمد بعض الّشعراء إلى استخدام 

ئ القٌس، وإن كان الّتناص مبحث تفّكٌكً خرة فً تعاملهم مع نص امرأسلوب المحاكاة الّسا

نقدٌة  مقارباتحكرا على الّتفكٌكٌة فقط، بل ٌستلهمه الّنقاد والباحثون فً قد ال ٌكون إاّل أّنه 

 أخرى، وهذا ما فعله موسى ربابعة.

استهّل موسى دراسته بؤهمٌة المعلّقة كما أشار إلٌها ابن قتٌبة فً كتابه الّشعر والّشعراء 

أّن "المعلّقة مصدرا من مصادر الّشعراء القدماء ٌلتفتون إلٌها كلّما دعت الحاجة إلى وأضاف 

ذلك، لكن هذه االلتفاتات قد اّتخذت شكل الّتضمٌن الّذي ٌعّد شكبل ببلغٌا ٌكشف عن اّتكاء 

الّشعراء البّلحقٌن على الّشعراء الّسابقٌن ومحاورتهم بشكل ٌوحً برغبة فً محاورة اآلخر إّما 

إثبات قوله أو نفٌه."ب
2
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ولكن هناك من ٌرى أّن موسى "ٌخلط خلطا غرٌبا بٌن مصطلحً الّتضمٌن 

(Enjambement( والّتناص ،)Intertextuality فاألّول مؤخوذ من الببلغة، والّثانً من الّنقد .)

الغربً الحدٌث، وٌعنً به الغربٌون تداخل الّنصوص، أو تعلّق الّنص بنصوص أخرى... وهو 

دبٌة، أو طلح تفكٌكً... ولسوء الحظ انطلى مفهوم على كثٌرٌن فظّنوه شبٌها بالّسرقة األمص

"باالقتباس، أو الّتضمٌن.
1
  

بٌن ي ٌقع فٌه الباحثون بكثرة ذالخلط الّ  توضٌحخلٌل إلى إبراهٌم ومن هنا ٌجنح 

تهتّم بالمظهر  األسلوبٌةمختلف المقاربات الّنسقٌة، منها األسلوبٌة والّتفكٌكٌة، ٌقول: "الّدراسة 

اللّفظً للّنصوص )بتتّبع الوظابف اإلبداعٌة للّغة من خبلل المستوٌات الّصوتٌة أو اللّفظٌة أو 

الّنحوٌة أو الّداللٌة المتضافرة فً بناء متماسك( والّدراسة الّتفكٌكٌة الّتً تنكر أبوة الّشاعر 

فً الّنص مجموعة من الّشذرات للقصٌدة )تنفً أي وجود حقٌقً أو حضور للمعنى، وترى 

المستمدة من نصوص أخرى(."
2

 

مظهر من "على أّنه  الّتضمٌنٌقول عن  غٌر أّن موسى ربابعة تنّبه إلى ذلك إذ نلفٌه

مظاهر تفاعل الّنصوص وتداخلها، ولهذا لٌس هناك من ضٌر إذا ما نظر إلى هذا المفهوم فً 

ولٌا ( وجBakhtineعلى ٌد باختٌن ) اص الّذي ظهرضوء مفهوم معاصر هو مفهوم الّتن

( وجاك درٌدا Gérard Gênât( وجٌرار جنٌت )R .Barthe( وبارت )j. Kristevaكرٌستٌفا )

(Jaque Derrida :وغٌرهم، وأّما  كرٌستٌفا فما تشٌر إلٌه هو )" إّن الّنّص ٌمكن أن ٌكون

لنصوص أخرى."عبارة عن فسٌفساء من االستشهادات، وإّن كّل نّص تشّرب وتحوٌل 
3

  

من تمّثل بعض أشطر من معلّقة امرئ القٌس، وهذا ما ٌمكن أن وٌظهر عند موسى أّن هناك 

ٌسّمى بالّتضمٌن الجزبً للمعلّقة، وهناك قصابد طوٌلة اّتكؤت على المعلّقة كاملة، وٌسّمى 

ٌت من بالّتضمٌن الكلًّ إلى حّد الّتشطٌر أي تضمٌن شطر من معلّقة امرئ القٌس فً كّل ب

 الّتضمٌن الجزبً والّتضمٌن الكلًّ. نوعٌن من الّتضمٌن:القصٌدة فً أبٌات 
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من خبلل االستعانة بشطر أو شطرٌن أو فهو ٌظهر   الّتضمٌن الجزبً: فٌما ٌخصّ 

أكثر من معلّقة امرئ القٌس، خاصة األبٌات الّثبلثة األولى من المعلّقة، فكان ذلك عند ابن 

 معتز: 

ِ اْقُعَدا َنْصَطِبْح َواَل        ًَ ِباَّللَّ  ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبٌٍب َوَمْنِزلٍ  َخلٌِلِ

ُخوِل َفَحْوَملِ  َن الدَّ ٌْ ا    ِبِسْقِط اللَِّوى َب ٌَ ا ُربَّ اَل ُتْنِبْت َواَل ُتْسِقْط اْلَح ٌَ  َو

صٌدة ٌصّور فٌها وأٌضا التفت إلى هذا الّتضمٌن الجزبً علً بن الجهم، ٌقول فً ق

 منزال بالكرخ ٌقال له المفّضل:

ُخوِل َفَحْوَملِ  ِس َحلََّها      أَلَْقَصَر َعْن ِذْكِر الدَّ ٌْ  َمَنِزٌل لَْو أَنَّ اْمِرأَ اْلَق

ُل أَْدَنى مَ  ٌْ قُْل    إَِذا اللَّ ٌَ ِس َفاْنِزلِ ْضَجِعً ِمْنُه لَْم  ٌْ ا امِرأَ اْلَق ٌَ َعقَّْرَت َبِعٌِري 
1

 

 قول الّصولً: خاصة األبٌات األربعة األولى من المعلّقة:وفً 

ِنً    ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبٌٍب َوَمْنِزلِ   ُخلِْقُت َعلَى َباِب اأْلَِمٌِر َكؤَنَّ

، بحٌث ٌجد أّن الّتهّكم والّسخرٌةفٌرى موسى ربابعة أّن هذا الّتضمٌن جاء من باب 

المحاكاة الّساخرة ٌبطل مفعول الّتضمٌن وٌجّرده من قٌمته،  هذا اللّون من الّتناص القابم على"

ألّنه ٌجّسد الّسخرٌة من أجل الّسخرٌة، مّما ٌعنً أّن الحوار بٌن الّنصوص قابم على المراوغة 

ن، وبهذا ٌتجّرد الّتضمٌن من  ن والّنص المضمَّ والّسطحٌة، ألّنه ال ٌكشف عن الّنص المضمِّ

ا من ألوان العبث، ولٌس الّتضمٌن الهادف كما تجلّى ذلك عند ابن وظٌفته الببلغٌة لٌصبح لون

معتز وابن الجهم."
2

 

:أّما  ًّ و شبه كاملة إّما برفض من أعاد قراءة المعلّقة كاملة أ فٌراه عند الّتضمٌن الكل

فكرة األطبلل أو من أجل الّتهكم والّسخرٌة كما فعل الّشعراء الّسابق ذكرهم، مثل: "قصٌدة 

لقرطاجنً فً مدح رسول ّللّا لحازم ا
صلّى ّللّا علٌه وسلّم

"،
3
إن كانت فً مدح الرسول الكرٌم، لكّنها  
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، ولذلك قد ٌكون موسى قد أساء فهم هذا الّنوع من الّتضمٌن فً هذه تهّكما فكٌف تكون

 والّتً مطلعها: القصٌدة، 

َك قُْل إِْن ُزْرَت أَْفَضَل ُمْرَسِل     ِقَفا َنْبكِ  ٌْ َن ٌْ  ِمْن ِذْكَرى َحِبٌٍب َوَمْنِزلِ  لَع

الّشاعر قرأ المعلّقة وأعاد نقلها إلى سٌاق جدٌد ٌخدم غرض الّشاعر المحاكً )حازم( ف

ورإٌته وقفنا على المطلع من قصٌدته المتضّمنة معلّقة امرئ القٌس، والّتً تصل إلى تسعة 

 جدٌد، آخرها: وسبعٌن بٌتا بنقل معلّقة امرئ القٌس من سٌاقها األصلً إلى سٌاق

 َولَْو َسِمْعَتُه َعَصُم ُطوٍد أََمالََها     َفاْنِزْل ِمْنَها الُعصَم ِمْن ُكلِّ َمْنِزلِ 

لكن هناك من "ضّمن معلّقة امرئ القٌس فً شعره بالّتبلعب والعبث والمسخ كما فعل 

صبلح الّدٌن بن أٌبك الّصفدي، وابن نباتة المصري."
1
عن هذه هذه  وسىقد كشفت محاولة م 

 خرٌة.سّ الهّكم وتّ تضمٌن بهدف الالّظاهرة الّتً تبدو غرٌبة، ال هً بسرقة، وال بتناص وإّنما 

 :أسلوبا القسم والّتبلٌغ فً المعلّقات -5 -ج

وقد رى، أهّمها: القسم والّتبلٌغ، حاول موسى ربابعة الوقوف على أسالٌب لغوٌة أخ

فً القسم من أجل إقناع مستمعٌه، فٌشٌر إلٌه بالفعل الّصرٌح: أقسم، مثلما ٌظهر الّشاعر ٌعتمد 

ٍش َوجرهم قول زهٌر بن أبً سلمى:  ٌْ ِت الَِّذي َطاَف َحْولَُه    ِرَجاٌل َبَنْوهُ ِمْن قَُر ٌْ  َفؤَْقَسْمُت ِباْلَب

ٌِّداِن َوجَ                              ا لَِنْعَم الّس ِمٌن   َعلَى ُكلِّ َحاٍل ِمْن َسِحٌٍل َوُمْبَرمِ   ْدُتَما    ـــــــــٌَ

وسٌلة من وسابل اإلقناع اللّغوّي الّصرٌح المباشر كأٌضا  فهم ٌستخدمونه أّما الّتبلٌغ

اَن َهْل أَْقسَ                 ٌقول زهٌر:  ٌَ  ُكلَّ َمقَسمِ  ْمُتمْ ـــــأاََل أَْبلِْغ اأْلَْحبَلَف َعنًِّ ِرَسالَة      َوُذْب

 وكذا ٌستخدمون "أال" الّتً هً للعرض، ٌقول عمرو بن كلثوم:

 ُتْبِقً ُخُموَر اأْلَْنــــــــَدِرٌَناَواَل        أاََل ُهبًِّ ِبَصْحِنِك َفاْصِبِحٌَنا                                
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ٌّة إقناعٌة استمدت من بٌبة هذه األسالٌب " ٌشٌر موسى إلى أنّ و واضحة تتسم لغو

 بالّصدق، وتإّكد أقوالها، إٌمانا من الّشاعر بصدقٌته، فهو ٌحاول بذاك لفت انتباه المستمع

"بوسابل الّتؤكٌد والّتبلٌغ كافة،
1
 .بؤسلوب بسٌط لئلقناع 

أّنه لم ٌعمد هذه الّظاهرة األسلوبٌة  نصل إلىربابعة وفً ضوء ما قّدمه موسى  ناومن ه

حاول اإلفادة من الّدراسات الببلغٌة القدٌمة، وحسب، وإّنما فً قراءة شعر المعلّقات 

حول ربط المنهج أو القراءة األسلوبٌة الحدٌثة بالببلغة القدٌمة، ومختلف واألسلوبٌة الحدٌثة، و

والّتضمٌن عند القدامى الّتكرار ظاهرتً الّظواهر األسلوبٌة والّتؤرٌخ لها منذ القدم، مثل 

 بالّدراسة لٌثبت أّن هذه الّظاهرة األسلوبٌة فً شعر المعلّقات وغٌره، وتناولها هو والمحدثٌن

ٌّزه ثبتمن جهة، ومن جهة أخرى وجود هذه الّظواهر فً شعر المعلّقات ٌإّكد وٌ بالوحدة  تم

كما أّن طرحه كان  راث بؤكثر من طرٌقة وإجراء،للتّ  إّصبلوبهذا ٌكون موسى م العضوٌة،

 وحّتى اهتماماته، إطار الفهم لهذه الّظواهرى ٌضع القارئ فً أكثر حتّ  واضحةبطرٌقة مبّسطة 

 حول هذا الّشعر. ها كانتمعظمكثٌرة ألّن  عر الجاهلًبالشّ 

كما حاول موسى ربابعة من خبلل وقوفه على ظاهرة الّتكرار األسلوبٌة وقفة مغاٌرة أو 

على بعض المقاطع  مختلفة عّما قدمه جٌمس مونرو حٌن حاول تطبٌق نظرٌة الّنظم الّشفوي

من شعر المعلّقات )امرئ القٌس، لبٌد، زهٌر، الّنابغة، طرفة، وعنترة(، فكان من بٌن األدلة 

ًّ كلّه على أشكال الّتكرار، وأّن الخاصٌة  الّداخلٌة الّتً اعتمدها هً أّن "الّشعر الجاهلً مبن

ٌّنة )قوالب صٌ ٌّزة للّشعر الّشفوي هً أّن مجموعات لفظٌة مع ٌة( تترّدد بكثرة فً هذا غالمم

".الّشعر
2
  

ٌّز  لٌه تتوافق إلى حّد ما إلى ما أشار إ مونرو بٌن أربع قوالب من الّتكرار قدبذلك وم

موسى، وهً: القالب الّصٌغً نفسه )ٌشتمل الّتكرار الحرفً أو شبه الحرفً(، نظام القالب 

الّصٌغً )تشترك على األقل بلفظة واحدة لها نفس الموقع والوزن، أي تكرار الكلمة(، بنٌة 

تكرار القوالب الّصٌغٌة )ألفاظ تشترك فً البنٌة اإلٌقاعٌة والّنحوٌة(، ثّم المفردات الّتقلٌدٌة )
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ٌّنة جاءت لتنقل أفكار ذات دالالت تراثٌة (، كّل هذا الّتفرٌع فً الّتكرار عند مونرو كلمات مع

"،كان اجتهادا منه "لحل مشكلة الّسرقات
1
وفً نفس الوقت إلثبات شفوٌة الّشعر الجاهلً، إاّل  

 .أّن موسى جعل من الّتكرار ظاهرة أسلوبٌة

إلى وجود الوحدة  ذلك إشارة منه قصدا أو دون ظاهرة الّتضمٌن فهوّما  ٌخّص عأّما 

العضوٌة فً القصٌدة العربٌة وحداثتها، ألّن من مظاهر حداثة الّنص الّشعري اشتماله على 

الّتضمٌن الّذي ٌضفً تبلحما بٌن األبٌات المكّونة للقصٌدة، "الّتضمٌن هو الوسٌلة الّتً اختارها 

"شتركا،ر وجعل المعنى مالّشاعر ألداء هذا الّدو
2
بٌن  ماسكوالّتضمٌن هو الّذي ٌضمن التّ  

 .وتبلحمها األبٌات

، إذ قبل المنهجعلى هذا  كان مّطلعاولعّل موسى وهو ٌقرأ تلك الّنصوص قراءة أسلوبٌة 

سلوبٌة ٌقول فٌه عن لغة فً قراءاته األسلوبٌة للّشعر الجاهلً كان قد ألّف كتابا فً األ شروعه

ٌّزاتها عن الّتقسٌمات المعٌارٌة، لغة الّشعر تنؤ"الّشعر:  متماهٌة بحركة ى بخصابصها ومم

انزٌاحٌة انحرافٌة عن الّشكل المعٌاري الّثابت والمعنى المنجز والقابم فً األذهان، إذ "ٌغدو 

الّنص الّشعري نّصا ٌرنو إلى البّلعقبلنٌة والبّلمؤلوف والبّلعادي، بهذا تكون ظاهرة االنحراف 

عبٌري المؤلوف أو الّتً تعكس تجلٌّات اللّغة الّشعرٌة فً تجاوزها للّنمط التّ  من أهّم الّظواهر

"المتواضع علٌه.
3

 

إلى ما هو أهّم من ذلك ألّن فً منظوره  على اإلٌقاع والموسٌقىكما أّنه تجاوز الوقوف 

الّنص الّشعري لٌس مجّرد هندسة شكلٌة مسكونة بخبلٌا لغوٌة تتؤلّف من الّتتابع اإلٌقاعً 

والموسٌقً الّساذج لعنصري الوزن والقافٌة، وإّنما هو عملٌة خلق تتفّتق من الّدواخل الّنفسٌة 

غة المعٌارٌة إلى الّتعبٌر عن ّتجربة شعورٌة تتجاوز حدود اللّ للّشاعر فً هٌبة صورة متحّركة 

متمّوجة، وهو "ما ٌشّكل مظهرا من مظاهر انفتاح الّدراسة األسلوبٌة على الجانب الّتؤثٌري، 

وهذا الجانب الّذي ال ٌمكن االستغناء عنه، وبخاّصة إذا ما فهم األدب على أّنه تعمٌق وتجذٌر 
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كز العمل األدبً ومحوره."للجانب اإلنسانً، إذ إّن اإلنسان ٌظّل مر
1
مّما ٌعنً أّنه اّتبع  

 الّنفسٌة، وحّتى االنزٌاحٌة. األسلوبٌة الّتؤثٌرٌة أو

"لقابلٌة هذا الّشعر لمقوالت  هوٌظهر فً مقاربة موسى األسلوبٌة لشعر المعلّقات تؤكٌد

الّنقد الحدٌث، مّما ٌثبت حٌوٌته ودٌنامٌكٌته، فالبناء األسلوبً الّذي ٌتجّسد فً القصٌدة الجاهلٌة 

بناء خاص البّد من تناوله من منطلقات نقدٌة مغاٌرة، أحدها هو المنطلق األسلوبً،"
2
ي ذالّ  

 .ربابعة وفق مقاربته األسلوبٌة قّدمه موسى

ذلك من فً وقوفه على األصوات ٌظهر  أّن اعتماده األسلوبٌة الّصوتٌة بدا واضحاكما 

الّتً تعنى لدى بعض الباحثٌن  ألسلوبٌة الّصوتٌةٌندرج فً ما ٌعرف با تتّبعه شًء ٌمكن أن"

الوزن، وقد ٌتفق لتكرار  بالبنٌة العروضٌة للّشعر، وباإلٌقاع الّداخلً، الّذي ٌتخّطى به الّشاعر

"قٌة، والغاٌة المعنوٌة الّداللٌة،ن ٌخدم الغاٌتٌن معا، وهما الّصوتٌة الموسٌف أالحرو
3
وبهذا  

تعّد قراءته األسلوبٌة وإن كانت تبدو قلٌلة الوقوف على المعلّقات واحدة من تلك الّدراسات الّتً 

من االهتمام بطرح جدٌد، ٌختلف عن مقاربات  الّشعرياألدبً أعطت نصٌبا لهذا اإلبداع 

 أسلوبٌة أخرى، كمقاربة حنفً حسنٌن الّتً سنتناولها فً المبحث اآلتً:

د حنفً حسنٌن -2 ٌّ  :ومقاربته األسلوبٌة لمعّلقة لبٌد بن ربٌعة العامري، س

ٌّد حنفً من حدٌثه هذا لّمح إلى قصور ، وضدراسته هذه عن أّولٌة الّشعر الجاهلً بدأ س

وأّولٌة الّشعر الجاهلً، بحٌث  حقٌقة تحدٌد العصرالمنهج الّتارٌخً فً الّتوّصل إلى معرفة 

ًّ من خبلل الموضوعات األولى الّتً تناولها أو األغانً "إ ّن البحث فً أّولٌة الّشعر الجاهل

البدابٌة الّتً أنشدها أصحابها أو تطبٌق الّنتابج الّتً وصل إلٌها العلماء فً أدب أّمة أخرى 

عسف، قلٌل من الوعً بطبٌعة البٌبة تّ فٌها كثٌر من ال على نشؤة الّشعر العربً لهً محاولة

غٌر أّن المحدثٌن رفضوا هذا الّرأي ألّن استواء الّشكل الفّنً والّصنعة الّدقٌقة لهذا .. ةالعربٌ
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."ما سبقت عصر امرئ القٌس والمهلهلالّشعر ٌثبتان أّن هناك مراحل أكثر تقدّ 
1
لكّل أي أّن  

وٌقال كثٌرا أّن شعرهما ٌمّثل  ذلك فً األدب والّشعر خاّصة. أّمة خصابصها وبٌبتها بما فً

 مرحلة المستوى المكتمل الّناتج عن تطّوره.

 لغة الّشعر الجاهلً عند حنفً حسنٌن: -أ

بداٌة الّشعر الجاهلً بعد إشارة حنفً حسنٌن إلى عدم قدرة المنهج الّتارٌخً فً تبٌان        

، وسٌادة اللّهجة القرشٌة اللّغات الّسامٌة ونشؤة الفصحى عن إلى عرض طوٌل ومفّصل انتقل

لٌنتهً بذلك إلى نتٌجة ذات أهمٌة كبٌرة بالّنسبة لعصر بداٌة الّشعر الجاهلً، ٌقول حنفً: "لقد 

بدأت اللّغة العربٌة الفصحى تتضح معالمها منذ منتصف القرن الّرابع، وأخذت تتحّدد وتقترب 

صبحنا نحّس أّن هناك لهجة عربٌة تسٌطر ن الخامس مٌبلدي.. وأرمن اللّغة الفصحى خبلل الق

، فإّن تشابه الّنقوش من حٌث اللّهجة ٌثبت أّن القبابل تدرٌجٌا على وسط الجزٌرة وشمالٌها

-العربٌة كانت تتفاهم فٌما بٌنها اعتمادا على هذه اللّهجة، كما ٌثبت أّن اللّغة العربٌة الفصحى 

أت تؤخذ شكلها المعروف خبلل القرنٌن الّرابع والخامس المٌبلدٌٌن، بد -لغة الّشعر الجاهلً

حّتى إذا وصلنا إلى عصر عثورنا على أقدم الّنصوص الّشعرٌة الجاهلٌة مع أوابل القرن 

.."الّسادس المٌبلدي كانت هذه الّنصوص مروٌة فً معظم القبابل .. وٌنشدها الّشعراء
2

 

تقارب لهجات العرب فً الجاهلٌة ٌناقض أو لنقل ٌفّند لى قضٌة ً هذه إولعّل إشارة حنف        

ما احتج به طه حسٌن فً أّن شعراء المعلّقات من قبابل مختلفة اللّهجة، وقصابدهم منتحلة قٌلت 

سٌادة اللّهجة القرشٌة قاببل: إلى  ًء اإلسبلم، وحّملت على الجاهلٌة، لٌصل بعدهابعد مج

استطاعت أن تدمغ هذه اللّغة األدبٌة الموّحدة بطابعها الخاص، أّن قرٌشا  واّتضح لنا أٌضا"

وبلهجتها المستقلّة، نتٌجة لمركز القّوة الّدٌنً واالقتصادي الّذي كانت تحتلّه خبلل القرن 

الّسادس المٌبلدي وقبٌل ظهور اإلسبلم حّتى إذا نزل القرآن وجد البٌبة اللّغوٌة الّتً تفهمه دون 

                                                           
1
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لّشعر الجاهلً ٌجوب آفاق الجزٌرة ٌحمل مشعل اللّهجة الواحدة، فٌجد اآلذان عناء.. فقبله كان ا

العربٌة كلّها تطرب له.."
1

 

ٌّد حنفً أنّ اللّغة وتؤثٌر البٌبات فٌها أّما عن        ًّ لم ٌكن بمنؤى عن " فٌرى س الّشعر الجاهل

ٌّزة البعٌدة عن لغة الحوار االنتقاء اللّغوّي الّذي ساد كافة اللّغة، انتقاء اللّغة اإلبداعٌة  المم

ًّ هً اللّغة الّشعبٌة فً ذلك العصر، أي  ، وإن كان هناك من ٌظّن أّن لغة الّشعر الجاهل ًّ الٌوم

، وهً إن قاربت ذلك فإّنها لم تكن هً لغة الحوار نفسها،  ًّ هً لغة الحوار العادي الٌوم

حوار العادي انتفى برٌق الفن."بوصف أّن الفّن انتقاء، فإذا استوت لغة الّشعر، ولغة ال
2

  

ٌّة أسهمت فً تنّوع األلفاظ تؤّثرا بالّثقافة، واستمدادا من البٌبة، فقد  والبٌبات المختلفة فً الجاهل

كان للبادٌة كما ٌرى طه حسٌن مثبل "أثرها فً صبلبة الّشعر، وجزالته، وفً كزازة األلفاظ 

وتعقٌدها."
3
ٌّة، ورومٌة وحبشٌة، ولم كما "تؤّثرت اللّغة بمإّثرات أجن  ٌّة أخرى من ألفاظ فارس ب

ٌقتصر أثر هذه األلفاظ على الخمر، وأدوات اللّهو، والّزٌنة فقط، وإّنما شمل أسماء مدن 

وأعبلم."
4

 

 األسلوب الّطبٌعً فً بناء نّص القصٌدة )المعلّقة(: -ب

بعرض  والقصٌدة المقطوعةلى عنصر آخر وهو حسنٌن فً هذه الجزبٌة عحنفً  وقف        

مقولة الّتفّكك فً القصٌدة الجاهلٌة فهو ٌنتصر لذلك وٌشٌر إلٌه قاببل: إلى مستفٌض لٌصل 

"وإذن فالقصٌدة شكل متؤّخر عن المقطوعة، ولعّل فً ذلك ما ٌلفتنا إلى أّن الّتخلخل الواضح 

تجمٌع الّرّواة فً  ها الوحدة العضوٌة ال ٌرجعان إلى ضٌاع أجزاء منها أو إلىفً بنابها، وفقدان

عصر الّتدوٌن لبعض المقطوعات للّشاعر الواحد وضّمها فً قصٌدة واحدة، وإّنما ٌرجعان فً 

حقٌقة األمر إلى أّن الّشاعر العربً لم ٌكن ٌهتّم بهذا البناء العضوي.. حّتى أّن الّنقاد اعتبروا 

"بناء القصٌدة العربٌة،ذلك هو األسلوب الّطبٌعً فً 
5
حنفً إلى قول ابن قتٌبة ثّم أشار  

خاصة من المشهور الّذي ٌكاد ال تخلو دراسة حدٌثة فً بناء الّشعر الجاهلً عامة والمعلّقات 
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ابن قتٌبة: "سمعت بعض أهل األدب ٌذكر أّن مقصد القصٌد  إّنما ابتدأ فٌها  قولاإلشارة إلٌه، ٌ

لمدٌح، فالّشاعر المجٌد من سلك هذه بذكر الّدٌار... فبكى وشكا... ثّم وصل ذلك بالّنسٌب،...ثّم ا

األسالٌب.."
1

 

وقف علٌه عالً حٌث  ،بناء القصٌدة إلى إشارة وما فٌه من ،القول وركحا على هذا        

"هذا البناء الّذي ٌفّسره ابن قتٌبة ٌدخل القصٌدة العربٌة فً فلك المدٌح، وكؤّن سرحان قاببل: 

"وذلك ما ٌنفٌه أدنى تؤّمل فً المعلّقات الّسبع،أغراض القصٌدة العربٌة منحصرة فً ذلك، 
2
 

وعمرو بن كلثوم لٌس فٌها مدٌح، الّذي  : امرئ القٌس وطرفة وعنترة ولبٌدبحٌث نجد معلّقات

 نجده فً معلّقة الحارث بن حلزة، وزهٌر بن أبً سلمى..

إذا دقّقنا الّنظر فً هذه القصابد الّطوال، والمعلّقات العشر منها على األخص، وجدنا و        

أّن الّشعراء ٌسٌرون فٌها على نهج مخصوص، هذا الّنظام الّدقٌق الذي ذكره ابن قتٌبة، وغٌره 

 قتٌبة ألّنه كان منذكرنا هذا الّنص البن نجده مستوفٌا شروطه فً القصٌدة الجاهلٌة المرّكبة، 

بٌن أّهم نظرة نقدٌة إلى المعلقات فً بنابها غٌر أّن "ابن قتٌبة ٌحمل من الّدالالت ما ٌظهر 

فهمه للّنص الجاهلً، وٌتجلّى ذلك على األقل فً ربطه بٌن العامل الّنفسً والبنٌة الّشعرٌة."
3

 

كرة أّن وتفسٌرنا لفقاببل: "حنفً حسنٌن تعلٌل تفّكك القصٌدة الجاهلٌة ثّم ٌواصل         

المقطوعة القدٌمة هً أساس القصٌدة فٌما بعد هو الّذي ٌوّضح لم كانت القصٌدة العربٌة بهذا 

الّتفّكك، ولم توالت فٌها الموضوعات جنبا إلى جنب بدون نسق أو نظام أو محاولة لتوجٌه 

فكري."
4

 

ٌّد حنفً حسنٌن، فإنّ  معلّقة األبرص أّما         وإّنما ٌشّك فً ال ٌشك بها كاملة، " س

"مقّدمتها،
5
ٌقول حنفً: "إّن نظرة أكثر دقّة تجعلنا نحّس أّن مقّدمته )عبٌد( من صنعة واحد من  

من أولبك اللّغوٌٌن الّذٌن كانوا ٌهتمون بجمع أسماء األماكن المختلفة فً الجزٌرة العربٌة، 

                                                           
 م، دار إحٌاء العلوم، بٌروت،0822: 2تقدٌم حسن تمٌم، ط بن قتٌبة، الّشعر والّشعراء،أبو محمد عبد ّللا بم مسلم  ٌنظر: -1

 .21ص 
 .  020ص  ،ٌنظر: عالً سرحان القرشً، بناء المعلّقات الّسبع -2

.22، بنٌة الخطاب الّشعري الجاهلً، ص محمد بلوحً - 3 

ٌّد حنفً حسنٌن، الّشعر الجاهلً مراحله واّتجاهاته، ص  - .78الّس 4 

.202عاطف أحمد الدرابسة، قراءة الّنص الّشعري الجاهلً فً ضوء نظرٌة الّتؤوٌل، ص - 5 
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عندما أحّس أّن القصٌدة  والبداٌة الحقٌقٌة للقصٌدة قول لبٌد: عٌناك دمعهما سروب.. أّن الّراوي

لم تبدأ البداٌة الّتقلٌدٌة بالوقوف على األطبلل، وخاف أن ٌشّك فً صّحة رواٌته، أراد أن 

"وٌرضً اللّغوٌٌن من جامعً رواٌته، المقّدمة لٌبعد الّظّن عن دقّته ٌضٌف تلك
1
هناك معلّقات  

ة سلبٌة على نصوص األطبلل، ثّم ٌبدو أّن حنفً ٌقف وقف علىأخرى لم تبدأ بالوقوف 

منهجٌة علمٌة تقوم على المعلّقات ألّن "هذه الّرإٌة الّنقدٌة تجانب الحقٌقة، ألّنها ال تستند إلى 

"االستقراء،
2
وقوفه على معلّقة لبٌد كما سنرى، والّتً أشار فٌها إلى  ولٌس هذا وحسب فعند 

مختلفة تّماما عّما قّدمه إنكار الوحدة العضوٌة لتعّدد الموضوعات بها وفق رإٌته الّتً تبدو 

 البنٌوٌون فً تناولهم لهذه المعلّقة )الفصل األّول(:

 ومرحلة الجمود:بن ربٌعة معلّقة لبٌد  -ج

من ّنف حنفً معلّقة لبٌد ضمن مرحلة الجمود الّتً عاشها فً المرحلة األولى ص        

، ولكن أعنً أّن الجاهلٌة، وٌوّضح قصده بالجمود ٌقول: "ال أعنً بالجمود الّتوقّف أو الّضعف

القصٌدة الجاهلٌة عند لبٌد قد لّخصت  كّل خصابص الّشعر الجاهلً العامة من ناحٌة الّشكل 

ة، ومن ناحٌة المضمون وأصبحت رمزا للقصٌدة الكاملة، فهً تاّمة الّصٌاغة الفنٌة الّتقلٌدٌ

.. وهً تمّثل قّمة الحرفة الفنٌة، ثّم هً بعد ذلك تسٌر وفق الّتتّبع الموضوعً للقصٌدة الجاهلٌة

ونقف عند واحدة من أشهر قصابده وهً المعلّقة."
3

 

، ٌقول عنها: "إّنها البداٌة الّتقلٌدٌة لمعظم قصابد 11إلى  1األبٌات من ذكر حنفً  ثمّ          

، تردد فٌه أسماء تلك األماكن، مؤلوفة للّشاعر، ففٌها ذكرٌاته، وفٌها للّدٌارالّشعر الجاهلً، ذكر 

ٌسؤلها ولكّنه ال ٌنتظر إاّل إجابة الّسكون فهً أبلغ لدٌه بعد أن رحل عنها األحّبة..  .ماضٌه..

ولم تعد تلك األطبلل إاّل كخطوط كتبت ومحٌت ثّم جّددت."
4

 

( ٌقول حنفً: "فإذا ما انتهى من هذا الّتذّكر 21 -12عن بقٌة األبٌات ) حنفً ٌقولو         

وتلك الوقف الّتً جاء فٌها بكّل تفاصٌل الوقوف على األطبلل من ذكر ألسماء األمكنة ومن 

                                                           

ٌّد حنفً حسنٌن، الّشعر الجاهلً مراحله واّتجاهاته الفنٌة، ص  - 00، 12ٌنظر: س 1 
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قٌام الّطبٌعة بمحو كّل أثر لتلك الحبٌبة الّتً سكنتها.. أمسى أمام موقف جدٌد، فعلٌه أن ٌنساها 

"وال ٌذكر لها إاّل األٌام الحلوة،ن ٌقبل األمر الواقع اآلن.. علٌه أ
1

ٌصل لبٌد إلى ناقته وبعدها "

بعد أن عبر الموضوعٌن الّتقلٌدٌٌن وعّبر عنهما بصورهما الّتقلٌدٌة أٌضا، فقد جمع فٌهما كّل 

ما سبق أن تناوله الّشعراء من قبله، فهو مخلص لكّل الّتراث الفنً فٌهما، وٌنتقل إلى 

ع الّتقلٌدي الّثالث بكّل صوره وتفاصٌله أٌضا وهو وصف الّناقة.. وٌستغرق هذا الموضو

"،ى لبٌد ما ٌقرب من ثبلثٌن بٌتاالموضوع لد
2
  .52البٌت  إلى 22 البٌت منأي  

عن الّشروح المعروفة ثّم ٌذكر فٌه ٌخرج  الّذي الغٌر أّن حنفً قد تطّرق إلى الّشرح        

الّشاعر بعد أن ٌستقبل الّصحراء بتلك الّناقة الّتً أجهد كّل ففق هذا الّشرح، ااألبٌات الّتً تو

قدراته وفّنه فً وصفها ٌعود مّرة أخرى إلى صاحبته تلك الّتً وقف عندها فً أّول قصٌدة 

"بنفسه وعّزتها.. متذّكرا لها فٌتغّنى
3
"ثّم ٌتحّول عنها عارضا فتوته  ،54، 53فً البٌتٌن  

هٌا عابثا، مترّددا على الحانات.. مقامرا ال لٌفٌد وٌستكثر الّربح لٌغنً الّسابل، فٌصّور نفسه ال

، وهً للبٌد  الجاهلً مصدر فخر عظٌم ولٌطعم الجابع، وٌعطً المحروم، خصال هً للفتى

"أساس تمّجد ومباهاة،
4
 .60إلى  55فً األبٌات أي  

ٌتحّول الفتى إلى الحرب بعد أن ففٌها "قة إلى آخر المعلّ  67 -61األبٌات فً بقٌة أّما         

فإذا حّل موقف الخصومة  ..أبرز فتوته فً الخمر واللّهو والقمار، وهو للحرب رجلها وفارسها

ٌّن دور ماذا ٌبقى للفتى بعد ذلك لٌفتخر إاّل و.. ه فٌها وقدرته علٌها وموقفه منهاوالمفاخرة ب

"عند هذا الموضوع وقفة قصٌرة.ٌقف الكرم والّضٌافة، وعبلقة الجوار، لذلك 
5
     

"لذلك لم نبالغ إذا وفً األخٌر ٌصل حنفً إلى تبرٌر حكم الجمود الّذي أطلقه فٌقول:          

وهو جمود لم ٌخل بفنٌة الّشعر  على آخر مرحلة فً الّشعر الجاهلً،أطلقنا اصطبلح الجمود 

.."الجاهلً أو بصنعته، وإّنما وصل به إلى أرقى مستوٌاته
6
هذا الّذي  غٌر أّنه ٌبدو من تحلٌله 
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ال ٌكاد ٌخرج عن تلك الّشروح الّتً كانت حول المعلّقات عامة ومعلّقة لبٌد خاصة، ثّم ذكر 

الموضوعات مفّككة هكذا والمقاطع الّتً تمّثلها ال لشًء إاّل لٌظهر خلّو المعلّقة من وحدة البناء 

للّنص الّشعري لٌست هً القراءة الّصحٌحة، كما أّن نثر "القراءة الّسطحٌة أو الوحدة العضوٌة 

ات أبٌات القصٌدة لٌست عملٌة نقدٌة بقدر ما هً جهد آلً تتحّول فٌه جمالٌات الّشعر إلى شذر

"نثرٌة تشّوه الّنص وتلغً ألقه.
1

 

أساسا انطلق منذ البداٌة بحكم مفاده قٌام القصٌدة الجاهلٌة ككّل بما فٌها  حنفً وألنّ       

المعلّقات على نظام المقطوعات، مّما ٌنفً التحامها العضوي، ٌقول وٌقّرر: "أّن الّتخلخل 

الواضح فً بنابها )القصٌدة الجاهلٌة(، وفقدانها للوحدة العضوٌة.. ٌرجعان فً حقٌقة األمر 

كان ٌبنً قصٌدته وأحاسٌسه مع  إذالعربً لم ٌكن ٌهتم بهذا البناء العضوي،  إلى أّن الّشاعر

الّشكل القدٌم، وهو قالب المقطوعة، ولم ٌكن ٌجد غضاضة فً ذلك، فهو تقلٌد سار علٌه."
2

 

ثّم إّن "القراءة العمٌقة للّنص هً الّتً تسعى إلى إعادة خلقه وتشكٌله.. القراءة الجادة          

" ٌمتلك المفاتٌح ٌظل عند العتبة،امتبلك مفاتٌح للّدخول إلى عالم الّنص، وإّن الّذي التقتضً 
3
 

 وحنفً ما امتلكه من المفاتٌح الّتً أشار إلٌها قبل ولوج الّنص، لم ٌستعملها فً فتح الّنص. 

إن كان وهكذا ختم دراسته لهذه المعلّقة ولٌس لها بما ٌمّت للمقاربة األسلوبٌة بصلة، و        

على اللّغة والكتابة، والمقطع  -وفق مقاطع األبٌات-حنفً فقد وقف قبل تحلٌل موضوعاتها 

والقصٌدة غٌر أّنه لم ٌعكس تلك االنطبلقة على المعلّقة غٌر أّنها تمّثل مرحلة الجمود، ثّم حّتى 

صد منه شٌبا هذا المصطلح األخٌر قد ٌوما إلى ما قد ٌجّمد القراءة لهذه المعلّقة وإن كان ٌق

، ثّم وإن كان ال الجمود ، فاألجدر علٌه أن ٌسّمٌها مرحلة الكمال أو الّنضج أو االستواء ..آخر

قد وقف على لغة الّشعر الجاهلً وقفة مغاٌرة لما أشار إلٌه طه حسٌن، إاّل أّن طرحه ٌبدو فٌه 

  .شًء من الّنقد الّتارٌخً الّذي كان قد عابه فً بداٌة دراسته هذه
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ه فٌها هذه المعلّقة من مختلف الخصابص والّظواهر األسلوبٌة فما بحث تزخر بهما  معو        

، فهذه "المعلّقة حظٌت بقراءات كثٌرة ومتعّددة )وحدة البٌت( هو فقط الوحدة الموضوعٌة

المنابع واالّتجاهات والّرإى، وهذا ٌعنً أّنها قصٌدة تمّثل نموذج الّنص المفتوح لتعّدد 

"كان نّصا قاببل لقراءات جدٌدة،القراءات.. وكلّما كثرت أسرار الّنص وتنامت أسبلته 
1
إّن ثّم  

فٌه األسرار وتتكّثف فً أعماقه دالالت وإٌحاءات معلّقة لبٌد نّص ٌفٌض باألسبلة وتتزاحم 

تبتعد عن الّتقرٌرٌة والمباشرة الّتً طرح بها حنفً المعلّقة، "فلغة الّنص وتحّوالتها تشّكل 

محورا من المحاور األساسٌة فً القراءات.. بناء األسلوب هو محّرك اإلثارة والّتفاعل 

ل بالهامشٌات وترك األصول."واإلقبال على الّنص، ال العزوف عنه واالنشغا
2

 

لفقدان الوحدة وحنفً حسنٌن كان من بٌن الّدارسٌن الّذٌن حاولوا "إٌجاد مبّررات         

الجاهلً،" العضوٌة فً الّشعر
3
أّما فً ذكره للمقطوعات ذلك ألّنه كان ٌإّسس الفتراضه الّذي  

ٌرى فٌه أّن "القصٌدة العربٌة لم تخرج عن كونها مجموعة من المقطوعات، متبلحمة تبلحما 

غٌر عضوّي، فالّشاعر ٌنتقل انتقاالت فجابٌة من مقطوعة تعّبر موضوع إلى مقطوعة تعّبر 

لّشعر لّهم إاّل تلك الّتعبٌرات الّتً عرفت فً اعن موضوع آخر، دون ربط أو تداخل، ال

الّشاعر المحترف عندما أحّس بٌنه وبٌن نفسه هذا الّتخلخل، اّتخذ  الجاهلً )مثل دع ذا(، بل إنّ 

إلى الممدوح ومشتقاتها للّربط بٌن المقّدمة الّطللٌة أو الغزلٌة، وبٌن المدح. وصف الّرحلة 

ّنها محاولة متكلّفة للّربط، اضطر إلٌها لٌدّعم بها بناء وعلى الّرغم من ذلك، فإّننا نشعر أ

قصٌدته."
4

 

الّذٌن ما أّكده أحد أولبك الّنقاد االنطباعٌٌن حّتى ٌبدو سطحٌا جّدا ألّن  ولكن تحلٌل حنفً       

لم ٌولوا األهمٌة للّشعر الجاهلً أغفله بل أّكد غٌابه هو فً هذه المعلّقة، ونقصد بذلك طه 

ٌّزها عن باقً نصوص المعلّقات خاّصة، ونصوص الّشعر الجاهلً حسٌن، الّذ ي الحظ تم

عاّمة، ورّبما كان ذلك سببا أصٌبل فً "اختٌاره لها لٌدرسها وٌّدعً الوحدة فٌها."
5
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وحّتى تلك الّشروح الّتً كانت حول المعلّقات وقف فٌها بعض الّشراح على الخصابص        

الّشروح الّتً اجتهد القدماء أو المحدثون فً تبسٌط فهم المادة الشعرٌة غٌر أّن األسلوبٌة مثل: 

القدٌمة عاّمة والمعلّقات خاصة اعتمدت فً الكثٌر من الّدراسات والمقاربات الّنقدٌة الحدٌثة 

والمعاصرة، ثّم نجد فً البعض منها ما له طابع الّدراسة اللّسانٌة فً شرح المعلّقات مثبل عند 

فً هذه الّدراسة اعتمد على المستوى الّنحوي، والمستوى اللّغوي، والمستوى الّزوزنً "ف

الببلغً، بالّشرح بالمماثلة وبالقرآن، وتضّمن هذا الّشرح الّدالالت االجتماعٌة والّتارٌخٌة 

والّنفسٌة، كما أّنها وبصورة غٌر مباشرة تناولت مختلف الّظواهر كالّتناص، ظاهرة االلتفات، 

مفاتحه لتنوء بالعصبة أولً العلم والمعرفة فً ساحة العربٌة الفسٌحة األرجاء،  ففٌها ما إن

"لعمٌقة األحشاء، والفصٌحة اللّغة،وا
1
 .ذلك وال ٌدرك ٌكون لحنفً أن ال ٌرى فكٌف 

تحوي الكثٌر من الّظواهر األسلوبٌة مقارنة بمعلّقات أخرى، وهذا ما  ومعلّقة لبٌد تحدٌدا       

، إذ نجد أّن سلٌمان ووقفنا على البعض منهم فً الفصل الّسابقثٌر من الباحثٌن، أشار إلٌه الك

العّطار فً محاولة منه إلعطاء شرح جدٌد للمعلّقات الّسبع، ٌردف مبحثا خاصا ومختلفا عن 

ٌّزة بذلك، وهذا ما لم ٌشر إلٌه والبقٌة إلى معلّقة لبٌد بمبحث ظ اهر أسلوبٌة، مّما ٌعنً أّنها متم

ًّ ٌعتمد على  حنفً، إذ "إّن القصٌدة تشّكل وحدة دالة ٌنطلق مدلولها فً وحدته من تشكٌل فن

مجموعة من المفاصل العضوٌة اللّفظٌة الّتً تخلق تفاعبل مستمّرا بٌن أجزاء القصٌدة وتشّد 

نابٌة أّولها نحو آخرها كما تدفع بآخرها ٌذوب فً أّولها. إّننا أمام مفاصل تقوم على العناصر الب

.")البوانً(
2

 

والبوانً حركة بالغة الّتعقٌد متعّددة االّتجاهات، وهذه البوانً تقوم على مفاصل عضوٌة        

فاصل وآخر بانٌة لغوٌة دالة  كة على شكل فواصل موسٌقٌة بٌن كلّ لتحرٌك بقٌة البوانً، بحر

تعمل كمفصل عضوّي ٌحّرك باقً البوانً وٌذٌبها فً بعضها وٌدفع بالّتجانس والوحدة إلى كّل 

: نذكر 1ومن الّروابط المفصلٌة الّتً تربط أجزاء القصٌدة الخمس: مثبل ج الفواصل الموسٌقٌة.

ًّ حٌن تحمّ 2، وقفت أسؤلها ف1ف لفظة الّدٌار ، بل ما تذكر من 3لوا ف، شاقتك ظعن الح

                                                           
ٌنظر: مبٌرٌك ٌمانً، مقاربة لسانٌة فً شرح الّزوزنً للمعلّقات، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة الجٌبللً الٌابس، سٌدي  -2

وما بعدها.   070م، ص 7001م، 7004بلعّباس،   

.020م، الّدار الّثقافٌة للّنشر، القاهرة، ص 7007: 0سلٌمان العّطار، المعلّقات الّسبع، شرح معاصر، ط - 2 
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الّتً تثرى فٌه الموسٌقى فً بطلٌح ٌعنً أسفار،  إلى آخر بٌت حٌن  5، ف4نوار وقد نؤت ف

القصٌدة كلّها تنصّب فً لفظة )أنت(، وتتحّول كلّها إلى قال: هم العشٌرة، وٌقصد نوار، ألّن "

مناجاة إلى نوار الّتً لم تكن تدري بحقٌقة حبٌبها،"
1

 

ٌّزة أخرى، تعّزز الّظاهرة الّسابقة ولٌس         هذا فحسب فالمعلّقة تحوي ظواهر أسلوبٌة مم

الّتً أشار إلٌها سلٌمان العّطار، منها الّتضمٌن الببلغً، وهو "أن ٌكتمل البٌت لفظا ومعنى 

بالبٌت الّذي ٌلٌه، وانتشار الّتضمٌن فً القصٌدة ٌإّكد الّظاهرة الّسابقة، وٌضٌف مفاصل 

..("66، 65، 54، 53، 28، 22، 21بوانً القصٌدة ومن أمثلة الّتضمٌن ) داخلعضوٌة 
2

 

إضافة إلى ظواهر أسلوبٌة نحوٌة أخرى، وشٌوع الّثنابٌات تتكامل وتتناقض، وتتنّوع        

وتدّعم الداللة، والّظاهرة الّصوتٌة فً البناء الّصوتً للمثّنى دون أّي تثنٌة فً لفظة األٌهقان، 

فؤٌن بحث حنفً فً  المثّنى ذي الّداللة الفردٌة مثل الجبلٌن، وٌقصد الجبل الواحد...وبناء 

 ت عنه.ٌهذه الّظواهر الّتً خفالمعلّقة من 

نظرة فّندتها البنٌوٌة وكثٌر أو وحدة البٌت ضوعٌة فالوحدة الموحسنٌن مثلما فعل حنفً         

 موسى ربابعة وسنجد ذلك أٌضا عند بغداد.من المناهج الّنقدٌة، واألسلوبٌة كما رأٌنا مع 

مقاربة األسلوبٌة ال ٌقّل شؤنا عّما وقد ظهر مجهود آخر لقراءة المعلّقات العشر وفق ال       

وٌبدو أكثر التزاما ببعض اإلجراءات األسلوبٌة مّما عند بل قد ٌضاهٌه، ، ربابعة موسى قّدمه

ال ألّنه  ،من الجهود الّسابقة هااألسلوبٌة على أنّ  حّتى أّنه ال ٌشٌر إلى دراستٌهما ،حسنٌن حنفً

اّتبع تقرٌبا كّل اإلجراءات األسلوبٌة، بل حّتى أّن دراسته كانت معّمقة وواسعة، فقد شملت 

لّما أبو دٌب المعلّقات العشر بجمٌع خصابصها األسلوبٌة، ورّبما هو عمل عجز عنه كمال 

(، وكانت قراءة وفق منهج واضح صل األّولفالٌنظر )كتابه الّرإى المقّنعة أشار إلى ذلك فً 

وبما أّن األسلوبٌة  مقاربة البنٌوٌة فً الفصل األّول.ونتابج جدٌدة تضاف وتعّزز بعض نتابج ال

وهً لها صلة كبٌرة بالببلغة العربٌة القدٌمة، فلم ٌغفل عن ذلك وٌشٌر إلى أصالة الّتراث، 

                                                           

.021، ص سلٌمان العّطار، المرجع الّسابقٌنظر:  - 1 

. 020المرجع نفسه، ص  - 2 
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ٌّزةبردادي  دراسة بغداد ، وحّتى فً تناولها من حٌث الخطوات واإلجراءات والّنتابج المتم

 لعشر معلّقات:

 األسلوبٌة للمعلّقات العشر:بغداد بردادي ومقاربته  -3

نسعى من وراء هذا البحث إلى " :قاببل البحثمن  ههدفبداٌة بردادي فً الٌحّدد بغداد         

األصول الّثابتة والمنزاحة الّتً تؤخذ سمة تحقٌق ثبلثة أهداف: نظام اللّغة، وصف جمالٌة تلك 

األسلوبٌة االنزٌاحٌة، إعمال المنهج األسلوبً الّتطبٌقً فً وصف بنى نظم لغة المعلّقات 

إلدراك جمالٌاتها اإلٌقاعٌة أو الّتناسبٌة أو الّتركٌبٌة على مستوى الّصوت واللّفظة والجملة، 

المعنى أو هما معا." وٌترّتب على هذه المستوٌات جمالٌة المبنى أو
1

 

  اللغوي: العنصر" :هً عناصر، ثبلثة عبر النص بتحلٌل تقوم الحدٌثة فاألسلوبٌة       

 حسابنا فً أن ندخل إلی فعً: وٌإديالنّ  رموزها، العنصر بوضع اللغة قامت نصوصا   وٌعالج

 وغٌرها، سالة،وهدف الرّ  ارٌخً،التّ  والموقف والقارئ، مثل: المإلف، لغوٌة غٌر مقوالت

".له األدبً قوٌمفسٌر والتّ والتّ  القارئ فً صالنّ  تؤثٌر عن األدبً: وتكشف الجمالً العنصر
2

 

المنهج األسلوبً اإلحصابً "ّنه اعتمد األسلوبٌة اإلحصابٌة الّتً أثبت البحث أّن وٌبدو أ        

الّضبط العددي للّظاهرة ٌساهم مساهمة كبٌرة فً كشف الكثٌر من الخصابص األسلوبٌة، إذ أّن 

األسلوبٌة ٌكشف هٌمنتها إذا ظهرت على غٌرها من الّصٌغ على مستوى األصوات أو الكلمات 

"أو الّتراكٌب،
3
فهٌمنة ظاهرة فً مستوى من المستوٌات اللّسانٌة فً منظومة المعلّقات ٌوحً  

وٌة تشٌر إشارة صرٌحة بمعٌارٌة جمالٌة لدى المعلّقاتً، وإّن نسبة اإلحصابٌة للّظاهرة اللّغ

النزٌاحها، وقد ٌكون فً ذلك خرق لسنة من سنن الكتابة فً الّنص المعلّقاتً، وتلك أٌضا 

 جمالٌة، فالّنص المعلّقاتً كان بٌن مّد وجزر فً وفرة الخاصٌة األسلوبٌة أو ندرتها.

                                                           
مقاربة أسلوبٌة، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة –بغداد بردادي، األسس الجمالٌة للّشعر الجاهلً، المعلّقات أنموذجا  -1

 م، المقّدمة.7007الجٌبللً الٌابس، سٌدي بلعباس، 

.777الببلغة واألسلوبٌة، ص آفرٌن زارع، العبلقة بٌن  - 2 

.100ص  ، األسس الجمالٌة للّشعر الجاهلً،بغداد بردادي - 3
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أقام البحث الحّجة على نجاعة المنهج األسلوبً البنٌوي لدى مٌخابٌل رٌفاتٌر فً  وبهذا       

وال مشاحاة فً –تؤصٌل الوظٌفة األسلوبٌة، والّتً سّماها رومان جاكبسون بالوظٌفة الجمالٌة 

 فتلك المهّمة العلٌا فً اعتقادهما، وتلك مٌزة تحسب لؤلسلوبٌة الّتً كثر خصومها. -االصطبلح

حث من خبلل كتب جورج مولٌنٌه لمستقبلٌة المنهج األسلوبً فً استثماره اكما أشار الب      

 لحقول الّسٌمٌابٌة وجمالٌة الّتلقً.

 دعائم القراءة األسلوبٌة للمعلّقات: -أ

"بٌة للمعلّقات العشر على "دعامتٌنفً مقاربته األسلوبغداد وٌعتمد  
1

 : 

أصولها المنهج العلمً القابم على مبدأ مبلحظة الّظاهرة اللّغوٌة فً  :األولى الّدعامة -1-أ

الّنص ومحاولة تفسٌرها أسلوبٌا.. وال ٌعدم هذا البحث مبدأ الفرضٌة الّتً ٌقتضٌها المنهج 

اإلحصابً من خبلل ضبطه لخاصٌة تكرار الّظاهرة اللّغوٌة وتواترها بشكل ملحوظ، من 

ضمن األنساق الّشعرٌة، لٌنتهً البحث إلى تقرٌر أس جمالٌة خبلل ورودها بصورة استثنابٌة 

 الّظاهرة اللّغوٌة والّشعرٌة فً مدّونة المعلّقات.

 ، وهً:أركانها اربعة بوصفها مادة البحثعامة الّثانٌة: الدّ  -2-أ

فهً ذاك المتن المإلّف من عناصر مشّكلة لمستوٌات البنى اللّسانٌة فً وضعها الّثابت اللّغة:  -

شاع فً االستعمال وتواتر لم ٌمل عنه المنشإون وال خّطؤه الّدارسون ولم ٌداخله تغٌٌر الّذي 

ة وفرة الّتؤوٌبلت فً الّشعر ال تنفّك عن طبٌعة لغته المفعمف، وال تحرٌف منذ استعماالته األولى

باإلشارات المجازٌة... هذه اللّغة الّشعرٌة الّتً توما وتلّوح، وتستند إلى ما ٌسّمٌه األسلوبٌون 

 االنحرافات الموضعٌة والمعجمٌة والّداللٌة والّنحوٌة والّتركٌبٌة واالستبدالٌة.

باعتبار أّن هناك اختبلف بٌن لغة الّشعر ولغة النثر، والّشعر عند بعض الّنقاد        

معاصرٌن "لٌس عرضا لؤلفكار، وال هو تسجٌبل لها، لكّنه عرض جمٌل، وتسجٌل له وسابله ال

                                                           

.بغداد بردادي، المرجع الّسابق، المقدمة - 1 
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. فخصوصٌة اللّغة مقّوم أساس من مقّوماته، إذ لوال ذلك النهارت الحواجز بٌن لغة الخاّصة

".الفن ولغة الحٌاة... وسبلمة اللّغة من شروط جمالٌة القصٌدة
1

 

لجمٌلة ٌنطلق من مضمون فكري ظاهر فً صرٌح العبارة، هو فّن من جملة الفنون االّشعر:  -

ٌّؤ للمنشا أن ٌإلّف من مواد اللّغة كبلما هادفا، ذلك أّن اللّغة هً الّتً تجلًّ المعنى  وإّنه لٌته

  .فً ذهن المبدع والمتلقً، بل ٌمكن أن نقول اللّغة نفسها فً معناها الجوهري شعر

ق نظما من نظم اللّغة الّذي خرج على المعٌار أو اخترفهو ذاك الجانب من جوانب األسلوب:  -

أو كما ٌسّمٌه البعض باألسلوب الّتعبٌري المخالف للّتقرٌري المباشر، ، الّصناعة الّشعرٌة

بحٌث ٌفّرق الّنقد الحدٌث بٌنهما على أّن "الّشاعر ٌقّدم فً األّول تجربته تاركا لآلخرٌن 

ا ٌختلج فً نفس صاحبها من عواطف وأحاسٌس استشفاف ما فٌها من أفكار وأهداف، وم

... وهذا هو األسلوب المفّضل فً الّنقد الحدٌث."وانفعاالت
2

 

لّذي ٌحقّقه العنصر اللّغوي أو األس الجمالً الكامن فً مستوٌات اللّغة الّذي ٌماثل الجمال: ا -

 .مناسبة الحس الّشعوري فً الّنص الّشعريسمة من سمات الموضوع أو ٌقتضً 

 من الّدراسات الّسٌاقٌة:  موقف بغداد بردادي -ب

اظر فً إّن النّ " ٌقول بغداد: الّدراسات األسلوبٌة،طغٌان الّسٌاق على الّنسق وقلة ففً      

الّدراسات الّنقدٌة واألبحاث األكادٌمٌة لمتن المعلّقات الّسبع أو العشر سٌجد طغٌان المناهج 

الّسٌاقٌة، وقلٌبل ما نجد دراسة نقدٌة نسقٌة، واألسلوبٌة منها تكاد تكون منعدمة فً مجال 

ت بالمنهج من تناول المعلّقا -فً حدود اّطبلعً–الّدرس الّنقدي الحدٌث والمعاصر. ولم أجد 

وأّما البحث فً األسس الجمالٌة للمعلّقات لبعض الخصابص األسلوبٌة، األسلوبً إاّل تلمٌحا 

بالمنهج األسلوبً بوصفه عمبل مستقبّل متكامبل من حٌث الّتناّول العام للمعلّقات فلم أعثر 

."علٌه
3

 

                                                           

.042، 042ٌوسف حسٌن بكار، بناء القصٌدة فً الّنقد العربً القدٌم )فً ضوء الّنقد الحدٌث(، ص  - 1 

.010المرجع نفسه، ص  - 2 

األسس الجمالٌة للّشعر الجاهلً، المعلّقات أنموذجا، مقاربة أسلوبٌة، ص المقّدمة.بغداد بردادي،  - 3 
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سته األسلوبٌة للمعلّقات وبعد إعطاء قسم من الّدراسة حول المعلّقات الّنظري قّسم درا        

العشر إلى أبواب، بحٌث جعل لكّل خاصٌة أسلوبٌة جمالٌة بابا، فكان الباب األّول: األسس 

الجمالٌة لئلٌقاع، والباب الّثانً: األسس الجمالٌة للكلمة بؤنواعها من اسم وفعل وحرف، وجعل 

واالسمٌة وضّم إلٌها األسلوبٌن الباب الّثالث لؤلسس الجمالٌة للّتركٌب فكان حول الجمل الفعلٌة 

الخبري واإلنشابً، وجمالٌة االنزٌاح، والباب الّرابع: حول جمالٌة الّصورة الّشعرٌة فً 

 المعلّقات، وتمّثلت فً الّتشبٌه، االستعارة، الكناٌة، جمالٌة المكان....

الّتركٌب، ألّن الّنص تحكمه مجموعة من المستوٌات تتدّرج من الّصوت فالمفردة فو        

"الّصوت لن ٌإّدي دوره المنوط به إاّل ضمن سٌاق تركٌبً، على الّرغم من أّن لكّل كلمة 

مفردة صوتا فعلٌا ٌساهم فً تحدٌد داللتها، فإّن الكلمة إذا ما ركبت مع كلمات أخرى أنتجت 

"اق فً نظام تركٌبً وترتٌبً للجمل،مجموعة من األصوات توّجه معنى الّنص، ضمن الّسٌ
1
 

وال تعنً كلمة سٌاق الّتً وردت فً هذا القول الّسٌاق الخارجً عن الّنص، وإّنما ٌقصد بها 

 سٌاق تركٌب ونظم الكلمات مع بعضها البعض على المستوى أو المحور األفقً.

 :العشرالّظواهر األسلوبٌة فً المعلّقات المستوٌات اللّغوٌة و -ج

الّنتابج المتوّصل "فً بردادي لعمل الّذي حاوله بغداد وتظهر الّثمرة الٌانعة لهذا ا          

"إلٌها
2
ٌّد الّتً تبدو مغاٌرة تماما إلى ما أشار إلٌه  ، ، وتبدو أكثر استفاضة حسنٌن حنفًالّس

 ، وهً كما ٌلً:ودقّة ومنهجٌة مّما قّدمه موسى اوتوّسع

 المستوى الّصوتً: -

معٌار أساسٌا تتحّدد وفقه الّدقّة العلمٌة ضمن هذا الملمح ٌغدو المستوى الّصوتً         

ت هو المظهر األّول لتشكٌل األحداث اللّغوٌة فقد كان من للّدراسة اللّغوٌة، ولّما كان الّصو

الّطبٌعً أن ٌكون عنصرا أساسٌا لتكوٌن حلقات الّنص الّشعري، متوازٌا مع عنصر المعنى، 

"مكانا مرموقا فً المقاربات الّشعرٌة،"وعلى هذا األساس احتلّت الّدراسة الّصوتٌة 
3
ما وهذا  

                                                           

.70م، منشورات اّتحاد الكّتاب العرب، ص 7000محمد تحرٌشً، أدوات الّنص، ط:  - 1 

.107، 488ٌنظر: بغداد بردادي، األسس الجمالٌة للّشعر الجاهلً، المعلّقات أنموذجا، مقاربة أسلوبٌة، ص  - 2 

.27م، المركز الّثقافً العربً، الّدار البٌضاء، ص 0820: 7محمد مفتاح، تحلٌل الخطاب الّشعري، ط - 3 
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ٌناه عند موسى ربابعة، الّذي أعطى لمباحث األسلوبٌة حقّها من الّتقدٌم، وهو ما نجده أٌضا رأ

الّتؤسٌس الجمالً للمعلّقة قام على مقاٌٌس عربٌة أصٌلة، وقد "-فً دراسة بغداد بردادي، إذ: 

ألصوات المإلّفة لكلمات أبٌات المعلّقات العشر أثبت البحث ذلك من خبلل الّنظر فً ا

مهموسها ومجهورها، وقد أضاف بغداد ملحقا ٌضّم جدول فٌه خانة ألبٌات المعلّقات، وخانة 

لرقم البٌت، وخانة لعدد الحروف المهموسة والجهورة لكّل بٌت من المعلّقة، فمثبل البٌت األّول 

حرفا، وعدد الحروف المهموسة  28مجهورة فٌه من معلّقة امرئ القٌس قفا.. عدد الحروف ال

 .أحرف 10

جاء الّصوت اللّغوي العربً فً المعلّقات حامبل لداللة اإلٌحاء، ولم ٌكتف بحمل كما         

كما تفٌد لغة الّنثر، ال بل صاحب الّصوت واإلٌقاع الّشعري، فدّل اإلٌحاء  المعنى الّتواصلً

المعلّقاتً، فطبٌعة األصوات فً اللّغة العربٌة تحمل مثل هذه على الّداللة الّتً ٌتقّصد الّنص 

وس أو الّرخو أو المابع المتوّسط،"الّدالالت فً جرسها المجهور أو المهم
1
ذلك ألّن للّتركٌب  

ًّ دور فّعال فً توضٌح الّسمات اللّغوٌة من جهة، وتبٌٌن الّداللة من جهة أخرى، حّتى  الّصوت

ٌّزة فٌه، "فهو أّن بعض الّدراسات قرنت  ٌّة صاحبه، واعتبرته عبلمة مم الّصوت البشري بهو

مٌزان حّساس ٌسّجل حاالت اإلنسان الّنفسٌة صعودا وهبوطا، وٌقٌس بصّحته ومرضه بدقّة ال 

مثٌل لها، ومهما حاول اإلنسان إبعاد الّصوت، ومهما بذل من جهد فً سبٌل ذلك، فإّن الّصوت 

ٌّزا من غٌره." ٌظّل مم
2

 

 المستوى اإلٌقاعً: -

تناسب اإلٌقاع الخارجً )الوزن( مع العواطف الّتً تشّكلها موضوعات المعلّقات          

كالّشعور باألسى والحزن لدى الّشعراء فً وقوفهم على الّطلل، أو الّشعور باالغتراب فً "

ٌا الّتً اشتغلت والعواطف من القضا غٌاب األهل عن الّدٌار وهذه العبلقة المّطردة بٌن اإلٌقاع

"علٌها األسلوبٌة الّتعبٌرٌة لدى شارل بالً أو األسلوبٌة الّصوتٌة عند جاكبسون.
3

 

                                                           

. 488بغداد بردادي، األسس الجمالٌة للّشعر الجاهلً، ص  - 1 
كز م، المر7000/ 2/ 7رقٌة جرمونً، سبل الّتقرٌب بٌن مناهج الحداثة ومناهج الّتؤصٌل الّتراثٌة، مجلّة مطارحات، ع -2

 . 001الجامعً، غلٌزان ، ص 
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وهذا ما أشار إلٌه الكثٌر "ولعّل من األقرب إلى الّصواب، إن لم ٌكن الّصواب نفسه، أن         

ّمة عبلقة نربط بٌن العاطفة والوزن وهو مذهب عدد من الّنقاد األجانب، ٌرى هازلت أّن ث

استحالة  (Richard) رٌتشاردقرٌبة بٌن الموسٌقى والعاطفة العمٌقة الجذور فً الّشعر، وٌرى 

أّن الّشعر  (Du L’Accroc) فصل اإلٌقاع أو الوزن عن الّتؤثٌرات العاطفٌة. وٌرى دي الكرو

اللّفظٌة وتنسٌق ال ٌكون شعرا إاّل بالّنسج والّتؤلٌف بٌن الفكرة والعاطفة والّصور والموسٌقى 

القالب الّشعري."
1
وحّتى الّدارسٌن العرب المعاصرٌن كان لهم نفس الّرأي من بٌنهم إبراهٌم  

ٌّر  أنٌس إذ ٌقول: "نستطٌع  ونحن مطمبنون أن نقّرر أّن الّشاعر فً حالة الٌؤس والجزع ٌتخ

..."عادة وزنا طوٌبل كثٌر المقاطع ٌصّب فً من أشجانه ما ٌنّفس عن حزنه وجزعه
2

 

األوزان الّشعرٌة الّطوٌلة كالّطوٌل والبسٌط والوافر على األوزان  ٌمنةهكما أّنه نجد          

انتقابٌة الّشعر المعلّقاتً للوزن الّطوٌل المناسب أسلوبٌا للعواطف ذات "القصٌرة، ما ٌدّل على 

"الّطبع العنٌف، والوقع الحاد
3
 كما فً معلّقة القٌس أو معلّقة زهٌر.  

 الّصور الّشعرٌة: -

أّن أكثر الّصور رواجا فً الّشعر المعلّقاتً هً تلك الّصور بغداد بردادي أثبت بحث           

القابمة على أسلوب المماثلة الّظاهرٌة أو الباطنٌة، إاّل أّن المبلحظ فً طبٌعة بعض الّدوال 

ً صورة اللٌّل  أبلغ مثال فً ذلك، شّبه به( ٌؤخذ مفهوم الّدال االعتباطً الّذي تتنّوع، ولنا فم)ال

وهذا ما ٌجعلنا نستنتج أّن غاٌة الّنص المعلّقاتً تسعى لتحقٌق المعنى الجمالً أو جمالٌة 

الّصورة من خبلل أسلبة الّشاعر الجاهلً لدال االعتباطً إلدراك معنى أنسب جمالٌا فً 

ة أّن "األسلوب هو الذي ٌمنح الّصورة الّشعرٌة فضبل عن المعنى الّداللً. وٌرى خلدون الشمع

األسلوب باإلٌقاع والصورة."له البنٌانً والتعبٌري. وٌرتبط الفكر بعضا من شعرٌته أو شك
4

 

ٌّن من خبلل البحث أّن الّصور الّشعرٌة بؤشكالها         تمّثل  -جزبٌة وكلٌة ورمزٌة–كما تب

أّسا من أسس جمالٌة الّنص المعلّقاتً لما تنتج من إثارة خٌالٌة فً عملٌة تمّثل المتلقًّ للمشهد 

                                                           

.002، 000ٌوسف حسٌن بكار، بناء القصٌدة فً الّنقد العربً القدٌم )فً ضوء الّنقد الحدٌث(، ص  - 1 

.022القاهرة، ص م، مطبعة لجنة البٌان العربً، 0801: 2إبراهٌم أنٌس، موسٌقى الّشعر، ط - 2 

.100 بغداد بردادي، األسس الجمالٌة للّشعر الجاهلٌن ص  - 3 
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الّشعري عن طرٌق إٌحابٌة الّصورة الّشعرٌة المستوحاة من طبٌعة الّتركٌب الببلغً للّصورة 

 سواء فً المعنى أو ظبلله.

 المستوى الّصرفً: -

ل االسم المشتق فً المعلّقات خاصٌة أسلوبٌة تضّمنت أشكاال جمالٌة متعّددة، من شكّ        

حٌث تكثٌف دالالت المعانً فً توظٌف الّشاعر لصٌغ المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول، ما 

بصّحة أصول أسلوبٌة رومان جاكبسون الوظٌفٌة، والقابمة على مبدأي االختٌار  ٌوحً

فً رصد قوالب الكلمات  والّتؤلٌف، أو كما ٌحلو للبعض تسمٌتها بمعادلة )االنتقاء والّتؤلٌف(

مناسبتها للمحور  المناسبة لداللتها، فتوّظف وفق المحور العمودي، لٌؤتً بعد ذلك ضرورة

قافٌة الالموسٌقى الخارجٌة فً العروض و مّما أحدث موسٌقى داخلٌة ذلك أنّ  األفقً الّنحوي،

غٌر كافٌة فهناك أٌضا الموسٌقى الّداخلٌة وذلك ب: "اختٌار الكلمات وترتٌبها، والمواءمة بٌن 

"من مثل قّوتها وإٌحابها وإٌقاعها،الكلمات والمعانً الّتً تدّل علٌها.. فالكلمة واختٌارها 
1
 

 .وسٌقى الّداخلٌة ٌتفاضل الّشعراء أٌضا فً تبلإم الحروف والحركاتوبهذه الم

الماضً ٌعادل اهتمامه عن أّما عن الّزمن فقد ٌكاد ٌكون اشتغال المعلّقاتً بالحدٌث       

بالحدٌث اآلن، إذ قارب الحدث المضارع فً الّنسبة المبوٌة الحدث الماضوي فً نصوص 

عٌش بٌن زمنٌن ماضٌه وحاضره، وأّما مستقبله فكؤّنه زمن ال المعلّقات، وكؤّنً بالمعلّقاتً ٌ

 بالمابة. 02,82ٌعنٌه، بحٌث أّن هذا الّزمن لم ٌحقّق إاّل 

 المستوى الّتركٌبً: -

تشّكل عناصره الّنظام األسلوبً ٌمّثل نطاق الجملة فً نصوص المعلّقات كٌانا أسلوبٌا         

الجمل تارة، وانزٌاح آخر غٌر مهٌمن تارة أخرى، هذا ما القابم على هٌمنة جنس تركٌبً من 

ٌشّكل ظاهرة الخرق للّسنن فً بنى الجمل الّشعرٌة، وٌبدو أّن هذا الّتنوٌع فً بنٌة الجملة 

 كالحالٌة وقد اخترقها الحال المفرد حصل لمقاصد جمالٌة داللٌة وإٌقاعٌة.

                                                           

.084ٌوسف حسٌن بكار، بناء القصٌدة فً الّنقد العربً القدٌم )فً ضوء الّنقد الحدٌث(، ص  - 1 



 المقاربة األسلوبية لشعر المعلقات                                                        الفصل الثاني: 
 

132 

الّتحلٌل األسلوبً لمدّونة المعلّقات أّن  فًمن خبلل ما وصل إلٌه بغداد تجلّى لنا وقد        

صل األعراف الكبلمٌة نشابٌة( تنزاح عّما وضعت له فً أبعض أسالٌبها )الخبرٌة واإل

الببلغٌة ما ٌورث انحرافا على مستوى معنى األسلوب أو  داللته، وفً تلك االنزٌاحات ما 

 عبد.ٌنتج دالالت جدٌدة ضمنٌة كما ظهر لنا فً معلّقة طرفة بن ال

أّن توظٌف المعلّقات لحروف المعانً واألدوات على طرق أنواع له كشف البحث كما          

االنزٌاح الّتً أخذ بها شعراء المعلّقات فً سبٌل تحقٌق جمالٌة االنزٌاح على مستوى المعنى أو 

فً جمٌع الّتركٌب، وهذه الخاصٌة األسلوبٌة فً المستوى الّتركٌبً كادت أن تكون عامة شاملة 

المعلّقات العشر، وقد تجلّت هذه الخاصٌة األسلوبٌة تحدٌدا فً توظٌف الّشاعر ألدوات الّشرط 

فً الجملة الّشرطٌة خبرٌة كانت أو إنشابٌة، ولغنى العربٌة فً هذا الجانب، فقد وجد الّشاعر 

اّل أن ٌمّد ٌده المعلّقاتً بساتٌن ٌانعة وقطوفها دانٌة من الّدالالت والمعانً، وما كان منه إ

 لتكون فً متناوله، فحلت الّنصوص للمتلقًّ واستعذبت معانٌها فطرب لداللتها.

قد ٌنتهً ، الّتً لم نقف إاّل على نتابجها، فبردادي فً هذه الّدراسة ومع ما قّدمه بغداد 

والمعلّقاتً جمالٌة الّنص الّشعري الجاهلً عموما، "إلى أهّم نتٌجة، وهً أّن عنده البحث 

تحدٌدا ٌتضّمن الكثٌر من أسس الجمال على مستوى اإلٌقاع أو الّتناسب اللّفظً أو تناسق 

وكثٌرا ما ال نجد هذا فً أجناس أدبٌة أخرى  ركٌب، وفً هذا من المتعة الكثٌر،الّداللة والتّ 

ال الّشعري تنتسب ألعصر أدبٌة متؤّخرة، واألهّم فً األمر لٌس هذا، بل األهّم هو وقوع الجم

، وهذا لّب الموضوع فً بحثنا الّذي فً شبكة العبلقات الواقعة بٌن مستوٌات الّنص المعلّقاتً

قد ٌحٌلنا على موضوع بحث آخر، وهو المبثوث فً هذا الّطرح: كٌف تتحقّق الجمالٌة الّنصٌة 

"فً اإلبداع الّشعرّي الخالد؟
1
ز به الّنقد وٌنهً بحثه هذا بتركه مفتوحا، وذلك هو ما ٌتمٌّ  

 المعاصر.

ال ٌهدف بها إلى تتّبع الخصابص  بردادي وتبدو المقاربة األسلوبٌة للمعلّقات هذه أّن بغداد

األسلوبٌة وحسب، بل هً على ما لكّل معلّقة منها خصابصها إاّل أّن بغداد نظر إلٌها كوحدة 

ٌّز هذه القصابد أكثر  .مجموعة تضّم عشر قصابد مطّولة، ولعّل هذا ما ٌعّزز تم

                                                           

.107ردادي، األسس الجمالٌة للّشعر الجاهلً، ص بغداد ب - 1 
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ل اللّغوٌة الّتً ٌتناول موضوع األسس الجمالٌة أي القواعد الفّنٌة واألصوفهو ببحثه هذا 

أنسب منهج قادر على إدراك هذه األسس "تإلّف جمالٌة الّنص المعلّقاتً، وقد رأى البحث أّن 

هو المنهج األسلوبً لما حوى من  -بوصفها أنموذجا للّشعر الجاهلً–فً المعلّقات الجاهلٌة 

ات المعلّقات. لقد آلٌات إجرابٌة تمّكن الّتحلٌل من الوقوف على جملة األصول المشّكلة لجمالٌ

الّصوتٌة والّصرفٌة والّتركٌبٌة –سعى البحث من خبلل الوقوف على مستوٌات الّنص المعلّقاتً 

إلى مقاربة الخاصٌة األسلوبٌة الواردة فً تلك الّنصوص الخوالد إلدراك ما ٌجعلها  -فالّداللٌة

الحٌاة فً الّنص  تحتوي على سمات الخلود أو العناصر الجمالٌة الّتً تشّكل استمرارٌة

المعلّقاتً... واألسس الجمالٌة فً متن المعلّقات ال تتجاوز مجالٌن أساسٌٌن، هما القدرات 

اإلبداعٌة المودعة فً اللّغة العربٌة الّشعرٌة منها خاّصة، ثّم المهارات الفّنٌة واألسلوبٌة الّتً 

توفّرت للّنص المعلّقاتً."
1

 

ٌّنا، أو الكشف عن الّسمات األسلوب إن كانو ٌّنا، أو كاتبا مع ٌّز عمبل مع ٌة الّتً ٌقال إّنما تم

ٌّنا، )وهذه الّسمات قد تكون صوتٌة، أو جملٌة، أو معجمٌة، أو  موروثا أدبٌا، أو عصرا مع

ببلغٌة(،"
2
ّل هذه لعشر مقاربة أسلوبٌة قد كشفت عن كفإّن مقاربة بغداد بردادي للمعلّقات ا 

ٌّنة على حدا، وعلى كّل شاعر من شعراء المعلّقات، ثّم جمعت  الّسمات األسلوبٌة لكّل معلّقة مع

ٌّزة، فكشفت بذلك مّرة أخرى عن  الخصابص المشتركة بٌن تلك الّنصوص العشر المتم

موروث شعرّي ضخم، مٌز هذا الموروث وطبع بخصابصه عصرا كامبل، وهو العصر 

الوقوف على المناحً األسلوبٌة فً و قراءة بغداد قراءة تبدو تكاملٌة فً الجاهلً، وبهذا تغد

 المعلّقات العشر.

ذلك ألّنه تناول المعلّقات العشر بؤكملها وهذا مجهود جّبار، ولٌس ببعض المعلّقات أو 

ببعض المقاطع منها، ثّم إّنها وقفت على جمٌع عناصر األسلوبٌة الثبلث من لغوي ونفعً 

جمٌع الخصابص والّسمات فً كّل المستوٌات الّصوتً والّتركٌبً والّداللً، مّما  وجمالً، فً

ٌشكل مرجعا مهّما وثرٌا ومفٌدا وواضحا حّتى لطلبة األدب العربً فً فهم الجانب الّتطبٌقً 

 للمنهج األسلوبً على الّشعر المعلّقاتً العربً..

                                                           

.102، ص بغداد بردادي، المرجع الّسابق - 1 

. 747األسلوب واألسلوبٌة فً ضوء الّنقد الحدٌث، من أعمال الملتقى األّول فً الّتفكٌر الّنقدي، ص  - 2 
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 منعرٌة المعلّقاتٌة شّ ال للظاهرة األسلوبً ءالبنا تتبع فً الثبلثة هذه المباحث ساهمت ولقد     

 والتعبٌرٌة، الفردٌة النفسٌة األبعاد ذات اللغوٌة الّظواهر األسلوبٌة مختلف عرض خبلل

 المبحث ساهم كما الرمزٌة، ثم والتصوٌرٌة، والداللٌة، اإلٌقاعٌة، الصوتٌة الجماعٌة، واألنساق

مختلف المستوٌات اللّغوٌة المختلفة، فكان  خبلل من لّشامال الّتحلٌل األسلوبً تناول فً األخٌر

ٌّد حنفً حسأكثر ثرا  نٌن.ء من سابقٌه، خاّصة عن س

العنصر اللّغوي: إذ تعالج نصوصا "وهكذا ٌرتكز عمل األسلوبً على ثبلث عناصر: 

قامت اللّغة بوضع شفراتها، العنصر الّنفعً: الّذي ٌإّدي أن ندخل فً حسابنا مقوالت غٌر 

العنصر الجمالً: وٌكشف  مثل المإلّف، القارئ، الموقف الّتارٌخً، هدف الّرسالة... لغوٌة

عن تؤثٌر الّنص على القارئ وعن الّتفسٌر والّتقوٌم األدبٌٌن له."
1

 

 خبلل من المنشودة الشعرٌة معالم تتجسد األسلوبٌة المقاربة فً علٌه كان مستوى وأي       

تودورف،  أمثال الغربٌٌن النقاد بعض ٌخفها لم قناعة" وهً ،العلمٌة الشمولٌة والّدقة مبدأ

 وفّعال فٌتناول حدٌث، كعلم وانبعاثها األسلوبٌة، شرعٌة فً التشكٌك من جدوى ال .كوهٌن

 والتارٌخٌة، الخارجٌة الذاتٌة، سٌاقاتها وفً اللغوٌة، مستوٌاتها جمٌع من األدبٌة النصوص

إجراءاتها، وآلٌاتها." األسلوبٌة تستمد، والفكرٌة واالجتماعٌة،
2
 الباحثٌن من واسعة طابفة إنّ ف 

 إلى صوتنا نضم بهذا العربٌة النصوص احتواء فً المنهج جدوى تثبت أن استطاعت العرب

".حدٌثة عربٌة أسلوبٌة ترسٌم محاولة فً" فضل صبلحر الدكتو صوت
3

 

ن كما سّماهم بغداد علّقاتٌٌالم أغنى والرمزٌة التصوٌرٌة األسلوبٌة التشكٌبلت وفً        

جمالٌة المكان )الّطلل  االستعارة،، الكناٌة، التشبٌه، التقرٌري التصوٌر وسابل مختلف أشعارهم

 غرٌب،التّ ، الحدٌثة صوٌرٌةالتّ  األغراض بعض بروز على ساعدت عوامل وهً، خاصة(

 واالستعارة الكناٌة علىعلّقاتٌون الم كؤاتّ  فقد مزٌةالرّ  التشكٌبلت فً ّماأ ،التكثٌف الغموض

 .مثٌلٌةالتّ 

                                                           

.720الملتقى األّول فً الّتفكٌر الّنقدي، ص عبد السبلم جغدٌر، البحث األسلوبً وعبلقته بالّنقد األدبً، من أعمال  - 1 

.488محمد األمٌن شٌخة، الّتشكٌل األسلوبً، ص  - 2 

.488، ص المرجع نفسه - 3 
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نهدف إلى شًء غٌر إظهار ما ٌمكن أن تقف علٌه هذه الّدراسة، ثّم إخراجها  ونحن ال

وهذا شؤن أكثر ألّن هذه من مهّمات القارئ فً إضافة اإلضافة كما أشار إلى ذلك الغذامً 

ٌّزة، فحاولوا طرقها على الّنقاد الّذٌن نظروا إلى المعلّقات على أّنها مجموعة  شعرٌة متم

مجموعها سبعة أو عشرة، فمنهم أٌضا عبد الملك مرتاض لكن وفق المقاربة األنثروبولوجٌة 

 الّسٌمٌابٌة كما سنرى فً الفصل البّلحق.

على األقل الّرجوع إلٌه، لقارئ المبتدئ كن لوحّتى فً الجانب الواسع من الّتطبٌق ٌمَ        

اإلطار الّنظري للمقاربة أو المنهج، فقد تكون هذه الّنصوص الّشعرٌة المطبَّق جوانب من لفهم 

ٌزول الغموض، وٌتضح وٌزٌد عرفة، إذ بالمثال علٌها بمثابة األمثلة فً فهم القاعدة فً أي م

 .الفهم

 



 

 

 

 

 :الفصل الّثالث: المقاربة الّسٌمٌائٌة لشعر المعلّقات   

المقاربة الّسٌمٌائٌة للّتٌمات الّرئٌسٌة فً الّشعر  -1

 المعلّقاتً

عبد الملك مرتاض ومقاربته الّسٌمٌائٌة  -2

 األنثروبولوجٌة للّسبع معلّقات

الّسعٌد موفقً ومقاربته الّسٌمٌائٌة األسلوبٌة  -3

 للمعلّقات
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المنهج الّسٌمٌابً هو واحد من المناهج الّنقدٌة الّنسقٌة الّتً استطاعت أن تفرض نفسها 

وتكاد تجمع عّدة كتابات ومعاجم لؽوٌة وسٌمٌابٌة  حة الّنقدٌة الحدٌثة لسنوات طوال،فً الّسا

فردناند فها هو ذلك العلم الّذي ٌعنى بدراسة العالمات، وبهذا عرّ  الّسٌمٌابًعلى أّن هذا المنهج 

، وجولٌان (T-Todoroff) ، وتزٌفتان تودوروؾ(J- Monein) دي سوسٌر، وجورج مونان

الّتعرٌفات للّسٌمٌابٌة  دق.. ولعّل أوفى وأ(R-Barth) وروالن بارث ،(J-Grimasse) ؼرٌماس

، ّناسالعلم العام الّذي ٌدرس كّل أنساق العالمات الّتً تحّقق بداللتها الّتواصل بٌن البؤّنها: ذلك 

ٌّز عن سوابقه من المناهج الّنقدٌة المعاصرة، خاصة المنهج البنٌوي الّذي اهتّم  وهو متم

سه هً الخصٌصة بمستوى الّتركٌب الّنصً دون المستوٌات األخرى، فانؽالق الّنص على نف

ٌّزة للبنٌوٌة أّما  ، كالّنصٌة )المعجم والّصوت(، وخارج نصٌة )كالمقصدٌة واالجتماعٌة(،المم

لمنهج الّسٌمٌابً فهو ٌنفتح على مستوٌات الخطاب كافة: نصٌة وخارج نصٌة، والّدراسة ا

ج الّسٌاقٌة، ألّن المقاربة الّسٌمٌابٌة تتجلّى هالّسٌمٌابٌة لنّص ما تختلؾ اختالفا جوهرٌا عن المنا

 .المناهج الخارج نصٌة الّذي نالحظه فًاخلٌة للّنص، ال العكس وتضاء من خالل البنٌة الدّ 

تعنى بكّل ما ٌحمل داللة، بما فً ذلك  أصبحت حٌنماالسٌمٌابٌات أكثر اّتسع مجال و

ومجاالت خارج اللّؽة  ،علوم أخرىو األدب الّذي ٌكون أكثر تعقٌدا إضافة إلى أجناس أخرى

كّل  ...خاّصة حٌن نذكر أّن األمر ٌستهدؾواسعة جدا،  "فإمبراطورٌة العالمات واألدب،

فة واألدب واإلشهار القطاعات الممكنة... أٌضا هذه األجناس األكثر تعقٌدا مثل الّصحا

"والّسٌنما...
1

 

أّن أكثر االّتجاهات الّنقدٌة المعاصرة من  الٌوم إنكار ما قد ٌالحظ ٌمكن الكما أّنه 

هو االّتجاه الّسٌمٌابً، الّذي أصبح فً اآلونة والؽٌر عربٌة سٌطرة على الّساحة الّنقدٌة العربٌة 

المعاصرة. وقد تجلّى احتفال الّنقدٌة األخٌرة المنهج األكثر تؤثٌرا على المنظومة الفكرٌة 

الخطاب الّنقدي العربً المعاصر به عبر عّدة مستوٌات، كتخصٌص مخابر له، وإقامة ملتقٌات 

الّنظرٌة والّتطبٌقٌة على مختلؾ الّنصوص مختلفة عنه، والمجاّلت والّترجمة، واألبحاث 

 رٌة والّشعرٌة، الحدٌثة والقدٌمة.النث

                                                           
م، المإسسة الجامعٌة للّدراسات والّنشر والّتوزٌع، 0212: 1جوزؾ كورتٌس، سٌمٌابٌة اللّؽة، تر: جمال حضري، ط - 1

 . 37، 37بٌروت، ص 
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نؾ من الّدارسٌن متشّبعا بالّتراث ومّطلعا على الّثقافة الؽربٌة ومناهجها، صبذلك فكان 

ٌّة القدٌمة قراءة  وقد حاول أن ٌستثمر معارفه وثقافته الجدٌدة فً إعادة قراءة الّنصوص الّشعر

الّثوابت وترتحل إلى المصادر والّسٌاقات الّتً وردت فٌها تلك الّنصوص هذا من  تحرص على

الّتشرٌحٌة وؼٌرها، السٌمٌابٌة، وجهة، ومن جهة أخرى تنفتح وتفٌد من الّشعرٌات الحدٌثة و

ومنحت بذلك للقراءة سلطة بدال من سلطة الّنص التً كانت سابدة من قبل، فؤعادت إنتاج 

محمد الّناصر : جدٌد، ومن بٌن الّدارسٌن الّذٌن توّجهوا هذا االتجاه نجدالّنص وإحٌابه من 

ًّ القدٌم حٌث ٌعلن انفتاحه على  العجٌمً فً دراسته للخطاب الوصفً فً األدب العرب

ٌّة ٌقول: "الّدراسات الؽربٌة ومراعاته للخصو ٌّة العرب ٌّة الّشعر مستعنٌن فً ذلك بما أفدناه ص

ٌّدنا بحرفٌة ما جاء فً هذه  من دراسات ؼربٌة كثٌرة موصولة بالوصؾ دون أن ٌعنً ذلك تق

الّدراسات."
1

 

قدٌة األخرى أخذت الّسٌمٌاء تتفّرع إلى اّتجاهات مختلفة وكؽٌرها من المناهج النّ 

ة، ناتجة عن تطّور هذا العلم، وتنّوع منابعه، ولعّل أهّم هذه االّتجاهات هو اّتجاهان: ومتعّدد

صها األساسٌة، ورأى أّنها اسوسٌر: "الّذي درس العالمة اللّؽوٌة ووضع خوسٌمٌولوجٌا دي 

م اللّؽة جزء منه وٌخضع تندرج فً منظومة أكبر هً العالمات بصفة عاّمة.. وٌعتبر عل

"لقوانٌنه،
2

( الّذي أّسس للّسٌمٌولوجٌا Tcharle Perceأّما االّتجاه الّثانً فٌمّثله تشارل بٌرس ) 

ٌّز بعد ذلك نالعالمات المختلفة "بتحلٌله ألنواع  وعا آخر وتمٌٌزه بٌن مستوٌاتها المتعّددة... لٌم

"من العالمة وهو األٌقونة،
3

وسٌمٌاء الّداللة عند روالن بارث، ألّن الّداللة تدرس المعنى  

ومقّوماته وجمٌع ما ٌتعلّق باإلنسان، خبرته، تقالٌده، شرابعه، أخالقه، وصفاته من الوفاء، 

، سٌمٌاء اللّسانً والّتواصل ؼٌر لسانً هناك سٌمٌاء الّتواصل وأهّم االّتجاهات: .الحّب..

 الّثقافة....الّداللة، سٌمٌاء 

ومن هنا ظهرت عّدة دراسات تناولت بعض الموضوعات فً شعر المعلّقات على أّنها 

على أّنها  مجموعة إلى قراءة هذه المعلّقاتأصحابها عالمات دالة، وبعض الّدراسات ذهب 

                                                           
1

م، مركز الّنشر 0227، ط: جوان 1محّمد ناصر العجٌمً، الخطاب الوصفً فً األدب العربً القدٌم، الّشعر الجاهلً أنموذجا، ج -

.  02الجامعً، تونس، ص 
 

 

.40صالح فضل، مناهج الّنقد المعاصر، ص  - 2 

.47، 40ص  المرجع نفسه،  - 3 
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أنساق دالة، كقراءة عبد الملك مرتاض الّسٌمٌابٌة األنثروبولوجٌة للمعلّقات الّسبع، وأٌضا نجد 

: شعر المعلّقات، المزج بٌن األسلوبٌة والّسٌمٌابٌة، وهذه ـدراسة الّسعٌد الموفقً الموسومة ب

وعات الّتً تناولها ، إضافة إلى مختلؾ الموضالّدراسات سنقؾ علٌها من خالل المباحث اآلتٌة

شعراء المعلّقات بكثرة فً نصوصهم المعلّقة، حٌث شكلت هذه التٌمات موضوعات بحث لدى 

 : سواء على مستوى المعلّقة الواحدة، أو على مستوى بقٌة المعلّقاتالكثٌر من الدراسٌن 

 : معلّقاتيفي الّشعر الالمقاربات الّسيميائية للّتيمات الّرئيسة   -1

أو تحصى تلك الّدراسات الّتً وقفت على مختلؾ الّتٌمات ذات الّدالالت  ال تكاد تعدّ 

المتنّوعة فً الّشعر الجاهلً عاّمة وشعر المعلّقات خاّصة، لكن لم تكن وفق المنهج 

الموضوعاتً باعتباره المنهج الّذي ٌعنى بتتّبع مختلؾ الموضوعات الّتً تخّص عمل أدبً ما 

مجموعة من األعمال، وإّنما كان البحث فً هذه الّتٌمات فً بعض الّدراسات وفق المقاربة أو 

الّسٌمٌابٌة، على أّن تلك الموضوعات عالمات طّبعت كثٌرا الّشعر الجاهلً، فؽدت أنساقا 

كخٌط  شّكلت عند مختلؾ شعراء المعلّقاتت ،متعّددة دالة تحمل أبعادا داللٌةوعالمات ورموزا 

 ، ومن أهّمها: ٌن مختلؾ هذه الّنصوصٌربط ب

 :(اإلبل) الّناقة - أ

ًّ  تصوٌر كان  ٌتمظهر فً حضورها "الّناقة على مستوى الّنص الّشعرّي الجاهل

ٌّة تٌمات القصٌدة وحدة متدّرجة تفضً كلّها  المإّسس لمسٌرة الّشاعر داخل نّصه مكّونة مع بق

ٌّزت الّنص الجاهلً  ٌّة هً الّتً م عبر عصور من الّزمن ولعّل أهّم شكل احتوى إلى بنٌة كل

ٌّز هذه الفضاءات المختلفة والمتنّوعة هو شكل المعلّقات، حٌث ال ت كاد تخلو معلّقة من ح

"،الّناقة
1

فً الّشعر الجاهلً قد تسّربت إلٌها صفات من ناقتً عاد والبسوس، وهو ما  الّناقةف 

ٌّة مخٌفة، تس"جعل منها  ًّ وكامن  الوجدان الّشعبً أحٌانافً  )تحٌل( تحٌلناقة قو إلى رمز ح

نجد فً معلّقة طرفة، ومعلقة على الّرعب والفزع وإشعال نٌران الحروب، على نحو ما 

"زهٌر،
2

األّول على أّن الّناقة أخذت بعدا رمزٌا مّما أكسبها دالالت أخرى، ؼٌر معناها  أي 

                                                           

.042ص  ،الّتفكٌر الّنقدي العربً مجلة  رواٌنٌة حفصة، تعّدد الخطابات الواصفة لتٌمة الّناقة عند طرفة بن العبد،  - 1 

.713م، نشر مكتبة الّشباب، القاهرة، ص 1531إبراهٌم عبد الرحمن، مناهج نقد الّشعر فً األدب العربً الحدٌث، ط:  - 2
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البضابع، أو ما تذره من لبن كؽذاء لإلنسان، أّنها الّناقة الحٌوان الّتً تعتمد فً الّسفر أو لحمل 

 فهذه نظرة سطحٌة للّناقة.

كان جانبا آخر أعطى صورة إلزالة الهم،  انتقال الّشاعر إلى الّنوق واإلبلكما أّن 

ّن الحقٌقة الّزابفة الّتً انتهت إلٌها رحلة الّظعابن تبعث فً الّنفس "إأخرى لهذه الّناقة، حٌث 

الهّم والؽّم والٌؤس والقنوط، وتظهر الّناقة وحدها فً الموقؾ، فهً كاشفة الهم وباعثة الّسلوى 

ة دابما ٌّتجه اإلنسان إلى مصادر القوى ٌحتمً بها وٌلوذ األلم، فً اللّحظات العصٌبومطّهرة 

"ٌشعر بالّضعؾ والعجز، كنفها عندماب
1

، وقد شؽلت الكثٌر من الّشعراء عّبروا عن الّناقةإذ  

من أشعارهم، إّنها سفٌنة الّصحراء كما ٌصفها البعض، ولٌس هذا وحسب وإّنما واسعة مساحة 

، إضافة إلى طرفة بن بن ربٌعة العامري خاصةمعلّقة لبٌد  هً الّرفٌق واألنٌس كما تجلّت فً

 .ن شّداد والحارث بن حلزة وعمرو بن كلثومالعبد وعنترة ب

 :الّرحلة في شعر المعلّقات -ب

أؼلب الّشعراء المعلّقاتٌٌن، خاصة امرئ القٌس وطرفة الّرحلة موضوع تحّدث عن 

ّنها كانت من واقع الحٌاة الّتً ألوزهٌر ولبٌد وعنترة وعمرو بن كلثوم والحارث، وذلك 

حٌث "أحّب ، صّورها الّشعراء خاّصة الموضوعات الّتًومن بٌن ٌعٌشها الجاهلً عامة، 

الجاهلً الّرحلة ووقعت من نفسه موقعا حسنا فإذا به ٌختلً مع حٌوانه لٌّتخذه رفٌقا كالّناقة 

".والفرس..
2

، عند إذ أّن أكثر الحٌوانات كان ٌعتمدها الجاهلً فً رحلته هما: الّناقة والحصان 

  أؼلب شعراء المعلّقات.

"الّسٌمٌابٌة بحث سٌمٌابً عند بؽداد بردادي باعتبار أّن  أطروحةلت هذه الّتٌمة وقد شكّ 

قد ساهمت فً دعوى انفتاح الّنص، وقبوله لمبدأ الّتنّوع الّداللً، وذلك بتحّرر الّدال من سلطة 

،"المدلول
3

اإلنسان وما تتضّمن من قضاٌا اإلنسان الجاهلً ال فً حٌاة  وهكذا تكون الّرحالت 

تحقّقها المعارؾ إاّل بشكل نسبً، وٌلتمسها الّنقد من خالل الّدالالت الّرمزٌة فً أنساق الّشعر 

                                                           

.031م، دار العلوم للّطباعة والّنشر، الّرٌاض، ص 1547أنور أبو سوٌلم، اإلبل فً الّشعر الجاهلً، ط:  - 1 

.041م، دار الفارابً، بٌروت، ص 1555: 1، ط1محمد عجٌنة، موسوعة أساطٌر العرب فً الجاهلٌة، ج - 2  
، مخطوط رسالة ماجستٌر، جامعة الجٌاللً الٌابس، سٌدي لّشعر الجاهلً، مقاربة سٌمٌابٌةالّرحلة فً ابؽداد بردادي،  -3

 . 41ص م،0227/0221بلعباس، 
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الّشعر الجاهلً بقدر "أّن  وجده بؽداد بردادي من ، وهذا ماٌمٌابًالجاهلً من باب الّتؤوٌل السّ 

صوص، ٌطابق صور الّرحلة بؤنواعها: رحلة الّطلل، رحلة ما ٌطابق الّرحلة عبر بنى النّ 

الّظعابن، رحلة الّشاعر لصاحبته، رحلة الّصٌد، رحلة المجد، وهذا ما ٌفٌد عموما وجود 

."لًالّرحلة كموضوع فً الّنص الّشعري الجاه
1

وبذلك حملت الّرحلة معناها الحقٌقً، ومعناها  

  أخرى مفتوحة ومتعّددة. المجازي الّرمزي الّذي ٌوحً إلى دالالت

ومن هنا نجد أّن الّرحلة تؤخذ عند بعض الّدارسٌن كوهب رومٌة "الّنسق الّرمزي لداللة 

الخٌر والجمال والّسالم، والجمال.."
2

والّرحلة كانت طرٌق إلى الحصول على الّنماء  

وإن كان ، مثلما ذهب فً وقوفه على رحلة الّظعابن فً معلّقة زهٌر بن أبً سلمىوالخصب، 

 .جمٌع شعراء المعلّقات تكلّموا عن هذا الموضوع

 : في شعر المعّلقات المطر -ج

ابما، خاصة فً العصر ٌعتبر المطر من أكثر االحتٌاجات البٌولوجٌة لإلنسان د

كونه مصدر خٌر ورزق لإلنسان والحٌوان والّنبات، ولعّل هذا ما جعل الّشعراء الجاهلً، 

أنور  كؽٌره من الموضوعات األساسٌة الّتً نالت اهتماماتهم، ؼٌر أنّ ٌصورونه فً قصابدهم 

فً البداٌة نظرة القدماء الجزبٌة إلى الموضوعات فٌقول: "نظر بعض ٌنكر أبو سوٌلم 

الّدارسٌن إلى موضوعات الّشعر نظرة تجزٌبٌة، تجعل من الّشعر الجاهلً وحدات منفصلة 

الفرس.. ومن هذه الّزاوٌة دلفت إلى المطر فً  ؼٌر مّتصلة، فقالوا بوصؾ الّناقة ووصؾ

الّشعر الجاهلً.. الّتً تكشؾ فً الّنهاٌة عن تصّور الجاهلٌٌن لفكرة المطر، وهو تصّور  ٌدّل 

على أّن الّشاعر الجاهلً قد استوعب جزبٌات الوجود المتناثرة، واستخلص منها معانً كلٌة، 

كان وعٌا . ا منّسقا، وأّن وعً الّشاعر الجاهلً ..وأفكار موّحدة تصهرها وتجعلها كٌانا موّحد

شامال متكامال ؼٌر محدود."
3

 

إن لم ٌصّرح باّتباعه للمنهج الّسٌمٌابً ووٌربط أنور أبو سوٌلم موضوع المطر بالّطلل، 

خمسة اّتجاهات فً تفسٌر الوقفة الّطللٌة،  أو الموضوعاتً، إاّل أّننا نجده ٌشٌر إلى أّن هناك

                                                           
 .017، ص المرجع الّسابقبؽداد بردادي،  -1

.11والّنقد األجنبً، ص  وهب أحمد رومٌة، شعرنا القدٌم - 2 

.2م، دار الجٌل، بٌروت، ص 1543: 1جاهلً، طٌنظر: أنور أبو سوٌلم، المطر فً الّشعر ال - 3 
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 مزي، الّتفسٌر البنٌوي،ٌر األسطوري، الّتفسٌر الّنفسً، الّتفسٌر الفلسفً، الّتفسٌر الرّ هً: الّتفس

"والوقفة الّطللٌة خصبة رحبة تّتسع لكّل المناهج الّسابقة فً الّتفسٌر والّتحلٌل، وتستوعب كثٌرا 

سه وقلبه من االّتجاهات الفكرٌة، ألّنها أخصب تجارب اإلنسان العربً الجاهلً وأقربها إلى نف

"وأدناها من حٌاته وثقافته وتراثه،وعقله 
1

صعوبة البحث، ألّن  ٌرى أنور أبو سوٌلم هنا ومن  

، وهذا عن الّنفاذ إلى أسرار األطاللبالّنسبة له ا واحدا من المناهج الّسابقة سٌبقى قاصرا منهج

الّذي ٌبحث عنه وفق المقاربة  ٌعنً أّن بقٌة المناهج ستتضافر للوصول إلى الموضوع

  الموضوعاتٌة، وهً األخرى تضافر مجموعة من المناهج الّداخلٌة والخارجٌة.

على الّرؼم من بروز فكرة المطر فً الوقفة بهذا ٌصل أنور أبو سوٌلم إلى أّنه "و

الّطللٌة من حٌث هً واقع أهّم الّشاعر الجاهلً وأحزنه وأقلقه، ومن حٌث هً رمز شعري 

ق من أجلها مشاهد واسعة ولوحات كثٌرة حّملها همومه، وطموحه، ومشاكله وأشجانه، سا

وفلسفته، وآراءه، فقد أهملها أكثر الّدارسٌن، ولم ٌعنوا بالكشؾ عن دورها فً توجٌه الوقفة 

"الّطللٌة وتفسٌرها،
2

، اعلى كثرة ما كتب عنهسبب اختٌاره للبحث فً هذه الّتٌمة كان  وهذا 

  .ا، قد أشرنا إلى بعضهم فً الفصل األولمناهج الّدارسٌن الّسابقٌن فٌه دوعلى تعدّ 

كثٌر من الباحثٌن فً الوقفة الّطللٌة نزعة فردٌة، ومشكلة أنور أبو سوٌلم أّن لوقد رأى 

 ،خاصة، ورإٌة ذاتٌة على الّرؼم من وحدة الّتصّور فً الوقفة الّطللٌة، ووحدة الّتفكٌر الجمعً

بناء متكامل، ومن حٌث هً: "من حٌث وربطها بهذا الموضوع  إلى القصٌدة الجاهلٌة نظرثّم 

ٌّة مّتصلة األجزاء، فالّتفكٌر فً المطر فً الوقفة الّطللٌة ٌستمّر فً وصؾ  هً وحدة عضو

المرأة عندما ٌعّبرون عن شوقهم إلى المطر ببناء صورة مّتحدة بٌن الّثؽر العذب والمطر 

ٌّب، أو عندم ا ٌبكون الّظعن الّراحلة، وٌختارون لدموعهم شبها بماء الّناقة.. وٌبقى الّتفكٌر الّط

فً المطر عندما ٌصفون رحلة الّشاعر الجاهلً فً الّصحراء الّظمؤى.."
3

 

لّقات حول المطر وبوقوؾ أنور أبو سوٌلم على مختلؾ الّنماذج الّشعرٌة منها المع

طر هو المشكلة فً الوقفة الّطللٌة، هو الّذي أنطق "فالم وعالقته بالّطلل، نلفٌه ٌقول عنه:

                                                           

.122، ص مرجع الّسابقأنور أبو سوٌلم، ال - 1 

. 122، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 2 

.123، ص المرجع نفسه - 3 
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الجاهلٌٌن بؤعذب الّشعر، من أجلهم بكوا وتعّذبوا وقلقوا، وبسببه مات الّطلل وؼرقت الّدٌار 

وعفّت، وبفاعلٌته انبثقت الّصحراء بخٌرها.. وبحثا عن الماء هاجرت القبابل، وتقّطعت 

"اء هو الحٌاة،قتلت العواطؾ.. المالّصالت، وتمّزق الحب، و
1

قد ٌكون المطر هو من بٌن  

 دوافع اإلبداع الّشعري إضافة إلى عوامل أخرى، لكن ال ٌمكن أّن ٌتفّرد بذلك، ثّم أبو سوٌلم

عاب المناهج الّتً ذكرت من قبل، لكّنه لم ٌفصح عن منهجه، قد ٌكون سٌمٌابٌا باعتبار أّن 

ٌة والّسٌاقٌة لذلك تعّد المنهج األنجع لمقاربة ٌمٌابٌة "ظهرت نتٌجة لتقاطع المناهج البنٌوالسّ 

نّص أدبً، ثري داللٌا."
2

القصابد الّشعرٌة  عٌبت كؽٌرها من كنصوص المعلّقات الّتً 

بإرجاعها إلى الخٌط الّرابط بٌنها وهو أبو سوٌلم للوحدة العضوٌة، وأثبتها بافتقارها الجاهلٌة 

 موضوع المطر.

 :المعلّقات في شعر الحبّ  -د

ت هذه الّتٌمة أٌضا وفق أشّكلت تٌمة الحّب جانبا مهّما من الّشعر المعلّقاتً، وقر

"كّل شعراء المعلّقات دون استثناء تحّدثوا المقاربة الّسٌمٌابٌة الّتً توّصل بها صاحبها إلى أّن 

عن تٌمة الحب.. من خالل الوقوؾ على الّطلل والبكاء واستٌقاؾ الّصحب، والؽزل والّنسٌب 

ٌّنات وباحوا بحّبهم لهّن.. وأحّبوا أنفسهم ّتشبٌب بالمحبوبة.. أحّب أوال ولبك الّرجال نساء مع

وفخروا بها وأشادوا، أحّبوا قبابلهم وصحبهم وبلداتهم وحّتى حٌواناتهم، أحّبوا البطولة 

كّل والمؽامرة، والّشجاعة والفروسٌة ومكارم األخالق، واألهم من كّل هذا أّنهم أحّبوا الحٌاة ب

"تناقضاتها،
3

وهذا الموضوع واضح وجلً فً الّشعر الجاهلً، وال ٌخفى على أّي دارس،  

 حّتى وإن لم ٌعتمد المقاربة الّسٌمٌابٌة أو الموضوعاتٌة.

فً المعلّقة الواحدة أو وؼٌرها من الموضوعات... الّتً بحث عنها الّنقاد كموضوع 

ه الموضوعات لو رجعنا إلٌها خاصة فً ، وما أكثر هذفً المعلّقات كلّهاأو  معلّقتٌن

 األطروحات األكادٌمٌة.

                                                           

.177، ص المرجع الّسابقٌنظر:  - 1 
ماجستٌر، جامعة الجٌاللً الٌابس،  مسلم عابشة، البنٌات الّتشاكلٌة فً معلّقة امرئ القٌس وتجلٌاتها الّداللٌة، مخطوط رسالة -2

 .110م، ص 0221/0222بلعباس،  ٌديس
ٌنظر: ؼرفة سامٌة، خطاب الحّب فً الّشعر الجاهلً، قراءة سٌمٌابٌة تؤوٌلٌة فً المعلّقات العشر، مخطوط رسالة  -3

 .777م، ص 0211/ 0212ماجستٌر، جامعة الجٌاللً الٌابس، س بلعباس، 
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المقاربة الّسٌمٌابٌة فهً قلٌلة، فإذا  املة للمعلّقات الّسبع أو العشر وفقؼٌر أّن الّنظرة الشّ 

أردنا أن نمٌل بؤعٌننا عبر محّطات القراءة الّسٌمٌابٌة لشعر المعلّقات فإّننا ال نكاد نلفً فً 

ٌّزتٌنا من هذه المادة قراءا توفّر لحدود علمنا مّما هو منشور، وممّ  ن عن تٌن أو مقاربتٌن متم

الّسموط وفق المقاربة الّسٌمٌابٌة الّتً ؼلب علٌها ، حاول أصحابهما االقتراب من هذه بعضهما

فً دراسته للّسبع معلّقات عبد الملك مرتاض  الّتركٌب مع مناهج أخرى، وهذا ما نجده عند

الّسعٌد األنثروبولوجٌة، والجمع بٌن الّسٌمٌابٌة واألسلوبٌة كما فعل الّسٌمٌابٌة وفق المقاربة 

لمنهج الّسٌمٌابً ال ٌقوم إاّل بارتكازه على مقاربة أو منهج فً قراءته للمعلّقات، وكؤّن اموفقً 

 ب ذلك من خالل الوقوؾ على هاتٌن الّدراستٌن، ونظرتهما إلى المعلّقاتاسبكتشؾ أآخر، وسن

 :   فٌما ٌلً

 :الّسيميائية األنثروبولوجية للّسبع معلّقات مقاربتهو عبد الملك مرتاض -2

الكتاب هو: عنوانه، حٌث جاء مخالفا لكّل الّتسمٌات  أّول ما ٌلفت االنتباه لقارئ هذا

الّسابقة لهذه المجموعة الّشعرٌة المعلّقاتٌة، إذ كثٌر من رّواة هذه المنتخبات الّشعرٌة وشّراحها 

لحوا علٌها بالمعلّقات الّسبع أو العشر، بتقدٌم المعدود على العدد، إاّل أّن عبد الملك طقد اص

العدد على المعدود فً: الّسبع معلّقات، ولم ٌشر إلى سبب ذلك فً  مرتاض جعل العكس بتقدٌم

 كتابه، ولعلّها هً قاعدة نحوٌة مّتبعة، والبد أن ٌسبق العدد المعدود.

اإلٌمان بالّنتاجٌة القرابٌة للّنص األدبً  أّما عن المنهج المّتبع فً دراسته هذه، فلعلّ 

ركٌب المنهجً لمعرفة مدى قدرة الخطاب الواحد هو ما جعل ناقدا كمرتاض ٌنحو إلى التّ 

ٌّؾ مع المناهج الّنقدٌة المعاصرة وعلى العطاء الاّلنهابً  الّشعري الجاهلً على الّتك

فصول أو مسابل أو وفق ما عشرة والاّلمحدود، فراح ٌجمع بٌن األنثروبولوجٌا والّسٌمٌابٌة فً 

وٌمكن أن تثار مستقبال، فتعّرض سّماها مقاالت وتمهٌد جاعال منها عرضا لقضاٌا أثٌرت، 

ٌّز، وطقوس الماء فً المعلّقات، ونظام  ألثنولوجٌا المعلّقات وبنٌة المطالع الّطللٌة، وجمالٌة الح

الّنسٌج اللّؽوي فٌها، ثّم الّنصٌة والّتناصٌة فً المعلّقات، جمالٌة اإلٌقاع فً المعلّقات، ثّم الّصور 

مظاهر اعتقادٌة فً المعلّقات، وأخٌرا الّصناعات والحرؾ األنثوٌة للمرأة فً المعلّقات، ثّم 

 والمرتفقات الحضارٌة فً المعلّقات. 
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ّول مّرة الكتاب: "قراءة جدٌدة استطاعت أن تضًء كثٌرا من الّزواٌا الّتً تثار أل فٌؽدو

"من حول نصوص المعلّقات،
1

بتعرٌفات جزبٌة تتآلؾ وتتوافق وتتماشى  هذه فتؤتً قراءته 

"تتبع عملٌة الّتنقٌب بحٌث لتنضوي فً األخٌر تحت لواء القراءة الّسٌمٌابٌة األنثروبولوجٌة، 

فً الجذور عملٌة أخرى هً الّتؤوٌل لها، والّناقد إذا ذاك ٌتعامل مع ماض ناء ؼابر فً الّذاكرة 

لكن ٌتوّهج لحٌاة إبداعٌة ال تنطفا."
2

 

ٌشّكل كتاب عبد الملك مرتاض الّسبع معلّقات مقاربة سٌمٌابٌة أنثروبولوجٌة، وبذلك 

الّنقدٌة رؼم كثرة الّدراسات  إاّل أّنه ،محاولة نوعٌة فً قراءة هذا الموروث الّشعري الهابل

ودراساته وأبحاثه خاّصة تلك المرتبطة بمختلؾ المناهج ، مرتاضأعمال عبد الملك حول 

 .)الّسبع معلّقات( ظلّت مؽٌبة لدراسته هذه ر أّن جّل هذه األبحاثؼٌالّنقدٌة، 

ٌّبة فً الهذه الّدراسة  لى الّتوقؾ علىحاجة ملّحة أكثر إمن هذا المنطلق تصبح ال مؽ

 مثلعبد الملك مرتاض، الّتً قرأت الّتجربة الّنقدٌة أو المنهج الّنقدي عند الكثٌر من الّدراسات 

ت الجامعٌة كانت حول الخطاب الّنقدي عند عبد الملك مرتاض مثل: بعض البحوث أو الّدراسا

"،الخطاب الّنقدي عند عبد الملك مرتاض، بحث فً المنهج وإشكالٌته"
3

هذه الّدراسة رؼم  

( بؤربع سنوات وهً حول الخطاب الّنقدي عند م1554) صدورها بعد دراسته الّسبع معلّقات

ٌّة، ثّم عبد الملك مرتاض إاّل أّنه ال تدرج   قراءته السٌمٌابٌة للمعلّقات على ما لها من أهم

منها أٌضا: "الّتجربة الّنقدٌة قات جاءت بعد العدٌد من دراساته، مٌابٌة للمعلّ دراسته هذه السٌّ 

عند عبد الملك مرتاض،"
4

رؼم تطّرق ٌوسؾ وؼلٌسً إلشكالٌة بل  ولٌس هذا وحسب، 

ناهج الّنقدٌة المعاصرة، من بٌنها الّسٌمٌابٌة، من المصطلح والمفهوم لمختلؾ االّتجاهات والم

دراسة عبد الملك بإسهاب خالل استعماله عند مختلؾ الّنقاد فً دراساتهم إاّل أّنه لم ٌدرج 

                                                           
ص م، منشورات اّتحاد كتاب العرب، دمشق، 1554مقاربة سٌمٌابٌة أنثروبولوجٌة، ط: بع معلّقات، عبد الملك مرتاض، السّ  -1

27. 
، مخطوط رسالة ماجستٌر، جامعة الجٌاللً الٌابس، جامعة لّنسقٌة للخطاب الّشعري الجاهلًبن ضحوي خٌرة، القراءة ا -2

 .52ص م 0225/0212بلعباس،  ٌديس
م، المإّسسة 0220اب الّنقدي عند عبد الملك مرتاض، بحث فً المنهج وإشكالٌته، ط: ٌنظر: ٌوسؾ وؼلٌسً، الخط -3

 وما بعدها.  3الوطنٌة للفنون المطبعٌة، وحدة الّرعاٌة، الجزابر، ص 
ٌنظر: علً خفٌؾ، الّتجربة الّنقدٌة عند عبد الملك مرتاض، مخطوط رسالة ماجستٌر، جامعة باجً مختار، عّنابة،  -4

 وما بعدها. 1ص م، 57/1551
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مرتاض الّسبع معلّقات فً "إشكالٌة تلقً مصطلح سٌمٌابٌة فً الّنقد العربً"
1

فلم ٌتناولها إاّل  ،

 بالّنزر القلٌل.

مرتاض لعّل عبد الملك ي قراءة مع الّزمن ستزٌد فهم القارئ لما ٌقرأ ووهذا ٌعنً أّن أ

الّنقدٌة المعاصرة، للمناهج  الزال فً بداٌة مشواره، خاّصة فً قراءتهفً دراساته األولى كان 

المتؤّخرة زمنٌا عن بقٌة قراءاته  السٌمٌابً ثّم جاءت قراءته الّسٌمٌابٌة للمعلّقاتالمنهج منها 

وؼلٌسً قراءته الّسٌمٌابٌة هذه للمعلّقات رّبما ما كان ٌوسؾ لو اعتمد  ، وبالّتالًالّسٌمٌابٌة

 الحكم الّذي أطلقه على سٌمٌابٌة عبد الملك مرتاض.لٌصل إلى 

روبولوجٌة فإؼفال الكثٌر من الباحثٌن والّدارسٌن األكادٌمٌٌن لمقاربته الّسٌمٌابٌة/ األنث

 لّذي ال ٌعرؾ له مبّرر،للمعلّقات، أثار فضول البحث لدٌنا، والّتساإل عن سبب هذا اإلؼفال ا

 :قد تتبّعت الخطوات اآلتٌة أّما إذا رجعنا إلى المقاربة الّسٌمٌابٌة فً كتابه هذا نجده

 مرتاض لجهود القدماء: عبد الملك ذّم  - أ

لك مرتاض ال ٌحّبذ قراءة القدماء للّشعر وكؽٌره من الّنقاد المعاصرٌن نجد عبد الم

برأٌه "لم ترق الجهود الّتً بذلها قدماء الّنقاد فً الّتعامل مع الّنصوص الّشعرٌة، ربً، والع

مثل شروح المعلّقات... وسواها من الّنصوص األدبٌة الكبٌرة إلى مستوى الّتحلٌل الّذي ال 

ًّ للّنص األدبً...  ٌعنى بشرح األلفاظ، ونثر البٌت وتخرٌج إعرابه، ولكن ٌعمد إلى تحلٌل حقٌق

ًّ إاّل فً الّربع األخٌر من القرن العشرٌن." وهو أمر لم ٌحدث فً الّنقد العرب
2

 

إلى قراءة الّنصوص الّشعرٌة  هذا من بٌن األسباب الّتً دفعت عبد الملك مرتاض ولعلّ 

قراءة جدٌدة معاصرة، بآلٌات وإجراءات مختلفة عّما كان ٌعتمده القدماء،  - المعلّقات خاّصة -

، مّما قد ٌإّدي إلى نتابج مختلفة أو مؽاٌرة، أو الكشؾ عن أمور خبٌبة فً الّنصوص المعلّقة

ومع ذلك ال ٌمكن إؼفال ما لعبه الّنقد العربً القدٌم من دور فً الكشؾ عن بعض القضاٌا 

 .ت الّنقدٌة متسلسلة، وكّل حلقة لها عالقة بسابقتها والحقتهاثّم الحركاالّنقدٌة 

                                                           

.071، 005ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح، ص  - 1 

.17م، دار هومة للّطباعة والّنشر والّتوزٌع، الجزابر، ص 0223عبد الملك مرتاض، نظرٌة الّنص األدبً، ط:  - 2 
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 عبد الملك مرتاض في مقاربته للمعلّقات:منهج   - ب

ًّ ودراسته، انتهى إلى أّن  عبد الملك مرتاض بعد معاشرة طوٌلة للّناقد مع الّنّص األدب

بعض الّتً تحّدد المنهج المالبم لدراسته، وقد قاده ذلك إلى هً خصوصٌة كّل نص "

"،لعاّمةالفرضٌات المنهجٌة ا
1

ٌقول مرتاض: "ال ٌستطٌع... أن ٌزعم للّناس من قراءة  حٌث 

أّنه قادر على فهم الّظاهرة األدبٌة فً عهد من العهود... ما لم ٌعالج هذا فً األشعار 

وٌستنطقها استنطاقا... فٌعاشر أولبك الّشعراء وٌعقد القرفصاء لرواٌاتهم وٌتلّطؾ مع أشباح 

تتبع بحر اآلرام فً العرسان، وٌقؾ على الّدمن المقفرات أربٌابهم ثّم على الّدٌار البالٌة... ٌ

ٌباكً الّشعراء المدلهٌن."
2

 

الّنّص شعرٌا، ٌمكن فإذا كان " وطرق الّتحلٌل تختلؾ بذلك  وفق ما ٌراه مرتاض

ٌتعّذر تناول نّص طوٌل )شعري( بمنهج جانح و ة اللّسانٌة مع استخدام الّتفكٌك،اصطناع البنٌوٌ

لما ٌتطلّب تتّبع كّل منطوقاته من تحلٌل فردانً ومزدوج ومرّكب وجمعانً  إلى الّسٌمٌابٌة

ونحوي وداللً ومرفولوجً، من تحلٌل متشاكل وؼٌر متشاكل، متقاٌن ومتحاٌز، بٌد أّن 

دون أن ٌفضً  الّنصوص الّشعرٌة العادٌة الّطول ٌمكن أن نمارس علٌها الّتحلٌل الّسٌمٌابً

"ذلك إلى إسهاب مسرؾ،
3

المّتبع فً  طبٌعة الّنص الّشعري هً الّتً تحّدد المنهج نّ أي أ 

 حاالت مختلفة.

إلى االنطالق من "رإٌة تشاكلٌة تفضً ٌجنح فً دراسته الّسبع معلّقات  ومن هنا نجده

إلى الّتآلؾ بٌن المناهج فً الّتركٌب فٌما بٌنها، هو نمط شاع نتٌجة رفض الّنظرة األحادٌة 

، والولوج إلى أعماقه والؽوص ورها عن كشؾ خفاٌا الخطاب األدبًللخطاب األدبً ككّل لقص

"فٌه،
4

"استهوت الّسبع معلّقات الكثٌر من نقاد األدب فجالوا فً تفاسٌرها وتؤوٌل وبهذا  

 رموزها وتحدٌد مقاصدها وداللتها زاعمٌن قدرتهم على فهم الخطاب الّشعري الجاهلً

                                                           

.101قدي عند عبد الملك مرتاض، ص ٌنظر: ٌوسؾ وؼلٌسً، الخطاب النّ  - 1 

. 25ٌنظر: عبد الملك مرتاض، الّسبع معلّقات، ص  - 2 
، 0، م1عبد الملك مرتاض، الّتحلٌل الّسٌمٌابً للخطاب الّشعري، الّنّص من حٌث هو حقل للقراءة، مجلّة عالمات، جّدة، ج -3

 .110، 175ص ، 50ر ببتمس
 57، 50بن ضحوي خٌرة، القراءة الّنسقٌة للخطاب الّشعري الجاهلً، ص  -4
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"واستنطاقه وتقّصً آثاره وأخباره،
1

الّنقد األدبً األحادي الجانب تعوزه ألّن "ذلك  

الموضوعٌة والّروح العلمٌة، ألّن االستهواء والمٌل ال ٌكفً والعمل الّنقدي األدبً بذلك فً 

"مان استمرارٌة القراءة والّتؤوٌل،حاجة لالبتكار والّتجدٌد لض
2

لولوج الخطاب ثّم ٌكون " 

قد األدبً اإلفادة من جمٌع المناهج الّنقدٌة، الّشعري الجاهلً وكشؾ خباٌاه ٌستوجب على الّنا

وتحاورها لضمان انفتاحٌة الّنص وتعّددٌته الاّلمتناهٌة فً اإلنتاج واإلبداع معا."
3
  

مرتاض ال ٌنبع من عدم  وفق ما ٌراه عبد الملكاللّجوء إلى عملٌة الّتركٌب المنهجً ف

إبداعٌة على إضافة نقدٌة  نقدٌةأو تلقابٌة بل ٌرسو على تراكم نقدي سابق، فٌؽدو إضافة 

نشربب إلى إضافة العمل إلى قراءات "سابقة، وهذا ما ٌشٌر إلٌه عبد الملك مرتاض قابال: 

"،الّذٌن سبقونا
4

األعمال الّسابقة كنهاٌات مفتوحة تولّد بداٌات ال نهاٌة لها تدفع بالحركة ف 

من اإلجراء الّنقدي  نوعهذا بواسطة  الّنقدٌة األدبٌة العربٌة المعاصرة كً تتنامى وتستمر، ٌتم

، وهذه سمة من سمات الّنقد المعاصر، ى تخصٌبه وبّث حركة اإلبداع فٌهالّذي عمل الّناقد عل

 .وهً الّتعددٌة والقراءة المفتوحة الاّلنهابٌة

: "كّنا ٌقولف الّتركٌبً بٌن األنثروبولوجٌا والسٌمٌابٌة اختٌارهمرتاض عبد الملك ٌعلّل و

بعض الّدارسٌن الؽربٌٌن، ومنهم كلود لفً سطروس، كان ٌزاوج بٌن األنتروبولوجٌا  ألفٌنا

"دمان بٌن البنوٌة واالجتماعٌة،قول سٌانوالبنوٌة، وكما كان ٌزاوج لو
5

ً بٌن وتعّدد المنهج 

أحد رّواد هذا االّتجاه الّنقدي فً النقد العربً، وهو موجود أٌضا عند  الّسٌمٌابٌة ومناهج أخرى

من ما ٌسّمٌه مفتاح، الّذي ٌشٌر إلى "أّن منهجه سٌتبعه فً دراسته للّشعر ٌدخل ضد محم

"بالقراءة المتعّددة،
6

قط فً المقاربة الّسٌمٌابٌة لٌس ف وهذا قد ٌكون شؤن أؼلب الّنقاد العرب 

 .بل فً مقاربات أخرى من بنٌوٌة وأسلوبٌة وتفكٌكٌة، وحتى بٌن المناج الّسٌاقٌة وحسب

                                                           

.57ص  ن ضحوي خٌرة، المرجع الّسابق،ب - 1 

.57، ص المرجع نفسه - 2 

.57، ص المرجع نفسه - 3 

.12الّسبع معلّقات، ص عبد الملك مرتاض،  - 4 

.12ص  المرجع نفسه،  - 5 
البٌضاء، م، دار الّثقافة للّنشر، الّدار 1540: 1ٌنظر: محمد مفتاح، فً سٌمٌاء الّشعر العربً، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة، ط -6

 .21المؽرب، ص 



 المقاربة السيميائية لشعر المعلقات                                                        الفصل الثالث:
 

148 

ٌمٌابٌة أنتروبولوجٌة لنصوصها الّسبع معلّقات مقاربة س ٌجد عبد الملك مرتاضوبهذا 

، وٌنطقد ٌ قرأه قراءة تركٌبٌة اإلجراء بحٌثفٌ ًّ  إلىنتهً لق من اإلجراء األنتروبولوج

نتهً لدى استنتاج قابم على المساءلة أكثر وٌ اإلجراء الّسٌمٌابً، من اإلجراء الّشّكً العقالنً

 المحتملة الوقوؾ عند اإلجابة المقترحة الاّلنهابٌة المفتوحة ،على الحكم والجوابمّما هو قابم 

 الّنقد المعاصر.خصابص ومٌزة من هً طبٌعة و

"لقد استؤثرت  فٌقول: ق هذا العلم،وٌقّدم مرتاض مفهوم األنثربولوجٌا، ومدى تؤلّ 

لإلنسان، فإذا هً كؤّنها:  األنثروبولوجٌا أو علم معرفة اإلنسان بمعظم مجاالت الحٌاة األولى

علم الحٌوان للّنوع البشري، إذ تشمل: علم الّتشرٌح البشري، وما قبل الّتارٌخ، وعلم اآلثار، 

وعلم وصؾ الّشعوب، وعلم معرفة الّشعوب... ما نعتقده أّن األنثروبولوجٌا لٌست علما واحدا 

ك هو اإلنسان وتطّوره بقدر ما هً شبكة معقّدة من علوم مختلفة ذات موضوع واحد مشتر

، وتطّوره فٌما قبل الّتارٌخ أٌضا... األنثربولوجٌا هً العمق بعٌنه، وهً األصل  ًّ الّتارٌخ

نفسه، فهً تمّثل الجذور األولى لإلنسان، وفٌزٌقٌته وطبٌعته، وعالقته مع الّطبٌعة، وعالقته 

"،ٌرالمعتقدات، الّدٌن، األساط ،باآلخرٌن، وعالقته بما وراء الّطبٌعة
1

وكّنا قد أشرنا فً بداٌة  

 الّتً سٌمٌاء الّداللة عند روالن بارثإلى اّتساع مجال بحث السٌمٌابٌات، خاّصة هذا الفصل 

، تقالٌده، شرابعه، أخالقه، وصفاتهتدرس المعنى ومقّوماته وجمٌع ما ٌتعلّق باإلنسان، خبرته، 

 منها علم األنثروبولوجٌا.ولعّل هذا ما جعل الّسٌمٌابٌة ترتبط بجمٌع العلوم، 

االعتماد الكلًّ " جاجة والّنضوب على حّد زعم مرتاض:فً الفمن الموقعات ؼٌر أّن  

على األنثروبولوجٌا أو االقتصار على القراءة الّسٌمٌابٌة وحدها، فاألمر ال ٌعدو أن ٌكون 

جة بٌنهما إاّل تؤوٌال للّسطوح، وتفسٌرا ألشكال ٌشوبها النقص وٌعوزها العمق، وما المزاو

"محاولة للؽوص فً الجذور والبحث فً العمق،
2

المقاربة الّسٌمٌابٌة المتماشٌة مع ف 

األنثروبولوجٌا فً كتابه هذا تحتكم إلى طبٌعة الّنص أو الخطاب الّشعري الجاهلً المراد 

 قراءته.

                                                           

.3، ص معلّقاتعبد الملك مرتاض، الّسبع  ٌنظر: - 1 

.51بن ضحوي خٌرة، القراءة الّنسقٌة للخطاب الّشعري الجاهلً، ص  - 2 



 المقاربة السيميائية لشعر المعلقات                                                        الفصل الثالث:
 

149 

وهكذا كانت معالجته للخطاب الّشعري الجاهلً تبدو أكثر وضوحا بدأ بتعرٌفاته الّتً 

تتعالق سٌاقا ونسقا وردت فً مقّدمة كتابه، وهً تصرٌح دقٌق لمنهجه المّتبع، وفق مستوٌات 

فً مستوٌات  "ال مناص إذن، من قراءة الّنّص األدبً، بإجرابهإذ  ،تصّب فً مصّب واحدل

مختلفات أصال، لكّنها لدى منتهى األمر تفضً مجتمعة إلى تسلٌط الّضٌاء على الّنص، وإلى 

لّظالم، وتكشؾ له بمثابة المصابٌح المضٌبة الّتً تزٌح عن الّنص اجعل الّتؤوٌالت المتؤّولة حو

"عن مؽامضة اللّثام،
1

لّنسق فً سبٌل فهو ال ٌثور على الّسٌاق بل ٌجعله ٌتآلؾ وٌتعانق مع ا 

، ؼٌر أّن مرتاض ٌؤخذ بجمٌع المناهج لٌذٌبها فً مقاربة ذات إضاءة الّنص بمختلؾ المصابٌح

منحى مزدوج بٌن األنثروبولوجً والّسٌمٌابً، وٌعٌب الّدراسات الّنقدٌة القدٌمة، مع أّنها 

 األرضٌة األساس لنشؤة الّنقد وتطّوره.

 العنوان إذا رجعنا إلىمعه بٌن المقاربتٌن، بحٌث ٌعلّل مرتاض الّتقدٌم والّتؤخٌر فً جو

مرتاض ٌقّدم مقاربة سٌمٌابٌة أنتروبولوجٌة، : ي ٌخّص نوع المقاربةذللكتاب الّ  الفرعً

"ونحن إّنما نردؾ األنتروبولوجٌا الّسٌمٌابٌة ٌقول: ولكّنه الّسٌمٌابٌة على األنثروبولوجٌا، 

حث فً الجذور، وأّن األخراة تؤوٌل لمرامز تلك العتقادنا أّن األولى كشؾ عن المنابت، وب

"الفّنٌن والّدالالت الخفٌة فٌها، الجذور، وتحلٌل لمكامن من  الجمال
2

ثّم نجده فً موضع آخر  

ٌّمابٌة -ٌقول: "وإّنما فزعنا إلى هذه المقاربة األنتروبولوجٌة  ألّن  - والمردفة أطوارا بالس

"قدٌمة.تً نقرأها الّنصوص الّشعرٌة الّ 
3

 

قد ٌوقع القارئ فً متاهة، وعصً الفهم، ومع ذلك لعّل خطوات  لّتقدٌم والّتؤخٌراوهذا 

للمعلّقات المبنً  وصل به من هذه المقاربة اّتبعها تزٌل ذلك الؽموض وتكشؾ عّماالّتحلٌل الّتً 

جملة على  القابم ،على تعّدد المناهج فً واحد، على رأسها المنهج األنتروبولوجً والّسٌمٌابً

من اآللٌات واإلجراءات، تتراوح ما بٌن ما هو أنثروبولوجٌا تارة وبٌن ما هو سٌمٌابٌا تارة 

 أخرى، ولم ٌعمد إلى تمٌٌزها بل ذكرها مسرودة الواحدة تلو األخرى فٌما ٌلً:

 

                                                           

.10، 11عبد الملك مرتاض، الّسبع معلّقات، ص  - 1 

.12ص  المرجع نفسه، - 2 

.11، ص المرجع نفسه - 3 
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 :مقاربة األنثروبولوجية الّسيميائية للّسبع معلّقاتال آليات -ج

 إثنولوجية المعّلقات والمعلّقاتيين:  -1-ج

ٌقؾ عبد الملك مرتاض فً بداٌة دراسته على االنتماء القبلً للّشعراء المعلّقاتٌٌن 

امرإ القٌس هو المعلّقاتً الوحٌد الّذي ٌنتهً نسبه األعلى إلى قحطان... وٌنشؤ عن "فٌقول: 

عدنان.. اثنٌن من بٌنهم ٌنتمٌان إلى  ذلك أّن كّل المعلّقاتٌٌن الّسّتة اآلخرٌن ٌنتهً نسبهم إلى

بكر، وهما طرفة بن العبد والحارث بن حلزة.. عمرو بن كلثوم تؽلبً، وعنترة بن شّداد 

"تمٌمً، ولبٌد بن أبً ربٌعة قٌسً، عبسً/ قٌسً مضرّي، وزهٌر بن أبً سلمى مزنً/
1
ومن  

بط حٌاة معظم أوالء هنا نجد مرتاضا قبل الخوض فً اإلجراءات ٌصل إلى الحكم بؤّنه ترت

حداث "معلّقته باأل تالمعلّقاتٌٌن بقبابلهم بما لها من مآثر وأمجاد، وكّل واحد منهم اختصّ 

"المهّولة والحروب الّطاحنة،
2

ومن هنا جاء بناء أؼلب المعلّقات عنده على موضوع الحرب  

  لحرب.، فٌكشؾ بذلك عن موضوع آخر ٌربط بٌن هذه الّنصوص وهو تٌمة اوما ٌّتصل به

 قضية الّطلل في بناء نظام المعلّقات الكلّي: -2-ج

ا ألوفر من القراءات الّنقدٌة قدٌمأهّم قضٌة نالت حّظها اٌرى عبد الملك مرتاض أّن 

لزومٌة من لزومٌات الّنظم فً المعلّقات، فال ٌكاد ٌخرج الّشاعر الجاهلً عنها  "وحدٌثا، وهً 

ع الّرؼبة فً ٌبدو الّسر الكامن من وراء استعمالها منبإاّل ندرة، وهً قضٌة الّطلل الّتً 

"االكتشاؾ والّتحلٌل،
3

نظرة مرتاض إلى الّطلل مختلفة عن سابقٌه، فلم ٌكن من أجل  وتبدو 

مرتاض: "وإّنا ال نحسب أّن عبد الملك ٌقول ما كانت مرآة لمآسٌهم ومعاناتهم، الوصؾ، وإنّ 

ٌّاشة وٌعّبرون عن تجاربهم الوصؾ وإمتاع المتلقٌن، وإّنما كانوا ٌ صّورون عواطفهم الج

"لحمٌمة من خالل أشعارهم،ا
4

ولٌست األطالل للبكاء وإّنما أٌضا "عن مدعاة قصدٌة تجّسد  

"حفاظا على الحٌاة.الّنظام الّذي كان سابدا فً لزومٌة الّتضعان بحثا عن االستقرار و
5
  

                                                           

.71ص المرجع الّسابق، ، عبد الملك مرتاض - 1 

.71ص  المرجع نفسه، - 2 

.53، 52بن ضحوي خٌرة، القراءة الّنسقٌة للخطاب الّشعري الجاهلً، ص  - 3 

.12الّسبع معلّقات، ص عبد الملك مرتاض،  - 4 

.53بن ضحوي خٌرة، القراءة الّنسقٌة للخطاب الّشعري الجاهلً، ص  - 5 
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عها فً ثالثة عناصر ال تخرج إرجالى تقسٌم كّل معلّقة، وإعادة ععمل مرتاض ذلك بو

"إن كّل منهّن تبدأ بذكر الّطلل أو وصفه، ثّم ذكر  :تحدٌد هذه العناصر قابال ٌقول فً عنها،

الحبٌبة ووصفها، ثّم االنتقال من بعد ذلك إلى الموضوع... وال نستثنً من هذا الّنظام إاّل معلّقة 

"لل ثّم االنطالق إلى الفخر،ؾ الطّ عمرو بن كلثوم الّتً تبتدئ بالؽزل ثّم وص
1

الحظ عبد و 

 الفرس )ج(  –المرأة )ب( –الملك مرتاض أّن الّنظام الكلًّ للمعلّقات ٌقوم على: الّطلل )أ( 

 الحرب )د( –المرأة )ب( –الّطلل )أ(                                                          

 الماء )ه(   –المرأة )ب( –الّطلل )أ(                                                          

 الفخر )و(   أو )أ( + )ب( + )ز(             -المرأة )ب( –الّطلل )أ(                                       

معلّقة ج )مع ثبات أ وب وتؽٌر ج إلى د أو هـ( ما عدا  + ب + فكّل المعلّقات تقوم على أ

   . ثّم )أ( ثّم )ج( عمرو بن كلثوم فكانت: تبدأ )ب(

نتٌجة ترى فً المعلّقات الخمس "وجود هذه الّتعالقات الّرٌاضٌة والّرموز ٌفضً إلى 

مضمونا ٌتحّرك بصٌؽة مباشرة أو ؼٌر مباشرة فً الحدٌث عن الحرب مّما ٌمّثل الحٌاة 

"عان، والّتنقّل،م، وكذا سبب الّتضالحقٌقٌة للعربً قبل اإلسال
2

"لدى اختصار ثّم ٌصل إلى أّنه  

الحرب...  –الؽزل  –هذه الّنظرة إلى بنٌة هذه المعلّقات نلفٌها فً أؼلبها تنهض على الّطلل 

الجزء الّثالث من المعلّقة ٌمّثل ؼالبا إّما الحرب صراحة... وإّما شٌبا من مالزمتها ... هذه 

"قبل ظهور اإلسالم، الحٌاة العربٌةالّسٌرة تمّثل بصدق 
3

ومرتاض ٌعتبر صراع الّشاعر مع  

، إذ هو أشار مثلما ذكرنا آنفا كّل الموجودات الوحوش، القفار، رحلة الّصٌد من وجوه الحرب

 .إلى هذه الّتٌمة، ثّم نجده فً كّل خطوة من تحلٌالته ٌربط الّنتابج المتوّصل إلٌها بهذه التٌمة

بالماء: "الماء ٌرتبط بالخصب، وإّن الخصب ٌرتبط باألرض أّما التعالق اآلخر فكان 

هتمام للّنصوص وإّن األرض ترتبط باإلخصاب لدى المرأة، وإّن المرأة نلفٌها فً مركز اال

                                                           

.22، 15الّسبع معلّقات، ص  عبد الملك مرتاض، -
1
 

.54بن ضحوي خٌرة، القراءة الّنسقٌة للخطاب الّشعري الجاهلً، ص  - 2 

.21الّسبع معلّقات، ص عبد الملك مرتاض،  - 3 
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"الّشعرٌة الجاهلٌة،
1

نظرة مرتاض إلى البناء العام للمعلّقات ال تختلؾ عما توّصل إلٌه وبهذا  

أّن القصٌدة المعلّقة تنقسم إلى ثالثة أجزاء ٌتشابه الجزء  ( فًصل األّولفالالبنٌوٌون )ٌنظر 

 .لؾ الخاتمات أو الّنهاٌة لكّل معلّقةتاألّول والّثانً بٌن أؼلب المعلّقات وتخ

المعلّقات تنهض على بنٌة ثالثٌة.. تتمّثل وٌنتهً مرتاض إلى نتٌجة عاّمة مفادها أّن "

، وإّما الفرس، أو فً مضمون آخر: فهناك إذن: اقةخصوصا فً الّطلل، المرأة، ثّم: إّما فً النّ 

ب: وهما عنصران ال ٌخطبان حّتى معلّقة كلثوم... فهما عنصران ثابتان... )الّناقة: طرفة،  أ+

ب: زهٌر، الحارث، لبٌد، عنترة والفرس: امرإ القٌس، عنترة، ورّبما عمرو بن كلثوم، الحر

"عمرو بن كلثوم(،
2

كلثوم بالّطلل لسوء ترتٌب ابن داء معلّقة وٌرجع مرتاض سبب عدم ابت 

األبٌات: "وأّما مسؤلة شذوذ عمرو بن كلثوم فً أّن لم ٌذكر الّطلل، فإّننا نعتقد .. أّن ترتٌبها 

ٌحتاج إلى إعادة ترتٌب، ذلك بؤّنا نعتقد أّن المطلع الحقٌقً لهذه المعلّقة هو قفً قبل الّتفرق ٌا 

ظعٌنا.."
3

أّن  وٌعتّد مرتاض بقول سرحان والعاشر وفق ترتٌب الّشنقٌطً، اسعٌن التّ ٌعنً البٌت 

ا لبناء المعلّقة "لو نظرنا إلى كّل قصٌدة من المعلّقات على حدة، لوجدنا لكّل معلّقة بناء مؽاٌر

"عض الجزبٌات مع المعلّقات األخرى،فً بن تشابهت األخرى، حّتى وإ
4

وإن كان جعل  

 والبنٌة خاصة بكّل معلّقة.  مرتاض البناء عام لكّل المعلّقات

مرتاض فً كتاب آخر له بعنوان الّشعر األول لمطالع أو مقّدمات  وٌوّضح عبد الملك

: "امرإ القٌس والمعلّقة األولى، لبٌد والّشعر األّول، قابال ،المعلّقات، مقترحا لكّل معلّقة عنوانا

ٌر عند طلول أّم أوفى، أسماء عنترة والّشاعر الّثابر من العبودٌة إلى الحرار، بكابٌة زه

الحارث، ومناحة على أطالل دارها، بكابٌة طرفة على طلول خولة فً مواسم الوشم، الّنابؽة 

"ومناجاته المجهودة لمٌة المفقودة،
5

تراجع عن أمور كثٌرة فً كتابه الّسبع معلّقات، فزاد  

الّنقاد  اب علٌهلٌة األبٌات فعالّنابؽة وحذؾ عمرو بن كلثوم من المجموعة، كما أشار إلى استقال

 فٌما ٌقصده بالوحدة الفنٌة.

                                                           

.21، ص عبد الملك مرتاض، الّسبع معلّقات - 1 

.122، ص المرجع نفسه - 2 

.122، ص المرجع نفسهٌنظر:  -
3 

.55نقال عن الّسبع معلّقات، ص عالً سرحان القرشً، بناء المعلّقات الّسبع،  - 4 

.0212، أفرٌل 12011عبد الملك مرتاض، الّشعر األّول، صحٌفة العرب )ٌومٌة(، أبو ظبً، ع  - 5  
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 :حركية الحيز وجماليته في المعلّقات الّسبع -3-ج

"ٌدرج الّسٌمٌابٌون هذه (: Proxémique)الحٌز ومصطلح والفضابً بٌن الّتداخل ففً  

اللّفظٌة، حٌث تحتفً الفرعٌة فً إطار الّتواصل الّسٌمٌابً الّذي تضطلع به الّسٌمٌابٌات ؼٌر 

بالّتداخل الفضابً وما ٌنتجه من عالقات إنسانٌة. وال حدٌث سٌمٌابٌا عن مصطلح 

(Proxémique( إاّل فً نطاق المصطلح الاّلزب به ،)Espace الّذي نقله العرب المعاصرون )

( Bachelardفً حداثة عصرهم به إلى المكان، مذ صعقهم ؼالب هلسا بترجمة باشالر )

ٌّع عبد جمالٌ ة المكان، ثّم انزاحوا عنه إلى مصطلح صار أكثر شهرة هو الفضاء، بٌنما تش

ٌّزا بدقّة باهرة بٌنه وبٌن المكان والفضاء والمجال  الملك ٌّز مم مرتاض لمصطلحه البدٌل: الح

والفراغ والحقل، ومتسلّحا بذخٌرة لؽوٌة ومعرفٌة هابلة، ال ٌلبث أن ٌكشؾ عنها فً كّل مقام 

هذا المفهوم." ٌعترضه
1

 

ٌّز عند عبد الملك مرتاض  على هو "من كّل شًء ٌمكن أن ٌتحّرك، فٌمّس أو أّن الح

ٌّز على األحٌاز الخٌالٌة والخرافٌة واألسطورٌة، وما ال  ٌّزا... على حٌن أّننا نطلق الح ٌلمس ح

"تحت االحتواء الجؽرافً بشكل واضح،ٌمكن أن ٌقع 
2

ٌّز الّذي هو   ونظرا لتعّدد دالالت الح

أشمل من المكان عند مرتاض، راح ٌحلّله فً المعلّقات ضمن إطار الخٌال المجّنح، ال ضمن 

ٌّز شؤن شرٌؾ فً أخٌلة قدماء الّشعراء العرب... فإذا شعر  إطار الواقع المحّدد "ولقد كان للح

".بسردها وموقعتها لهجاٌجا، وتلهج ، تعّج بذكر األحٌاز عجالمعلّقات بخاّصة
3
  

ًّ ٌجّسد هذه الّظاهرة ولعّل أشهر بٌت فً ا البٌت  هومرتاض إلٌه ٌشٌر ألدب العرب

 قابم نسجه"موّضحا أّنه: قفا نبك من ذكرى حبٌب ومنزل... : األّول من معلّقة امرى القٌس

ٌّز الباقً، وبكٌت قرنت الحبٌبة الّذاهبة بال ..والبكاء علٌها على ذكر األمكنة، والحنٌن إلٌها ح

الّراحلة بالمكان الّدارس، والّرسم البالً، ففً هذا البٌت الّذي ٌكّمله صنوه الّذي ٌلٌه، تصادفنا 

."من األحٌاز الّشعرٌة ... دار الحبٌبة، موطن حّبه، ومسقط ذكرٌاته. سلسلة
4

فقط هذا البٌت  

                                                           

.022ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد، ص  - 1 

.50، 51الّسبع معلّقات، ص عبد الملك ٌنظر:  - 2 

.50، ص المرجع نفسه - 3 

.57، ص المرجع نفسه - 4 
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( نجد مرتاضا صل األّولفالالّذي ربطه كّل من كمال وسوزان بالّشبق عن امرئ القٌس )ٌنظر 

ٌّر اإلجراء ٌنظر إلٌه نظرة مختلفة تماما،  ٌّرت واألمثلة كثٌرة، فتؽ تصنٌؾ ، بالّداللةبه تؽ

أحٌاز دالة على المٌاه، وأخراة دالة على الّطرقات،  إلى مختلؾ األحٌاز فً المعلّقات

 على الّتلدات وكثبان الّرمال، كما أحٌازا دالة على الّروابً والجبال، وأخراة دالةولك، والمسا

وأماكن  ،شعراء المعلّقات كثٌرا ما كانوا ٌذكرون أماكن جؽرافٌة ال تبرح معروفة إلى ٌومناأّن 

 مقّدسة فً الجاهلٌة واإلسالم.. 

ٌّز إاّل أّننا  ٌستعملهما بمعنى  مرتاضا نجدوعلى الّرؼم من تمٌٌزه بٌن المكان والح

الّترادؾ فً توزٌعه لذكر األمكنة عند المعلّقاتٌٌن، "فهإالء المعلّقاتٌون ٌشتركون فً ذكر 

كما ٌشتركون فً ذكر أحٌاز  أمكنة بؤعٌانها، مّما ٌدّل على وحدة الّثقافة ووحدة الخٌال،

"كثٌرة،
1
ٌّز بوولعّل مرتاض ٌربط المكان بحدوده الجؽرافٌة،    حدوده الخٌالٌة.الح

ٌّز ٌّز  مرتاض بٌن نوعٌن من األحٌازعبد الملك  وضمن هذا المعطى م األّول: الح

وٌقوم على األحٌاز الّتً تضطرب فً الماء أو ما تحٌل علٌه، وتركض فً الّسابل أو  الّسابل،

ٌّز الّتشاكل،، توحً بمثولها فٌما له داللة على هذا الّسابل فٌالحظ أّن  وٌضٌؾ مرتاض إلى الح

"هناك "مظاهر تشاكلٌة،
2

فاألقالم مثلها مثل الّسٌول األولى تترك أثرا على الورق، والّسٌول  

  سطح الورق ٌتجانس مع سطح األرض. تترك أٌضا عالمة على الّطلل، كما أنّ 

ٌّز الخصٌب: والّثانً:  ٌّز المابً، فذلك بحٌث الح ٌّز الخصٌب عن الح "قد ال ٌختلؾ الح

"وهذا علّة فً ذاك، ،ملحق بهذا
3

ٌّز رى من األحٌاز أشار إلٌها مرتاض وهناك أنواع أخ  الح

 ٌنبالحٌز طر، والحٌز العاري... وقد اجتزأ مرتاضالمتعالً، والحٌز المضًء، والحٌز المنش

 أكثر لمظاهرهما الجمالٌة، وبدوها تندرج تحتها مختلؾ بقٌة األحٌاز.المابً والخصٌب 

 

 

                                                           

. 55، ص مرجع الّسابقالعبد الملك مرتاض،  - 1 
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 في المعلّقات الّسبع: والحّيز أو المماثل  األيقونة -4-ج

( تتحّدد Iconeأٌقونة )-سب موضوعها تقسٌما ثالثٌا إلى: "بح قّسم بٌرس العالمات

( بعالقة الّتالحم Indiceقرٌنة ) -اثلها مع حقٌقة العالم الخارجً، األٌقونة بحسب عالقة تم

االجتماعً البسٌط."فٌإّسس على االّتفاق  (Symboleرمز ) -الّطبٌعً، 
1

 

ٌّز والّتشاكل عنصرا  بإضافته مصطلح األٌقونة عند مرتاضومن هنا ٌتحّدد  إلى الح

آخر وهو األٌقونة باعتبار أّن الّدالبل أو اآلثار الّتً تركت إّنما هً سمات دالة حاضرة تحٌل 

ل."على أخرى ؼاببة، "كما أّن األخادٌد سمة حاضرة دالة على سمة ؼاببة هً الّسٌو
2

 

ٌنزاح عن عامة الّسٌمٌابٌٌن العرب وحّتى "والاّلفت للّنظر هنا هو أّن مرتاضا كثٌرا ما  

الؽربٌٌن فً الحدود االصطالحٌة وما تحمله من مفاهٌم، ذلك أّنه ٌرفض تعرٌب هذا المصطلح 

"،ترح له )المماثل( بدٌال اصطالحٌا(، وٌقIcone)أٌقونة( )
3

ٌقول مرتاض: "على أساس أّن  

المماثل فً اللّؽة السٌمٌابٌة ٌعنً صورة حاضرة تماثل صورة ؼاببة، سواء كانت ذهنٌة أم 

حسٌة، وقد قلنا المماثل ولم نقل المشابه ألّنهما معنٌان مختلفان، ذلك بؤّن المشابهة ال ٌنبؽً أن 

تعنً المماثلة."
4

"بل المشابهة هً  والمماثلة مشابهةذلك أّن الكلمتٌن تبدوان مترادفتٌن، ال 

الّطاؼٌة على معظمهم فً هذا الشؤن، وال نبرئ حّتى مرتاضا نفسه الّذي اصطنع المشابهة فً 

الكتاب نفسه."
5

 

 الماء: طقوس -5-ج

طقوس الماء أو المطر فً المعلّقات الّسبع عند مرتاض ارتبط كثٌرا بالمجاز "وإّنا لدى 

قراءتنا المعلّقات، صادفتنا مجازات كثٌرة تدّل على العناٌة الّشدٌدة بالمطر لدى أولبك 

"الحٌاة،المعلّقاتٌٌن، والمطر أو الماء هو مصدر 
6

وحقٌقة فابدة الماء قد ذكرها ّللّا فً القرآن  

ٌّا، ؼٌر أّن مرتاضا وقؾ على المطر  المطر فً قد "والمعتقدات، الكرٌم، إذ بفضله كّل شًء ح
                                                           

.077ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد، ص  - 1
 

.124الّسبع معلّقات، ص عبد الملك مرتاض،  - 2 
 .074فً الخطاب الّندي العربً الجدٌد، ص  ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح -3

.051، ص بد الملك مرتاض، الّسبع معلّقاتع - 4 

.074ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد، ص  - 5 
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عامة المجتمعات البدابٌة والجاهلٌة خاّصة ٌرتبط بطقوس فلكلورٌة، وبمعتقدات وثنٌة، ورّبما 

ٌهم الجذب."لبمعتقدات دٌنٌة صحٌحة كسّنة االستسقاء الّتً ٌمارسها المسلمون كلّما ألّح ع
1
 

لكن ما لم ٌستصؽه مرتاض هو تفسٌر وتؤوٌل الّدارسٌن العرب المعاصرٌن كّل شًء فً 

الحٌاة الجاهلٌة تفسٌرا أسطورٌا، وربطها بالخرافات، وهذا ما ال ٌجده هو فً الّشعر ٌقول: "ال 

نلفً لها أثرا صحٌحا فً الّنصوص الّشعرٌة."
2

 

مصطفى ناصؾ، الّشٌخ سلٌم صحٌح، وهو هنا ٌرّد على الكثٌر منهم لهذه الّتؤوٌالت، ك

"لم تخل معلّقة واحدة من بواقً المعلّقات من ذكر المٌاه، أو األمطار، أو الؽدران أو ما فً 

حكمها أو ما ٌكون مالزما لها، أو ما ٌكون ذا صلة بها.. ورّبما ٌكون لبٌد أكثر المعلّقاتٌٌن مع 

امرئ القٌس ذكرا للّسوابل والّسٌول."
3

رتاض على أهّم المعلّقاتٌٌن الّذٌن وهكذا وقؾ م 

صّورت معلّقاتهم الماء، وإن كانوا كلّهم حاجة إلى هذا الماء إاّل أّنهم اختلفوا فً درجة تلك 

 الحاجة للماء عند اإلنسان والحٌوان والّنبات. 

 نظام الّنسج اللّغوي في المعلّقات: -6-ج

ٌبدو عبد الملك مرتاض فً هذا العنصر أّنه ٌقؾ على خاصٌة أسلوبٌة، وهو ٌدرك 

"حٌن نتحّدث عن نظام الّنسج اللّؽوي للمعلّقات.. سنقع حتما تحت ذلك، بحٌث نجده ٌقول: 

سلطان األسلوبٌة.. الّتً تعنً اإلجراء الّذي ٌضبط سطح الّنظام الّنسجً للكالم.."
4

وبصدد  

سج اللّؽوي فً نصوص المعلّقات حاول مرتاض الوقوؾ على االسم حدٌثه عن نظام النّ 

والفعل، وعالقة أحدهما باآلخر فً إطار الّنسٌج األسلوبً ال الّنحوي، إضافة إلى ظواهر 

أسلوبٌة أخرى، منها الّنداء، االستفهام، القسم، الّتشبٌه، ثّم ٌطلق مرتاض العنان لمنحاه الّنقدي 

لة بالبالؼة العربٌة فٌقول: "نتعامل مع بعض هذه األدوات البالؼٌة هذا بما له من كبٌر الصّ 

القدٌمة إلفادة منها فً فهم الّظاهرة األسلوبٌة لنصوص المعلّقات."
5

وأكثر عنصر وقؾ علٌه  

، وقبل ذلك ٌعّرج على معلقتً لبٌد مرتاض هو الّتشبٌه خاّصة فً معلّقتً امرئ القٌس، وطرفة

                                                           

.107ص عبد الملك مرتاض، المرجع الّسابق،  - 1
 

.107ص ، المرجع نفسه - 2 
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فٌهما: "عذرٌة اللّؽة ووحشٌة الّنسج." وعمرو بن كلثوم فرأى أنّ 
1

ألّن اللّؽة العربٌة الّتً نعتها  

كانت مفهومة وواضحة عند الجاهلٌٌن وفً صدر اإلسالم،  والّسلٌقة العذراء مرتاض بالعذرٌة

ؼرٌبة وحشٌة، ؼٌر أّن الؽرٌب كما ٌراه مرتاض "فالؽرٌب حقّا ما كان ؼرٌبا فً  لناوأضحت 

زمانه."
2

ّنسج اللّؽوي بٌن نظام الفعل ونظام االسم فٌرى مرتاض أّن "نسج األسلوب أّما عن ال 

العربً ٌنهض أساسا على الّنظام االسمً أكثر من نهوضه على الّنظام الفعلً... الّنظام 

 االسمً الّذي ٌفٌد الّسكون والّثبات.. فً نسج اللّؽة عبر المعلّقات، متمّثال فً الحٌاة بمعانٌها

المظاهر األدبٌة والّثقافٌة )بناء القصٌدة، نظام القبٌلة، تقالٌد الّرعً والتماس المادٌة.. وفً 

الكأل، وهلّم جرا من سابر المظاهر األنتروبولوجٌة(."
3

 

لٌه موسى كما أشار إلى ذلك مرتاض، وأشار إ كما ٌقوم نظام الّنسج فً المعلّقات

مّما ٌمكن أن ٌكون له صلة بنظام الّنسج اللّؽوي فً المعلّقات ما الحظناه من هو "ربابعة، 

طفور بعض األدوات اإلنشابٌة، بتعبٌر البالؼٌٌن، وأدوات الّزخرفة اللّفظٌة باصطالحنا وذلك 

الّتعّجب.."، الّنداء، مثل االستفهام، 
4
وكان قد طرح هذه القضٌة بؽداد بردادي بإسهاب لٌس فً  

 .مع تفاوتهم، فكان الحارث اكثرهم فً استعمال االستفهام العشر ككلّ الّسبع بل ت المعلّقا

 في المعلّقات الّسبع: مستوياتهو الّتناص -7-ج

تطرقنا فً الفصل الّسابق إلى تناول بعض األسلوبٌٌن لظاهرة الّتناص فً تحلٌالتهم 

استعمل مرتاض  مرتاض:عبد الملك عند األسلوبٌة، وهذا ما نلفٌه أٌضا عند الّسٌمٌابٌٌن، 

".(Intertextuality"الّتناصٌة مقابال لـ )
5

 

ؼٌر أّن عبد الملك مرتاض فً حدٌثه عن هذه الّظاهرة ٌشٌر إلى ظاهرة قضٌة طرحها 

، لكن فً دراسة أخرى حول الّتناص والّسرقاتالّنقاد القدامى، وكّنا أشرنا إلٌها فً المدخل، 

 "إذا كان كّل من تعرٌؾ بارت، ومعجم الروس الموسوعً ٌقّر بإباحةؼٌر المعلّقات، فٌقول: 

                                                           

.110ص  عبد الملك مرتاض، الّسبع معلّقات، -
1
 

.177ص المرجع نفسه،  - 2 

. 131ص  المرجع نفسه، - 3 

. 131ص المرجع نفسه،  - 4 

.141، ص المرجع نفسه - 5
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، كما ٌبٌح المعارضة، والّتلمٌح واإلشارة، أفال ٌكون الحداثٌون  ًّ الّسرقة لدى تدبٌج أّي نّص أدب

الفرنسٌون نتٌجة لذلك هم أٌضا، مظنونٌن بالّسرقة الّنقدٌة حٌن أخذوا هذا المعنى من جان 

شٌروا إلٌه وهو أسبق منهم إلى تؤسٌس فكرة الّنص، وذلك حٌن أطلقوا جٌرودو وسوابه فلم ٌ

(. فلقد زعم الّرجل أّن كّل Intertextualitéعلى الّسرقات األدبٌة مصطلحا جدٌدا هو الّتناص )

الكتابات مسروق بعضها من بعض ما عدا الكتابات األولى، على الّرؼم من أّن الكتابات األولى 

مؤخوذة ؼالبا مّما كان سبقها، وإن لم نستطع معرفة المصادر واألصول  هً نفسها فً منظورنا

الّتً انبثقت عنها، كما وقع للبكاء عل األطالل الّتً بكاها امرإ القٌس فً مطلع معلّقته، وهو 

..."لم ٌزد فً الحقٌقة على أن حاكى شاعرا قدٌما هو ابن خزام الّذي كان قد بكاها قبل
1
  

العرب عرفوا فكرة الّتناص فً "بؤّن  االّطالع اقتنعبعد ه إلى أنّ  وبهذا ٌصل عبد الملك

مفهومها وأبعادها وبعض وظابفها، وإّنما فاتهم أو أعجزهم أن ٌصطنعوا المصطلح الؽربً 

"الّثلث األخٌر من القرن العشرٌن. الّذي لم تستعمله جولٌا كرٌستٌفا وروالن بارط إاّل فً
2
  

أثره فً  واهر فً هذا الّتناص الّذي قصّ ة من الظّ جمل عى انتباههومن هنا استد

صالحة، ومقادٌر وافرة: فوفر له  منه طابفة ات الّسبع قصا لطٌفا حّتى وقع لهنصوص المعلّق

ق طلة المشتركة، أو الّتناص اللّفظً.. ومنه الّتناص الّنسجً، وما قد ٌاللّؽ"طلق علٌه منه ما ٌ

علٌه الّتناص المضمونً."طلق علٌه الّتناص الّذاتً، وما قد ٌ
3

 

لفاظا كثٌرة وردت لدى ناّصٌن فتداولها أ"هناك  فً كونه أنّ  الّتناص اللّفظً:وٌتحّدد 

"ن معها، معجبٌن بها، محاكٌن لها،آخرون متناصٌ
4

على سبٌل  ومن حقول هذه األلفاظ 

هذا  ٌقوم :ًالّتناص المضمونأّما ، ما: الّطلل والّرسم والّدار والمنزل وما فً حكمهالمثال

""االستلهام واالستٌحاءالّنوع على 
5

لبعض المضامٌن واألفكار الّشعرٌة الّتً تتكّرر عند  

مختلؾ المعلّقاتٌٌن فً معلّقاتهم، كعٌن واآلرام وما فً حكمهما، مالحقة الموت لإلنسان، 

  .الهروب بالّناقة

                                                           

ٌّة الّنّص األدبً، صعبد الملك مرتاض - .157 ، نظر 1 
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، الّتناصات "محاكاة الّنسج ومقابسة الكالم ومناصة الخطاب وٌكمن الّتناص الّنسجً فً

الّثنابٌة."
1

ٌّهم ٌقولون ال   مثل قول كّل من امرئ القٌس وطرفة: وقوفا بها صحبً على مط

لٌه الّنقد االنطباعً ، وهذا البٌت هو ما نظر إ(رفة( وتجلّد )طٌسقرإ الماتهلك أسى وتجّمل )

الّنقد المعاصر فً ونوعٌة على أّنه سرقة من طرفة المرئ القٌس، وهنا تكمن أكثر جمالٌة 

 إعطاء قراءة مختلفة لقراءات سابقة.

 فً طرح مرتاض هو إٌجاد ما لم ٌجده سابقٌه الجدٌد ما ٌبديهو  الّتناص الّذاتً:و

ونسج ومعنى عند الّشاعر الواحد، كثر هذا الّنوع من لفظ  الّذاتً، وٌقصد به ما ٌتكّرر صاالّتن

عند امرئ القٌس، بحٌث كان ٌعٌد لفظا أو معنى أو نسجا قاله من قبل، مثل قوله: كؤّن دماء 

إذا جاوزنا إطار المعلّقات ألفٌنا امرأ القٌس  الهادٌات بنحره.... فؤلحقنا بالهادٌات ودونه.."

."ٌتناص مع نفسه
2

 

 في المعلّقات: جمالية اإليقاع -8-ج

واإلٌقاع الّذي ٌرٌده مرتاض هو: "مجموعة أصوات متجانسة متناؼمة، ومشاكلة 

ًّ ذاتً ٌنشؤ  متماثلة، ومتضافرة متفاعلة: تتشّكل داخل منظومة كالمٌة لتجّسد عبر نظام صوت

ا، عن تلقابٌات الّنسج بالّسمات اللّفظٌة، نظاما إٌقاعٌا ٌقع وسطا بٌن دقّة العروض فً مٌزانه

."وتساهل الّنثر فً فوضاه
3

ٌّز بٌن حمٌمٌة وضجٌجٌة اإلٌقاع، ذلك أّن: هنا مرتاض  منو  ٌم

ٌّات المعلّقات  "إٌقاع البحر الّطوٌل ٌستؤثر بمعلّقات امرئ القٌس وطرفة وزهٌر. ولقد كانت رو

ا الّثالث مكسورة الّصوت إٌؽاال فً حمٌمٌة األّول والّثانً خصوصا )القٌس وطرفة(... مضاف

إلٌها عنترة، أبعدت هذه المعلّقات من إٌقاع الّضجٌجٌة إلى إٌقاع الحمٌمٌة.. بٌنما نلفً المعلّقات 

الّثالث األخرٌات )ُمها، سٌنا، ساء( اختٌار هذه األصوات إٌقاعا خارجٌا أو روٌا كان بدافع 

)تؽٌر إٌقاع  الّرؼبة فً إشباع الّنفس الّشعرٌة من الّضجٌجٌة الّدالة على االحتجاج والؽضب

"مدٌد(.الكامل، والوافروال البحر بٌن هذه الّثالث بٌن
4

 

                                                           

.025، ص المرجع الّسابق عبد الملك مرتاض، -
1
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 صورة المرأة األنثوية في المعلّقات: -9 -ج

وبعد هذا انتقل مرتاض إلى المقال الّثامن حول الّصورة األنثوٌة للمرأة فً المعلّقات: 

االجتماعً لكن أحدا .. لم "ما أكثر ما توقّفوا لدٌها فتحّدثوا عن رمزٌتها، وواقعٌتها، ووضعها 

"هذا الّنحو الّذي نحن علٌه اآلن، ٌتناول المرأة الجاهلٌة على
1

الكشؾ بذلك وحاول مرتاض  

، ونظرة الّرجل إلٌها ًّ ، فتمّخض عن ذلك وقوفه على: عن وضع المرأة فً المجتمع الجاهل

قٌقة المرأة فً الحضور االجتماعً للمرأة فً الجاهلٌة، والبحث فً رمزٌة الّنساء، ثّم ح

المعلّقات، فانتهى إلى أّن "ال نرى أي مبّرر.. كان ٌحمل أولبك المعلّقاتٌٌن على الّتلمٌح دون 

الّتصرٌح، وعلى الّترمٌز دون الّتقرٌر.. وتوصٌؾ المرأة من بٌن اآلٌات الّتً نتخذ منها ظهٌرا 

على إبعاد رمزٌة المرأة."
2

جمالٌة المرأة بالّتطّرق إلى ثّم ٌفّند مرتاض كّل تلك النظرات إلى  

ٌّها،  ٌّنها، وحل المرأة فً المعلّقات، فذكر: وصفها والقٌمة الجمالٌة لذلك، ومالبسها، وزٌنتها وتز

 وعطرها وتعّطرها، مستشهدا بذلك بشواهد شعرٌة من المعلّقات.

خاصة فً ثّم فً المقالٌن األخٌرٌن ٌبدو مرتاض معتمدا أكثر على األنثروبولوجٌا، 

معتقدات العرب فً الجاهلٌة، الحٌوان فً المعلّقات، أصناؾ  عتقادٌة فً المعلّقات:االمظاهر ال

 ، وما تشّكله من رموز.الحٌوانات والّطٌر والحشرات فً المعلّقات

انب جدٌد فهو أٌضا ج الّصناعات والحرؾ والمرتفقات الحضارٌة فً المعلّقات:أّما 

فً معلّقة فً معلّقة القٌس، وتجّسدت الّصناعات والحرؾ إذ  أظهره مرتاض بقراءته هذه،

ات الحرب والّسلطان، ثّم طرفة، فً معلّقة لبٌد، ولدى معلّقاتٌٌن آخرٌن، ثّم وقؾ على مرتفق

ّن هذه وٌبدو أ قات.المابدة ومرتفقاتها فً المعلّقات، وبعدها مرتفقات الفروسٌة والّسفر فً المعلّ 

ها جدٌد فً الّطرح وحّتى الّتناول فً المعلّقات خاّصة، وهذا من كثٌر منالموضوعات األخٌرة 

 على الجدٌد الّذي وقؾ علٌه مرتاض وتّمز به عن البقٌة.

تبدو مختلفة فً تلك الّنصوص، والّتً خرى مرتاض برحلة أعبد الملك أخذنا وهكذا 

الّشعرٌة المعلّقاتٌة  مرتاض كان من بٌن أولبك الّذٌن حافظوا على المجموعةفعّما رأٌناه سابقا، 

                                                           

.071ص عبد الملك مرتاض، الّسبع معلّقات،  - 1 

.020ص  المرجع نفسه،  - 2 
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قد اكتفى بالّسبع معلّقات منها فً  كما فعل بؽداد فً قراءته األسلوبٌة لها، وإن كان مرتاض

عن ذلك كمال أبو دٌب، حٌنما رأى أّنه من  تراجعقراءته السٌمٌابٌة األنثروبولوجٌة، وكان قد 

عن عشقه لهذه الّنصوص على حّد  ٌخبرناالّصعوبة القراءة الكاملة للمعلّقات ككّل، فمرتاض 

"عاٌشنا هذه المعلّقات الّسبع العجاب أكثر من سنتٌن، ظلنا خاللهما  تعبٌر الّتفكٌكٌٌن، فٌقول:

نقرأها، ونعٌد قراءتها، حّتى تجّمع لدٌنا مقدار صالح من المواد مّما لو جبنا نحلّله كلّه لكان هذا 

العمل خرج فً مجلّدٌن اثنٌن على األقّل.."
1

وٌقول عنها أٌضا "أسراب متناثرة من الّسمات   

-حٌن تجتمع، وتتعانق، وتتوامق، وتتجاور، وتتحاور، وتتضافر، فتتناسخ وال تتناشز–اللّفظٌة 

فتؽتدي نسجا من الكالم سحرٌا، ونظاما من القول عطرٌا.."
2

 

ٌّر وبهذا تؽدو المعلّقات الّسبع ككّل نسق واحد أو عالمة دالة، ألّن القراءة تت ٌّر بتؽ ؽ

ٌّزة مجموعة إن هً بسبع أو بعشر قصابد  القراء واإلجراءات، لكّن العالمة المعلّقاتٌة تبقى مم

 .معلّقات عالمة أنثروبولوجٌة فٌها ما فٌها من الّدالالت المتعّددة والمتنّوعة والمختلفة

ٌّاقٌة فال ٌوإذا كانت الّسٌمٌاب ضٌر فً أن ٌردفه ة هً المنهج الًّ ٌجمع بٌن البنٌوٌة والّس

نسان ومختلؾ عالقاته بكّل ما ٌحٌط به اإلمرتاض إلى األنثروبولوجٌة الّتً تبحث فً معرفة 

 فً الوجود بجمٌع تمظهراته، فؽدت المعلّقات عالمة سٌمٌابٌة أنثروبولوجٌة.

ؼٌر أّن من خالل طرح هذه المقاالت الّتً ضّمتها هذه الّدراسة ٌبدو لنا أّن مرتاض لم 

بل اعتمد األسلوبٌة كما رأٌنا فً المقال والبنٌوٌة، بالّسٌمٌابٌة واألنثروبولوجٌة فقط، ٌكتؾ 

ًّ من  ، وحّتى الّتؤوٌلٌةخامس: الّنسج اللّؽويال "الّتؤوٌلٌة جاءت إجراء فّعال لتخلٌص الّنقد األدب

ها المتفّتحة بعض ورطته حٌث إّنه ما أكثر ما كان ٌّدعً لنفسه الموضوعٌة.. الّتؤوٌلٌة بإجراءات

من بٌن األدوات الحداثٌة تنقذ الّنص من ذلك البالء الّذي كان ٌمثل فً إصدار أحكام القٌمة 

"الجودة أو الّرداء،على التماس 
3
الؽاٌة من القراءة لم ولم تفته اإلشارة إلى الّتفكٌكٌة حٌن قال: " 

ٌب )البناء( والّتقوٌض تعد مقصورة على جانبها الّتجرٌبً فحسب.. ولكن إبراز وظٌفة الّتطن
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")الّتفكٌك( للّنص الّذي تتولّى القراءة الّنهوض بلعبه
1

، ومع ذلك كّل ما اعتمده ٌرجع فً 

 األخٌر إلى األنثروبولوجٌة الّتً طؽت على الّتحلٌل منذ البداٌة، وحّتى مرتاض ٌعترؾ بذلك.

ٌقّدسها كثٌرا، فال ٌؽفل عن مرتاض إن صّح الّتعبٌر عبد الملك أّما عن المعلّقات الّسبع ف

، وهذا قد سبقه إلٌه الكثٌرون، اإلثراء لهذه الّنصوص فً أّي صفحة خاّصة معلّقة امرئ القٌس

المعلّقات مدرسة شعرٌة، وال ٌنبؽً أن تدرس إاّل ضمن هذا ٌقول عن المعلّقات كلّها: "

"،المنظور الفّنً
2
 الّسموط الّروابع.على أّنها  

القول أّن "تجربة مرتاض الّنقدٌة، أّكدت بصورة ضمنٌة، أّن باإلمكان وبهذا ٌمكننا 

 ًّ دراسة نّص قدٌم بؤدوات منهجٌة حداثٌة، دون استنفاد أسراره وخفاٌاه.. وهو صنٌع منهج

ٌإازره فٌه جّل الّنقاد المعاصرٌن أمثال كمال أبو دٌب فً دراسته للّشعر الجاهلً، ومحمد 

ً البقاء الّرندي..."مفتاح فً دراسته لنونٌة أب
3

 

"المقاربة الّسٌمٌابٌة الّتً أتاها عبد الملك مرتاض تفتقر ومع ذلك  فهناك من ٌرى أّن 

ٌّز اإلجراء الّسٌمٌابً عن اإلجراءات األخر وهو المرّبع الّسٌمٌابً أو العالمً  ىإلى ما ٌم

لسبب الحظه وجٌها فً عدم إٌفابه الّتحلٌل كّل حقّه، ولو أّنه أتّمه لكان بلػ عّدة مجلّدات، كما 

أّن عنوان الّدراسة خّصص منذ البداٌة كمقاربة، فتطبٌق منهج كامل بإجراءاته ٌحمل من 

، وقد ٌتمّرد الّتحلٌل أو الّدراسة ألن ٌصٌر الّصعوبة والّتجاوز أكثر مّما ٌتصّوره عقل أّي متلق

مادة لؽوٌة فضفاضة هالمٌة الّشكل ال ٌقدر الّناقد على حصرها فتبلػ مجلّدا كامال، كما قد ٌبلػ 

والّنقص فً البٌت الواحد أو المقطوعة تحلٌال، كتابا بؤكمله، ومع ذلك فهً ال تسلم من الّنسبٌة 

"العمق فً بعض األحٌان،
4

هذه تضاهً محاوالت كمال أبو دٌب، أو الته الّنقدٌة ولكن محاو 

"تندرج فً إطار الّتؤصٌل الّذي لم ٌكن وقفا على هذٌن الّناقدٌن، وإّنما كانا  هما:تلنقل محاوال

ٌّة." لهما قصبات الّسبق فً ترسٌخ آلٌات القراءة الّنسقٌة الّتً تجاوزت دعاوى القراءة الّسٌاق
5
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ٌضع لبنة لتشٌٌد صرح "جٌة، المتعّددة األشكال أن كانت ؼاٌة مرتاض المنهكما 

إذا ٌتخذ بعض األدوات  جدٌد مدرسة نقدٌة عربٌة تقوم على قراءة الّنّص األدبً من منظور

 ًّ ًّ الّصقل، عرب المستجلبة من مناهج الؽرب فإّنه ٌظّل مع ذلك فً أساسه عربً الّذوق، عرب

اإلشراقة على حّد تعبٌره."
1

 

قد أفاده فً تطوٌع وح الاّلمنهج أو المنهج المرّكب برفٌها تحلٌّه و اتدراسته للمعلّقو

تنم عن روافد مرتاض الّنقدٌة بٌن األصالة المنهج الؽربً بالّطرٌقة الّتراثٌة، ودراسته للمعلّقات 

الّتراثٌة، والحداثة الؽربٌة، مّما ساعده على الّتعامل مع الّثقافة الوافدة ببصٌرة متفّتحة وذوق 

، وٌصل  ًّ أصٌل، فلم ٌتعامل مع المناهج الؽربٌة بروح آلٌة عمٌاء، بل كان ٌطّعمها بذوق تراث

ولعّل كتابه ى بٌن الّنقاد أنفسهم عرب وؼرب. الؽربً بالعربً لٌس بٌن الّنص والّنقد بل حتّ 

ٌبٌة الّسبع معلّقات ٌشّكل خالصة منهجٌة واعٌة، تتبلور عندها جملة محاوالت الّتؤسٌسٌة الّتجر

تنظٌرا وتطبٌقا. فهو ثورة منهجٌة منّظمة، تحارب القدٌم البالً، وتإّسس للجدٌد العصري من 

 منظور ألسنً مهٌمن.

محمد مفتاح سّباقا إلى مباٌعة المنهج الّسٌمٌابً فً مقاربة الّنص الّشعري "إذا كان و

رتاض.. هما الّناقدان العربً فإّن الّذي حمل المشعل بعده دون منازع هو الّناقد عبد الملك م

الوحٌدان اللّذان التزما بمحاولة نقل المناهج الّنقدٌة المعاصرة، خاّصة المنهج الّسٌمٌابً."
2

 

الّشعر األّول معالجة "كتاب فقط بل له  ولم ٌكتؾ مرتاض بهذه الّدراسة للمعلّقات

"،تارٌخٌة رصدا وأنتروبولوجٌة مقاربة وسٌمابٌة تحلٌال لمطالع المعلّقات
3

صدر عن أكادٌمٌة  

م، 0211، نشر عام الّشعر فً لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الّتراثٌة والّثقافٌة بؤبً ظبً

ومخّصصا لكّل وإاّل ألدرج ضمن هذه الّدراسة، ذاكرا المعلّقات بالّترتٌب،  نحصل علٌهلكن لم 

امرإ القٌس والمعلّقة األولى، لبٌد والّشعر األّول، عنترة مقترحا عناوٌن لها:معلّقة فصال، 

الّشاعر الّثابر من العبودٌة إلى الحرار، بكابٌة زهٌر عند طلول دار أّم أوفى، أسماء الحارث 

                                                           

.101قدي عند عبد الملك مرتاض، ص ٌوسؾ وؼلٌسً، الخطاب النّ  - 1 
أفرٌل ،  02، 14مختار ماّلس، الّتجربة الّسٌمٌابٌة العربٌة فً نقد الّشعر، الملتقى الّدولً الّسادس، الّسٌمٌاء والّنص األدبً،  -2

 .102ص م، مخبر أبحاث فً اللؽة واألدب الجزابري، جامعة بسكرة، 0211

.12011م، ع 0212/ 07/7عبد الملك مرتاض، الّشعر األّول، صحٌفة العرب، نشر  - 3 
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بكابٌة طرفة على طلول خولة فً مواسم الوشم، الّنابؽة ومناجاته ومناحة على أطالل دارها، 

ٌّة المفقودة.   المجهودة لم

كان عبد الملك مرتاض قد زاوج بٌن الّسٌمٌابٌة واألنثروبولجٌا للمعلّقات، فهناك  ذاوإ

ومن هإالء الّسعٌد موفقً، من زاوج بٌن المنهجٌن الّسٌمٌابً واألسلوبً فً قراءته للمعلّقات، 

موجودة فً الّسبع معلّقات."ال"الفروق ٌقّر بـ: وإن كان عبد الملك مرتاض: 
1

وٌظهر ذلك فً  

كتاب الّدراسة الّذي ضّم سبع صفابح علٌها خطوط مجّزأة إلى أشطر بشكل عمودي،  ؼالؾ

بنفس الحجم ومتداخلة، ؼٌر أّنها لٌست بنفس اللّون بعضها متقاربة األلوان، لكن لٌس نفسه، 

ٌّزة ومختلفة عن بعضها البعض فً خصابص  فٌه تدّرج فهً متشابهة فً خصابص، ومتم

ع ما وصل إلٌه كمال أبو دٌب، وإن لم ٌعّبر عن ذلك رسما، من أّن أخرى، ولعّل هذا ٌتماشى م

، فإّن المعلّقات سبع أو عشر تشّكل بؤكملها بنٌة واحدة، إاّل أّن لكّل معلّة مٌزتها الخاّصة بها

سعٌد الموفقً، هو اآلخر أٌضا وقؾ على عتبة العنوان والّتسمٌة، وؼٌرها من األمور الّتً 

 .لموالًسنكتشفها فً المبحث ا

 يميائية األسلوبية للمعلّقات:  السّ الّسعيد موفقي ومقاربته  – 3

عن سابقتها )المقاربة للمعلّقات مختلفة نوعا األسلوبٌة هذه الّدراسة الّسٌمٌابة  تبدو

فٌما رأٌناه فً الفصول  عن المقاربات األسلوبٌة والبنٌوٌة،وحّتى الّسٌمٌابٌة األنثروبولوجٌة(، 

وإن لم ٌصّرح  – لقراءة العتبات الّنصٌة، باعتماد صاحبهاوالمباحث الّسابقة، فهً محاولة 

(، ألّن هذه الّنظرٌة تشتؽل على Gérard Genetteنظرٌة الُمناص عند جٌرار جٌنات ) -بذلك

مه من إضاءة للّنص، وكشؾ العتبات الّنصٌة الّتً تعتبر من أهّم قضاٌا الّنقد المعاصر، "لما تقدّ 

مستقاّل له مصطلحاته الخاّصة،" ره، حٌث أصبحت تشّكل حقال معرفٌاأؼوا
2

وٌقول جٌرار  

جٌنات فً تعرٌفه للعتبات: "كّل ما ٌجعل من الّنص كتابا، ٌقترح نفسه على قّرابه، أو بصفة 

بة أو البهو عامة على جمهوره، فهو أكثر من جدار، ذي حدود متماسكة، نقصد به هنا العت

"لكّل مّنا دخوله أو الّرجوع منه، الّذي ٌسمح
3

وبذلك تكون العتبات "بمثابة الّسٌاج الّذي ٌحٌط  

                                                           

.51عبد الملك مرتاض، الّسبع معلّقات، ص  - 1 

.007م، الّدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت، ص 0212: 1فٌصل األحمر، معجم الّسٌمٌابٌات، ط - 2 

.174م، جامعة تٌزي وزو، ص 1554وداد أبو شنب، المتعالٌات الّنصٌة عند إمٌل حبٌبً، مخطوط رسالة ماجستٌر،  - 3 
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بالكتاب، من العنوان، وشبه العنوان والعنوان الفرعً والمقّدمة والملحق والّتنبٌه والّتمهٌد 

والحاشٌة والهوامش .. وؼٌر ذلك من المإّشرات،"
1

ّص إبداعً نّصه ومن هنا ٌؽدو لكّل ن 

 ات، المتمّثل فً عتبات هذا الّنص.الموازي كما اصطلح علٌه جٌرار جٌن

وإذا رجعنا إلى الّسعٌد موفقً نجد شٌبا من نظرٌة العتبات فً بعض عناصرها أو  

جزبٌاتها، ولٌس بالّنقل الحرفً الكلًّ لها، بحٌث نلفً بحثه فً عتبات المعلّقات من خالل 

الوقوؾ على عتبة المعلّقات أو شعرٌة العنونة، وتجنٌس القصٌدة واختٌار عتبة اسم الّشاعر، ثّم 

ل، وأٌضا تنّوع الموضوعات ووحدة الخطاب فً المعلّقات، ثّم الجملة الفعلٌة وسحر عتبة الّطل

 بالجمع فً اإلجراءات األسلوبٌة والّسٌمٌابٌة.الحركة فً المعلّقات، 

ر شؤن هذا الّنتاج الّشعري كؽٌره من اإلشارة إلى عظمة وكبموفقً وال ٌنفّك الّسعٌد 

طحٌة عري الكؾء بحجم المعلقات ٌلؽً القراءات السّ الّنص الشّ " ضخامة المعلّقات: فٌقول عن

ظرٌات الموضوعة والمترجمة على حد سواء إعادة صٌاؼة مقاٌٌسها، خاصة وٌفرض على النّ 

ة عن طرٌق تً لم ُتهضم من أصولها و تكتفً دوما باستنتاجات اآلخر وبقناعة هشّ تلك الّ 

راءة التً تفتقر إلى المنهجٌة شكال ا ٌكشؾ عٌوب القحاٌل على مضامٌنها ممّ المقاربة بالتّ 

"،صنٌؾ األكادٌمً الجادومضمونا وٌبعدها عن التّ 
2

أي أّن هذه المجموعة الّشعرٌة ٌنبؽً أن  

تقرأ بآلٌات وتقنٌات جدٌدة، ولعّل هذا سببا لدراسته هذه، الّتً جنح فٌها إلى المزاوجة 

 المنهجٌة، فٌما ٌلً:

 :وازدواجيتهالمنهج  -أ

بٌن المنهجٌن فً قراءته هذه للمعلّقات، انطالقا مّما ٌرّدده  الّسعٌد إلى الجمعوٌعمد 

المزج بٌن قراءتٌن أو ألّن " ،الكثٌر من أّن طبٌعة الّنص هً الّتً تفرض منهج المقاربة

 ظرٌة بقدر ما تملٌه روح الّنص الذي ٌثٌر فضول الحسّ منهجٌن ال تقتضٌه طبٌعة العملٌة النّ 

                                                           
م، المجلس الوطنً للّثقافة والفنون 1554مارس  /7/ع01الّسٌمٌوطٌقا والعنونة، مجلّة عالم الفكر، مجمٌل حمداوي، -1

 . 127واآلداب، الكوٌت، ص 
 لمتلّقً، مجلّة أصوات الّشمال، الّسعٌد موفقً، شعر المعلّقات، المزج بٌن األسلوبٌة والّسٌمٌابٌة استحضار تلقابً للقصٌدة وا -2

   elchamal.com-http://www.aswat .م0212أفرٌل 

http://www.aswat-elchamal.com/
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"،فتٌش فً مختلؾ مستوٌاتهالقارئ وتجعله ٌنقّب فً تفاصٌله والتّ واإلدراك لدى 
1
وهو بذلك ال  

ٌخالؾ سابقه عبد الملك مرتاض، حٌنما أقّر بؤّن طبٌعة الّنص هً الّتً تحّدد منهج أو نوع 

 المقاربة.

لكشؾ عن نظام العالمات فً هذا "ٌكون ا طول الّنص ٌتطلّب ذلك، بحٌث ذلك ألنّ 

ّنها قابمة بذاتها فٌه ال مجّرد وسٌط، وذلك بتعرٌة البنٌة الفّنٌة له، وبصهرها الّنص على أساس أ

فً بوتقات الّتشاكل، والّتباٌن، والّتقاٌن، واالنزٌاح الّذي ٌحّرؾ الّداللة عن موضعها، فٌمنحها 

"فت إلٌها بفعل الّتوّتر األسلوبً،خصوصٌة داللٌة جدٌدة طرأت علٌها وانضا
2

"ٌتعّذر  كما أّنه 

تناول نص طوٌل بمنهج جانح إلى الّسٌمٌابٌة، لما ٌتطلّب تتّبع كّل منطوقاته من تحلٌل فردانً، 

ومزدوج، ومرّكب وجمعانً، ونحوي وداللً، ومورفولوجً..."
3

 هوأٌضا من أسباب ذلك و 

 فعل القرابً بتعّددالكشؾ عنها ٌقتضً الّتعّدد الو" الؽامضة والمبهمة، بعض األمور وجود

"الّنظر إلٌها.
4
  

ثّم إّن المزاوجة بٌن منهجٌن أو أكثر من خالل الّرإٌة الّشمولٌة "لٌست عابقا ٌثقل كاهل 

، ٌؽترؾ منه كلّما شاء، يالّدارس، وٌبّدد جهوده، وٌعّوق سٌره، وإّنما هً بمثابة المعٌن الّثر

أن ٌظّل اإلطار واحدا بل كلّما دعت ضرورات الّتحلٌل لالستفادة من هذا الحقل أو ذاك شرٌطة 

ٌإول إلٌه كلّما انتشر خارجه ٌمنح أداة أو ٌستعٌر مفهوما، أو ٌستنجد بمعرفة."
5

 

مرهون بما إّنه "عنه الّسعٌد الموفقً: فٌقول  فً هذا الّتركٌب المنهجً جاحنّ الأّما عن 

وإن ٌخزنه هذا الّنص من نتاج مختلؾ، إن لسانٌا أسلوبٌا، من لؽة وبالؼة ونحو وعروض 

كان شعرا، أو سٌمٌابٌا إن حفّزت عتباته المتالحقة بداٌة ونهاٌة الذهن والمدارك ، فتكون 

فاعلٌة التواصل بٌن الّنص والقارئ إٌجابٌة تثري القراءة وتفّتق الحاالت الكامنة فٌه بحس 

تً تحتاج إلى إزالة الؽموض والؽبار عنها بشكل جمالً ب عن جواهره الّ إبداعً ملفت، ٌنقّ 

                                                           

.المرجع الّسابق - 1 

.177عبد الملك مرتاض، الّتحلٌل الّسٌمٌابً للخطاب الّشعري، ص  - 2 

.110ص  المرجع نفسه، - 3
 

.33ص  ،ب، وهرانم، منشورات دار األد0223ٌط: حبٌب مونسً، نظرٌات القراءة فً الّنقد المعاصر،  - 4 

.32، ص المرجع نفسه - 5 
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"قلٌد وال بما قٌل قدٌما أو حدٌثا،إثر ٌقؾ على متعالٌاته بذابقته ال بالتّ م
1

وكؤّن الّنص بحر فٌه  

 ما فٌه من الّدرر لكن نوعٌة آلٌات وصالحٌتها فً الّتنقٌب عنها وإخراجها هو األساس.

لذلك فتناُولُنا و: "قابال فً تعلٌله الختٌار المنهج وعالقة ذلك بالّنصالموفقً وٌواصل 

تً امتزج فٌها المنهجان، األسلوبٌة العلمٌة الّ  - للمعلقات سٌكون من قبٌل القراءة الذاتٌة

قات وولوج عالمها بؤسالٌب مختلفة، ٌمٌابٌة، إذ ما سبق هذه القراءة كثٌر فً تناول المعلّ بالسّ 

ص ن اجتهادا وانطباعا، تذوقها ٌكشؾ مقدرة محترمة فً تعاطً مستوٌات النّ كثٌر منها ٌتضمّ 

عة باح بٌعة والحٌاة والعٌش وتجارب متنوّ الفنٌة والجمالٌة واإلٌقاعٌة، بدء بمخزون صور الطّ 

ٌّزة، قصابدهم مستمدة من البٌبة العربٌة البسٌطة، تتحرّ بها الشّ  ى عراء باحترافٌة عربٌة متم

ومن  جها وخفوتها،دق فً تناول المشاعر والعالقات اإلنسانٌة فً قوتها وضعفها، فً توهّ الصّ 

ذي اقتضته ٌمٌابٌة الّ قات من الوجهة األسلوبٌة و كذا السّ هنا تراءى لً الوقوؾ على المعلّ 

كل فرصة تفصٌل فاعلٌته وهو ٌتماوج مع طبٌعة الّنص وفرضته فرضا، أتاحت بهذا الشّ 

قاد القدامى، وحسن صٌاؼته للكلم اعر الفحل و قدراته اإلبداعٌة على لؽة النّ مكتسبات الشّ 

"عري.الشّ  ألفكاره واختٌاره لإلٌقاع األعذب واألنسب لمشروعهوصهره 
2

 

ً عن بقٌة مستوٌات الخطاب بؤّنها "بحث عما ٌتمٌز به الكالم الفنّ إذا كانت األسلوبٌة و 

"،عن سابر أصناؾ الفنون اإلنسانٌة ثانٌاو ،الأوّ 
3

ٌشٌر إلى هذا موضحا، الموفقً نلفً  نافإنّ  

القرابٌة للّنص بالوقوؾ الحذر لدى كّل مثٌر ٌبدو لنا فً شكله تتسم العملٌة وذلك لّما "

حلٌل تفكٌك مستوٌاته اللؽوٌة والبالؼٌة واإلٌقاعٌة، ؤوٌل والتّ ومضمونه، لذلك تقتضً ظاهرة التّ 

هو ٌتالحق منذ موعة ومنفصلة، على مستوى المتن ووما تشكله مجموع العناوٌن، مج

"ارد،اعر أو السّ صد أو بؽٌر قصد من الشّ االستهالل إلى الخاتمة المفترضة، بق
4

ومن هنا  

تكون فرضٌات األسلوبٌة كمنهج مساعدة على مالمسة المتن باعتبارها علما ٌعنى بدراسة 

  .رة عن الحساسٌةؽة المشحونة بالعاطفة المعبّ عبٌر فً اللّ وقابع التّ 

                                                           

.الّسعٌد موفقً، شعر المعلّقات، المزج بٌن األسلوبٌة والّسٌمٌابٌة - 1 

 2 .مرجع نفسهال -

.77هـ، الّدار العربٌة للكتاب، ص 1753عبد السالم المسدي، األسلوب واألسلوبٌة، ط:  - 3 

.والّسٌمٌابٌة الّسعٌد موفقً، شعر المعلّقات، المزج بٌن األسلوبٌة - 4 
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ما وصلت قات كعلى جملة من الخصوصٌات الجمالٌة فً المعلّ  همن هنا كان وقوفو

ؽوٌة واإلبداعٌة فا من المواد اللّ قات نتاجا مكثّ إلٌنا وتذوق وقابعها المختلفة، باعتبار المعلّ 

ذي كتشؾ فً حٌنها كطاقة كامنة تنتظر التفجٌر "وٌقصد بها طاقة الكالم الّ تومستوٌات أخرى 

من ٌحمل عواطؾ المتكلم وأحاسٌسه حٌث أن المتكلم ٌحاول أن ٌشحن كلماته بكم كبٌر 

ٌها الدالالت التً ٌظهر أثرها على المتلقً وهً ظاهرة تكثٌؾ الدوال خدمة للمدلوالت كما ٌسمّ 

البعض وٌعد بالً رابدا لهذا االتجاه"
1

استقراء مستوٌات المتن "ؤثرٌة حظ فً ، وللقراءة التّ 

".سانٌةحلٌلٌة و تستشرفه المتابعة البالؼٌة واللّ ده العملٌة التّ أسلوبٌا كما تحدّ 
2

 

 الّذي إلحاق الّسٌمٌابً باألسلوبًأسباب من  ٌلحق بعد ذلك الّسعٌد موفقً سببا آخرو

مصاحبة سٌمٌابٌة فاعلة فً االشتؽال على "ؤن تكون لألسلوبٌة بقات طبٌعة متن المعلّ  هاقتضت

صوص وما عتبات المعلقات كما بدت فً عناوٌنها و فواتٌحها باعتبارها قراءة لمتعالٌات النّ 

"من شعرٌة ملفتة،تتسم به 
3

عر، اتً استوحاها الشّ لل وارتباطه المكانً ودالالته الّ كظاهرة الطّ  

فاحصة فً هذا المستوى المتماٌز فً المعلقات الّسعٌد الموفقً المن هنا كانت لنا وقفة و

عرؾ على شفرات الّنص باعتبار القراءة العتباتٌة رإٌا التّ  ٌتمّكن مناالتجاه  ابهذ خاصة، ولعلّ 

عتها عمق فً حقٌقة ظاهرة المعلقات كما ادّ ة التّ موازٌة لخلفٌات متوارٌة فً خطابها واستكناه لذّ 

، وقد اّتبع الّسعٌد موفقً جملة من المٌكانٌزمات الّتً عرٌة فً العصر الجاهلًالتجربة الشّ 

 كشفت عن جملة من الّظواهر الكامنة فً نصوص المعلّقات نجملها فٌما ٌلً: 

  :العتبات -ب

عتبة  الّنصوص، وهو المعلّقات، ثمّ  تطّرق فٌها الّسعٌد إلى عتبة العنوان الجامع لهذه

، سنشٌر إلٌها فً هذا المبحث، وقبل ذلك ال اسم الّشاعر وتجنٌس القصٌدة، ثّم عتبة الّطلل

مسار عنوناتً مصاحب ٌعتمد على رخصة متنوعة "العتبة مناص لنا من اإلشارة إلى أّن 

فً ( Poetics)عرٌة ل الشّ راتها الجمالٌة والواقعٌة، وتشكّ راث أحد أهم مبرّ د ٌكون التّ ناول، قالتّ 

صاال جمالٌا فً العملٌة اإلبداعٌة إذ "تتمحور اشتؽاالتها منذ القدٌم وإلى اآلن تناول العنوان اتّ 
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على  ٌطرةالسّ حكم بوساطتها فً إنتاج نّصه، وتً استطاع المبدع التّ فً استقصاء القوانٌن الّ 

اعر ومٌزاجه عملٌة ثانٌة تكّثؾ من وفضول الشّ  ،إبراز هوٌته الجمالٌة، ومنحه الفرادة األدبٌة

إّن المعنى : عنى لدى المتلقً على رأي القابلور ودالالتها، تساهم فً تفّتق عملٌة تؤوٌل المالصّ 

قارئ هو كامن فً الّنص األدبً، وترفض حصر المعنى بالّنص وتمٌل إلى االعتقاد بؤّن ال

".المولِّد الحقٌقً للمعنى
1

أي أّن القارئ هو الّذي ٌكشؾ عن ذلك المعنى وفق قراءته ونوعٌتها  

 وأدواتها وإجراءاتها، وهكذا ٌتعّدد القراء وتتنّوع بذلك المعانً. 

 شعرية العنونة:وعتبة المعلقات  -1-ب

ٌّته  ًّ فً الّنصوص زادت أهم خاّصة مع الّسٌمٌابٌة، وألّن العنوان عنصر مهّم وأساس

باعتباره نّصا صؽٌرا له داللة كبٌرة، وهو عند الّسٌمٌابٌٌن سإال إشكالً ٌتولّى الّنص مهمة 

 مسار بحث. اإلجابة عنه، وهذا ما نجده فً عنوان المعلّقات الّتً مازالت األسبلة عنها

القصابد التً وصلت إلٌنا من  عنوان جامع لكلّ " كما ٌراها الموفقً فعتبة المعلقات 

قصٌدة تمنع  عر الجاهلً وهً تحمل خصوصٌة بٌبٌة وجمالٌة، وال نجد عنونة خاصة بكلّ الشّ 

تكرارها ؼٌر أّنها تذوب فً األخرى تحت هذا االختٌار الذي صّنفته العملٌة االنطباعٌة لدى 

قات الٌذكر ق األدبً للمعلّ وثٌقاد على حّد سواء، و لذا التّ عراء العرب والمتذوقٌن والنّ الشّ 

عرٌة، إّنما تحت عنوان معلقة امرئ القٌس ومثلها معلقة قصٌدة امرئ القٌس بخصوصٌته الشّ 

"،العبد ومعلقة زهٌر بن أبً سلمىطرفة بن 
2

انفردت الّذٌن  وؼٌرهم من شعراء المعلّقات 

ٌّزت بعناوٌن خاّصة بها تحمل فً جزء منها االسم الجامع لهذقصابدهم  ه المجموعة وتم

 الّشعرٌة وفً الجزء اآلخر نسبة هذه القصٌدة أو المعلّقة إلى مبدعها. 

عالمة جوهرٌة للمصاحب الّنصً، رؼم اختالؾ "العنوان ضمن هذا المعطً ٌكون و

سانٌة األولى اللّ  ةالمتوالٌفهو تارة جزء من الّنص، أي  ،قد فً صٌاؼة وضعه االعتباريالنّ 

ن خارجً، أي العنصر األكثر خارجٌة ضمن المصاحبات الّنصٌة فٌه، و هو تارة أخرى مكو
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روحات مصاؼة ضمن هذه الطّ  ؤمل، عندما نجد كلّ للعمل. وٌصٌر األمر مدعاة للتّ  ةالمإطر

".(Charels Grivel)مرجعٌة نقدٌة واحدة حالة شارل ؼرٌل 
1

 

فقال  مثلما سبق وأن أشرنا، قات أمر مختلؾ فٌه لدى أصحاب األخباروتسمٌتها بالمعلّ 

المقّدمة ابن عبد ربه صاحب العقد الفرٌد وابن الرشٌق صاحب العمدة وابن خلدون صاحب 

در األول من نقلة األخبار: إّن العرب قد بلػ من تعظٌمهم إٌاها وكثٌر سواهم ممن نقل عن الصّ 

ك لعلوقها بؤذهان صؽارهم ه التسمٌة بذلووج ومن ،قاتقوها بؤستار الكعبة فسمٌت بالمعلّ أن علّ 

وقضٌة أو  ،م لها كمعلّقة عمرو بن كلثومم قبل رإسابهم، عناٌة بحفظهقبل كبارهم، و مرإوسٌه

 ،"من قضاٌا المعلّقات" دراستهافصل من  أحالم حسنعنونت  "أسطورة تعلٌق المعلّقات" كما

فٌها كتاب أحالم حسن الزالت محل بحث الّنقد إذ تعتبر من بٌن قضاٌا المعلّقات الّتً ٌخوض 

 الّصادر مإّخرا عن الهٌبة المصرٌة العامة لقصور الّثقافة.

كما عالق و انشؽال المتلقً بها قات فً مسؤلة التّ فاالهتمام بما هو خارج المعلّ ومع ذلك 

ى لدى مستوٌات نقدٌة ضلٌعة حتّ نا آخر للعملٌة القرابٌة قدٌما وخلق توازٌرى الموفقً "

خذت مرجعا معٌارٌا قارا فً اإلبداعٌة وفاعلٌتها فٌها، ولم ٌعد اهتمامهم سطحٌا، اتّ بالعملٌة 

ذي اندمج فً المقابالت والمقارنات والموازنات اإلبداعٌة الشعرٌة، بدء بمعٌار الفحولة الّ 

لوك والمعتقدات شؤنه فكٌر والسّ حٌاتهم اإلبداعٌة بعدما كان ممارسة اجتماعٌة وتقلٌدٌة فً التّ 

"،ك فصاحتهم وبٌانهم وبالؼتهم وفروسٌتهمما ٌحرّ  شؤن
2

"صفة عزٌزة، تعنً  إذ أّن الفحولة 

"،صفات أخرى فً المرء عر على كلّ ذي ٌتطلب: ؼلبة صفة الشّ التفّرد الّ 
3

خاّصة وأّن القبٌلة  

 كانت تمّجد من أفرادها الفارس والّشاعر.

 سمٌة قد ساهم فٌه الجمٌع واستقرّ تّ المعلقات بهذه ال لكلّ  ًبٌسوالمالحظ أّن العنوان الرّ 

ٌة على ذوقهم على اختٌار حازم توحدت فٌه االنطباعٌة وتشابهت المشاعر والمدركات الحسّ 

بساطتها كما هو الحال فً تصنٌفهم للمظاهر األخرى، وسن قوانٌنها العرفٌة سجٌتها و

لٌه فً سبق وأن أشرنا إوهذا المعنى اللّؽوي النفٌس من كّل شًء،  وااللتزام بها، والِعْلُق هو
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عن المعنى اآلخر لتسمٌتها بالمعلّقات، وهو نسبة إلى نفاستها بالّنسبة لمن تلقّاها  المدخل، وهو

 قدٌما وحّتى حدٌثا.

 اعر:تجنيس القصيدة )المعلقة( واختيار عتبة اسم الشّ  -2-ب

ثري بواجهة الكتاب، ومن ثم النّ  عري أوؾ على المتن الشّ جرت العادة أّن القارئ ٌتعرّ 

د هوٌته اإلبداعٌة، أحٌانا قد ال تظهر فً ؼالفه كلمة دٌوان أو مجموعة قصصٌة أو  تحدّ 

كونه إّدعابٌا "عرؾ علٌه مباشرة، رواٌة، فاسم المإلؾ ٌلعب دورا حقٌقٌا فً إحالة المتلقً للتّ 

بٌس إلى عتبة ل العنوان الرّ ة، وٌتحوّ قد القى شهرة مقبولة لدى المتلقً وال ٌحتاج إلى هذه العتب

واصل بٌن الكتاب ق صورة التّ اشر على حد سواء، لتحقّ ؾ والنّ مركزٌة ٌكتفً بها المإلّ 

"والمتلقً،
1

عر، كذكرنا الجواهري أو محمود دروٌش فذكر امرئ القٌس مرتبط إبداعٌا بالشّ  

 .عضوي متعالقعرٌة بشكل وارتباط اسمٌهما بالعملٌة اإلبداعٌة والخصوصٌة الشّ 

ال تلؽً معه األجناس عر لدى المتلقً بشكل تلقابً فعّ فً استحضار جنس الشّ  "أسهم فقد

"األدبٌة األخرى، حاضرا وماضٌا،
2

القصابد أو  دة لكلّ موحّ  المعلقاتبسمٌة وإن كانت التّ  

- تساهم فً إحالة المتلقً إلى المصدر والفضاءالّتً "الت العشر التً وصلت إلٌنا، المطوّ 

د فً تشابه وحّ ومن هنا تتضح مقاربة هذه القصابد من عدة جوانب، التّ  -المكانو الزمان

ربٌة، وثقافة البٌبة، وتداول القاموس اللؽوي العربً القدٌم، باعتبار مستوٌات الخطاب التّ 

"،اعر و ذاكجارب بٌن هذا الشّ حٌث تقارب التّ  عة أٌضا متشابهة منالمتنوّ 
3

تزخر  أي أّن ما 

 ذه الّنصوص قد ٌكون مرّد قراءتها بمختلؾ المقاربات.به ه

 عتبة الطلل و غواية ذكر األحبة: -3-ب

شعراء القدامى افتتاح استهالل تقلٌدي اعتاد الكما ٌشٌر إلٌه الّسعٌد موفقً " الّطللو

اعر طٌلة انتسابه إلى هذا الجنس المتعالً، لتزام مشروع ٌحاسب علٌه الشّ اك، قصابدهم به

عراء على وجه فسً الؽابر فً ٌومٌات العرب و الشّ صورة حقٌقٌة لذلك العمق النّ  للفالطّ 

                                                           

الّسعٌد موقفً، شعر المعلّقات، المزج بٌن األسلوبٌة والّسٌمٌابٌة. - 1 

.مرجع نفسهال - 2 

.المرجع نفسه - 3 



 المقاربة السيميائية لشعر المعلقات                                                        الفصل الثالث:
 

172 

ؾ كرٌات وتتكثّ لل، حٌنها تتداعى صور الذّ ر الطّ اعر عن نفسه ٌتذكّ حدٌد، عندما ٌسؤل الشّ التّ 

بٌعة فً باب، تمتزج لدٌه تجربة الحب بمعاناة البادٌة وقساوة الطّ فولة و الشّ لدٌه تراكمات الطّ 

د ل قٌمة فً ذاتها، تتولّ حراء وهً أقرب منتجع على بساطته، ٌشكّ من الحاالت، حّبه للصّ كثٌر 

".تً أنشؤها فً مختلؾ أطوارهعنها مشاعر العالقات الّ 
1

 

ومن هنا وبهذا المنظور ٌؽدو الّطلل كما ٌرى البعض الحجر األساس فً بناء القصٌدة 

معلّقة امرئ القٌس ٌرتبط أشّد االرتباط بالؽرض ككّل بحٌث نجد "المقطع الّطللً المتشابم فً 

الّربٌسً للقصٌدة الًّ تصّوره أبٌات اللٌّل... بٌنما المقطع الّطللً فً معلّقة زهٌر بن أبً سلمى 

ٌرتبط بؤبٌات صلح المتحاربٌن )ؼرض القصٌدة(، هو أٌضا ارتباطا وثٌقا على صعٌد الوحدة 

"ضوٌة أو الوحدة المعنوٌة للقصٌدة،الع
2

حضور صورة الفتاة الجمٌلة والحنٌن إلى المكان، ف 

ٌّبه فً ممارسته ألناه ومطاردة الوحش، أو مقاتلة األعداء ...وفخره بالفرس الّ  وأهم  تً لم تخ

الوحش، حراء والصّ بٌعة والطّ بٌة والمطر وجربة اقتران الفرس بالظّ ما ٌراوده فً عموم التّ 

ورة، مقارب ألجزاء المكان وارتباطه كّثؾ للصّ ك للوجدان، معّذب للذات، موجمٌعها محرّ 

قاء ورؼبة اإلشباع بدافع الحنٌن وفٌض الوجد، وافتراض بالحبٌبة والوطن تتدفق منه آمال اللّ 

بالحٌاة والحٌوٌة، هروبا من الواقع  تً تعجّ خص المرٌد فً صورته القدٌمة الناضجة، الّ الشّ 

ذي عاشه فً صباه وبقٌت آثاره، من بعر الّ  المختلؾ والمإلم، فً ظل ؼٌاب الفضاء الحقٌقً

، وهكذا ٌكون الّطلل المطلع أو الّرأس الّذي ٌشّد كّل بقٌة وأثر الخٌمة وما ٌحٌط بها األرامل

أعضاء الّنص الّشعري إلٌه، فقد ٌعانً الجسم إعاقة نقص عضو ما، لكن ال تكون بالّرأس، 

 وهذا ما قد ٌنطبق على الّطلل فً القصٌدة.

 صر الّسردية في المعلّقات:عنا -ج

تً ٌشتؽل علٌها نمطا خاصا لعناصر الّسردٌة الّ "قات إجماال تكشؾ عملٌة القراءة للمعلّ 

فس الحكابً ره على النّ قات، ذلك لتوفّ حدٌد فً المعلّ عري على وجه التّ الّنص القدٌم والشّ 

رد و ٌومٌاتهم قابلة للسّ ر فً حٌاة العربً قدٌما بصورة قوٌة، فمختلؾ مؽامراتهم و المتجذّ 

تً نشؤت فٌها صورة العربً التخٌٌل الواقعً ممتزجا بفضاءات المكان ومالبسات البٌبة الّ 
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تً قالٌد الّ جاع والكرٌم والمنافح عن وطنه األرض ومجموع العادات والتّ والشّ  المؽامر والمحبّ 

ٌّزه من مستوٌات التّ هاٌة نتاجا ثقافٌا مختلفا لل فً النّ ى علٌها طول حٌاته، تشكّ تربّ  فكٌر ه ما ٌم

"والتفاعل واالنفعال
1

 ٌقول عنترة: ، وامرئ القٌس ، مثله ما حدث لعنترة العبسً

م  َعــَراُء مْن ُمَتـَردَّ ــــمِ      هـَْل َؼاَدَر الشُّ اَر بعَد َتـــَوهُّ  أم َهْل َعَرْفَت الدَّ

ا َداَر َعْبلـَة ِبالَجواِء َتَكلَِّمـً   ِعمًِّ َصَباحاً َداَر عْبلَة واسلَِمـــــًوَ         ٌَ

َهـــا  مِ             َفَوقَّْفـُت فٌها َناَقتً وَكؤنَّ  َفـَدٌن ألَْقضً َحاَجَة الُمَتلَـــــــــوِّ

 القٌس: إامرٌقول و

ُخوِل َفَحْوَملِ         ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبٌٍب وَمْنِزلِ  َن الدَّ ٌْ  ِبِسْقِط اللَِّوى َب

ْعُؾ َرْسُمها ٌَ  لَِما َنَسَجْتَها ِمْن َجُنوٍب وَشْمــــؤلِ           َفُتْوِضَح َفالِمْقراِة لَْم 

ُه َحبُّ فُْلفُــــــلِ              َتَرى َبَعَر األْرآِم ِفً َعَرَصاِتَهــا  َعـاِنَها َكؤنَّ ٌْ  َوِق

ِن ٌَ  ٌْ لـُوا ْومــــَكؤنًِّ َؼَداَة الَب ًِّ َناِقُؾ َحْنَظـلِ         َتَحمَّ  لََدى َسُمَراِت الَح

ُهـــُم  ٌَّ ــــــلِ        ُوقُْوفاً ِبَها َصْحِبً َعلًَّ َمِط قُْولُْوَن الَ َتْهلِْك أََسًى َوَتَجمَّ ٌَ 

لم بنظرتهما إلى الحٌاة الفردٌة والقبلٌة ومواقفهما من حٌاة البدو والحضر، فً السّ ف

لم والخٌر، وهً بٌن القبابل، و تفاصٌل البطولة و دعاة السّ راع وٌقابله صور الصّ  ،والحرب

قة زهٌر بن أبً عراء، تؤسٌسا وتطبٌقا، ومثال ذلك ما ورد فً معلّ قٌم نادى بها كثٌر من الشّ 

ٌّرة و الشّ سلمى، تتتابع فٌها حٌثٌات النّ  رٌرة برإٌة حضارٌة تمقت االقتتال زعة اإلنسانٌة، الخ

 .عصبفرقة والتّ م، تعارض التّ الو تدعو إلى الخٌر و السّ 

رد العربً فً شعرنا القدٌم ولو موذج الحكابً مّهد لتكرٌس فّن السّ هذا النّ وبهذا نجد "

"ةشوٌق بدءا بالوقوفعلى األطالل و ذكر األحبّ فً صورة بسٌطة تعتمد عنصر التّ 
2
: 

                                                           

.المزج بٌن السٌمٌابٌة واألسلوبٌة الّسعٌد موفقً، شعر المعلّقات، - 1 

.المرجع نفسه - 2 
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ِم  مِ ِبَحـْوَمـانَ          أَِمْن أُمِّ أَْوَفى ِدْمَنـٌة لَْم َتَكـلَـّ اِج َفالُمَتَثلَـّ رَّ  ِة الـدُّ

َهـا      ـِن َكؤَنَّ ٌْ ْقَمَت ُع َوْشٍم ِفً َنَواِشِر ِمْعَصـمِ          َوَداٌر لََهـا ِبالرَّ ٌْ  َمَراِج

ْمِشٌَن ِخْلَفـًة           ٌَ ُن َواألَْرآُم  ٌْ ْنَهْضَن ِمْن ُكـلِّ َمْجَثمِ          ِبَها الِع ٌَ  َوأَْطالُإَها 

ًة       ــمِ          َوَقْفُت ِبَها ِمْن َبْعِد ِعْشِرٌَن ِحجَّ اَر َبْعَد َتَوهُّ اً َعَرْفُت الدَّ ٌَ  َفـأل

قد ٌإخذ على الّسعٌد موفقً فً مبحثه هذا عن تواجد عناصر الّسرد فً شعر المعلّقات 

"،ٌرى البعض أّن "الّشعر شعر والّسرد سرد اكم هذلك ألنّ 
1

وٌبدو وال مجال الختالطهما ،  

أٌضا أّن "الّذاكرة الّنقدٌة العربٌة، الّتً ؼالبا ما ترسم الّشعر والّنثر )بما فٌه الّسرد( خّطٌن 

متوازٌٌن ال ٌلتقٌان،"
2

كما أّن ٌوسؾ وؼلٌسً ٌشٌر إلى هذا من باب الخلط بٌن ما هو شعري  

.. الّشعر الًّ فً وما هو سردي، وٌقول عنها "عمى اللّؽة الّنقدٌة الجدٌدة، ورّبما بهلوانٌتها

الّسرد.. الّسرد فً الّشعر، الّشعر المسرود، الّشعر الّسردي.."
3

نلفً  مَ وإذا كان األمر كذلك فلِ  

و األسطورٌة أو ّنقد الخاّصة باألعمال الحكابٌة أمجرٌات البعض الّدارسٌن ٌوّظؾ بعض 

 .الّسردٌة ككّل فً قراءة الّشعر، وكّنا رأٌنا فً الفصول الّسابقة

حّتى فً هذا الفصل كٌؾ استفاد بعض الّنقاد من الوظابؾ الحكابٌة عند فالدمٌر و 

بروب فً الّشعر، وأٌضا كٌؾ استفاد أحمد الدرابسة من الّرإٌا المنهجٌة الّتً ٌقّدمها كّل من 

فالدمٌر بروب وؼرٌماس، فً تفعٌل الّشعر الجاهلٌن وذلك  بـ: "الّتحلٌل الوظابفً لمعلّقة 

لبٌد"
4

 جد عنصر الحكً فً الّشعر المعلّقاتً. اا ٌعنً تو، وهذ

وأٌضا ما قّدمه فرٌد أمعضشو فً مقاربة معلّقة امرئ القٌس فً ضوء المنهج 

األنثروبولوجً، الّتً انتهى فٌها إلى أّن هذه المعلّقة "قد نقلت فعال كثٌرا من جوانب حٌاة 

من منتجات حرفه وصنابعه، ومن اإلنسان العربً فً الجاهلٌة، ومن تصّوراته ومعتقداته، و

المرتفقات الحضارٌة الّتً ٌحتاجها... وما كّنا لنضع اإلصبع على هذه األمور جمٌعها لو لم 

                                                           

.721ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد، ص  - 1 

.714، ص  المرجع نفسه - 2 

.715، 714، ص المرجع نفسه - 3 

ٌّة الّتؤوٌل، ص ٌنظر: عاطؾ أحمد الّدرابسة، قراءة  - ، وما بعدها.027الّنص الّشعري الجاهلً فً ضوء نظر 4 
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نتسلّح مثلما فعل عبد الملك مرتاض بمنهج فّعال فً المقاربة وهو المنهج األنثروبولوجً،"
1
 

ضٌح أّن هذه المقاربة اعتمدت ولسنا هنا بصدد الوقوؾ على المنهج فً حّد ذاته، وإّنما فً تو

 فً مقاربة أعمال سردٌة أكثر منها شعرٌة.

وما وصل إلٌه من وجود سرد حكابً فً نصوص المعلّقات، فٌه نوعا من الّتناص مع 

سٌرة لحٌاة بطل، ٌعرض فٌها طبٌعته وأخالقه  فمعلّقة عنترة مثال"الحظناه فً قراءتنا لها، 

وشهامته، ونظرته للمرأة وما ٌجب أن ٌكون علٌه الحّب وعاداته وسلوكه، ومظاهر بطولته 

الّصادق الّشرٌؾ، وقد رأٌنا أّن الّشاعر كان ٌنتقل من فكرة إلى أخرى بٌسر وسهولة فً تتابع 

عقلً جمٌل."
2

 

"الّتمٌٌز بٌن الّشعر والّسرد لٌس قاطعا وال ولعّل من أجل ذلك نلفً أّن البعض ٌرى أّن 

ّتارٌخ األدبً اختراقات ألحّد الّطرفٌن باّتجاه اآلخر، وفً تراث حاسما، فهناك على مّر ال

الّشعر العربً هناك الكثٌر من القصابد الّتً ٌداخلها الّسرد، وسنجد فً طرؾ من معلّقة امرئ 

القٌس... هذا المٌل إلى القص،"
3

ذلك راجع إلى كثرة  الّتعمٌمات الّنقدٌة الّتً سادت فً العقود  

طالقا من تؤوٌل تقسٌمات ن"تباعد بٌن هذٌن الفنٌن الكبٌرٌن )الشعر والّسرد(، ا الّسابقة، والّتً

أرسطو الكبرى لفّن الّشعر إلى شعر ملحمً وشعر درامً وشعر ؼنابً، وإدراج الّشعر 

العربً بمجمله إلى الّشعر الؽنابً، والقول بؤّن فنون الّسرد ألصق بالقسمٌن األّولٌن الملحمً 

اقع أّن إعادة قراءة الّشعر العربً القدٌم تإّكد عدم دقّة هذه الّتعمٌمات، وتلمح والدرامً... والو

"ما وصل إلٌنا من الّشعر الجاهلً، الّنسٌج الّسردي القوي فً أقدم
4

كما اّن "الّتدوٌن الكتابً  

ة فً مرحلة الّتدوٌن الّشفاهً الّذي لعب فٌها الّنسٌج الّسردي دورا ال شّك فٌه فً مساندة ذاكر

الّراوي، وحفظ الّتماسك على أبٌات القصٌدة الواحدة، والمساعدة على إعادة استرجاع مكّوناتها 

عبر األجٌال الاّلحقة،"
5

 

                                                           
فرٌد أمعضشو، مقاربة معلّقة امرئ القٌس فً ضوء المنهج األنثروبولوجً، أرنتروبوس، الموقع العربً لألنثروبولوجٌا  -1

  ropos.comhttp://www.aranthوالسوسٌوأثروبولوجٌا. 
. 721، ص 1علً الجندي، عٌون الّشعر القدٌم، ج - 2 

م، مإسسة جامعة عبد العزٌز سعود 7/1/0211أحمد دروٌش، أبحاث المإتمر الّدولً الّرابع للّسردٌات، الّسرد والّشعر،  -3

 .27البابطٌن لإلبداع الّشعري، ص 

.21، ص المرجع نفسه - 4 

 5 .21، ص المرجع نفسه -

http://www.aranthropos.com/
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والوحدة الّطللٌة خٌر دلٌل على الّسرد الحكابً فً الّشعر، بحٌث "لم تكن وحدة الوقوؾ 

دٌا ٌستدعً من خالله فعل على األطالل وهً وحدة أساسٌة فً القصٌدة القدٌمة، إاّل موقفا سر

األمر الّشهٌر قفا أو قفوا اثنٌن أو جماعة من المتلقٌّن، ٌسرد الّشاعر علٌهما أو علٌهم الخٌوط  

األولى لمشاعره وبواعثها، ومنها تنطلق القصٌدة إلى بقٌة وحداتها، ولم ٌكن الحوار المستمّر 

دٌة.."مع كابنات الّصحراء... إاّل امتدادا لهذه الّنزعة الّسر
1

 

ومعلّقة زهٌر بن أبً سلمى من بٌن المعلّقات الّتً حكم علٌها بالوحدة الموضوعٌة 

الحتوابها أكثر على أبٌات الحكمة، نجد أّنه ٌنظر إلٌها على أّنها مسبوكة ومحبوكة، والّسبك 

( ودرٌسلر De Beaugrandeأحّد معاٌٌر الّنصٌة الّتً حّددها روبرت دي بوجراند )

(Dressler ) وهو ٌكشؾ عن تماسك األبنٌة اللّؽوٌة الّنصٌة بوصفها وحدات لسانٌة تربط بٌنها"

مجموعة من القواعد... وهنا تبدو أهمٌة معلّقة زهٌر بن أبً سلمى من هذا المنظور الّذي 

ٌّزات هذا الّنص، سٌما أّن  ٌكشؾ عن جوانب الّتماسك واالّتساق فٌها، تلك الّتً تبّرر بعض مم

ظاهر استمرارٌة الّنص."الّسبك أحد م
2

فالّسبك إضافة إلى الحبك والقصد والقبول ورعاٌة  

الموقؾ والّتناص واإلعالمٌة هً أهّم معاٌٌر الّنصٌة الّتً حّددها روبرت، والّتً تجعل الّنص 

 سلسلة من الكلمات والجمل ؼٌر المترابطة.  مجردموّحدا متماسكا داال، ال 

 الخطاب في المعلقات:تنّوع الموضوعات ووحدة  -د

اعر العربً، اعرٌة لدى الشّ ؼبة الشّ بالرّ "تتسم القصٌدة العربٌة القدٌمة فً عمومها 

تً اعترضت سبٌله وبحكم ممارسته الواقعٌة والخٌالٌة تمّكن من اختراق كثٌر من الحواجز الّ 

ا دفع ممّ عور والفكر ات والشّ ً لألشٌاء ووجودها المختلؾ فً بنٌات الذّ فً تحقٌقه الحسّ 

ل فً الحٌاة بمختلؾ مشاربها واستخالص حقابق متنوعة، ذاتٌة وموضوعٌة، ؤمّ اعر بالتّ الشّ 

فق حوله ة إقناعا بما أتّ عراء أكثر األدلّ تً وصلت إلٌنا وهً تحمل خطاب هإالء الشّ ؽة الّ اللّ  لعلّ 

"،تقدٌر هذه التجارب ه فًأختلؾ فٌ أو
3
 قٌس:      قول امرئ الوٌمّثل الموفقً على ذلك ب 

 ًلِ تَ بْ ٌَ لِ  ومِ مُ هُ الْ  اعِ وَ نْ ؤَ بِ  ًَّ لَ عَ      هُ ولَ دُ ى سُ خَ رْ أَ  رِ حْ بَ الْ  جِ وْ مَ كَ  لٍ ٌْ لَ  وَ 

                                                           

.22، ص الّسابقالمرجع  - 1 

.050عصام الّدٌن عبد السالم أبو زالل، الّسبك فً معلّقة زهٌر بن أبً سلمى، أبحاث المإتمر الّدولً الّرابع، ص  - 2 

.، المزج بٌن الّسٌمٌابٌة واألسلوبٌةلمعلّقاتالّسعٌد موفقً، شعر ا - 3 
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الوجود على تفسٌر تجربته بمرتكزات "كا نظرة امرئ القٌس إلى تتّ ففً هذا البٌت 

ا سمح بؤن ٌنقل صورة طبٌعٌة، قد تبدو بسٌطة من حٌث تواجدها وتجاورها العضوي، ممّ 

قوله "لٌبتلً" القرٌنة األقرب  ٌل وعالقته النفسٌة بالبحر فً حالة االهتمام، و لعلّ بة عن اللّ مركّ 

ذي بلػ مستوى الٌقٌن فً إدراكه عوري الّ راكم الشّ ؤملً والتّ فً تحلٌله للمقدار الفكري والتّ 

"للعالقة المفترضة،
1

واستنتاج ما ضح له رإٌة الواقع بمختلؾ تناقضاته ومالبساته ومن هنا تتّ  

 ٌشبه الحقابق. 

ع الموضوعات وإن انتهت بوحدة سم بتنوّ قات تتّ وما هو ملفت أّن نظرة أصحاب المعلّ 

"ولما فٌها من الموضوعات واألفكار واآلراء والفّن الّشعرّي الّرابع إبداعا وإتقانا الخطاب، 

ن أعظم ٌنابٌع الّثقافة وتؤثٌرا، تصوٌرا وتعبٌرا تعّد هذه القصابد من روابع عٌون الّشعر، وم

ؼزارة وتنّوعا، ومن أحسنها صفاء وبهاء، ومن أحالها مذاقا ومتعة."
2

 

تشابه فً اقتراح فرضٌات فلسفٌة، فهً لدى " مثال بٌن امرئ القٌس وطرفة بن العبدف

طرفة تقرٌرٌة إلى أبعد الحدود عندما ٌعتقد بوجود مقومات أساسٌة التً تمّكن اإلنسان من 

تً تشّكل هاجسا أبدٌا عندما ى تلك الّ ٌاة و تدّبر تفاصٌلها المادٌة والمعنوٌة وحتّ مساٌرة الح

ـِدي ٌقول: ٌَ ِتـً َفَدْعِنـً أَُباِدُرَها ِبَما َملََكْت  ٌَّ ـُع َدْفَع َمِن ٌْ فسً راع النّ فهذا الصّ  فـإْن ُكْنَت الَ َتْسِط

ٌنظر إلٌه عامة الّناس، ذلك ألّنه اعر ٌنظر إلى الحٌاة بخالؾ ما واالهتمام المستمر جعل الشّ 

لت لدٌه نظرة صورة البقاء أو ٌدرك ما لوجوده من عالقة حقٌقٌة بثنابٌة الحٌاة والموت، فتمثّ 

"،راع الحادثللصّ  الخلود بتجاوزه
3

وهنا نجد أّن الّسعٌد انتهى إلى ما انتهى إلٌه البنٌوٌون  

ل، االرتحال والحبٌبة وذكرٌاتها، الّناقة، "األطالخاصة كمال أبو دٌب فً ثنابٌة الحٌاة والموت 

الحصان، البقر الوحشً، القبٌلة،"
4

موضوعات تناولتها المعلّقات، لكن الّسعٌد موفقً ٌعرضها  

بطرح  ٌبدو أكثر عمق مّما قّدمه أولبك الّذٌن وصفوا تصوٌر الّشاعر المعلّقاتً للوجود بطابع 

 . ا بسٌطاسطحٌقد ٌبدو 

 
                                                           

.الّسابقالمرجع  - 1 

.722علً الجندي، عٌون الّشعر العربً، ص  - 2 

.، المزج بٌن الّسٌمٌابٌة واألسلوبٌةالّسعٌد موفقً، شعر المعلّقات - 3 

. 702، 712ٌنظر: علً الجندي، عٌون الّشعر العربً، ص  - 4 
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 ية و سحر الحركة في المعلقات:الجملة الفعل -هـ 

هو " وفق ما ٌراه الّسعٌد موفقً: جربة اإلنسانٌةذي ٌعّبر حقٌقة عن التّ موذج الّ إّن النّ 

عّرؾ على كثٌر من تفاصٌل حٌاته، اعر والتّ ذلك الذي ٌعطً فرصة للمتلقً بؤن ٌلج عالم الشّ 

ى عناصر مرموزة بشتّ  بما تبّثه أشعاره من أسرار مضمرة وظاهرة، وفً كثٌر من الحاالت

ل الجملة فً الّنص ى إٌقاعٌا، إذ تشكّ ره لؽوٌا وبالؼٌا وحتّ اختٌار األلفاظ له ما ٌبرّ وبٌعة، الطّ 

اعر هنا وهناك ضمن سلسلة من تتابع قرٌنة أساسٌة لمعرفة حقٌقة أو جملة حقابق وّزعها الشّ 

"األفعال
1

 كلثوم:        ٌقول عمرو بن  ،

نــا أَبـا ِهـْنٍد َفـال  ٌْ ِقٌنـــــا         َتْعَجل َعَل ٌَ ْرَك الـ  وأَْنـِظْرَنا ُنـَخبِّ

ٌُوَت ِبذي ُطلُوٍح         اماِت َتْنِفً الُموِعِدٌنا         وأَْنـَزْلنا الُب  إِلَى الشَّ

قوله: فال تعجل علٌنا / أنظرنا / نخّبرك الٌقٌنا / نورد ( ب04إلى  07البٌت )ابتداء من ف

ٌرى الموفقً أّن  ،روٌنا / عصٌنا/ندٌنا / تّوجوه / ٌحمً / تركنا / أنزلنا / تنفً / نصدرهّن /

حدٌد االستؽراق الزمانً فً تحدٌد الحدث وقولبة على وجه التّ  الفعلٌة ما ٌعرؾ عن الجملة"

ٌّرات واستنطاق باطن األشٌاء وظواهرها بما تحمل من إحاالت ومإشرات الفعل  الحدث، –التؽ

ٌُّر  متجدد لمستوٌاتها المتفاعلة مع معطٌات أخرى تنتج حركات وارتباطات موازٌة لما َتؽ

ٌاق العام للّنص مع وجود مجازي لتراكٌب متعالقة مع ما تحققه من دالالت ال تفهم إال فً السّ 

"اعر فً قصٌدته،ذي نسج نهاٌاته الشّ تهدؾ إلٌه ؼاٌة الخطاب الّ 
2

هذه الّظاهرة األسلوبٌة و  

فً قراءته  ّل المعلّقات، وكان قد وقؾ علٌها بؽداد بردادي وقّدمها بتحلٌل مستفٌضتشتملها ك

 . األسلوبٌة للمعلّقات

فإدراج تلك األفعال فً سٌاقها الّنصً مع بقٌة األفعال واألحداث فً القصٌدة ككّل هو 

ٌصّرح بذلك ما ٌشٌر إلى بناء هذه القصٌدة المعلّقة على الوحدة العضوٌة، وإن كان الّسعٌد لم 

إاّل أّنه  ٌّتضح ذلك من خالل إشارته إلى سٌاق الّنص الّداخلً ال الخارجً، ثّم فً وقفته على 

الحركة المتنامٌة لألحداث واألفعال داخل المعلّقة، وربطه كّل ذلك بالوجود المجازي للّتراكٌب 
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لّقات مثلما رأٌنا صدفة أو عمدا مع ما رأته سوزان ستٌتكٌفتش فً قراءتها للمع قاطعنجده ٌت

 ذلك فً الفصل األّول. 

أّما عن وقفته هذه المؽاٌرة على عتبات العنوان والّطلل .. فهً تبدو نظرة نوعٌة، 

بحٌث كثٌرا ما وقؾ الّنقاد القدماء وحّتى المعاصرٌن على قضٌة تعلٌق المعلّقات وتسمٌتها 

ن ال أحد على حّد اّطالعنا قّدمها بذلك، بالّتصدٌق عند البعض، واإلنكار عند البعض اآلخر، لك

 بهذا الّطرح.

 وكؽٌره الّسعٌد ٌنهً دراسته هذه على تركها مفتوحة انفتاح نصوص شعر المعلّقات،

ٌّن أو دراسة محدّ المعلّ " بقوله: دة أو منهج قات مادة خصبة تناولها ال ٌمكن أن ٌنتهً عند حدٍّ مع

حٌث تنّوع مادتها وؼزارة معانٌها وسحر جمالها نقدي واحد نظرا لطبٌعتها األدبٌة الواسعة من 

ا تختزنه من تراكمات فكرٌة وفلسفٌة قابلة للتحلٌل ؽوي والبالؼً الكثٌؾ، ناهٌك عمّ اللّ 

."والتفجٌر
1

 

موفقً قد وقؾ على قضٌة تواجد عنصر الحكً فً هذه الّنصوص فإّن  وإن كان الّسعٌد

ٌّن أّن كاّل "بعد ما تقّدم من الّشرح والتحلٌل والّدراسة  للقصابد الّسبع الّطوال المشهورات، ٌتب

ٌّة والحٌاة اإلنسانٌة، وتصلح كّل  ٌّنة من نواحً الّنفس البشر منها تعتنً اعتناء خاّصا بناحٌة مع

ٌّة مإّثرة، وموضوعا أو موضوعات لقصص أو مسلسل قصصً  ٌّة قو معلّقة أن تكون مسرح

مثٌر جّذاب."
2

لّشعر الّذي أبدعت فٌه إلى فّن آخر، وهذا ٌإّكد فهً ٌمكن أن تخرج عن فّن ا 

 مّرة أخرى جمالٌة هذه الّنصوص ونفاستها.

وال ٌفوتنا هنا إلى ما ٌكتسب المنهج الّسٌمٌابً أهمٌته خاصة فً المناهج الّنقدٌة 

المعاصرة، وتتبع هذه األهمٌة من الّطبٌعة الّشمولٌة له، من حٌث كونه العلم الّذي ٌعنى بدراسة 

المة، فكّل شًء فً الكون هو عالمة، كما أّنه شمولً ألّنه ٌشتمل على خطوات تحلٌلٌة الع

 تفتقر إلٌها المناهج األخرى.

                                                           

 1 المرجع الّسابق.الّسعٌد موفقً،  -
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كما أّن الخروج عن حدود المنهج الواحد وحرفٌته باالستفادة من الموارد الّنقدٌة 

عانة بمناهج األخرى العربٌة والؽربٌة، بطرٌقة تركٌبٌة، ترمً إلى خلق منهجٌة خاّصة، االست

معاصرة أخرى فً سبٌل تقدٌم مقارنة جدٌدة للّنصوص الّشعرٌة المعلّقاتٌة عن طرٌق تزاوج 

"وقوعه بالّتلفٌقٌة بـ  ،على هذا الّتؤلٌؾ المنهجًبه ٌإاخذ  وهذا ما قدهذه المناهج  مع الّسٌمٌاء 

تحلٌل عناصر دون نظرٌا، فً األخذ من هنا وهناك بطرٌقة ؼٌر ممنهجة، وتطبٌقا عن طرٌق 

أخرى من عناصر الخطاب الّشعري."
1

 

مع ما كشفت عنه هذه المقاربات الّسٌمٌابٌة رؼم استنادها إلى مناهج أخرى فً و

توضٌح الكثٌر من القضاٌا الّتً تخّص هذه الّنصوص المعلّقاتٌة إذ على مستوى قابلٌها أو على 

ك قد أؼفلت أمورا أخراة، ورّبما مستوى متون نصوصها أو فً بنابها ومضامٌنها، ومع ذل

مرّد ذلك اعتدادها بمختلؾ المقاربات، وعدم احتفابها بمقوالتها الّنقدٌة، وهذا ما جعل باحثٌن 

آخرٌن ٌحاولون قراءتها وفق مقاربة أخرى قد تبدو أكثر تماثل لمقوالتها الّنقدٌة، وهً 

 الّتفكٌكٌة، وهذا ما سنّطلع علٌه فً الفصل الموالً.  
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الّنصانٌة الّتً المناهج الّنصٌة أو  ضمن الّتفكٌكٌة فً الّنقد األدبً المعاصربرزت 

أو استراتٌجٌة  الّتفكٌكٌة إجراءإاّل أّن  ،لّنصوص منهجا بدٌبل عن البنٌوٌةاتخذت من تحلٌل ا

 ،ٌة نقدٌة جدٌدةضمن حركة معرفالبنٌوٌة نقدٌة، وهناك من ٌعتبرها منهجا نقدٌا ظهر بعد 

من أشهر ومصطلحات أو عبارات مثل الّنقد الجدٌد أو الّنقد ما بعد البنٌوٌة، ة اصطلح علٌها بعدّ 

ي ٌقول ، الّذالكتابة واالختبلؾ :بكتابه (Jaque Derrida)ممثلً هذه الحركة الّنقدٌة جاك درٌدا 

الّتفكٌك منهجا وال لٌس تحلٌبل وال نقدا.. لٌس ": بؤّنها (Déconstruction) عن الّتفكٌكٌة فٌه

على الّداللة اإلجرابٌة أو الّتقنٌة.." اصة إذا أّكدٌمكن تحوٌله إلى منهج، خ
1

وٌشٌر صبلح  

مفهوم "الّتفكٌك انبثق من داخل البنٌوٌة نفسها كنقد لها، وانصّب على مشكبلت  فضل إلى أنّ 

ضاته لٌزعزع فكرة البنٌة الّثابتة.."المعنى وتناق
2

وبدأت حركة الّتفكٌك مع روالن بارث فً  

 ّرت مع جاك درٌدا مإّسسها الفعلً.الّستٌنٌات واستم

تضافر مجموعة من الجهود من أمرٌكا خاصة عند  لكن هناك من ٌرى أّن الّتفكٌكٌة

سعٌد، وجهود األوروبٌٌن ( والفلسطٌنً األمرٌكً إدوارد Jonathan Callerجوناثان كالر )

 فوكومٌشال و (Lacan)والكان  (Rolland Berthe) من درٌدا وبارث الفرنسٌٌن خاّصة

(Michel Fuoco)، ابتؽاء تؤسٌس فلسفة نقدٌة تفكٌكٌة ثابرة على القراءة األحادٌة  وذلك"

بإبراز تصّدعات المقروء الّتً تإّول إلى مفارقة المعنى المجازي  المركزٌة، ومضطلعة

الحقٌقً فً الجملة الواحدة.." للمعنى الحرفً
3

عوامل وبهذا ٌكون ظهور الّتفكٌكٌة نتٌجة  

 .كؽٌرها من االّتجاهات والمقاربات الّنقدٌة المعاصرةمختلفة ومتعّددة وخلفٌات 

 للّنصوص األدبٌة عاّمة، إذا وقفنا على المقاربة الّتفكٌكٌةفأّما فً النقد العربً، 

أّنها كانت أقّل بكثٌر مقارنة بالمقاربات  -فً حدود اّطبلعنا وبحثنا –فنجدها خاّصة للمعلّقات و

 عصً هذا الّنوع من المقاربةالّسابقة، )البنٌوٌة، األسلوبٌة، الّسٌمٌابٌة(، ولعّل ذلك راجع إلى 

ما رأٌنا فً ، على خبلؾ كاملة)المعلّقات( هذه المجموعة الّشعرٌة على و فً القراءة الّنقدٌة،

المقاربة ، أو )ٌنظر الفصل األّول( عالً سرحان للمعلّقات الّسبع عندبنٌوٌة الالمقاربة 

                                                           

. 8=، 6=م، دار توبقال، المؽرب، ص ??@8بة واالختبلؾ، ترجمة كاظم جهاد، ط: اجاك درٌدا، الكت -
1 

.@?صبلح فضل، مناهج الّنقد المعاصر، ص  -
2
 

.:;: ، صفً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد ٌوسؾ وؼلٌسً ، إشكالٌة المصطلح - 3 
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 الّسٌمٌابٌةالمقاربة ، أو )ٌنظر الفصل الّثانً( عند بؽداد برداديللمعلّقات العشر األسلوبٌة 

، إذ المقاربات الّتفكٌكٌة لم نلفها إاّل )ٌنظر الفصل الّثالث( عند عبد الملك مرتاض للّسبع معلّقات

وهو عبد كان فً طلٌعة القراء الّنقاد العرب الّتفكٌكٌٌن، عند ناقد واحد وعلى بعض المعلّقات، 

فً كتاب خاص، لكن أؼلب دراساته كان للمعلّقات نصٌب بإفرادها ، لٌس ّللّا محمد الؽذامً

 ، ولو ببٌت واحد من معلّقة ما لتوضٌح ظاهرة نقدٌة ماضمن مختلؾ المباحث من الّدراسة فٌها

سنحاول الوقوؾ علٌها من خبلل هذا الفصل، وقبل ذلك وفً مختلؾ كتبه ودراساته الّنقدٌة، 

 الؽذامً من المقاربات الّنقدٌة الّنسقٌة فً العنصر الموالً:عبد ّللا سنشٌر إلى موقؾ 

 الغذامٌة والمناهج الّنقدٌة الّنسقٌة: (الّتفكٌكٌةالّتشرٌحٌة ) -1

تً سبقت الّ قدٌة نّ المناهج مختلؾ الهً األخرى أٌضا من  لقد استفادت الّتفكٌكٌة

د المناهج تعدّ ب واعرف قد للمعلّقات المختلفة مفً مقارباته أكثر أولبك الّنقاد ، ذلك أنّ ظهورها

"بٌنما ٌعاٌش عبد ّللّا الؽذامً بٌن رباعٌة منهجٌة )بنٌوٌة، أسلوبٌة، سٌمٌابٌة،  ،واحدمنهج فً 

( من ر ألسنً موّحد، ٌنتقً منهجه )الّذي ٌسمٌه ألسنٌا أو نصوصٌاتفكٌكٌة( منحدرة من جذ

، واأللسنٌة علم اللّؽة، وتحت مظلّة مجمل ما فٌها، مع اعتراؾ صرٌ ًّ ح بذلك:.. أنا ناقد ألسن

علم اللّؽة تؤتٌك البنٌوٌة وتؤتٌك الّسٌمٌولوجٌة وتؤتٌك الّتشرٌحٌة وتؤتٌك األسلوبٌة... منهجً هو 

ربعة."مزٌج من هذه األ
1

رؼم أّن اللّسانٌات كانت المرجعٌة األساسٌة للّدراسات الّتً تلتها و 

ٌّة اأو تنافر اتعارضٌجد من إاّل أّن هناك  فهما  ،بٌن كّل من الّدراستٌن البنٌوٌة والّتفكٌك

"وعان متناقضان ٌفترقان فً الكثٌر،"مشر
2

فقد تتفق كل من البنٌوٌة والّتفكٌكٌة فً تعوٌلهما  

على الّنّص فً حّد ذاته وال وجود لمنشبه خاّصة بعد والدة الّنص، أّما ما قد تختلؾ فٌه كّل 

من البنٌوٌة والّتفكٌكٌة هو أّن هذه األخٌرة تنّصب القارئ على أّنه عنصر أساسً فً المقاربة 

 تب، بقراءاته المتعّددة، والبّلمحدودة.الّتفكٌكٌة، بجعله ٌحّل محّل الكا

الّذي ٌصطنع منهجا ألسنٌا أو نصوصٌا على حّد "عبد ّللّا الؽذامً  إّن الّناقدفومع ذلك 

تسمٌته، تؤتلؾ فٌه البنٌوٌة بالّسٌمٌابٌة واألسلوبٌة والّتشرٌحٌة )الّتفكٌكٌة( وال ٌهّمه أن ٌوصؾ 

ًّ بقدر ما ٌهّمه أن ٌستجٌب للمعطٌات األلسنٌة العلمٌة الّتً ٌحصرها  بؤّنه بنٌوي فقط أو تفكٌك
                                                           

.<8;، ص المرجع الّسابقٌوسؾ وؼلٌسً،  - 1 
 . ;::، ص العزٌز حمودة، المراٌا المحّدبةٌنظر: عبد  -2



 كية لشعر المعلقات المقاربة التفكي                                                         الفصل الرابع:
 

183 

بٌة، والّدٌنامٌكٌة، واالستنباط والوصفٌة."فً أربع صفات أساسٌة هً: الّنس
1

هذه هً أهّم  

مع ذلك والعناصر اإلجرابٌة للّتفكٌكٌة الؽذامٌة، ورؼم اعتماده مختلؾ المناهج الّسابقة الّذكر، 

"عند الؽذامً هو المنهج الّتشرٌحً،"الّذي كان ٌتقّدم المناهج 
2

وٌتخذ بذلك عبد ّللا الؽذامً  

الّنسبٌة فً مقابل اإلطبلق،  األربع األساسٌة للعلمٌة، فجعل تالّصفافً كتابه تشرٌح الّنص 

والّدٌنامٌكٌة فً مقابل الجمود، واالستنباط فً مقابل اإلطبلق، والوصفٌة فً مقابل المعٌارٌة، 

الّنقدي الّذي اشتهر  وهً صفات الّنقد الّنّصً عاّمة، ومع ذلك كانت الّتشرٌحٌة هً اإلجراء

  الؽذامً أكثر فً ساحة الّنقد العربً المعاصر. وعرؾ به عبد ّللا

إّن مصطلح الّتشرٌح الّذي ٌصطنعه عبد ّللّا فشرٌحٌة كمقابل للّتفكٌكٌة أّما عن التّ 

ٌّة )"به امً فً كتالؽذّ  طلح مستمّد من . وهو مص.(Déconstructionٌقابل مصطلح الّتقوٌض

"العلوم البٌولوجٌة،
3

ّللّا الؽذامً كثٌرا، وهو ٌواجه هذا المصطلح "ترّدد الّدكتور عبد  حٌث 

"،(Déconstructionاألجنبً، قبل أن ٌرسو على )الّتشرٌحٌة( مقاببل عربٌا له )
4

ٌقول  

أحدا من العرب تعّرض له من قبل )على أجد الؽذامً: "احترت فً تعرٌب هذا المصطلح ولم 

ً وجدتهما ٌحمبلن داللة سلبٌة حّد اّطبلعً( وفكرت له بكلمات مثل )الّنقض/ الفك( ولكّنن

تسًء إلى الفكرة. ثّم فّكرت باستخدام كلمة )الّتحلٌلٌة( من مصدر )حل( أي نقض، ولكّننً 

خشٌت أن تلتبس مع )حلل( أي درس بتفصٌل. واستقّر رأًٌ أخٌرا على كلمة )الّتشرٌحٌة أو 

ة بنابه، وهذه وسٌلة تفتح تشرٌح الّنص(. والمقصود بهذا االّتجاه هو تفكٌك الّنص من أجل إعاد

المجال لئلبداع القرابً كً ٌتفاعل مع الّنّص.."
5

بحٌث أصبحت القراءة عمبل إبداعٌا بإنتاجها  

ًّ آخر عن الّنص المقروء.  لنّص كتاب

 ، ٌقول بذلك عبد ّللّا الؽذامًؾ عن تفكٌكٌة درٌداتختلإاّل أّن الّتشرٌحٌة عند الؽذامً 

"تلك الّتً تقوم على محاولة نقض منطق العمل المدروس من خبلل نصوصه، وأنا لم أعمد 

                                                           

. 9@، 8@ٌوسؾ وؼلٌسً، الخطاب الّنقدي عند عبد الملك مرتاض، ص  - 1 

.@8;، ?8;عبد الرحمن بن إسماعٌل الّسماعٌل، الؽذامً الّناقد، ص  - 2 
 .;<;ص  الّنسقٌة،القراءة أحمد ٌوسؾ،  -3

.;;:، ص فً الخطاب الّنقدي العربً الجدٌد ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح - 4 

.6>، ص م، الّنادي الّثقافً األدبً، جّدة>?@8: 8طٌبة والّتكفٌر، عبد ّللّا الؽذامً، الخط - 5 



 كية لشعر المعلقات المقاربة التفكي                                                         الفصل الرابع:
 

184 

إلٌها هنا ألّنها ال تنفعنً..."
1

أقرب ومع ذلك ٌشٌر ٌوسؾ وؼلٌسً إلى أّن تشرٌحٌة الؽذامً " 

القابمة على الّنقض من أجل إعادة البناء، والمنتهٌة إلى عبلقة حّب بٌن  إلى تفكٌكٌة بارت

والّنص." القارئ
2
 فهو قد عمل على تبًٌء هذا اإلجراء وجهازه، ولم ٌنقله حرفٌا. 

شرٌحٌة : ".. التّ ٌقولف باتباعه لبارت وأهمٌتهٌصّرح الؽذامً عبد ّللا  نلفً هكذاو

كاتجاه نقدي عظٌم القٌمة، من حٌث إّنها تعطً الّنص حٌاة جدٌدة مع كّل قراءة تحدث له، أي 

شرٌح للّنص، وكّل تشرٌح هو محاولة استكشاؾ وجود جدٌد لذلك أّن كّل قراءة هً عملٌة ت

الّنص، بهذا الّنص الواحد آالفا من الّنصوص ٌعطً ما ال حصر له من الّدالالت المتفتحة أبدا، 

ولقد أمٌل إلى نهج بارت الّتشرٌحً ألّنه ال ٌشؽل نفسه بمنطق الّنص، وألّنه ٌعمد إلى تشرٌح 

درجة محّبة الّنص والّتداخل  ه، وهذا هدؾ ٌسمو بصاحبه إلىالّنص ال لنقضه ولكن لبناب

"معه.
3

  

 ، وٌظهر هذا فً:للهدم بل للبناء توؼلٌسً أّن تشرٌحٌة الؽذامً لٌس ٌرى ٌوسؾو

ضة لؤلصول قول الؽذامً بؤّن مبتؽى الّتفكٌك هو إعادة البناء، فتلك قناعة ؼذامٌة مناه"

"الّتفكٌكٌة الّدٌرٌدٌة،
4

فً مقاربة بنٌة الّنص الّداخلٌة،  الّتشرٌحٌة كؤداة إجرابٌةبذلك وٌتوسل  

ي الؽربً درجة تبرٌر مسؤلة المثاقفة مع الّنقد البنٌو وقد بّرر الؽذامً موقفه ودافع عنه إلى

ألّن اإلبداع عمل إنسانً وتبقى مهّمة الّناقد منحصرة فً تبًٌء  بؤّنها تمتلك مشروعٌتها

 المصطلحات الوافدة إلى ثقافتنا حّتى تؤخذ دالالت جدٌدة. 

هو تؤكٌد على الّنصوصٌة ولٌس البنٌوٌة كما فإقصاء المإلّؾ من العملٌة الّنقدٌة أّما عن 

و تفكٌك الّنصوص إلى وحدات، ه"إّن الّتشرٌح فً مثل هذا اإلجراء  :بقوله ٌرى ذلك الؽذامً

"،الّناقد كّل وحدة قابمة بذاتها بنابٌا وداللٌا )جملة( ٌسّمً
5

هً "أصؽر وحدة أدبٌة فً الجملة و 

"س، أي أّنها تمّثل )صوتٌم( الّنص،فً نظام الّشفرة اللّؽوٌة للجنس األدبً المدرو
6

وٌوّضح  
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(، Phonèmeالعامة لمصطلح )إلى مفهوم ال ٌنصرؾ "مفهومه للصوتٌم بؤّن ٌوسؾ وؼلٌسً 

فذاك شؤن آخر، وال قاسم بٌنهما سوى أّن كلٌهما ال ٌمكن أن ٌقسم إلى ما هو أصؽر منه."
1
 

هً ؼٌر الجملة الّنحوٌة وهً ؼٌر الجملة فأو األدبٌة عنده "الجملة الّشعرٌة وإّنما مفهوم 

فقد نجد قصٌدة من خمسة الّشعرٌة فً الّتدوٌر العروضً، إّنها قول أدبً تام لٌس حّد قاّر، 

أبٌات تشّكل جملة أدبٌة واحدة لدى الؽذامً."
2
  

"حول معالم ربٌسٌة فٌها هم هو الّتفا فً الّتفكٌكٌةالّنقاد بعض ومّما ٌكاد ٌتفق علٌه 

ٌّز بمعلم ٌكاد ٌقترن باسمه، وذلك  ٌّة، وموت المإلّؾ، وٌختّص بعضهم أو ٌتم كانتفاء المقصد

."وإفاضتها فً هذا الملحظ الّنقدّي.نحو الّتناص وشهرة كرٌستٌفا 
3

فالّنصوص هً الّتً تفّسر  

"ال ٌمكن أن  الخارجًفالّسٌاق ومن ثّم وجب إبعاد العوامل الخارجٌة عن الّنص، ، بعضها

فقد تحّرره منه،  ٌحّدد عبلقات الّنص الّداخلٌة، ألّن الّنص قد تجاوز هذا الخارجً، ومن ثمّ 

"بوجود جدٌد ٌنبنً علٌه عالم جدٌد،واستقّل عنه 
4

"قراءة األثر ٌجب أن تنجز فً فرؼم أّن  

األشكال، كٌؾ ٌمكن تبلفً مستوى األثر ذاته، ؼٌر أّننا ال نستطٌع أن نتصّور فٌما إذا وضعت 

..."اللّقاء بمضامٌن مصدرها الّتارٌخ أو الّنفس
5

البعد عن السٌاق  وهذا شؤن القراءة الّنصٌة، 

 بل شًء خارج الّنص كما ٌقول الؽذامً.ف الخارجً

"وكّل ما نتوق إلٌه من  عبد ّللّا الؽذامً ٌشٌر إلى ؼاٌته من هذا الّنقد فٌقول: وبهذا نلفً

ٌّة  هذه المدارس ٌّة مفتوحة األبعاد وقو ٌّة على أسس نظر هو أن نقرأ األدب بحساسٌة واعٌة مبن

الجذور."
6

"قد فتح الباب أمام القصٌدة العربٌة القدٌمة لتكون مجاال وحقبل  وؼٌره ٌكونفبذلك  

"لبحث عن شعرٌتها فً أبعد الّتخوم،لتطبٌق مختلؾ المناهج والّتصّورات وا
7

تعّدد نجد  ثمّ  

أّما الّنص الّذي ال ٌقبل من ، قراءة الّنص الواحد عبلمة من عبلمات خصوبته"المناهج فً 
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ى الّنص المناهج إاّل واحدا ومن القراءة إاّل قراءة واحدة فإّنه الّنص الّذي ال ٌجد له مدخبل إل

ٌّد. ."الج
1

 

عه هو مبدأ توفٌقً هذا المبدأ الّتشرٌحً الّذي ٌصطن"الؽذامً بؤّن عبد ّللا ٌعترؾ كما 

ٌقوم على استثمار جملة من المقوالت الّنقدٌة، إّنه تمّثل كامل لمفهومات الّسٌاق والّنصوص 

الفقر العمودي لنظرٌة القراءة، إذ ٌمكننا أن نفّكك  اخلة وتفسٌر الّنصوص، وٌشّكل عندهالمتد

"،هذا المبدأ إلى جملة من المبادئ الجزبٌة
2

الّنص، موت المإلؾ، المعنى المنزلق، عشق  

ٌّة، ومن بواعث تعدد القراءات نقض المركزٌة التً عملت على موت  الّتناص، نقض المركز

ٌّة صار القارئ وارثا شرعٌا، بل عاشقا للّنصالمإلؾ، وهدم البنٌة وإعادة البناء. ف ، وأهم

مع إمكانٌة  ،شّجع الّتركٌز علٌه وٌولٌه أهمٌة كبٌرةالقارئ زادت بحٌث إّن الّنقد المعاصر ٌ

إّنها نوع من الفهم الذي ال ٌمكن  ن تكون محمولة على محمل الّضمانة،القراءة الّتً ال ٌمكن أ

 ، القابم على جملة من المقوالت سنشٌر إلٌها فً العنصر الموالً:أن ٌبلحظ أو ٌإّكد أو ٌفرض

 المقوالت الّتفكٌكٌة:  -2

، نرتبً ت وفق المقاربة الّتشرٌحٌة الؽذامٌةبقر ت الّتًوقبل الوقوؾ على مختلؾ المعلّقا       

 األكثر اعتمادا فٌما ٌلً:الّتفكٌكٌة الّنقدٌة  الّركوح على المقوالت

 :وعالقتهما باإلرجاء الّداللة والمعنى - أ

ٌرى البعض أّن الّداللة والمعنى لهما نفس المفهوم، وقد ٌستعملهما على سبٌل  رّبما

 : بـ المتخّصص ٌرى عكس ذلك، منهم الؽذامً، حٌث اصطلح علٌهماالّترادؾ، إاّل أّن الّناقد 

المبدع "المعنى فً بطن  ٌشٌر ٌوسؾ وؼلٌسً إلى أنّ و 3"والّداللة الّضمنٌة،"الّداللة الّصرٌحة 

المعنى ؼالبا ما ٌرد "محّددا ومعجمٌا، فعند الؽذامً أّما  4"المبدع والّداللة فً عقل المتلقً،

والمعنى للمفردة أّما الّداللة فهً للبنٌة والّتركٌب )الجملة والّنص، بٌنما الّداللة مطلقة، 

 لة فهً ما ٌفهم القارئ من الّنص،ومجموع الّنصوص( والمعنى خاضع لنٌة المإلّؾ، أّما الّدال
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والمعنى ٌورث تارٌخٌا، أّما الّداللة فإّنها إفراز متجّدد. والمعنى جاهز أّما الّداللة فإّنها من 

لقارئ، أي أّن المعنى سابق بٌنما الّداللة الحقة. والمعنى خاضع لمعٌار الّصحة استنباط ا

ومن هذا الّتوضٌح  1والخطؤ، أّما الّداللة فبل وجود لسلطة خارجة عنها ألّن قٌمتها فً ذاتها.."

ٌّة ؼٌر محّددة، وٌتهٌّ  ٌكون" بٌن الّداللة والمعنى ؤ اللّفظ سابرا فً فضاء ال ٌحّد، متؤلّقا فً حر

وإن كتب الكاتب الّنص  2لٌشع بؤلؾ عبلقة ؼٌر أكٌدة وممكنة، لقد ألؽٌت العبلقات الّثابتة..."

وهذا وجه من وجوه تعّدد أنتجه فإّن معانٌه فارؼة لها أن تمؤل وفق ما ٌملٌه فهم القارئ، الّذي 

 المعانً.

االلتباس الّنّصً، فالّدال ال ٌثبت فً معناه المعجمً بل ٌنفلت منه، وهذا ما ٌإّدي إلى 

"فااللتباس فٌه خالص تماما، ومهما ٌكن مطنبا، فهو ٌتوفّر على شًء من اقتضاب لؽة 

العّرافٌن: كلمات مطابقة للقانون األّول )إّن العّراؾ ال ٌهذي أبدا( ومفتوحة مع ذلك أمام معان 

ٌّة االلتبمتعّددة، نظرا ألّن الّنطق بها قد تّم خارج كّل و ٌّة سوى وضع "اس ذاتها،ضع
3

فالمعنى  

، كما ٌمكن للمعنى أن ٌتؽٌر وفق السٌاق ، وال ٌقؾ عند معنى واحدمنزلق بتعّدد الّدالالت

 .الّتركٌبً الّذي ٌرد فٌه على مستوى الجملة أو العبارة

فالقول بتعّدد المعانً نابع من ظاهرة تناول اللّؽة بقدر كبٌر من الّتشّكك  أّما عن اإلرجاء

لؽة استعارٌة.  -بجمٌع أنواعها –ة عن الّتعبٌر الموضوعً الّشفاؾ، فاللّؽة بوصفها متجافٌ

ولذلك ٌنسحب هذا الّتشّكك على الّتفسٌر الّنصً نفسه، ثّم إّن الّنص ال ٌمّثل بنٌة لؽوٌة تخضع 

لتقالٌد ثابتة، بل إّنه ٌمّثل تركٌبة لؽوٌة تعارض نفسها من الّداخل. وتعّج بالكسور والّشروخ 

ً فً تعّدد المعانفلتفسٌرات وتؤوٌبلت ال منتهى لها.  ات على نحو ٌجعل الّنص قاببلوالفجو

، ولهذا هناك عبلقة بٌن اإلرجاء اإلجابة عنها معلّقة مرجؤة إلى أجل ٌبقً الّذهن وازدحامها

وتعّدد المعانً، أي أّن هذه األخٌرة مرّجؤة من قراءة إلى أخرى، ولٌس هناك معنى نهابً  أو 

الدعوة إلى  أو مركزي، وهذا ما جعل الّنقد الّتفكٌكً قابما على هدم المركزٌة الّثابتة فًثابت 
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نشٌر إلٌه ، وهذا ما سالّتعّدد فً القراءات، وفً االنفتاح والّتحّرر ال الّتعّصب والّتشّدد لرأي ما

 :فً العنصر البّلحق

 (:Logocentrisme) مركزٌة اللوغوس -ب 

المركزٌة الّصوتٌة ضمن مركزٌة اللوؼوس الّتً تقوم علٌها مبدأ "ومعنى ذلك أّن 

(، إّنما ٌنتصر للوحدة Heidegger) ( إلى هاٌدجرPlaton) المٌتافٌزٌقٌا الؽربٌة من أفبلطون

(، وٌعطً األولوٌة للمنطوق أمام grammeالكتابٌة ) ة( على حساب الوحدphonéالّصوتٌة )

"كتوب، أي بفضل الحضور على الؽٌاب،الم
1

تعنً "الّتمركز  مركزٌة اللوؼوس عند الؽذامًو 

المنطقً، أي االرتكاز على المدلول وتؽلٌبه فً البحث الفلسفً واللّؽوي."
2

 

ونعته الّشعر القدٌم  وتبدو مركزٌة اللوؼوس فً الّنقد العربً فً نظرة القدماء إلى

ٌة فٌه: رفضوا ما ٌسّمى بوحدة الموضوع أي ال وحدة عضو بخلوه من الوحدة العضوٌة أو

نس فً الّتمركز حول بنٌة ثابتة، لٌس بإنكار وجود البنٌة فً الّنص، بل بوجودها ؼٌر المتجا

االستقرار أو الّتموضع فً البنٌة ؼٌر المتجانسة للّنص، والعثور الّنص، وأساس القراءة هو: 

هذا ال ٌعنً أّنه على توّترات أو تناقضات داخلٌة ٌقرأ الّنص من خبللها نفسه، وٌفّكك نفسه. و

ى ٌتبع حركة مرجعٌة ذاتٌة، حركة نص ال ٌرجع إاّل إلى نفسه، ولكن هناك فً الّنص قو

 متنافرة تؤتً لتقوٌضه وتجزبته.

"إّن عمود الّشعر مفهوم  ، بحٌثعريلعمود الشّ هنا أٌضا ل نقض مركزٌةكمن وٌ

فقد ٌكون الّشاعر  المختلؾ،الّتشابه وعلٌه مواقؾ المشاكلة واالختبلؾ مركزي تتحّدد به و

متشاكل مع الّتقالٌد الّشعرٌة الّسابدة، ألّنه لم ٌفارق أبواب عمود الّشعر، وقد ٌكون مختلفا إذا 

خرج عنها، والّشبٌه المختلؾ من ٌسلك بٌنهما سبٌبل."
3

أّما عبد ّللّا الؽذامً، "وإن اصطنع  

ٌّدع المفهوم الؽربً، ألّنه لم ٌوما أصبل  الّتشاكل عنوانا لكتابه المشاكلة واالختبلؾ، فإّنه لم

( على امتداد الكتاب كلّه، وعلى هذا فالّتشاكل هنا هو إبداع ؼّذامً Isotopieإلى مصطلح )

االختبلؾ إلٌها أو بحت، ٌمكننا إعادة بلورته بإدراجه فً نطاق الموقؾ من الّتقالٌد األدبٌة، أي 
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"االختبلؾ عنها،
1

"أي اختبلؾ الحاضر عن الؽابب،  مود الّشعري،مركزٌة الع وهذا فً إطار 

مع االعتداد الكبٌر بمقولة الؽٌاب )وفً ذلك محاكاة لثورة جاك درٌدا على مركزٌة العقل(، 

ذلك أّن عملٌة استحضار الؽابب تفٌد فً تحوٌل القارئ إلى منتج للّنص مما ٌجعلها مضاعفة 

باجتبلب دالالت ال تحصى إلٌه، ومن ناحٌة الجدوى فهً من ناحٌة تثري الّنص إثراء دابما 

"ٌشعرون بؤّن القراءة عمل إبداعً، أخرى تفٌد فً إٌجاد قّراء إٌجابٌٌن
2

وٌحدث ذلك بالقراءة  

االحترافٌة الّنقدٌة، المتعّمقة فً أؼوار الّنص والمستؽرقة فٌه، فٌنتج بذلك الكشؾ عن أمور 

وجزبٌة، ؼٌر مستكنهة ات كانت سطحٌة جدٌدة فً هذا الّنص، رّبما لم تكشؾ عنها قراء

 .لجواهر الّنص

 واالخـ)ت(ـالف: االختالف -ج

وضع "على إلى اّتفاق الّنقاد  كتابه  إشكالٌة المصطلح ٌوسؾ وؼلٌسً فًٌشٌر 

(، الّتً تقرأ فٌها كّل Différance) ( واالخـ)ت(ـبلؾ مقابل لـDifférence) االختبلؾ مقابل لـ

."الّتً تشٌر إلى المؽاٌرة والمفارقة واإلرجاءمن االختبلؾ واالخبلؾ 
3

أّما الؽذامً فقد عمل  

ٌّفه على طرٌقته الخاّصة، وأضفى علٌه و"المصطلح، هذا على تبًٌء  صبؽة تراثٌة بؤلوان ك

أخرى من الببلؼة العربٌة، وقد اعترؾ بذلك إذ قال: وإن كّنا نؤخذ بمفهوم أطٌاؾ جرجانٌة و

"الجرجانً أقرب منه إلى درٌدا،االختبلؾ، إاّل أّن هذا المفهوم عندي هو إلى 
4

وٌتحّدد هذا  

المفهوم لدٌه على أساس أّن "الّداللة تنبثق من خبلل مبدأ الّتعارض الّثنابً الّذي ٌقوم على 

العناصر المكّونة للّنص وٌتجلّى ذلك فً االستخدام الببلؼً للؽة مثل االعتماد االختبلؾ بٌن 

على الّطباق..."
5
 إذ قد تفهم معانً بعض الكلمات باألضداد. 

"ٌؤتً االختبلؾ فً الّنّص األدبً كقٌمة أولى من حٌث اختبلؾ لؽة الّنص عن لؽة  وقد

لحٌاة عن الموت والحلم عن الواقع. العادة، واختبلؾ الحاضر منها عن الؽابب، كاختبلؾ ا
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وٌكون هذا االختبلؾ فً الّنص كمساحة من الفراغ تمتّد بٌن طرفً عناصر الحضور 

وعناصر الؽٌاب، وعلى القارئ أن ٌقٌم الجسور فٌما بٌنها لٌعّمر هذا الفراغ."
1

ا ٌتحّدد وهذا م 

مفتوح. وهذا توّسع ال بمعارضته للمشاكلة واالبتبلؾ، وهو إذن مرادؾ للّنص" فً موضع آخر

فً مفهوم االختبلؾ ٌقوم شاهدا على سعً الؽّذامً إلى تجذٌر المفاهٌم الؽربٌة فً تراثنا 

العربً، أو استنباتها منه والّتصّرؾ اإلجرابً فٌها بتعرٌبها وتبٌٌبها..."
2
  

  :وموت المؤّلف (Trace) عشق األثر – د

الّتفكٌكٌة مرتبط بمفهوم الحضور الّذاتً "مفهوم األثر فً ٌرى مٌجان الّروٌلً أّن 

"فهوم المٌتافٌزٌقً لؤلثر والحضور،ودرٌدا ٌرى فً األثر شٌبا نحو الم
3

األثر ال ٌخلد لكونه و 

مختلفة إلنسان واحد ٌتكلّم فرض معنى وحٌدا على أناس مختلفٌن، وإّنما لكونه موحٌا بمعان 

الّتشّكل الّنص لم ٌكتمل بعد فهو دابم ، فٌدّبراللّؽة الّرمزٌة، فاألثر ٌقترح واإلنسان  دابما

هً ما ٌجعل األثر ، والّرمزٌة، تعاٌشات المعانًوالّتكوٌن، إذ إّن هذا االنفبلت المعجمً و

ٌّد مفتوح الّداللة،  .ؼٌر مق

راثً ألّي مصطلح، جذٌر التّ ٌعمل على الّتصّرؾ اإلجرابً والتّ فالؽذامً عبد ّللا أّما 

األثر، إذ ٌقّدمه على أّنه: "فعل القراءة ناتج عن فعل الّنص، أي أّنه ضرب فكان ذلك أٌضا فً 

من المعاشرة الّنصوصٌة، أو تحّول اللّؽة من خطاب قولً إلى فعل بٌانً، وتخٌٌل الواقع 

إلنسانً بانقبلبه إلى سحر إبداعً... وبمجّرد قراءة القصٌدة ٌتحّول الّنّص إلى عالم ٌخّصنا ا

"...وٌصبح ملكا لنا
4

"إّنه القٌمة الجمالٌة الّتً تجري وراءها كّل الّنصوص  وٌضٌؾ قاببل: 

ٌّدها كّل ق "ّراء األدب وأحسبه هو سحر البٌان،وٌتص
5

كما عبلقة الّنص باألدٌب ومن هنا تؽدو  

هذه العبلقة  عبلقة الّنص بصاحبه بعبلقة األّم بالجنٌن، ألنّ "ل كما أوردها الؽذامً فً تشبٌهه

من طور االرتباط إلى طور االستقبلل."سرعان ما تنتقل 
6

إذ ٌقول الؽّذامً: "وال ٌربط  
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المإلّؾ بالّنص بعد ذلك إاّل عبلقة جمالٌة من حٌث ضرورة وجود المإلّؾ للّربط بٌن خطً 

ًّ للّنّص  ٌّاق األكبر الّذي هو الجنس األدب الّسٌاقٌن اللّذٌن ٌحكمان تفسٌر الّنص، وهما الّس

ٌّاق ا ٌّان لتؤسٌس العبلقة بٌن المقروء، والّس ألصؽر الّذي هو جماع نتاج األدٌب وهما ضرور

اإلشارة الحّرة وداللتها المطلقة."
1
  

وٌربط الؽذامً األثر بمفهوم الؽٌاب، ذلك أّن "األثر أصبل لٌس هو الّشًء، وإّنما هو ما 

قٌمتها فً ؼٌاب ٌنطبع فٌما هو خارج الشًء، وال ٌجتمع األثر والّشًء معا. وحوافر الخٌل 

الخٌل، أّما إذا حضرت الخٌل فبل وظٌفة لحوافرها، ولذلك فإّنه البد من اختفاء معانً الكلمات 

كً ٌكون لها أثر تنبع منه الّتجربة الجمالٌة.. إّن الكلمات فً الّشعر لٌست سوى دموع اللّؽة، 

الّدموع لٌست معنى والّشعر لٌس سوى بكاء فصٌح، والبكاء لٌس معنى ولكّنه أثر، كما أّن 

تطلبه فً كّل تجربة لؽوٌة وإّنما هً أثر، فالّشعر إًذا أثر ال معنى ، وهذا هو ما ٌجب أن ن

"جمالٌة،
2

وبهذا المنظور ٌكون الّنص الّشعري أثرا لمبدعه، أّما معانٌه فهً من اجتهاد وصنع  

 مختلؾ القراء المّطلّعٌن على هذا الّنص.

حٌث  عند بارت ، خاّصةموت المإلّؾب فً الّنقد الّتفكٌكً وٌرتبط عشق الّنّص أو األثر

: "وبعد موت المإلؾ ووالدة األثر، ٌؤتً دور القارئ، ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن القراءة ٌقول

ٌّة تعشق األثر األدبً كذلك، بل تتجاوز هذا لتقٌم معه عبلقة شهوة، فؤن  من وجهة نظر تفكٌك

رؼب فً أن نكّونه، وأن نرفض مضاعفته بمعزل عن كّل كبلم نقرأ معناه أن نشتهً األثر، ون

آخر ؼٌر كبلمه هو ذاته."
3

 

ٌّة، موت المإلّؾ باعثهاو إسقاط المركزٌة وتضخٌم  القول بعشق الّنص، انتفاء المقصد

باعثها القول باعتباطٌة بٌن الدال والمدلول، لٌس هذا عشق الّنص وموت المإلّؾ الّنص "

فحسب، بل إّن الباعث الّربٌس هو حركة الّدال فً فضاء ال ٌحّد، فلم ٌعد هناك معجم تقلٌدي 

فً القراءة الّتفكٌكٌة، لذا فإّن قراءة قارئ ما ستتباٌن عن قراءة آخر، إذ إّن اإلشارة عابمة، 

ًّ معتمدا ال على والمعنى منزلق ال ٌوقؾ علٌه إاّل   بالّتوّهم، وكّل قارئ ٌتعامل واألثر األدب
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ًّ وإّنما على قوله الخاص به،األثر ا "ألدب
1

، المعّول فً القراءة الّتفكٌكٌة هو الّنص نفسه 

 .وتناسجه مع نصوص أخرى فٌما ٌسّمى بالّتناص

 الّتناص:  -هـ 

الّتفكٌكٌة األكثر  من الّتقنٌات (Intertextualité) ( والّتناصٌةIntertexteالّتناص )ٌعتبر 

آلٌة تفكٌكٌة بحتة، كما ٌرى الكثٌر من الباحثٌن والّنقاد  تناوال فً الّدراسات والبحوث، وهو

"الّتفكٌكٌة تإّكد أّن الّنصوص األدبٌة لٌس إذ وأحد مباحث الّتفكٌكٌة ولكن لٌست حكرا علٌها 

من البنٌوٌة إلى ما  وكّل ذلك جعل الّتناص نقطة تحّول، ا عبلقة بؤّي شًء آخر عدا نفسهاله

"بعد البنوٌة،
2
 Juliaالّتفكٌكٌٌن الّذٌن وقفوا على هذا المطلب جولٌا كرٌستٌفا ) الّنقادمن أشهر و 

Kristevaخرى، وٌصل األمر بكرٌستٌفا إلى أن تنظر (، إذ أّن  فكرة الّنص ترّشح لوجود آثار أ

ت، وأّنه امتصاص وتحوٌل من نصوص لوحة فسٌفسابٌة من االقتباسا إلى الّنص من زاوٌة أّنه

ذن مدلوالت خطابٌة متؽاٌرة، مّما ٌؤ "المدلول الّشعري ٌحٌل إلىحسب كرٌستٌفا ف خرى سابقة.أ

ًّ متعّدد حول المدلول  طابات عدٌدة داخل القول الّشعرّي،بقراءة خ ٌتّم خلق فضاء نص

بٌق فً الّنص الّشعرّي الملموس هذا الفضاء سنسّمٌه فضاء الّشعرّي تكون عناصره قابلة للّتط

ٌّا." متداخبل نص
3

 

الّرأي فٌقول: "بانتفاء وجود حدود أو هذا فً جولٌا كرٌستٌفا  درٌداجاك  ٌوافققد و

، االقتباس، ومن ثّم تداخل الّنصوصفواصل بٌن نص وآخر، وٌجلًّ فكرته متكبا على مبدإ 

جزء منه لهو دابم الّتوّتب من ساق إلى آخر، إذ إّن كّل نص هو وهو ٌرى أّن كّل نص أو أّي 

خبلصة تؤلٌؾ من الكلمات، والكلمات هذه سابقة للّنص فً وجودها، كما أّنها قابلة لبلنتقال، 

وهً بهذا تحمل معها تارٌخها القدٌم والمكتسب."
4

 من الخٌوط  نسٌج ما هو إاّل أي أّن كّل نّص  

 داخلها مع نصوص أخرى.المتواشجة والمتشابكة بت

                                                           

.=<ص  المرجع الّسابق، - 1 

.@?:ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح، ص  :ٌنظر - 2 

.?<م، دار توبقال، الّدار البٌضاء، 8@@8ترجمة: فرٌد الّزاهً، ط: جولٌا كرٌستٌفا، علم الّنص،  - 3 
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من تجلًّ الّتناص فً األثر مٌٌز بٌن الّتناص والّسرقة، تّ الوضمن هذا المعطى، ٌمكن 

ٌُقنَّن وأن ٌدرك بمبادئ مناسبة تعٌننا على تمٌٌز الحاالت التً ٌكون  األدبً ٌجب أن ٌعّدل أو 

 ومعنى ذلك أن ٌكون، فٌها الّتناص وثٌق الّصلة بالّنصوص األخرى أو ٌكون متجافٌا عن ذلك

"وفٌها أٌضا استثمار ضمنً  ،هناك فرق بٌن تناص مفتعل قابم على الّسرقة وتناص فٌه إبداع

لمفهوم الّتناص الّداخلً، بما هو تقاطع للّنص مع نصوص أخرى للكاتب الواحد."
1

ٌرى وبهذا  

تابة تارٌخ محاولة لك االؽذامً أّن "عملٌة إحضار عناصر الؽٌاب إلى الّنص هً فً حقٌقته

"ذلك الّنص،
2

"ذلك استحضار واضح لمفهوم الّسٌاق حٌث إّن مفهوم الجملة األدبٌة إذ نجد فً  

ٌندرج من جهة ضمن الجنس األدبً الّذي ٌنتظمها )وفً ذلك إحالة على مفهوم جامع الّنص 

ة فً لدى جٌرار جنٌت( وهو من جهة ثانٌة ٌحٌل على الّسٌاق الّنصً العام الّذي تندرج الجمل

إطاره، لكّنه ال ٌقصد المحٌط الّسٌاقً الخارجً الّذي ٌعّبر عنه بالمصطلح العام المعروؾ 

(Contexte الّداخلً الّذي ٌعبر عنه الفرنسٌون بمصطلح )ً(، بل ٌقصد الّسٌاق اللّؽوي )اللّفظ

(."Cotexteنادر الحضور فً الكتابات العربٌة هو )
3

 

ٌورده الؽّذامً بمفهوم الّتناص حٌث ٌقّدم استجابة وهناك أٌضا مصطلح االنتشار الّذي 

الّنص لبلنتشار، ومنسوبا إلى روالن بارت فٌقول: "بمعنى الّتناص: أن ٌنثر )االنتشار( فً 

الّنصوص البّلنهابٌة الّتً تداخلت معه، وبمعنى الّنص: حٌن ٌتفّجر إلى ما هو أبعد من المعانً 

البّلنهابٌة، تتحّرك منتشرة من فوق الّنّص عابرة كّل  الّثابتة، إلى حركة مطلقة من المعانً

(."Disséminationالحواجز، إّنه االنتشار كما ٌسمٌه بارت )
4
  

 Aggressivelyأو مراجعة عدوانٌة ) "ٌصبح الّشعر عملٌة قراءة خاطبة وهكذا

revising".لقصابد الّسابقٌن )
5

كً، للعبلقة هذا ألّن "قلق الّتؤثر من موقع منهجً نفسانً تفكٌ 

األودٌبٌة فً تمظهر جدٌد، حٌث تختلج فً أعماق الّشاعر مشاعر القلق الّنابع من وجوده 

الّزمنً المتؤخر، هذا القلق تترجمه مشاعر الحّب والكره المتناقضة إزاء والدٌه، إّن الّشاعر 

                                                           

.>>:ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح، ص  - 1 

.;?ص  المرجع نفسه، - 2 
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لى تملّكها البّلحق )االبن( ٌحسد الّشاعر )األب(، لكّنه ٌعجب بقصٌدته )األم( الّتً ٌسعى إ

طرٌق كتابة قصٌدة أخرى على أنقاضها تستوعبها وترجعها وتسًء قراءتها،  وتجاوزها، عن

ٌّنة." وفقا لطرٌقة مع
1

الّتناص بـ: نص متداخل، والّتناصٌة بـ: تداخل "على  واصطلح الؽذامً 

"المتداخلة،الّنصوص، مداخلة نصوصٌة، الّنصوص 
2

ضمن هذا الّسٌاق وتكاد كلّها تندرج  

"بن الّنص،الّنص ا": ولة عبد ّللّا الؽذامًمقفٌه تتنّزل الّذي اإلنتاجً الحٌوي الخصٌب، 
3

 

 .أو كالمقولة الّتً ٌرّددها الّنقد الّتارٌخً فً كون الّنص ابن بٌبته ولٌس ابن المإلّؾ

 الغذامٌة ومبدأ تفسٌر الّشعر بالّشعر:  شرٌحٌةالتّ  -و

الؽذامً، فً جوانب أساسٌة من ممارساته الّنقدٌة الباهرة  عبد ّللاّ عند شرٌحٌة تّ التقوم 

شعارا نقدٌا تصدر عنه قراءاته "على ما سّماه مبدأ تفسٌر الّشعر بالّشعر الّذي اّتخذ منه 

الّشعرٌة المختلفة،"
4
ٌقوم هذا المبدأ على "إدماج كّل قصٌدة فً سٌاقها، ولكّل قصٌدة سٌاق عام  

ات جنسها األدبً، وآخر خاص هو مجموعة إنتاج كاتبها، وهذان سٌاقان هو مجموعة شفر

"بلن وٌتقاطعان بشكل دابم ومستمّر،ٌتداخ
5

"إّن منهج  وهناك من ٌعتبره منهجا، إذ ٌقول: 

ٌّاق الخارجً له فضاء الخاص.  هتفسٌر الّشعر بالّشعر على ؼرار القرآن بالقرآن، ذلك ألّن الّس

و ولهذا وجب الّتعامل معه من هذا المنطلق الّذي ٌحّدده الّنص ذاته، وال ٌبؽً سبٌبل سواه. فٌؽد

"نقدا نصوصٌا كما أراد له صاحبه،
6

ٌحاول أن ٌضٌؾ جدٌدا، " وجدٌده هذاوالؽّذامً بتبرٌره  

ثلة جدٌدا، بل إّن األمثلة الّتارٌخٌة الّتً أوردها كانت أكثر برهانا وأصلب حّجة من األم

األخرى الّتً استشهد بها."
7

وفٌما ٌخّص المعلّقات كان إّما أن ٌفّسرها بنصوص أخرى أو  

، وسٌتّضح ذلك فً وقوفنا على تحلٌله لها، وهو ما سٌوّضح  أكثر ٌفّسر بها نصوص ؼٌرها

 .اإلجرءات الّسابقة
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 :شعر المعلّقات واستراتٌجٌة الّتشرٌح )الّتفكٌك( -3

 :الّصوت القدٌم الجدٌد األبرصعبٌد بن  معلّقة - أ

 أو تعلٌل، دون تحلٌل معلّقة األبرص فً خروجها عن األوزان الخلٌلٌةنظر القدماء إلى 

لقد كره الّنقاد بل رفضوا أن تخرج القصابد فً أوزانها عن عروض الخلٌل.. وعّد أبو و"

وزن، ؼٌر الموافقة العبلء المعّري قصٌدة عبٌد بن األبرص )المعلّقة( من القصابد مختلفة ال

لمذهب الخلٌل،"
1

إّنها كادت تكون كبلما القٌروانً فقد قال عن هذه القصٌدة "أّما ابن رشٌق  

تزن له أكثرها."اؼٌر موزون بعلّة وال ؼٌرها حّتى قال بعض الّناس إّنها خطبة ارتجلها ف
2

 

الّتً طاولت البنٌة "الّتحّوالت العمٌقة ألّن كانت مختلفة،  الؽّذامً عبد ّللا لكن نظرة

 اإلٌقاعٌة فً الّشعر العربً الحداثً أملت على الخطاب الّنقدي الحدٌث أن ٌراجع الموروث

الموسٌقً الّذي استكشؾ قوانٌنه الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، وٌبحث عن العبلقات الّتً تتواشج 

"إلٌقاعٌة مع حركٌة الفعل الّشعري،فٌها الّدٌنامٌة ا
3

أشار بعد ذلك إلى  سؾؼٌر أّن أحمد ٌو 

"وبدافع  :محاولة الؽذامً فً الّتؤصٌل للّشعر الحر فً الّتراث الّشعري العربً القدٌم، إذ ٌقول

االنتصار لحركة الّشعر الحر مالت بعض الّدراسات الّنقدٌة الحدٌثة إلى تبرٌر األنماط اإلٌقاعٌة 

"،إلى أصولها، وعّدها: صوتا قدٌما جدٌدا المستحدثة بواسطة رّدها
4

الؽّذامً فً كتابه: كون  

"فً الّشعر العربً عن نماذج خرجت عن العروض الخلٌلً، بحث الّصوت القدٌم الجدٌد، 

".تً مطلعهاوتحّررت من أوزانه. ومن األمثلة على ذلك قصٌدة معلّقة عبٌد بن األبرص الّ 
5

 

ُنوبُ  أَْقَفَر ِمْن أَْهلِهِ            اُت َفالذَّ ٌَّ ِب  َمْلُحوُب        َفاْلقٌطَّ

لِبَ ـــفَ  ٌْ ِن َفاْلَقلٌِبُ ٌت         ََراِكٌس َفُثَع ٌْ  َذاُت َفْرَق

َس ِبَها ِمْنُهْم َعِرٌبُ  ٌْ  َفَعْرَدةٌ َفَقَفا ِحِبرٍّ             لَ
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فاعلتن جاءت تفعٌبلت البٌت األّول على الّنحو اآلتً: فاعلتن فاعلن مفعولن بحٌث "

إلى  -ابن سبّلم الجمحً، قدامة بن جعفر، أبو زٌد القرشً، ابن قتٌبة –فعولن، وقد تنّبه القدماء 

"،شذوذ إٌقاعها
1

ورد فً قصٌدة عبٌدة بن األبرص المذكورة وحدها سبعة أوزان شعرٌة: إذ  

مجزوء البسٌط )صحٌح الّضرب(، مجزوء البسٌط )مقطوع الّضرب(، مخلع البسٌط، الّرجز 

)مقطوع الّضرب(، الّرجز )صحٌح الّضرب(، البحر المنسرح )مقطوع الّضرب(، وزن مشابه 

"وتندرج هذه الّرإٌا ضمن  (،لمجزوء الخفٌؾ )فاعلن فاعلن فعولن أو فاعبلتن مفاعبلتن

منطق القراءة بالمماثلة الّتً تحكم سلطة الّنص الؽابب فً مقاربة الّنص الحاضر."
2
  

الّنظر فً دراسة الؽذامً هذه لبلحظنا أّنه على ؼٌر ذلك الهدؾ الّذي ؼٌر أّنه لو أمعّنا 

وإّنما هو ٌإّصل للّتراث رّدا على  ،ال ٌنتصر للّشعر الحرّ  أشار إلٌه أحمد ٌوسؾ، أي أّنه

، بعد فً رّده ألصول الّشعر الحّر إلى أصول ؼربٌة، ٌقول الؽذامً بهذا الّصددصموٌل 

مورٌه عن الّشعر العربً الحدٌث وأنا فً هاجس من أمري "أطروحة صاموٌل  اّطبلعه على

وعلمً وذلك لما أوحشنً فٌه من رّده لكّل فّنٌات الشعر الحدٌث عندنا إلى تؤّثر ؼربً مباشر 

"،به حاكى شعراء العرب أقطاب شعراء الؽرب
3

"الّشعر هو حالة تمّثل لؽوي ذلك ألّن  

راقٌة... وتتمازج درجات اإلبداع بٌن ما هو فردي وخاص وما هو جمعً وموروث. 

والقصٌدة هً خبلصة هذا الّتوّحد اإللهامً الّذي به ٌتحقّق انبثاق الٌوم من األمس... والعبلقة 

لّذي ٌنتمً إلٌه اللّؽوٌة داخل الّنص األدبً وهً عبلقة تتجّذر فً صلب الموروث اللّؽوي ا

وزعم مورٌه ال الّنص بحٌث ال ٌمكن لنص أدبً أن ٌفرض انحرافا أجنبٌا على سٌاقه اللّؽوي، 

"ٌمكننا أن نقبل به،
4

بعد انتصاره لهذه الّظاهرة فً  االنتصار للؽذامً ألّنه لٌس دافعناذلك  

أّن المعرفة والفكر والعلوم إاّل أّنه هناك أمر ال ٌنبؽً للباحث إؼفاله، وهو  الّشعر العربً القدٌم

والفنون على اختبلؾ أنواعها، األدب والّشعر منها خاّصة لٌست حبٌسة بٌبتها زمكانا، وإّنما 

هً تنشؤ وتسافر وتتؤّثر وتإّثر وتظهر وتذٌع بٌن الجمٌع. 
 

                                                           
 .458أحمد ٌوسؾ، القراءة الّنسقٌة، ص  -1

،459ص  المرجع نفسه،  - 2 
دراسات فً الجذور العربٌة لموسٌقى الّشعر الحدٌث، سلسلة كتاب الّرٌاض، ، الّصوت القدٌم الجدٌد، عبد ّللّا محّمد الؽذامً-3

 .@م، ص @@@8،  ==ع 

.                  86، @ص  المرجع نفسه،ٌنظر:  - 4 



 كية لشعر المعلقات المقاربة التفكي                                                         الفصل الرابع:
 

197 

ربٌة ٌقول الّشعر العربً الحدٌث إلى أصول ؼ بصدد حدٌثه ورّدا على مورٌه فً ردّ و

ً الكشؾ عن ذلك فٌقول: بـ "ثبلث حجج"همٌة علم األلسنٌة الحدٌث فً عن أالؽذام
1
: 

ًّ ترفض كّل جسم ؼرٌب عنها: ولٌست اللّؽة إاّل كالج1حجةال ، وما الّنّص إاّل تولد سد الح

عضوي تام لهذه اللّؽة الّتً تحتوٌه.. فهو ٌصنعها كما أّنها تصنعه بناء على ثنابٌة 

دي سوسٌر وهذه حّجة منطقٌة ٌمّدنا بها علم األلسنٌة )اللّؽة/ الخطاب( كما أتى بها 

 الحدٌث وقد نمٌل إلى الّركون إلٌها كدلٌل ٌنفً عن شعرابنا تهمة الّتقلٌد للؽرب.

تمّثل لهذا ؽة كموروث حضارّي والّنص األدبً : كما أّن حقٌقة العبلقة بٌن اللّ 2الحجة 

د على أّن التجربة الّشعرٌة الموروث لهً من القّوة والوضوح بما هو كاؾ للّتؤكٌ

الحدٌثة تستند على فّنٌات شاعرٌة عربٌة... وتقّبلنا لهذه الّتجربة هو استجابة ذاتٌة لما 

 هو مخزون فً وجداننا لهذه اإلمكانات المخبوءة فً البّلوعً الجمعً لنا. 

بحث فٌه و عبد ّللا الؽذامً إلى الّتراث وقرأ ذهبتوهً القراءة فً الّتراث، حٌث  :3لحّجةا

 ٌات فً موروثنا األدبً حّتى وجد فٌه ما هو سند تارٌخً، وجدعن معالم هذه الفنّ 

أشعارا ذات أوزان ؼٌر  عة كقصٌدة عبٌدة بن األبرص ووجدأشعارا ذات أوزان متنوّ 

كمال  وقؾ علٌه. هذا ما تكلّم عنه أحمد ٌوسؾ وأٌضا الفراهٌدي أوزان الخلٌل بن أحمد

 اإلٌقاعٌة فً الّشعر العربً. فً البنٌة أبو دٌب 

، مرامٌه ، وٌوّضحالجاهلًالّشعر الحّر بالّشعر القدٌم بالجدٌد والؽذامً ٌربط وبهذا 

كشؾ العبلقة الفنٌة بٌن الٌوم واألمس بٌن  : "كتابً أسعى فٌه إلىفٌقول من هذا الكتاب وؼاٌته

قصٌدة الّشعر الحدٌث والمعلّقة الجاهلٌة بؤدلّة تارٌخٌة نصوصٌة تقٌم العبلقة العضوٌة األكٌدة 

"ّل أنماط الكتابة اإلبداعٌة فٌها،داخل اللّؽة العربٌة بٌن ك
2

وال شًء ٌنشؤ من العدم، فدابما  

ضر والمستقبل، وبٌن مختلؾ البٌبات بجمٌع مناحً هناك عبلقات وتواصل بٌن الماضً والحا

 الحٌاة فٌها، وهذا ما أشرنا إلٌه آنفا.  
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"لقد مّر  الّشعر العربً منذ  وٌشٌر الؽذامً إلى أطوار الّشعر العربً المتسلسلة، فٌقول:

عرفناه إلى الٌوم بؤطوار متعّددة من حٌث البناء العروضً فً القصٌدة،"
1

وٌمكن حصرها  

طوار الستةاألفً: 
2

ولقد ظلّت أطوار الّشعر العربً الّستة هذه متداخلة متواصلة لم ٌقم وجود  ،

 ه. أي منها على إلؽاء سابق

تإّكد فً جمٌع ، الّتً "إلى نازك المبلبكة من جهة أخرى الؽذامً عبد ّللا ثّم ٌلتفت

"ا أّول من بدأ كتابة الّشعر الحر،كتاباتها بؤّنها هً ال سواه
3

راح  وبهذا، الّتارٌخ ٌثبت العكسف 

لؾ قصابد الّشعر الحّر عن اعتمادها األوزان والبحور الخلٌلٌة من تالؽذامً ٌبحث فً مخ

البسٌط والّطوٌل والّرمل والخفٌؾ والّرجز إلى أن وصل إلى عدم تقّبل العرب لهذا الّتؽٌٌر 

 ّسماع بتلك المحاوالت.المفاجا إاّل بعد قرابة ثبلثٌن عاما، وٌستحٌل على نازك عدم ال

"لم ٌكن الّشعر الحر : الؽذامًعبد ّللا ٌقول تحّرر األوزان فً الّشعر القدٌم،  وعن

لؤلوزان... ألّن قٌد خروجا عن الوزن الّشعري العربً، وإن كان خروجا عن المعاٌٌر الخلٌلٌة 

ًّ  للقصٌدة." الوزن المطلق متوفّر فٌه بقٌامه على الّتفعٌلة كجذر عروض
4

 ثّم ٌضٌؾ قاببل: 

من المعلّقة( لدٌوان الّشعر العربً  1"على ما نقوله من دخول قصٌدة عبٌد بن األبرص )بٌت

أشعار العرب،  من أوسع أبوابه، فقد جعلها أبو زٌد القرشً أّول المجمهرات فً كتابه جمهرة

بخروجها عن ٌجعلها إحدى المعلّقات العشر، ولم ٌكن ذلك عن جهل منهم بل إّن الّتبرٌزي 

الوزن الخلٌلً فقد أّكد ذلك قدامة بن جعفر الّذي سمى ما فٌها بالّتخلّع )قبح الوزن(، وعبٌد ّللّا 

المرزبانً فً نقله لوصؾ األخفش لها بؤّنها شعر ؼٌر ِمتلؾ البناء."
5

 

قول الؽذامً ٌمنها بسبعة أوزان فً قصٌدة واحدة، وٌقؾ الؽذامً على األبٌات فخرج 

دا قد أخذ بنظام الّشطر منذ ذلك العهد المبّكر ولوال اختبلؾ الّروي فً األشطر "وكؤّن عبٌ

لجزمنا بذلك."
6

ٌستشهد بذلك وكعادته فً تفسٌر الّشعر بالّشعر بؤن ٌوّضح أكثر مثاال بؤبٌات و 
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"القصد : ذامًٌقول الؽلجاهلً الّتً ٌنّوع فٌها األوزان، من قصٌدة األسود بن ٌعفر الّشاعر ا

ٌّة لٌّتسع صدرها لكّل تطوٌر صالح ولكّل تجدٌد م هو فتح فٌد باب االجتهاد فً األوزان الّشعر

"مجاراة ألسبلفنا من الّشعراء،
1

 بما فٌها من حشو، وٌستدّل الؽذامً أٌضا بمعلقة امرئ القٌس 

"والحشو من أسوأ العٌوب فً الّشعر حّتى إّن الباقبلنً وجد فٌه بابا للّتقلٌل من شؤن معلّقة 

امرئ القٌس وهً على ما هً من جودة حّتى عّدت من الّنماذج األولى فً الّشعر العربً 

وحكم علٌها بؤّنها ترّددت بٌن أبٌات سوقٌة وأبٌات ضعٌفة وأبٌات وحشٌة وأبٌات معدودة، 

وذلك لما فٌها من حشو جاء فقط إلقامة الوزن."
2

ن اوبذلك تكون ظاهرة الخروج عن األوز 

 من بٌن تلك القصابد، األبرصعبٌد بن فً الّشعر العربً القدٌم، وكانت معلّقة  الخلٌلٌة منتشرة

، مثلما أشار إلى ذلك الؽذامً، هذا من ّمما جعلها تإّصل للبوادر األولى لظهور الّشعر الحر

جهة، ومن جهة أخرى ٌبدو لنا جلٌا فً هذه المسؤلة محاولة الؽذامً نقض المركزٌة الّتً 

حركة الّشعر الحّر فً إطار زمانً )العصر الحدٌث(، ومكانً بجعل حدوده قامت على حكر 

 فً األدب الؽربً وسبقه إلى ذلك.

 :الّنسق الّشعريو كلثومعمرو بن  معلقة -ـ ب

وكؤّنما نبحث "إذ ٌقول:  ،المعلقة نصّ  إلى الؽذامًعبد ّللا  قد الثقافً رجعى فً النّ حتّ 

الحاضر. وهذا الوعً بنصوصٌة الّتارٌخ جعل الّتارٌخانٌة هنا عن ماض قابل لبلستخدام فً 

الجدٌدة تبدو لدى البعض وكؤّنما هً مجّرد عودة إلى الماضً، وعند آخرٌن هً سٌاق ٌشمل 

ً تخصٌب العبلقات االجتماعٌة، وألقلٌة أخرى هً تؽٌٌر من فوق الّزمن، وبالّتالً فه

"لمشروع الّنقد الّتشرٌحً،
3

ّنقد ٌتخّذ منحى آخر إاّل أّنه ٌشٌر من جدٌد إلى وإن كان فً هذا ال 

 .الّنقد الّتشرٌحً

 كتابه الّنقد الّثقافً هً األساس فً رجوعه إلى المعلّقة فً  كلثومبن  مروعند ع نااألف

الفحولٌة هو النحن القبلٌة، وهً )النحن(  "واألصل لؤلنا الّشعرٌة/ :)الّنسق الّشعري(

المتضّخمة أصبل والّنافٌة لآلخر بالّضرورة الوجودٌة، وإذا ما تذّكرنا كلمة عمرو بن كلثوم فً 
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معلّقته الّشهٌرة، وهً القصٌدة ذات المفعول الّناسخ الّتً تنسخ ذاتها تبعا وبالّضرورة لنسخها 

قصٌدة قالها عمرو     لهى بنً تؽلب عن كّل مكرمةلآلخرٌن، حّتى قال عنها أحد الّشعراء: أ

إلى  ، وحٌنما تحّولت الّذات الّشعرٌةهً القصٌدة الّناسخة والمإّسسة للّنسق الّناسخبن كلثوم. 

"إّنها ورثت عنها سماتها الّنسقٌة،ذات فردٌة كبدٌل عن النحن القبلٌة ف
1
  :خاّصة فً قوله 

َنا   ٌْ ْجَهُل أََحُد َعَل ٌَ  َفَنْجَهل َفْوَق َجْهِل اْلَجاِهلٌَِنا      أاََل اَل 

لَْم َوَمْن لمى فً منظومته الحكمٌة القٌمٌة: زهٌر بن أبً س ٌتساءل الؽذامً عن قول

ٌُْظلَمِ  اَس  ْظلِِم النَّ ة تضعها هذه القصٌدهذه هً منظومة القٌم الّتً ثم ٌربط هذه بتلك وٌقول: "، ٌَ

كعبلمة نسقٌة، ومنها انؽرس الّنسق الّشعرّي، ومن هنا أخذت فصٌلة الفحل تظهر وتتشّكل 

منتقلة من فحولة القبٌلة إلى فحولة الفرد."
2

لٌس الؽرض هنا أن نشٌر إلى الّنقد الّثقافً بل مبدأ  

، ثّم هو ٌطرح موضوع الفحولة زهٌر كما رأٌنامعلّقة عمرو بلمعلّقة تفسٌر الّشعر بالّشعر 

لٌس كموضوع من الموضوعات المهّمة الّتً طرقها الباحثون فً الّشعر القدٌم، بل بشكل آخر، 

 .وفق ما سّماه بالّنسق الّشعري

 بن العبد:معلقة طرفة تناص قصٌدة الخبت للّدمٌنً مع  -ج

ومن بٌن المعلقات الّتً تناولها الؽذامً فً نقده الّتشرٌحً: معلّقة طرفة بن العبد، ففً 

صدد حدٌثه عن المنهج الّذي ٌقول عنه: "المنهج الّصحٌح علمٌا ٌكون متمّخضا عن 

موضوعه، مثلما هو أداة الستكشاؾ ذلك الموضوع، وهذا ال ٌتوفّر إاّل إذا كان المنهج  ذاته 

ّم فهو من جنس الموضوع ومادته، وبالّتالً فهو تفاعل معرفً مع الّنص نصوصٌا، ومن ث

ٌتطّور المنهج به من خبلل تركٌبة معرفٌة تقتضً نقد األداة مع نقد الموضوع. وهذا ما ٌجعل 

والّسٌمولوجٌة ثّم من األسلوبٌة فالبنٌوٌة  الّتطّور، ومنفتح الّتحّرك، بدءً الّنقد األلسنً دابب 

الّتشرٌحٌة."
3
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نجده فالؽذامً فً وقوفه على بٌت شعر من قصٌدة الخبت للّشاعر علً الّدمٌنً 

فً مستوى المداخلة )الّتناص( أو الّتداخل بن العبد ٌسترجع بٌتا شعرٌا من معلّقة طرفة 

 المفاجا : المداخلة/ المفارقة: ٌقول علً الّدمٌنً:

وِح َمْوِقِدي    )َوُظْلُم ِذي اْلقُْرَبى( ِببَلِدي َحَملتَها    َعلَى َكِتِفً َشْمًسا َوِفً الرُّ

ٌعلّق الؽذامً فٌقول: "هذا بٌت ٌدخل بنا مسرعا إلى معلّقة طرفة بن العبد آخذا منه 

شبه الجملة، ومعها البحر الّطوٌل، وروّي الّدال، وهذا ٌإّسس فٌنا حّس المعارضات الّشعرٌة، 

لتعٌد صٌاؼتها، وتبنً لها واقعا جدٌدا. ولهذا فإّن ألّنها تقتحم الّنص المعطى فتفّكك عبلقاته، 

، مّما ٌعنً أّننا فً مواجهة مع نّص مفتوح جملة طرفة تتحّول إلى شبه جملة عند الّدمٌنً

كمفارقة لنّص مؽلق، ولنتذّكر قول طرفة: َوُظْلُم َذِوي اْلقُْرَبى أََشدُّ َمَضاَضة َعلَى اْلَمْرِء ِمْن َوْقِع 

ِد، فؤخذ الجملة اْلُحَساِم اْلمُ  الّتامة من طرفة بشكل شبه جملة عند الّدمٌنً جعل جذوة االقتباس َهنَّ

ملتهبة على المستوى الّنصوصً."
1

 

وٌقؾ الؽذامً على إشكالٌة هذه الجملة )وظلم ذوي القربى ببلدي حملتها( هً تاّمة 

ٌنً ال ٌقوم داللٌا إاّل عند الّدم تاّم داللٌا عند طرفة، لكننحوٌا حسب الؽذامً كما أن البٌت 

"المعارضة الّشعرٌة هً  أنّ  لٌصل الؽذامً إلى ،بفعل إرادّي من القارئ بتؤوٌل وتقدٌر

ًّ للّنّص القدٌم،  معارضة مفارقة ٌإّكدها الّنص من خبلل وقفات متنّوعة جاءت كاقتحام تشرٌح

حٌث تّم تمزٌقه، وإعادة بنابه، بدًءا من جملة "وظلم ذوي القربى"، الّتً هً فاتحة القصٌدة 

ٌجة لسلسلة من األحداث هنا، بٌنما هً البٌت الّثامن والّسبعون عند طرفة، وكانت هناك نت

الّدالة، حٌث أطلق طرفة شكواه قاببل:"
2

 

ً َمالًِكا     ْبُعدِ    َفَما لًِ أََراِنً َواْبَن َعمِّ ٌَ ْنؤَ َعنًِّ َو ٌَ  َمَتى أَدُن ِمْنُه 

حّتى بنتٌجتها 68/69/71/79ٌواصل الؽذامً: "وتتنامى الّشكوى فً األبٌات 

الّشعورٌة المتمّثلة ببٌت 'وظلم ذوي القربى' ولكن الّداللة تنقلب بعد مداخلة الخبت لها. وما هو 
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نتٌجة وختام ٌصبح بداٌة ومطلعا، أي تتحّول بداٌات طرفة إلى نهاٌة عند الّدمٌنً فً قوله فً 

:"الّتً تتضّمن مطلع طرفة وأوزانه وروٌه خٌر من الخبتالمقطع األ
1

 

 ة ثهمدببرقزواٌاها لخولة أطبلل أجوس 

 إذا أفردتنً األرض جاوزت للؽد

 أبوح بطعم الحّب أقتات موعدي

 أعاتب أحبابً ببلدي بفٌبها

ًّ فهم ٌدي اوأهلً وإن جارو  عل

ذلك بداللة األبٌات عند كبل وٌقؾ الؽذامً أٌضا فً تشرٌح األوزان والّروي وٌربط كّل 

الّشاعرٌن لٌصل فً األخٌر من هذا الّتشرٌح: "ومن هنا تحّقق الخبت مفارقتها الّنصوصٌة من 

خبلل تشرٌحها للّنموذج القدٌم، وتحوٌله إلى صورة جدٌدة."
2

 

رس الؽذامً هذه الّظاهرة بربط ّنص الخبت مّرة أخرى بمعلّقة طرفة عبر تداخبلت ٌد

ٌن الجرب ا "تتداخل عناصر الّصراع فً القصٌدة بٌن ثوبها وثوب البحر، وبمتقاطعة وهكذ

الخبت ببٌاضه ومسٌله. وٌقؾ الّنموذج فٌها بٌن طرفة كشجرة أثل  والّشارع الخلفً، وبٌن

االسمٌن  وٌطلقه. وهو صراع ٌتعّزز بانفصالسامقة، وابن العبد مفردا بجربه، لٌإّكد الّصراع 

مّما ٌعنً الّتصّدع داخل شخصٌة الّنص، حّتى إّن  بعضهما عن بعض حٌث ال ٌردان مجتمعٌن

طرفة ٌرد بالّنّص براء مسّكنة مّما ٌحّول داللة الكلمة من علم على شاعر قدٌم، أو اسم لواحدة 

طراب عناصره الّطرفاء، إلى اسم لنجم فً الّسماء مّما ٌبعد الؽاٌة، وٌعقّد الّنص، استجابة الض

بصراعها مع أطراؾ الّدالالت العمٌقة."
3

 

هو ما ٌإّسس األثر هنا، كصورة  قاببل: "هذا الّصراع المتنامً فً الّنص وٌواصل 

لتنبثق عنها وظٌفة الّنص كفعل قرابً ٌحدث  لتفاعل عبلقات وحدات القصٌدة بعضها مع بعض
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ٌّلة فً ذهن القارئ لواقع جدٌد تبنٌه القصٌد ة، وتإّسسه كمستقبل ٌلحق بها ولٌس صورة متخ

كماض ٌإّطرها، ولقد الحظنا كٌؾ حّطمت القصٌدة صورة الّنموذج الّتارٌخً وأحلّت محلّه 

ٌتجّدد نصوصٌا من خبلل هذه القصٌدة لٌكون إًذا طرفة ف، صورة جدٌدة لم تكن لطرفة من قبل

ترؾ كما كان سابقا..."، الّذي ال ٌتبّرأ عن ذنب مقصورة البن العبد بطل الخبت الجدٌد
1
 

وبالّتالً هو ٌكشؾ عن نمو حركة داخلٌة فً الّنص، وهً الّصراع، وهذا ما ذهبت إلٌه 

، فً تركٌزها فً بحثها على الحركة الّداخلٌة المتنامٌة فً ستٌتكٌفتش )الفصل األّول( سوزان

 القصٌدة لفعل ما.

كتابة هذه القصٌدة ال ٌمّت ف"الؽذامً ما قد تعتّد به الّدراسات الّسٌاقٌة، عبد ّللا ٌنفً 

بصلة إلى المناسبة أو ؼرض الّشاعر، ومعرفة الّسبب ٌكون بتشرٌح الّنص، والبحث عن لّبه 

ٌّة، والّذي به ٌكون الّنّص أو ال ٌكون، وباقً العناصر هً إفضاء إلى هذه  الّذي ٌمّثله نواته الح

فً هذا الّنص وهو  و نتٌجة لها، وهو ما اصطلحنا علٌه تسمٌة الصوتٌم المهٌمنالّنواة، أ

'الخبت' وعناصر القصٌدة المتحّركة داخلها من المقطع األّول من سقوط الّشاعر من علٌاء 

قومه مّما أثمر ظلم ذوي القربى، انفصال الفإاد عن الجسد أثمر انفصال طرفة عن نمطٌته 

، صورة الكثبان شعرٌة عن ثابتها القدٌم، وتحّولها إلى إشكال جدٌد القدٌمة، وانفصال جملة

جد الخبت وحّول طرفة وأوجد الجرب والّشارع الخلفً فً حركة تضاد، وجود األشجار أ

اإلنسان إلى شجرة األثل تؽرس الّصحراء بمناخها، تحرٌم االقتراب من األشجار ٌحّول طَرفة 

قة المحال بٌن ابن العبد وخبته، وهبوط الّشاعر من عالً إلى طْرفة نجمة بعٌدة مّما ٌقٌم عبل

الّشٌوخ أوجد إفراد ابن العبد، أّما رعً الجراح نتج عنه جرب البعٌر، وجمع األؼصان نتج 

عنه ٌد تشّد الّرٌح على ؼابات الخبت إلى صورة قوم الّشاعر، أّما األؼصان فؤوجدت ثوب 

ذا كلّه ٌحدث شعرٌا بصورة قبل من المعلّقة، وهالقصٌدة والبحر، وال ٌتبّرأ كما فعل من 

مفتوحة..."
2

 

رح ٌكشؾ عن تناص معلّقة طرفة مع قصٌدة الخبت للّدمٌنً بطرح طّ بهذا الؽذامً الف

ٌّة الّتً أفرزتها معطٌات العصر: أربع صفات علمً موضوعً ممنهج، إذ " من صفات العلم
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فً الّدٌنامٌكٌة فً مقابل الجمود  –من خبلل وظٌفة العبلقة هً: الّنسبٌة فً مقابل اإلطبلق

."الوصفٌة فً مقابل المعٌارٌة –االستنباط فً مقابل اإلسقاط  –تحّوالت األثر
1

والقصٌدة وفق  

الّدقة والوضوح،  عرضهوهذا ما ٌضفً على  .رإٌته تتحّرك على مستوى المداخلة )الّتناص(

 هكما ٌقول عن و الّنقد لآلخرٌن ولٌس بؤسلوب فجّ المعلومة أله أسلوب خاص فً تقدٌم كما أّنه 

 والّتوضٌح.واضح له اإلطناب فً الّشرح  بؤسلوب الباقبلنً، بل

ٌّة الّتفكٌك تشرٌح الّنّص وتفكٌكه..  "... ٌقول الؽذامً:فً الكشؾ عن الّشعر  وعن أهم

الفّنً إلى رتبته البّلبقة به. وهذا  ٌمّكننا من تنقٌة الّشعر مّما هو لٌس بشعر، ومن ترقٌة القول

"،لٌس سوى تهشٌم كامل لوحدة القصٌدة أو ما ٌسّمى بوحدة القصٌدة
2

ثّم ٌتحّول اّتجاهه إلى  

والحّق أّنه ال وجود لشًء اسمه وحدة موضوعٌة فً الّشعر حدٌثه عن وحدة القصٌدة، ٌقول: "

ٌّده وتقضً على كّل )الؽنابً( وٌجب أاّل ٌكون، ألّن ذلك معناه خنق الّشعر  بمعان محّددة تق

نبض فٌه. وما مطلب الوحدة الموضوعٌة إاّل وهم ساذج سقط فٌه بعض نقّادنا بؽباء ال ٌمكن 

تبرٌره. وكم جنى ذلك على تذّوقنا لروابع شعرنا القدٌم، وجعلنا نّتهم نماذج ذلك الّشعر بالبدابٌة 

 –عجزنا عن إدراك أبعاد الّشعر الجاهلً والّسذاجة وما من بدابً أو ساذج سوانا نحن. إّن 

سٌمٌولوجٌا ٌسمح لئلشارات الّشاعرٌة بؤن تتحّرك بكّل  كان بسبب تقصٌرنا فً تلقٌّه تلّقٌا -مثبل

ٌّة وانعتاق. " ما فٌها من حر
3

 

ٌّة سبق ثّم ٌقول عن الّشعر الجاهلً: " ًّ قد بلػ مرحلة تجاوز وإّنً ألرى الّشعر الجاهل

ٌّة من بعده فٌها كّل العصور  ٌّة جّدا،  –حّتى الحدٌث منها  –الّشعر ٌّة راق وجاء بنماذج شعر

، وأخّص بالّتمجٌد تلك الّنماذج الّشعرٌة اآلتٌة من  ًّ ًّ إبداع وستظّل نماذج علٌا لكّل تفّوق فّن

أفذاذ كامرئ القٌس وطرفة بن العبد، والّنابؽة الّذبٌانً، تلك القمم العالٌة الّتً حلّقت وتحلّق 

."منها قصابد فّذة إن هً إاّل قٌود األوابد
4

هنا ذكر على سبٌل المثال ال الحصر وكما قال  ومن 

الؽذامً ؼابب ٌستحضره القارئ، وبالّتالً نلحق بالمجموعة كما هو واقع: لبٌد بن ربٌعة 
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وعنترة بن شّداد، وعبٌد بن األبرص، وزهٌر بن أبً سلمى، عمرو بن كلثوم، الحارث بن 

 حلزة، واألعشى. 

 : والّتضمٌن امرئ القٌس معلّقة -د

فً شرحه كان لمعلّقة امرئ القٌس هً األخرى نصٌبا من الّنقد الّتشرٌحً الؽذامً، ف

ببٌت من معلّقة امرئ القٌس: ِقَفا  الؽذامً الّتً تتحّرك فً باطن البنٌة، ٌشٌر للعبلقات الّداخلٌة

ة منهما متضّمنة َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبٌٍب وَمْنِزِل، "فٌه عبلقة الّتضمٌن البسٌط، عندما تكون واحد

لؤلخرى، والّثانٌة حّرة، حٌث تستطٌع جملة قفا نبك االستقبلل بنفسها، لكن: من ذكرى حبٌب 

ومنزل تعتمد على سابقتها."
1

 

 فإذا قرأنا قول امرئ القٌس )هذا بصدد شرحه لقصٌدة حمزة شحاتة( مثبل: 

 ًَّ ٍل َكَمْوِج اْلَبْحِر أَْرَخى ُسُدولَُه   َعلَ ٌْ ْبَتلًَِولَ ٌَ  ِبؤَْنَواِع اْلُهُموِم لِ

"لو قرأنا اللٌّل بؤّنه اللٌّل المعروؾ، فإّننا بذلك نقتل الكلمة فً البٌت ٌرى الؽذامً أّنه 

ٌّدها فً موضعها ال حٌاة فٌها. ولكن لو عاملناها على أّنها إشارة مثٌرة للقّراء على مختلؾ  ونق

ٌّة، وألدهشنا كم ستعنً، وكذلك إشارات تباٌن مشاربهم، لكّنا بذلك أعطٌناها حقّها ك قٌمة فن

ٌّل.  سابر البٌت، واستهّل الّشاعر البٌت بواو )رّب( تصّرح بؤّن اللٌّل المطلوب هو لٌل متخ

وكؤّن الّشاعر ٌناجٌنا بشؽؾ مجروح طالبا مّنا إسعافه، ونتصّور معه اللٌّل المبتكر..."
2
 

 قة امرئ القٌس الّذي ٌقول:وبصدد شرحه لقصٌدة شحاتة ٌستشهد ببٌت من معلّ 

اِبِك َتْنَسلًِ    َوإِْن ُكْنُت َقْد َساَءْتِك ِمنًِّ َخلٌَِقٌة    ٌَ اِبً ِمْن ِث ٌَ  َفَسلًِّ ِث

ٌقول الؽذامً: "ومحنة شحاتة فً عٌشه كانت كبٌرة وعمٌقة، أّدت إلى الّرفض والّتمّرد 

كون بمعنى الّتكفٌر عن الخطٌبة، على ظروؾ المعاش، ثّم تحّول الّرفض من معنى الّتجاوز، لٌ
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وتّمت ممارسة ذلك بؤن ٌنسلخ شحاتة من مبلبسات الخطٌبة على مفهوم بٌت امرئ القٌس 

)ذكر( فؤخذ ٌسّل نفسه من أخطابه.."
1

 

تجربة لصاحبها فً تفسٌر إشارات الّنص. " لٌست سوىبؤّنها القراءة وبهذا تؽدو 

وعندما ترى تهشٌم الباقبلنً لمعلّقة امرئ القٌس ومعلّقة زهٌر، حّتى أّنه لم ٌر فٌهما وال حسنة 

ٌّبتان، وإّنما ٌعنً فقط  واحدة، فإّن هذا ال ٌعنً أّن الباقبلنً  قاصر الفهم، وال أّن القصٌدتٌن س

الّنّصٌن، وهذا ما وجده هو فٌهما، ولسواه كّل الحّق فً  أّن ذلك هو تفسٌر الباقبلنً إلشارات

كّل قارئ فً الّنّص أشٌاء منه أي أن ٌرى  ؼٌر ما رأى، فهذا هو ؼاٌة الّشعر،أن ٌرى فٌهما 

، وإّنما تعكس صورة الّناظر تّماما مثل الّتطلّع فً المرآة، إذ ال تحمل المرآة صورة محّددة هو،

ولذا فإّننا نقرأ هاتٌن  ّص هو انعكاس لما فً نفس القارئ،وما تحمله إشارات النّ  فٌها،

 المعلّقتٌن، فنرى فٌهما ؼٌر ما رآه كّل أسبلفنا، من شارحٌن ودارسٌن ولؽوٌٌن وؼٌرهم.

وهذا هو الّنّص المطلق." وسٌرى ؼٌرنا فٌهما ؼٌر ما رأٌنا،
2

لكن الؽذامً بالػ فً إعطاء تلك  

ٌّاقٌة بإفراغ الّنص األهمٌة الكبٌرة للقارئ ودون أن ٌ شعر رّبما فٌما وقعت فٌه الّدراسات الّس

 ، وما ال ٌحتمل.ال ٌقولا للقارئ كٌفما ٌشاء وقد ٌقّوله م هّمة الملءموترك 

 فً شعر الحكمة: والتمركز المنطقً بن أبً سلمى  معلقة زهٌر -هـ 

الؽذامً عبد ّللا  شؽلت معلّقة زهٌر بن بً سلمى حّظا من البحث والّدراسة فً كتاب

هذه المعلّقة،  قراءة إلى دور القراءة الّتشرٌحٌة مّرة أخرى فًالخطٌبة والّتكفٌر، الّذي أشار فٌه 

"القراءة الّتشرٌحٌة ألبٌات الحكمة تكشؾ هذه العٌوب المتمّثلة فً اعتماد هذا الّنوع إذ ٌقول: 

من الجمل واعتمادها على الّتمركز المنطقً وهو اعتماد ٌعمً الّشاعر عن حركة الّنص، 

وٌوقّعه فً تناقض مع نفسه بسبب الّتناقض بٌن منطقه ولؽته. وذلك ألّن سلطان البٌت الواحد 

وٌعمٌه عن سابر األبٌات، فإذا ما جاءت القراءة الواعٌة لمثل هذه الّنصوص  ٌستحوذ علٌه
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ٌّنت الّنواقص،" ظهرت العٌوب وتب
1

ٌذكر الؽذامً األبٌات الّتً تمّثل هذه وكمثال على ذلك  

 (، سنشٌر إلى اثنٌن منها: 57إلى البٌت  50من البٌت ) الّظاهرة

ٌُصَ  ٌُوَطؤْ ِبَمْنِسمِ           ةٍ اِنْع ِفً أُُموٍر َكِثٌرَ َوَمْن لَْم  اٍب َو ٌَ ْس ِبؤَْن  ٌَُضرَّ

ُذدْ           ٌَ ٌُْظلَمِ َعْن َحْوِضِه ِبِسبَلِحِه          َوَمْن لَْم  اَس  ْظلِِم النَّ ٌَ ُم َوَمْن اَل   ٌَُهدَّ

الحظ الؽذامً أّن هذه األبٌات "تحاول تؤسٌس معادلة منطقٌة فً أدب الّسلوك 

وتقوم على أّن مسلك الفرد هو األصل فٌما ٌبلقٌه من الجماعة، وهذا الفرد االجتماعً المهّذب، 

البّد له من أمور ٌفعلها لكً ٌتجّنب أمورا كثٌرة، والمعادلة تقوم على كّفتٌن: فً األولى ٌكون 

المسلك وفً الّثانٌة ٌكون رّد الفعل )مثل من ال ٌصانع= ٌضّرس بؤنٌاب وٌوّطؤ بمنسم(، ولم 

عر منطق أبٌاته ألّنه كان خاضعا لسلطان فّنٌات البٌت: الوزن/ الّروي/ المعادلة ٌتذّكر الّشا

الّشرطٌة، ونظام األبٌات المحكم كان سببا فً تخدٌرنا وقت استقبال القصٌدة مّما جعلنا نخضع 

لموسٌقاها وإٌقاعها ونظامها الّصارم دون أن نرى خلل منطقها، ودراسة نصوص بناء على 

تشرٌح هذه الجمل ٌكشؾ كّل عٌوب الّشعر المعنوي الّذي جعل الحكمة هدفه،  نظام الجمل ثمّ 

وبها جاء ارتكازه منطقٌا مهمبل بذلك نصوصٌة الّشعر الّشعرٌة أو الّنحوٌة على تعبٌر درٌدا، 

ولذلك الّشعر المكّون من )جمل الّتمثٌل الخطابً المختلفة عن الجمل الّشعرٌة( ٌقع دابما 

ن الّنص ومنطقه..."عرضة للّتناقض بٌ
2

وبهذا ٌخالؾ الؽذامً موسى ربابعة حٌنما رأى قٌام  

معلقة زهٌر على أبٌات من الحكمة هو ما جعل أبٌاتها أكثر تبلحم )فً المبحث الّثانً من 

 الفصل الثانً(.

الّتركٌز على الّشعر الجاهلً فً وٌظهر الؽذامً فً هذا الكتاب )الخطبة والّتكفٌر( بالػ 

، وجّل الّشعراء الّذٌن استحضر نصوصهم الجاهلٌة من أصحاب المعلّقات عدا ظريلنّ القسم ا

فً عدد األبٌات زهٌر بن أبً سلمى أكثرهم حضورا، وهو أوفر أقرانه حّظا "اثنٌن، وكان 

"الّتً استشهد بها،
3

 "جل أبٌات المعلّقة فً الحكمة وحلّلها وكشؾ ما فٌها من وبهذا أورد 

                                                           

.6@ٌنظر: عبد ّللّا محمد الؽذامً، الخطٌبة والّتكفٌر، ص  -
1 

. ;@، ص نفسه المرجعٌنظر:  - 2 

.9:;عبد الرحمن بن إسماعٌل الّسماعٌل، الؽذامً الّناقد، ص  - 3 
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تناقض وفق رإٌته."
1

فهً "ذات جمل تعتمد على الّتمركز المنطقً" 
2

معلقة زهٌر الّتمركز   

ٌّبت ونفت حركة الّنص الّداخلٌةالمنطقً وجمل الّتمثٌل الخطابً  .، الّتً ؼ

فً توضٌح القضاٌا والّظواهر، فاألمثلة واألحداث وبهذا المنظور ٌظهر الؽذامً مطنبا 

ما ٌمكن عمله، فهو ٌشٌر فً كتاب آخر له عن ن باب الّتمثٌل على كثٌرة لكّنه ٌذكر بعضها م

ٌّة فٌه ما ٌساعد على كشؾ  معلّقة زهٌر وتمركزها المنطقً، "واألخذ بمبدأ الجمل الّشعر

ٌّة المتماسكة، كتناقض زهٌر فً معلّقته  الّتفّكك والّتناقض، مثلما ٌكشؾ عن األنساق العضو

ألّنه ٌفّكر فٌه بٌتا بٌتا على فترات زمنٌة بسبب عادته الحولٌة، مّما ٌحدث تصّدعا داخل الّنص، 

".متقّطعة فٌحدث االنفصال داخل الّنص
3

وكّل هذا الّتفكٌك عند الؽذامً لبعض أبٌات المعلّقة  

 لحمزة شحاتة بعض القصابد من هذا الّنوع، لكّنه أبعدها من دراسته.لى أّن فً الحكمة لٌصل إ

 اإلبداع:ومداخالت بن شّداد عنترة  معلّقة -و

ِم، ففً قول عنترة َعَراَء ِمْن ُمَتَردِّ المداخبلت ٌنطلق الؽذامً فً قراءته، ": َهْل َؼاَدَر الشُّ

، ومقولة فراي:  ًّ بٌن الّشعراء منذ القدم، وهو أمر ال ٌخّص العرب فقط وإّنما هو حّس عالم

قتضً تصنٌفا كّل ما هو جدٌد فً األدب لٌس إاّل مادة قدٌمة صٌؽت مّرة أخرى بطرٌقة ت

خرون وٌومبون وٌشٌرون عراء أمراء الكبلم.. ٌقّدمون وٌإجدٌدا، ومقولة ابن فارس: والشّ 

وٌختلسون وٌعٌرون وٌستعٌرون.."
4

ولذا فإّن كّل نّص جدٌد ٌؤخذ من سالفه، فقول شرٌؾ  

َة اْلَباِن َتْرَعى ِفً َخَماِبلِِه    لٌهنك الْ        الّرضً:  ٌَ ا َظْب ْوم أَنَّ ٌَ   اْلَقْلَب َمْرَعاكِ  ٌَ

جملة الّنداء عند شرٌؾ الّرضً فً مطلع البٌت، وهذا نهج  جاءتٌقول الؽذامً: "

"،طرقه شعراء العربٌة منذ عهد مبّكر
5
 كما فعل عنترة فً قوله: 

ا َداَر َعْبلََة ِباْلَجَواِء َتَكلَِّمً   َوِعِمً َصَباًحا َداَر َعْبلََة َوأَْسلِِمً     ٌَ

                                                           

.9:;، ص المرجع الّسابق - 1 

.<@عبد ّللّا الؽذامً، الخطٌبة والّتكفٌر، ص  - 2 

. ?;عبد ّللا الؽذامً، القصٌدة والّنص المضاد، ص  - 3 

. ?<9، <<9ٌنظر: عبد ّللّا محمد الؽذامً، الخطٌبة والّتكفٌر، ص  - 4 

.>6:، ص المرجع نفسهٌنظر:  - 5 
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الّذي استدعى بٌته هل ؼادر الّشعراء )الّشاعرٌة( للّتدلٌل على أّن الّشاعرٌة الؽذامً ف

تنهض على مخالفة المؤلوؾ، وبٌته ٌا دار عبلة للّتدلٌل على ظاهرة فنٌة وهً الّنداء كنهج 

 .طرقه الّشعراء العرب القدماء أثناء تحلٌله لكافٌة شحاتة

اصطبلحا، وفً تحدٌد مفهومها، وضبط اختلؾ الّدارسون العرب فً ترجمة الّشعرٌة 

موضوعها، وتعٌٌن موقعها من المفاهٌم المتاخمة لها ورسم الحدود والعبلقات الّتً تربطها 

بها، فقد اختلفوا أٌضا فً تحدٌد اإلطار الّذي ٌنتظمها )نظرٌة، علم، منهج، ..(، فهً نظرٌة 

البٌان عند الؽذامً،"
1

عنها: "أفّضل استخدام مصطلح  أّما الّشاعرٌة عند الؽذامً فٌقول 

( ألسباب ذكرتها فً الخطٌبة والّتكفٌر."Poeticsالّشاعرٌة كمقابل لمصطلح )
2

حٌث رأى أّن  

"مصطلح الّشعرٌة ٌتوّجه بحركة زببقٌة نافرة نحو الّشعر وال نستطٌع كبح جماح هذه الحركة 

"و الّشاعرٌة،بدٌبل اصطبلحٌا آخر هلصعوبة مطاردتها فً مسارب الّذهن، مقترحا 
3

الّتً  

تبتؽً أن تكون "مصطلحا جامعا ٌصؾ اللّؽة األدبٌة فً الّنثر وفً الّشعر، وٌقوم فً نفس 

وٌشمل فٌما ٌشمل مصطلحً األدبٌة واألسلوبٌة." ( فً نفس الؽربً،Poeticsالعربً مقام )
4

 

  :بن العبدطرفة معلّقة والقٌس امرئ  بٌن معلقة ص )سٌاق الجملة الّشعرٌة(نّ الذاكرة  -ز

 تعتبر هذه الّدراسة من أهّم ما وقؾ علٌه الؽذامً فً نقده الّتشرٌحً، وما كشؾ عنه،

منذ  ٌقول الؽذامً: "ماذا عّنا نحن والقصٌدة...؟ هذه القصٌدة الّتً مارسنا الكتابة عنها وضّدها

مجالس الّنابؽة فً عكاظ، وإلى ما ال نهاٌة. مارسنا ذلك بثقة واطمبنان، ولم نتساءل قط عن 

قدرتنا أو عجزنا عن الكتابة عن نصوص هً بمثابة القبٌلة الّتً ننتمً إلٌها أو الخٌمة الّتً 

. لم نتساءل عن نصوص كّنا نحن بعض ثمارها ولم نستفسر عن قدرة انؤوي تحت أطنابه

"ى الحدٌث عن الّنواة وعن الّشجرة.مرة علالثّ 
5
 وفً هذا القول كما ٌشٌر ٌوسؾ وؼلٌسً قاببل: 

                                                           

.?6:ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح، ص  - 1 
 .6?8م، المركز الّثقافً العربً، الّدار البٌضاء، ص =@@8: 8 عبد ّللّا الؽذامً، المرأة واللّؽة، ط -2

.?8، عبد ّللّا الؽذامً، الخطٌبة والّتكفٌر، ?@9مصطلح، ص ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة ال - 3 

.96، @8عبد ّللّا الؽذامً، الخطٌبة والّتكفٌر، ص  - 4 

.>م، المركز الّثقافً العربً، بٌروت/الّدار البٌضاء، ص ;@@8: 8عبد ّللّا محمد الؽذامً، القصٌدة والّنص المضاد، ط - 5
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"إّن فً هذا القول األخٌر تعرٌجا ضمنٌا على مفهوم الكتابة،" قاببل:
1

أي كتابة الّنص بإعادة  

 قراءته قراءة مختلفة عن القراءات الّسابقة، قراءة بانٌة ال هادمة. 

ٌّة الّشفاهٌةالؽذامً إلى عبد ّللّا ثّم تطّرق  والّتدوٌن، وما قد أحدثته من إتبلؾ لبعض  قض

اشتراك كل لى إٌجاد حل إ بٌلسّ الباعتباره بعد ذلك جؤ إلى الّتشرٌح الّنصوص الّشعرٌة، ثّم ٌل

فً كل الكلمات، واختبلفهما فً  من معلّقة امرئ القٌس ومعلّقة طرفة بن العبد ببٌت شعري

 : كلمة واحدة 

لم ٌكن نقبل للّشفاهً إلى الكتابً، ولكّنه "الؽذامً بذلك عن الّتدوٌن على أّنه: ٌقول 

ًّ للّرواٌة الّشفوٌة. وهذا أبقى الّشفاهٌة بكّل شر ه أوطها وصفاتها ونتابجها، وما نقرتسجٌل خط

اهٌة اآلن هو الّشعر الجاهلً المروّي ولٌس المدّون. فالّتدوٌن قد ثّبت الّرواٌة وعّزز القٌم الّشف

ٌّا كتابٌا، بمعنى أّنه ٌّتسق  ٌّاها... واإلبداع الجاهلً كان إبداعا شعر فً الّشعر الجاهلً وأورثنا إ

ٌّة، فهو فردّي ٌقوم على نّص أصٌل فرد،  مع شروط الكتابٌة أكثر من اّتساقه مع شروط الّشفاه

س عن بدر شاكر وٌقوم على آلٌات اإلنشاء الّشعري الؽنابً الّتً ال ٌفترق فٌها امرإ القٌ

ٌّاب ٌجٌد الكتابة وعدم تٌقننا من معرفة امرئ القٌس لها، واألمٌة  ٌّاب إاّل بمعرفتنا أّن الّس الّس

المنتشرة فً ذلك الّزمن هً أمٌة الٌد والخط وال تجعل الّشعر الجاهلً شعرا شفاهٌا لمجّرد أّن 

المملكة العربٌة الّسعودٌة قابلٌه لم ٌسّطروه على ورق، كما تشٌر حفرٌات قرٌة الفاو جنوب 

ٌّة وٌعلّقونها على المعابد... والّشفاهً نّص  إلى أّن الّناس ٌكتبون نصوصهم الّدٌنٌة والّشعر

ًّ مشا ."ع. أّما الكتابً فهو نّص فردّي وؼنمط ًّ ٌر نمط
2

ٌشٌر الؽذامً بقوله هذا إلى الّشفاهٌة  

 عاّمة ولٌس إلى شفاهٌة الّشعر الجاهلً.

ًّ فً حٌن أّن  ًّ )فردّي  ثابت(، فإّن الّشفاهٌة فٌه هً  عنده هو " الّنّص الجاهل نّص كتاب

شفاهٌة الّرواٌة، وقد امتزج هنا صنٌع الّراوي بصنٌع الّشاعر فاشتبه األمر علٌنا... ولكن بإزاء 

ذلك ظهر الّتفّرد واالختبلؾ والّتجاوز والمبارزة اإلبداعٌة. وهذه لٌست من صفات الّشعر 

 ًّ مّما ٌجعلنا نقول إّن القصٌدة الجاهلٌة خلٌط من الّسمتٌن معا. ونحن هنا نعزو أسباب  الّشفاه

ذلك إلى الّرّواة، الّذٌن مارسوا الّشعر ممارسة شفاهٌة دفعت بهم إلى االعتماد على الّنمط 
                                                           

.>>:ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح، ص  - 1 

.86، ص القصٌدة والّنص المضادٌنظر: عبد ّللّا محمد الؽذامً،  - 2 
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ٌّة لها صفة الّثبات والّتكّرر، فؤثبتوها  لظروؾ عملٌة، وهذا أّدى بهم إلى تداول صٌػ شعر

روها بٌن األشعار."وكرّ 
1

معنى ذلك أّن الشفهٌة الّتً نعت بها كثٌرا الّشعر الجاهلً المعلّقاتً  

ٌّز هذه  خاّصة هً شفهٌة الّرواٌة ال شفهٌة الّشعر، ومع جعل الؽذامً ٌدرك ذلك هو تم

الّنصوص وتفّردها عن بعضها وعن بقٌة الّنصوص األخرى فً اآلن نفسه، ومع ذلك فهو 

 ه الّنقدي لٌكشؾ عن ذلك أكثر.ٌعمد إلى إجراب

"على أّن الّتمٌٌز بٌن ما هو  ، واّتخاذه كحلّ الّتشرٌحً ٌجنح الؽذامً إلى إجرابهوبذلك 

ًّ دخٌل، أمر ممكن من خبلل الّتشرٌح  ًّ شفاه من الّشاعر وفً قصٌدته، وبٌن ما هو نمط

ٌّزتٌن فً الّنص، أحدهما ذاكر ة الّراوي، الّنصوصً الّذي ٌفترض وجود ذاكرتٌن متم

". ًّ واألخرى ذاكرة الّنص. ولقد تزاحمت الّذاكرتان على الّنّص الجاهل
2

 

الؽذامً أّوال بتعرٌؾ فً الّنص عن الّنص لمعرفة حقٌقة الّنص ٌشرع وبصدد بحثه 

ٌّن وإظهار فهو نص. وأصل  :قاببل الّنص "الّنص كما ٌقول ثعلب هو كشؾ وإظهار.. وكّل تب

أقعدها الّشاعر على  -إذن –مادة الّنص من قولهم: نّصه، إذا أقعده على المنّصة، والقصٌدة 

منّصة الّشعر، وتركها لنا على أّنها كشؾ واستظهار، وعلٌنا نحن كشؾ الكشؾ، والحفر فً 

وكّل بٌت  .ٌدة فً بحرها الّطبٌعً الّذي ال ٌمكنها أن تعٌش إاّل فٌه..منّصة الّشعر لنضع القص

ٌّة للبقاء فً موقعه الّطبٌعً.. ".تابه بٌن القصابد سوؾ ٌجد لنفسه أسبابا حٌو
3

وبهذا المعنى  

تكون القصٌدة كشؾ عّما ٌجول بذهن الّشاعر وخواطره، فٌبٌن عنها وٌفصح عنها فً نّص 

 لمتناسق األعضاء.متبلحم األجزاء كالجسد ا

ٌّهما تحوي أصبل البٌت الّشعري  كما نلفً الؽذامً فً تشرٌحه للمعلّقتٌن للبحث فً أ

"وال رٌب أّن الّنقد الّنصوصً  :، حٌث ٌقولمبدأ تفسٌر الّشعر بالّشعر المقصود، ٌعمد إلى

تفسٌر بمفهوماته األساسٌة ٌساعد على تجلٌة األمر وتوجٌه البحث، خاّصة ما ٌتعلّق بمبدأ 

الّشعر بالّشعر، وهو مبدأ ٌإّسس لعضوٌة الفعل الّشعري، وٌإّكد جسدٌة الّنص بمعنى حٌوٌته 

                                                           

.89، ص المرجع الّسابق - 1 

.:8، 89ص  المرجع نفسه، - 2 

.:8، ص المرجع نفسهٌنظر: - 3 
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وتفاعله الّداخلً الّذي ٌنفً الّدخٌل وٌثبت العنصر األصٌل لٌبنً ذاكرة الّنص."
1

فٌتطّرق بذلك  

ٌبً مع بقٌة بإدراج البٌت الّشعري فً سٌاقه الّترك ذاكرة الّراوي، وذاكرة الّنص إلى كّل من

 :، فٌبحث أّوال فً ذاكرة الّراويالجمل الّشعرٌة

  :ذاكرة الّراوي -

"الّشعر أثر لشٌبٌن هما الّناقل والمنقول وسنجدهما  :والّشعر ٌقول الؽذامً عن الّرواٌة

معا داخل الّشعر، والمطلوب هو الّتمٌٌز بٌن الفعل الّشعري داخل القصٌدة، وبٌن الفعل 

الّذوقً فٌها، أي بٌن ذاكرة الّنص وذاكرة الّراوي. وال رٌب أّن الّرواٌة هً ضرب االنتقابً 

من الّتفسٌر ومن الّنقد، مثلما هً انتقاء وتذّوق. مّما ٌعنً أّن القصٌدة الجاهلٌة قد نقلت إلٌنا بعد 

نقدا. أن تداخلت فٌها عناصر الّشعر كإبداع فردي مع عناصر الّرواٌة انتقاء وتذّوقا وتفسٌرا و

ولٌس من الّصعب الّتمٌٌز بٌن هذه األشٌاء داخل الّنص الواحد، إذا ما نحن أخذنا بمبدأ جسدٌة 

"ثّم أخذنا بإجراء الّتشرٌح علٌه، الّنص،
2

ٌبدو واضحا لنا من هذا القول تصرٌح الؽذامً  

هما، ثّم بإجرابه، والمادة الّتً سٌجرٌه علٌها، تشرٌح جسمً المعلّقتٌن من أجل الكشؾ عّما فٌ

 إعادة بنابهما من جدٌد. 

بهذا صارت ؼاٌات ف الّراوي محاصر، ولٌس حّر فً أن ٌروي كٌفما ٌشاءبما أّن و

الّرواة قٌدا ٌحاصرهم وٌوّجه اختٌارهم، وزاد هذا من مآسً القصٌدة الجاهلٌة، حٌث حاصرها 

بعض الّرواة  الّزمن والّظروؾ فؤضاعتها ما عدا القلٌل، وتدّخلت فً هذا القلٌل ؼاٌات

ٌّعت بعض هذا القلٌل وشّوهت البعض اآلخر. وفً وسط ذلك اختلفت اآلراء  )النحوٌة(، فض

 واألهواء، فللّرواة اآلراء وللقبابل األهواء. وبٌن هذه وتلك وقع الّشعر.

، وٌراه الؽذامً بؤّنه ناتج الّزمن والظروؾ، كما أّنه: ّثالث للّرواٌةكما أّن هناك حصار  

فً الّضؽط على ذاكرة الّراوي، ودفعها إلى أفعال هً فً حقٌقتها ضّد الّشعر.  شاركهما"

ٌّا، ومن الّذٌن  والّشعر ال ٌضبطه إاّل أهله، ولكن هناك من ٌنتحل وٌخلط عمبل صالحا بآخر س

ٌّة محّمد بن إسحاق بن ٌسار الّذي ٌعتذر بقوله: ال علم لً بالّشعر، أتٌنا به  ؼلطوا بحسن ن
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ٌنا الّتمٌٌز بٌن العملٌن ألّن ضبط الّشعر ٌحافظ على ذاكرة الّنص، فهذا الّرجل فؤحمله، وعل

العالم الموثوق الّذي ال علم له بالّشعر ومع ذلك أخذ عنه الّناس الّشعر، لثقة فً علمه، ولقلّة 

الّشعر، وهذا ما أفسد وهجن )خلط(... وهناك من تعّمد الخلط كحّماد الّراوٌة، والؽلط لم ٌكن 

سن نٌة أو قصد بل ٌداخل حّتى علماء الّشعر الموثوقٌن، وقد أخذ األصمعً واألحمر على بح

المفّضل فً رواٌاته ألبٌات المرئ القٌس وأوس وؼٌرهما ."
1

 

"الّرواٌة بشفوٌتها وبظروفها الموّضحة هنا ضلّلت الّدارسٌن  ٌرى الؽذامً أنّ وهكذا 

ًّ مثل موقؾ طه حسٌالمحدثٌن مثلما أشكلت على األوابل.. وراح فر ن ٌق ٌشّك بالّشعر الجاهل

رٌق آخر ٌصؾ الّشعر الجاهلً بالّشفاهٌة مثل جٌمس فً أوابل أمره ومرجلٌوث، وراح ف

ٌّز بٌن الّنمط الّدخٌل والّنمط األصٌل )ه ي ٌنشؤ و المعجم الّداللً والّتركٌب الّذمونرو الّذي لم ٌم

ٌّا و األدبً، وهذا ٌحدث فً كّل اصطبلحٌا للجنس ضمن األعراؾ األدبٌة وٌشّكل سٌاقا لؽو

... وهذا الخلط والّتداخل هً أخطاء ولٌست تقالٌدا أو أعرافا أدبٌة، وهً من أفعال اآلداب

"،ذاكرة الّراوي ولٌست من صنابع الّشعراء
2

وبهذا نجد الؽذامً ٌنفً ما قد ٌقع على الّشعر  

والّشاعر من أخطاء، وٌرفعها بذلك إلى الّراوي فً رواٌته، ألّن ما قد ٌنجّر عن ذلك هو نعت 

   الّشعر الجاهلً بكثٌر من العٌوب أشرنا إلٌها فً مدخل البحث.

ًّ فهو أّن الّتشابهات لٌست تؽوما حدث للّنّص الّشعرّي الج حدث فً الّنّص ٌّرا ٌاهل

الواحد، ولكّنها تداخبلت نمطٌة بٌن نصوص مختلفة، وهذا ال ٌعنً أّنه مفتوح للمنشد ٌتصّرؾ 

فٌه كما شاء والمشكل الّظرفً: قاد الّرّواة إلى الخلط، فالّراوي أداة توصٌل، وهو ناسخ ٌستعمل 

، والّراوي لٌس له لسانه بدال عن القلم، وذاكرته بدال عن الورق، وبهذا ٌحبّللمشكل الّظرف ًّ

حقوق  تماثل حقوق المنشد فً الّشعر الّشفاهً، فمهّمته نقل القصٌدة بؤمانة كاملة، ومن هنا 

ًّ صحٌح إجماال ولكّنه من داخله مختلط  نقول: إّن مجمل الّشعر الجاهلً هو شعر عرب

ل الؽذامً إلى ذاكرة ، هذا اعن الّرواٌة ثّم انتقومتداخل ال بفعل المبدعٌن وإّنما بؤخطاء الّرواة

  الّنص فٌما ٌلً:
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 ذاكرة الّنص:  -

كٌؾ حكم الّنقد االنطباعً على اشتراك بٌت شعرّي بٌن امرئ  مدخلكّنا قد أشرنا فً ال

القٌس وطرفة، وكٌؾ أّنه قد أدرجه البعض ضمن الّسرقات الّشعرٌة، هذا البٌتان وقؾ علٌهما 

إضافة إلى ما قّدمه عن ذاكرة الّراوي  عبد ّللّا الؽذامً بإجرابه الّتشرٌحً وقفة مؽاٌرة،

من  المعرفة بما ورد المعلّقاتً، فٌشٌر الؽذامً بذلك إلى سنكشؾ عّما وّضحه فً ذاكرة الّنص

 كتب األدب عن اشتراك مشهور بٌن امرئ القٌس وطرفة )لهذا اختارهما( فً البٌت الّتالً: 

 لِ مَّ جَ تَ ى وَ سً أَ  كْ لِ هْ  تَ اَل  ونَ ولُ قُ ٌَ        مهِ ٌِّ طِ ى مَ لَ ً عَ بِ حْ ا صَ هَ ا بِ وفً قُ وُ 

 دِ لَّ جَ تَ "     "   "      "   وَ           "     "     "      "      "               

طرفة قاله إّما  إنّ  :واقدٌما أو حدٌثا قال ٌنالبٌتهذٌن عن  وامن تكلّمم كثٌر من الّنقاد و 

موسى ربابعة أشار ) أخذا عن امرئ القٌس أو تضمٌنا عن وعً أو عن تداخل نصوصً

عن دور  ولم ٌسؤل أحدوهناك من قال أّنها سرقة، ، فً الفصل الّثانً( الّتناصإلٌهما من باب 

، ولمعرفة هل هذا البٌت محً الّذي أدخله على معلّقة طرفةبن سلم الجالّرواٌة فً الخلط حّتى ا

من هذا البٌت مادة الؽذامً جعل شفاهً مباح أم أّنه بٌت دخٌل،  تضمٌن أم هل هو نمط

ة وضع البٌت وموقعه عرفلم ه كفٌبل بالّتمٌٌز والكشؾرآإلجراء الّتشرٌح الّنصوصً الّذي 

فحص البٌت من داخل جملته )الوحدة الّشعرٌة فً كّل من القصٌدتٌن، وضعه فً جملته بو

ٌّا وذاتٌا( ونسقهالّشعرٌة المتكاملة، بنابٌا وداللٌا، تكامبل عضوٌا ٌشّكل ن  الّشعري. سقا ح

ال ٌشّك أحّد " مشٌرا إلى أّنهأّوال القٌس امرئ معلّقة ـ: وبدأ الؽذامً الّتشرٌح والّتجرٌب ب

"،فً نسبة البٌت إلٌه
1

ٌربط بٌنها رابط واحد ال ٌختلؾ ، 9إلى  1كر الؽذامً األبٌات من ثّم ذ 

( ثّم ٌدخل 4-1وهو الّنسق الّشعرّي المتحّرك عضوٌا مع فاتحة الّنص بجملته الّشعرٌة األولى )

( ، وبٌن الجملتٌن الماثلتٌن ٌحدث نوع من الّتداخل والّتقاطع، تفاعل 9-5إلى الجملة الّثانٌة )

إلى المفارقة... ومن هنا فالّنّص ٌتحّرك  ٌقوم على المشاكلة واالختبلؾ، والّتحّول من الّشبه

ٌّة تربط  حركة عضوٌة بٌن أنساقه الّتً ٌبنٌها بناء نصوصٌا متماسكا ومتداخبل على عبلقات ح
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ٌّة ذات الّنسق المتكامل،  ٌّا، وهذه القصٌدة تقوم على الجمل العضو أجزاء الّنّص ربطا ح

ة واختبلؾ داخلً ٌثري الّنص، كداللة والّدالالت تتبادل الحركة فٌها ما بٌن مشاكلة ظاهرٌ

الوقوؾ فً الجملتٌن األولى والّثانٌة، والبٌت المشكلة ٌقوم على عناصر داللٌة ارتبط مع سابر 

 القول الّصحب/ عناصر القصٌدة عبلقات عضوٌة وثٌقة، وعناصر البٌت الّداللٌة هً الوقوؾ/

 البكاء. الّتجّمل/ األسى/ /الهبلك/ )المخاطبة(

 ،طبلل والبكاءعلى األلؽذامً على كّل داللة بالّتشرٌح أكثر خاّصة على الوقوؾ وٌقؾ ا

أساسا داللٌا فٌه ٌكمن الّسر، ومن أجله ٌكون الوقوؾ، وقوؾ  ٌقول: "ومن هنا جاء البكاءف

"ً ٌكون البكاء حٌث تولّد القصٌدة،المؽادرة أّوال ثّم وقوؾ الّطلل ثانٌا. وكبلهما ٌحدثان لك
1
 

بحٌث لٌس فً القصٌدة كلّها قطب داللً مثل داللة البكاء الّذي هو عنصر عضوي ٌتمحور 

وللّشاعر تارٌخ مؤساوي مع الحّب، أّما العبرة فهً الّشفاء، وهً ذات داللة ، حوله الّنص

وهذا ؼٌر ما أشارته إلٌه سوزان ستٌتكٌفتش فً مقاربتها جوهرٌة تهٌج بكّل داللة أخرى. 

 البٌت المشكلة بما قبله:  ثّم ٌربط الؽذامًعلّقة البنٌوٌة للم

ًِّ َناِقُؾ َحْنَظلِ  لُوا          لََدى َسُمَراِت اْلَح ْوَم َتَحمَّ ٌَ ِن  ٌْ  َكؤَنًِّ َؼَداَة اْلَب

لِ  قُولُوَن اَل َتْهِلْك أًَسى َوَتَجـــــمَّ ٌَ ُهْم        ٌَّ ًٍّ َمِط  ُوقُوًفا ِبَها َصْحِبً َعلَ

مؽادرة فً تلك الؽداة وما أفضى إلٌه من موقؾ الّشاعر ظّل فٌه رى مشهد الحٌث ٌ

ٌّا بما ٌتهالك األسى وٌقؾ صحبه علٌه وهم متحملون على مطا ٌاهم، وهذا ما ٌربط البٌت حس

ٌّة، حّتى و جّربنا " إلى االستنتاج ٌصلهكذا و قبله، العبلقة بٌن البٌت وسابر القصٌدة عضو

ء حٌوّي منها. وال ٌكون إاّل العناصر الّداللٌة تشٌر إلٌه، ألّنه جزحذؾ البٌت من القصٌدة، فإّن 

"بها،
2

، وتصرٌح واضح على اشتمال المعلّقة على الوحدة فً طرح الؽذامً وهذا دلٌل آخر 

 العضوٌة، الّتً نفى وجودها الكثٌر من الّنقاد والباحثٌن.

اج البٌت خربقٌة األجزاء، بإّرب تبلحم البٌت مع لٌج قة طرفةمعلّ إلى الؽذامً ثّم انتقل 

ٌّر داللته كما سنرىمن القصٌدة و وبنفس الّطرٌقة ٌذكر ، فً معلّقة طرفةموقع البٌت  (2-3)تؽ
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، وفٌها ٌؤتً البٌت منته بتجلّد مباشرة قصودالّثانً فٌها هو البٌت المالبٌت  ،أبٌاتا من المعلّقة

، داللة الوقوؾ على األطبللٌّر تؽ"وأّول ما نبلحظه هو ٌقول عنه الؽذامً: د المطلع، بع

والّضمٌر بها ٌعود على أطبلل خولة، ونزٌد علٌها بمبلحقة دالالت البٌت فً )الوقوؾ/ 

رفة فبل نجد لها أّي أثر فً قصٌدة طرفة، كما أّن ط حب/ والبكاء/ والّتهالك/ واألسى(،والصّ 

)وهً ظلم  كلة الّشاعروقصٌدة الّشاعر تشٌر بوضوح إلى مش لٌس لدٌه مشكلة مع الّنساء،

( وحلّها وهما ال ٌمّتان بصلة إلى البٌت. مّما ، وهً هموم محّددة لها حّل محّددذوي القربى

ا فً القصٌدة. وحلّه لٌس البكاء وإّنما الخبلص  ٌّ ٌعنً أّنه دخٌل على الّنص ولٌس جزء عضو

".لنفسه
1

 

جنس قصٌدته، وال البٌت لٌس لطرفة، وما هو من ٌصل الؽذامً إلى أّن " ومن هنا

"،طرفة ضّمن البٌت فً قصٌدته، وال تستدعٌه ذاكرة القصٌدة لو حذؾ
2

 وٌشرح وٌعلّل أكثر 

ًّ بوجود عناصر تدعو إلى بعضها البعض باختٌار عناصر  بخاصٌة أسلوبٌة هً اإلجبار الّركن

على ذلك أولى اختٌارا حّرا ثّم تفرض هذه العناصر الحقل الّداللً المّتسق معها، وٌمثّل 

بقصٌدة العودة إلبراهٌم ناجً، ومن خبلل اإلجبار الّركنً الّذي تستلزمه دالالت البكاء 

"واألسى ال نجد للبٌت صدى أو أثر. والّتهالك
3

 

 نتابجهإلى براهٌن أخرى تدّعم وتإّكد رأٌه و أشار، بل حدوال ٌقؾ الؽذامً عند هذا ال

ل )لقٌس( بتجلّد )لطرفة( الّتً كانت من فعل تعدٌل كلمة تجم ، منها ما ٌخصّ المتوّصل إلٌه

رفة ال ٌحّث نفسه على الّتجّمل أو الّتصّبر )أو الّتجلّد المزعوم(. ط، الحظ الؽذامً أّن "الّرواة

وإّنما ٌدعو نفسه إلى مبادرة المنٌة ومواجهتها بعد أن رّدد "ذرنً" وأطلق على نفسه كلمة 

لٌس من مادة القصٌدة وال سٌاقها وال فً نسقها  الموت، مّما ٌإّكد أّن البٌت دخٌل طارئ

"رج ذاكرة الّنص،الّداللً فهو خا
4

تٌّسر تعدٌله بإجراء أّنه: "حرؾ الّروي ثّم ٌقول عن  

ًّ بسٌط، والفارق بٌن تجّمل وتجلّد هو صوت واحد الّدال، ألّن الّتشابه بٌن البّلم والمٌم  صوت

ق الوحٌد الّذي سّهل إدخال البٌت إلى معلّقة طرفة عند العرب متواتر، فبقً صوت الّدال الفار
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أّما الكلمتٌن فالّتشابه بٌنهما ٌكاد ٌكون تاّما فً الّتركٌب الّصوتً والّداللً والّصرفً 

والعروضً."
1

 

"إّن دعوى الّتضمٌن تقتضً  :قاببل الّتضمٌنالؽذامً القضٌة بمنظور  كما عرض

معرفة طرفة بقصٌدة امرئ القٌس، مع افتراض شٌوع هذه المعرفة، وهذا أمر ال تسمح به 

وسابل االّتصال المحدودة فً زمن الّشاعرٌن، ولو افترضنا هذا الّشٌوع وذلك الّتواصل، فإّن 

وشٌوع قصٌدة ما الّذي نراه أّن المتعاصرٌن عادة ٌتنافسون على كسب الوجاهة اإلبداعٌة. 

تجعل المبدع )المنافس خاّصة( ٌتجّنب االنزالق إلٌها، وٌحرص على تجاوزها، وطرفة فحل 

"الفحول مترفّع عن دونٌة الّتقلٌد.من 
2

 

سٌدرك أّنه أصابها خلل فً "قصٌدة طرفة  حسب الؽذامً إلى والّناظر الفاحص 

إلى الّناقة، أّما قبل ذلك تبدو مطلعها، وال تستقٌم فً نسق شعري عضوي إاّل بعد دخوله 

األبٌات مفّككة مضطربة، دخل علٌها خلط وعبث ٌشهد علٌه الّتارٌخ بشهادة ابن سبلم عن 

"،ضٌاع شعر طرفة ثّم الخلط الّذي وقع علٌه
3

حٌنما نرّدد فكرة الجمل إضافة إلى أّنه " 

ًّ بما فٌه الجاهلً ٌقوم على أنساق عضوٌة من الممكن  الّشعرٌة فإّننا نقول إّن الّشعر العرب

كشفها بالفحص والّتشرٌح، ونؽفل ذلك كثٌرا فنسًء فهم الّشعر حٌنما نفّكر فٌه بٌتا بٌتا."
4
 

وبطرحه هذا، الؽذامً ال ٌكشؾ عن قضٌة واحدة، وهً الّسرقة الّشعرٌة، بل ٌإّكد على 

 معلّقات، وهً الوحدة العضوٌة.ر الأخرى من مسابل شع

"األؼراض ال ٌتشابه فٌها الّشعراء ال  الّشعرٌة قاببل عنها: األؼراض علىكما أّنه وقؾ 

من حٌث المقصد وال من حٌث األسلوبٌات المتولّدة عن الّنص اإلبداعً، فمثبل الّناتج الّداللً 

لكّل واحد من هذه هً مكّونات لمفخرة ابن كلثوم ال ٌشبهه ناتج آخر، والمكّونات الّنصوصٌة 
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ٌّز. وقٌاس األصوات واإلٌقاع وبنٌة  ًّ متم شاعرٌة تنم عن جهد إنشابً وعن حّس إبداع

الجملة، أو فحص الّنسق الّشعري، والّشجرة الّداللٌة تكشؾ."
1

 

جعل طرفة مثاال على المعادلة اإلبداعٌة فً الّتكرار واالختبلؾ، فً قوله: وإّنً كما 

عند احتضاره، الّتً تتداخل مع مثٌبلت لها لدى شعراء آخرٌن، منها: وقد أتناسى  ألمضً الهمّ 

، والقصة ىالهّم عند احتضاره للمتلّمس، هذا الّتشابه حدث بسبب االنتقال من مقدمة إلى أخر

طرفة كان أّن " تقول أّن طرفة وهو صؽٌر سمع قول المتلمس، فقال استنوق الجمل، ومعناه 

قصٌدته عن وعً لقصد إبداعً واستطاع أن ٌجمع الجمل والّناقة فً فعل ٌداخل البٌت فً 

شعري متناسق دون الّتناقض، بل حّل الّتناقض الّسالؾ عند المتلّمس، فقال: وإّنً ألمضً الهّم 

عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتؽتدي."
2

 

ٌجملها الؽذامً فً الّتً توّصل إلٌها من دراسة معلقة القٌس وطرفة، ف الّنتابجأّما عن 

"وأخٌرا فإّن الّناتج المعرفً لما ورد فً المباحث الّسابقة ٌحّتم علٌنا الّنظر المباشر فً قوله: 

الّنصوص، لنعرؾ من داخلها ما هو أصٌل وما هو دخٌل، ما هو عضوي وما هو ؼرٌب. 

كورة )معلّقة والّتشرٌح الّنصوصً ٌعٌن على هذا الكشؾ والفضح. ومن الجلً أّن األمثلة المذ

ًّ أّن الخلط وقع على أبٌات، ولم ٌقع على قصابد  القٌس، وطرفة( ومن حال الّشعر الجاهل

بؤكملها. ومن هنا جاء الّتشابه والّتكرار. ومن شؤن اإلحصاء األسلوبً أن ٌإّسس معجما داللٌا 

حّتى  خٌلّشاذ فٌها. ولن ٌصعب كشؾ الدّ للّنص، ٌبّصرنا بالّنسق فً القصٌدة، وٌفصح عن ال

ولو كانت القصٌدة كاملة، إذا ما نحن استكشفنا الّسٌاق األدبً بقٌمه األساسٌة لدى شاعر ما، 

"لؾ ذلك بشكل قاطع فهو دخٌل وؼرٌب،وكّل ما خا
3

ٌإّكد بذلك الؽذامً فً آخر دراسته على  

   الّنقد الّتشرٌحً ومدى نجاعته فً معالجة قضاٌا الّشعر.

"إّنه تؤوٌل بارع ٌكتب الّنصوص بإعادة قراءتها قراءة ٌقول عنه وؼلٌسً: وبذلك 

تقّوض المركزٌة القرابٌة األحادٌة المهٌمنة، وكذلك فعل الؽذامً تارة اخرى مع نصوص 

أسًء فهمها وتفسٌرها سابقا، ألّنها  مرئ القٌس وكعب بن زهٌر وعنترة..أخرى لطرفة وا
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ٌه الؽذامً ذاكرة الّنص، وحٌن استعادت بترت عن جملها الّشعرٌة )سٌاقاتها(، أو عّما ٌسمّ 

، استعادت حٌاتها الّشعرٌة المتجّددة."ذاكرتها
1

 

وقوفه على  أّن الؽذامً كان بارعا فًوفً خضم ما سلؾ تقدٌمه نخلص إلى  ومن هنا

ٌّا كبٌرا بإجرابه الّنقدي المتم مهّمةقضٌة  ّكن منه، من خبلل تشرٌح معلّقتٌن، تمّس موروثا شعر

ٌضع كّل ٌة فً كّل دراساته حول المعلّقات، كما أّنه إشارته إلى الوحدة العضو ٌفوتنا بذلكوال 

، والّتقلٌب للحل الممكنة إلشكالٌة ما وٌحلّلها تحلٌبل دقٌقا بالبرهان والّدلٌلالواردة االحتماالت 

 والّتمحٌص والّتجرٌب.

لّقات إلى مختلؾ وقؾ فً مختلؾ دراسته واستنادا إلى شعر المع ولٌس هذا وحسب

القضاٌا: من قضٌة الّشعر الحر، وقضٌة الّشفاهٌة والّتدوٌن، وقضٌة الوحدة العضوٌة وهً من 

م ٌقؾ فٌها على شعر من أكثر القضاٌا وقضاٌا أخرى كالقافٌة والّروي فً الّشعر لكن ل

فكٌكٌة من الّنص، "الّتشرٌحٌة هً الّتفكٌكٌة الؽذامٌة، لٌست هً ما ترٌده التّ أّما عن المعلّقات، 

 لكّنها ما ٌرٌده الؽذامً من الّتفكٌكٌة، ما ٌرٌده عبد ّللّا الؽذامً بوصفه قاربا مبدعا للّنص

"العربً،
2

وبهذا ٌكون قد خدم شعر المعلّقات بما أضفاه علٌه من قراءة جدٌدة، وخدم الّتفكٌكٌة  

كلّما عصً علٌنا فهم الجانب رجع إلٌه التطبٌقً، قد نأو الّتشرٌحٌة كما اصطلح علٌها بإجراء 

 الّنظري، إذ فً قراءته لم ٌمر على مصطلح أو مفهوم ما ؼامض دون توضٌحه وتبسٌطه.

عبد الرحمن: "لعّل أصدق وصؾ ٌمكن أن ٌوصؾ به الّدكتور عبد ّللّا وبهذا ٌقول 

ّن الؽذامً هو ذلك الوصؾ الّذي وصؾ به روالن بارت فً الخطٌبة والّتكفٌر حٌن قال عنه: إ

وهب مقدرة خارقة على الّتحّول الّدابم والّتطّور المستمر فجعل ذاته إشارة حّرة فخبلها داال 

عابما ال ٌحّد بمدلول، إّنه ٌعزم على أاّل ٌحّد من انطبلقته كإشارة حّرة، أو ٌإّطره فً إطار 

ًّ واحد.. هذه الّصفة الّزببقٌة عرفها كّل من كتب عنه وعن مشروعه الّثقافً. ."معرف
3
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"إّنه فً تطلّعه الّذكً الستحواذ نصٌب أكبر من الّسوق  األستاذ البنكً: كما ٌقول عنه

ٌتدفّق فً األداء من األعلى واألسفل وأفقٌا: من خبلل الكتاب، والمقالة، واللّقاء الّصحفً، 

والّندوة والّسجال.."
1

بامتٌاز، "الؽذامً كان وال ٌزال ناقدا تؤوٌلٌا  فهو كما قٌل عنه أٌضا: 

عالم وفق وبالمعنى الفلسفً للّتؤوٌلٌة إذ تستند إلى الّتسلٌم بدور الّذات فً قراءة نص ال

"مقصدٌات معلنة أو مضمرة،
2
 .عاّمة والّشعر خاّصة ٌرٌد رّد االعتبار لؤلدب العربًإذ  

 نّ ذلك أمجدٌا نفعا نجده اختٌارا الموضوعات الّتً ٌختارها للبحث فً أّنه  حّتى

الموضوعات الّتً ٌختارها الؽذامً تبعا لمقام الّطرح تترك االنطباع بؤّن الثٌمٌة تتناسب "

بشكل الفت مع مقتضٌات المقام، ووسط الّتلقً، وقناة الّتوصٌل. هذه القراءات جاءت لتثبت أّن 

،الؽذامً أصبح رمزا من رموز الّثقافة العربٌة  ًّ "على امتداد خارطة العالم العرب
3

 كما أنّ  

 ،قراءته للمعلّقات فً بعضها وإن ولٌس كلّها ٌثبت أصالة هذه الّنصوص ونوعٌتها الفرٌدة

بل هو شاعر أٌضا وله نشاطات ثقافٌة  هد على ذلك فهو لم ٌكن ناقدا وحسبوقراءته لها تش

أخرى، أصٌل ألّنه: وهو ٌبدو أّنه تلمٌذ أمام شٌوخ الّسلؾ الّذي قرأ وقرأنا عنهم فً الكتب، 

 ٌر واعترؾ بالّرجوع إلٌهم دابما.خذ منهم الكثفهو أ

"إّن الؽذامً  :عنه إدرٌس بلملٌح ٌقولنلفً  الّرإٌة والمنهج عند الؽذامًضمار موفً 

ًّ ومعاصر فً منهجه، أصٌل وجريء فً  نسٌج متفّرد للحوار بٌن الحضارات. فهو عالم تراث

ّومات حضارته ذّرة من ذّرات مقمقارباته، ٌّتسع صدره لكّل ما هو جدٌد، وال ٌتنازل عن 

"العربٌة واإلسبلمٌة،
4

"ٌعمل على طرح األسبلة الكبرى الّتً ٌعالجها وفق منهج  كما أّنه  

ٌصّح تسمٌته بما بعد الحداثة، أو الحداثة الجدٌدة، وٌتلّخص ذلك فً االعتقاد بؤّن العالم فً 

هذه األنساق.. لقد كانت مجمله عبلمات ٌجب البحث عن أنساقها العامة وفلسفة ممارسة 

البنٌوٌة لدى بارت فلسفة دراسة نظام العبلمات. فً حٌن صارت لدى جاك درٌدا تفكٌكا أو 

تشرٌحا لهذه العبلمات، وذلك لمعرفة األنظمة و طرق ممارستها، وكذا تحّكمها فً الكابن 
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ًّ ٌشّكل حضارة الشّ  ًّ وأخبلق عوب البشرّي، ثّم ما ٌكمن خلؾ ذلك من ال وعً فلسف

وتارٌخها."
1

 

 اتراثٌبٌن كونه  ،حوثه المختلفة هذه فً المعلّقاتبإضافة إلى ذلك ما تثبت أصالته 

ًّ بارز للّرإٌة الّتشرٌحٌة فً الفلسفة المعاصر ه"إنّ  ا،معاصر ٌّزه  ة،وجه عرب ولكن أهّم ما ٌم

ًّ المتشّبث بتراثه وتارٌخه إلى أبعد  عن أصحاب هذا المنهج فً الّتفكٌر هو كونه المثقّؾ العرب

حّد ممكن، فالّنظر فً كتابته من منطلقٌن متكاملٌن: أّوال: الّتفّتح على العالم المعاصر والعمل 

ًّ واإلسبلمً ومحاولة سبر على استٌعاب معطٌاته وثقافاته، ثانٌا: االنفتاح على الّتر اث العرب

ٌّا وحض ٌّا جدٌدا وأصٌبل فً اآلن نفسه،أؼواره لبنابه بناء فلسف "ار
2

"الّنقد األلسنً أو  فباعتماده 

الّنصوصٌة معتمدا فً ذلك ما ٌعّبر عنه بنقد ما بعد البنٌوٌة، ٌجمع ما بٌن األصٌل والجدٌد 

المعاصر."
3

 

ٌّن ال ٌعنً االنفصال الّتام عن وفً تهجٌنه المنهجً نلفً أّن " االلتزام العلمً بمنهج مع

ؼٌره من المناهج الّسابقة أو المقاربات البّلحقة.. ولذلك حٌن ٌتبّنى الؽذامً المنهج الّتشرٌحً 

والّرإٌة الّتفكٌكٌة  ٌظّل مخلصا للمفاهٌم الّتً تؤّسست المقاربة الّتجزٌبٌة وفق معطٌاتها، ولذلك 

األسلوبٌة أو الببلؼة ، الّشعرٌة لدى جاكبسن، ته من البنٌوٌة خاصة لدى بارثنإّكد على استفاد

مفهوم -جاكبسن الوظٌفة الّشعرٌة، -سوسٌر، -المجاوزة وبناء الّتشرٌحٌة: -ثّم فً:  ،الجدٌدة

الكتابة، األثر، الّنص، الّتناص."
4

 

وكّل نص إّن أهّم ما استوعبه الؽذامً من البنٌوٌة هو مفهوم الّنص ومفهوم الّتناص، و

، وال وجود للّنص  ًّ هو حتما: نص متداخل وهذه المداخلة تتم مع كّل حالة إبداع لنّص أدب

من كون  جولٌا كرٌستٌفا وهنا ٌمكننا استحضار عبارةالبريء الّذي ٌخلو من هذه المداخبلت. 

هو عبارة عن لوحة فسٌفسابٌة من االقتباسات. وكّل نّص هو تسّرب وتحوٌل  كّل نصّ  أنّ 

لنصوص أخرى، ففً الوقت الّذي أّسس فٌه البنٌوٌون مفهوم البنٌة وأّنها وحدات مكّونة 
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نٌة ذات مستوٌات مخالفة لمجموعة من العبلقات المتبادلة، واعتبروا فً ضوء ذلك أّن الّنص ب

 ومترابطة.

أصحاب نظرٌة الّتناص ذلك بمفهوم أكثر شمولٌة، فاعتبروا الّنص وحدة  مطعّ كما أّنه 

مكّونة ذات عبلقات مع ؼٌرها من الوحدات الّتً هً الّنصوص الّسابقة. وقد تبّنى الؽذامً هذا 

األسلوبٌة والّشعرٌة فاألمر ٌتعلّق بـ: تبنً العناصر الّستة "المفهوم. أّما عن اإلفادة من 

لدى جاكبسن، واألخذ بمفاهٌم  فً إطار عبلقات المشابهة وعبلقات للّتواصل كما هً 

المجاورة أو المحور العمودي والمحور األفقً."
1

 

"الّنص بنٌة مؽلقة ذات نظام  هو أنّ  ا تجاوزت به التفكٌكٌة المناهج االخرىمّ أّما ع

وص الّتً داخلً تصبح من خبلل الّسٌاق بنٌة منفتحة ذات عبلقات مختلفة بؽٌرها من الّنص

تخضع للّنظام البنٌوي نفسه، والقارئ ذو حضور فّعال فً إطار من الّتعالق الّذي ٌنعكس فً 

عملٌة الّتفسٌر، ومن هذه المستوٌات ٌتؤّسس مفهوم األثر، وهو ما استطاعت الّتشرٌحٌة أن 

توب."تجاوز به البنٌوٌة والّشعرٌة واألسلوبٌة، هو نظرتها إلى الّنص على أساس أّنه أثر مك
2

 

"استٌعاب هذه المفاهٌم فً : ًالتشرٌحٌة تجمع بٌن القدٌم والجدٌد عند الؽذامكما أّن 

ٌّز الّتجربة المنهجٌة عند الؽذامً، حٌث  والعمل على مجاوزتها فً إطار نظرّي جدٌد هو ما ٌم

ولكّنها جاءت الّتشرٌحٌة لتإّكد على قٌمة الّنص وأهمٌته، والقراءة الّتشرٌحٌة قراءة حّرة 

نظامٌة، فٌها ٌتوّحد القدٌم الموروث وكّل معطٌاته مع الجدٌد المبتكر وكّل موحٌاته، من خبلل 

مفهوم الّسٌاق، والّنص ٌقوم كرابطة ثقافٌة ٌنبثق من كّل الّنصوص وٌتضّمن ما ال ٌحصى من 

الّنصوص."
3

ٌّعة بالعربٌة الّصمٌمة، مستند إلى الببلؼة ال مّما ٌجعل مرجعٌته  عربٌة متش

 خاصة.شعر المعلّقات  ،وخاصة من ذلك علوم البٌان، وتحلٌل الّنصوص من الّشعر

 ، من أّنها عبلقةواألثر عبلقة الؽذامً بالّنصكما ٌشٌر عبد الّرحمن بن إسماعٌل إلى 

وأهمٌة الّنص عنده ترجع إلى األثر الّذي ٌحدثه، فالّنّص ال ٌكتب إاّل من أجل األثر " قوٌة

ثر وتتحّدد قٌمة الّنص من الّشعر فً ما ٌوحً به.. والّنّص بنٌة ذات نظام وأّنه والّنص هو األ
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بنٌة لؽوٌة مفتوحة البداٌة معلّقة الّنهاٌة، وأّنه بنٌة شمولٌة لبنى داخلٌة: من الحرؾ إلى الكلمة 

ه إلى الجملة إلى الّسٌاق إلى الّنص، ثّم إلى الّنصوص األخرى.. وصفوة ما ٌقوله عن األثر أنّ 

ٌّدها كّل قراء األدب )سحر البٌان(." القٌمة الجمالٌة الّتً تجري وراءها كّل الّنصوص وٌتص
1

 

مثبل كقوله "القراءة تقرٌر  لفاعلٌة القراءة هتقدٌر وما ٌبلحظ عن هذا الّناقد أٌضا هو

"،وبدونها ٌضٌع الّنص ...مصٌر الّنص
2

إهمال الّنص موت له وقراءته حٌاة "وقوله إّن  

"انبعاث
3

، "بشرط أن ٌستجٌب الّنص لؤلهمٌة الّتً ٌحاول القارئ أن ٌسبؽها علٌه، وعندبذ 

".تكون العبلقة بٌن القارئ والّنص مهّمة بمقدار أهمٌة العبلقة بٌن المنشا والّنص
4

وهذا شؤن  

 وحة.الّنقد المعاصر عامة، والّتفكٌكً خاّصة، بإعطاء األهمٌة للقارئ والقراءة المتعّددة والمفت

"ٌسوق الؽذامً من القراءات القراءة وأفضل تلك القراءات القراءة الّشاعرٌة، إذ 

.. وقد نصادؾ قراءات أخرى منها ما هو ظاهراتً وبنٌوي وسٌمٌولوجً وتفكٌكً، الّشاعرٌة

وهناك من أنماطها ما هو استنتاجً وما هو تؤوٌلً، وثالث هو القراءة الّتشخٌصٌة، وثّمة من 

"قراءة ما هو أفقً وما هو عمودي..ضروب ال
5

ذلك ألّن اختٌاره لنوع القراءة لٌس اعتباطا،  

ٌقوله الؽذامً بصدد الّتقارب بٌن الّشاعرٌة والّتشرٌحٌة ٌصل بهما إلى حّد ما على " وإّنما ذلك

س وأّنها تدرإذ إّنها تعطً الّنص حٌاة جدٌدة. من االّتحاد.. وصحٌح أّن الّتشرٌحٌة بالؽة األثر 

الّنّص فً ضوء تداخله مع نصوص أخرى، والّشاعرٌة هً ؼاٌة الّنص وؼاٌة الّتشرٌحٌة 

وؼاٌة اإلبداع القرابً."
6

 

صوت طلٌعً "فٌؽدو بعمله هذاوبما أّن الؽذامً كان أكثر القراء الّتفكٌكٌٌن للمعلّقات 

السارة، لٌشد  ومتمرس، حملته إلٌنا رٌح الصبا من قلب الببلد العربٌة، فٌما ٌشبه المفاجؤة

واجتهاده النظري والمنهجً فً مجال تشرٌح النصوص   األدبً والنقدي، ماعنا إلى شدوهأس

وفقهها، منذ كتابه المتمٌز )الخطٌبة والتكفٌر( إلى كتابه األخٌر ال اآلخـر )ثقافة األسبلة(، 
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  بٌن الثقافة مرورا بجملة تآلٌفه األخر ودراساته الدورٌة المبثوثة هنا وهناك. هو صوت ٌجمع

العربٌة األصٌلة التً نـهل من معٌنها القراح دون أن ٌنكفا علٌها، والثقافة الؽربٌة الحدٌثة 

التً خاض ؼمارها دون أن ٌنجرؾ فً تٌارهـا أو ٌقع فً إسارها. أي ٌجمع بٌن حد األصالة 

ح الذي وحد المعاصرة فً تولٌفة سوٌة وبـهٌة، مجسدا بذلك نموذج المثقؾ العربً المتفت

ؾ وفً االختبل، كانه أو ٌؽٌب عن زمانهدون أن ٌقتلع من م  ٌشرع نوافذه للرٌاح اللواقح،

"كما أن االختبلؾ فً الرأي، ال ٌفسد للود قضٌة، كما قٌل أٌضا. ،رحمة كما قٌل
1

 

ٌقول نذٌر العظمة فً نقد الّنقد من كتاب عبد ّللّا الؽذامً الكتابة ضّد الكتابة عن 

: "قراءة الؽذامً ال (حوله )ألّن الؽذامً فً هذا الكتاب جمع بعض اآلراء الّنقدٌة الؽذامً

تعطٌنا القول الفصل فٌما ترمً إلٌه القصٌدة. فقراءاتها مفتوحة إلى ما شاء ّللّا والوقوؾ عند 

القراءة الواحدة ٌخرجنا من الّشعر. ولكن هذا كلّه ال ٌجّرد منهج الؽذامً من مشروعٌته 

ته ووجاهة رإٌته الّنقدٌة."وموضوعٌ
2

 

أّنها قد أخذت جانبا كبٌرا من أهمٌة القراءة الّتفكٌكٌة ومن هنا ٌمكن القول عن 

"إّنه  :االستحسان عند الؽذامً، وذلك بما قّدمه فً هذا الحقل، على تلك الّنصوص اإلبداعٌة

ة األحادٌة المهٌمنة، تؤوٌل بارع ٌكتب الّنصوص بإعادة قراءتها قراءة تقّوض المركزٌة القرابٌ

وكذلك فعل الؽذامً تارة أخرى، مع نصوص أخرى لطرفة وامرئ القٌس وكعب بن زهٌر 

وعنترة..، أسًء فهمها وتفسٌرها سابقا، ألّنها تبرت عن جملها الّشعرٌة )سٌاقاتها(، أو عما 

تجددة..."ٌسمٌه الؽذامً ذاكرة الّنص، وحٌن استعادت ذاكرتها، استعادت حٌاتها الّشعرٌة الم
3
 

وهذا ما أشرنا إلٌه سابقا فً أّن عبد ّللا الؽذامً عمل على إحٌاء الّتراث الّشعري العربً 

القدٌم، الّذي مّرت علٌه سنوات بل عصور طوٌلة من الّزمن، أعاد قراءته وفق طرح جدٌد، أو 

 بتقنٌة  ظهرت فً آخر ما وصل إلٌه الّتفكٌر الّنقدي المعاصر، وهو الّتفكٌكٌة.
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هذا وإجراءاته كلها، وما  الّداللً الؽذامًعبد ّللا نّدعً أّننا فهمنا نموذج وفً األخٌر ال 

حّق الفهم، فمازال فً الّنفس منه أشٌاء، وهذه قراءات جاءت للّتعرٌؾ واإلضاءة ال للّنفاذ  قّدمه

القراءة إلى الجذور، والقراءة الّتشرٌحٌة عملٌة تضمن موضوعٌة الّتناول وصّحة الّنتابج، و

الّتشرٌحٌة هً نفسها مفتوحة للّتشرٌح وال ٌمكن ألي قراءة أن تكون نهابٌة هً أٌضا قابلة 

، ألّنه أعطى للقراءة. والّنتابج الّتً انتهى إلٌها كانت أكثر ثراء من سابقتها فً الفصول الّسابقة

وضع أحكام نهابٌة  لكّل قضٌة منها حّقها بالبحث والّتنقٌب والّتشرٌح، والحّجة والبرهان، دون

 .قطعٌة، بل جعل قراءته قراءة من القراءات أو إضافة اإلضافة كما أشار فً إحدى دراساته
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وبعد المعاٌشة القرٌبة والّسفر العلمً الّشاق الّذي قضٌناه مع أعظم مجموعة شعرٌة 

تراثٌة، ومع مختلف المناهج الّنقدٌة الحدٌثة والمعاصرة، وما تناولته من مختلف القضاٌا الّتً 

الّنتائج  جملة منتخّص الّنصوص الّشعرٌة المعلّقاتٌة، فبعد هذا كلّه، فقد توّصلنا إلى 

 اآلتٌة: الّنقاطول حوصلتها واستخالصها فً اسنحواالستنتاجات، 

ٌّزت  - أّن الّشعر المعلّقاتً، والّذي نقصد به شعر المعلّقات، هو أهّم مجموعة شعرٌة م

كتبت بماء الّذهب وعلّقت على  دالّتراث الّشعري الجاهلً، وهً مجموعة من القصائ

هم: امرإ  ٌن عشر معلّقات، لعشر شعراءستار الكعبة، وعّدها أغلب الّنقاد والّدارسأ

القٌس، زهٌر بن أبً سلمى، لبٌد بن ربٌعة، طرفة بن العبد، عمرو بن كلثوم، الحارث 

األبرص، األعشى مٌمون، وبهذه بن بن حلزة، عنترة بن شّداد ، الّنابغة الّذبٌانً، عبٌد 

 وعند الغرب. العدد عرفت، واشتهرت عند العرب  الّتسمٌة، وبهذا

منذ صدورها إلى عصرنا المعلّقاتٌة حبت الحركة الّنقدٌة هذه المجموعة الّشعرٌة صا -

هذا، فقد تناولتها مختلف الّدراسات والمناهج واالّتجاهات الّنقدٌة الحدٌثة والمعاصرة، 

 من مناهج خارج نصٌة، ومناهج نصٌة.

عً، الّذي أصدر من بٌن بٌن المناهج الخارج نصٌة، المنهج الّتؤثري أو الّنقد االنطبا -

الكثٌر من األحكام الّنقدٌة المستندة إلى أذواق أولئك الّنقاد دون تمحٌص فً مختلف 

القضاٌا أو المسائل الّتً تعترض هذه الّنصوص، فنعتت بؤّنها منتحلة، كما أّنها تفتقد إلى 

ض لبعالّسرقات الّشعرٌة بؤخذ الّشعراء  اء أو الوحدة العضوٌة، وظهرت فٌهاوحدة البن

، إضافة إلى كون هذه المجموعة الّشعرٌة كانت شفوٌة وغٌر األبٌات من معلّقات أخرى

 مدّونة.

اعتدادها بمختلف العلوم اإلنسانٌة الّتً ساهمت فً لّنقدٌة الّسٌاقٌة فكان أّما عن المناهج ا -

ظهورها، وقد أفادت من ذلك فً إجراءاتها، فؤضافت بعض المعرفة الّنوعٌة فً هذه 

الّنقد االنطباعً، كقضٌة الّتحقٌق  تجاوز إثارتهاالمعلّقاتٌة، والّتً أهملها أو  الّنصوص

مع المنهج الّتارٌخً، وما اشتملته من مختلف  كٌنونتهافً هذه الّنصوص، وإثبات 

الّرموز، أّكد أٌضا على أصالة هذه الّنصوص مع المنهج األسطوري، وكذا ما قّدمه 
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ٌّنت فً الكثٌر من هذه الّنصوص قضاٌا ، المنهج الّنفسً واالجتماعً هذه المقاربات ب

 .ربطتها أكثر بواقعها

غٌر أّن هذه المناهج الّسٌاقٌة بالغت فً ربط كّل ما هو خارج عن تلك الّنصوص  -

بمتونها، وجعلت من هذه الّنصوص وثائق تبرٌرٌة لمختلف الظروف المختلفة الخارجة 

 .ما هو خارج هذا الّنص علٌه، بإسقاط كّل عنها بالقراءة اإلسقاطٌة

ولٌس كّل قراءة بقراءة، فهناك من القراءات ما ٌشّوه الّنص وٌنفّر منه، وثّمة منها ما  -

ٌغرٌك بإعادة قراءته، وهناك من القراءات ما ٌنظر إلى الّنص على أّنه أحادي الّداللة، 

ما ٌستهلك الّنص، وثّمة  وثّمة منها ما ٌراه متعّدد الّداللة، وبالجملة فإّن هناك من القراءة

ك المسّماة بالقراءة اإلبداعٌة، منها ما ٌستهلكه الّنص فٌنتج بذلك نّصا على نّص، وتل

ارٌخٌة فسٌة والتّ القراءة اإلسقاطٌة تمر من خالل الّنص إلى المإلّف أو المجتمع منها النّ 

 واالجتماعٌة لألدب.

 المقاربة فً الّنسق إلى والجنوح الّسٌاق على ثورةالّنصٌة كان  المقارباتظهور أغلب  -

 الّنسق، على كلّها تقوم أصال البنٌوٌة بعد وما البنٌوٌة الّنسقٌة الدراسات ألنّ  للمعلّقات

 .البعض عند بالّسٌاق النسق معطّ  ذلك ومع

 بعد صدور هذه الّدراسات أو المقاربات للّشعر الجاهلً عاّمة وشعر المعلّقات خاّصة -

إلى  إشكالٌة المصطلح والمنهج خاّصة فً الجانب الّنظري، وقلّما اّتجه  أشار أصحابها

الّدارسون إلى إشكالٌة الّتطبٌق ونتائجه المتوّصل إلٌها، وإن كانت هً  قراءات هإالء 

 .مفتوحة بانفتاح الّنص تحتمل ما تحتمل لكن حّتى القراءة هً قابلة للقراءة

إى نقدٌة تعاورتها كثٌرا إاّل أّنه ٌمكن لكّل باحث قد ٌكون لهذه المقاربات ما علٌها من ر -

ولكن لٌفهم الجانب الّنظري  من اختالفا ال لتصوٌب أو نقد ما جاء فٌها الّرجوع إلٌه

بما جاء فٌها من تطبٌقات خاصة على الّشعر العربً القدٌم، ألّن  ،من هذه المقاربات

 قلٌل.الو غامض ولو بباألمثلة الّتً تجسدها هذه الّتطبٌقات قد ٌّتضح ما ه

مّما أضفى نوعا فً هذه المقاربات الّنسقٌٌن عند أغلب الّنقاد فً المنهج كان هجٌن التّ  -

 .خلط فً الّنظري، وأدى تقرٌبا إلى نفس الّنتائج فً الّتطبٌقًال
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ج هومع ذلك ما كشفت عنه المناهج الّنسقٌة كان مغاٌرا تماما لما وقفت علٌه المنا -

كّل تلك المقاربات تثبت وجود الوحدة العضوٌة فً الّنصوص الخارج نصٌة، إذ 

المعلّقاتٌة، وما اصطلح علٌه بالّسرقة الّشعرٌة ٌمّثل ظاهرة نقدٌة تبّنتها أغلب المناهج 

 الّنسقٌة هو الّتناص بؤنواعه.

ظاهرة إٌقاعٌة فً الّشعر العربً ربطت ما هو  ا كشفت هذه المقاربات الّنصٌة عنكم -

جدٌد، ورّدت األصول إلى تراثها العربً، بعدما حاول الغرب احتكارها قدٌم بما هو 

فً قضٌة الّشعر الحر، متجافٌن بذلك عّما قد ٌحدث من تؤثٌر وتؤّثر بٌن األمم فً جمٌع 

 المٌادٌن.

أبو دٌب فقد استعمل ما عدا كمال  فكّل الّنقاد استعملوا مقاربةأّما عن المنهج والمقاربة  -

راجع إلى المنهج فً حّد ذاته من جهة ومن جهة أخرى إلى نّص منهج وذلك مصطلح 

، الّتً ال تقتضً االمتثال المعلّقة فهو نص مراوغ أضخم من المنهج ومن المقاربة

 .الحرفً لكّل مقوالت المنهج

دراستنا هذه جاءت قراءة لهذه القراءات الّنقدٌة )المقاربات( والكّل مإّسس على   -

المقاربات كانت انطالقاتها من قراءات أخرى سبقتها على القراءة، حّتى أّن هذه 

قامتا  اللّتان البنٌوٌة سوٌدان سامًقراءة وستٌتكٌفتش اختالف أنواعها، كقراءة سوزان 

وحسن  ربابعة هذا أٌضا فً كّل من مقاربة موسىٌظهر على قراءة كمال أبو دٌب، و

الغذامً الّتً كانت قراءة واسعة وثرٌة لكّل  عبد هللا حسنٌن وعبد الملك مرتاض وحّتى

ما هو حدٌث أو معاصر وما هو تراثً نقدٌا كان أم شعرٌا. ذلك هو الفعل القرائً 

ً متشابك أو متسلسل فً حلقات مرتبط بعضها ببعض فٌما ال ٌظهر فً نسٌج قرائ

 نهاٌة.

كما أبو دة خاصة لمن قراءات متعدّ إاّل جزء هً ما القراءات لهإالء الّنقاد  ههذكّل و -

لكن نحن حاولنا الوقوف على ما ٌخّص شعر المعلّقة فً  دٌب والغذامً ومرتاض..

 .ضوء اعتمادهم المقاربات الّنقدٌة المعاصرة...

إلى الّتراث للبحث فٌه  همرجوعوما ٌالحظ عن رّواد الّنقد الّنسقً أّنهم تراثٌون، ب -

هذا كشف عن درر هاته الّنصوص وحسب بل نقٌب بآلٌات حداثٌة ومعاصرة ال للوالتّ 



 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة
 

229 

خاصة من جهة، ومن جهة  يٌشٌر أٌضا إلى أصالة هإالء وغٌرتهم على تراثهم الّشعر

أخرى إثبات أّن جمٌع المعارف تتالقح لتعطً معرفة جدٌدة ولم تكن معرفة الغرب 

 بل فٌها ما أخذوه من العرب. ابتكار منهمجدٌدة أو 

ومستوى تلقٌه األثر األدبً  ة المعاصرة تعّول كثٌرا على القارئبما أّن المقاربات الّنقدٌ -

فحّتى هإالء ، ور أولئك القراء الذٌن شملهم بحثنامن ضمن سط حاولنا جعل قراءتنا

ازن وسامً سوٌدان لكمال أبً الّنقاد هناك منهم من قرأوا لبعضهم البعض، كقراءة سو

 دٌب.

 األقدمون الشعراء زرعها التً األولى البذرة وهو العرب، دٌوان القدٌم العربً عرالشّ  -

 الحداثً الّشعر إلى ٌدعو من هناك أنّ  ورغم ،اآلن لحد أكلها تعطً والزالت فؤثمرت

 ٌمكن وال القدٌم للّشعر امتداد هو الجدٌد الشعر أنّ  الّنقدٌة مقوالته ضمن ٌعترف أّنه إال

  .أدونٌس وهو بٌنهما الفصل

للّناقة قٌمة عظٌمة وصّورها أحسن تصوٌر، وزهٌر الّذي  وطرفة بن العبد الّذي أعطى -

ٌّزها بالحكمة،  ٌّة فحفظت ظهرا عن قلب لتم تترّدد أغلب أبٌات معلّقته على األلسنة العرب

ٌّة بفٌلمه الّرائع الّذي سنح ٌّة المصر ول أن اأّما عنترة بن شّداد فقد صّورته الّسٌنما العرب

 نقف علٌه فً بحوث ودراسات أخرى.

فً الكثٌر من البحوث والّدراسات الخلط الكبٌر بٌن  الل هذه الّدراسة صادفناخ -

المصطلحات خاصة بٌن الموضوع والغرض والمعنى التً ٌعتبرها بعض الّدارسٌن 

ذو طابع  والغرض هومدار الّنص مصطلحات لمفهوم واحد فً حٌن الموضوع هو 

 المتعلّق أكثر بالكلمة. والمعنى هونفسً 

ٌّزة بخاصٌة الّتفّتح على كّل الّشعر  - ًّ عامة ونصوص المعلّقات خاصة متم الجاهل

ٌّة على اختالف آلٌاتها، والّتً رافقت ظهوره منذ العصر  االقراءات الّسٌاقٌة والّنسق

ًّ إلى الٌوم، وربطت هذا الّتراث الّشعرّي بالحداثة، خاصة ونحن نعلم أّن أّي  الجاهل

ن العدم بل هو مجموع تالقح وتمازج أفكار ودراسات إنتاج مهما كان نوعه ال ٌؤتً م

، وبالّتالً كّل تلك الّدراسات الّتً سلطت أضواءها على القصائد الّطوال وأبحاث

لفة سواء منها تالعربٌة المشهورة لم تكن عبثا وإّنما لقابلٌة هذه الّنصوص للقراءات المخ
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علّقات أثبت أصالته وتفّرده من فشعر الم و الّتً اعتمدت الّنسق،ما اعتمدت الّسٌاق أ

ٌّة  خالل قدرته على الّتجاّوب مع المقاربات الّنقدٌة المعاصرة، وحّتى وفق المناهج الّنقد

 الحدٌثة الّتً سبقتها.

ٌّز شعر المعلّقات بهذه الخصوصٌة الّتً جعلت منه حقال رحبا لكثٌر من المقاربات  - ٌتم

ى ربابعة لم ٌكتف فقط بدراسة الّشعر إلٌك موس ى الّسٌاقً أو الّنسقً،ذات المنح

ًّ بل قام حّتى بقراءة القراءة لبعض القارئٌن للّشعر الجاهلً ككمال أبو دٌب  الجاهل

 ومحّمد مفتاح مثلما سبق وأن ذكرنا فً الفصول الّتً تطّرقنا إلٌها.

فإّن هذه القراءة كانت أكثر ما خارج نصٌة ت قراءة سٌاقٌة أوإن كانت المعلّقات قر -

تمٌل إلى إسقاط الفرضٌات على هذه األشعار وإثباتها بها، أّما قراءتها وفق المقاربة 

ًّ للّنص، بالوقو ٌّة فقد كان األقرب إلى االلتماس الحقٌق ف على األلفاظ والّتراكٌب الّنسق

 ب.واألسالٌ

رغم عّدة هذه المعلّقات فً عشر نصوص إاّل أّن ما قرئ منها أكثر هو معلّقة امرئ  -

 س، معلّقة لبٌد، معلّقة زهٌر، معلّقة طرفة، على األكثر.القٌ

وإن كانت سبب تسمٌة المعلّقات بهذا االسم لتعلّق قلوب متلقٌها أنذاك بها فإّن قلوب  -

بعض الّنقاد المعاصرٌن كانت أكثر تعلّق بها فؤفردتها بدراسات خاّصة، سواء أكانت 

 ة عشر قرنا من الّزمن.سٌاقٌة أم نسقٌة، بعد مرور تقرٌبا أكثر من أربع

ًّ بما فٌه خاصة نصوص المعلّقات حٌوٌته من خالل  - وقد أثبت الّنص الّشعري الجاهل

ٌّة المختلفة من األسطورٌة إلى النّ  فسٌة إلى االجتماعٌة والبنٌوٌة صالحٌته للمناهج الّنقد

المناهج ال خرى، وإذا كانت هذه واستراتٌجٌات قرائٌة أوغٌرها من المناهج والمقاربات 

ًّ للمناهج الّنقدٌة  تخلو من المآخذ، فإّنها استطاعت أن تثبت قابلٌة الّنّص الّشعرّي الجاهل

الحدٌثة مّما ٌرّسخ فً المقام األّول حٌوٌة هذا الّنص ودٌنامٌته، إذ لم ٌعد الّنّص خاضعا 

ال لقراءات لقراءة واحدة تغلق بعدها األبواب، وإّنما أصبح هذا الّنّص نّصا مفتوحا قاب

 متعّددة.
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تنّبه كّل من كمال أبو التقاء بعض المناهج الّنقدٌة فً نفس القضٌة، وهذا إشارة إلى  -

أٌضا األبرص فً الّشعر الحّر فً كتابه البنٌة اإلٌقاعٌة للّشعر العربً، و ةدٌب لقصٌد

 برص.عبد هللّا الغّذامً فً الّصوت القدٌم الجدٌد بتحلٌله لكامل معلّقة عبٌدة بن األ

ات حول المعلّقات، بدًء لٌس الهدف من إدراج التسلسل الّتارٌخً لمختلف الّدراس -

بشقٌها الّسٌاقً والّنسقً، لٌس  الّشروح والّتسمٌات والعدد وصوال إلى الّنقد المعاصرب

الهدف هو االحتفال بهذه األخٌرة، وإلغاء أو إنكار سابقٌها، وإنما الهدف هو وضع هذه 

 أنذاكإطارها الّزمنً منذ ظهورها إلى الٌوم، ومدى تعلّق قلوب متلقٌها المعلّقات عبر 

إلى الٌوم، وبالّتالً تصبح تسمٌتها قدٌمة جدٌدة، قدم وجدة الّزمن بنفس المصطلح، 

وبنفس المفهوم، إذا كانت سمٌت بالمعلّقات لتعلّق قلوب متلقٌها بها من قدماء ومحدثٌن، 

ٌّر ومعاصرٌن، وتعلٌقها فً خزانة األ دب القدٌمة والحدٌثة وحّتى المعاصرة، رغم تغ

 الخزانة إلى خزائن إلكترونٌة، ومع ذلك كان للمعلّقات ذلك. 

لم نقف على كّل اإلجراءات الّنقدٌة لكّل مقاربة بل اّتبعنا ما وقف علٌه هإالء الّنقاد وما  -

ّننا لم نقف على ، حّتى أبها كلّهااّتبعوه هم فً كّل مقاربة، ولٌس باإلمكان اإلحاطة 

كّل ناقد من هإالء، ألّنهم هناك من  رأىالجانب الّنظري لكّل مقاربة، بل اكتفٌنا بما 

أشار إلى ذلك لٌس فقط فً الّنقد الحدٌث أو المعاصر بل إّنه ربط الّظاهرة بالّتراث 

ٌّن أصال  مثل موسى ربابعة. تهالّنقدي العربً سواء كانت غربٌة أم عربٌة، وهذا ما ٌب

ٌّمة من الفكر اإلنسانً  المعلّقات والّشعر الجاهلً عامة - تراث إنسانً عظٌم، فهو ثروة ق

الّثمٌن، ولهذا بقً خالدا إلى الٌوم مع مرور قرون عدٌدة علٌه، وقد حظً على مّر 

العصور بالّرعاٌة واالهتمام، من العلماء واألدباء والباحثٌن وعّشاق الفن األدبً الّرفٌع، 

ورد األساسً لذوي المواهب األدبٌة مثل أبً تّمام والبحتري والمتنبً وما ٌزال الم

ومنهم فً العصر ، والمعّري والجاحظ واألصمعً واآلمدي والجرجانً وابن األنباري

ارودي وعلً الجارم وإسماعٌل صبري، الحدٌث: أحمد شوقً وحافظ إبراهٌم والب

 تكوٌنهم ونضجهم. وغٌرهم مّمن كان للّشعر العربً القدٌم أثر كبٌر فً

تعّدد المناهج فً قراءة الّنص الواحد عالمة من عالمات خصوبته، أّما الّنص كما أّن  -

الّذي ال ٌقبل من المناهج إاّل واحدا ومن القراءة إاّل قراءة واحدة فإّنه الّنص الّذي ال ٌجد 
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ٌّد..  اهج متعّددة اءتها وفق منروما الحظناه عن المعلّقات هو قله مدخال إلى الّنص الج

 ومختلفة، حدٌثة ومعاصرة.

إن عّدت المعلّقات وفق تعلٌقها على الكعبة فهً سبعة وإن سمٌت لتعلّق قلوب الّناس و -

ضحا وإاّل لما اثّم شعر المعلّقات صّور البٌئة تصوٌرا فتوغرافٌا و بها فهً عشرة

لمسلسالت استطاع المخرجون الّسٌنمائٌون تصوٌرها وإخراجها فً تلك األفالم أو ا

، وتعلّق القلوب بها مازال حّتى وقتنا هذا، وتناول الّنقاد فً التً برمجت فً الّتلفزٌون

العصر الحدٌث والمعاصر لها خٌر دلٌل على تعلّق األذهان والقلوب على حد سواء 

 .بها

شعر المعلّقات كان له أٌضا أن ٌبرمج فً برامج سٌنمائٌة، حٌث مّثلت قصة عنترة فً  -

إنتاج مصري قدٌم فً فٌلم رائع، كما مثلت أشخاص العصر الجاهلً عامة  مسلسل من

اجها إدر ناوشعراء المعلّقات خاصة فً مسلسل من إنتاج سوري كان أروع، كان بود

كلفة من حٌث الوقت والجهد  البحث فٌها أوسع وأكثرضمن هذه الّدراسة إاّل أّننا وجدنا 

ت الحقة بإذن هللّا من قبلً أو من قبل أي مجال البحث فٌها فً بحوث ودراسا فتركنا

ٌّق والواسع والمتشّعب باحث آخر ٌوّد البحث فً هذا الموضوع  .الّش
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 المعلّقات: سٌر المعلّقاتٌٌن، ونصوص

 :(م565-)قبل الهجرة  08امرؤ القٌس مات سنة  -1

بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن هو امرإ القٌس بن ُحُجر 

ن معاوٌة وثور، وقال: إّن ثورا هكذا نسبه األصمعً وزاد الحارث بمعاوٌة بن ثور بن مرتع، 

نسبه ابن حبٌب وزاد ٌعرب بن الحارث بن معاوٌة وثور بن مرتع بن هو كندة وهكذا ساق 

 معاوٌة بن كندة.

عمرو بن معاوٌة بن  وقال بعض الّرّواة: هو امرإ القٌس بن الّسمط بن امرئ القٌس بن

بن أدد عفٌر بن الحارث بن مّرة بن عدي  وقال ابن األعرابً: ثور هو كندة بن ثور وهو كندة،

بؤبً وٌكّنى امرإ القٌس  مسمع بن عرٌس بن زٌد بن كهالن بن سبؤ. بن زٌد بن عمرو بن

 : ذو القروح لقوله:أٌضا وقٌل له وهب، وكان ٌقال له: الملك الّضلٌل،

اَنا َتحوْلَن أَبإسا ٌَ ٍة       لََعلَّ َمَنا ا َبْعَد صحَّ ًٌ  َوُبدلُت َقْرًحا َداِم

 على بحر الّطوٌل معلّقة امرئ القٌس:

ُخوِل َفَحْوَملِ       ًِمْن ِذْكَرى َحِبٌٍب َوَمْنِزلِ ِقَفا َنْبِك  -1 َن الدَّ ٌْ  ًِبِسْقِط اللَِّوى َب

°/°//  /°/ °/ /°   °/°// °//°//      /°//°  /°/ °//°  °//°//    /°// 

 فعول   مفاعلن فعولن  مفاعٌلن  لن      فعولن مفاعٌلن  فعولن  مفاع

ْعُؾ َرْسُمَها   َفُتوِضَح َفاْلِمْقَرا -2 ٌَ  اَلِ ـــــلَِما َنَسَجْتَها ِمْن َجُنوٍب َوَشمْ     ِة لَْم 

ُه َحبُّ فُْلفُ    َها      ى َبَعَر اْْلَراِم ِفً َعَرَصاتِ َترَ  -3  لِ ـــــــــــــــَوِقٌَعاِنَها َكؤَنَّ

لُوا           -4 ْوَم َتَحمَّ ٌَ ِن  ٌْ ًِّ َناِقُؾ َحْنظَ لََدى َسُمَراِت    َكؤَنًِّ َؼَداَة اْلَب  لِ ـاْلَح

ُهْم        -5 ٌَّ ًٍّ َمِط قُولُوَن ََل َتْهلِْك أًَسى َوَتجَ    ُوقُوًفا ِبَها َصْحِبً َعلَ لِ ــــــٌَ  مَّ

لِ ــَ َفَهُل ِعْنَد َرْسٍم َداِرٍس ِمْن ُمع    َوإِنَّ ِشَفاِبً َعْبَرةٌ ُمَهَراَقٌة            -6  وَّ
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ِرِث َقْبلََها     -7 ٌْ َباِب ِبَمؤسَ        َكَدْأِبَك ِمْن أُمِّ اْلُحَو  لِ ــــــــــــَوَجاَرِتَها أُمِّ الرَّ

َع اْلِمْسُك ِمْنُهَما       -8 ٌّا اْلَقَرن    إَِذا َقاَمَتا َتَضوَّ َبا َجاَءْت ِبَر  فُلِ ـــــْ َنِسٌَم الصَّ

ِن ِمنًِّ َصَبابَ  -9 ٌْ ْحِر َحتَّى َبلَّ َدْمِعً ِمْحم     ًة   َفَفاَضْت ُدُموُع اْلَع  ِلًـَ َعلَى النَّ

ْوٍم لََك ِمْنُهنَّ َصالٍِح    -11 ٌَ ْوٍم ِبَداَرِة ُجلْ         أَََل ُربَّ  ٌَ َما  ٌَ  ُجلِ ــــــــَوََل ِس

ِتً   -11 ٌَّ ْوَم َعَقْرُت لِْلَعَذاَرى َمِط ٌَ ا َعَجًبا ِمْن ُكوِرَها اْلُمَتحَ         َو ٌَ لِ ــــَف  مَّ

ْرَتِمٌَن ِبلَْحِمَها   -12 ٌَ ْمَقِس اْلُمَفتَّ          َفَظلَّ اْلَعَذاَرى  اِب الدِّ  لِ ـــَوَشْحٍم َكُهدَّ

ْوَم  َدَخْلتُ  -13 ٌَ َزٍة   َو ٌْ َك ُمْرِجلًِ       اْلِخْدَر ِخْدَر ُعَن اَلُت إِنَّ ٌْ  َفَقالَْت لََك اْلَو

ِس َفاْنِزلِ َتقُوُل َوَقْد َماَل اْلَؽِبٌُط ِبَنا َمًعا       َعقَ  -14 ٌْ ا اْمِرأَ اْلَق ٌَ  ْرَت َبِعٌِري 

 َوََل ُتْبِعِدٌِنً ِمْن َجَناِك اْلُمَعلَّلِ         َفقُْلُت لََها ِسٌِري َوأَْرِخً ِزَماَمُه    -15

ُتَها َعْن ِذي َتَماِبِم ُمْحَولِ           َفِمْثلُِك ُحْبلَى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضِع  -16 ٌْ  َفؤَْلَه

ٌَُحَولِ           إَِذا َما َبَكى ِمْن َخْلِفَها انَصَرَفْت لَُه  -17  ِبِشقٍّ َوَتْحِتً ِشقَُّها لَْم 

َرْت   -18 ْوًما َعلَى َظْهِر اْلَكِثٌِب َتَعذَّ ٌَ ًَّ َوآلَْت َحْلَفًة لَْم َتَحلَّلِ             َو  َعلَ

َدلُِّل     أََفاِطَم َمْهاًل  -19  ِت َقْد أَْزَمْعِت َصْرِمً َفؤَْجِملًَِوإِْن ُكنْ  َبْعَض َهَذا التَّ

اِبً ِمنْ            َوإِْن َتُك َقْد َساَءْتِك ِمنًِّ َخلٌَقٌة    -21 ٌَ اِبِك َتْنُسِل  َفسلًِّ ِث ٌَ  ِث

ِك َقاِتلًِ          -21 ِك ِمنًِّ أَنَّ ِحبَّ ْفَعلِ        أََؼرَّ ٌَ ِك َمْهَما َتؤُْمِري اْلَقْلَب   َوأَنَّ

ِك ِفً أَْعَشاِر َقْلٍب ُمَقتَّلِ         َناِك إَِلَّ لَِتْضِرِبً   َوَما ذَرَفْت َعٌْ  -22 ٌْ  ِبَسْهَم

ٌَُراُم ِخَباُإَها      -23 َضِة ِخْدٍر َل  ٌْ َر ُمْعِجلِ         َوَب ٌْ َعْت ِمْن لَْهٍو ِبَها َؼ  َتَمتَّ

َها َوَمْعَشًرا     -24 ٌْ ٌُسِ      َتَجاَوْزُت أَْحَراًسا إِلَ ًَّ ِحَراًصا لَْو  وَن َمْقَتلًَِعلَ  رُّ

َضْت   -25 ماِء َتَعرَّ ا ِفً السَّ ٌَّ َر لِ        إَِذا َما الثُّ َض أَْثَناِء اْلِوَشاِح اْلمفصَّ  َتَعرُّ
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اَبَها       -26 ٌَ ْت لَِنْوٍم ِث تْ     َفِجْبُت َوَقْد َنضَّ لِ ــــــــــــلََدى السِّ  ِر إَِلَّ لِْبَسَة اْلُمَتَفضِّ

ِ مَ  -27 ِمٌُن َّللاَّ ٌَ َة َتنْ     ا لََك ِحٌلٌَة       َفَقالَْت  ٌَ  َجلًِـــــــــَوَما إِْن أََرى َعْنَك اْلَؽَوا

لِ ــــــــَعلَ         َخَرْجُت ِبَها َتْمِشً َتُجرُّ َوَراَءَنا   -28 َل ِمْرٍط ُمَرحَّ ٌْ َنا َذ ٌْ  ى أََثَر

ًِّ َوانَتَحى   -29 ا أََجْزَنا َساحَة اْلَح  ٍت ِذي ِحَقاٍؾ َعَقْنَقلِ ْطُن َخبْ ــــِبَنا بَ         َفلَمَّ

لَْت      -31 ٌَ ًَّ َهضِ     َهَصْرُت ِبَفْوَدْي َرْأِسَها فَتَما ا اْلُمَخْلَخلِ ـــــَعلَ ٌَّ  ٌَم اْلَكْشِح َر

ُر ُمَفاَضٍة          َتَرابُبَها َمصْ  -31 ٌْ َضاُء َؼ ٌْ َجْنَجلِ ــــــــــــــــُمَهْفَهَفٌة َب  قُولٌَة َكالسَّ

اِض ِبُصْفَرٍة     -32 ٌَ ُر اْلمُ       َكِبْكِر اْلُمَقاَناِة اْلَب ٌْ  حلَّلِ ـــــــــــَؼَذاَها َنِمٌُر اْلَماِء َؼ

ِقً       -33  اِظَرٍة ِمْن َوْحِش َوْجَرَة ُمْطِفلِ ــــــــِبنَ      َتُصدُّ َوُتْبِدي َعْن أَسٍل وَتتَّ

َس ِبَفاِحٍش   -34 ٌْ ْبِم لَ لِ ـــــــــــــــإَِذا هِ         َوِجٌٍد َكِجٌِد الرِّ ْتُه َوََل ِبُمَعطَّ  ًَ َنصَّ

ِزٌُن اْلَمْتَن أَْسَوَد َفاِحٍم   -35 ٌَ  ْخلَِة اْلُمَتَعْثِكلِ ـــــــــــــــأَِثٌٍب َكِقْنِو النَّ        َوَفْرٍع 

 َثنَّى َوُمْرَسلِ لُّ اْلِعَقاُص ِفً مُ ــــــَتض      َؼَداِبَرهُ ُمْسَتْشِزَراٌت إِلَى اْلُعاَل     -36

ٍر   -37 ًِّ اْلُمَذلَّلِ ــــــــــــــَوَساٍق َكؤُْنبُ       َوَكْشٍح لَِطٌٍؾ كاْلجِدٌِل ُمَخصَّ ْق  وِب السَّ

لِ    َوُتْضِحً َفِتٌُت اْلِمْسِك َفْوَق ِفَراِشَها    -38 َحى لَْم َتْنَتِطْق َعْن َتَفضُّ  َنُإوُم الضُّ

ِر شْثن َكؤَنَّ  -39 ٌْ ًٍّ أَْو َمَساِوٌُك إِْسِحلٍ ــــــأَسَ      ُه     َوَتْعُطو ِبَرْخٍص َؼ  اِرٌُع َظْب

َها         -41 اَلَم ِباْلِعَشاِء َكؤَنَّ  ٍب ُمَتَبتَّلِ ـــــــــــَسى َراهِ ــــَمَناَرةُ ُممْ    ُتِضًُء الظَّ

ْرُنو اْلَحلٌُِم َصَباَبًة  -41 ٌَ َن ِدْرعٍ ــــــإَِذا مَ  إِلَى ِمْثلَِها  ٌْ ْت َب  َوِمْجَولِ  ا اسَبَكرَّ

َبا    -42 جاِل َعِن الصِّ اُت الرِّ ٌَ  َس فَُإاِدي َعْن َهَواِك ِبُمْنَسلِ ــــَولٌَْ    َتَسلَّْت َعَما

َر ُمْإَتلِ ـــــَنصِ   أَََل ُربَّ َخْصٍم ِفٌِك أَْلَوى َرَدْدُتُه         -43 ٌْ  ٌٍح َعلَى َتْعَذالِِه َؼ

ٍل َكَمْوِج اْلَبْحِر أَْرَخى ُسُدولَُه   -44 ٌْ ًَّ بِ        َولَ ْبَتلًِــــــؤَْنَواِع اْلُهمُ ــــَعلَ ٌَ  وِم لِ
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ى ِبُصْلِبِه           َوأَْرَدَؾ أَعْ   -45 ا َتَمطَّ  َجاًزا َوَناَء ِبكْلَكلِ ـــــــَفقُْلُت لَُه لَمَّ

ِوٌُل أَََل اْنَجلًِ     -46 ُل الطَّ ٌْ َها اللَّ ٌُّ  ِبؤَْمَثلِ ِبُصْبٍح َوَما اْْلِْصَباُح ِمْنَك    أَََل أَ

ٍل َكؤَنَّ ُنُجوَمُه         ِبُكلِّ مُ  -47 ٌْ ا لََك ِمْن لَ ٌَ ْذُبلِ ــــــــــَف ٌَ ْت ِب  َؽاِر اْلَفْتِل ُشدَّ

ا ُعلَِّقْت ِفً َمَصاِمَها      ِبؤَمْ  -48 ٌَّ اٍن إِلَى ُصمِّ َجْنَدلِ ــــــــَكؤَنَّ الثُّر  َراِس َكتَّ

لِ ــــــَعلَ        َوِقْرَبِة أَْقَواٍم َجَعْلُت َعَصاَمَها   -49  ى َكاِهٍل ِمنًِّ َذلوٍل ُمَرحَّ

عْ       َوَواٍد َكَجْوِؾ اْلَعٌِر َقْفٍر َقَطْعُتُه   -51 ٌَ ْبُب  ٌَّلِ ــِبِه الذِّ  ِوي َكاْلَخلٌِِع اْلُمَع

ا َعَوى إِنَّ َشؤَْنَنا          َقلٌُِل اْلِؽَنى إِْن ُكنْ  -51 لِ ـــــــَفقُْلُت لَُه لَمَّ ا َتَموَّ  ُت لَمَّ

ْهِزلِ  -52 ٌَ ْحَتِرْث َحَرِثً َوَحْرَثَك  ٌَ ًبا أََفاَتُه          َوَمْن  ٌْ  ِكاَلَنا إَِذا َما َناَل َش

ُر ِفً َوْكَناِتَها    -53 ٌْ َكلِ ـــــــِبُمنْ        َوَقْد أَْؼَتِدي والطَّ ٌْ ِد اأْلََواِبِد َه ٌْ  َجِرٍد َق

ُل ِمْن َعلِ َكَجْلمُ       ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمًعا  -54 ٌْ ُه السَّ  وِد َصْخٍر َحطَّ

ِزلُّ اللِّْبُد َعْن َحاِل َمْتِنِه    -55 ٌَ ٍت  ٌْ لِ ــــــَكَما َزلَّ      ُكَم ْفَواُء ِباْلُمَتَنزِّ  ِت الصَّ

اٍش َكؤَنَّ اْهِتَزاَمُه     -56 ٌَّ ْبِل َج ًُ ِمْرَجلِ      َعلَى الذَّ ٌُُه َؼْل  إَِذا َجاَش ِفٌِه َحْم

اِبَحاُت َعلَى اْلَوَنى    -57 لِ ـــــأََثْرَن اْلُؽبَ    ِمَسحٍّ إَِذا َما السَّ  اَر ِباْلَكِدٌِد اْلُمَركَّ

ِزلُّ اْلُؽاَلُم اْلِخؾُّ َعْن َصَهَواِتِه     -58 ٌُلْ    ٌَ  ِوي ِبؤَْثَواِب اْلَعِنٌِؾ اْلمَثقَّلِ ــــَو

هُ       -59 ِه ِبَخٌْ تَ      َدِرٌٍر َكُخْذُروِؾ اْلَولٌِِد أََمرَّ ٌْ لِ ـــــٍط مُ ــــــَتاُبُع َكفَّ  َوصَّ

ًٍّ َوَساَقا َنَعاَمٍة        -61 ُطاَل َظْب ٌْ  اُء ِسْرَحاٍن َوَتْقِرٌُب َتْنفلِ ــــــــَوإِْرخَ  لَُه أَ

َس ِبؤَْعَزلِ    َضلٌٍِع إَِذا اْسَتْدَبْرَتُه َسدَّ َفْرَجُه     -61 ٌْ َق اأْلَْرِض لَ ٌْ  ِبَضاٍؾ فَُو

ِن ِمْنُه إَِذا اْنَتَحى   -62 ٌْ َة َحْنَظلِ ـمَ     َكؤَنَّ َعلَى اْلَمْتَن ٌَ  َداَك َعُروٍس أَْو َصاَل

اِت ِبَنْحِرِه          ُعصَ  -63 ٌَ لِ ــــــــــَكؤَنَّ ِدَماَء اْلَهاِد ٍب ُمَرجَّ ٌْ اٍء ِبَش  اَرةُ ِحنَّ
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ٌَّلِ ـــــــــــِفً مُ  َفَعنَّ لََنا ِسْرٌب َكؤَنَّ ِنَعاَجُه         َعَذاَرى َدَوارٍ  -64  اَلٍء ُمَذ

َنُه      ِبِجٌِد ُمَعمٍّ ِفً اْلَعِشٌ -65 ٌْ ِل َب  َرِة ُمْخَولِ ـــــــَفؤَْدَبْرَن َكاْلَجْزِع اْلُمَفضَّ

ٌَّلِ ـــــــَجَواِحُرَها ِفً صَ اِت َوُدوَنُه            َفؤَْلَحْقَنا ِباْلَهاِدٌَ   -66 ٍة لَْم َتَز  رَّ

ٌُْؽَسلِ َفَعاَدى ِعَداًء َبٌْ  -67 ْنَضْح ِبَماٍء َف ٌَ  َن َثْوٍر َوَنْعَجٍة           ِدَراًكا َولَْم 

ِن ُمْنِضٍج       َصِفٌَؾ ِشَواٍء أَْو َقِدٌٍر ُمعَ  -68 ٌْ لِ ــَفَظلَّ ُطَهاةُ اللَّْحِم ِمْن َب  جَّ

ُن ِفٌِه َتسَ  -69 ٌْ ْقُصُر ُدوَنُه      َمَتى َما َتَرقَّ اْلَع ٌَ ْرُؾ  َكاُد الطَّ ٌَ  فَّلِ ــَوُرْحَنا 

ُه  -71 ٌْ ِنً َقاِبًما َؼٌْ َسْرُجُه َولَِجاُمُه         َفَباَت َعلَ ٌْ  َر ُمْرَسلِ ـــــَوَباَت ِبَع

ِن فِ      أََصاِح َتَرى َبْرًقا أُِرٌَك َوِمٌَضُه   -71 ٌْ َد ٌَ ًٍّ ُمَكلَّلِ ـــــَكلَْمِع اْل  ً َحِب

َباِل اْلُمَفّتلِ اَل اـــأَمَ    ٌُِضًُء َسَناهُ أَْو َمَصاِبٌُح َراِهٍب      -72 لٌَِط ِبالذُّ  لسَّ

َن َضاِرٍج    -73 ٌْ َن اْلعُ    َقَعْدُت لَُه َوُصْحَبِتً َب ٌْ ِب ُبْعَد َما ُمَتؤَّملًـــــَوَب ٌْ  َذ

سَ  -74 ٌْ َمُن َصْوِبِه     َوأَ ٌْ ِم أَ ٌْ ْذُبلِ ــــــــــــَعلَى َقْطٍن ِبالَش ٌَ َتاِر َف  ُرهُ َعلَى السِّ

َفٍة     -75 ٌْ ُسحُّ اْلَماَء َحْوَل ُكَت ٌَ كُ   َفؤَْضَحى   بُّ َعلَى اأْلَْذَقاِن َدْوَح اْلَكَنْهَبلِ ــٌَ

اِنِه         -76 ٌَ اِن ِمْن َنْف  ْصم ِمْن ُكلِّ َمْنِزلٍ ـَفؤَْنَزَل ِمْنُه العُ   َوَمرَّ َعلَى اْلَقتَّ

ْتُرْك ِبَها ِجْذَع َنْخلٍَة     -77 ٌَ َماَء لَْم  ٌْ  ًٌدا ِبَجْنَدلِ ــــــــ أُُطًما إَِلَّ َمشِ َوََل    َوَت

لِ ــــــــــــَكِبٌُر أُنَ    َكؤَنَّ َثِبًٌرا ِفً َعَراِنٌِن َوْبِلْه     -78  اٍس ِفً ِبَجاٍد ُمَزمَّ

اِء َفْلَكُه ِمؽْ  -79 ِل َواْلُؽثَّ ٌْ ِمِر ُؼْدَوًة    ِمَن السَّ ٌْ  َزلِ ــــــَكؤَنَّ ُذَرى َرْأِس اْلُمَج

لِ   ْحَراِء اْلَؽِبٌِط َبَعاَعُه   َوأَْلَقى ِبصَ  -81 اِب اْلُمَحمَّ ٌَ َماِنً ِذي اْلِع ٌَ  ُنُزوَل اْل

ًة       -81 ٌَّ ًَّ اْلِجَواِء ُؼَد  َن ُساَلًفا ِمْن َرِحٌٍق ُمَفْلَفلٍ ــــــــُصِبحْ  َكؤَنَّ َمَكاِك

ًة    ِبؤَْرَجاِبِه اْلقُْصَوى أََنابٌ -82 ٌَّ َباَع ِفٌِه َؼْرَقى َعِش  ُصلِ ـــُش ُعنْ َكؤَنَّ السِّ
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 :(م 552أو  557)قبل الهجرة  77طرفة بن العبد مات سنة  -2

هو طرفة بن العبد بن سفٌان بن سعد بن مالك بن ضبٌعة بن قٌس بن ثعلبة بن عكابة 

بالّتحرٌك فً األصل واحد الّطرفاء وهو  –وطرفة  –بن صعب بن علً بن بكر بن وابل 

 األثل وبها لقب طرفة واسمه عمرو، وهو أشعر الّشعراء بعد امرئ القٌس.

كما له قصابد حسان جٌاد، وقال الذٌن قدموا طرفة: هو أشعرهم إذ بلػ بحداثة سّنه ما 

ٌّا حدٌد وكان طرفة فً صؽره هم، وإّنما بلػ نًٌفا وعشرٌن سنة، بلػ القوم فً طول أعمار ذك

 الّذهن، أنشد ٌوما المسٌُب بن علس عمرو بن هند فً مجلسه فقال:

رٌُة ُمْكَدمُ  ٌْ َع ِه الصُّ ٌْ  َوَقْد أََتَناَسى اْلَهمَّ ِعْنَد اْحتَضاِرِه        ِبناٍج  َعلَ

فقال طرفة: استنوق الجمل، ذلك أّن الّصعٌرٌة من سمات الّنوق دون الفحول، فؽضب المسٌب 

 نه لسانه.وقال لٌقتل

  على بحر الّطوٌل معلّقة طرفة بن العبد البكري: -2

دِ               يلَِخْولََة أَْطاَلٌل ِبُبْرَقِة َثْهَمدِ  -1 ٌَ  يَتلُوُح َكَباِقً اْلَوْشِم ِفً َظاِهِر اْل

/°// /°// °/°/°/ /                 °//°/ /°/  °/°//   /°//  °//°/  // °//° 

 مفاعلن فعول مفاعٌلن  فعولن  مفاعلن              فعول فعول مفاعٌلن

ُهْم             ٌَ  -2 ٌَّ ًَّ َمِط  قُولُوَن ََل َتْهلِْك أًَسى َوَتَجلَّدِ ــــــــُوقُوًفا ِبَها َصْحِبً َعلَ

ا َسِفٌٍن ِبالنَّ  -3 ٌَ ِة ُؼْدَوًة            َخاَل ٌَّ  واِصِؾ ِمْن َددِ ـــــــــــَكؤَنَّ ُحُدوَج اْلَمالِِك

ُجوُز بِ  -4 ٌَ اِمِن        ٌَ ٌة أَْو ِمْن َسِفٌِن اْبِن  ٌَّ ْهَتِديـــــــــَعْدَولِ ٌَ ُح َطْوًرا َو  َها اْلَمالَّ

ُزوُمَها ِبَها      -5 ٌْ ُشوُق ُحَباَب اْلَماِء َح ِد ــــــــــكَ    ٌَ ٌَ ٌُِل ِباْل ْرَب اْلُمَفا  َما َقَسَم التُّ

ْنفُُض اْلَمْرَد َشاِدٌٌن    -6 ٌَ ًِّ أَْحَوى  ًْ لُْإلٍُإ َوَزَبْرَجدِ      َوِفً اْلَح  ُمَظاِهُر ِسْمَط

 َراَؾ اْلَبِرٌِر َوَتْرَتِديـــــــــَخُذوٍل ُتَراِعً َرْبَرًبا ِبَخِمٌلٍَة           َتَناُوُل أَطْ  -7
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ًرا          َتَخلَّ  -8 ْمِل ِدْعٍص لَُه َندِ ــــــــَل حُ َوَتْبِسُم َعْن أَْلَمى َكؤَْن ُمَنوِّ  رَّ الرَّ

ْمِس إَِلَّ لَِثاِتِه           أُِسّؾ َولَ  -9 اة الشَّ ٌَ ِه ِبإِْثِمدِ ـــــــــــــــَسَقْتُه إِ ٌْ  ْم َتْكِدْم َعلَ

ْمَس أَْلَقْت ِرَداَءَها    -10 ِه نَ    َوَوْجٍه َكؤَنَّ الشَّ ٌْ َتخَ ـــــــــَعلَ ٌَ ًُّ اللَّْوِن لَْم  دِ ِق  دَّ

 ِبَعْوَجاِء ِمْرَقاٍل َتُروُح َوَتْؽَتِدي    َوإِنًِّ أَلُْمِضً اْلَهمَّ ِعْنَد اْحِتَضاِرِه  -11

ُه َظْهُر ُبْرُجدٍ ــــــأَُموٍن َكؤَْلَواِح اْْلَِراِن َنَصؤُْتَها       َعلَى ََلحِ  -12  ٍب َكؤَنَّ

َجةٌ  -13 َها          َسَفنَّ ٍة َوْجَناَء َتْردي َكؤَنَّ ٌَّ  ِري أِلَْزَعَر أَْرَبدِ ـــــــــَتبْ  ُجَمالِ

اٍت َوأَْتَبَعْت       َوِظًٌفا َوِظٌ -14 ٌَ دِ ـــــُتَباِري ِعَتاًقا َناِج  ًفا َفْوَق َمْوٍر ُمَعبَّ

ْوِل َتْرَتِعً    -15 َعِت اْلقُفٌِّن ِفً الشَّ دِ        َتَربَّ ٌَ ِة أَْؼ ًِّ اأْلَِسرَّ  َحَداِبَق َمْولِ

ِقً   َتِرٌُع إِلَى َصْوِت اْلمَ  -16  َصٍل َرْوَعا أَْكلََؾ ُمْلِبدِ ــِبِذي خُ    ِهٌِب َوَتتَّ

ِه ُشّكا ِفً اْلَعِسٌِب ِبِمْسَردِ  -17 ٌْ َفا        ِحَفاَف ًٍّ َتَكنَّ ًْ َمْضَرِح  َكؤَنَّ َجَناَح

ِمٌِل َوَتاَرًة      َعلَ  -18  ى َحَشٍؾ كالّشنِّ َذاٍو ُمَجّددِ ـــَفَطْوًرا ِبِه َخلََؾ الزَّ

دِ ــــــــــــاِن أُْكِمَل النَّْحُض ِفٌِهَما      َكؤَنَّ لََها َفِخذَ  -19  ُهَما َباَبا ُمِنٌٍؾ ُمَمرَّ

ًِّ ُخلُوفُُه         َوأَجْ  -20 ْت ِبَدْأي ُمَنّضدِ ــــــَوَطً َمَحاٍل َكاْلِحِن  ِرَنٌة لَزَّ

ًٍّ َتْحَت  -21 ْكُنَفاِنَها          َوأَْطَر ِقِس ٌَ ًْ َضالٍَّة  دٍ َكؤَنَّ ِكَناَس ٌَّ  ُصْلٍب ُمَإ

دِ ــــــــلََها ِمْرَفَقاِن أَْفتاَلِن َكؤَنَّها             تَ  -22 ًْ َدالٍِج ُمَتَشدِّ  ُمرُّ ِبَسْلَم

َها         لَُتْكَتَنَفْن َحتَّى ُتشَ  -23 وِمً أَْقَسَم َربُّ  اَد ِبَقْرَمدِ ـــــــَكَقْنَطَرِة الرُّ

ُة اْلُعْثُنوِن ُموَجَدةٌ اْلَقَرا -24 ٌَّ دِ ــَبِعٌَدةُ َوخْ       ُصَهاِب ٌَ ارةُ اْل ْجِل ُموَّ  ِد الرِّ

َداَها َفْتَل َشْزٍر َوأُْجِنَحْت   -25 ٌَ َرْت  دِ    أُمِّ  لََها َعُضَداَها ِفً َسِقٌٍؾ ُمَسنَّ

دِ ــلََها َكِتَفاَها ِفً ُمَعالًى ُمصَ    َجُنوٌح ُدَفاٌق َعْنَدٌل ُثمَّ أُْفِرَعْت     -26  عَّ
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ْسعِ  -27 اِتَها     َكؤَنَّ ُعلُوَب النَّ ٌَ  ْن َخْلَقاَء ِفً َظْهِر َقْرَددِ ــــَمَواِرُد مِ      ِفً َدْأ

َها          َبَناِبُق ُؼرٍّ فِ  -28 اًنا َتِبٌُن َكؤَنَّ ٌَ دِ ـــــــــــــــَتاَلَقى َوأَْح  ً َقِمٌٍص ُمَقدَّ

اِن بُ  -29 َدْت ِبِه        َكُسكَّ ًٍّ بِ ــــــــــَوأَْتلَُع َنَهاٌض إَِذ َصعَّ  َدْجلََة ُمْصِعدِ وِص

َما       -30  َوَعى اْلُمْلَتَقى ِمْنَها إِلَى َحْرؾ ِمْبَردِ     َوُجْمُجَمٍة ِمْثُل اْلَعاَلِة َكؤَنَّ

آِمً َوِمْشَفٌر    -31 دِ ـــــــــَكِسَبِت الٌَْ     َوَخدٌّ َكِقْرَطاِس الشَّ ٌَُجرَّ هُ لَْم   َماِنً َقدُّ

ِن  -32 ٌْ َت ٌَّ َناِن َكاْلَماِو ٌْ َتا         ِبكَ َوَع ًْ َصْخَرٍة َقْلِت َمْوِردِ ـاْسَتَكنَّ ًْ َحَجاَج  ْهَف

اَر اْلَقَذى َفَتَراُهَما   -33 ًْ َمْذُعوَرٍة أُمِّ َفْرَقدِ ــــــــــــَكَمكْ     َطُحوَراِن ُعوَّ  ُحولََت

َرى   -34 ِس للسُّ ًٍّ أَْو لَِصوْ ـــــــــــلَِهجْ     َوَصاِدَقَتا َسْمِع التََّوجُّ  ٍت ُمَنّددِ ٍس َخِف

ًْ َشاٍة ِبَحْوَمِل ُمْفَردِ ــــــــــــَكسَ      ُمَإلَلََّتاِن َتْعِرُؾ اْلِعْتَق ِفٌِهَما       -35  اِمَعَت

اٌض أََحذُّ ُملَْملٌَم          -36 دِ ـــــــكَ    َوأَْرَوُع َنبَّ  ِمْرَداِة َصْخٍر ِفً َصِفٌٍح ُمَصمَّ

 َعِتٌٌق َمَتى َتْرُجُم ِبِه اأْلَْرُض َتْزَددِ      ٌن   َوأَْعلَُم َمْخُروٌت ِمَن اأْلَْنِؾ َمارِ  -37

 اَفَة َمْلِويٍّ ِمَن اْلَقدِّ ُمْحَصدِ ـــَمخَ     َوإِْن ِشْبُت لَْم ُتْرِقْل َوإِْن ِشْبُت أَْرَقلَْت    -38

َها َنَجاَء   َوإِْن ِشْبُت َساَمى َواِسَط اْلُكوِر َرْأُسَها     -39 ٌْ َددِ َوَعاَمْت ِبَضْبَع ٌْ  اْلَخَف

َتنِ  -40 ٌْ  ً أَْفِدٌِك ِمْنَها َوأَْفَتِديــــــــَعلَى ِمْثلَِها أَْمِضً إَِذا َقاَل َصاِحِبً      أَََل لَ

ِه النَّ  -41 ٌْ ِر َمْرَصدِ ْفُس َخْوًفا َوَخالَُه      َوَجاَشْت إِلَ ٌْ  ُمَصاًبا َولَْو أَْمَسى َعلَى َؼ

ِنً       ُعِنٌ إَِذا اْلَقوُم َقالُوا َمْن َفًتى ِخْلتُ  -42  ُت َفلَْم أْكَسْل َولَْم أََتَبلَّدِ ـــــــــــأَنَّ

َها باْلَقِطٌِع َفؤَْجَذَمْت           َوَقْد خَ  -43 ٌْ  بَّ آُل اأْلَْمَعِز اْلُمَتَوقِّدِ ـــــــأََحلُت َعلَ

اَل ـــــــَفَذالَْت َكَما َذالَْت َولٌَِدةُ َمْجلِس          تُ  -44 ٌَ َها أَْذ دٍ ِري َربَّ  َسْحٍل ُمَمدَّ

ِع َمَخاَفًة           َولَ  -45 َل التَّالَّ ْسَتْرِفِد اْلَقْوُم أَْرِفدِ ـــــــَولَْسُت َحالَّ ٌَ  ِكْن َمَتى 
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 َفإِْن َتْبِؽِنً ِفً َحْلَقِة اْلَقْوِم َتْلَقِنً      َوإِْن َتْلَتِمْسِنً ِفً اْلَحَواِنٌِت َتْصَطدِ  -46

ًة     ِبْحَك َكؤْسً َمَتى َتؤِْتِنً أُصْ  -47 ٌَّ  َوإِْن ُكْنَت َعْنَها َذا ِؼَنى َفاْؼَن َواْزَددِ ا َرِو

دِ  -48 ِرٌِؾ اْلُمَصمَّ ِت الشَّ ٌْ ًُّ اْلَجِمٌُع ُتاَلقنً       إِلَى ُذْرَوِة اْلَب ْلَتِقً اْلَح ٌَ  َوإِْن 

ُجوِم َوَقٌَنٌة          -49 َن ُبْردٍ ــــــتَ    َنَداَماَي ِبٌٌض َكالنُّ ٌْ َنا َب ٌْ  َوُمْجَسدِ  ُروُح إِلَ

َداَمى بَ      َرِحٌٌب ِقَطاُب اْلَجٌِب ِمْنَها َرِفٌَقٌة   -50 دِ ـــــِبَجسِّ النَّ  ّضُة اْلُمَتَجرِّ

دِ ـــــَعلَ  إَِذا َنْحُن قُْلَنا أَْسِمِعٌَنا اْنَبَرْت لََنا       -51  ى ِرْسلَِها َمْطُروَفًة لَْم َتَشدَّ

َعْت ِفً َصْوِتَها ِخْلَت َصْوَتهَ  -52  َتَجاُوَب أَْظآٍر َعلَى ُرَبٍع َرِدي     ا إَِذا َرجَّ

عِ  -53 ٌْ ِتً      َوَب  ً َوإِْنَفاِقً َطِرٌِفً َوُمْتلَِديـــَوَما َزاَل َتْشَراِبً الُخُموَر َولَذَّ

دِ ــــــــإِلَى أَْن َتَحاَمْتِنً اْلَعِشَرةُ ُكلَُّها         َوأُفْ  -54  ِرْدُت إِْفَراَد اْلَبِعٌِر اْلُمَعبَّ

تُ  -55 ٌْ ٌُْنِكُروَنِنً       َوََل أَهْ  َرأَ دِ ـــــَبِنً َؼْبَراَء ََل  َراِؾ اْلُمَمدَّ  ُل َهَذاَك الطِّ

اِجِري أَْحُضَر اْلَوَؼى    َوأَْن أَْشَهَد اللََّذاِت َهْل أَْنَت ُمْخلِِدي -56 َهَذا الزَّ ٌُّ  أَََل أَ

ِتً      َفَدْعِنً أُ  -57 ٌَّ ِديــــَباِدْرَها بِ َفإِْن ُكْنَت ََل َتْسَتِطٌُع َدْفَع َمِن ٌَ  َما َملََكْت 

ِدي  َولَْوََل َثاَلٌث ُهنَّ ِمْن ِعٌَشِة اْلَفَتى      -58 َك لَْم أَْحِفْل َمَتى َقاَم ُعوَّ  َوَجدِّ

ٍت َمَتى مَ  -59 ٌْ  ا ُتْعَل ِباْلَماِء ُتْزِبدِ ــَفِمْنُهنَّ َسْبِقً اْلَعاِذََلِت ِبَشْرَبٍة        ُكَم

ًبا      -60 ي إَِذا َناَدى الُمَضاُؾ ُمَحنَّ دِ ــــكَ     َوَكرِّ ْهتُه اْلُمَتَورِّ  ِسٌَد اْلَؽَضا َنبَّ

ْجُن ُمْعِجٌب  -61 ْجِن والدَّ ْوِم الدَّ ٌَ دِ ـــِببَ      َوَتْقِصٌُر   ْهَكَنٍة َتْحَت اْلِخَباِء اْلُمَعمَّ

َمالٌَج ُعلَِّقْت         َعلَ  -62 ِد ى ـــَكؤَْن الُبرٌَن والدَّ ٌُخضَّ  ُعَشٍر أَْو ِخْرَوٍع لَْم 

اِتِه         َسَتْعلَُم إِْن ُمْتنَ  -63 ٌَ ي َنْفَسُه ِفً َح ٌَُروِّ ِديــــَكِرٌٌم  َنا الصَّ ٌُّ  ا َؼًدا أَ

ٍل ِبَمالِِه          َكَقْبِر َؼِويٍّ ِفً اْلَبطالَِة ُمْفسِ  -64 ٌْ اٍم ِبَخ  دِ ـــــــــأََرى َقْبَر َنحَّ
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ِن  -65 ٌْ دِ ــــَصَفاِبُح ُصمٌّ  ِمْن صَ       ِمْن ُتَراٍب َعلٌَِهما  َتَرى ُجْثَوَت  ِفٌٍح ُمَنضَّ

ْصَطِفً    -66 ٌَ ْعَتاُم اْلِكَراَم َو ٌَ دِ ــــــَعِقٌلََة مَ    أََرى اْلَمْوَت   اِل اْلَفاِحِش اْلُمَتَشدِّ

لٍَة       َوَما َتْنقُ  -67 ٌْ َش َكْنًزا َناِقًصا ُكلَّ لَ ٌْ ْنَفِد ُص اأْلَ ــــــأََرى اْلَع ٌَ ْهُر  اُم والدَّ ٌَّ 

ِد ــــلَ    لََعْمُرَك إِنَّ اْلَمْوَت َما أَْخَطؤَ اْلَفَتى      -68 ٌَ اهُ ِباْل ٌَ َوِل اْلُمْرَخى َوِثْن  َكالطِّ

قُْدهُ لِحَتفِه        -69 ٌَ ْوًما  ٌَ َشؤْ  ٌَ ْنَقدِ ـــــــــَومَ     َمَتى َما  ٌَ ِة  ٌَّ ُك ِفً َحْبِل اْلَمِن ٌَ  ْن 

ً َمالَِكا      َمتَ َفَمالًِ أَرَ  -70 ْبُعدِ ــــــــــــاِنً َواْبَن َعمِّ ٌَ ْنؤَ َعنًِّ َو ٌَ  ى أَْدُن ِمْنُه 

لُوُمِنً       َكَما ََلَمِنً ِفً الحَ  -71 ٌَ لُوُم َوََل أَْدِري َعاَلَم  دِ ـــٌَ  ًِّ قرط ْبُن ُمَعبَّ

ٍر َطَلْبُتُه        -72 ٌْ ؤََسِنً ِمْن ُكلِّ َخ ٌْ ا َوضَ   َوأَ  ْعَناهُ إِلَى َرْمِس ُمْلَحدِ ـــــــــــَكؤَنَّ

ِنً     -73 َر أَنَّ ٌْ ٍء قُْلُتُه َؼ ًْ ِر َش ٌْ  ولََة َمْعَبدِ ــــــــــَنَشْدُت َفلَْم أُْؼِفْل َحمُ     َعلَى َؼ

ُه       -74 َك إِنَّ ْبُت ِباْلقُْرَبى َوَجدِّ ُك  أَمْ      َوَقرَّ ٌَ  ٌر لِلنَّكٌَثِة أَْشَهِد ـــــــــــــــَمَتى 

ؤِْتَك اأْلَعْ      َوإِْن أُْدَع لِْلُجلَّى أَُكْن ِمْن ُحَماِتَها    -75 ٌَ  َداُء ِباْلَجْهِد أَْجَهدِ ــــــَوإِْن 

ْقِذفُوا ِباْلَقْذِع ِعْرَضَك أَْسِقِهْم     -76 ٌَ دِ    َوإِْن  َهدُّ اِض اْلَمْوِت َقْبَل التَّ ٌَ  ِبُشْرِب ِح

َكاِة َوُمطْ        ِباَل َحَدٍث أَْحَدْثُتُه َوَكُمْحَدٍث    -77  َرِديــــــِهَجاِبً َوَقْذِفً ِبالشَّ

ُرهُ          لَف -78 ٌْ  ّرج َكْربً أَْو أَلَْنَظَرِنً َؼِديــــَفلَْو َكاَن َمْوََلَي امَرْأ ُهَو َؼ

ْسآِل أَْو أََنا ُمْفَتدِ ـــَولَِكنَّ َمْوََلَي اْمُرٌإ ُهَو َخاِنِقً          َعلَى الشُ  -79  ْكِر َوالتَّ

دِ قُْرَبى أََشدُّ َمَضاَضًة      ُظْلُم َذِوي الْ وَ  -80  َعلَى اْلَمْرِء ِمْن َوْقِع اْلُحَساِم اْلُمَهنَّ

ِنً لََك َشاِكٌر           َولَْو حَ  -81 ا ِعْنَد َضْرَؼدِ ــــَفَذْرِنً َوُخْلِقً إِنَّ ًٌ ِنً َناِب ٌْ  لَّ َب

َس ْبَن َخالٍِد     َفلَْو َشاَء َربًِّ كُ  -82 ٌْ  ْو َشاَء َربًِّ ُكْنُت َعْمرو ْبَن َمْرَثدِ َولَ ْنُت َق

دِ ـــــــــــــــَفؤَْصَبْحُت َذا َماٍل َكِثٌٍر َوَزاَرِنً        َبنُ  -83  وَن ِكَراٌم َساَدةٌ لُِمَسوَّ
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ْرُب الًِّذي َتْعِرفُوَنُه      -84 ُجُل الضَّ ِة اْلُمَتَوقِّدِ ــــــَخَشاٌش كَ   أََنا الرَّ ٌَّ  َرأِس اْلَح

تُ  -85 ٌْ ْنَفكُّ َكْشِحً ِبَطاَنًة          لَِعضْ  َفآلَ ٌَ ِد ــــــــــََل  ِن ُمَهنَّ ٌْ ْفَرَت  ٍب َرِقٌِق الشَّ

َس ِبِمْعَضِد ــــُحَساٌم إَِذا َما قُْمُت ُمْنَتِصًرا ِبِه         َكَفى اْلعَ  -86 ٌْ  ْوَد ِمْنُه اْلَبْدأَ لَ

ْنَثِنً َعْن َضِرٌَبٍة        إَِذا -87 ٌَ  اِجُزهُ َقِديــــــــــِقٌَل َمْهاًل َقاَل حَ  أَِخً ِثَقًة ََل 

اَلَح َوَجْدَتِنً      مَ  -88 ِديـــــــــــــــــإِذا اْبَتَدَر اْلَقْوُم السِّ ٌَ  ِنًٌعا إِذا َبلَّْت ِبَقاِبِمِه 

َها أَْمشِ  -89 ٌَ دِ ــــــــــَوَبْرٍك ُهُجوٍد َقْد أََثاَرْت َمَخاَفِتً      ِبَواِد  ً ِبَعْضٍب ُمَجرَّ

ٍؾ َجاَللٌَة        عَ فَ  -90 ٌْ ُت َكَهاةٌ َذاُت َخ لَْنَددِ ــــــــــــــــَمرَّ ٌَ ٍخ َكاْلَوِبٌِل  ٌْ  قٌِلَُة َش

قُوُل َوَقْد َترَّ اْلَوِظٌُؾ َوَساقَُها        أَلَْسَت تَ  -91 ٌِدِ ــــــــــٌَ َت ِبُمْإ ٌْ  َرى أَْن َقْد أََت

دِ ــــــــــــــــــــشَ   َوَقاَل أَََل َماَذا َتَرْوَن ِبَشاِرِب         -92 ٌُُه ُمَتَعمِّ َنا َبْؽ ٌْ  ِدٌٌد َعلَ

َما َنْفُعَها لَُه              َوإَِلَّ َتُكفُّوا َقاصِ  -93 ْزَددِ ــــــــــَوَقاَل َذُروهُ إِنَّ ٌَ  ًَ اْلَبْرِك 

ٌُسْ  -94 ْمَتلِْلَن ُحَواَرَها          َو ٌَ دِ ــــــَفَظلَّ اْْلَِماُء  َنا ِبالسِّ ٌْ  ٌِؾ اْلُمَسْرَهدِ َعى َعلَ

ًَّ اْلَجٌْ  -95 ا اْبَنَة َمْعَبدِ ــــــــــَفإِْن ُمتُّ َفاْنِعٌِنً ِبَما أََنا أَْهلُُه       َوُشقًِّ َعلَ ٌَ  َب 

ُه      -96 َس َهمُّ ٌْ ً َوََل ٌُ    َوََل َتْجَعلٌِِنً َكاْمِرئ لَ  ْؽِنً ِؼَناِبً َوَمْشَهِديــــَكَهمِّ

دِ ـــــــــــَذلُ    إِلَى اْلَخَنا    َبِطًٍء َعِن اْلُجلَّى َسِرٌعٍ  -97 َجاِل ُملَهَّ  وٍل ِبؤَْجَماِع الرِّ

ِنً    -98 َجاِل لََضرَّ دِ ــــَعَداَوةُ ِذي اأْلَصْ   َفلَْو ُكْنُت َوْؼاًل ِفً الرِّ  َحاِب َواْلُمَتَوحِّ

ِهْم َوإِْقَداِمً َوصِ  -99 ٌْ َجاَل َجَراَءِتً       َعلَ  ِقً َوَمْحَتِديدْ ـــَولَِكْن َنَفى َعنًِّ الرِّ

ٍة            نَ  -100 ًَّ ِبُؽمَّ ًَّ ِبَسْرَمدِ ــــــــــلََعْمُرَك َما أَْمِري َعلَ لًِ َعلَ ٌْ  َهاِري َوََل َل

ْوٍم َحَبْسُت الَنْفَس ِعْنَد ِعَراِكِه       -101 ٌَ دِ ـــــــــــَحَفاًظا َعلَى عَ   َو َهدُّ  ْوَراِتِه َوالتَّ

ْخَشى اْلَفَتى -102 ٌَ َدى  َعلَى َمْوِطٍن   َمَتى َتْعَتِرْك ِفٌِه اْلَفَراِبُص ُتْرَعدِ     ِعْنَدهُ الرَّ
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اِر َواْسَتْوَدْعُتُه َكؾَّ ُمْجِمدِ  َوأَْصَفَر َمْضُبوٍح َنَظْرُت ِحَواَرهُ        -103  َعلَى النَّ

فُوِس َوََل أََرى   -104 ْوَم مِ    أََرى اْلَمْوَت أَْعَداَد النُّ ٌَ  ْن َؼدِ َبِعًٌدا َؼَدا َما أَْقَرَب اْل

ؤِْتٌَك ِباأْلَْخبَ  -105 ٌَ اُم َما ُكْنَت َجاِهاًل       َو ٌَّ دِ ـــــــَسُتْبِدي لََك اأْلَ  اِر َمْن لَْم ُتَزوِّ

ؤِْتٌَك ِباأْلَْخَباِر َمْن لَْم َتبْع لَُه        َبَتاًتا َولَ  -106 ٌَ  ْم َتْضِرْب لَُه َوْقَت َمْوِعدِ ــــَو

 :م(678ق هـ،  44) للمٌالد 678الهجرة وقبل  44زهٌر بن أبً سلمى مات سنة  -3

رٌاح بن المزنً من مزٌنة بن أد  هو زهٌر بن أبً سلمى، واسم أبً سلمى ربٌعة بن

فً  بن طابخة بن إلٌاس بن مضر، وكانت محلتهم فً بالد ؼطفان. وُسلمى بضّم الّسٌن ولٌس

ن على الّشعراء باَلتفاق، هو أحد الّشعراء الّثالثة المتقّدمٌالعرب ُسلمى بضّم السٌن ؼٌره، و

ٌّهم أشعر على  وزهٌر، والّنابؽة الذبٌانً، وهم: امرإ القٌس، اْلخر، وإّنما اختلفوا فً تعٌٌن أ

إجادته فً الّشعر وحولٌاته: وكان زهٌر حكٌما و ،بهرم بن سنان هاختصاصوما عرؾ عنه هو 

 :قاله فً معلّقتهفً شعره وٌكفً من ذلك ما 

 ِعْنَد اْمِرٍئ ِمْن َخلٌَِقٍة         َوإِْن َخاَلَها َتْخَفى َعلَى الّناِس ُتْعلَمِ َوَمْهَما َتُكْن 

 وشّبه امرأة بثالثة أوصاؾ فً بٌت واحد فقال:

 تنازعت المها شبها ودّر الـ         ـبحور وشاكهت فٌها الظباء

على خواصه وروي أّن زهٌرا كان ٌنظم القصٌدة فً شهر وٌنقّحها فً سنة ثّم ٌعرضها 

 ثّم ٌذٌعها بعد ذلك، وكانت تسّمى قصابده الحولٌات. وهً أربع.

 نظمها فً البحر الطوٌل.:  معلّقة زهٌر بن أبً سلمى -

اِج َفالْ ــــــــِبحَ                ًأَِمْن أُمِّ أَْوَفى ِدْمَنٌة لَْم َتَكَلمِ  -1 رَّ  ُمَتَثلَّمِ ــــــــْوَماَنِة الدَّ

   °/ °//  °/°/ /°/  °/ °//             °//°// °/°//   //°/°/°  /°/ / °//°// 

 فعولن  مفاعٌلن   فعولن   مفاعلن           فعولن   مفاعٌلن  فعول مفاعلن   
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َها                مَ  -2 ِن َكؤَنَّ ٌْ ْقَمَت  َراِجٌُع َوْشٍم ِفً َنَواِشِر ِمْعَصمِ ـــــَوَداٌر لََها ِبالرَّ

ُن وَ  -3 ٌْ نْ ِبَها اْلَع ٌَ ْمِشٌَن ِخْلَفًة          َوأَْطاَلُإَها  ٌَ  َهْضَن ِمْن ُكلِّ َمْجَثمِ ــــاأْلَْرآُم 

ا عَ  -4 ًٌ ًة        فأل ِم ــــــــــَوَقْفُت ِبَها ِمْن َبْعِد ِعْشِرٌَن ِحجَّ ار َبْعَد َتَوهُّ  َرْفُت الدَّ

ا كَ  -5 ًٌ ِس ِمْرَجِل          َوُنْإ ًَّ َشْفًعا ِفً ُمَعرَّ َتَثلَّمِ ـــــــــأََثاِف ٌَ  ِجْذِم اْلَحْوِض لَْم 

6-  ٌُّ اَر قُْلُت لَِرْبِعَها          أَََل اْنِعْم َصَباًحا أَ ا َعَرْفُت الدَّ ْبُع واْسلِمــــَفلَمَّ  َها الرَّ

ْر َخلٌِلًِ َهْل َتَرى ِمْن َظَعاِبٍن   -7 اِء مِ     َتَبّصً ٌَ ْلَن ِباْلَعْل  ْن َفْوِق ُجْرُثمِ ــــــَتَحمَّ

ِمٌٍن َوَحْزَنُه        َوكَ  -8 ٌَ  ْم ِبالَقَناِن ِمْن ُمِحلٍّ َوُمْحِرمِ ــــــــــَجَعْلَن اْلَقَناَن َعْن 

ٍة َفْوَق ِعْقَمٍة            ِوَراِد حَ  -9 ٌَّ مِ ــــــــــــَعلَْوَن ِبؤَْنَطاِك  َواِشٌَها ُمَشاِكَهِة الدَّ

وَباِن ُثمَّ َجَزْعَنُه   -10 ًٍّ َقِشٌٍب َوُمْفؤَمٍ ـــــــَعلَى كُ      َظَهْرَن ِمَن السُّ ِن ٌْ  لِّ َق

ْعلُوَن َمْتَنُه   -11 ٌَ وَباِن  ْكَن ِفً السُّ مِ ــــــــــَعلٌَْ     َوَورَّ اِعِم اْلُمَتَنعِّ  ِهنَّ َدلُّ النَّ

ِد لِْلَفمِ ــــــَفُهنَّ َوَواِدي ال   َبَكْرَن ُبُكوًرا َواْسَتَحْرَن ِبُسْحَرٍة    -12 ٌَ سِّ َكاْل  رَّ

ِدٌِق َوَمْنَظٌر      أَِنٌ -13 اِظِر اْلُمَتَوِسمِ ـــــــــــَوِفٌِهنَّ َمْلًهى لِلصِّ ِن النَّ ٌْ  ٌق لَِع

مِ ـــــــــَكؤَنَّ فَُتاَت اْلِعْهِن ِفً ُكلِّ َمْنِزٍل     َنَزْلَن ِبِه حَ  -14 ٌَُحطَّ  بُّ اْلَفَنا لَْم 

ا َوَرْدَن اْلَماَء ُزْرًقا ِجَماُمُه     -15 ًَّ اْلحَ وَ    َفلَمَّ مِ ــَضْعَن ِعِص ٌِّ  اِضِر اْلُمَتَخ

َة َبْعَدَما    -16 ِظ ْبُن ُمرَّ ٌْ ا َؼ ًٌ َن اْلَعشِ    َسَعى َساِع ٌْ َل َما َب مِ ــــــَتَبزَّ  ٌَرِة ِبالدَّ

ِت الَِّذي َطاَؾ َحْولَُه     -17 ٌْ ٍش َوُجْرُهمِ   َفؤَْقسْمُت ِباْلَب ٌْ  ِرَجاٌل َبَنْوهُ ِمْن قَُر

ِمًٌنا لَِنْعَم  -18 َداِن ُوِجْدُتَما          ٌَ ٌِّ  َعلَى ُكلِّ َحاٍل ِمْن َسِحٌٍل َوُمْبَرمِ   السَّ

اَن َبْعَدَما       -19 ٌَ نَ   َتَداَرْكُتَما َعْبًسا َوَذْب ٌْ قُّوا َب  ُهْم ِعْطَر َمْنَشمِ ــــَتَفاَنْوا َودَّ

ْلَم َواِسًعا   -20  ٍؾ ِمَن اْلَقْوِل َنْسلَمِ ِبَماٍل َوَمْعُرو    َوَقْد قُْلُتَما إِْن ُنْدِرِك السِّ
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ِر َمْوِطٍن  -21 ٌْ ِن ِفٌَها ِمْن ُعقُوٍق َوَمؤَْثمِ       َفؤَْصَبْحُتَما ِمْنَها َعلَى َخ ٌْ  َبِعٌَد

ْعُظمِ  -22 ٌَ ْسَتِبْح َكْنًزا ِمَن اْلَمْجِد  ٌَ ا َمَعدٍّ ُهِدٌُتَما      َوَمْن  ٌَ ِن ِفً ُعْل ٌْ  َعِظٌَم

ُمَها مَ     ُتَعفَّى اْلُكلُوُم ِباْلِمِبٌَن َفؤَْصَبَحْت    -23 َس ِفٌَها ِبُمْجِرمِ ـــــٌَُنجِّ ٌْ  ْن لَ

ٌُهَ  -24 ُمَها َقْوٌم لَِقْوٍم َؼَراَمًة          َولَْم  َنُهْم ِمْلَء ِمْحَجمِ ـــــــٌَُنجِّ ٌْ  ِرٌقُوا َب

ْجِري ِفٌِهُم  ِمْن َتاَلِدُكْم    -25 ٌَ مِ ــــــاِنُم َشتَّ َمؽَ     َفؤَْصَبَح   ى ِمْن إَِفاٍل ُمَزنَّ

اَن َهْل أَْقسَ      أَََل أَْبلِِػ اأْلَْحاَلَؾ َعنًِّ ِرَسالًَة    -26 ٌَ  ْمُتْم ُكلَّ َمْقَسمِ ــــَوَذْب

ْخَفى َومَ    َفاَل َتْكُتُمنَّ َّللّا َما ِفً ُنفُوِسُكْم       -27 ٌَ ْعلَمِ ـــــلِ ٌَ ٌُْكَتِم َفاَّللَّ   ْهَما 

َخْر  ٌُْإَخرْ  -28 ٌُدَّ ٌُوَضْع ِفً ِكَتاٍب َف ْوِم اْلِحسَ      َف ٌَ ْنَقِم ــــلِ ٌُ ْل َف ٌَُعجَّ  اِب أَْو 

مِ    َوَما اْلَحْرُب إَِلَّ َما َعلِْمُتْم َوُذْقُتْم      -29  َوَما ُهَو َعْنَها ِباْلَحِدٌِث اْلُمَرجَّ

ُتُموَها َفُتْضَرمِ ْر إِذَ ــــَمَتى َتْبَعُثوَها َتْبَعُثوَها َذِمٌَمًة        وَتضَ  -30 ٌْ  ا َضرَّ

حى ِبِثَفالَِها      َوَتْلَقْح كِ  -31  َشاًفا ُثمَّ ُتْنَتْج َفُتْتِبمِ ـــــــــــَفَتْعُرُكُكْم َعْرَك الرَّ

 ِر َعاٍد ُثمَّ ُتْرِضْع َفَتْفِطمِ ـــــَفُتْنِتْج لَُكْم ِؼْلَماَن أَْشؤََم ُكلُُّهْم         َكؤَْحمَ  -32

 َراِق ِمْن َقِفٌٍز َوِدْرَهمِ ـــا ََل ُتِؽلُّ أِلَْهِلَها         قًُرى ِباْلعِ َفُتْؽلِْل لَُكْم مَ  -33

ُن ْبُن َضْمَضمِ  -34 ٌْ ٌَُواِتٌِهْم ُحَص ُهُم      ِبَما ََل  ٌْ ًُّ َجرَّ َعلَ  لََعْمِري لَِنْعَم اْلَح

ًة   َوَكاَن َطَوى َكْشًحا َعلَى  -35 مِ ــــــــــَفاَل ُهَو أَْبَداَها َولَ    ُمْسِتِكنِّ َتَقدَّ ٌَ  ْم 

ي ِبؤَلْ  -36 ِقً      َعُدوِّ  ٍؾ ِمْن َوَراِبً ُمْلَجمِ ــــَوَقاَل َسؤَْقِضً َحاَجِتً ُثمَّ أَتَّ

ُث أَْلَقْت َرْحلََها أُمُّ َقْشَعمِ  -37 ٌْ ٌُوًتا َكِثٌَرًة           لََدى َح ٌُْفَزْع ُب  َفَشدَّ َولَْم 

اَلِح ُمَقذَّؾ -38  اُرهُ لَْم ُتَقلَّمِ ــــــــــــــــلَُه لَِبٌد أَْظفَ       لََدى أََسٍد َشاِكً السِّ

ٌَُعاِقْب ِبُظْلِمِه    -39 ٌُْظلَْم  ْظلِمِ ـــسَ     َجِريٍء َمَتى  ٌَ ْلِم  ْبَد ِبالظُّ ٌُ  ِرًٌعا َوإَِلَّ 
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اَلِح َوِباــــــِؼمَ       َرَعْوا ِظمؤَُهْم َحتَّى إَِذا َتمَّ أَْوَرُدوا  -40 ى ِبالسِّ مِ اًرا َتَفرَّ  لدَّ

َنُهْم ُثمَّ أَْصَدُروا          إِلَى َكأَل ُمْسَتْوبَ  -41 ٌْ ا َب ٌَ ْوا َمَنا مِ ـــــــــــــَفَقضَّ  ٍل ُمَتَوخِّ

ُهْم ِرَماُحُهْم        َدَم ابْ  -42 ٌْ ْت َعَل  ِن َنِهٌٍك أَْو َقِتٌِل اْلُمَثلَّمِ ــــــــلََعْمُرَك َما َجرَّ

مِ َوََل َشاَرَكْت ِفً اْلَمْوِت ِفً دَ  -43  ِم َنْوَفٍل    َوََل َوَهٍب ِمْنُهْم َوََل اْبِن اْلُمَخزَّ

ْعِقلُوَنُه             صَ  -44 ٌَ  ِحٌَحاِت َماٍل َطالَِعاِت ِبَمْخِزمِ ــَفُكالَّ أََراُهْم أَْصَبُحوا 

اَس أَْمُرُهْم        إَِذا طَ  -45 ْعِصُم النَّ ٌَ ًٍّ ِحاَلٍل  الًِ ِبُمْعظَ ـــلَِح ٌَ  مِ َرَقْت إْحَدى اللَّ

ٌُْدِرُك َتْبلَُه        -46 ْؽِن  ِهْم ِبُمْسلَمِ    ِكَراٍم َفاَل ُذو الضِّ ٌْ  َوََل اْلَجاِرُم اْلَجاِنً َعلَ

ِعْش      َثَماِنٌَن حَ  -47 ٌَ اِة َوَمْن  ٌَ ْسؤَمِ ــــــــــَسِبْمُت َتَكالٌَِؾ اْلَح ٌَ  ْوًَل ََل أََبا لََك 

ْوِم َواأْلَْمِس َقُبلَ  -48 ٌَ ِنً ِمْن ِعلْ َوأَْعلَُم ِعْلَم اْل  ِم َما ِفً َؼٍد َعمِ ـــــــُه        َولَِكنَّ

ا َخْبَط َعْشَواَء َمْن ُتِصْب   -49 ٌَ ُت اْلَمَنا ٌْ ْهَرمِ     َرأَ ٌَ ْر َف ٌَُعمِّ  ُتِمْتُه َوَمْن ُتْخِطا 

ٌَُصاِنْع ِفً أُُموٍر َكِثٌَرٍة      -50 ٌُوَطؤْ ِبَمْنِسمِ        َوَمْن لَْم  اٍب َو ٌَ ْس ِبؤَْن  ٌَُضرَّ

ْجَعل اْلَمْعُروَؾ ِمْن ُدوِن ِعْرِضِه   -51 ٌَ ٌُْشَتمِ   َوَمْن  ْتَم  ِق الشَّ تَّ ٌَ ِفْرهُ َوَمْن ََل  ٌَ 

ْبَخْل ِبَفْضلِِه        َعلَى َقْومِ  -52 ٌَ ُك َذا َفْضٍل َف ٌَ ْذَممِ ــــَوَمْن  ٌُ ٌُْسَتْؽَن َعْنُه َو  ِه 

ٌُْهَد َقْلُبُه       إِ  -53 ٌُْذَمْم َوَمْن  ٌُوِؾ ََل  َتَجْمَجمِ ـــــــلَى ُمطْ َوَمْن  ٌَ  َمِبنِّ اْلِبرِّ ََل 

َنْلَنُه         َوإِْن ٌَ  -54 ٌَ ا  ٌَ َماِء ِبُسلَّمِ ــــــَوَمْن َهاَب أَْسَباَب اْلَمَنا  ْرَق أَْسَباَب السَّ

ر أَْهلِِه   -55 ٌْ ْجَعِل اْلَمْعُروَؾ ِفً َؼ ٌَ كُ    َوَمْن  ْنَدمِ ـــــــٌَ ٌَ ِه َو ٌْ  ْن َحْمُدهُ َذما َعلَ

ٌُِطٌ -56 ُه       َجاِج َفإِنَّ ْعِص أَْطَراَؾ الزِّ ٌَ َبْت ُكلَّ َلْهَذمِ ــــــَوَمْن   ُع اْلَعَوالًِ ُركِّ

ظْ  -57 ٌَ ُم َوَمْن ََل  ٌَُهدَّ ُذْد َعْن َحْوِضِه ِبِساَلِحِه       ٌَ ٌُْظلَمِ ـــــَوَمْن لَْم  اَس   لِِم النَّ

ا َصِدٌَقُه    َومَ  -58 ْحَسْب َعُدوَّ ٌَ ْؽَتِرْب  ٌَ ْم َنْفسَ ـــــَوَمْن  ٌَُكرِّ مِ ــــْن ََل  ٌَُكرَّ  ُه ََل 
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اِس ُتْعلَمِ  -59  َوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ ِمْن َخلٌَِقٍة     َوإِْن َخالََها َتْخَفى َعلَى النَّ

اَدَتُه أَْو َنْقُصُه فِ     َوَكاِبْن َتَرى ِمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعَجٍب   -60 ٌَ َكلُّمِ ـــــِز  ً التَّ

ْبَق إَِلَّ صُ لَِساُن  -61 ٌَ مِ ــاْلَفَتى ِنْصٌؾ َوِنْصٌؾ فَُإاُدهُ      َفلَْم   وَرةُ اللَّْحِم والدَّ

ِخ ََل ِحْلَم َبْعَدهُ         َوإِنَّ اْلَفَتى بَ  -62 ٌْ ْحلُمِ ــــــــَوإِنَّ َسَفاَه الشَّ ٌَ َفاَهِة   ْعَد السَّ

ُتْم َوُعْدَنا َفُعْدُتُم         َومَ  -63 ٌْ ْسآَل ٌَ َسؤَْلَنا َفؤَْعَط ٌُْحَرمِ ــــــْن أَْكَثَر التَّ  ْوًما َس

47) للمٌالد 667للهجرة و 47لبٌد بن ربٌعة مات سنة  -4
هـ 

 :م(667-

بن كالب بن ربٌعة بن عامر بن صعصعة هو لبٌد بن ربٌعة بن مالك بن جعفر بن 

معاوٌة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قٌس بن عٌالن ابن مضر. 

حرب كانت بٌن بنً عامر وكان ٌقال ألبٌه: ربٌعة المقترٌن لجوده، ومات أبوه وهو صؽٌر فً 

 عبسٌة اسمها تامرة بنت زنباع. وأّم لبٌد وبنً لبٌد،

هورٌن ومن المعّمرٌن، وعّده ابن ولبٌد معدود من الّشعراء المجٌدٌن والفرسان المش

إّنه أشعر الّشعراء، وهو فً الّشعر مشهور،  :فً الّطبقة الّثالثة، وقال عنه الّنابؽةالجمحً ساّلم 

وقال من قّدمه على ؼٌره: إّنه أقّل الّشعراء لؽوا فً شعره، وحكمه فً شعره كثٌرة، ولم ٌصح 

 أّنه قال بعد إسالمه إَّل قوله: 

الِحُ َما َعاَتَب ا ٌُْصلُِحُه اْلَقِرٌُن الصَّ  ْلَمْرَء اْلَكِرٌَم َكَنْفِسِه        َواْلَمْرُء 

بن نذر وكان لبٌد من فرسان هوازن، وكان الحارث الؽسانً وهو األعرج وّجه إلى الم

لبٌد فؤتى ملك ؼسان فؤخبره، فحمل ماء الّسماء مابة فارس مع لبٌد فقتلوا كلّهم، ونجا 

وأسلم لبٌد رضً َّللّا عنه وحسن إسالمه وهاجر،  كر المنذر فهزموهم.الؽسانٌون على عس

ٌّام عمر بن الخطاب رضً َّللّا عنه.  وهذا ٌقتضً أّن إسالمه قبل الفتح، ونزل الكوفة فً أ

كان لبٌد من األجواد المشهورٌن، نذر فً الجاهلٌة أن َل تهّب الّصبا إَّل أطعم وكان كما 

كّل ٌوم على مسجد قومه فٌطعمهم، وروي أّنه لّما حضرته الوفاة له جفنتان ٌؽدو بهما وٌروح 

 قال مخاطبا ابنتٌه: 
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 رٍ ضَ مُ  وْ أَ  ةَ ٌعَ بِ رَ  نْ مِ  َلَّ ا إِ نَ أَ  لْ هَ ا        وَ مَ وهُ بُ أَ  شَ ٌعِ ٌَ  نْ أَ  ايْ تَ نَ ى ابْ نَّ مَ تَ 

 رٍ عْ ا شَ قَ لِ حْ تَ  ََل ا وَ هً جْ ا وَ شَ مَ خْ  تَ اَل ا       فَ مَ وكُ بُ أَ  وتَ مُ ٌَ  نْ ا أَ مً وْ ٌَ  انَ ا حَ ذَ إِ 

وقال َلبن أخٌه لّما حضره الموت بؤن ٌحمل جفنتٌه إلى المسجد، وٌطعمها للمصلٌّن ثّم 

 فلٌحضروا جنازته.

 .منظومة على بحر الكامل :معلّقة لبٌد بن ربٌعة

َد ؼَ  -1 اُر َمَحلَُّها َفُمَقاُمَها           ِبمًنى َتؤَبَّ ٌَّ  َفِرَجاُمَهاْولَُها ــــــــــَعَفِت الدِّ

             °//°///           °//°///  °//°///   °//°///    °//°///  °//°/// 

 متفاعلن  متفاعلن    متفاعلن   متفاعلن متفاعلن           متفاعلن           

اِن ُعِريَّ َرْسُمَها         َخلًَقا َكمَ  -2 ٌَّ ًَّ ــــَفَمَداِفُع الرَّ  ِساَلُمَهاا َضِمَن اْلُوِح

َم َبْعَد َعْهِد أَِنٌِسَها         ِحَجٌج َخلَْوَن َحاَللُ  -3  َها َوَحَراُمَهاـــــــِدَمٌن َتَجرَّ

ُجوِم َوَصاَبَها    -4 َواِعِد َجْوُدَها فَ     ُرِزَقْت َمَراِبٌَع النُّ  ِرَهاُمَها ـــَوْدُق الرَّ

5-  ٌَّ ٍة َوَؼاٍد ُمْدِجٍن        َوَعِش ٌَ  َهاــــــــــــــٍة ُمَتَجاِوَب إِْرَزامُ ِمْن ُكلِّ َساِر

ُهَقاِن َوأَْطَفلَْت      -6 ٌْ ِن ِظَباُإَها َوَنعَ    َفَعاَل فُُروَع اأْلَ ٌْ  اُمَهاــــــــــِباْلَجْهلََت

ُل بِ  -7 ُن َعاِكَفٌة َعلَى أَْطاَلِبَها       ُعوًذا َتؤَجَّ ٌْ  اْلَفَضاِء ِبَهاُمَها ـــــــــــَواْلَع

َها َوَجاَل ال -8 لُوِل َكؤَنَّ ٌُوُل َعِن الطُّ  ِجدُّ ُمُتوَنَها أَْقاَلُمَهاـــــــُزُبٌر تُ         سُّ

َض َفْوَقُهنَّ ِوشَ   أَْو َرْجُع َواِشَمٍة أُِسؾَّ ُنُإوُرَها      -9  اُمَهاــــــــِكَفًفا َتَعرَّ

َؾ ُسَإالَُنا    -10 ٌْ ا خَ     َفَوَقْفُت أَْسؤَلَُها َوَك ِبٌُن َكاَلُمَها َوالِدَ ــــــُصمَّ ٌَ  َما 

ْت َوَكاَن ِبَها اْلَجِمٌُع َفؤَْبَكُروا   -11 ٌَ ٌَُها َوُثَماُمَها    َعِر  ِمْنَها َوُؼوِدَر ُنْإ

لُوا     -12 ًِّ ِحٌَن َتَحمَّ اُمَها     َشاَقْتَك ُظْعُن اْلَح ٌَ ُسوا قُْطًنا َتِصرُّ ِخ  َفَتَكنَّ
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ُه       -13 ٌَّ ٌُِظلُّ ِعِص ِه ِكلٌَّة َوقِ ِمْن ُكلِّ َمْحفُوٍؾ  ٌْ  َراُمَهاــــــــــــَزْوٌج َعلَ

ًفا أَْرآُمَهاــــَوِظبَ     ُزَجاًل َكؤَنَّ ِنَعاَج ُتوِضَح َفْوَقَها   -14  اَء َوْجَرَة ُعطَّ

َها     -15 َراُب َكؤَنَّ لََها السَّ ٌَّ  َزاُع ِبٌَشَة  أَْثلَُها َوِرَضاُمَهاــأَجْ   ُحِفَزْت َوَس

ُر ِمْن  -16 َعْت أَْسبَ      َنَواَر َوَقْد َنؤَْت    َبْل َما َتَذكَّ  اُبَها وِرَماُمَهاـَوَتَقطَّ

َد َوَجاَوَرْت          -17 ٌْ ٌة َحلَّْت ِبَف ٌَّ َن ِمْنَك َمَراُمَها ُمرِّ ٌْ َ  أَْهَل اْلِحَجاِز َفؤ

َنْتَها فَ  -18 ٍر       َفَتَضمَّ ِن أَْو ِبُمَحجَّ ٌْ  َهاْرَدة َفُرَخامُ ــــــــــِبَمَشاِرِق اْلَجَبلَ

ٌة        ِمْنَها َوحَ  -19 َمَنْت َفَمِظنَّ ٌْ  اُؾ اْلَقْهِر أَْو ِطْلَخاُمَهاـــَفَصَوابٌٍق إِْن أَ

َض َوْصلُُه     -20 ُمَهاـــــــَولََشرُّ َواصِ  َفاْقَطْع لَُباَنَة َمْن َتَعرَّ  ِل ُخلٍَّة َصرَّ

 َباٍق إَِذا َظَلَعْت َوَزاَغ ِقَواُمَها   َوأَْحُب اْلُمَجاِمَل ِباْلَجِزٌِل َوَصْرُمُه    -21

َة             ِمْنَها َفؤَْحَتَق ُصْلُبَها َوَسنَ  -22 ٌَّ  اُمَهاـــــِبَطلٌِِح أَْسَفاٍر َتَرْكَن َبِق

َعْت بَ  -23 َرْت        َوَتَقطَّ  ْعَد اْلَكاَلِل ِخَداُمَها ــــــَفإَِذا َتَؽالَى لَْحُمَها َوَتَحسَّ

َها         ًَفلََها ِهَباٌب فِ  -24 َماِم َكؤَنَّ  َصْهَباُء َخؾَّ َمَع اْلَجُنوِب ِجَهاُمَهاالزِّ

 أَْو ُمْلِمٌع َوَسَقْت أِلَْحَقَب ََلَحُه       َطْرُد اْلفُُحوِل َوضْرُبَها َوِكَداُمَها -25

اُنَها َوِوحَ  -26 ٌَ ٌج        َقْد َراَبُه ِعْص ْعلُو ِبَها َحَدَب اْْلَِكاُم ُمَسحَّ  اُمَهاــــــٌَ

ْرَبؤُ َفْوَقَها          َقْفُر اْلمَ  -27 ٌَ لَُبوِت  ِة الثَّ  َراقِِب َخْوفَُها آْرآُمَهاــــــتِبؤَِحزَّ

ًة       َجَزأً  -28 اُمَهاـــــــَفطَ  اَحتَّى إَِذا َسلََخا ُجَماَدى ِستَّ ٌَ اُمُه َوِص ٌَ  اَل ِص

ٍة       -29  ِرٌَمٍة إِْبَراُمَهاــَحِصٌٍد َوُنْجُح صَ   َرِجًعا ِبؤَْمِرِهَما إِلَى ِذي ِمرَّ

ٌََّجْت   -30 َفا َوَتَه ٌِِؾ َسْوُمَها َوَسَهاُمَها   َوَرَمى َدَواِبَرَها السَّ  ِرٌُح اْلَمَصا

ٌَُشبُّ ضِ  -31 ِطٌُر ِظاَللُُه       َكُدَخاِن ُمْشَعلٍَة  ٌَ  َراُمَهاــــــَفَتَناَزَعا َسِبًطا 
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ْت ِبَناِبِت َعْرَفٍج       -32  اٍر َساِطٍع أَْسَناُمَهاـــــــَكُدَخاِن نَ َمْشُمولٍَة ٌؼلِثُّ

َمَها َوَكاَنْت َعاَدًة      ِمْنُه إَِذا هِ  -33 َدْت إِْقَداُمَهاـــــــَفَمَضى َوَقدَّ  ًَ َعرَّ

َعا    -34 ِريِّ َوَصدَّ َطا ُعْرَض السَّ ُمَهاــَمْسجُ     َفَتَوسَّ  وَرًة ُمَتَجاِوًرا قاُلَّ

ٌُظِ  -35 َراِع  ٌَ ُع َؼاَبٍة َوقٌَِ َمْحفُوَفًة َوْسَط اْل  اُمَهاـــــــلَُّها         ِمْنُه ُمَصرَّ

َواِر ِقَوامُ  -36 ُة الصِّ ٌَ ٌة َمْسُبوَعٌة           َخَذلَُت َوَهاِد ٌَّ  َهاــأََفِتْلَك أَْم َوْحِش

َقاِبَق َطْوفَُها َوُبَؽاُمَها -37 ِرْم     ُعْرَض الشَّ ٌَ َعِت اْلَفِرٌَر َفلَْم  ٌَّ  َخْنَساُء َض

ٌَُمنُّ َطَعاُمَها ــٍر َقْهٍد َتَناَزَع ِشْلَوهُ             ُؼْبٌس َكَواسِ لُِمَعفَّ  -38  ُب ََل 

ا ََل َتِطٌُش سِ  -39 ٌَ ًة َفؤََصْبَنَها        إِنَّ اْلَمَنا  َهاُمَهاـــــَصاَدْفَن ِمْنَها ِؼرَّ

 ْسَجاُمَهاٌُْرِوي اْلَخَماِبَل َداِبًما تَ    َباَتْت َوأَْسَبَل َواِكٌؾ ِمْن ِدٌَمٍة     -40

ْعلُو َطِرٌَقَة َمْتِنَها ُمَتَواِتٌر   -41 لٍَة َكَفَر النُّجُ      ٌَ ٌْ  وَم َظاَلُمَهاــــــــِفً لَ

ًذا       -42 ِمٌُل ِهٌَ  َتْجَتاُؾ أَْصاًل َقالًِصا ُمَتَنبِّ ٌَ  اُمَها ــــــــــِبُعُجوِب أَْنَقاٍء 

اَلِم ُمِنٌَرة   -43  ْحِريِّ ُسلَّ ِنَظاُمَهاـــِة اْلبَ َكُجَمانَ    َوُتِضًُء ِفً َوْجِه الظَّ

اَلُم َوأَْسَفَرْت    َبَكَرْت َتِزلُّ َعِن الثََّرى أَْزََلُمَها -44  َحتَّى إَِذا َحَسَر الظَّ

ُد ِفً ِنَهاِء ُصَعاِبٍد     -45 اُمَها ــــــــَسْبًعا ُتَإاًما كَ      َعلَِهْت َتَردَّ ٌَّ  اِماًل أَ

ِبَسْت َوأَْسَحَق َحالٌِق   -46 ٌَ ْبلِِه إِْرَضاُعَها َوِفَطاُمَها          َحتَّى إَِذا  ٌُ  لَْم 

ٍب واأْلَِنٌُس َسَقاُمَها -47 ٌْ َسْت ِرزَّ اأْلَِنٌِس َفَراَعَها     َعْن َظْهِر َؼ  َفَتَوجَّ

ُه     -48 ِن َتْحِسُب أَنَّ ٌْ  َخْلفَُها َوأََماُمَهاَمْولَى اْلَمَخاَفِة    َفَؽَدْت ِكاَل اْلَفَرَج

َماةُ َوأَْرَسلُوا      -49 ِبَس الرُّ ٌَ  ُؼْضًفا َدَواِجَن َقاِفاًل أَْعَصاُمَها  َحتَّى إَِذ 

ٌة     -50 ٌَ َها َوَتمَ        َفلَِحْقَن َواْعَتَكَرْت لََها َمْدِر ِة َحدُّ ٌَّ ْمَهِر  اُمَها  ـــَكالسَّ
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َقَنْت إِْن لَْم َتُذْد   -51 ٌْ  أَْن َقْد أََحمَّ ِمَن اْلحُتوِؾ ِحَماُمَها           لََتُذوَدُهنَّ َوأَ

َجْت     -52 َدْت ِمْنَها َكَساب َفُضرِّ  ِبَدٍم َوَؼوِدَر ِفً اْلَمَكرِّ ُسَخاُمَها   َفَتَقصَّ

َحى     َفِبِتْلَك إِْذ رَ  -53 َة السَّ َقَص اللََّواِمُع ِبالضُّ ٌَ  َراِب إَِكاُمَهاـــَواْجَتاَب أَْرِد

لُوَم بِ أَْقِضً اللُّ  -54 ٌَ ُط ِرٌَبًة        أَْو أَْن  اُمَها ـــــــــــــَباَنَة ََل أَُفرِّ  َحاَجٍة لَوَّ

ِنً       َوصَّ  -55 اُمَهاـــــــــــأََو لَْم َتُكْن َتْدِري َنَواُر ِبؤَنَّ  اُل َعْقِد َحَباِبِل َجذَّ

ْعَتلِْق بَ  -56 ٌَ اُك أَْمِكَنٍة إَِذا لَْم أَْرَضَها        أَْو  فُوِس ِحَماُمَهاـــــعْ َترَّ  َض النُّ

لٍَة     َطلْ  -57 ٌْ  ٍق لَِذٌٍذ لَْهُوَها َوِنَداُمَهاـــــــــــــــَبْل أَْنَت ََل َتْدِرٌَن َكْم ِمْن لَ

ِة َتاِجٍر       َوافٌَْ  -58 ٌَ  ُت إِْذ ُرِفَعْت َوَعزَّ ُمَداُمَهاـــــــَقْد ِبتُّ َساِمَرَها َوَؼا

َباَء ِبُكلِّ  -59 ٌٍِق     أَْو جَ  أُْؼلًِ السِّ  ْوَنٍة قُِدَحْت َوفُضَّ ِخَتاُمَهاـــــــأَْدَكَن َعا

ٍة      َقْد أَْصبَ  -60 َماِل ِزَماُمَهاــــــَوَؼَداِة ِرٌٍح َقْد َوَزْعُت َوِقرَّ ِد الشِّ ٌَ  َحْت ِب

ٍة َوَجْذِب َكِرٌَنٍة    -61 ٌَ ٍر َتؤَْتالُُه إِبْ    ِبَصُبوح َصاِف  َهاُمَهاــــــــــــــــــــِبُمَوتَّ

َجاَج ِبُسْحَرٍة   -62 اُمَها          َباَدْرُت َحَجَتَها الدَّ ٌَ  أِلَُعلَّ ِمْنَها ِحٌَن َهبَّ ِن

ِتً   -63 ًَّ َتْحِمُل ِشكَّ ُت اْلَح ٌْ  فُُرٌط ِوَشاِحً إِْذ َؼَدْوُت لَِجاُمَها    َولََقْد َحَم

 ِرٍج إِلَى أَْعاَلِمِهنَّ َقَتاُمَهاـــــــــحَ  َفَعلَْوُت ُمْرَتِقًبا َعلَى ِذي َهْبَوٍة      -64

ًدا ِفً َكاِفٍر      َوأَجَ  -65 ٌَ ُؽوِر َظاَلُمَهاــــــَحتَّى إَِذا أَْلَقْت   نَّ َعْوَراِت الثُّ

حـــأَْسَهْلُت َواْنَتَصَبْت َكجِ  -66 ٌَ اُمَهاْذِع ُمِنٌَفٍة      َجْرَداَء   َصُر ُدوَنَها ُجرَّ

َعاِم َوشَ  -67  ؾَّ ِعَظاُمَهاـــــلَُّه        َحتَّى إَِذا َسِخَنْت َوخَ َرفَّْعُتَها َطْرَد النَّ

 َزاُمَهاـــــــَقلَِقْت ِرَحالَُتَها َوأَْسَبَل َنْحُرَها     َواْبَتلَّ ِمْن َزَبِد اْلَحِمٌِم حِ  -68

 ِوْرَد اْلَحَماَمِة إِْذ أََجدَّ َحَماُمَها    َتْرَقى َوَتْطَعُن ِفً اْلِعَناِن َوَتْنَتِحً   -69
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ٌُْخَشى َذاُمَهاـــــــــــــِثٌَرٍة ُؼَرَباُإَها َمْجُهولٍَة        تُ َوكَ  -70  ْرَجى َنَواِفلَُها َو

َها      ِجنُّ اْلبَ  -71 ُحوِل َكؤَنَّ ُر ِبالذُّ ا أَْقَداُمَهاــــــــــــــــــُؼْلٍب َتَشذَّ ًٌ  ْديِّ َرَواِس

ـــــــــــ َحقَِّها         ِعْنِديأَْنَكْرُت َباِطلََها َوُبْإُت بِ  -72 ٌَ ًَّ ِكَراُمَهاَولَْم   ْر َعلَ

َساٍر َدَعْوُت لَِحْتِفَها  -73 ٌْ  َؽالٍِق ُمَتَشاِبِه أَْجَساُمَهاـــــــــــــــِبمَ      َوَجُزوٍر أَ

 ِمٌِع لَِحاُمَهاــــــــــُبِذلَْت ِلِجٌَراِن اْلجَ      أَْدُعو ِبِهنَّ لَِعاِقٍر أَْو ُمْطِفٍل     -74

َما     -75 ُؾ َواْلَجاُر اْلَجِنٌُب َكؤَنَّ ٌْ  ِصًبا أَْهَضاُمَهاــــَهَبَطا َتَبالََة ُمخْ     َفالضَّ

ِة َقالِ  -76 ٌَّ ِة      ِمْثِل اْلَبلِ ٌَ  ٍص أَْهَداُمَهاـــــــــــــَتْهِوي إِلَى اأْلَْطَناِب ُكلَّ َرِذ

اُح َتَناَوَحْت          ُخلُ  -77 ٌَ َكلِّلُوَن إَِذا الرِّ ٌُ َتاُمَهاــــــــَو ٌْ  ًجا ُتَمدُّ َشَواِرًعا أَ

ا لَِزاُر َعِظٌ -78 َزْل        ِمنَّ ٌَ ا إَِذا اْلَتَقِت اْلَمَجاِمُع لَْم  اُمَهاــــــــــإِنَّ  َمٍة َجشَّ

ٌُْعِطً اْلَعِشٌَرَة َحقََّها        َوُمَؽْذِمٌر لِ  -79 ٌم  اُمَهاـــــــــَوُمَقسِّ  ُحقُوِقَها َهضَّ

ٌُِعٌُن َعلَى النََّدى   َسْمٌح َكُسوُب َرؼَ َفْضاًل َوُذو كَ  -80 اُمَهاــــَرٍم   اِبٍب َؼنَّ

ٌة َوإِمَ  -81 ْت لَهْم آَباُإُهْم       َولُِكلِّ َقْوٍم ُسنَّ  اُمَهاــــــــــــــــِمْن َمْعَشٍر َسنَّ

ِمٌُل مَ  -82 ٌَ ُبوُر َفَعالُهْم     إِْذ ََل  ٌَ ْطَبُعوَن َوََل  ٌَ  أَْحاَلُمَهاَع اْلَهَوى ــــــــََل 

َما     َقسَ  -83 ُمَهاــــــــــــــــَفؤَْقَنْع ِبَما َقَسَم اْلَملٌُِك َفإِنَّ َنَنا َعالَّ ٌْ  َم اْلَخاَلِبَق َب

َمْت ِفً َمْعَشٍر   أَْوَفى بِ  -84 اُمَهاــــــــــــَوإَِذا اأْلََماَنُة قُسِّ َنا َقسَّ  ؤَْوَفِر َحظِّ

ًتا َرِفًٌعا َسْمكُ  -85 ٌْ ِه َكْهلَُها َوُؼاَلُمَهاـــــــــــــــُه       َفسَ َفَبَنى لََنا َب ٌْ  َما إلَ

َعاةُ إَِذا اْلَعِشٌَرةُ أُْفِظَعْت   َوُهُم فَ  -86 اُمَهاــــــــَوُهُم السُّ  َواِرُسَها َوُهْم ُحكَّ

 َطاَوَل َعاُمَهاــــــَوُهُم َرِبٌٌع لِْلُمَجاِوِر ِفٌِهُم         َواْلُمْرِماَلِت إَِذا تَ  -87

ِمٌَل مَ َوهُ  -88 ٌَ َا َحاِسٌد    أَْو أَْن  ٌَُبطِّ  َع اْلَعُدوِّ لَِباُمَهاــــــــُم اْلَعِشٌَرةُ أَْن 
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 :م(577ق هـ،  52) للمٌالد 577قبل الهجرة و 52عمرو بن كلثوم توفً سنة  -5

بن  هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهٌر بن جشم بن بكر بن حبٌب

، وكنٌته أبو األسود وأخوه مرة هو الذي قتل المنذر بن نعمان عمرو بن ؼنم بن تؽلب بن وابل،

وكان كلٌب الذي ٌضرب به المثل فً العز، أسماء بنت مهلهل بن ربٌعة أخو وأّم عمرو 

شجاعا مظفرا مقداما وبه ٌضرب المثل فً الفتك فٌقال: أفتك من عمرو بن كلثوم لفتكه بعمرو 

 .وعمرو بن كلثوم معدود فً المعّمرٌن، روي أّنه عاش مابة وخمسٌن سنة د.بن هن

األولى: على إثر الخالؾ الّذي قٌل أّنه أنشدها على واقعتٌن،  :الّسبب فً قول معلّقتهو

وقع بٌن قومه تؽلب وبٌن بنً أعمامهم بكر، وتقاضٌهم إلى عمرو بن هند، وكان قد سبق 

ٌّد بكر الّنعمان بن هرم  الّصلح بٌنهم بعد حرب البسوس. فآثر عمرو بن هند تؽلب وهّم بطرد س

الّثانٌة: أّن الّسبب فً ذلك هو احتقار أّم عمرو بن هند ألّم عمرو بن أّما  فؤنشد عمرو قصٌدته.

 كلثوم الّتؽلبً، والواقعتان ذكرهما عمرو فً المعلّقة.

ظ وفً موسم مّكة، وبنو ولّما فتك بعمرو بن هند قال معلّقته، وخطب بها فً سوق عكا

تؽلب ٌعّظمونها جدا وٌروٌها صؽارهم وكبارهم حّتى هجاهم بذلك بعض بنً بكر بن وابل 

 فقال:

 ومثُ لْ كَ  نُ و بْ رُ مْ ا عَ هَ الَ قَ  ةٌ ٌدَ صِ قَ             ةٍ مَ رَ مكْ  لِّ كُ  نْ عَ  بٍ لِ ؽْ ً تَ نِ ى بَ هَ لْ أَ    

 ومٍ إُ سْ مَ  رَ ٌْ ؼَ  رٍ عْ شِ لِ  الِ جَ لرِّ ا لِ ٌَ م            هُ ـــــلُ وَّ أَ  انَ كَ  ذْ ا مُ دً بَ ا أَ هَ ونَ وُ رْ ٌَ 

 على بحر الوافر معلّقة عمرو بن كلثوم:

 ُموَر اأْلَْنَدِرٌَناـــــخُ  َبِحٌَنا           َوََل ُتْبِقًأَََل ُهبًِّ ِبَصْحِنِك َفاصْ  -1

/ °///°   //°//°/   /// °//             °/°/°   /°//°/  °/°// 

 فعولن  مفاعلن   ن  مفاعلمفاعلن   مفاعلتن    فعولن           

 الََطَها َسِخٌَناــــُمَشْعَشَعًة َكؤَنَّ اْلُحصَّ ِفٌَها            إَِذا َما اْلَماُء خَ  -2
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لٌَِناــــــــــــَتُجوُر ِبِذي اللَُّباَنِة َعْن َهَواهُ          إَِذا َما َذاَقَها حَ  -3 ٌَ  تَّى 

ِه لِمَ َتَرى ال -4 ٌْ ْت       َعلَ ِحٌَح إَِذا أُِمرَّ  الِِه ِفٌَها ُمِهٌَنا  ــــــــــــــلَِّحَز الشَّ

ا أُمَّ َعْمرٍو         َوكَ  -5 ِمٌَناــــَصَبْنِت اْلَكؤَْس َعنَّ ٌَ  اَن اْلَكؤُْس َمْجَراَها اْل

اَلَثِة أُمَّ َعْمرٍو            ِبَصاِحِبِك الَِّذي ََل  -6  ِبِحٌَناـــــــ ُتصْ َوَما َشرُّ الثَّ

 َرى ِفً ِدَمْشَق َوَقاِصِرٌَناــــَوَكؤٍْس َقْد َشِرْبُت ِبِبْعَلَبكٍّ            َوأُخْ  -7

ا           مُ  -8 ٌَ ا َسْوَؾ ُتْدِرُكَنا اْلَمَنا ِرٌَنا ــــــــــــــــــــَوإِنَّ َرًة لََنا َوُمَقدِّ  َقدَّ

ا َظِعٌَنا  -9 ٌَ ِق  َفرُّ ِقٌَن َوتُ          ِقِفً َقْبَل التَّ ٌَ  ْخِبِرٌَناــــــــــــــــُنَخِبْرِك اْل

ِن أَْم ُخنْ ِك َهْل أَْحَدْثِت َصْرًما    ِقِفً َنْسؤَلْ  -10 ٌْ  ِت اأْلَِمٌَناـــــلَِوْشِك اْلَب

ْوِم َكِرٌَهٍة َضْرًبا َوَطْعًنا         أََقرَّ ِبِه مَ  -11 ٌَ ٌُوَناـــــــــــِب  َوالٌِِك اْلُع

ْوَم َرْهٌن          َوَبْعَد َؼٍد بِ َوإِنَّ ؼَ  -12 ٌَ  َما ََل َتْعلَِمٌَناــــــــــًدا َوإِنَّ اْل

 وَن اْلَكاِشِحٌَناــــــُنِرٌَك إَِذا َدَخْلَت َعلَى َخاَلٍء       َوَقْد أَِمَنْت ُعٌُ  -13

َطٍل أَْدَماَء َبْكٍر         هِ  -14 ٌْ ًْ َع  َجِنٌَناَجاِن اللَّْوِن لَْم َتْقَرْأ ـــــــِذَراَع

ا ِمْثَل ُحقِّ اْلَعاِج َرْخًصا    حَ  -15 ًٌ ِمِسٌَناــــــــَوَثْد  َصاًنا ِمْن أَُكؾِّ الالَّ

 وُء ِبَما َولٌَناــــــــــــَوَمْتِنً لَْدَنٍة َسَمَقْت َوَطالَْت      َرَواِدفَُها َتنُ  -16

ِضٌُق اْلَباُب َعْنَها        َوَكشْ  -17 ٌَ  ُت ِبِه ُجُنوَناًحا َقْد ُجِننْ ــــَوَمؤَْكَمًة 

ًْ ِبلَْنٍط أَْو ُرَخاٍم           ٌَ  -18 َت ٌَ ٌِهَما َرِنٌَناـــــــَوَساِر  ِرنُّ َخَشاُش َحْل

َعِت اْلَحِنٌَناـــــــــــَفَما َوَجَدْت َكَوْجِدي أَمُّ َسْقٍب      أََضلَّْتُه فَ  -19  َرجَّ

ْتُرْك َشَقاَها       لََها ِمْن ِتسْ  -20 ٌَ  َعٍة إَِلَّ َجِنٌَناـــــــــــَوََل َشْمطاُء لَْم 

ُت ُحمُ  -21 ٌْ ا      َرأَ َبا واْشَتْقُت َلمَّ ْرُت الصِّ  ولََها أُُصاًل ُحِدٌَناـــــــَتَذكَّ
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َرْت  َكؤَْسٌَ  -22 َماَمُة َواْشَمخَّ ٌَ ِدي ُمْصلِِتٌَناــــــــَفؤَْعَرَضِت اْل ٌْ  اٍؾ ِبؤَ

َنا         َوأَنْ  -23 ٌْ ِقٌَناــــــــــأََبا ِهْنٍد َفاَل َتْجَعْل َعلَ ٌَ ْرَك اْل  ِظْرَنا ُنَخبِّ

اِت ِبًٌضا        َوُنصْ  -24 ٌَ ا ُنوِرُد الرَّ  ِدُرُهنَّ ُحْمًرا َقْد َرِوٌَناـــــِبؤَنَّ

َنا اْلَمْلِك ِفٌَها أَْن نَ  -25 ٌْ اٍم لََنا ُؼرٍّ ِطَواٍل           َعَص ٌَّ  ِدٌَناــــــــَوأَ

ُجوهُ     -26 ِد َمْعَشٍر َقْد َتوَّ ٌِّ  ْحِمً اْلُمْحَجِرٌَناــــــِبَتاِج اْلُمْلِك ٌَ    َوَس

َتَها صُ  -27 ِه     ُمَقلََّدًة أَِعنَّ ٌْ َل َعاِكَفًة َعلَ ٌْ  فُوَناـــــــــــــــــــَتَرْكَنا اْلَخ

اَماِت َننْ  -28 ٌُوَت ِبِذي ُطلُوٍح     إِلَى الشَّ  فًِ اْلُموِعِدٌَناـــَوأَْنَزْلَنا اْلُب

ْت ِكاَلبُ  -29 ا     َوشَ  َوَقْد َهرَّ ًِّ ِمنَّ لٌَِناـــــــــــــاْلَح ٌَ ْبَنا َقَتاَدَة َمْن   ذَّ

كُ  -30 ٌَ  وُنوا ِفً اللَِّقاِء لََها َطِحٌَناــــَمَتى َنْنقُْل إِلَى َقْوٍم َرَحاَنا       

ًَّ َنْجٍد        َولَْهَوُتَها قُضَ  -31 ُكوُن ِثَفالَُها َشْرِق  اَعُة أَْجَمِعٌَناــــــــٌَ

اِؾ ِمَنا     َفؤَْعَجْلَنا اْلقِ  َنَزْلُتمْ  -32 ٌَ  َرى أَْن َتْشِتُموَناــــــَمْنِزَل اأْلَْض

َل الص -33 ٌْ ْلَنا ِقَراُكْم          قَُب َناُكْم َفَعجَّ ٌْ  ْبِح ِمْرَداًة َطُحوَناــــــَقَر

لُوــــــــــــَنُعمُّ أَُناَسَنا َوَنِعؾُّ َعْنُهْم       َوَنْحِمُل َعْنُهْم َما حَ  -34  َنامَّ

ٌُوِؾ إَِذا ُؼِشٌَنا -35 ا   َوَنْضِرُب ِبالسُّ اُس َعنَّ  ُنَطاِعُن َما َتَراَخى النَّ

ًِّ لُْدٍن       َذَواِبَل ِبِبٌ -36 ْخَتلٌَِناـــــــــِبُسْمٍر ِمْن َقَنا اْلَخطِّ ٌَ  ٍض 

َقاَب َفَتْخَتِلٌَناـــــَنُشقُّ ِبَها ُرُإوَس اْلَقْوِم َشقَّا     َونُ  -37  ْخلٌَِها الرِّ

ْرَتِمٌَناـــــَكؤَنَّ َجَماِجَم اأْلَْبَطاِل ِفٌَها       َوسُ  -38 ٌَ  وٌق ِباأْلََماِعِز 

ٌُخْ  -39 َك َو ٌْ ْبُدو َعلَ ٌَ ْؽِن  ْؽَن َبْعَد الضِّ ِفٌَناــــَوإِنَّ الضِّ اَء الدَّ  ِرُج الدَّ

ِبٌَناـــــــَوِرْثَنا اْلَمْجَد َقْد َعلَِمْت َمَعد    ُنَطاِعُن ُدوَنُه حَ  -40 ٌَ  تَّى 
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ْت   َعِن اأْلَحْ  -41 ًِّ َخرَّ ِلٌَناــَوَنْحُن إَِذا ِعَماُد اْلَح ٌَ  َفاِض َنْمَنُع َمْن 

ْدُروَن مَ  -42 ٌَ ِر ِبرٍّ     َفَما  ٌْ قُوَناـــــــــــَنُجذُّ ُرُإوَسُهْم ِفً َؼ تَّ ٌَ  اَذا 

ٌُوَفَنا ِفٌَنا َوِفٌهْم       َمخَ  -43 ِدي ََلِعِبٌـــــــــــــَكؤَنَّ ُس ٌْ  َنااِرٌٌق ِبؤَ

َن ِبؤُْرجُ  -44 ٌْ ا َوِمْنُهْم        ُخِض اَبَنا ِمنَّ ٌَ  َواٍن أَْو ُطلٌَِناــــــــَكؤَنَّ ِث

كُ  -45 ٌَ ِه أَْن  ًٌّ   ِمَن اْلَهْوِل اْلُمَشبِّ ًّ ِباأْلَْسَناِؾ َح  وَناـــــــإَِذا َما َع

ا السَّ  -46  اِبِقٌَناـــــــــــــَنَصْبَنا ِمْثَل َرُهَوَة َذاَت َحدٍّ   ُمَحاَفَظًة َوُكنَّ

َرْوَن اْلَقْتَل َمْجًدا      َوِشٌٍب ِفً اْلحُ  -47 ٌَ اٍن  ِبٌَناـــِبُشبَّ  ُروِب ُمَجرِّ

ِنِهْم عَ  -48 ٌْ اِس ُكلِِّهِم َجِمًٌعا       ُمَقاَرَعًة َب ا النَّ ٌَّ  ْن َبِنٌَناــــــــــُحَد

ِهْم    َفتُ  -49 ٌْ َتَنا َعلَ ٌَ ٌَْومض َخْش ا  لَُنا ُعَصًبا ُثِبٌَناْصِبُح ـــــــَفؤَمَّ ٌْ  َخ

ِهْم      َفُنمْ  -50 ٌْ ْوَم ََل َنْخَشى َعلَ ٌَ ا   ِعُن َؼاَرًة ُمَتلَِبِبٌَناــــــــــــَوأَمَّ

ُهولََة َواْلحُ  -51  ُزوَناـــــِبَرْأٍس ِمْن َبِنً ُجَشٍم ْبِن َبْكٍر  َنُدقُّ ِبِه السُّ

ا          َتَضعْ  -52 ْعلَِم اأْلَْقَواُم أَنَّ ٌَ ا َقْد َوِنٌَناــــــــضَ أَََل ََل   ْعَنا َوأَنَّ

َنا       َفَنْجَهَل َفْوَق جَ  -53 ٌْ ْجَهْلَن أََحٌد َعلَ ٌَ  ْهِل اْلَجاِهلٌَِناـــــأَََل ََل 

لُِكم ِفٌَها َقِطٌَناـــــــــِبؤَيِّ َمِشٌَبِة َعْمَرو ْبَن ِهْنٍد     َنكُ  -54 ٌْ  وُن لَِق

 ٌُع ِبَنا اْلُوَشاَة َوَتْزَدِرٌَناـــــــطِ ِبؤَيِّ َمِشٌَبٍة َعْمَرو ْبَن ِهْنٍد   تُ  -55

َك َمْقتَ  -56 ا أِلَمِّ ًدا      َمَتى ُكنَّ ٌْ ْدَنا َوأَْوِعْدَنا ُرَو  ِوٌَناــــــــــــــَتَهدَّ

ْت   َعلَى اأْلَْعَداِء َقْبلََك أَْن َتلِ  -57 ٌَ ا َعْمُرو أَْع ٌَ  ٌَناـــــَفإِنَّ َقَناَتَنا 

َقاُؾ ِبَها  -58 ْت   َوَولَّْتُهمْ إَِذا َعضَّ الثِّ  وَناــــَعَشْوَزَنًة َزبُ  اْشَمؤَزَّ

ْت      َتُشجُّ َقَفا اْلُمَثقِِّؾ واْلجَ  -59  ِبٌَناــــَعَشْوَزَنًة إَِذا اْنَقلََبْت أََرنَّ
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ْثَت ِفً ُجَشِم ْبِن َبْكٍر   ِبَنْقٍص ِفً خُ  -60 لٌَِناـــــَفَهْل ُحدِّ  ُطوِب اأْلَوَّ

ٍؾ    أََباَح لََنا ُحصُ َوِرْثَنا َمْجَد َعْلَقَمَة  -61 ٌْ  وَن اْلَمْجِد ِدٌَناـــــْبَن َس

ًرا ِنعْ  -62 ٌْ َر ِمْنُه    ُزَه ٌْ اِخِرٌَناــــــــَوِرْثُت ُمَهْلَهاًل َواْلَخ  َم ُذْخُر الذَّ

اًبا َوُكْلُثوًما َجِمًٌعا        ِبِهْم ِنْلَنا تُ  -63  َراَث اأْلَْكَرِمٌَناــــــــــــَوَعتَّ

ْثَت َعْنُه    ِبِه ُنْحَمى َوَنْحمِ َوَذا  -64 ِة الَِّذي ُحدِّ  ً اْلُمْحَجِرٌَناـــــاْلُبرَّ

ٌت      َفؤَيُّ اْلَمْجِد إَِلَّ َقْد َولِ  -65 ٌْ اِعً ُكلَ ا َقْبلَُه السَّ  ٌَناــــــــــــــــَوِمنَّ

 ِرٌَناـــــــــَمَتى َنْعِقْد َقِرٌَنَتَنا ِبَحْبٍل       َتِجْذ اْلَحْبَل أَْو َتِقِص اْلقَ  -66

 ِمٌَناـــــــــــــَوُنوَجْد َنْحُن أَْمَنُعُهْم ِذَماًرا    َوأَْوَفاُهْم إَِذا َعَقُدوا ٌَ  -67

ِفِدٌَناـــــــــَوَنْحُن ُؼَداة أَْوِقَد ِفً َخَزاَزى    َرَفْدَنا َفْوَق ِرفْ  -68  ِد الرَّ

ِرٌَناـــاْلجلَُّة اْلخُ َوَنْحُن اْلَحاِبُسوَن ِبِذي أَُراَطى     َتَسؾُّ  -69  وُر الدَّ

 َوَنْحُن اْلَحاِكُموَن إَِذا أُِطْعَنا        َوَنْحُن اْلَعاِزُموَن إَِذا ُعِصٌَنا -70

اِرُكوَن لَِما َسِخْطَنا      َوَنْحُن اْْلِخُذوَن لِمَ  -71  ا َرِضٌَناــَوَنْحُن التَّ

َمِنٌَن إَِذا اْلَتِقٌَنا          َوَكا -72 ٌْ ا اأْلَ َسِرٌَن َبنَوُكنَّ ٌْ ُ َن اأْلَ  و أَِبٌَناــــــ

لٌِِهْم       َوُصْلَنا َصْولًَة ِفٌمَ  -73 ٌَ لٌَِناــــــَفَصالُوا َصْولًَة ِفٌَمْن  ٌَ  ْن 

ا          َوأَْبَنا ِباْلُملُ  -74 ٌَ َبا َهاِب َوِبالسَّ  وِك ُمَصفَِّدٌَناـــــــــَفآُبوا ِبالنِّ

ُكْم   -75 ٌْ ا َبِنً َبْكٍر إِلَ ٌَ ُكْم  ٌْ ا َتعْ         إِلَ ِقٌَناــــــــــــأَلَمَّ ٌَ ا اْل  ِرفُوا ِمنَّ

طَّ  -76 ٌَ ا َوِمْنُكْم        َكَتاِبَب  ا َتْعِرفُوا ِمنَّ ْرَتِمٌَناـــــــــــــأَلَمَّ ٌَ  ِعنَّ َو

قُمْ  -77 ٌَ اٌؾ  ٌَ َماِنً  َوأَْس ٌَ ْلُب اْل ٌَ ُض َواْل ٌْ َنا الَب ٌْ ْنَحِنٌَناـــــــــــَعلَ ٌَ  َن َو

َنا كَ  -78 ٌْ  لُّ َساِبَؽٍة ِدََلٍص        َتَرى َفْوَق النَِّطاِق لََها ُؼُضوَناَعلَ
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َت لََها ُجلُ  -79 ٌْ ْوًما   َرأَ ٌَ  وَد اْلَقْوِم ُجوَناــــــإَِذا ُوِضَعْت َعِن اأْلَْبَطاِل 

اُح إَِذا جَ  -80 ٌَ َنا ـــــــــَكؤَنَّ ُؼُضوَنُهنَّ ُمُتوُن ُؼْدٍر       ُتَصفِّقَُها الرِّ ٌْ  َر

ْوِع ُجْرٌد        عُ َوَتْحمِ  -81  ِرْفَن لََنا َنَقاِبَذ َواْقُتلٌَِناــــــــــــلَُنا َؼَداةُ الرَّ

صَ  -82  اِبِع َقْد َبلٌَِناــــــــَوَرْدَن َدَواِرًعا َوَخَرْجَن ُشْعًثا     َكؤَْمَثاِل الرَّ

 ُمْتَنا َبِنٌَناوِرُثَها إَِذا ــــــــــــَوِرْثَناُهنَّ َعْن آَباِء ِصْدٍق         َونُ  -83

 َم أَْو َتُهوَناــــــــَعلَى آَثاِرَنا ِبٌٌض ِحَساٌن         ُنَحاِذُر أَْن ُتَقاسَ  -84

 اِبَب ُمْعَلِمٌَناـــــــــــأََخْذَن َعلَى ُبُعوَلِتِهنَّ َعْهًدا       إَِذا ََلَقْوا َكتَ  -85

ِنٌَناـــــــحَ لََتْسَتلُِبنَّ أَْفَراًسا َوِبًٌضا          َوأَْسَرى ِفً الْ  -86  ِدٌِد ُمَقرَّ

َخُذوا لِم -87 ًٍّ         َقِد اتَّ  َخاَفِتَنا َقِرٌَناـــــــــــَتَراَنا َباِرِزٌَن َوُكلُّ َح

َنى   َكَما اْضَطَرَبْت ُمتُ  -88 ٌْ ْمِشٌَن اْلُهَو ٌَ اِرِبٌَناــــإَِذا َما ُرْحَن   وُن الشَّ

قُْلَن لَْسُتْم         -89 ٌَ اَدَنا َو ٌَ قُْتَن ِج  وَناـــــــــــــــــُبُعولََتَنا إَِذا لَْم َتْمَنعُ ٌَ

ٍء َبعْ  -90 ًْ ٌٌَِناــــــــــــــإَِذا لَْم َنْحِمِهنَّ َفاَل َبِقٌَنا        لَِش  َدُهنَّ َوََل َح

سَ  -91 ٌْ  ٍم َحَسًبا َوِدٌَناـــــــــَظَعاِبَن ِمْن َبِنً ُجَشِم ْبِن َبْكٍر   َخلَْطَن ِبَم

عَ  -92 َواِعَد َكاْلقُلٌَِناـــــاِبَن ِمْثُل َضْرٍب    تَ َوَما َمَنَع الظَّ  َرى ِمْنُه السَّ

ٌُوُؾ ُمَسلَّاَلٌت          َولَْدَنا النَّ  -93 ا والسُّ  اَس ُطّرا أَْجَمِعٌَناـــــــَكؤَنَّ

ُإوَس َكَما ُتَدْهِدي    حَ  -94  َزاِوَرةٌ ِبؤَْبَطِحَها اْلُكِرٌَناـــــــٌَُدْهُدوَن الرُّ

 ِحَها ُبِنٌَناــــــــــــــَعلَِم اْلَقَباِبُل ِمْن َمَعد        إَِذا قَُبٌب ِبؤَْبطَ َوَقْد  -95

ا اْلمُ  -96 ا اْلُمْطِعُموَن إَِذا َقَدْرَنا       َوأَنَّ  ْهلُِكوَن إَِذا اْبُتلٌَِنا ــــــــــــِبؤَنَّ

اِزلُونَ  -97 ا النَّ ا اْلَماِنُعوَن لَِما أََرْدَنا        َوأَنَّ ُث ِشًٌناـــــــــِبحَ  َوأَنَّ ٌْ 
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ا اْْلِخُذوَن إَِذا َرضِ  -98 اِرُكوَن إَِذا َسِخْطَنا      َوأَنَّ ا التَّ  ٌَناــــــــــــَوأَنَّ

ا اْلعَ  -99 ا اْلَعاِصُموَن إَِذا أُِطْعَنا      َوأَنَّ  اِرُموَن إَِذا ُعِصٌَناــــــــَوأَنَّ

ُرَنا َكِدًرا َوِطٌَناـــشْ َوَنْشَرُب إِْن َوَرْدَن اْلَماَء َصْفًوا   َوٌَ  -100 ٌْ  َرُب َؼ

َؾ َوجَ  -101 ٌْ ا َفَك ٌَّ ا         َوُدْعِم اِح َعنَّ مَّ  ْدُتُموَناــــــــأَََل أَْبلِْػ َبِنً الطَّ

َنا أَْن نُ  -102 ٌْ اَس َخْسًفا    أََب لَّ ِفٌَناــــــــــــإَِذا َما اْلَمْلُك َساَم النَّ  ِقرَّ الذُّ

ا َوَمْن  -103 ٌَ ْن َها      َوَنْبِطُش ِحٌَن َنْبِطُش قَ لََنا الدُّ ٌْ  اِدِرٌَناـــأَْمَسى َعلَ

ا َسَنْبَدأُ ظَ  -104  الِِمٌَناـــــــــــــــــــُبَؽاًة َظالِِمٌَن َوَما ُظلِْمَنا        َولَِكنَّ

ا     وَنْحُن اْلَبْحُر َنْملَُإهُ سَ  -105  ِفٌَناــــــــــَمأَلَْنا اْلَبرَّ َحتَّى َضاَق َعنَّ

ِضٌُع لََنا ِفَطاًما      َتِخرُّ لَُه اْلَجَباِبُر سَ إَِذا  -106  اِجِدٌَناـــــــــــَبلََػ الرَّ

 :م(677ق هـ،  22) للمٌالد 677قبل الهجرة و 22عنترة بن شّداد توفً سنة  -6

هو عنترة بن شّداد، وقٌل: ابن عمرو بن شّداد، وقٌل: عنترة بن شّداد بن عمرو بن 

ابن قرادة بن مخزوم بن ربٌعة، وقٌل: مخزوم بن بد القادر البؽدادي: راد، وقال عمعاوٌة بن ق

عوؾ بن مالك بن ؼالب بن قطٌعة بن عبس بن بؽٌض بن رٌث بن ؼطفان بن سعد بن قٌس 

الفلح وهو بن عٌالن بن مضر، وٌلقب بعنترة الفلحاء، ذهبوا به إلى تؤنٌث الّشفة مؤخوذ من 

فرسان العرب المشهورٌن وأجوادهم المعروفٌن، وأحد األؼربة وهو أحد انشقاق الّشفة الّسفلى، 

بن ندبة وعمٌر بن ألؼربة فً الجاهلٌة عنترة وخفاؾ واجاهلٌٌن، وأؼربة العرب سودانهم، ال

نفاه واستعبده على عادة قد الحباب وسلٌك بن الّسلكة وهشام بن عقبة بن أبً معٌط، وكان أبوه 

ستعبدونهم إَّل إذا ظهرت علٌهم الّنجابة، وكان إخوته مع أّمه العرب مع أبناء اْلماء، فإّنهم ٌ

عبٌدا، وكانت امرأة أبٌه واسمها سمٌة، وقٌل: سهٌة حّرشت علٌه أباه واّدعت أّنه راودها عن 

فوقعت له سمٌة المذكورة وكان أبوه ٌرٌد قتله، فقال  فسها فؽضب أبوه وضربه ضربا شدٌدان

 فابٌته التً أّولها:
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 وؾرُ عْ مَ  مِ وْ ٌَ الْ  لَ بْ قَ  كِ نْ ا مِ ذَ  نَّ أَ  وْ لَ            وؾُ رُ ذْ مَ  نِ ٌْ عَ الْ  عُ مْ دَ  ةَ ٌَ مَ سُ  أَِمن

هم. بوه وحّرره من العبودٌة لوقفته مع قبٌلة عبس فً مختلؾ حروبواعترؾ به أ

وروي أّن عمرو بن معد ٌكرب وكان معاصرا له قال: لو  وشجاعته أشهر من نار على علم،

سرت بظعٌنة وحدي على مٌاه معّد كلّها ما خفت أن أؼلب علٌها ما لم ٌلقنً حّراها أو عبداها 

وأّما الحّران: فعامر بن الطفٌل وعتٌبة بن الحارث بن شهاب، وأّما العبدان: فؤسود بنً عبس 

لّهم قد لقٌت. فؤّما عامر بن الطفٌل فسرٌع الّطعن على ٌعنً عنترة والّسلٌك بن الّسلكة، وك

الّصوت، وأّما عتٌبة فؤّول الخٌل إذا أؼارت وآخرها إذا آبت، وأّما عنترة فقلٌل الكبوة شدٌد 

 الجلب، وأّما الّسلٌك فبعٌد الؽارة كاللٌّث الّضاري. 

واختلؾ فً  ،وقٌل لعنترة أّنه أشعر العرب وأشّدها، ْلقدامه وعزمه وإحجامه وحزمه

وهو شٌخ كبٌر مع  نً نبهان من طًء فؤطرد لهم طرٌدة،سبب موته، فقٌل: إّنه أؼار على ب

قومه فانهزموا عنه فخّر عن فرسه فدخل دؼال فؤبصره الجٌش وقتله، وكانت العرب تسّمً 

ٌّام العرب، أّما الّذي  فً معلّقته المذّهبة لحسنها، ومواقفه فً حرب عبس وذبٌان مشهورة فً أ

 سٌرته فال ٌلتفت إلٌه ألّن أكثره موضوع َل ٌخفى على الّصبٌان.

ّنها تعود لمساجلة جرت بٌنه وبٌن شخص من فٌقول الّرواة إ أّما عن سبب نظمه للمعلّقة

ٌّره بسواد أّمه، فرّد علٌه عنترة ببالبه فً الحروب وخوضه المعارك، وشرؾ أخالقه.  قومه ع

فرّد علٌه عنترة ستعلم ذلك، ثّم نظم المعلّقة ٌشٌد فٌها بؽزواته، فقال الّرجل: أنا أشعر منك، 

جمل شعره، كان ذلك بعد اعتراؾ قة باْلجماع أحسن قصابده ومن أوشجاعته وأخالقه. والمعلّ 

ٌّة.أبٌ  ه به وعتقه وتحرٌره من العبود

 على بحر الكامل معلقة عنترة بن شّداد:

َعَراُء ِمْن ُمَتَردَّ  -1 مِ  أَْم َهْل َعَرْفتِ           ًمِ َهْل َؼاَدَر الشُّ اَر َبْعَد َتَوهُّ  ًالدَّ

   ///  °/   /°///°  //°/ °/          °//°    / °//   °/ °/°/ /°/°  /°//°// 

 متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن               متفاعلن  متفاعلن    متفاعلن   
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َتَكلَِّم     -2 ٌَ اِر لَْم  اَك َرْسُم الدَّ ٌَ  َم َكاأْلََصمِّ اأْلَْعَجمِ ــــــــــــَحتَّى َتَكلَّ          أَْع

مِ ــــــــــَولََقْد َحَبْسُت ِبَها َطِوٌاًل َناَقِتً         أَْشُكو إِلَى سُ  -3  ْفٍع َرَواِكَد ُجثَّ

ا َداَر َعْبلََة ِباْلَجَواِء َتَكلَِّمً           َوِعِمً َصَباًحا َداَر َعْبلََة َوأَسْ  -4  ِمًلِ ــٌَ

مِ ـــــــــــَداٌر ِْلِنَسٍة َؼِضٌٍض َطْرفَُها          طَ  -5 َبسِّ  ْوَق اْلِعَناِق  لَِذٌَذِة الُمتَّ

َها            َفَدن أِلَْقِضً حَ  -6 مِ ـــــــــــــَفَوَقْفُت ِفٌَها َناَقِتً َوَكؤَنَّ  اَجَة اْلُمَتلَوِّ

اِن َفاْلُمَتَثلِّمِ ــــــــــــــــِباْلحْزِن َفالصَّ   َوَتُحلُّ َعْبلَُة ِباْلَجَواِء َوأَْهلَُنا        -7  مَّ

ٌَت ِمْن َطلٍَل َتَقاَدَم َعْهُدهُ         أَْقَوى َوأَْقفَ  -8 ٌِّ َثمِ ـــــــــــــــــُح ٌْ  َر َبْعَد أُمِّ اْلَه

اِبِرٌَن َفؤَْصَبَحْت   عَ  -9 ًَّ ِطاَلُبِك اْبَنةَ ــــــــَحلَّْت ِبؤَْرِض الزَّ  َمْخَرمِ  ِسًرا َعلَ

َس ِبَمْزَعمِ ــــُعلِّْقُتَها َعَرًضا َوأَْقُتُل َقْوَمَها    َزعْ  -10 ٌْ  ًما لََعْمُر أَِبٌَك لَ

َرهُ     ِمنًِّ ِبَمْنِزلَِة اْلُمِحبِّ اْلُمكْ  -11 ٌْ  َرمِ ـــــــَولََقْد َنَزْلِت َفاَل َتُظنًِّ َؼ

َزتَ  -12 ٌْ َع أَْهلَُها   ِبُعَن َؾ اْلَمَزاُر َوَقْد َتَربَّ ٌْ ِن َوأَْهْلنَ َك لَمِ ـــــــــــــٌْ ٌْ  ا ِباْلَؽ

َما   ُزمَّ  -13 ٍل ُمْظلِمِ ــــــــــإِْن ُكْنِت أَْزَمْعِت اْلِفَراَق َفإِنَّ ٌْ  ْت ِرَكاُبُكْم ِبلَ

اِر َتُسؾُّ َحبَّ اْلِخْمِخمِ  -14 ٌَ  َما َرَعاِنً إَِلَّ َحُمولََة أَْهلَِها     َوْسَط الدِّ

ِة اْلؽُ ِفٌَها اْثَنَتاِن  -15 ٌَ  َراِب اأْلَْسَحمِ ـــــَوأَْرَبُعوَن َحلُوَبًة     ُسوًدا َكَخاِف

لُُه ل -16  ِذٌِذ اْلَمْطَعمِ ــــــــــَ إِْذ َتْسَتِبٌَك ِبِذي ُؼُروِب َواِضِح   َعْذٍب ُمقبَّ

َك ِمَن اْلَفمِ  -17 ٌْ  َوَكؤَنَّ َفؤَْرَة َتاِجٍر ِبَقِسٌَمة          َسَبَقْت َعَواِرُضَها إِلَ

َمِن لٌَْ  -18 ٌث َقلٌُِل الدِّ ٌْ َن َنْبُتَها      َؼ  َس ِبَمْعلَمِ ـــــأَْو َرْوَضٌة أَُنَفا َتَضمَّ

ٍة        َفَتَرْكَن ُكلَّ َقَراَرٍة كَ  -19 ِه ُكلُّ ِبْكٍر ُحرَّ ٌْ ْرَهِم ـــــــَجاَدْت َعلَ  الدِّ

َها اْلمَ  -20 ٌْ ْجِري َعلَ ٌَ ٍة          ٌَّ مِ ـــَسّحا َوَتْسَكاًبا َفُكلَّ َعِش َتَصرَّ ٌَ  اُء لَْم 
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َس ِبَباِرٍح    ؼَ  -21 ٌْ َباُب ِبَها َفلَ مِ ـــــــــَوَخاَل الذُّ اِرِب اْلُمَتَرنَّ  ِرًدا َكِفْعِل الشَّ

ُحكُّ ِذَراَعُه ِبِذَراِعِه       َقْدح الُمك -22 ٌَ َناِد اأْلَْجَذمِ ـــــَهزًجا   بِّ َعلَى الزِّ

23-  ٌَّ  ة       َوأَِبٌُت َفْوَق َسَراِة أَْدَهَم ُمْلَجمِ ُتْمِسً َوُتْصِبُح َفْوَق َظْهِر َحِش

ِتً َسْرٌج َعلَى َعْبِل الشََّوى      نَ  -24 ٌَ  ْهٍد َمَراِكلُُه َنِبٌل اْلَمْحَزمِ ــــــــَوَحِش

مِ  -25 َراِب ُمَصرَّ ٌة              لُِعَنْت ِبَمْحُروِم الشَّ ٌَّ  َهْل ُتْبلُِؽنًِّ َداَرَها َشَدِن

اَرةٌ ِؼبَّ ال -26 اَفٌة           تَ َخطَّ ٌَّ رى ز َثمِ ــــسُّ ٌْ  ِطُس اْْلَِكاَم ِبَوْخِد ُخؾٍّ ِم

ًة            ِبقَ  -27 ٌَّ َما أَِقُص اْْلَِكاَم َعِش ِن ُمَصلَّمِ ـــــَفَكؤَنَّ ٌْ َن اْلَمْنِسَم ٌْ  ِرٌِب َب

َعاِم َكَما أََوْت     حَ  -28 ِه قُلُُص النِّ ٌْ ٌة أِلَعْ ـــــــَتؤِْوي إِلَ ٌَ َماِن ٌَ  َجَم ِطْمِطمِ ِزٌق 

ُه              حَ  -29 ْتَبْعَن قُلََّة َرْأِسِه َوَكؤَنَّ مِ ــــــــٌَ ٌَّ  َرٌج َعلَى َنْعٍش لَُهنَّ ُمَخ

ِوٌِل اأْلَْصلَمِ  -30 َضُه    َكاْلَعْبِد ِذي اْلَفْرِو الطَّ ٌْ َرِة َب ٌْ ُعوُد ِبِذي اْلُعَش ٌَ  َصْعٍل 

ِن َفؤَْصَبَحْت   -31 ٌْ ْحُرَض لَمِ  َشِرَبْت ِبَماِء الدَّ ٌْ اِض الّد ٌَ  َزْوَراَء َتْنِفُر َعْن ِح

َما َتْنؤَى ِبَجاِنِب َدفَِّها اْلَو         ْحشِ  -32 مِ ـــَوَكؤَنَّ ًِّ ُمإوَّ  ًِّ ِمْن َهِزِج اْلَعِش

ِن َوِباْلَفمِ ـــــِهرٍّ َجِنٌٍب ُكلََّما َعَطَفْت لَُه           َؼضْ  -33 ٌْ َد ٌَ َقاَها ِباْل  بى اتَّ

َفاِر ُمَقْرَمًدا       َسَنًدا َومِ  أَْبَقى لََها ُطولُ  -34 مِ ــــــــــالسِّ ٌَّ  ْثَل َدَعاِبِم اْلُمَتَخ

مِ  -35 َما     َبَرَكْت َعلَى َقَصٍب أََجشَّ ُمَهضَّ َداِع َكؤَنَّ  َبَرَكْت َعلَى َجْنِب الرِّ

اًل ُمعقًدا        َوَكؤَنَّ ُرّبا أَ  -36 ٌْ  قُْمقُمِ  َواِنبَ ــــشَّ اْلَوقُوَد ِبِه جَ ــــــحَ ْو ُكَح

اَفٍة مِ  -37 ٌَّ ْنَباِع ِمْن ِذْفَرى َؼُضوِب َجْسَرٍة     َز  ْكَدمِ ـــــْثَل اْلَفِنٌِق اْلمُ ــــٌَ

ِنً         َطبٌّ بِ  -38  ْسَتْلِبمِ ـؤَْخِذ اْلَفاِرِس اْلمُ ــــإِْن ُتْؽِدِفً ُدوِنً اْلِقَناَع َفإِنَّ

ِنً            -39 ًَّ ِبَما َعلِْمِت َفإِنَّ  ْم أُْظلَمِ ـْمٌح ُمَخاَلَطِتً إَِذا لَ ـــسَ أَْثِنً َعلَ
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 َطْعِم اْلَعْلَقمِ ـــــــــــَفإَِذا ُظلِْمُت َفإِنَّ ُظْلِمً َباِسٌل         ُمرٌّ َمَذاَقُتُه كَ  -40

 َولََقْد َشِرْبُت ِمَن اْلُمَداَمِة َبْعَدَما       َرَكَد اْلَهَواِجُر ِباْلَمُشوِؾ اْلُمْعلَمِ  -41

مِ ِبُزَجاَجٍة  -42 َماِل ُمَفدَّ ٍة         قُِرَنْت ِبؤَْزَهَر ِفً الشِّ  َصْفَراَء َذاِت أَِسرَّ

ِنً ُمْسَتْهِلٌك         مَ  -43 ٌُْكلَمِ ــــــَفإَِذا َشِرْبُت َفإِنَّ  الًِ َوِعْرِضً َواِفٌر لَْم 

ُر َعْن َنًدى    َوَكَما َعلِْمِت َشَماِبلًِ َوَتَكرُّ  -44  ِمًَوإَِذا َصَحْوُت َفَما أَُقصِّ

ًَل         َتمْ  -45 ٍة َتَرْكُت ُمَجدَّ ٌَ  ُكو َفِرٌَصُتُه َكِشْدِق اأْلَْعلَمِ ـــــَوَحلٌِِل َؼاِن

َداَي لَُه ِبَعاِجِل َطْعَنٍة      َوَرشَ  -46 ٌَ  اِش َناِفَذٍة َكلَْوِن اْلَعْنَدمِ ـــــــــَسَبَقْت 

ا اْبَنَة َمالٍِك     إِْن ُكنْ  -47 ٌَ َل  ٌْ  ِت َجاِهلََة ِبَما لَْم َتْعلَِمًـــــــَهالَّ َسؤَْلِت اْلَخ

 اَوُرهُ اْلُكَماةُ ُمَكلَّمِ ـــــــــــإِْذ ََل أََزاُل َعلَى ِرَحالَِة َساِبٍح        َنُهٍد َتعَ  -48

ًِّ َعَرْمَرمِ  -49 ؤِْوي إِلَى َحِصِد اْلِقِس ٌَ َعاِن َوَتاَرًة          ُد لِلطِّ ٌَُجرَّ  َطْوًرا 

ِنً    ِهَد اْلوَ ٌُْخِبْرِك َمْن شَ  -50  ْؽَنمِ ــأَْؼَشى اْلَوَؼى َوأَِعؾُّ ِعْنَد اْلمَ ِقٌَعَة أَنَّ

ٌَصُ  -51 ُتَها      َف ٌْ ِمًــــــَفؤََرى َمَؽاَنَم لَْو أََشاُء َحَو ا َوَتَكرُّ ٌَ ِنً َعْنَها اْلَح  دُّ

ٍج َكِرَه اْلُكَماةُ ِنَزالَُه         ََل ُممْ  -52  ْسلِمِ ِعٍن َهَرًبا َوََل ُمْستَ ــــــــــَوُمَدجَّ

مِ ـــــــــَجاَدْت لَُه َكفًِّ ِبَعاِجِل َطْعَنٍة      ِبُمَثقٍَّؾ صَ  -53  ْدِق اْلُكُعوِب ُمَقوَّ

بَ  -54 ِل ُمْعَتسَّ الذِّ ٌْ ْهِدي َجْرُسَها   ِباللَّ ٌَ ِن  ٌْ مِ ـــــــــِبَرِحٌَبِة اْلَفْرَؼ رَّ  اِب الضُّ

سَ  -55 ٌْ اَبُه      لَ ٌَ ْمِح اأْلََصمِّ ثِّ مِ ــــــاْلكَ  َفَشَكْكُت ِبالرُّ  ِرٌُم َعلَى اْلَقَنا ِبُمَحرَّ

ْقِضْمَن ُحسْ  -56 ٌَ ُنْشَنُه         ٌَ َباِع   َن َبَناِنِه َواْلِمْعَصمِ ــــــَفَتَرْكُتُه َجَزَر السِّ

ِؾ َعْن َحاِمً اْلَحِقٌَقِة ُمْعلِمِ  -57 ٌْ  َوِمَشكِّ َساِبَؽٍة َهَتْكُت فُُروَجَها      ِبالسَّ

َداهُ  -58 ٌَ اِت التِّ َزَبٍد  ٌَ اِك َؼا مِ ـــــــــــِباْلِقَداِح إَِذا َشَتا           َهتَّ  َجاِر ُملَوَّ
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ا َرآِنً َقْد َنَزْلُت أُِرٌُدهُ          أَْبَدى َنَواِجَذهُ لِ  -59 مِ ــــــــــــــــلَمَّ ِر َتَبسُّ ٌْ  َؽ

َما       ُخِضَب اللَباُن َوَرأْ  -60 َهاِر َكؤَنَّ  ُه ِباْلِعْظلِمِ ـــــــــــسُ َعْهِدي ِبِه َمدَّ النَّ

ٍد صَ  -61 ْمِح ُثمَّ َعَلْوُتُه       ِبُمَهنَّ  اِفً اْلَحِدٌَدِة ِمْخَذمِ ـــــــــــــــَفَطَعْنُتُه ِبالرُّ

ٌُْحَذى نِ  -62 اَبُه ِفً َسْرَحٍة        ٌَ َس ِبَتْوأَمِ ــــــــــَبَطل َكؤَنَّ ِث ٌْ ْبِت لَ  َعاَل السِّ

ا َشاَة َما َقَنٍض  -63 َتَها لَْم ُتْحَرمِ ـــــــــــــَحُرَمْت عَ  ْن َحلَّْت لَُه   لِمَ ٌَ ٌْ ًَّ َولَ  لَ

ِتً فَ  -64 ٌَ ِسً أَْخَباَرَها لًِ َواْعلَ قُْلُت لََها اْذَهِبً      َفَبَعْثُت َجاِر  ِمًــــَفَتَجسَّ

ُت مِ  -65 ٌْ ًة      َقالَْت َرأَ اةُ ُمْمِكَنٌة لَِمْن ُهَو مُ  َن اأْلََعاِدي ِؼرَّ  ْرَتمِ ــــــــَوالشَّ

ٍة          َرَشإٍ ِمَن الِؽْزََلِن حُ  -66 ٌَ َما اْرَتَمْت ِبِجٌِد َجَدا  رٍّ أَْرَثمِ ــــــــــَوَكؤَنَّ

َر َشاِكِر ِنْعَمِتً     َواْلُكْفُر َمْخَبَثٌة ِلنَ  -67 ٌْ ْتُت َعْمًرا َؼ  ْفِس اْلُمْنِعمِ ـــــــــــُنبِّ

َحى  َولََقْد َحِفظْ  -68 ً ِبالضُّ َفَتاِن َعْن َوْضِح اْلَفمِ ُت َوَصاَة َعمِّ  إِْذ َتْقلُِص الشَّ

َر َتؽَ  -69 ٌْ  ْمُؽمِ ــِفً َحْوَمْة اْلَحْرِب الَِّتً ََل َتْشَتِكً     َؼَمَراِتَها اأْلَْبَطاُل َؼ

َة لَْم أَِخْم            َعْنَها َولَِكنًِّ َتضَ  -70 ًَ اأْلَِسنَّ قُوَن ِب تَّ ٌَ َق ُمْقَدِمًـــــإِْذ  ٌَ  ا

َتَذاَمُروَن كَ  -71 ٌَ ُت اْلَقْوَم أَْقَبَل َجْمُعُهْم           ٌْ ا َرأَ مِ ــــلَمَّ َر ُمَذمَّ ٌْ  َرْرُت َؼ

َها        أَْشَطاُن ِبْبٍر ِفً لَبَ  -72 َماُح َكؤَنَّ ْدُعوَن َعْنَتَر َوالرِّ  اِن اأْلَْدَهمِ ــــــــٌَ

مِ ـــــــــــِه        َولََباِنِه َحتَّى َتسَ َما ِزْلُت أَْرِمٌِهْم ِبُثْؽَرِة َنْحرِ  -73  ْرَبَل ِبالدَّ

ًَّ ِبَعْبَرٍة َوَتحَ  -74 َر ِمْن َوْقِع اْلَقَنا ِبلَباِنِه         َوَشَكى إِلَ  ْمُحمِ ــــــــــــَفاُزوَّ

ْدِري َما اْلُمَحاَوَرةُ اْشَتَكى    َولََكاَن لَْو َعلَِم اْلَكاَلَم ُمَكلّ  -75 ٌَ  ِمًــــِ لَْو َكاَن 

 َك َعْنَتَر أَْقِدمِ ـــــَولََقْد َشَفى َنْفِسً َوأَْبَرأَ ُسْقَمَها       ِقٌُل اْلَفَواِرِس َوٌْ  -76

َظَمٍة َوأَجْ  -77 ٌْ ِن َش ٌْ ُل َتْقَتِحُم اْلَخَباَر َعَواِبًسا       ِمْن َب ٌْ َظمِ ــــَواْلَخ ٌْ  َرَد َش
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ٌِِعً     لُبِّ  -78 ُث ِشْبُت ُمَشا ٌْ  ِفُزهُ ِبؤَْمٍر ُمْبَرمِ ــــــــــــــــً َوأَحْ ُذلٌُل ِرَكاِبً َح

 ْعُض َما لَْم َتْعلَِمًـــــإِنًِّ َعَداِنً أَْن أَُزوَرِك َفاْعلَِمً     َما َقْد َعلِْمِت َوبَ  -79

ٌُْجَرمِ  -80 ًْ َبِؽٌٍض ُدوَنُكْم     َوَزَوْت َجَواِنً اْلَحْرِب َمْن لَْم   َحالَْت ِرَماُح اْبَن

ُل ِباْبنً حِ  َولََقْد َكَرْرتُ  -81 ٌْ َقْتِنً اْلَخ ْدِمً َنْحُرهُ     َحتَّى اتَّ ٌَ مِ ـــــــــاْلُمْهَر  ٌَ  ْذ

ًْ َضم -82  َضمِ ـــْ َولََقْد َخِشٌُت ِبؤَْن أَُموَت َولَْم َتُدْر     لِْلَحْرِب َداِبَرةٌ َعلَى اْبَن

ِن إَِذا لَمْ  -83 ٌْ اِذَر ًْ ِعْرِضً َولَْم أَْشِتْمُهَما     والنَّ اِتَم  ُهَما َدِمً ـــــــــــأَْلقَ  الشَّ

َباِع َوُكلِّ َنسْ  -84 ْفَعاَل َفَقْد َتَرْكُت أََباُهَما          َجَزَر السِّ ٌَ  ٍر َقْشَعمِ ـــــــإِْن 

 :م(577ق هـ، 52) للمٌالد 577قبل الهجرة و  52الحارث بن حلزة مات سنة  -7

بن عبد سعد بن جشم بن هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن بدٌد بن عبد َّللا بن مالك 

عاصم بن ذبٌان بن كنانة بن ٌشكر بن بكر بن وابل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمً بن 

جدٌلة بن أسد بن ربٌعة بن نزار، وِحلِّزة فً اللّؽة اسم دوٌبة واسم البومة، وٌقال: امرأة حلزة 

ٌّا الخلق، وقال قطرب: حكً لن ا أّن الحلزة ضرب من للمرأة القصٌرة والبخٌلة، والحلز الّس

 الّنبات.

قال أبو عبٌدة: أجود الّشعراء قصٌدة واحدة جٌدة طوٌلة ثالثة نفر: عمرو بن كلثوم، 

والحارث بن حلزة، وطرفة بن العبد. وكان من حدٌثه أّن عمرو بن هند لّما ملك الحٌرة، وكان 

 ًّ مابة ؼالم لٌكؾ  جّبارا جمع بكرا وتؽلب فؤصلح بٌنهم وأخذ من الحٌٌن رهنا من كّل ح

بعضهم عن بعض، وكان عمرو ٌإثر بنً تؽلب على بكر فقال: ٌا حارثة أعطهم لحنا بلسان 

وتوّكؤ على قوسه وأنشدها واقتطم كفّه  بن حلزة فارتجل معلّقته ارتجاَل أنثى، وقام الحارث

 وهو َل ٌشعر من الؽضب حّتى فرغ منها.  

من الحارث بن حلزة، وكان أبو عمرو  وضرب بالحارث المثل فً الفخر، فقٌل: أفخر

الّشٌبانً ٌعجب َلرتجال هذه القصٌدة فً موقؾ واحد، وٌقول: لو قالها فً حول لم ٌلم، وقد 

جمع فٌها ذكر عّدة من أٌام العرب عٌر ببعضها بنً تؽلب تصرٌحا، وعرض ببعضها لعمرو 
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الّسنٌن مابة وخمسون  بن هند، وعاش بعد ذلك مدة وهو معدود من المعّمرٌن، ومات وله من

 سنة.

 على بحر الخفٌؾ معلّقة الحارث بن حلزة:

ِنَها أَْسَماءُ  -1 ٌْ ٌَُملَّ ِمْنُه الثَّ                    وآَذَنْتَنا ِبَب  وَواءـــــــــــــــُربَّ َثاٍو 

 °/°//°/ /°/  °//°// °/°/ /°/              °/    °/ /°//    °/°//° / 

 فاعالتن    متفعلن      فاعالتن فاعالت           فاعالتن  متفعلن  

اِرَها اْلخَ  -2 ٌَ ا             َء َفؤَْدَنى ِد  ْلَصاءـــــــــــــــــــــَبْعَد َعْهٍد لََنا ِبُبْرَقِة َشمَّ

َفاُح َفاْْعَنا           ُق َفَتاٍق َفعَ  -3 اةُ َفالصِّ ٌَّ  َفاءُ اِذٌب َفاْلوَ ــــــــــــــــــــــــَفاْلُمَح

ْعَبَتاِن َفاأْلبْ  -4 ُة الشُّْر       ُبِب َفالشِّ ٌَ اٌض اْلَقَطا َفؤَْدِو ٌَ  اَلءُ ــــــــــــــــــــــــــَفِر

ْوَم َدْلًها َومَ  -5 ٌَ ٌَُحٌُر اْلُبَكاءُ ـــــــــــــــــََل أََرى َمْن َعِهْدُت ِفٌَها َفؤَْبِكً     اْل  ا 

َك أَو َقَدُت ِهْنٌد النَّ  -6 ٌْ َن ٌْ اءُ ــــــــــــــــــــا          َر أَِخٌَوِبَع ٌَ  ًرا ُتْلِوي ِبَها اْلَعْل

هَ  -7 ٌْ ْرُت َناَرَها ِمْن َبِعٌٍد           ِبَخَزاَزى َه اَلءُ ـــــــــــــَفَتَنوَّ  اَت ِمْنَك الصِّ

لُ  -8 ٌَ َن اْلَعِقٌِق َفَشْخَصـ      ـٌِن ِبُعوٍد َكَما  ٌْ اءُ ـــــــــــــــــأَْوَقَدْتَها َب ٌَ  وُح الضِّ

َر أَنًِّ َقْد أَْسَتِعٌُن َعلَى الَهمِّ    إَِذا َخؾَّ  ِبالثَّ  -9 ٌْ َجاءُ ــــــــــــــــــــَؼ  ِويِّ النَّ

َها ِهْقلٌَة            أُمُّ ِربَ  -10 ٌة َسْقَفاءُ ـــــــــــــــــــــــــِبَزفُوٍؾ َكؤَنَّ ٌَّ  اٍل َدوِّ

ـ       ــاُص َعصْ آَنَسْت َنْبؤًَة وَ  -11  ًرا َوَقْد َدَنا اْْلْمَساءُ ـــــــــأَْفَزَعَها اْلقُنَّ

ْجِع َواْلَو   ْقِع َمِنًٌنا كَ  -12 ُه أَْهَباءُ ــــــــــــــــــــــَفَتَرى َخْلَفَها مإَن الرَّ  ؤَنَّ

 ْحَراءُ َها الصَّ ــــــــَوِطَراًقا ِمْن َخْلِفِهنَّ ِطَراٌق       َساِقَطاٌت أَْلَوْت بِ  -13

ٌة َعمْ  -14 ٌَّ اءُ ـــــــــــــــــــــــأََتلَهَّى ِبَها اْلَهَواِجَر إِْذ ُكلُّ        اْبِن َهمٍّ َبِل ٌَ 
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 ٌب ُنْعَنى ِبِه َوُنَساءُ ــــــــــــــــَوأََتاَنا ِمَن اْلَحَواِدِث َواأْلَْنَبــ      ـــاُء َخطْ  -15

ْؽلُو     -16 ٌَ َنا فِ       أَنَّ إِْخَواَنَنا اأْلََراِقَم  ٌْ  ً ِقٌلِِهْم إِْحَفاءُ ــــــــــــــــــــــَن َعلَ

ْنَفُع اْلخَ  -17 ٌَ ْنـ    ـــِب َوََل  ا ِبِذي الذَّ ْخلُِطوَن اْلَبِريَء ِمنَّ ًِّ اْلَخاَلءُ ـــــــــــــٌَ  لِ

َر َمَواٍل لَنَ  -18 ٌْ  ا اْلَوََلءُ ا َوأَنَّ ــــــــــــــــَزَعُموا أَنَّ ُكلَّ ِمْن َضَرَب اْلَعـ     ــ

ا        أَْصَبُحوا أَْصبَ  -19  َحْت لَُهْم َضْوَضاءُ ـــــــــأَْجَمُعوا أَْمَرُهْم ِعَشاًء َفلَمَّ

ٍل ِخاَلَل َذاَك ُرَؼاءُ ـــــــــِمْن ُمَناٍد َوِمْن ُمِجٌٍب َوِمْن َتْصـ     ــَهاِل خَ  -20 ٌْ 

ا            ِعْندَ  -21 اِطُق اْلُمَرقُِّش َعنَّ َها النَّ ٌُّ  َرٍو َوَهْل لَِذاَك َبَقاءُ ـــــــــــَعمْ  أَ

ا           َقْبُل َما َقْد َوشَ  -22  ى ِبَنا اأْلَْعَداءُ ـــــــــــــََل َتَخْلَنا َعلَى ِؼَراِتَك إِنَّ

َناَءِة َتْنِمٌَنا         حُ  -23 ةٌ َقْعَساءُ ـــــــــــــــــــــَفَبِقٌَنا َعلَى الشَّ  ُصوٌن َوِعزَّ

ـ    ـــــاِس ِفٌَقْبَل َما الْ  -24 ٌُوِن النَّ ٌََّضْت ِبُع ْوَم َب ٌط َوإَِباءُ ـــــــــــــــــٌَ ٌُّ  َها َتَع

نْ  -25 ٌَ  َجاُب َعْنُه اْلَعَماءُ ـــــــــــَوَكؤَنَّ اْلَمُنوَن َتْرِدي ِبَنا أَْر        َعَن َجْوًنا 

هْ  -26 اءُ ـــــــــــــــــُمْكَفِهّرا َعلَى اْلَحَواِدِث ََل َتْر       ُتوهُ لِلدَّ ٌٌِد َصمَّ  ِر ُمْإ

ًٌّ ِبِمْثلِِه َجالَْت اْلِجــ           ـــنُّ َفآَبْت لِخَ  -27  ْصِمَها اْْلِْجاَلءُ ــــــــــإِْرِم

ْمــ      ـــِشً َوِمْن ُدوِن مَ  -28 ٌَ َناءُ ـــــــَملٌِك ُمْقِسٌط َوأَْفَضُل َمْن  ِه الثَّ ٌْ  ا لََد

ٍة أََرْدُتْم  -29 َما ُخطَّ ٌَّ َنا َتْمِشً بِ أَ ٌْ و             َها إِلَ  َها اأْلَْماَلءُ ـــــــــــــَفؤَدُّ

ا     ِقِب ِفٌِه اأْلَمْ  -30 ِن ِمْلَحَة َفالصَّ ٌْ اءُ ــــــــــــــإِْن َنَبْشُتْم َما َب ٌَ  َواُت واأْلَْح

ا     ُس َوِفٌِه الصَّ  -31 ْجَشُمُه النَّ ٌَ ْقُش   اَلُح َواْْلِْبَراءُ ـــــــــــــــأَْو َنَقْشُتْم َفالنَّ

ًنا ِفً جَ  -32 ٌْ ا َكَمْن أَْؼَمــــ      ـــَض َع ْم َفُكنَّ  ْفِنَها أَْقَذاءُ ـــــــــــــــأَْو َسَكتُّ

َنا اْلَعاَلءُ ــــــــوهُ لَ ـــــــــــــأَْو َمَنْعُتْم َما َتْسؤَلُوَن َفَمْن ُحدِّ    ْثُتمُ  -33 ٌْ  ُه َعلَ
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ٌُنْ  -34 اَم  ٌَّ ا      ُس ِؼَوًرا لِكُ َهْل َعلِْمُتْم أَ ًّ ُعَواءُ ـــــــــــــــــــَتَهُب النَّ  لِّ َح

ًرا حَ  -35 ٌْ ِن َس ٌْ  تَّى َنَهاَنا اْلِحَساءُ ــــــــإِْذ َرِكْبَنا اْلِجَماَل ِمْن َسْعِؾ اْلَبْحَر   

 رٍّ إَِماءُ ـــــــــــــــــثمَّ ِمْلَنا َعلَى َتِمٌٍم َفؤَْحَر           ْمَنا َوِفٌَنا َبَناٌت مُ  -36

لٌِ -37 ْنَفُع الذَّ ٌَ ْهـ         ــِل َوََل  ِقٌُم اْلَعِزٌُز ِباْلَبلَِد السَّ ٌُ َجاءُ ـــــــــــََل   َل النَّ

ٌُْنِجً ُمَواِباًل ِمْن َحَذاٍر       َرْأُس َطْوٍد َوحَ  -38 َس  ٌْ ةٌ َرْجاَلءُ ــــــــــــلَ  رَّ

اَس َحتَّى        َملَ  -39 َماءِ ــــــــــــــَك اْلُمْنِذُر ْبُن مَ َفَملَْكَنا ِبَذلَِك النَّ  اِء السَّ

ِه كِ  -40 ٌْ ٌُو     َجُد ِفٌَها لَِما لََد َة ََل  ٌَّ  َفاءُ ـــــــــــــــــــــــــَملٌِك أَْضَرَع اْلَبِر

ًٍّ َفَمْطلُو    ٌل َعلٌَِه إَِذا أُِصٌ -41  َب اْلَعَفاءُ ـــــــــــــــَما أََصاُبوا ِمْن َتْؽلِِب

 ْحُن َِلْبِن ِهْنٍد ِرَعاءُ ـــــــــــــٌِؾ َقْوِمَنا إِْذ َؼَزا اْلُمْنِذ    ُر َهْل نَ َكَتَكالِ  -42

ُسو     َن َفؤَْدنَ  -43 ٌْ َة َم اَء قُبَّ ٌَ اَرَها اْلَعْوَصاءُ ــــــــــــــــإَِذا أََحلَّ اْلَعْل ٌَ  ى ِد

ْت لَُه َقَراِضَبٌة ِمْن        كُ  -44 ُهْم أَْلَقاءُ ــــــــــــــــــــــــــَفَتؤَوَّ ًٍّ َكؤَنَّ  لِّ َح

ِ    َبْلٌػ َتشْ  -45 ِن َوأَْمُر َّللاَّ ٌْ اءُ ـــــــــــــــــــــَفَهَداُهْم ِباأْلَْسَوَد ٌَ  َقى ِبِه اأْلَْشِق

ْوَنُهْم ُؼُروًرا َفَسا        َقْتُهْم إِلٌَْ  -46 ٌة أَْشَراءُ ُكْم ــــــــــــــــــــــإِْذ َتَمنَّ ٌَّ  أُْمِن

وُكْم ُؼُروًرا َولَِكْن      َرَفَع اْْلُل َشْخصَ  -47 ُؽرُّ ٌَ َحاءُ ـــــــــــــلَْم   ُهْم والضَّ

ا        ِعْنَد َعْمرٍو َوهَ  -48 اِطُق اْلُمَبلِّْػ َعنَّ َها النَّ ٌُّ  ْل لَِذاَك اْنِتَهاءُ ـــــــــــــــأَ

ا  -49 ٌَ ِر آ ٌْ  ِهنَّ اْلَقَضاءُ ــــــــــــــــــٌت َثاَلٌث ِفً ُكلِّ    َمْن لََنا ِعْنَدهُ ِمَن اْلَخ

ِقٌَقِة إِْذ َجاُءوا -50 ٌة َشاِرُق الشَّ ٌَ  ًٍّ لَِواءُ ــــــــــــــــــــــــَجِمًٌعا لُِكلِّ حَ     آ

ٍس ُمْسَتِلِبِمٌَن ِبَكْبٍش   -51 ٌْ ُه َعبْ    َحْوَل َق ًٍّ َكؤَنَّ  اَلءُ ــــــــــــــــــــــــَقَرِظ

 َضٌة َرْعاَلءُ ــــــــــــــــــِتٌٍت ِمَن اْلَعَواِتِك ََل َتْنَهـ    ـــاهُ إَِلَّ ُمْبٌَ َوصَ  -52
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ْخُر      ُج ِمْن خُ  -53 ٌَ  ْرَبِة اْلَمَزاِد اْلَماءُ ــــــــــــــــــَفَرَدْدَناُهْم ِبَطْعٍن َكَما 

 ً اأْلَْنَساءُ ــــًَل َوُدمِّ اَل ـــــــــــــــــَوَحَمْلَناُهْم َعلَى َحْزِم َثْهاَل     َن شِ  -54

ِة الطَّ  -55 ََلءُ ــــــــــــــــــــَوَجَبْهَناُهْم ِبَطْعٍن َكَما ُتْنِهُز     ِفً َجمَّ  ِويِّ الدِّ

ُ       َوَما إِْن لِلْ  -56  َخاِبِنٌَن ِدَماءُ ــــــــــــــــــــــــَوَفَعْلَنا ِبِهْم َكَما َعلَِم َّللاَّ

ٌة َخْضَراءُ ـــــــــــــــــــــــْبَن أُمِّ َقَطاٍم   َولَُه فَ ُثمَّ ُحْجًرا أَْعِنً ا -57 ٌَّ  اِرِس

ْت َؼْبَراءُ ـــــــــــــــــأََسٌد ِفً اللَِّقاِء َوْرٌد َهُموٌس    َوَربِ  -58  ٌٌع إِْن َشَمرَّ

ِس َعْنُه   َبْعَدَما طَ  -59 ٌْ  َناُء اَل َحْبُسُه َواْلعَ ــــــــــــــَوَفَكْكَنا ُؼلَّ اْمِرٍئ اْلَق

َها َدْوَفاءُ ـــــــــــــــــــَوَمَع اْلَجْوِن َجْوِن آِل َبِنً اأْلَْو  ِس َعنُ  -60  وٌد َكؤَنَّ

اَلءُ ـــــــــَما َجِزْعَنا َتْحَت اْلَعَجاَجِة إِْذ َولَّْوا   ِشاَلًَل َوإِْذ َتلَ  -61 ى الصِّ  ظَّ

َماءُ ـــــــــــــــََل ُتكَ  َوأََقْدَناهُ َربَّ َؼَساَن ِباْلُمْنِذ     ِر َكْرًها إِذْ  -62  اُل الدِّ

َناُهْم ِبِتْسَعِة أَْماَل         ٍك كِ  -63 ٌْ  َراٍم أَْساَلُبُهْم أَْؼاَلءُ ـــــــــــــــــــــــَوأََت

ا أََتاَنا اْلِحَباءُ ــــــــــــــــــَوَولَْدَنا َعْمَرو ْبَن أُمِّ أَُناٍس   ِمْن قَ  -64  ِرٌٍب لَمَّ

ٌُْخِرجُ  -65 ةٌ ِمْن ُدونِ  ِمْثلَُها  ِصٌَحَة لِْلَقْوِم   َفالَّ  َها أَْفاَلءُ ـــــــــــــــــــــــالنَّ

ا   َتَتَعاَشْوا فَ  -66 َعاِشً َوإِمَّ َخ َوالتَّ ٌْ اءُ ــــــــــَفاْتُرُكوا الطَّ َعاِشً الدَّ  فًِ التَّ

َم ِفٌِه اْلعُ  -67  وُد َواْلُكَفاَلءُ هُ ــــــــــَواْذُكُروا ِحْلَؾ ِذي اْلَمَجاِز َوَما     قُدِّ

ْنـ      ـــقُُص َما ِفً اْلَمَهاِرِق اأْلَْهَواءُ  -68 ٌَ ي َوَهْل  َعدِّ  َحَذَر اْلَجْوِر َوالتَّ

اُكُم ِفٌَما           اْشَتَرْطَنا ٌَ  -69 ٌَّ َنا َوإِ  ْوَم اْحَتلَْفَنا َسَواءُ ــــــــَواْعلَُموا أَنَّ

َباءُ ـــــــَعْن حَ   َعَنًنا َباِطاًل َوُظْلًما َكَما ُتْعَتُر      -70 ِبٌِض الظِّ  ْجَرِة الرَّ

ْؽنَ  -71 ٌَ َنا ُجَناُح ِكْنَدَة أَْن            ٌْ ا اْلَجَزاءُ ـــــــــــــأََعلَ  َم َؼاِزٌُهُم َوِمنَّ
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ٍد َكَما       ِقٌَل لِ  -72 ٌَّ ى إِ َنا َجرَّ ٌْ اءُ ــــــــــــأَْم َعلَ  َطْسٍم أَُخوُكُم اأْلَبَّ

ا  -73 َس ِمنَّ ٌْ ٌس   َوََل َجْنَدٌل َوََل اْلحَ لَ ٌْ ُبوَن َوََل َق اءُ ـــــــــاْلُمَضرَّ  ذَّ

ا ِمْن َحْرِبِهْم بُ  -74 ْؽِد     ْر َفإِنَّ ٌَ ا َبِنً َعِتٌٍق َفَمْن  ٌَ  رآءُ ـــــــأَْم َجَنا

ِل اأْلَْعبَ  -75 ى اْلِعَباِد َكَما       ِنٌَط ِبَجْوِز اْلُمَحمَّ َنا َجرَّ ٌْ  اءُ ــأَْم َعلَ

ِد         ٌِهْم ِرَماٌح ُصُدوُرُهنَّ اْلَقَضاءُ َوَثَما -76 ٌْ َ  ُنوَن ِمْن َتِمٌٍم ِبؤ

ٌُِصمُّ ِمْنَها اْلحُ  -77 ِبٌَن َوآُبوا        ِبِنَهاٍب   َداءُ ـــــــَتَرُكوُهْم ُملَجَّ

َعْت ِمْن ُمَحاِرٍب َؼبْ  -78 ى َحِنٌَفَة أَْو َما    َجمَّ َنا َجرَّ ٌْ  َراءُ ـأَْم َعلَ

َنا َجرَّ  -79 ٌْ َنا ِفٌَما َجَنْوا أَنْ أَْم َعلَ ٌْ َس َعلَ ٌْ  َداءُ ـى قَُضاَعَة أَْم      لَ

ْسَتْرِجُعوَن َفلَْم َتْر    ِجْع لَُهُم َشاَمٌة َوََل َزْهَراُء  -80 ٌَ  ُثمَّ َجاُءوا 

ٌُِخلُوا َبِنً ِرَزاحٍ  -81 ِهْم ُدعَ  لَْم  ٌْ  اءُ ــِبَبْرَقا      َء َنَطاٍع لَُهُم َعلَ

ْبُرُد اْلَؽلٌَِل اْلَماءُ ُثمَّ َفاُإوا ِمْنُهْم  -82 ٌَ ْهـ   ـــِر َوََل   ِبَقاِصَمِة الظَّ

ِق ََل َرْأَفٌة َوََل إِْبَقاءُ  -83 ٌل ِمْن َبْعِد َذاَك        َمَع اْلَؽالَّ ٌْ  ُثمَّ َخ

ِن َواْلَباَلُء َباَلُء  -84 ٌْ اَر ٌَ ْو     ِم اْلِح ٌَ ِهٌُد َعلَى  بُّ َوالشَّ  َوُهَو الرَّ

 :م(629 -هـ 7) للمٌالد 629جرة و لله 7األعشى توفً سنة  -8

بن بن عوؾ بن سعد بن مالك هو األعشى مٌمون بن قٌس بن جندل بن شراحٌل 

ضبٌعة بن قٌس بن ثعلبة الحصن بن كعابة بن صعب بن علً بن بكر بن وابل بن قاسط بن 

هنب بن أفصى بن دعمً بن جدٌلة بن أسد بن ربٌعة بن نزار. وٌكّنى أبا بصٌر، وكانوا 

ونه صناجة العرب لجودة شعره، وكان ٌقال ألبٌه قتٌل الجوع، سمً بذلك ألّنه دخل ؼارا ٌسم

ٌستظل فٌه من الحّر فوقعت صخرة عظٌمة من الجبل فسّدت فم الؽار، فمات فٌه جوعا وهجاه 

 بعض بنً عّمه.
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وهو أحد فحول الجاهلٌة، عّده ابن سالم فً الطبقة األولى من شعراء الجاهلٌة، وقرنه 

مرئ القٌس وزهٌر والّنابؽة، وكان أهل الكوفة ٌقّدمونه علٌهم، وسبل ٌونس بن حبٌب با

الّنحوي: من أشعر الّناس؟ فقال: َل أوما إلى رجل بعٌنه، ولكن أقول: امرإ القٌس إذا ركب، 

 والّنابؽة إذا رهب، وزهٌر إذا رؼب، واألعشى إذا طرب.

 عر مجٌد كثٌر األعارٌض واَلفتنان،شاوكان أبو عمرو بن العالء ٌعّظم محلّه وٌقول: 

وإذا سبل عنه وعن لبٌد قال: لبٌد رجل صالح واألعشى رجل شاعر، وروي أّن عبد الملك بن 

مروان بن الحكم الخلٌفة األموي الّرابع قال لمإّدب أوَلده: أّدبهم برواٌة شعر األعشى فإّنه ما 

 كان أعذب بحره وأصلب صخره.

أّن أحدا أشعر من األعشى فلٌس ٌعرؾ الشعر، قال عبٌد: وقال المفّضل: من زعم 

 األعشى هو رابع الّشعراء المتقّدمٌن امرئ القٌس والّنابؽة وزهٌر.

وروي أّن أبا عمرو قال: اّتفقوا على أّن أشعر الّشعراء امرإ القٌس والّنابؽة وزهٌر       

 ألعشى من ربٌعة. واألعشى، فامرإ القٌس من الٌمن والّنابؽة وزهٌر من مضر، وا

 على بحر البسٌط معلّقة األعشى:

ْكَب ُمْرَتِحلُ  -1 َرَة إِنَّ الرَّ ٌْ ْع ُهَر ٌُّهَ         وَودِّ ُجلُ ـــــــــَوَهْل ُتِطٌُق َوَداًعا أَ  وا الرَّ

°//°/°/   //°/   //°/°°/    °// °//         °///  /°//  //°/ °/°   °/// 

 فعلن   مستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن         متفعلن   فعلن   مستفعلن 

اُء َفْرعَ  -2 ْمِشً اْلَوِجً اْلَوِحلُ اُء َمْصقُوٌل َعَواِرُضَها  َؼرَّ ٌَ َنا َكَما  ٌْ  َتْمِشً اْلُهَو

ٌث َوََل عَ  -3 ٌْ َحاَبِة ََل َر ِت َجاَرِتَها         َمرُّ السَّ ٌْ ِتَها ِمْن َب ٌَ  َجلُ ـــــــــــَكؤَنَّ ِمْش

 لُ ـــَتْسَمُع لِْلَحْلًِ َوْسَواًسا إَِذا اْنَصَرَفْت     َكَما اْسَتَعاَن  ِبِرٌٍح ِعْشِرٌق َزجِ  -4

ْكَرهُ اْلِجٌَراُن َطْلَعَتَها     َوََل تَ  -5 ٌَ َسْت َكَمْن  ٌْ  اِر َتْخَتِتلُ ـــــــــَراَها لِِسرِّ اْلجَ ــلَ

ْصَرُعَها لَْوََل َتَشّددُ  -6 ٌَ َكاُد   لُ ــاَراِتَها اْلَكسَ ــــــــــــَها          إَِذا َتقُوُم إِلَى جَ ٌَ
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 ْتِن َواْلَكَفلُ ـــــــــــــإَِذا ُتاَلِعُب ِقْرًنا َساَعًة َفَتَرْت        َوارَتجَّ ِمْنَها َذُنوُب اْلمَ  -7

َكاُد  -8 ٌَ ْرِع َبْهَكَنٌة    إَِذا َتؤَتَّى  ْنَخِزلُ ــــــــــــــــاْلخَ ِصْفُر اْلِوَشاِح َوِمْلُء الدِّ ٌَ  ْصُر 

ِة اْلَمْرِء ََل جَ  -9 ْصَرُعَها    لِلَذَّ ٌَ ْجِن  ِجٌُع َؼَداَة الدَّ  اٍؾ َوََل َتِفلُ ــــــــــــــــِنْعَم الضَّ

ْوِك ُمْنَتِعلُ ـــــــــــــِهْرَكْولٌَة فُُنٌق ُدْرٌم َمَراِفقَُها        َكؤَنَّ أَْخُمصَ  -10  َها ِبالشَّ

ْنَبُق اْلَوْرُد ِمْن أَْرَداِنَها شَ إَِذا  -11 ُضوُع اْلِمْسُك أَْصِوَرًة      َوالزَّ ٌَ  ِملُ ــَتقُوُم 

َها ُمْسِبٌل َهِطلُ  -12 ٌْ اِض اْلَحْزِن ُمْعِشَبٌة   َخْضَراُء َجاَد َعلَ ٌَ  َما َرْوَضٌة ِمْن ِر

ٌر ِبَعِمٌِم النَّ  -13 ْمَس ِمْنَها َكْوَكٌب َشِرٌق      ُمَإزَّ  ِهُل ـــــْبِت ُمْكتَ ٌَُضاِحُك الشَّ

ِب ِمنْ  -14 ٌَ ْوًما ِبؤَْط  َها إِْذ َدَنا اأْلَُصلُ ـــــَوََل ِبؤَْحَسِن ِمنْ َها َنْشَر َراِبَحٍة       ٌَ

ُجلُ ا َوُعلَِّقْت َرُجاًل       ُعلِّْقُتَها َعَرضً  -15 َرَها الرَّ ٌْ ِري َوُعلَِّق أُْخَرى َؼ ٌْ  َؼ

ٌَُحاِولَُها -16 ٌت بِ                َوُعلَِّقْتُه َفَتاهٌ َما  ٌْ َها َم  َها َوِهلُ ــــَوِمْن َبِنً َعمِّ

َرى َما ُتاَلِبُمِنً       َفاْجَتمَ  -17 ٌْ  َع اْلُحبُّ ُحبٌّ ُكلُُّه َتِبلُ ــــــــــَوُعلَِّقْتِنً أَُخ

ْهِذي ِبَصاِحِبِه      َناَء َوَداٍن َوَمْخُبوٌل َوُمخْ  -18 ٌَ  لُ َتبِ ــــــــــــــَفُكلَُّنا ُمْعَرٌم 

ٍد َحْبَل َمْن تَ  -19 ٌْ ا َما ُتَكِلُمَنا      َجْهاًل ِبؤُمِّ ُخلَ َرةُ َعنَّ ٌْ ْت ُهَر  ِصلُ ـــــــَصدَّ

ُب اْلُمُنوِن َوَدْهٌر ُمْفِنٌد َخِبلُ  -20 ٌْ  أَأَْن َرأَْت َرُجاًل أَْعَشى أََضرَّ ِبِه      َر

َرةُ لَ  -21 ٌْ ا ِجْبُت َزاِبَرَها     َقالَْت ُهَر كِ مَّ ٌْ لًِ َعلَ ٌْ ا َرُجلُ  َو ٌَ لًِ ِمْنَك  ٌْ  َوَو

ا َكَذلَِك َما َنحْ  -22 َن ُحَفاًة ََل ِنَعاَل لََنا          إِنَّ ٌْ ا َتَر  َفى َوَنْنَتِعلُ ـــــــــإِمَّ

ٌُحَ  -23 ِت َؼْفلََتُه       َوَقْد  ٌْ ِبلُ ــــــــَوَقْد أَُخالُِس َربَّ اْلَب ٌَ  اِذُر ِمنًِّ ُثمَّ َما 

وْ  -24 ٌَ َبا  ٌَُصاِحُبِنً ُذو الَوَقْد أَقُوُد الصِّ ْتَبْعِنً   َوَقْد  ٌَ ِة اْلَؽِزلُ ــــــًما َف  شَّرَّ

ْتَبُعِنً    شَ  -25 ٌَ  اٍو ِمَشلٌّ َشلُوٌل ُشْلُشٌل َشِولُ ـــَوَقْد َؼَدْوُت إِلَى اْلَحاُنوِت 
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ٌُوِؾ اْلِهْنِد َقْد َعلُِموا       َهالٌِك كُ  -26 ٍة َكُس ٌَ ْحَفى ـــــــــــــِفً ِفْت ٌَ ْنَتِعلُ لُّ َمْن  ٌَ  َو

ًة َراُووقَُها خَ  -27 ِكًبا         َوَقْهَوًة ُمزَّ َحاِن ُمتَّ ٌْ  ِضلُ ــــــــــــَناَزَعْتُهْم َقُضَب الرَّ

ًَ َراِهَنٌة   -28 ْسَتِفٌقُوَن ِمْنَها َوِه ٌَ  وا َوإِْن َنِهلُواــــــــــإَِلَّ ِبَهاِت َوإِْن َعلُّ       ََل 

ْسَعى ِبَها ُذو ُزَجاَجاٍت لَهُ  -29 ْرَباِل ُمْعَتِملُ ـــــــــــَنَطٌؾ    ُمَقلَّ  ٌَ  ٌص أَْسَفَل السِّ

ٌُْسِمُعُه      إَِذا تُ  -30 ْنَج  َنُة اْلفُُضلُ ــــــــــــَوُمْسَتِجٌٍب َتَخاُل الصَّ ٌْ ُع ِفٌِه اْلَق  َرجِّ

ِط آِوَنًة     َوال -31 ٌْ ٌُوَل الرَّ اِحَباُت ُذ اِفاَلِت َعلَى أَْعَجاِزهَ ـــــــــَوالسَّ  ا اْلَعِجلُ رَّ

ْوٌم َقْد لََهْوُت ِبِه      َوِفً التَّ  -32 ٌَ  َجاِرِب ُطوُل اللَّْهِو َواْلَؽَزلُ ــــــِمْن ُكلِّ َذلَِك 

ْرِس ُموِحَشٍة   لِْلجِ  -33 ِل ِفً َحاَفاِتَها َزَجلُ ـــــــــــــَوَبْلَدٍة ِمْثِل َظْهِر التُّ ٌْ  نِّ ِباللَّ

رْ  -34 ٌَ ِظ  ٌْ ى لََها ِباْلَق َتَنمَّ ٌَ  َهلُ ـــــــــــــــَكُبَها         إَِلَّ الَِّذٌَن لَُهْم ِفٌَما أََتْوا مَ ََل 

َها إَِذا اْسَتْعَرضْ  -35 ٌْ  ُتَها َفَتلُ ـــــــَجاَوْزُتَها ِبَطلٌٍِح َجْسَرٍة ُسُرٍح       ِفً ِمْرَفَق

َما اْلَبْرُق ِفً َحا -36  َعلُ ـــــــَفاِتِه شُ َبْل َهْل َتَرى َعاِرًضا َقْد ِبتُّ أَْرُمقُُه    َكؤَنَّ

ٌق ِبِسَجاِل اْلَماِء ُمتَّ  -37  ِصلُ ــــــــــــلَُه ِرَداٌؾ َوَجْوٌز ُمْفؤٌَم َعِمٌل          ُمَنطَّ

ْلِهِنً اللَّْهُو َعْنُه ِحٌَن أَْرقُُبُه     َوََل اللََّذاَذةُ ِفً كَ  -38 ٌُ  ؤٍْس َوََل ُشُؽلُ ـــــــــلَْم 

ْرِب ِفً ُدْرَنا -39 ِملُ  َفقُْلُت لِلشَّ اِرُب الثَّ ِشٌُم الشَّ ٌَ َؾ  ٌْ  َوَقْد َثِملُوا     ِشٌُموا َوَك

َجلُ ــــــــــَقالُوا: ِنَماٌر َفَبْطُن اْلَخاِل َجاَدُهَما     َفاْلَعسْ  -40 ٌة َفاأْلَْباَلُء َفالرِّ ٌَّ  َجِد

ْجِري َفَخْنِزٌٌر َفُبْرَقُتُه   َحتَّى َتَداَفَع ِمنْ  -41 ٌَ ْفُح  ْبُو َفاْلُحَبلُ  هُ ــــــــــــــَفالسَّ  الرَّ

َل ِمْنُه اْلَماَء َتْكلَِفًة      َرْوَض اْلَقَطا َفَكِثٌُب اْلِؽٌَنِة ال -42 ِهلُ ـــــــــَحتَّى َتَحمَّ  سَّ

َسلُ  -43 اًرا لََها َقْد أَْصَبَحْت َؼَرًضا     ُزوًرا َتَجاَنَؾ َعْنَها اْلَقْوُد َوالرَّ ٌَ ْسِقً ِد ٌَ 

بَ  -44 ٌْ ِزٌَد َبِنً َش ٌَ ٍت أَمَ أَْبلِْػ  ٌْ  ا َتْنَفُك َتؤَْتِكلُ ـــــــــــــــاَن مؤلَُكًة           أََبا ُثَب
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ا َعْن َنْحِت أَْثلَِتَنا      َولَْسَت َضاِبِرَها َما أَطَّ  -45 ًٌ  ِت اْْلِِبلُ ـــــــأَلَْسَت ُمْنَتِه

ِضْرَها َوأَْوَهى  -46 ٌَ ٌُوِهَنَها      َفلَْم  ْوًما لِ ٌَ  َوِعلُ ــــــَقْرَنُه الْ َكَناِطٍح َصْخَرًة 

ْوَم اللَِّقاِء َفُتْرِدي ثُ  -47 ٌَ  مَّ َتْعَتِزلُ ـــــــــُتْؽِري ِبَنا َرْهَط َمْسُعوٍد َوإِْخَوِتِه     

َك إِ  -48 ْت َعَداَوُتَنا      ََل أَْعِرَفنَّ  َواْلُتِمَس النَّْصَر ِمْنُكْم َعْوُض ُتْحَتَملُ ْن َجدَّ

ِن إِْن َؼِضُبوا    أَْرَماَحَنا ُثمَّ َتْلَقاُهْم َوَتْعتَ ُتْلِحُم أَْبَناَء ِذي  -49 ٌْ  ِزلُ ــــــــــاْلَجدَّ

ْوًما َوَتْبتَ  -50 ٌَ َها  َلْتَها َحَطًبا            َتُعوُذ ِمْن َشرِّ  ِهلُ ـــــــََل َتْقُعَدنَّ َوَقْد أَكَّ

ؤْتِ  -51 ٌَ ا َفَقْد َعلُِموا       أَْن َسْوَؾ   َكلُ ـــٌَك ِمْن أَْنَباِبَنا شَ َساِبْل َبِنً أََسٍد َعنَّ

ا َكٌْ  -52 ِ ُكلَُّهُم          َواْسؤَْل َرِبٌَعَة َعنَّ ًرا َوَعْبَد َّللاَّ ٌْ  َؾ َنْفَتِعلُ ـــَواْسؤَْل قَُش

ا ُنَقاِتلُُهمْ  -53 لَُهْم              ِعْنَد اللَِّقاِء َوإِْن جَ  إِنَّ  اُروا َوإِْن َجِهلُواــَحتَّى ُنَقتِّ

ْنَتِضلُ َكْهٍؾ إِْن ُهُم اْحَتَرُبوا  ً أَْهِل َقْد َكاَن فِ  -54 ٌَ ْسَعى َو ٌَ ِة َمْن  ٌَّ  َواْلَجاِشِر

ْت َمَناِسُمَها     َتْخِدي َوسِ  -55 ٌُلُ ـــــــإِنًِّ لََعْمُر الَِّذي َحطَّ ِه اْلَباِقُر اْلُؽ ٌْ  ٌَق إِلَ

ُكْن َصَدًدا        لََنْقُتلَنَّ مِ  -56 ٌَ  ْثلَُه ِمْنُكْم َفَنْمَتِثلُ ـــــــــــلَِبْن َقَتْلُتْم َعِمًٌدا لَْم 

 ْنَتِقلُ ـلَِبْن ُمِنٌَت ِبَنا َعْن ِؼبِّ َمْعَرَكٍة          ََل ُتْلِفَنا َعْن ِدَماِء اْلَقْوِم نَ  -57

ْنَهى َذِوي َشَطٍط   ََل َتْنَتُهوَن  -58 ٌَ ٌْ َولَْن  ْذَهُب ِفٌِه الزَّ ٌَ ْعِن   ُت َواْلفُُتلُ ـَكالطَّ

ِظلَّ َعِمٌ -59 ٌَ اِح َعْنُه ِنْسَوةٌ عُ َحتَّى  ْدَفُع ِبالرَّ ٌَ  ُجلُ ـــــُد اْلَقْوِم ُمْرَتِفًقا        

ًٌّ َفؤَْقَصَدهُ     أَْو َذاِبٌل ِمْن ِرَماِح اْلَخطِّ ُمْعتَ  -60  ِدلُ ـــــــــــــأََصاَبُه ُهْنُدَواِن

ا أِلَْمَثالُِكمْ  -61 ا ََل ُنَقاِتلَُكْم         إِنَّ ا َقْوم َكالَّ َزَعْمُتْم ِبؤَنَّ  َنا قُُتلُ ــــــــــــــــِ ٌَ

َمَة ََل ِمٌٌل َوََل ُعُزلُ  -62 ٌْ ًْ فَُط ًة     َجْنَب ٌَ ْوَم اْلِحْنِو َضاِح ٌَ  َنْحُن اْلَفَواِرُس 

ا َمْعَشٌر نُ  -63 َراُد َفقُْلَنا ِتْلَك َعاَدُتَنا       أَْو َتْنِزلُوَن َفإِنَّ  ُزلُ ـــــــــَقالُوا الطِّ
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ِشٌُط َعَلى أَْرَماِحَنا اْلبَ َقْد َنْخِضُب اْلَعٌْ  -64 ٌَ  َطلُ ــــــَر ِفً َمْكُنوِن َفاِبلِِه    َوَقْد 

 : م(674 -ق هـ  48) للمٌالد 674قبل الهجرة و 48الّنابغة الذبٌانً توفً سنة  -9

بن بن ضباب بن جابر بن ٌربوع جابر  هو الّنابؽة واسمه زٌاد بن عمرو بن معاوٌة

بن بن قٌس ن بؽٌض بن رٌّث بن ؼطفان بن سعد بن ذبٌان ب ؼٌظ بن مّرة بن عوؾ بن سعد

 عٌالن بن مضر وٌكّنى أبا أمامة، قٌل: إّنه لّما لقب الّنابؽة لقوله:

 ونُ إُ ا شُ نَّ مِ  مْ هُ لَ  تْ ؽَ بَ نَ  دْ قَ ر       فَ سْ جِ  نُ ٌن بْ قِ ً الْ نِ ً بَ ت فِ لَّ حَ وَ 

وقٌل هم مشتقٌّ من نبؽت  وقٌل: لقب الّنابؽة ألّنه كبر ولم ٌقل شعرا فنبػ فٌه بؽتة،

وقال  لّنابػ،الحمامة إذا تؽّنت، وحكى ابن وَّلد أّنه ٌقال: نبػ الماء ونبػ بالّشعر كمادة الماء ا

وهلك قبل أن عراء: ونبػ بالّشعر بعدما احتنك، أي طعن فً الّسن، ابن قتٌبة فً الّشعر والشّ 

 ٌهتر)ٌفقد عقله(.

وقرنه بامرئ القٌس  األولى،فً الّطبقة ساّلم ه ابن هو أحد فحول أهل الجاهلٌة عدّ و

أحد األشراؾ الذٌن ؼّض الّشعر منهم، وهو ى وزهٌر، وهو كما ٌرى الّشنقٌطً واألعش

 .أحسنهم دٌباجة شعر وأكثر رونق كالم وأجزلهم بٌتا. كؤّن شعره كالم لٌس فٌه تكلّؾ

هل البصرة على تقدٌم امرئ األصمعً بشارا عن أشعر الّناس فقال: أجمع أ وسؤل

القٌس وطرفة، وأهل الكوفة على بشر بن أبً حازم واألعشى، وأهل الحجاز على الّنابؽة 

فً أكثر من إلى أّن الّنابؽة أشعر الّشعراء وزهٌر. وروي أّن عمر بن الخطاب قد أشار 

عرض علٌه فت )جلد( بسوق عكاظ فتؤتٌه الّشعراء وكانت تضرب للّنابؽة قّبة من أدمموضع، 

وقال الّنابؽة معلّقته هذه وهو ٌمدح الّنعمان وٌعتذر إلٌه مّما وشى له به أشعارها لٌحكم علٌها، 

 :منظومة على البحر البسٌط وهً المنخل من شؤن امرأته المتجّردة،

َندِ  -1 اِء َفالسَّ ٌَ َة ِباْلَعْل ٌَّ ا َداَر َم َها َسالِؾُ                يٌَ ٌْ  يدِ ــــاأْلَبَ  أَْقَوْت َوَطاَل َعلَ

   /°/°/°/ //°/ °//°/°/  °/°/               °///°//   /°//   //°/°/°     °/// 

 فعلن   مستفعلن   مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن             مستفعلن فعلن         
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ْت َجَواًبا َوَما  -2 ٌَّ ًْ أَُساِبلََها          َع ْبِع مِ َوَقْفُت ِفٌَها أَِصٌاَل َك  ْن أََحدِ ــــــــــــِبالرَّ

ْإَي َكاْلَحْوِض ِباْلَمْظلُ  -3 ُنَها             َوالنُّ ٌِّ ا َما أَُب ًٌ  وَمِة اْلَجلَدِ ـــــــــإَِلَّ اأْلََواِريَّ أْل

َدهُ             َضْرُب اْلَولٌَِدِة ِباْلِمْسحَ  -4 ِه أََقاِصٌِه َولَبَّ ٌْ ْت َعلَ ؤَدِ اِة ِفً ــــــــــــُردَّ  الثَّ

ِن َفالنَّ  -5 ٌْ ْجَف ْحِبُسُه          َوَرفََّعْتُه إِلَى السِّ ٌَ ًًّ َكاَن   َضدِ ــــــــــــــــــــَخلَّْت َسِبٌَل أَِت

َها الَِّذي أَْخَنى عَ  -6 ٌْ  لَى لَُبدِ ـــــــــأَْضَحْت َخاَلًء َوأَْضَحى أَْهلَُها اْحَتَملُوا    أَْخَنى َعلَ

ا َتَرى إِ  -7 َرآَنٍة أُُجدِ ــــــــــــــــــــْذ ََل اْرِتَجاَع لَُه        َواْنِم اْلقُتُ َفَعدَّ َعمَّ ٌْ  وَد َعلَى َع

ْحِض َباِزلَُها            لَُه َصِرٌٌؾ َصِرٌَؾ اْلقَ  -8  ْعِو ِباْلَمَسدِ ــــــــَمْقُذوَفٍة ِبَدِخٌِس النَّ

َهاُر ِبَنا         ٌَ  -9  َتؤِْنٍس َوَحدِ ــــــــــــــــْوَم اْلَجلٌِِل َعلَى ُمسْ َكؤَنَّ َرْحلًِ َوَقْد َزاَل النَّ

َقِل اْلَفَردِ  -10 ٌْ ِؾ الّصً ٌْ ًٍّ أََكاِرَعُه     َطاِوي اْلَمِصٌِر َكَس  ِمْن َوْحِش َوْجَرَة َمْوِش

ٍب َفَباَت لَُه   َفاْرَتاَع ِمْن صَ  -11 َواِمِت ِمْن َخْوٍؾ َوِمْن َصَردِ ْوِت َكالَّ  َطْوَع الشَّ

ِه َواْسَتَمرَّ ِبِه      -12 ٌْ ُهنَّ َعلَ اٌت ِمَن اْلحَ        َفَبثَّ ٌَّ  َردِ ـــــــــُصْمُع اْلُكُعوِب َبِر

ٌُوِزُعُه    َطْعَن اْلُمَعاِرِك ِعْنَد اْلُمحْ  -13 ُث  ٌْ ُجدِ ـــَوَكاَن ُضْمَراُن ِمْنُه َح  َجِر النَّ

ْشِفً مِ َطعْ ْدَرى َفؤَْنَقَذَها      َشكَّ اْلَفِرٌَصَة ِباْلمِ  -14 ٌَ ِطِر إِْذ  ٌْ  َن اْلَعَضدِ ـــَن اْلُمَب

ُه َخاِرًجا مِ  -15  ْفَتؤَدِ ـــــــَسفُّوُد َشْرٍب َنُسوهُ ِعْنَد مُ ْن َجْنِب َصْفَحِتِه         َكؤَنَّ

ْعُجُم أَعْ  -16 ٌَ ْوِق ُمْنَقِبًضا   َفَظلَّ  َر ِذي أََودِ ــِفً َحالِِك اللَّْوِن صَ لَى الرَّ ٌْ  ْدٍق َؼ

ا َرأَ  -17  َودِ ـــــْقٍل َوََل قَ ــى َواِشٌق إِْقَعاَص َصاِحِبِه       َوََل َسِببٌَل إِلَى عَ لَمَّ

ْسلَْم َولَ  -18 ٌَ ْفُس إِنًِّ ََل أََرى َطَمًعا     َوإِنَّ َمْوََلَك لَْم  ٌَصِ ــَقالَْت لَُه النَّ  دِ ــــْم 

ْعَماِن إِنَّ لَُه     َفِتْلَك ُتْبلُِؽِنً ال -19  ى َوِفً اْلُبُعدِ ـاِس ِفً اأْلَْدنَ َفْضاًل َعلَى النَّ نُّ

ٌُْشِبُهُه     َوََل أَُحاِشً ِمَن اأْلَْقَواِم ِمْن أَحَ  -20 اِس   دِ ــــَوََل أََرى َفاِعاًل ِفً النَّ
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ِة َفاْحُدْدَها َعِن اْلفَ  -21 ٌَّ َماَن إِْذ َقاَل اْْلِلَُه لَُه       قُْم ِفً اْلَبِر ٌْ  َندِ ـــــــإَِلَّ ُسلَ

ٌِِّس اْلجِ  -22 َفاِح َواْلعُ َوَخ ْبُنوَن َتْدُمَر ِبالصُّ ٌَ  ُمدِ ــــــنِّ إِنًِّ َقْد أَِذْنُت لَُهْم      

شَ  للـهدْ اَفَمْن أََطاَعَك َفاْنَفْعُه ِبَطاَعِتِه     َكَما أََطاَعَك وَ  -23  دِ ـــــــــَعلَى الرَّ

لُوَم َوََل َتقْ  -24  َمدِ ــــُعْد َعلَى ضَ َوَمْن َعَصاَك َفَعاِقْبُه ُمَعاَقَبًة      َتْنَهى الظَّ

 إَِلَّ لِِمْثلَِك أَْو َمْن أَْنَت َساِبقُُه       َسْبَق اْلَجَواِد إَِذا اْسَتْولَى َعلَى اأْلََمدِ  -25

 دِ ــــِمَن اْلَمَواِهِب ََل ُتْعَطى َعلَى َنكَ ٍة ُحْلٍو َتَواِبُعَها        أَْعَطى لَِفاِرهَ  -26

َنَها      َسْعَداُن ُتوِضَح ِفً أَْوبَ اَْلَواِهُب اْلَماَبَة اْلِمْعَكاَء  -27 ٌَّ  اِرَها اللَِّبدِ ـــــَز

ِط َفّنَقَها      َبْرُد اْلَهَواِجِر َكاْلِؽْزََلِن ِبالْ  -28 ٌْ ٌُوَل الرَّ اِكَضاِت ُذ  َجَردِ ـــــَوالرَّ

َل َتْمَزعُ  -29 ٌْ ِتَها   َواْلَخ ْإُبوِب ِذي َؼْرًبا ِفً أَِعنَّ ِر َتْنُجو ِمَن الشُّ ٌْ  اْلَبَردِ  َكالطَّ

ٌَّسَ  -30  ُددِ ــــــَمْشُدوَدًة ِبِرَحاِل اْلِحٌَرِة اْلجُ ْت فُْتاًل َمَراِفقَُها       َواأْلُْدَم َقْد َخ

ًِّ إَِذا َنَظَرْت    إِلَى َحَماٍم ِسَراٍع َواِرِد الثَّ  -31  َمدِ ـــــــاُْحُكْم َكُحْكِم َفَتاِة اْلَح

ُحفُُّه َجاِنًبا ِنٌِق َوُتْتِبُعُه      -32 َجاَجِة لَْم َتْكَحْل ِمَن ال       ٌَ َمدِ ـــِمْثَل الزُّ  رَّ

َتَما َهَذا اْلَحَماُم لََنا       إِلَى َحَماَمِتَنا َوِنْصفُُه فَ  -33 ٌْ  َقدِ ــــــــــــــــــــَقالَْت لَ

ُبوهُ َفؤَْلَفْوهُ َكَما َزَعَمْت      ِتْسًعا َوِتْسِعٌَن لَْم َتْنقُْص َولَْم تَ  -34  ِزدِ ـــــــَفَحسَّ

 َدِد ــــــــــَفَكلََّمْت َماَبًة ِفٌَها َحَماَمُتَها       َوأَْسَرَعْت ِحْسَبًة ِفً َذلَِك اْلعَ  -35

ْحُت َكعْ  -36  َوَما ُهِرٌَق َعلَى اأْلَْنَصاِب ِمْن َجَسدِ َبَتُه     َفاَل لََعْمُر الَِّذي َمسَّ

َر َتْمَسُحَها      -37 ٌْ َن اْلِؽٌِل َوالسَّ َواْلُمْإِمِن اْلَعاِبَذاِت الطَّ ٌْ َة َب  َعدِ ــُرْكَباُن َمكَّ

38-  ٌَ ًَّ ُت ِبَشًٍء أَْنَت َتْكَرُهُه      إًِذا َفاَل َرَفَعْت َسْوِطً إِلَ ٌْ  ِديـــَما إِْن أََت

ؤِْتٌَك ِباْلَحسَ  -39 ٌَ ُن َمْن  ٌْ ْت ِبَها َع  دِ ــــــإًِذا َفَعاَقَبِنً َربًِّ ُمَعاَقَبًة         َقرَّ
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 ِديـــأَ ِمْن َقْوٍل قُِذْفُت ِبِه     َطاَرْت َنَواِفُذهُ َحًرا َعلَى َكبِ َهَذا أَلَْبرَ  -40

 دِ ـــأُْنِبْبُت أَنَّ أََبا َقاُبوَس أَْوَعَدِنً     َوََل َقَراَر َعلَى َزْأٍر ِمَن اأْلَسَ  -41

ُر ِمْن َماٍل َوِمْن وَ  -42  دِ ــــــلَ َمْهاًل ِفَداٌء لََك اأْلَْقَواُم ُكلُُّهُم        َوَما أَُثمِّ

َفِك اأْلَْعَداُء ِبال -43 َفدِ ـــــــــــََل َتْقِذَفنًِّ ِبُرْكٍن ََل ِكَفاَء َلُه      َوإِْن َتؤَثَّ  رَّ

هُ  -44 ٌُّ اُح لَُه    َتْرِمً أََواِذ ٌَ ِن ِبال َفَما اْلفَُراُت إَِذا َهبَّ الرِّ ٌْ َبدِ ـــــاْلِعْبَر  زَّ

هُ َكلُّ َواٍد ُمْتَرٍع لَِجٍب     -45 ُمدُّ ْنُبوِت َواْلخَ   ٌَ ٌَ  َضدِ ـــــــِفٌِه ُرَكاٌم ِمَن اْل

ِن َوالنَّ  -46 ٌْ َزَراَنِة َبْعَد اأْلَ ٌْ ُح ُمْعَتِصًما    ِباْلَخ َظلُّ ِمْن َخْوِفِه اْلَمالَّ  َجدِ ـــٌَ

ْوِم ُدوَن َؼدِ  -47 ٌَ ُحوُل َعَطاُء اْل ٌَ ْوًما ِبؤَْجَوَد ِمْنُه ِسٌَب َناِفلٍَة        َوََل  ٌَ 

فَ َهَذا الثَّ  -48 َت اللَّْعَن ِبالصَّ ٌَ ْض أَْب  دِ ــــَناُء َفإِْن َتْسَمْع لَِقاِبلِِه      َفلَْم أَُعرٍّ

كَ  -49  دِ ـَها إِنَّ ِذي ِعْذَرةٌ إَِلَّ َتُكْن َنَفَعْت       َفإِنَّ َصاِحَبَها ُمَشاِرُك النَّ

 :م(675 -ق هـ  47) للمٌالد 675قبل الهجرة و 47عبٌد بن األبرص توفً سنة  -47

هو َعِبٌد بن األبرص بن حنتم بن عامر بن فهر بن عوؾ بن جشم بن مالك بن الحارث 

بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزٌمة بن مدركة بن إلٌاس بن مضر، األسدي الّشاعر 

 من فحول شعراء الجاهلٌة.

ًّ ة التّ وقرنه بطرفة بن العبدى وعلقمة بن عبد عّده ابن ساّلم فً الّطبقة الّرابعة مٌم

 قال: وعبٌد بن األبرص قدٌم عظٌم الّشهرة. وعدي بن زٌد العبادي،

وسبب قوله للّشعر أّنه كان محتاجا ولم ٌكن له مال، فؤقبل ذات ٌوم ومعه ؼنٌمة له 

ومعه أخته ماوٌة لٌوِردا ؼنمهما، فمنعه رجل من بنً مالك بن ثعلبة وجبهه أي قابله بما ٌكره، 

فانطلق حزٌنا مهموما للّذي صنع به المالكً، حّتى أتى شجرات فاستظّل فنام هو وأخته، 

المالكً نظر إلٌه وأخته إلى جنبه واهمه بالبهتان، فسمعه عبٌد فرفع ٌدٌه ثّم ابتهل فزعموا أّن 



280 

فقال: اللّهّم إن كان فالن قد ظلمنً ورمانً بالبهتان، فؤدلنً منه وانصرنً علٌه، ووضع رأسه 

 فنام، ولم ٌكن قبل ذلك ٌقول فؤتاه آت فً المنام بكّبة من شعر حّتى ألقاها فً فٌه قال: قم فقام

وهو ٌرتجز وٌتؽّنى ببنً مالك وكان ٌقال لهم بنو الّزنٌة، ثّم استمّر بعد ذلك فً الّشعر، وكان 

 شاعر بنً أسد ؼٌر مدافع.

 على بحر مخلّع البسٌط منظومة معلقة عبٌد بن األبرص:

اُت فَ َفاْلقٌطَ         وأَْقَفَر ِمْن أَْهلِِه َمْلُحوبُ  -1 ٌَّ ُنوبُ ــــــــــــــــــــــــــِب  والذَّ

 //°/°/   //°/   °///°/         °/°/°/     °/ /°/       °/°// 

 فعولن       فاعلن        مفتعلن        مفعولن  فاعل مفتعلن

ِن فَ  -2 ٌْ لَِباٌت             َفَذاُت َفْرَق ٌْ  اْلَقلٌِبُ ـــــــــــــــــــــــَفَراِكٌس َفُثَع

َس ِبَها ِمْنُهْم عَ          َفَعْرَدةٌ َفَقَفا ِحِبرٍّ     -3 ٌْ  ِرٌبُ ــــــــــــــــــــــلَ

َرْت َحالََها الْ  -4 ٌَّ لَْت ِمْنُهْم ُوُحوًشا        َوَؼ  ُخُطوبُ ــــــــــــــــــــَوُبدِّ

 ْحُروبُ ــــــــــــــــــــأَْرٌض َتَواَرَثَها اْلُجُدوُب     َفُكلُّ َمْن َحلََّها مَ  -5

ا َقِتٌاًل َوإِ  -6 شِ إِمَّ ٌَ ٌن لَِمْن  ٌْ ُب َش ٌْ ا َهْلًكا         َوالشَّ  ٌبُ ــــــــــــــــــمَّ

ِهَما َشع -7 ٌْ َناَك َدْمُعُهَما َسُروُب      َكؤَنَّ َشؤَْن ٌْ  ٌبُ ـــــــــــــــــــــــِ َع

ٌة أَْو َمِعٌُن َمْعٍن      ِمْن َهْضَبٍة ُدوَنَها لُ  -8 ٌَ  ُهوبُ ــــــــــــــــــــــَواِه

 بُ ــــــــــــــــــــــَفْلُج َواٍد ِبَبْطِن أَْرٍض    لِْلَماِء ِمْن َتْحِتِه َقِسٌأَْو  -9

 أَْو َجْدَوٌل ِفً ِظاَلِل َنْخٍل          لِْلَماِء ِمْن َتْحِتِه ُسُكوبُ  -10

 َتْصُبو َوأَنَّى لََك التََّصاِبً         أَنَّى َوَقْد َراَعَك اْلَمِشٌبُ  -11

ُكْن َحاَل أَ  -12 ٌَ  بُ ـــْجَمُعَها             َفاَل َبديٌّ َوََل َعِجٌَفإِْن 
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َها          َوَعاَداَها اْلَمْحُل َواْلُجُدوبُ   -13 ُك أَْقَفَر ِمْنَها َجوُّ ٌَ  أَْو 

 ُذوبُ ـــــــَفُكلُّ ِذي ِنْعَمٍة َمْخلُوٌس         َوُكلُّ ِذي أََمٍل َمكْ  -14

 وبُ ــــــي َسلٍَب َمْسلُ َوُكلُّ ِذي إِِبٍل َمْوُروٌث         َوُكلُّ ذِ  -15

ُإوُب         َوَؼاِبُب اْلَمْوِت ََل ٌَ  -16 ٌَ َبٍة  ٌْ  ُإوبُ ـــــَوُكلُّ ِذي َؼ

ِخٌ -17 ٌَ  بُ ــــــــأََعاِقٌر ِمْثُل َذاِت ِرْحِم        أَْو َؼاِنٌم ِمْثُل َمْن 

َ ََل ٌَ  -18 ْحِرُموهُ     َوَساِبُل َّللاَّ ٌَ اَس  ْسؤَُل النَّ ٌَ  ِخٌبُ ـــــــــــَمْن 

ٍر          َواْلَقْوُل ِفً َبْعِضِه َتلْ  -19 ٌْ ٌُْدَرُك ُكلُّ َخ  ِ  ِؽٌبُ ـــــِباَّللَّ

ُم َما أَْخَفِت اْلقُلُ  -20 َس لَُه َشِرٌٌك        َعالَّ ٌْ ُ َل  وبُ ـــــــــــَوَّللاَّ

ٌُْخَدُع اأْلَِرٌبُ  -21 ـ    ــِؾ َوَقْد  ٌُْبلَُػ ِبالضَّ  أَْفلِْح ِبَما ِشْبَت َفَقْد 

ِعُظ  -22 ٌَ ْلِبٌبُ ََل  ْنَفُع التَّ ٌَ ْهـ    ــُر، َوََل  ِعُظ الدَّ ٌَ اُس َمْن ََل   النَّ

َرْن َشاِبًنا حَ  -23 ٌِّ ٌَُص اُت َما اْلقُلُوُب       َوَكْم  ٌَّ  ِبٌبُ ـــإَِلَّ َسِج

ِنً ؼَ  -24  ِرٌبُ ــــــَساِعْد ِبؤَْرٍض إِْن ُكْنَت ِفٌَها     َوََل َتقُْل إِنَّ

ابِ  -25 اِزُح النَّ ٌُوَصُل النَّ ْهَمِة اْلَقِرٌبُ َقْد  ْقَطُع ُذو السُّ ٌُ  ً َوَقْد   

اِة لَُه تَ  -26 ٌَ  ْعِذٌبُ ـــَواْلَمْرُء َما َعاَش ِفً َتْكِذٌٍب   ُطوُل اْلَح

ا ُربَّ َماٍء َوَرْدُت آِجٍن      َسِبٌلُُه َخاِبٌؾ جَ  -27  ِدٌبُ ــــــــٌَ

 ٌبُ ــجِ ِرٌُش اْلَحَماِم َعلَى أَْرَجاِبِه    لِْلَقْلِب ِمْن َخْوِفِه وَ  -28

 ُبوبُ ــــــَقَطْعُتُه ُؼْدَوًة ُمِشًٌحا        َوَصاِحِبً َباِدٌن خَ  -29

َراَنٌة ُموَجٌد َفَقاُرَها      -30 ٌْ  بُ ــــــــــَكؤَنَّ َحاِرَكَها َكِثٌ   َؼ

ًَّ َوََل َنٌُ  -31  وبُ ــــــــــــأَْخلََؾ َباِزًَل َسِدٌُس     ََل ُخفٌَّة ِه
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َها ِمْن َحِمٌِر  -32  ُدوبُ ـــــــــــَعاَناٍت    َجْوٍن ِبَصْفَحِتِه نُ َكؤَنَّ

ُه َشْمؤٌَل َهبُ  -33 َخاَمى    َتلُطُّ ْرَتِعً الرُّ ٌَ  وبُ ـــــــــــأَْو َشَبٌب 

 وبُ ـــــَفَذاَك َعْصٌر َوَقْد أََراِنً      َتْحِملُِنً َنْهَدةٌ ُسْرحُ  -34

ْنَشقُّ َعْن َوْجهِ  ٌر َخْلقَُها َتْضِبًٌرا       ُمَضبَّ  -35 ِبٌبُ ٌَ  َها السَّ

ٌٌِّن أَْسُرَها َرِطٌ -36 ٌة َناِبٌم ُعُروقَُها           َولَ ٌَّ ِت ٌْ  بُ ــــــــَز

َبُس ِفً َوْكِرَها اْلقُلُ  -37 ٌْ َها لِْقَوةٌ َطلُوُب           َت  وبُ ـــَكؤَنَّ

َخٌة َرقُ  -38 ٌْ َها َش  وبُ ــــــــــَباَتْت َعلَى إَِرٍم َعُذوًبا       َكؤَنَّ

ِرٌبُ  َؼَداِة قُرٍّ   ً َفؤَْصَبَحْت فِ  -39 ْسقُْط َعْن ِرٌِشَها الضَّ ٌَ 

 ِدٌبُ ــــــــَفؤَْبَصَرْت َثْعلًَبا َسِرًٌعا     َوُدوَنُه َسْبَسٌب جَ  -40

ًَ ِمْن َنْهَضٍة قَ  -41  ِرٌبُ ــــَفَنفََّضْت ِرٌَشَها َوَولَّْت      َوْه

ْفَعُل الْ  -42 ٌَ  َمْذُإوبُ َفاْشَتاَل َواْرَتاَع ِمْن َحِسٌٍس      َوِفْعلَُه 

َدْت َحْرَدهُ َتِسٌبُ  -43  َفَنَهَضْت َنْحَوهُ َحِثًٌثا            َوَحرَّ

ُن ِحْماَلقَُها َمْقلُ  -44 ٌْ  وبُ ــَفَدبَّ ِمْن َخْلِفَها َدِبًٌبا         َواْلَع

ُد ِمْن َتْحِتَها َمْكُروبُ  -45 ٌْ َحْتُه          َوالصَّ  َفؤَْدَرَكْتُه َفَطرَّ

لَْتُه  -46 َحْت َوْجَهُه الْ َفَجدَّ َحْتُه        َفَكدَّ  جُبوبُ ـــــــــَفَطرَّ

 ْكُروبُ ـــــــــــَفَعاَوْدْتُه َفَرفََّعْتُه        َفؤَْرَسلَْتُه َوُهَو مَ  -47

ْضؽُ  -48 ُزوُمُه َمنْ  وٌَ ٌْ  قُوبُ ـــَوِمْخَلُبَها ِفً َدفِِّه      ََلُبدَّ َح
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 الملّخص:

، يهدف هذا البحث إلى الوقوف على أهّم المقاربات النّقدية المعاصرة لشعر المعلّقات

أجود ما وصل إلينا من الّشعر الجاهلي، وهي  -المعلّقات–باعتبار أّن هذه المجموعة الّشعرية 

رف بها عشرة ، بحيث ع  عبارة عن قصائد طويلة يزيد عدد األبيات في بعضها عن مائة بيت

، فنجد: معلّقة امرئ القيس، معلّقة لبيد بن شعراء، أبدع كّل شاعر منهم معلّقة مقرونة باسمه

ربيعة، معلّقة طرفة بن العبد، معلّقة زهير بن أبي سلمى، معلّقة عمرو بن كلثوم، معلّقة 

ة عبيد بن الحارث بن حلزة، معلّقة عنترة بن شّداد، معلّقة النّابغة الذّبياني، معلّقة األعشى، معلّق

 األبرص.

حركة نقدية زامنت ظهورها، منذ العصر الجاهلّي وقد صاحب هذه المجموعة الّشعرية 

المتسارعة  في ظل التّطّورات الفكرية والثّقافيةبذلك وو، وصوال إلى عصرنا هذا )المعاصر(

ى ظهرت مناهج وتقنيات نقدية متعّددة ومختلفة عن بعضها البعض، لكن تندرج في معظمها إل

أحد التّصنيفين: فإّما أن يكون منهجا خارج النّص )انطباعي، تاريخي، نفسي، اجتماعي، 

   أسطوري( أو أن يكون منهجا نصيّا )بنيوي، أسلوبي، سيميائي، تفكيكي(. 

وقد كان للمعلّقات نصيب من هذه القراءات، حيث وقفت عليها المقاربات الخارج 

ة، إذ لم تتمّكن من استغوار بناها الّشعرية، فجعلت منها وقاربتها مقاربة قد تبدو سطحينصية، 

كما نفت نصوص منحولة وشفوية، لم تدّون ولم تعلّق، وقد جاءت بعض األبيات فيها مسروقة، 

يها، وهذا ما وصل إليه النّقد وجود بعض الخصائص الفنية فيها، كوجود الوحدة العضوية ف

ية، نفسية كانت أم تاريخية تبريرية لمقوالت خارج االنطباعي، أو اتّخاذ هذه النّصوص كوثيقة

 أم اجتماعية أم ميثيودينية، عملت على تسطيح النّص وجعله متكئا على الجاهز من الّصيغ.

توّصلت إليه المقاربات النّصية النّسقية، فكان مغايرا تماما، إذ أشارت مختلف ما أّما 

، شكال ومضمونا النّصوص على الوحدة العضويةهذه القراءات عند مختلف النّقاد احتواء هذه 

كما أّن ما اصطلح عليه بالّسرقات الّشعرية يمثّل ظاهرة نقدية تبنتها أغلب هذه المناهج، وهو 

التّناص بأنواعه، كما كشفت هذه المقاربات النّسقية عن ظاهرة إيقاعية في الّشعر المعلّقاتي 

 .ها في قضية الّريادة للّشعر الحر)معلّقة األبرص(، بعدما حاول الغرب احتكار



Le résumé  

Cette recherche vise àmontrer les approches critiques contemporaines les 

plus importantes sur  les pendentifs (Mu'allaqât), car cette collection de poésie 

est la  meilleur dans la poésie pré-islamique, c’est pendentifs sont de longs 

poèmes comportant plus de cent vers, dont dix poètes se sont connus par ce 

genre, et que le nom de chacun d’ entre eux est relié à son poème. Tel que: la 

pendentif  d’Imru al Qays, celle de Labîd Ibn Rabia, celle de Tarafa ibn el Abd, 

celle de Zuhair ibn Abi Salma, celle de Amr bin Kalthoum, celle d’El  Harith 

ibn Halza, celle de Antar ibn Shaddad, celle de  Al-Nâbigha Dubiani, celle d’El  

Ae'sha et celle de Obaid ibn al Abrasse 

Cette collection de poésie apparue avec un mouvement critique depuis 

l'époque pré-islamique jusqu'à notre époque (contemporaine), elle a connu ainsi 

grâce aux développements intellectuels et culturels accélérée  l’apparition de 

nombreuses et de et différentes méthodes et techniques critiques appartenant à 

l'une des deux catégories: une méthode hors texte (impressionniste, historique, 

psychologique, sociale, mythique) une méthode textuel (structurelle, stylistique, 

sémiotique, déconstruisante). 

Les pendentifs formait une part de ces lectures, car ils étaient objet des 

approches hors texte, à travers une étude qui semble superficielle, parce qu’elle 

ne pouvez pas  comprendre  Sa structure poétique, la transformé donc en textes 

oraux  ni écrits ni suspendus, dont quelques vers étaient dérobés, elle a nié aussi 

l'existence de quelques  caractéristiques artistiques tel que  l'existence de l'unité 

organique, ceci est le résultat de la critique impressioniste, ou la considération 

de ces textes comme document justificatif des citations psychologiques ou 

historiques, sociales ou mytho-religieuses, qui a cherché à comprendre le texte 

et le rendre se pencher sur des formules prêtes. 

Le résultat de l’ approches textuelles est complètement différent, car la 

plupart de ces  lectures chez différents critiques à montrer que ces textes 

contiennent une unité organique dans la forme et le contenu, et ce qu'on appelait 

le vol de la poésie représente un phénomène critique adopté par la plupart de ces 

méthodes, c’est l intertextualité dans tous ses types, ces approches ont  montré 

ainsi  un phénomène rythmique dans ces poèmes suspendues (la pendentif del 

Abrasse), après que l'Occident a tenté de la monopoliser dans le cas de la poésie 

libres. 

 



Abstract 

This research aims at showing the most important contemporary critique 

approaches of the suspended poetry, as this poetry collection is considered as the 

best of the pre-Islamic one. It is a long poem that has more than 100 verses, ten 

peoets were known by this gender,as the suspended poems of Imru Al Qays,  

and that ofLabid Ibn Rabi'a , and that of Torfa Ibn AlAbd, and that of  Zuhair 

Ibn Abi Salma, and that of Amr Ibn Kulthum, and that of  Al-Harith Ibn Halza, 

and that of Antara Ibn Shaddad, and that of Nabegha Al-Thabiani, and that of El 

Aecha, and that of Obaid Ibn Al-Abras. 

This poetry collection appeared with a critical movement, from the pre-

Islamic era till nowadays. As a result, they were various approaches and 

different techniques which becames  into one of the following categories: a 

method Outside of the text (impressionist, historical, psychological, social and 

mythological) or to be a textual one (structural, stylistic, semantic and 

deconstructive).  

The suspended poetries had a part of these readings, so they were analysed 

superficially by the outside method of the text, as it was unable to understand its 

poetic constructs, that is why, it make  it disabled and oral texts. Which were not 

written or suspended. And Some verses were stolen, and neglect the technical 

characteristics in it, such as the existence of the organic unit reached by the 

impressionist criticism, or taking these texts as a justification for external 

quotations, psychological or historical or social or mytho-religious, Worked on 

flatten the text and make it belonging to the ready expressions. 

As a result for the textual and  contextual approach, it was completely 

different, since these readings concluded that these texts contained the organic 

unit in it form and content, and what was called poetry  thefts is a critical 

phenomenon adopted by of all this methods, it is intertextuality in all it types.  

these approaches also showed a rythmic phenomenon in the suspended 

poetries  

(that of Al Abrasse) which were  monopolizedby the west  in the matter of 

free poetry. 

https://www.google.dz/search?q=torfa+ibn+al+abd&hl=fr-DZ&gbv=2&sa=X&as_q=&nfpr=&spell=1&ved=0ahUKEwjBwdGq6O3TAhXJC8AKHXK1BIwQvwUIEA


 

 

 

 

 

 ال الّلو تعالى:ق 

 ((َوَما أُوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإَّلا ق َلِيًلا   ))

 من سورة اإلسراء 58اآلية  
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