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 المقدمة 
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غين والعروضين الوالب دوالمنقا الفالسفةباهتمام  الشعرية والمسالةلقد حظي موضوع الشعر 

المصنفات التي وصلتنا وتنوع  ةوفر الخطوةؤكد هذه تو ،في الزمان ةحقاب ضاربأمنذ 

صبح من الضروري على أاالتجاهات التي سلكها المصنفون وكذلك تواصل المناقشات بهذا 

نقدية  ةدبي والشاعر قراءالتراث األ لقراءةترمي  ةواسع ةنقدي ةعهدنا الراهن استنهاض حرك

 .تكشف عن خباياه وخصائصه والفنية واألسلوبية ةواعي

اهتماما من طرف األدباء فهو موضوع في حد ذاته  ةلشعر الجاهلي خاصلطالما نال موضوع ا

اجماع النقاد أنه عبارة عن ب ااعتبرومرتبط بمفهوم العصر الجاهلي وبداياته الفنية واألدبية الذي 

التي  زلألدب الجاهلي عامة باعتباره والسمة األبر لما يقاوجدان وأحاسيس مترجمة للفن أو 

 .تميز بها العصر الجاهلي

الشعر الجاهلي بالنسبة للجاهليين أو بالنسبة للعصر هو وسيلة إعالم ودفتر لتسجيل مفاخرهم 

 .وتاريخهم الحافل بالبطوالت واالنتصارات واحدة تلو األخرى

فقد برع الشعراء في العصر الجاهلي فتنوعت مضامينهم وأساليبهم من شاعر آلخر مما أدى 

هور نخبة من الشعراء الجاهلين كل منهم نظم موضوعا يتوجد بين طياتي روح العصر إلى ظ

التي كانت المحفز  الصحراويةالجاهلي وتاريخه وعاداته وتقاليده وال بد له من ذكر بيئات 

 .الوحيد للشاعر فأخذ منها ما يناسب قصيدته

الرثاء  ،الفخر ،ائد الغزلالجاهلي من قبل النقاد تداوله يوم معظم قص شعرالفالحديث عن  

 البيئةوغيرها تضمنت في طياتها معاني  الحكمةو أوالبكاء على االطالل  ،الطبيعةوصف 

 .والعصر الجاهلي عامة الصحراوية

لقاء الضوء على موضوع الشعر الجاهلي فنيا وموضوعيا وذلك من إردت أمن هذا المنطلق 

براهيم عبد الرحمن إللدكتور  والموضوعية الفنيةخالل دراسته لكتاب الشعر الجاهلي قضاياه 

 .بواب والفصول ما يستحقهمحمد فقد تناول من األ

وحضارة القدم  ةلى ثقافإبالتطرق  تيهمها رغبأسباب اختيار هذا الكتاب ودراسته وأوقد دفعتني 

ن من خالل أوالسبب الرئيسي  األدبيةمن الشعر وخصوصا قضاياهم  وروايةالجاهلين  ديانةلى إ



 المقدمة 
 

 
 ب

و مذكرات سابقا لهذا الكتاب فأردت أن ان الما بما يحتويه من أجد بحوث ألم  والمتابعة الدراسة

 .ثراء الشعراء الجاهلي

طيات هذا  دراسةجل ما ذكرته اتبعت في مشوار البحث منهاجا وصفيا للخوض في  ولدراسة

 .الكتاب وما تناوله من قضايا هامة

 .في مدخل وفصلين وخاتمة لخصت نتائج البحث أو الدراسةهذا الكتاب  دراسةوقد تم 

تناول هذا المدخل تمهيد حول الشعر العربي عامه والشعر الجاهلي خاصه مع بعض  :المدخل

 .التعريفات

عالجت فيه كل ما يتعلق بالكتاب المؤلف بعنوانه فعنونته ب: وصفيه للكتاب  :ولالفصل األ

 :مباحث تتمثل في ةربعأبتناول 

 تعريف للكاتب ابراهيم محمد عبد الرحمن :المبحث األول

 تعريف الكتاب الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية الثاني :المبحث 

 المنهج األسطوري في كتاب الشعر قضاياه الفنية والموضوعية الثالث: المبحث

 .محتوى الكتاب

تناولت في هذا الفصل القضايا األدبية التي كانت محور اهتمام بين األدب والنقاد  الفصل الثاني :

 تناول كل مبحث عدة عناصر.في نظر المؤلف فعنونته بـ القضايا النقدية والحديثة ف

 تمثلت في :  القضايا النقدية القديمةالمبحث األول: 

 اطالق الجاهليين االلقاب على الشعر والشاعر  -1

 ر الجاهلي تقويم الشع -2

 نقد الشعر والشاعر  -3

 المبحث الثاني : القضايا النقدية الحديثة تمثلت في :

 الشعر وثيقة  -1

 الشعر بنية لغوية -2

 الشعر بنية فنية  -3

  باإلضافة إلى خاتمة لخصت فيها نتائج الدراسة 
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يمثل الشعر العربي ديوان العرب الذي يضم مآثرهم وفضائلهم. ويمثل نمط حياتهم وبيئتهم 

وسجل مفاخرهم . كما كان الشاعر ذو مكانة هامة في المجتمع حيث كان لسان حال القبيلة  .

 . والناطق باسمها في المحافل والخصومات.

اتفق العرب على أن العصر الجاهلي يعتمد مئة وخمسين سنة قبل بعثة الرسول صلى هللا 

نا الشعر وجدنا له إلى أن فإذا استظهر :عليه وسلم استنادا إلى تحديد الجاحظ الذي يقول 

جاء هللا باإلسالم خمسين ومائة عام. وإذا استظهرنا بغاية االستظهار فمائتي عام
1
. 

رغرا  الشعرية في هذا وقد تنوعت األ، سواقوقد كان الشعراء ينشدون شعرهم في األ

، حكمة( وقدهجاء ،وصف ،رثاء ،فخر ،حماسة ،رغزلالعصر )
2
الفني للقصيدة  البناء 

 الجاهلية.

وصف الراحلة ، ابأنواعهبتقاليد ترسخت عند الشعراء الجاهليين من بينها المطلع المقدمة 

 وخاتمة القصيدة. ،الغر 

والصور الصادقة لعادات العرب وتقاليدهم  ,ولقد كان الشعر الجاهلي مرآة الحياة العربية

الرائعة والمعاني الدقيقة الموحية ما يجعله يعد الصور الجميلة الفنية وفيه من القيم  ،ومثلهم

بحق ذروة الشعر العربي
3
 

 :الشعر الجاهلي 

 الشعر في اللغة يعني الكالم الموزون المقفى قصدا.

وهو يدل في  يلية،مور تخأقول مؤلف من  :وفي االصطالح وفق وجهة نظر المنطقيين 

 مضمونه على التررغيب أو التنفير.

من حيث التأثير  ،الكالم البليغ والمسجوع وهو يتبع منهج الشعرهو :الشعر المنثور 

والتخبيل إال أنه يتم دون وزن ويقال ليت شعري ما صنع فالن
1
. 

                                                           
1
 1691، 2( مطبعة مصطفى الباني الحلبي، ط1تحقيق وشرح : عبد السالم محمد هارون الجزء ) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان ،  

 .47ص 
2
 .246ص  1662، 1يحى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بيروت ط  

3
 .246مرجع نفسه ص   
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وتتم كتابته  ،كما يمكن تعريف الشعر أنه الكالم البليغ المبني على األوصاف واالستعارة

األجزاء مستقل عما ومتفقة في الوزن والروي . وكل جزء من هذه  ،جزاء مفصلةأوفق 

بعده وعما قبله في الغر  . والمقصد الجاري على أساليب العرب
2
. 

فكارها حيث أما الشعر الجاهلي فيمكن تعريفه بأنه وصف مزين بالشواهد لحياة الجاهلية وأ

عكس العرب من خالله صورة حقيقية دون تزويق وال تشويه
3
. 

سنة إذ وثق 111قبل اإلسالم بحوالي الشعر الجاهلي هو الشعر الذي ظهر عند العرب 

الشعر الجاهلي حياة العرب قديما وتقاليدهم ومعاركهم ووصف طبيعة حياة البيئة الجاهلية 

إضافة إلى ذكر أسماء فرسانهم وابار مياههم ورغيرها من  ,وما تحتويه من جماد وحيوان

ن الشعراء ذوي األحداث والمعلومات في الجاهلية كما اشتمل هذا الشعر على العديد م

القيس  مثال امرؤء الشعراء هم شعراء المعلقات من أالنباهة والبالرغة اللغوية واهم هؤال

وعنترة العبسي وزهير بن أبي سلمى
4
. 

                                                                                                                                                                                     
1
 .787ص  ، المعجم الوسيط، القاهرة مكتب الشروق الدولية،اللغة العربية مجمع  

2
 74يوسفي محمد لطفي، كتاب المتاهات والتالشي في النقد والشر، مكتبة المتنبي ص   

3
 .29/92ص  1محمد لطفي جمعة، الشهامي الراصد، المعلومات مطبعة المقتطف والمقطم بمصر، ط  

4
 .91ص2114سعدي محمد، معاش إدريس، تجليات الشعر الجاهلي في الشعر األموي،   



 تعريف الكاتب )اسمه، آثاره...( 

 التعريف بالكتاب )عدد الصفحات، حجم الكتاب(. 

 المنهج المتبع   

الكتاب    محتوى 
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 :هيم عبد الرحمان محمد الخطيب ابرإتعريف الكاتب  المبحث األول:

 . 9191أبريل  03ابراهيم عبد الرحمان هو ابراهيم عبد الرحمان مواليد القليوبية  

 المؤهالت العلمية:  

 .9191ليسانس اآلداب جامعة عين شمس  -

 .9191جامعة عين شمس  ردرجة الماجستي -

 .9191درجة الدكتوراه في فلسفة األدب العربي، جامعة لندن عام  -

 :التدرج الوظيفي 

 (9191-9191مدرس بوزارة التربية والتعليم في الفترة ما بين عامي ) -

 (9199-9191معيد بكلية اآلداب جامعة عين شمس في الفترة بين عامي ) -

 (9191-9193عضو بعثة جامعة عين شمس إلى لندن في الفترة بين عامي ) -

 (9119-9119مدرس بكلية اآلداب جامعة عين شمس في الفترة بين عامي ) -

استاذ األدب والنقد واألدب المقارن بكلية اآلداب جامعة عين شمس في الفترة بين  -

 إلى االن .  9119عامي 

رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة عين شمس في الفترة بين عامي  -

(9119-9111) 

 (9191-9111األدب والنقد بجامعة الكويت )معارا( في الفترة بين عامي )أستاذ  -

 (9111-9119عميد كلية الدراسات العربية )دار العلوم( جامعة المنيا بين عامي ) -

 :الهيئات التي ينتمي إليها 

 عضو اتحاد المصريين -

 عضو الجمعية المصرية للنقد األدبي -

عضو جمعية األدب المقارن -
1
  

                                                           
 

1
 90:90، 939فبراير  org/index.php-www.maretfa:  http  99 موقع المعرفة  

http://www.maretfa-org/index.php
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  واآلدابعضو لجنة الدراسات األدبية واللغوية بالمجلس األعلى للفنون  -

 :المؤلفات العربية

 الكتب

 .9111دراسات عربية القاهرة عام  -

 .9191بين القديم والجديد دراسات في األدب والنقد القاهرة عام  -

 .9119شعر عبيد هللا بن قيس  الرؤية بين السياسة والغزل تحقيق ودراسة  القاهرة  -

  9111مناهج نقد الشعر في األدب العربي الحديث والمعاصر القاهرة عام  -

 .9333دب المقارن بين النظرية والتطبيق القاهرة عام األ -

 .9333الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية القاهرة عام  -

 البحوث والمقاالت 

 9119بين التقليد والتطور مجلة البيان الكويتية عام  

 9199ألسطوري للشعر الجاهلي مجلة فصول عام التفسير ا 

من أصول الشعر العربي القديم األغراض والموسيقى دراسة فنية مجلة احصاد جامعة  

 .9199الكويت عام 

 91111العناصر التراثية في الشعر العربي الحديث والمحاسبة بحث مقدم لندوة يماني عام  

 .9119شعر البارودي بحث مقدم لمؤتمر البابطين عن البارودي عام  

 الجوائز واألوسمة 

 9119جائزة البحوث الممتازة عن جامعه عين شمس عام  

  9111جائزة النقد من مؤسسة يماني عام 

                                                           
1
  org/index.php-www.maretfa:  http مرجع سبق ذكره موقع المعرفة  

http://www.maretfa-org/index.php
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 "الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية"التعريف بكتاب المبحث الثاني : 

 ة:ه الشامل البد من شرح المصطلحات التاليإللمام الكتاب بتعريف 

 :الشعر 

في اللغة مأخوذ من قولهم شعرت بشيء إذا علمته و فطنت له فاشتقاق لفظة الشعر من  

العلم واإلدراك والفطنة ومنه قولهم ليت شعري أي علمي
1

قوله تعالى:  في القرآن الكريمو 

وقوله تعالى  ،أي ما يدريكم 2(901 األنعام )سورة" ذا جاءت ال يؤمنونإنها أوما يشعركم "

أي ال يعلمون وال يدرون و سمي الشاعر بذلك لفطنه لما  3(01 البقرة)سورة  "ما يشعرون"

ال يفطنه له غيره من الناس لدقة حسه ورفاهة خاطره
4
. 

  يشمل كل علم ولكنه غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية :لغةوالشعر 

 ا:عرف الشعر بعدة تعريفات من أمثله االصطالح:الشعر في 

نه الكالم الموزون المقفى المقصود الذي يصور العاطفةإ 
5

وأنه كالم يعتمد على استخدام  

موسيقا خاصة به يطلق عليها مسمى الموسيقا الشعرية كما يعرف بأنه نوع من أنواع الكالم 

يح الفكرة الرئيسية الخاصة يعتمد على وزن دقيق ويقصد فيه فكره عامه لوصف وتوض

بالقصيدة وأي كالم ال يحتوي على وزن شعري ال يصنف ضمن الشعر
6
. 

سالم وسمي بهذا االسم لجهل من عاشوا في تلك هي الفترة التي سبقت ظهور اإل الجاهلي: 

فهي فترة ممتدة قبل بعثة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم والتي  الدينية باألمورالحقبة 

قرن ونصف او مئتان قبل البعثة فهي لفظة مأخوذة من الطيش والغضب والصفات استمرت 

التي ظهرت في ذلك العصر لما تحمله من وثنية واألخذ بالثأر وإفراط في الشرب
7
. 

                                                           
1
 ، مادة شعر.099، ص 0لسان العرب البن منظور، ج  

2
 .931سورة األنعام اآلية   

3
 .31سورة البقرة اآلية   

4
 لسان العرب البن منظور.  

5
 .919، ص 9119ألحمد الشايب مكتبة النهضة المصرية القاهرة أصول النقد األدبي   

6
 .91/30/9399محمد غنيمي تعريف الشعر وفائدته وفضله وعناصره، ديوان العرب اطلع عليه بتاريخ   

7
 .09صنيف العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف، ص شعر في   
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القضية مصطلح مستعمل في الفلسفة التحليلية المعاصرة و تستعمل أساسا في  قضاياه: 

 .الخطأإيضاح بأن فكرة ما قد تقبل الصواب أو 

وعند المنطقيين تسمى خبرا وتصديقا وهي قول يصح ان يقال لقائله إنه صادق فيه او  

 .قوال التامة والناقصةكاذب فهو حبس يشتمل األ

الفنية: هو عبارة عن مجموعة متنوعة من األنشطة البشرية في إنشاء أعمال بصرية أو 

و المفاهيمية أو المهارة الفنية أ اإلبداعيةسمعية او حركية للتعبير عن أفكار المؤلف 

ن يكون موضع تقدير لجمالها وقوتها العاطفيةأوالمقصود 
1
. 

هي صفة مشتقة من اسم موضوع اي ما يوضع أمام النهي إلرادته الشخص  الموضوعية : 

الموضوعي هو الشخص الذي ال يدخل عناصر شخصية في أحكامه ويصف الحقيقة بدقة 

 .تامة

لى الموضوع الذي يبحث إو الباحث وعقله وحواسه أيوجه العالم  نأهي االصطالح  وفي 

ليهإفيه أو ينص 
2
. 

وأستاذ بكلية اآلداب بجامعة الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد صاحب هذا الكتاب هو  

مغلفا تغليفا عاديا  919عين شمس هو كتاب متوسط الحجم ينتهي ترقيمه عند الصفحة 

هو دراسة الشعر الجاهلي دراسة فنية وموضوعية ومن بحسب المؤلف فإن الهدف منه 

طالع التدل على ا ةغاني جديدأ بيبليوغرافيةالمصادر التي اعتمد عليها في تأليفه وهي 

 : واسع للباحث وقد ناقش الكثير من النقاط انطالقا من التطرق اليها نذكر البعض منهاال

غاني سد األمصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية لناصر األ ، البيان والتبيين للجاحظ

 .البن رشيق القيرواني العمدة ،االصفهانيه

ظهر كتاب الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية في طبعته األولى في القاهرة سنة  

صفحة من الحجم المتوسط والكتاب عبارة عن  919عن دار نوبار للطباعة في  9333

                                                           
1
 99:99، 9399مارس ar.m.wikipiedia.org/wiki 03تاريخ/فن  

2
 djelfa.info/vb/showehread.php  93/39/9399 ،99:39بحث حول الذاتية والموضوعية  
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شامل حول حضارة وفن العصر الجاهلي للكتاب غالف كالسيكي من حيث اللون ملخص 

صفر الطهي على الواجهة األمامية والخلفية للكتاب فهو لون يعبر عن البيئة الصحراوية األ

 .مع الموضوع المدرسي من طرف المؤلف هماشيلتلى جذب القارئ إالجاهلية تهدف 

نق فيه ثوب الجمال بروح األدب والفكر والثقافة وهو غالف الكتاب يعتبر مفتاحا أساسيا يتعا

 .عبارة عن خطة بصريه الغرض منها تحضير خيال القارئ نحو محتوى الكتاب

على الغالف جاء هناك عنوان مكتوب بخط عريض وهو عنوان كتابه الشعر الجاهلي أ 

سمي بالشعر  قضاياه الفنية والموضوعية وبجانبه على يمينه هناك عنوان مكتوب بخط رفيع

 والشعراء لكونه يمثل الموضوع األساسي في الكتاب

وفي الوسط على جهة اليمين يوجد اسم المؤلف الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد وأسفله  

[ وفي أسفل الغالف جامعه عين شمس اآلداباالستاذ بكليه مباشره ذكر مرتبه وجامعته ]

 .ناشرون الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمانتوجد دار النشر المسماة مكتبة لبنان 
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 محتوى الكتابالمبحث الرابع : 

يتكون الكتاب من مقدمة وثالثة أقسام اطلق على كل قسم منها اسم كتاب وكل كتاب يتكون  

تناول فيها المؤلف  ة الصفحمن فصلين فأما المقدمة فتقع في ثالث صفحات ونصف 

 تقسيمات كتابها وخالصة موجزة عن رحلته مع كل قسم وما توصل إليه من نتائج

 :تناول القسم األول من الكتاب ثالثة موضوعات أساسية وهي 

 ثقافة العصر الجاهلي وظواهره الحضارية -

 ديانة الجاهليين -

 رواية الشعر الجاهلي بين القدماء والمحدثين

وقد انتهى المؤلف فيما يتصل بالظواهر الحضارية والثقافية في هذه الفترة الموغلة في  

القدم إلى أن ثم روافد ثقافية وحضارية انحدرت الى الجاهليين من األمم المجاورة التي 

وصلت ثقافتها بثقافة العرب  وحضرتها بحضرتهم وقد وجدت طريقها في صوره اخرى 

الجاهلية قد مرت شأن  وثنيةالن ألدراسة في ما يتصل بديانتهم الى الى أشعارهم كما انتهت ا

في مراحل تطورية معينة بدأت بما يعرف ]بالطوطمية[   القديمة الوثنيةغيرها من الديانات 

وهي عبادة الكائنات اإلنسان والحيوان والنبات ثم تطورت في العصور التالية حتى وصلت 

م إلى ما يعرف بعبادة الكواكب التي تتخذ من القمر ابنا في الفترة التي سبقت ظهور اإلسال

 .بناء وبناتأخرى وغيرها من النجوم األ الزهرةومن الشمس أمنا ومن 

في صورتها األخيرة بفضل احتكاكها بالديانات السماوية  الوثنية العبادةوقد تطورت هذه  

ثل في ميلها في بعض أشكالها تطورا يتم والمسيحية واليهودية الحنفيةفي الجزيرة العربية : 

إلى التوحيد ولكنه ظل توحيد غير كامل يضطرب مفهومه بين التنزيه والشرك على نحو ما 

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما ﴿يصفه القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان المشركين 

 1)00) آيةسورة الزمر  ﴾نعبدهم إال ليقربونا إلى هللا زلفى

                                                           
1
 .9399سنة  99م أبريل 9199سمتمبر  91النورة، يومية سياسية ، جامعة تأسست في   
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القسم الثاني من الكتاب قضايا نقد الشعر الجاهلي بين القدماء والمحدثين وقد  ويناقش في 

لعب المؤلف في ما يتصل بقضاياه القديمة انها اتخذت شكلين نقديين أما الشكل األول فيتمثل 

في نقد الجاهلين الذين انشغلوا بصحة المعنى واللغة وسالمه الموسيقى وأكثر من اهتمامهم 

جابهم بصفة بعض الشعراء بإطالق ألقاب عليهم تستوعب مقومات صناعتهم بالتعبير عن اع

 الشعرية

وابن اآلمدي وابن قتيبة  :وأما الشكل اآلخر فيتمثل في محاولة النقاد القدماء من أمثال

او ما يسميه المؤلف تفسيرها هذه التركيبة  القديمة القصيدةطباطب وغيرهم تفسير بناء 

ي تؤلفها ثم وقف المؤلف على آراء المحدثين في هذا الشعر وهي الغريبة من األغراض الت

آراء تتركز حول قراءته وتفسير رموزه بمناهج حديثة تصل ما بين الشعر وظروفه السيئة  

وحينا بوصفه مرآة تنعكس على صفحتها عناصر البيئة وأحداث الحياة وتفضل بينه وبينها 

 وغنيه باإلشارات حينا اخر بوصفه بنية لغوية محملة بالرموز

وفي القسم الثالث تناول الكتاب البناء الفني للشعر الجاهلي من عناصر القصيدة هما  

الصورة الشعرية بين القدماء الفن والدين وموسيقى الشعر الجاهلي
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .9399سنة  99نورة، المرجع السابق، أبريل   
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  :المنهج األسطوري في كتاب الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعيةالمبحث الرابع: 

تأتي دراسة الدكتور إبراهيم عبد الرحمان في كتابه هذا الموسوم ب الشعر الجاهلي قضاياه 

الفنية والموضوعية ضمن سلسلة دراسات اخرى تناولت شعرنا العربي القديم باليات المنهج 

األسطوري ومن هذه الدراسات نذكر كتاب الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن 

كتور علي البطل وكتاب مواقف في األدب والنقد للدكتور نصرت عبد الثاني للهجري للد

الرحمان وكتاب المعلقة العربية األولى للدكتور محمد نجيب البهيتي وكتاب المنهج 

األسطوري في تفسير الشعر الجاهلي لعبد الفتاح محمد أحمد وكتاب قراءة ثانية لشعرنا 

 .القديم للدكتور مصطفى ناصف وغيرها كثير

كتاب الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية للدكتور إبراهيم عبد الرحمان يكتسب  إن

خصوصية تميزه عن غيره من الدراسات النقدية التطبيقية التي تناولت الشعر الجاهلي من 

خالل الرؤية األنثروبولوجي أو المنهج األسطوري وال غرابة في ذلك فالدكتور إبراهيم 

أبرز نقاد هذا االتجاه في تفسير شعرنا القديم وأكثرهم معرفة بالحدود  عبد الرحمان يعد من

الدقيقة التي ينبغي أن تميز واقع الشعر ومسالك النقاد وأدواتهم وقد نص على ذلك نصا 

تخلق فيه اللغة خلقا  تصريحا في قوله وما دام الفن الشعري في المقام األول بناء اللغويا

تخلق لها هذه المنابع خلقا جديدا فإن دراسة لغة الشعر الجاهلي  جديدا وترد إلى منابعها أو

 تبذل لقراءته قراءةبغية حل مشاكلها ينبغي أن تكون مطلبا أساسيا في أية محاولة 

جديدة
1

 :إبراهيم عبد الرحمان عمن سواه بأمرين روهذا ما يختلف الدكتو

الشعرية وليس من الدين أو المجتمع أولهما فأنه ينطلق في دراسة النص الشعري من اللغة 

خرونآما فعل الدكتور علي البطل وك
2. 

وثانيهما أنه يحاول أن يحل مغاليق الشعر الجاهلي ال مغاليق الدين الجاهلي كما فعل 

االخرون من أصحاب هذا االتجاه وحين يتحدث الدكتور ابراهيم عبد الرحمان عن منابع 

                                                           
1
 ، مرجع سابق.9391أبريل  99النورة،   

2
 مرجع نفسه  
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منابعها ويضيف إليها منابع أخرى كالواقع والحياة الصورة يجعل األسطورة إحدى 

 .بمفهومها الشامل الرحب

تنبع فلسفة المنهج األسطوري في تفسير الشعر الجاهلي عند الدكتور ابراهيم عبد الرحمان 

من حقيقتين تتلخص أوالهما في أن لغة الشعر الجاهلي لغة موغلة في القدم مليئة باإلشارات 

تلخص األخرى في أن ما وصل إلينا من نصوص الشعر الجاهلي في الدينية األسطورية وت

القصيرة يحتوي على كثير من الصور التشبيهية واالستعارية  هقصائده الطويلة ومقاطعات

التي ال تستجيب لتفسيرات البالغيين وال تدخل في إطار قواعدهم الفتقارها إلى أوجه شبه 

الشعر أحيانا على أنماط من القصص الغريبة  تجمع بين أطرافها المتباعدة والحتواء هذا

التي توحي بأن وراءها موروثا أسطوريا كان الجاهليون يعايشونه ويصدرون عنه فإذا 

أضفنا إلى هاتين الحقيقتين حقيقة ثابتة هي أن دعاة المنهج العلمي في تفسير الشعر الجاهلي 

اشرة دليال يؤكدون به زيف يتخذون من خلو نصوصه من اإلشارات الدينية والوثنية المب

كثير من نصوصه أمكننا أن نتبين أهمية هذا االتجاه في تفسير الشعر الجاهلي والكشف من 

ناحية أخرى
1
. 

 

                                                           
1
 ، مرجع سابق.9391أبريل  99النورة،   
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:القضايا القديمة    

لقد حقق الشعر الجاهلي حركة نقدية في الوسط األدبي لبلوغه درجة الرقي في التعبير 

والعقلية والنفسية وقد لقي اهتماما كبيرا وحظا وافرا  االجتماعيةوامتزاجه بحياة الجاهليين 

من النقد إال أن نصوصه قد ضاعت ولم يبق منها إال القليل الذي يلقي الضوء على طبيعة 

هذا الذوق الجمالي الذي كان يحكم مواقف الجاهليين من فن الشعر ويحدد مقاييسهم التي 

ز بين نصوصها المختلفة وهذا ما أشار إلى كانوا يحتكمون إليها في تقويم أشعارهم والتميي

قا من ذلك نلحظ ثالث ظواهر نقديةقيام حركة نقدية في البيئة القديمة حول الشعر وانطال
1
. 

  :هذه الظاهرة تتمثل في اهتمام الجاهليين بإطالق أسماء على األشعار والشعراء 

  والشاعر إطالق األلقاب على الشعر -1

الخصائص الفنية التي كان يمتاز بها شعر شاعر من اخر وقصيدة وهذه األلقاب تكون من 

إنما لقب مهلهال لطيب شعره  فعدي بن زيد  :من غيرها تصور مهاراتهم وإجادتهم الفنية

 ورقته وقيل أنه أول من قصد القصائد وقال الغزل فقيل قد هلهل الشهر أي أرقه

ل الجاهلية يسمونه المحبر لحسن وكان طفيل الغنوي من أوصف الشعراء للخيل وكان أه

 شعره كما سمي المرقش وهو لقب غلب عليه باسمه لتحسينه شعره وتنميقه

لقبه وكان النمر بن تولب شاعرا جوادا ولقب بالكيس لحسن شعره وغلب على النابغة  

 ة يلقب بالفحل لجودة أشعارهقلمفي شعره وكان العل النبوغةب

 :ويقول فيه الفرزدق

 *** ُحلَُل الُملُوِك َكالُمهُ ال يُنَحلُ  ْحُل َعلقََمةُ الذي كاَنْت لَهُ َوالفَ 

كما توجد ألقابا أخرى لشعراء آخرين مثل المثقب والمتنحل  وهو لقب مالك بن عويمر في  

 ما يروي أبو الفرج و األفوه األودي وهو صالءة بن عمرو بن مالك والمتنحل )( والممرق

                                                           
1
 .99ص 0222سنة  -1ط –الشركة  -ابراهيم عبد الرحمن محمد –ينظر الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية   
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لقون هذه األلقاب على الشعراء الكبار فقد كانوا يسمون القصائد التي وكما كان الجاهلين يط 

 ةظهرت واشتهرت بأسماء تصور اعجابهم بها  وإجادة أصحابها في نظمها من مثل : اليتيم

 .والسموط والحوليات والمنقحات والمحككات والمقلدات والمنصفة

لشعر هؤالء الشعراء  لقاب انما هي مصطلحات نقدية كانت تعكس مواقف فتيةهذه األ 

الكبار وتصور ذوقا جماليا محددا اتجاه هذه القصائد المعدودة تدل هذه المصطلحات على 

 العناية بالتجويد في الشعر وتنقيته من العيوب على اختالف اشكالها اللغوية والبيانية ولعل

ة على تهذيب كلمة نقيح هي أكثر المصطلحات دوران الماء في كتابات القدماء وأكثرها دالل

الشعر وتنقيته من العيوب  لسان العرب انقح شعرها إذا نقحه وحككه وتنقيح الشعري 

تهذيبها ويقال خير الشعر الحولي المنقح ونقح الكالم فتشه واحسن النظر فيه وقيل اصلحه 

 .وازال عيوبه

 :وقال أبو وحزة السعدي 

 طورا وطورا يجوب العفر من نقح     كالسند ، أكباده هيم هراكيل

يضرب مثال لمن يريد تجويد شيء هو في غاية الجودة من شعر او كالم أو غيره مما هو  

مستقيم
1
. 

قد تدربت اقول القدماء يا حول تحديد مفهوم التجويد الفني للشعر تضاربن شديدا ليتمكن من 

على خالل هذا التجويد تفسير االلقاب الصفات التي كان القدماء من الجاهليين يطلقونها 

 .بعض الشعراء والقصائد

وزمنا  كريتا تمكث عنده حوال القصيدةومن شعراء العرب من كان يدع  ":  يقول الجاحظ 

لعقله وتتبعا على نفسه  اتهاما طويال يردد فيها نظره ويحيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه

ا لما خوله فيجعل عقله زماما على رايه ورايه عيارا على شعره إشفاقا على أدبه واحراز

هللا تعالى من نعمه وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات والمنقحات والمحكمات 

 ا".ليصير قائلها فحال صنديدا وشاعرا مغلق
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تحت تأثير  المتكلفةة بالصنع الفنيةلى وصف التجويد إفقد ذهب الجاحظ وغيره من النقاد  

كانت شائعة بين القدماء ال تزال تجد صدا لها كما وجدته قديما في كتابات  خاطئة ةفكر

 .الدارسين

ومن تكسب شعره والتمس به صالت االشراف والقادة في قصائد السماطين " :لاق 

وبالطوال التي تنشد يوم الحفل فهذا ضيع فإذا قالوا في غير ذلك اخذ عضو الكالم وترك 

 ".فهذا تجويد فني كالمقتطبت عندهم وكان الكالم البائ تالمجهودا

للعرب انما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام وليست هناك معاناة أو مكابدة  : ضاأيلذلك قال 

على  الفائقةوهنا تكمن الفكرة التي تنسب الى العرب الجاهلية في قدرتهم  فكر أو استعانة

ثم وصف كبار  واالرتجالاالرتجال فقد جعل الجاحظ للعرب كل الشعر على البديهية 

الشعراء وضرورة األخذ من فنونهم الن الشعر عبارة عن صناعة فنية لها قيودها وأصولها 

وقواعدها الصارمة التي لطالما تغنت بها الشعوب الجاهلية التي فضلت الصنعة الشعرية 

وحرصت عليها
1

." 

 فأمرؤساسا فنيا لصناعة أشعار العرب أنه اتخذ من التجويد أليها إما نذهب  :خالصة*

القيس وهو شاعر موغل في القدم كان يغنى في أشعاره بتحقيق ظواهر فنية بعينها من 

 جماليةوغيرهما من أشكال المجاز المختلفة فقد خلق من شعره بني  واالستعارةالتشبيه 

خالله صوره الذي يعبر الشاعر من  الرمزيةلى مستوى التعبير إ بأشعارهراقيه وخرجت 

 .ومعانيه عن مواقفه وقضايا بيئته

كان للشعر والشاعر مكانة مرموقة فقد عبر الجاحظ عن ذلك بقولها كان الشاعر في "فقد  

ويفخم منازلهم  مأثرهمالجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم 

من كثرة عدوهم ويهابهم ويهول على عدوهم ومن غزاهم ويهيب من فرسانهم ويخوف 

شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم فلما كثر الشعر والشعراء واتخذوا شعر مكسبه ورحلوا الى 

 ."وتسرعوا الى أعراض الناس صار الخطيب عندهم فوق الشاعر السرقة
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بلغ اشغال الجاهليين بالشعر لدرجة جعلتهم يقيمون األسواق التي يجتمع فيها الشعراء من 

بين  والموازنةمختلف القبائل العربية حيث ينشدون قصائدهم و يجلس الحكم بينهم فيها 

 ها عليهدتماعبالشاعر وا البيئةهذه فتنة فهذا كله  النابغةمثال أشعارهم كبار الشعراء من أ

ذن التجويد لقد إحداثها أو ةفاخرها ووصف عواطفها وتسجيل مواقفها من الحيام ييدفي تق

النظر  عادةإذا كان التجويد إ ،التكسب بالشعروكان السبب للتغني ببطوالت القبائل العربية 

 وهذا ما عناه الجاحظ ةفي الجود ةكلها مستوي القصيدةبيات أفي شعر حتى تخرج 

لفاظ والمعاني ومنه في الطبع هو صدور الكالم واغتصاب األ همالتي يلتمس ف "بالتكلف"

انتثاال عكس التجويد من غير لفاظ رسال وامتثال األإعلى لسان قائلها  الشعريةالمعاني 

لها ان يصدع على مثويكون الشاعر ملتزم برسوم وقواعد بعينيها ينبغي أمعناة أو مكابدة 

 .شعارهأ

 ةوهي حرك أال ةواحد ةن مستويين فنيين لحركمصطلحات يعكسا ةن بالطبع والصنعإ

الشعر من عيوب اللغة والمعنى ةالعصر الجاهلي لتقنيبهيئاتها خذت أالتجويد التي 
1. 

درجات  أدنى الطبعننا نرى "إتجويد ال ةما تسمى بحرك ةهذا الحرك ةردنا تحديدا طبيعأذا إ

درجات  ىالتكلف اقص ونرى ،على تلخيص الشعر من عيوبهإلحاحا قلها أتجويد والفني و

 ؤمرإففي شعر  الشعرية ةبل هو صورة لها حتى وصلت الى ما يسمى بالصنع الحركةهذه 

 .مر هذا ويؤكدهالقيس هناك ما يدل على األ

 : ءيقول امرؤ القيس واصفا هذه العملية عملية انتقاء، جيد الشعر من الردي

 َراداــذيَاد ُغالٍم َجِريٍء جَ  *** اأذُوُد القَوافَِي َعن ِي ذيَادَ                 

ا َكثُْرَن وَعنَّْينَـلـَ ف                  اَداـــيَ ـتََخيََّر ِمْنُهنَّ َشتَى جِ  *** هُ ــــــمَّ

ها الُمستَجادَ  **** أْعِزُل َمْرَجاَنها َجاِنبا  ــفَ                  وآُخذُ ِمْن ُدر ِ

 الطويلةالقدماء يطلقون المصطلحات على بعض قصائد الشعر الجاهلي وهي تلك القصائد 

 (التي عكست حركه التجويد الشعر ومن هذه االسماء )المعلقات والسموط والمحكمات

ما هي التي خلقت جدل بين القدماء فقد ذهبت احدى الروايات الى توثيق هذه الجموع 

ما جاء في العقد الفريد) من انه بلغ من شغف العرب الشعري الى العصر الجاهلي على 
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 عمده الى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطيبشعر ان "

 .ة("وعلقتها في اسافر الكعب ةالمدرج

 .مذهب امرؤ القيس ومذهب زهير والملهبات السبع ويقال لها المعلقات

القيس وزهير وليبيد وعمرو بن كلثوم والحارث بن  حماد للمعلقات سبعه قصائد: رواية

 .جلوة وعشيرة العبسي وطرفة بن العبد

من حيث العدد ولكنها تختلف من حيث الشعراء  ةحماد ةالغنمي للمعلقات مع رواي المفضلة

االعشى فقد اسقط منها معلقتي الحارس بن حلزه وعشيره العبسي واثبت مكانها معلقي 

والنابغة وقال" ان السبع القوى التي تسمى الصمت االحد غيرها هؤالء فقد ابقل
1

." 

التبريزي فقد جمعت بين روتين حماد والمفضل واضافت اليهما قصيده اخرى  روايةما أ

 .لى عشرإلعبيد بن االبرص وبذلك اكتملت المعلقات 

تشغل هذه البيئة من الحروب  من يقرا هذه المعلقات يلحق انها تدور حول احداث كانت

او تلك، عنايه اوفر  القبيلةفهي تعرض االحداث تاريخيه بحياتها هذه  القبليةوالمنازعات 

سيارات دليل على ذلك معلقه  ألبنائهمالقبائل الذي كانوا على عدد الجاهلين يرون( لرواية

 :قد هجاهم قائالصحاب قبيله بني تغلب فأعمر عمرو بن كلثوم الذي التي تعلق بها جلد 

 .قصيدة قالها عمرو بن كلثوم *** الهي بني تغلب عن كل مكرمة          

 .ا للرجال لشعر غير مسؤومــم ***يــــــن أولهـأدا كــبأا ــرونهــي          

فإن في تصويرها لي حياتي صاحبها  القبيلةحداث أمعلقه امرؤ القيس ال تتعرى بشيء من 

وشاعر كانت له مكانته الفتية في تاريخ الشعر الجاهلي ما يبرز عنايه القدماء بروايتها 

وضمها الى مجموعه عشريه فكانت غايه هذا الكم الشعري تتمثل في تاريخ العصر 

لهذا  شعريةال للمجموعة ممتازةالجاهلي وتسجيل احداث الجاهليين وحياتهم والثانية فنيه 

بقلوب الجاهليين  عالقةوسميه المعلقات بهذا االسم لكونها ظلت  "بالشعرية"العصر 

 .وعقولهم

في شهر ويفحصها ويهديها في  القصيدةوذهبوا الى أن زهير كان ينظم  الحولياتوهناك 

التي عرف بها هذا  الدقيقةسنة لذلك سميت قصائد بالحوليات هو مصطلح اصل به صنع 
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ين القدماء وميزته عن غيره من الشعراء الجاهليين واذا اردنا توضيح ما قلناه عن الشاعر ب

 والقنعة. الطبع

هير وكان ز) قال ابن قتيبة الظاهرةقد بلغ في تجويد فن الشعر اقصد درجات هذه فزهير 

تيسمي الكبرى قصائده بالحوليا
1

.) 
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 :تقويم الشعر الجاهلي -0

 السياسية الوظيفةفي العصر الجاهلي مكانه ضخمه من حيث  الحركةلقد لقيت 

اراء  ةفي نظاره الجاهليين فتكونت في نظره مجموع للجماليةوقيمتها  واالجتماعية

جلها على  النقدية اآلراءلذلك اقتصرت  اللغويةلهذا الشعر اهتمامهم بصحه  جمالية

 .الجانب اللغوي وما يتصل به من صحه المعاني والتراكيب والصيغ

لى طائفه من الشعراء الكبار الذين إكانت تنسب  الشعرية النقدية اآلراءمعظم هذه 

او لمن كانت لهم  النقديةحكام اشتهروا في العصر الجاهلي سواء من كانوا يصدرون األ

والمنتقلون من النقاد اقدر من  الناقلونؤالء جميعا األحكام الشعرية تقدر على شعارهم ه

للشعر والكشف عن جوانبه الفتيه والبحث في صحه  الحقيقية القيمةغيرهم على فهم 

التي حققتها حركه  الصارمة الفنيةو ما يسمى بالتقاليد أوالمعنى الشعري  الشعرية اللغة

 المختلفةفي العصور  فوعةمرالشعر في العصر الجاهلي التي ال طال ما ظلت رايتها 

 .حتى العصر الحديث

فهذه األحكام النقدية تكشف عن وقت فهم النصوص من خالل الكشف عن صحة اللغة 

البنيه  الحركةالمعنى والموازنة بين الشعراء أال وهذا ما نسميه بالتجويد الشعري في 

ظهر  الغايةذه التي طاهر على الشعر الجاهلي في تحقيق المثل الشعري االعلى وحول ه

 .التي وصلت الينا نصوصها منبثه في الروايات القديمة النقدية المالحظةفي 

أن في بيئات متعددة نستطيع  توترعرعلم تصنفها كاملة قد نمت  النقدية الحركةن هذه إ

نحدد منها ثالث بيئات مختلفة
1
. 

بواب بيوتهم أشراف الذين كانوا يفتحون هي بيئتها هؤالء الملوك واأل ةخاص :ولىاأل

عطاياهم  ويأكلونمن الشعراء المشهورين يقولون الشاب في مديحه  والطبقةوقصرهم 

 ربحة ...م ةشعري ةمما يحقق لهم تجار

قامتها حيث يجتمع إسواق التي كان الجاهلون يحرصون على في تلك األ ةعام ة:ثانيالو 

نشاء الشعر واالستماع في إيؤدون فيها وظيفتهم نحاء الجزيرة وأفيها العرب من شتى 

وهم هؤالء الذين كانوا يتلقون هذا  :الثالثة والبيئةبين الشعراء  والموازنةليه ونقله إ
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من  الجاهليةخبارها في ما نقله القدماء عن الحياه أقد تناظرت  بيئةالشعر وينقذونه وهي 

روايات
1. 
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 :نقد الشعر والشاعر -1

يتمثل في  رأيناهعظيما  افني اسالم ازدهارقبل اإل الفترةحقق في هذه قد ن الشعر الجاهلي إ

التي كان الشعراء يستغلونها في التعبير عن معانيهم بحيث  المختلفة الفنيةهذه الوسائل 

من المثل لى البحث الدائم إفيما بعد  البيئةن تنصرف عنايتها هذه أمرا طبيعيا أويصبح 

 فن الشعري: على فياأل

خبار هذه األلفي نسبه  الثقةلى إخرين آوفي هذا ما يقوده على عكس  ةفني ةومعنى وقيم ةلغ

صحابه بالشعر ألى العصر الجاهلي بوصفها صدر لهذا الحسن النقدي الذي يعكس تعلق إ

 القافيةمثال: بين  الجاذبيةن يفرق أوليس غريبا  اءقلويصور قدرتهم على تذوق جمالي اإل

شعراء الذهان هؤالء أفي  وواضحة ةكانت قائم التفرقةن هذه أفي الشعر ذلك  روائيةوال

عارهم حين يفرقون في ما بينهما أشالتي تتجلى في  الدقةال فكيف نستطيع تفسير هذه إو

ن يضبط قواعد هذين المصطلحين يضبطن علميا دقيقه وحكايات أكانت تحملهم على  ةتفرق

 حكايةاو نسبتها لهذه الفترة او تلك  المحددةمن حيث معانيها  النقديةهذه المصطلحات 

 .فيها برأي محدد عطيال يستطيع الباحث أن ي ةغامض

ينبغي  النقديةمر المصطلحات أن إ ذاجةالسو أ البساطةلم تكن بمنتهى  الجاهلية العقليةن إ

ن مثل إف للغويةا الناحيةول ما يعنى بالبحث بتطور دالالت هذه المصطلحات من أن يعنى أ

 :التالية التاريخيةصحاب الشعر بتلقيه ونقده في الفترات أهذا العمل يعتبر تطور 

عبد القهار العجاني الذي كان  ،القديمة الفنيةالشك في وعي الجاهلين بالقيم  ةقضيفهذه 

ها خصوهي اعتراضات يل "النظم"يواجه ما يشبه هذه االعتراضات على نظريته في 

 النحو لكان البدوي الذي لم يسمع بالنحو "لو كان النظم يكون في معانيصحابها في قولهم أ

له نظم كالم يتأتىو الخبر وشيئا مما يذكرونه أ المبتدأولم يعرف  قط،
1

." 

المشكلة التي  بطبيعةتدل على وعيه  ةوقدره عبد القاهر العجاني عن هذه القضية بطريق

مدلوله العلمي وبين الوعي في بين معرفه الجاهليين بالمصطلح  التفرقة ضرورةترتكز في 

 ."العبارات ةبمعرفالعبارات ال  لولقال "إن االعتبار لمعرفة مدف ،القيمة الفنية في ذاتهاب

كان لله  ناهدوأر العلم بما وصفناه له هان عدم العلم بهذه العبارات بمعنوقال أيضا: لو ك
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يما يتكلم به فل صن ال يفأغراضه وألى بيان إي جاهلي في سبيل رأن ال يكون له أينبغي 

 ةكان بمعنى المجزا ذاإو ...ذا كان بمعنى الذيإوبينه  اثبات وبين ما كان استفهامإبين نفي و

 .بين هذه المعاني الفرقعباراتنا في  علم يسم ألنه

 األدبيةوجودها للنصوص  من حيث تاريخ الفنيةن مثل هذه المصطلحات ألى إيف ضون

شكل  أقلو أ الظاهرةخذت شكل أفنية واستقرت في الشعر و لظواهراستقصاء دقيق  ةثمر

1.من قبل الثانية القاعدة

                                                           
1
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 الشعر وثيقة 

 الشعر بنية لغوية   

فنية    ةالشعر بني 
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  قضايا حديثة : :ول ألاالمبحث 

اتجاهات  ثالثةقارئ هذا التراث الضخم المحدثين للشعر الجاهلي ان يميز فيها بين يستطيع 

 .المتميزة النقديةاألخرى لكل منها فلسفته  ةتستوعب سائر االتجاهات الفرعي ةعام

وبين  ةبين الشعر والشاعر من جه الصلةلى توثيق إ الدعوةول فيتمثل في االتجاه األ فأما

لى النص الشعر إن هذا االتجاه ينظر إوباختصار  أخرى، جهةمن  والبيئةالشعر والشاعر 

ل ما االتجاه الثاني فيتمثأو ة،وديني ةواجتماعي ةوسياسي ةوتاريخي ةوذاتي يةبوصفه وثيقة بيئ

والنظر  بيئتهصاحبه وظروف  ذاتفي الدعوة إلى عزل النص الشعري عند دراسته عن 

وتعبر عن مواقف  للتأويلية محملة بالرموز تستجيب بقفيه بوصفه بنية لغوية استطا

لى النص الشعري بوصفه إويتمثل في اتجاه مثالي في النظر  ةوفلسفي ةفكري ةعام استثنائية

الشعراء والتعبير عن مواقفهم من  ةفي تسجيل رؤي الخاصةياتها لها جمال ةرمزي ةفني ةبني

 1.الحياه والناس من حولهم

 الشعر وثيقة :والأ : 

 التفسير االنطباعي -

 التفسير العلمي -

 التفسير النفسي -

 التفسير الشعوري -

 التفسير الوجودي -

 ثانيا الشعر بنيته لغوية: 

 .صيغة النقد الجمالي -

 التفسير االستطاقي الجمالي -

 .التفسير البنيوي للشعر -

 ثالثا الشعر بناء فني: 

 وظيفية األغراض -
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المفارقة بين الحياة والموت -
1. 

 : الشعر وثيقة

المحدثون من خالل تطرقهم للدراسات  لهاعمأمذاهب  بأربعةول يتميز هذا االتجاه األ

وتتمثل هذه المذاهب في النقد االنطباعي والنقد  أال الجاهلية الشعرية ةوخاص الشعرية

 .العلمي والنقد النفسي والنقد األسطوري

 ةي من خالل قراءعاطبو النقد االنألقد ظهر التفسير االنطباعي  التفسير االنطباعي: -1

حد أالكثيرة ونلحظ ذلك من خالل تعليق  هالمحدثين للشعر الجاهلي والنظر في نصوص

 : قائلة "سمية"في من يسميها  "للحادرة"بيات من قصيدة ألى الباحثين المحدثين ع

 عِ َ ـم يربـدْت غدوَّ مفَارٍق لـوغ ******عِ ـت  ـتَمَ ـَ رة فـكْ ـة بــي  ـرت سمـكـب              

َدْت عَ ــوتَ                عِ ـلـِ م تُقْ ـْظرة  لـِة نَـبُنَْينَـال َوىـبِلِ  ******ها ـيتُ ـِ قـني َغَداةَ لَ ـيْ ـَزوَّ

 عِ ـَصْلٍت كُمْنتَِصِب الغََزاِل األَتْلَ  ******حٍ ـواِض ـوتصدَّفَْت حتَّى اْستَبَتَْك ب            

ةِ ُمْستَهَ ــَوْسنَ ******ها ـْي َحْوَراَء تَْحِسُب َطْرفَ ـوبُِمقَلتَ               عُ ـل ِ األَْدمُ ـاَن، ُحرَّ

 َرعِ ـَمكْ ـَذ الـذيـها، لـا  تَبَسُّمُ ــحسن ******تَها ـرأَيِديَث ـَك الحـنَاِزعُ ـُ وإِذا ت            

 "سمية" هتته لفراق صاحبفهلكتمان لوعته و ال يقوى على ة"" فالحادرفعلق عليها قائال 

والموطن  المقبلة الرحلة بأحالم ةتصميم مفتونفي عليه  ةعلى الرحيل مقبل ةها عازمآحين ر

بينما  ةوقات سعيدأمعه  ضتلم تقابله وال عرفته وال ق وكأنهاا ذكرياتها معه ي  الجديد ناس

ومضى يصف  ،الطرف عنها ضوجهه وال يغ يتأملعي عليها نظرات الوداع وقف هو يد  

وحديثها  ،ووجه المشرق الفاترة الساحرةبنظراتهما  نتيوارالحه بجيدها الرشيق وعينيها تنف

 ر".ها الطيب العطقيور الرقيقةالعذب وسمتها 

ن الناقد لم يفعل شيئا سوى نشر أالنص الشعري عند مطابقته مع التفسير االنطباعي يتبين 

وتفكيك تلك الرموز التي تجعل النص  ةمباشر ةبراز تلك المعاني بطريقإ األبيات نثرا قصد
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قراءة  يالنص الجاهل ةالتفسير قراءف ،قهيال حين تفك مغالإل فهمه يغموض يستح ةفي حال

سالم فتم قبل مجيء اإل الجاهلية البيئةالتي ضاقت على  الدينيةوء العقائد في ضأسطورية 

حداث الجذب حين ترحل عن إعلى  أسطورية ةذات قدر ةغريب أةمرانها أ "سمية"وصف 

 .ليهاإالخصب حين تعود  عادةإوالديار 

ها لفاظأبيات وشرح لى نثر األإالتي تقصد  القراءةللشعر الجاهلي تلك  االنطباعية القراءة

 لغةوتقنع بتسجيل المعاني المباشرة دون االقتراب من الرموز في  لغويا خالصا   شرحا  

 .األبيات وصورها ومضامينها

ول وائل النصف األأفي  ةخاص المصرية البيئةعلى  النهضةهو منهج  :التفسير العلمي  -0

من  ةئفي طاأعلى  القديمة المصرية الجامعةمن القرن العشرين بالضبط عند انشاء 

سها هؤالء العلماء أالناشئة وكان على ر الجامعةالمستشرقين الذين دعوا للتدريس في 

عمل أومؤلف الكتاب المشهور الذي  القديمة العربية اآلدابستاذ أ "األستاذ كارلو نالينو"

 .دب العربي القديم: تاريخ اآلداب العربيةاأل دراسةفيه منهج النقد العلمي في 

هذا المنهج في السعي االستخالص قوانين عامة تحكم الظواهر األدبية والفنية  ةتتلخص فكر

وتدور في فلكه ولقد بلغ هذا المنهج  العلمية الحتميةفي وتطورها تنبثق من قوانين قانون 

تقول على  ةمحدد ةفاتخذ فيها شكل نظري "هيبوليت بين"غاياته في كتابات الناقد الفرنسي 

: الجنس والبيئة الفن واألدب هي طبيعةساس تفاعلها أحدث على ويت ةصول عامأ ثالثة

والعصر
1
. 

 يقصد بالجنس :

يقصد  الخصائص الفطرية التي تميز مجموعة من الناس انحدرت من أصل واحد كما 

يقصد بالبيئة:  بالجنس بالبيئة بيئات مختلفة : طبيعية وسياسية واجتماعية وثقافية 

مجموعة من الناس انحدرت من أصل واحد كما يقصد الخصائص الفطرية التي تميز 

طبيعية وسياسية واجتماعية وثقافية كما يقصد بالعصر القوة الموجهة  :بالبيئة بيئات مختلفة
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أي تطور الذي يحقق في الماضي وما يحدثه من تأثيرات في الحاضر وفي اختصار أن 

ول الفنية التي عرفت األجيال العصر في هذه النظرية العلمية يعني التراث الثقافي واالص

 الماضية واتخذت منها نماذج تحاكيها وتطورها لتنشئ على أساسها أدب جديدا.

خلص من أن يعلى يتمثل في حرضه  اخاص تلقيا "نالينيلو"ساتذة أتلقى "طه حسين" من 

 "دباءائل األلفضبالتاريخ الطبيعي "ما يسمى  كتابةلى إ الداعية الصارمة ةمناصره العلمي

الشعر العربي وتحقيق  لدراسةجعلته منه من هذا جديدا صالحا  ةعاد صياغته صياغأوقد 

 ميةلالع النزعة ة..وذلك عن طريق مزاوج ةتاريخي ةحلمه في توثيق نصوص وكتاب

قدم تو ةهذا المنهج على الشعر الجاهلي خاص "طه حسين"ثمر تطبيق أوالنزعة الفنية وقد 

 :تصنيفها في نوعينيمكننا  ةدراسات حقيقي ةعام

 .دراسات توثيقية لرواية الشعر القديم ( أ

تقديم للقارئ الحديث بوصفه وثائق  اغايته الشعرلنصوص من هذا  ةقراءات تحليلي ( ب

 .بيئية ة،ديني ة،اجتماعي ة،سياسي ة،مغري ةذاتي

 "طه حسين"دارها أالتي  التوثيقيةفي الشعر الجاهلي من هذا النوع من الدراسات  ةوكتاب

وفنيه لتراث الجاهليين  الذاتية القراءة، من خالل هذا المنهج ةالجاهلي خاص حول الشعر

 هجيتمنهاالقدامى من أمثال : المتنبي وابي العالء  الشعراءالشعري وتلخص بعض الكتب 

وتقديمه للقارئ الشعر القديم وتحليل نصوصه ورصد قضاياه الفنية والموضوعية  ةفي قراء

وثائقيةلمعاصر في صورة ا
1
 

لى مكوناته عن طريق إمن عناصر النقد العلمي الذي تسلل  عنصريعتبر  :تفسير النفسي -1

لكنه تغير بكونه لم يبقى كما كان  يةقائما بذات امنهج هالمعاصرين ليصبح كل عنصر من

 الشعريةالنصوص  دراسةوتنوعت وسائله في  هفاقآعت اتسنما إمركبا في المنهج العلمي و

لشعراء القدامى الجاهلين  ةلى وثائق نفسيإواستخالصها وتحليلها بل تحول تلك النصوص 

 .سالميينإو
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ثالث محاوالت لتفسير النساء في  ةنفسي ةالشعر الجاهلي قراء ةهناك نماذج من قراء

 :مقدمات الشعر الجاهلي

وجوديا في مقدمات القصائد  نسيب وتفسير لها تفسيراال ةنه تدور فكرا"فالنثر بدوـل األولى:

 حلةاالر ةأالمرطالل والغزل في الوقوف على األ منالحقيقي  يعرن الغرض الشإ الجاهلية

عن تلك  وان يعبرأالتي تقطعت بل  ةلى المحبوبإو تسجيل حنينهم ألم يكن بقصد رثائها 

 ذة وألممن حزن وفرح ولارهم شعأالكبرى وهو التناقض الذي يتولد في  الوجودية المشكلة

 .حياةووموت 

خذ يقللون من أف الوجودية المشكلةتدخل تلك  لإلسالموالفناء والبقاء بعد اعتناق الجاهلين 

 .النسيم في افتتاح قصائدهم

 ةمنشوره في مجل "سماعيلإالدين  زعالدكتور " دراسةفي  الثانية المحاولةتتمثل  :ثانيا

 الدراسةي تقوم هذه يبفي ضوء التفسير النس الجاهلية القصيدة ةالشعر بعنوان النسيب مقدم

 :صلين هماأعلى 

"  بوضع بوصفها للقصيدةصل الذي تدور حوله واعتبارها األ ليةالغز بالمقدمةاالحتفال 

جزء الذاتي للقصيدة الذي يعبر فيه اللى نفسه وهي تعد إتعبيرا بجسم لنا ارتداد الشاعر 

تدور  ةيحظحياته كانت تنطوي على عناصر  ةصورفوالكون  ةعر عن موقفه من الحيااشال

والفناء كالتناقضحساسها مبهما إحول 
1. 

 :لم يكن شعر باي اطمئنان ازاء الحياةلذلك 

 ةى نفوس الجاهلين فهي مشاعر مشتركصل الثاني تمثل في القلق الوجود الذي طغى علواأل

حساسه إلمجال الذي يصدر لنا فيه الشاعر هو ا القصيدةفالنسيب الجزء الذاتي في 

بين  فرأى النفسية المدرسةيا حسب دويتفسيرا فر ةلغزليا الظاهرة فسر الكونيةبالعناصر 

هذا التفسير النفسي  تأييدوقف عز الدين اسماعيل في فالموت  وغريزةالحب حياه  غريزة
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 ةزمأتدل على  ةسيب صفن النأفي الشعر الجاهلي مستخلص  الغزليةله للمقدمات ليعند تح

 .نسان في ذلك العصر من حيث موقفه من الكون وخوفه من المجهولاإل

في تفسير الشعر الجاهلي  يسالنف  تتمثل في توظيف الدكتور مصطفى ناصف منهج : ثالثا

يتمثل في التزام  ما وهو يالجمع الشعوريعرف بال اساس مأغراضه على أوصوره و

فهي شعور  القصيدةطالل في رمز األكمثال  البدائيةنسان الجاهلي بحاجات مجتمعه اإل

ت مصطفى أقنعالشعور الجمعي قد ال ةن نظريأالتزام اجتماعي ويظهر  من يتبع جمعي

 فعمدلموضوعات في الشعر الجاهلي غراض وااصف بقدرتها على تفسير ظاهرتي األن

 .الفرس ة،الناق مثل:ها رموز إلى اآلخرين فعممتوصيلها 

دراك عقليا رغم إدراك الشعر الجاهلي إوهي  ةواحد ةغايإلى  تسعى الثالثةهذه المحاوالت 

وتقف عند تفسير  المتكاملة الشعريةالقصائد  ةاختالف المناهج فهي تسعى إلى تجزئ

 التجربةال تعبيرا من خالل إ ةوالرحل لطالغراضها فلم يكون النسيب والوقوف على األأ

في صور المتكاملة لشعور عام  للجماعة والحيوية والروحية الوجدانيةعن القضايا  ديةالفر

ن تجارب الشاعر الجاهلي قد اختلطت أبالفقد لم يكن خاص بشاعر وحده ومغزى ذلك 

في صيغة شعرية ةالجماع ةالفرد لتجرب ةفهو امتزاج تجرب ةالقبلي الجماعةبتجارب 
1. 

 :هذا المنهج من خاصيتين ظهرت فلسفة :شعوريلالتفسير ا -4

والرموز  باإلشارات ةفي القدم مليئ غلةغلم ةهذا الشعر لغ ةن لغأتتمثل في  ةلغوي :ولىاأل

التي ال  ةتعاريسواال التشبيهيةكثير من الصور الحتوي على ت الجاهليةسطورية األ الدينية

 ..وجه منبهألعدم احتوائها على  اللغويةغين وتواجد في قواعد التتواجد في تفسيرات الب

ة توحي لى قصص غريبإ الشعريةهذه النصوص  ءواتحالو المتباعدةطرافها أتجمع بين 

خاصية أخرى أن دعاة المنهج  ا كان معايشا للجاهليين، وهناكأسطوريبأن وراثها موروثا 

هذا  صه فتميزدون به كثير من نصودليال يؤك نيةثوالو الدينيةشارات من اإل العلمية يتخذون

                                                           
1
 .109/110 ينظر، مرجع سبق ذكره ص  



 الفصل الثاني                                                                 القضايا النقدية والحديثة
 

 
32 

وتوثيق نصوصه فهو  الخفيةاالتجاه بتفسير الشعر الجاهلي والكشف عن مغزى قصصه 

 :هما الغزل ووصف العبيد الجاهليةغراض القصائد أساسيين من أيقف على غرضين 

يتم فيها تشخيص عناصر الجمال  ةتغزل فيها الشاعر حسييالتي  أةللمرهناك صورتان 

ال يعنيه وصف جمالها  ةخرى عاديواألمثالية  أةمرابجعل منها  مفصال امادي اتشخيص

 .العاطفية معها هوصف مغامراتل دي باالم

 ة بعيدة عن دائرة البشر وتستعار هذهخاص راتيتميز بقد اغريب اتمثال كائنال أةالمر تظهر

ة ورفي ص ةمصادر مختلفة: حيوانيه ونباتيه وتتواجد في مقدمات القصائد الطلبيالصفة من 

الفناء والتفسير هذه و الخراب التي تحمل معها الخصب وتخلف وراء ةالداخل ةمحبوب

االسالم من ظهور في طورها الغريب  ةنيثالو الديانةصول ألى إن نعود أالبد  المتقطعات

1.من تلوث سماوي هو القمر والشمس والزهرة تتألفالكواكب التي كانت  ةعباد
 

رمزيه  والثانيةيمثل العالم النجوم ويقصد به الهه السماء  ةفي ثالث مستويات مادي العبادة

ميثولوجيه تتمثل في  والثالثةتتمثل في الكائنات والنباتات التي كان الجاهلون يرمزون بها 

 التشبيهية التصويرية النزعةالوجود الفني التي يتواجد في شعر الجاهليين يقصد به 

ه الغزل ولوحه العبيد في الشعراء حرصوا على ابراز صفات المشتركة كلوح واالستعارية

 .بين الهدى السماء والكائنات االخرى على األرض

 : ويظهر هذا التصوير في الشعر اآلتي

 فعبيد بن األبرص شبه الظعن بالنخل الموسقة في قوله :

 كأن أظغنانهن نخل ***سودة ذوابتها بالحمل مكمومة

 :في رقتها النعامةمى بولد الظبي شبابها وبيضه القي صاحبته سل

ا ِبَمْيثَاِء ِمْحاللِ ***  وتَْحَسُب َسْلَمى ال تزاُل ترى َطال    ِمَن الَوحِش أْو َبيض 

 بَوادي الُخَزامى أْو على َرس ِ أْوعالِ ***  اــوتَْحَسُب َسْلَمى ال نزاُل َكعَْهِدن
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ب  ــتُ  َي َسْلمى إذْ ــيَالـلَ            ئِْم لـوجي***  اـِريَك ُمْنصَّ  الِ ـــِمْعطَ ــيس بِ ـد ا كجيِد الر ِ

أة ونقف من لوحات الظن والغزل في مقدمات القصائد عند ثالث لوحات يربط فيها بين المر

التي كان  الدينيةالصالت  منرموز توثق  هاوكل ،والماء أةوالمر ةوالنخل أةوالمر ةوالطبيب

 .م ورموزها من األرضاأل ةلهبين الشمس اإلالجاهليون يقيمونها 

من تراث  ،سالممن ظهور اإل القريبة الجاهليةإلى شعراء  انحدرتعناصر أسطورية 

الكائنات من  العبادةي مراحل أ "في شكلها " الطوطمي الوثنية الديانةشوا يالشعراء الذين عا

قبيل التقاليد الشعرية ودها في شعر المتأخرين أن يعد من ورالنبات والحيوان وغيرها 

القديمة التي فرضت نفسها فرضا على الشعر الغربي في عصوره القديمة
1. 

 :جوديوالتفسير ال -5

قدر لهذه وأنسب أخرى والتفسير الوجودي أ صيدفي الشعر الجاهلي قصص  تتواجد

يا سرارها ومنهم فلسفتها لقضايا الموت والحياة، والخير والشرف تلك القضاأالقصص 

في القدم وتتخير من هذه القصص ثالث لوحات تشخص  الموغلةلطالما شغلت المجتمعات 

 .جميعا الصراع بين الخير والشر وبين الموت والحياة

قدم امرئ القيس وبتشخيص فيها الصراع بين إرادة الموت وإرادة  قديمةاللوحة األولى 

 الحياة من خالل الصراع بين العقاب والذنب يقول: 

 ت *** صقعاء الح لها في المرقب الذيبـكأنها حين فاض الماء واختلف       

 بـــنا خيــه شــا منــة *** ودون موقعهـفانبهرت شخصه من فوق مرقب              

 بـح تصويـها من هوي الريــرة *** يحثــو كاســـفاقبلت نحوه في الج          

 صوبـقاء على االستقين مـ*** إن الس مـصبت عليه وما تتصب من أم         
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قته يضيف ممل..عن معان بعينها ففي  تعبرلفي قصائد امرؤ القيس  الجزئيةتتراكم الصور 

يوجد صراع بين  الشعرية القصةطوله ففي هذه  ةو معاناه من الليل الطويل لشدأفرسه 

تتراسل  ةلوح ،وتموت بالعنف ةتحفل بالحرك ةجسد هذا الصراع في لوح ،والموت ةالحيا

تطلعون على الجانب من  ةشعري ةلغوي ةخر فهو صناعآلى إفيها المعاني وتتحول من حقل 

 الشعريةمن خالله صدرهم  باللغةصح هذا الوصف الجاهليين يهتمون  نإالترشل اللغوي 

فهي  ةعلى الموت من خالل رمز القطا ةتجسد انتصار الحياة" صيد القطا" ةوهناك لوح

لى السلم إ بالدعوةزهير الذي ظل طول حياته مشغوال  ةمن الشر كلوح ةالحيا وسيله لتطهير

الثعلب رمز الغدر  ةعن القيم وهناك لوح الشعرية اللوحةن يديرها هذه أفمن الطبيعي 

 أسطوريةمواني رسم صور  ةالموت على الحيا ةرادإبرص وغلب فيه والشر لعبيد بن األ

للوجود الشعري
1
. 
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 :لغوية نيةبالشعر 

بين النص الشعري وذات  والموضوعية الفنية العالقةيقوم هذا االتجاه الثاني على الفصل 

خير في صيغهن النقدي الجمالي ويمكن هذا األ اللغوية ةوبيئته والنظر فيه بكونه بني ةمبدع

 .النقد األسلوبي ةو صيغ

خر التجارب وتتمثل في مصدرين كذاتي وهو النقد العربي القديم اآل :النقد الجمالي ةصيغ -1

 .ت في النقد الشعر العربي في الستينات خاصةأالتي قر النقدية

و االهتمام بصالتها مع أفي ذاتها دون النظر  الشعريةيعنى بتقويم النصوص  فالنقد العربي

 :ا االتجاه الجماليمثال في هذوتتواجد الكثير من هذه األ ةو مجتمعيأالشاعر 

 مقياس للشعر من خالل قوله: لقن يتخذ من الدين والجأيرفض )قدامة بن جعفر( 

ن يخطر أثر من غير آحب وأفيما  ن يتكلم منهاأللشاعر وله  ةكلها معرض"إن المعاني  

 والضمة الرفعةي معنى كان من أذا شرع في إعليه معنى يروم الكالم فيه.. وعلى الشاعر 

ن أ والذميمة الحميدةوالمدح وغير ذلك من المعاني  والصاغةوالبدخ  والنزاهةوالرفث 

مرئ القيس في إمن يعيب  ورأيتالمطلوبة...  ةغاياللى إيتوخى البلوغ من التجويد في ذلك 

 :قوله

 عندي تمايم محول فألهيتهافمثلك حبلى قد طرقت ومرضع*** 

 .الشعر فيه ةفي نفسه مما يعيب جودالمعنى  ةوليس فحاش ،معنى فاحشالن هذا أذكر وي

ويقول
1
بي عبد هللا أعيب شعر ين ال يكون المعنى فاحشا أابن سنان ذكرت في نقد الكالم  

ن بما تضمنه من وحش المعاني وليس ألمر عندي على ذلك أل جاجحمد الحأالحسين بن 

في المعنى الجميل ويطلب كل واحد منها  الصناعةفي المعنى الفاحش مثل  تأليف ةصناع

حد وليس لكون المعنى فاحشا أو جميال تأثير أو ألفاظ على حد األ ةالغرض وسالم ةصح

 .في الصناعة"
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بقوله: ويفصل عبد العزيز الجرجاني في الوساطة، فصال حادا بين شخص الشاعر وشعره 

ببا لتأخر الشاعر لوجب أ يمحى الشعر ، كان سوء االعتقاد س " لو كانت الديانة عارا على

 اسم أبي ناس من الدواوين"

روفين أمثال اآلمدي و الجرجاني وإذا نظرنا إلى المباحث النقدية التي درسها النقاد المع 

وغيرهم ، لتأكدنا أن االتجاه الفني والجمالي طغى على دراسة الشعر  طبةالقعالبي  ابن طبو

صنعة، قضية اللفظ والمعنى، قضية السرقات واللغة و تقويم نصوصه مثل قضية الطبع وال

 الشعرية، المجاز القديم والجديد وغيرها من القضايا الفنية والجمالية.

من النقاد والعرب ابات القدماء على يد الكثير ي كتفقد ترك هذا االتجاه أثرا في نقد الشعر ف

وبفضل عنايتهم واهتمامهم  ،ن في مصر األقطار العربية األخرىأيضا على النقاد المحدثي

 بالتراث الغربي القديم شعرا ونثرا.

أما المصدر الثاني فه نظرية الفن من أجل الفن" الذي ترعرع في النقد الغربي الحديث في 

النقد األوروبي الحديث وغيرها من النظريات التي تدعو إلى تغليب الجانب الفني على 

إليرتت" الشاعر والناقد االنجليزي ية، "شعرلاالجانب الموضوعي في تقويم النصوص 

ج لنظرية الدعوة إلى عزل النصوص الشعرية عن ذوات مبدعيها  المعروف فه رو 

 يةوظروف الحياة االجتماعية و تحليلها تحليال جماليا فنيا ، ولذلك أكد استعارته واستقالل

للعمل األدبي
1
 . 

 االسطاطيقي " الجمالي" : فسيرالت -2

الناقد مصطفى نتصف من أهم الدارسين الذين ألحوا على عدل النص الشعري عن   

تبني وجهة نظره من الطرح والنظر إلى الكتابات  اقياطصاحبه و ظروف بيئته و إدراكه اس

النقدية القديمة لديه كتاب بسط فيه نظريته اتجاه النقد الجمالي هو " دراسة األدب العربي" 

 اته.يقول في احدى كتاب
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، وأال تهتم بكثير من أخبار تغذي شوقنا ن نحرر النص األدبي من نفس صاحبهلقد آن لنا أ

 و تطلعنا إلى الحياة غيرنا من الناس الممتازين منهم خاصة".

ويؤكد في موضع آخر استقالل القصيدة عن الظروف الخارجية من منطلق أن الفن نظرية 

 تماعية لذلك ينبغي أن يقاس بمقاييس خاصة.متميزة عن سائر األنظمة الفكرية و االج

 كمثل النبات يتغذى بأشياء. :ومثل الشعر 

المنهج الجمالي يعمل على البحث على الرموز في نقد الشعر أي يبحث أغراض القصيدة 

القديمة ورموزها: كالوقوف على الطلل جدل الحياة والموت و الناقة رمز معقد على 

نسان القوي والفرس رمز  على الباقي معا، وهي أيضا رمز على اإلاإلنسان الفاني والدهر 

 الرجل النبيل الذي تغزوه الغزة النفس.

 يهتم النقد الجمالي بالمقومات الفنية للنص قد اهتمامه بأفكاره ومعانيه الفلسفية.

مصطفى ناصف في دراسته النقدية ، أي كتاب يهتم بتأويل الصور والمواقف واألفكار 

عن طريق التفسير الرمزي التي يراها مفتاحا سحريا للغرض الشعري التي  طاقيات استأويال

يجعل شعراء  طاقيتيريد الشاعر إخفاؤه  في ثنايا الصور والمعاني النمطية و هي تفكير اس

العصر الجاهلي مفكرين كبارا و هذا المنهج يعلي من قدر الشعر القدير
1
. 

 التفسير البنيوي للشعر: -1

تؤول صيغة النقد اللغوي في دراسة الشعر الجاهلي خاصة والقديم عامة في اتجاهين    

غلبين: البنيوية واألسلوبية، ويعتبر الناقد لطفي عبد البديع من األوائل الذين دعوا إلى 

دراسة الشعر العربي اتجاها لغويا في كتاب أصدره في منتصف التسعينات  هو التركيب 

لدراسة القصائد الشعرية " خصصه اللغة واألدب" أصدر كتابا آخر هواللغوي لألدب" ثم 

بعدها تم  اهتمام به من طرف المحدثين فسارت في ثالث اتجاهات القديمة ، دراسة لغوية و

 متكاملة :

                                                           
1
 .151/154 ينظر، مرجع سابق ص  



 الفصل الثاني                                                                 القضايا النقدية والحديثة
 

 
38 

: ترجمة نظريات هذا النقد إلى اللغة العربية كآداب مصر والمغرب العربي الذين األول 

 واألسلوبية. ةالبنيويمن كتب  أصدروا فيها

: تمثل في االهتمام بالنظريات إلى التراب العرب القديم  من النقد والبالغة ومقابليها والثاني

 والحديث وتفسير قضاياه. ماألدب القديوثين الجديد والقديم لدراسة روجديدة للمزج بين الم

ديث ودراستها حلتمثل في تجارب النقد التطبيقي الذي يثقل باألدب العربي ا أما الثالث: 

ا وبديعيا و إبراز  بنيويا و أسلوبيا والكشف عن أسرار أعمالها األدبية و رصدها رمزي

األسلوبي و البنيوي  ضبط مصطلحاته النقدية و هناك تجارب نقدية حديثة كثيرة  آليات النقد

 ريتاة حول معر امرؤ القيس للدكتورة "حول الشعر الجاهلي خاصة هناك دراسة  قضي

" : الصورة الشعرية لدى امرؤ القيس  " تدور  بنية القصيدة الجاهلية" عنوانها " عوض

هذه الدراسة حول موضوعين ، األول رصد الدراسات األسلوبية حول الشعر الجاهلي 

والثاني: تجربة نقدية بنيوية حول شعر امرؤ القيس ،عامة، وامرؤ القيس خاصة
1
. 

اهلي و هذا منهج بنيوي فهو الرؤية نقدية  أن الشعر حددت منهجها في دراسة الشعر الج 

صد المبدع أن تشكل لغوي في تمييزه عن اللغة العادية و أنه ليس تعبيرا عن فكرة محددة  ق

ومن هنا  ،لعادية إلى رموز متعددة الدالالتأنه فيه تتم تحويل اللغة ا ينقلها إلى المتلقي

على المستوى ريخي بل األنا شخص التاجاءت دراسة أي نص شعري ، فنحن ال نقصد ال

 الرمزي فهي ذات فنية مبدعة .

راسة الصورة والشعرية ألنها تكشف إن المدخل الصحيح لدراسة الشعر ال يتحقق إلى بد 

ة شعر امرؤ القيس هو التعبير رمز عن خصوصية التعبير الشعري باللغة ، فدراس

المستمدة من التراث  كالبحور الصافية  واعتباره كونا من الدالالت المتفجرة المنبثقة و

أمواجه، هذا المنهج يعيد قراءة شعرنا القديم بنظرة جديدة تبرز الدالالت الرمزية  

 واالسطورية للغة الشعرية.

 زي يستمد داللته من تقاليد شعرية.إن الصور الشعرية في القصائد الجاهلية هي تعبير رم  
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في شعر  وروالواقع و تحولها إلى أبنية فنية، فالص فالصور تلقي فعالية عناصر البيئة  

النقاد العرب أداة نقدية تكشف عن كنوزه وتفســر رموزه
1
. 
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 الشعر بنية فنيـة :

يهدف هذا االتجاه إلى تحليل النصوص الشعرية تحليال يزاوج بين تفسير الشعر ورصد    

 الظواهر الجمالية الفنية فيه.

كثرت التجارب النقدية في هذا االتجاه من طرف نقاد عديدون ساهموا في تفسير الشعر   

خاصة القديم والحديث عامة، إذن هو منهج تتلخص فلسفته في التحليل الفني لصور الشعر 

 و أساليب واإلدراك الرمزي ألغراضه و معانيه.

 ناصر أخرى فرعية :يتلخص هذا المنهج في ثالثة عناصر أساسية و لكل عنصر ع    

: عالم الشعر متميز من عالم الواقع رغم األخذ منه إال أنه يحرف الصور العنصر األول

 األحداث التي يستعسرها منه، وفي األخير تنشئ عالما فنيا.

: إن األغراض التي تتألف منها القصيدة القديمة تعقد خصوصيتها العنصر الثاني

 ناء جديد هو القصيدة لتكتسب معنى كليا جديدا.الموضوعية لتصبح أجزاء كاملة في ب

: إن كل قصيدة مقولة وتتحقق من خالل عامين : األول ، التحريفات التي العنصر الثالث

 تحدث في عناصر القصيدة التي يستعيرونها من الواقع، والثاني التآلف بين األغراض.

وسيلة فنية مجازية يوظفها إن الشكل الموضوعي للقصيدة القديمة بأغراضها القديمة نمة  

في التعبير عن قضايا كانت تشغله وتأخذ عليه تفكيره لذلك تتحول القصيدة القديمة لعناصر 

الشكلية وأغراضها وتقاليدها الفنية إلى بناء رمزي متكامل يحكمه توتر عام سائر في نفوس 

والمجتمع، القبيلة  الشعراء، فكان التوتر مثال في الحياة والموت والبقاء، العتاد، الذات

والماضي والحاضر كذلك الوقوف على األطالل ، الغزل ووصف الحيوان المديح، الهجاء 

الرثاء وغيرها من األغراض الجاهلية
1
. 
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 وظيفة األغراض: -1

المها والكشف عن رموزها ، مدخال موضوعيا إلى عيعتبر الغزل في القصيدة الجاهلية  

بذكرياته  اآلسيالشاعر على األطالل و تبعث في النفس ، فالمرأة هي التي توقف ومعانيها

 فه للضغائن ومنه فإن الحب هو منبت األغراض فيها.صالتي مضت، ورحيلها سبب في و

لتأكيد هذا التفسير حل األغراض في القصيدة الجاهلية ال بد منا النظر إلى نماذج منها،   

القيس التي لها أهمية خاصة تتمثل في الشعر الذاتي الذي كان يوظف للتعبير  ؤالمعلقة المر

 عن التجارب الخاصة والعامة تعبيرا رمزيا خصبا.

  :بين الحياة والموتالمفارقة  -2

في صيغة مكتملة ، تتألف فيها  امرئ القيس من أقدم القصائد الطوال، وصلت إلينا اتمعلق  

ختلفة تمثلت في األغراض وتنصهر في بناء موضوعي فني مستقل، تتألف من أغراض م

الوقوع على الطلل والغزل ، ووصف الصيد والحصان والمطر ، وقارئها يكتشف وجد 

 صالت موضوعية فنية تقوم بين عناصر القصيدة من اللغة والصور والموسيقى والمعاني.

ومقولة هذه المعلقة تتجلى في مشاعر نفسية غامرة عند طرد أبوه، ألح  على تحقيق   

 .ياة وعلى الناس من حولهار في الحاالنتص

ضيعني صغيرا، أبيه وضياع ملكه وخيانته فقال: "وظهرت هذه الرعية بعد مقتل    

 .وحملني دمه كثيرا، اليم خمرا وغدا أمرا"

وعي أُنتجت القصيدة وفق وسائل فنية معنوية ظهرت بمختلف األغراض في بناء موض

 الحقيقي ليسثه ومعانيه من الغزل ، يستعير لغته و أحدامتكامل فهي وسائل بسيطة خصبة

أن يكون عايشها، لذلك جمع بين منعه للمرأة في قوامها، وعداوة قوتها له، وقوة  ةروبالضر

 إرادتها.

في لحظات قصصية اتخذ من وصف الليل وسيلة إلى تشخيص قلقه وخوفه وصف رحلة    

القيس يعادل بين  امرئ حالعيد ثم وصف المطر الذي يجعل أسطوريا، على هذا النحو را
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آماله ورغباته وأحاسيس بين القوة الصنيعية من حوله من خالل بثه لألغراض والمعاني 

والصور الشعرية وانحراف التغييرات إلى عناصر جديدة
1
.  
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 "الشعر الجاهلي قضاياه الفنية و الموضوعية" لقد تبين لنا بعد هذه الرحلة من الكتاب    

أنه كتاب ملّم للتاريخ الجاهلي عامة و الشعر الجاهلي للدكتور إبراهيم محمد عبد الرحمن، 

وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم،  خاصة متطرق إلى بوادرهم الثقافية واالجتماعية والدينية،

وكأنه عايش الجاهليين والعصر الجاهلي مرحلة تل األخرى من حضارتهم القديمة وديانتهم 

الوثنية إلى رواية الشعر وقضاياهم األدبية والشعرية، في الحقيقة كان سندا لي لمعرفة 

لكّم األدبي هم القبلية، فهو كتاب في القمة من حيث اادتاريخ الجاهليين وشعرهم ورو

 وانطالقا من هذا انتهينا إلى النتائج التالية:

أن الشعر الجاهلي مرآة الحياة العربية والصور الصادقة لعادات العرب وتقاليدهم  -

 ومثلهم.

الشعر الجاهلي هو توثيق لحياة العرب ووصف بيئتهم الجاهلية وما تحتويه من جماد  -

 وحيوان.

الجاهلي ثقافته ودياناته رواية شعره بين  يعتر هذا الكتاب رمز تاريخيا للعصر -

 القدماء والمحدثين.

للدكتور عبد الرحمن يكتسب  ةإن كتاب الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعي -

 خصوصية لتطرقة إلى الشعر الجاهلي بصورة رمزية أسطورية 

 يدرس النص الشعري انطالقا من اللغة الشعرية وليس الدين. -

 المنهج األسطوري في تفسير الشعر الجاهلي  لتبتاع -

 لغة الشعر الجاهلي لغة موغلة في القديم مبتغاها األسطورة. -
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 : بالعربية ملخص

ويدرس هذا الكتاب الشعر الجاهلي دراسة فنية وموضوعية، فيعرض لثقافة الجاهليين ودياناتهم، كما يعالج رؤية 

ين من أمثال مرجوليوث الشعر الجاهلي عند القدماء ويبين مراحلها المختلفة، ثم يتناول القضية نفسها عند المحدث

وطه حسين، وهي القضية التي أثارت جدالً واسعاً، حسمته هذه الدراسة بموضوعية وبشهادات موثقة. والكتاب 

قضايا نقد الشعر الجاهلي بين القدامى والمحدثين، فيتناول آراء النقاد القدامى ويضعها في إطارها -كذلك-يدرس

يثة بالنقد والتحليل، وال يفوته أن يقف وقفه مطولة عند البناء الفني للشعر الصحيح، ثم يعرض للمناهج النقدية الحد

الجاهلي، فيدرس الصورة الشعرية بين الفن والدين، كما يدرس موسيقى الشعر الجاهلي، كل ذلك في لغة نقدية 

 .هادئة وواضحة، ال يعنيها إال وضع الحق في موضعه

قضايا الشعر، الشعر الجاهلي  ،ضوعاتمو ،الشعر الجاهلي ، لشعراكلمات المفتاحية :   

Résumé en française : 

Ce livre étudie la poésie pré-islamique dans une étude technique et objective. Il 

présente la culture et les religions du peuple pré-islamique. Il traite également de la 

vision de la poésie pré-islamique chez les anciens et montre ses différentes étapes. 

Ensuite, il traite de la même question chez des modernistes tels que Margolyoth et 

Taha Hussein, une question qui a suscité une large controverse, que cette étude a 

décidée objectivement et avec des témoignages documentés. . Le livre étudie 

également les enjeux de la critique de la poésie préislamique entre les anciens et les 

modernes. Il traite des opinions des critiques antiques et les replace dans leur juste 

cadre. Puis il présente les approches critiques modernes avec critique et analyse. Il ne 

manque pas de s'arrêter longuement à la construction artistique de la poésie 

préislamique, et étudie également l'image poétique entre art et religion.Il étudie la 

musique de la poésie préislamique, le tout dans un langage critique calme et clair, dont 

le seul souci est de remettre la vérité à sa place 

Mots clés: Poésie, poésie préislamique, thèmes, poésie préislamique, enjeux de la 

poésie 

Summary in English  

This book studies pre-Islamic poetry in a technical and objective study. It presents the 

culture and religions of the pre-Islamic people. It also deals with the vision of pre-

Islamic poetry among the ancients and shows its various stages. Then, it deals with the 

same issue among modernists such as Margolyoth and Taha Hussein, an issue that 

sparked wide controversy, which this study decided objectively and with documented 

testimonies . . . The book also studies the issues of criticism of pre-Islamic poetry 

between the ancients and the moderns. It deals with the opinions of the ancient critics 

and puts them in their correct framework. Then it presents the modern critical 

approaches with criticism and analysis. It does not fail to stop at length when the 

artistic construction of pre-Islamic poetry, and studies the poetic image between art 

and religion, as well. He studies the music of pre-Islamic poetry, all in a calm and 

clear critical language, whose only concern is to put the truth in its place. 

Keywords: Poetry, pre-Islamic poetry, topics, pre-Islamic poetry, issues of poetry 

 


