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 المستخلص
يتناوؿ البحث الوقوؼ عند اجلهد السياقي املعاصر يف دراسة شعر الصعاليك من خالؿ تبين املعايًن املعتمدة عند املعاصرين واليت 

اخذت ثالث اْناىات: الفلسفي واالجتماعي واالسطوري حيث تبٌن اىتماـ الدرس املعاصر هبذه االْناىات الثالث واليت  ٕنخض 
ماء القبلي فحب الشاعر للقبيلة  ومرارة الواقع الذي يغيش فيو اعطى بروزا هلذا االْناه السياقي من دوف عنها اىتماـ الشاعر باالنت

 غًنه من الدراسات النصية او ما بعدج النصية.

Abstract 

This paper deals with the contemporary contextual approaches to the study of the 

vagabonds' poetry in the Pre-Islamic period. These contextual studies took three 

directions: philosophical, social, and mythical. These studies concentrate on the 

poet's sense of belonging to his tribe and his bitter reality. These two factors 

privileged the contextual approaches to the study of this poetry over other textual 

and paratextual approaches in literary criticism. 
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 مدخل

الطريق الذي يصل بو الباحػث ا   اققيقػةف فػال بُػدَّ مػن االعتمػاد يف الدراسػات النقديػة الػيت تقػـو يتفق املعاصروف  بإفَّ املنهج ىو 
علػى   نقػػد النقػػد ا مػػن اسػ اتي يات عمػػل ىػػي نفُسػػها اسػػ اتي يات املػنهج الػػيت اعتمػػدىا الناقػػد او حػاوؿ اف يتناوهلػػا بتصػػرؼ سػػواء  ػػاف 

 ية .خمطًئا اـ دقيًقا يف قراءاتو وتطبيقاتو النقد
 -وىػي املعتمػدة علػى مرجعيػات خػارج الػن  السػياقية املعاصػرة مػن حيػث املعاجليػة تتنػاوؿ املنػاىج مما ال شك فيو أفَّ املناىج النقديػة و 

يف تفسًن وقراءة الن  وغًنىا املناىج النصية اليت تنطلق من الن  لتعود ا  الن  يف البحث واالستقصاء   -ماقبل الن  / ما بعد الن  
اجلمػػاؿ واالبػػداع يف الػػن  ف ف ػػاءت ىػػذه الدراسػػة لتقػػل علػػى اْناىػػات القػػراءة السػػياقية الػػيت  ُرصػػدت مػػن النقػػاد وأُدخلػػ   ػػاالت عػػن 

القػراءات لػن  الصػعاليك ف ومػن ىنػا  ىػذه وىػو مػا  ػ  يف تنػوع مشػار   فيف معاجلػة اػاىرة ادبيػة لشعر الصعاليك ف فانطلق   التطبيق 
مػن  نقديػةالفدراسػُتنا تقػـو علػى ٓنليػل والقػراءة ة بآليػات وادوات املػنهج الػذي يتنػاوؿ تلػك ال ػاىرة او غًنىػا ف  ان  ىذه القػراءات مرتبطػ

حيػػػث ارتبػػػػاط الػػػػن  بواا فػػػػو النفسػػػػية واالجتماعيػػػػة فكػػػػال عػػػػن التػػػػاثر السبػػػػًن بإنعساسػػػػات عػػػػا  الالوعػػػػي املتمثػػػػل باالسػػػػا ًن والطالسػػػػ  
وبناء على ىذا انطلق  املناىج السياقية لتت و صو  منشئ العمػل وعالقتػو بػاعتمع ف واف   وانعساسات ذلك  ّلو على شعر الصعاليك ف

 اف من اإلحالة دراسة االديب دوف اف يسوف العمل ىو الوسيط الذي نتوصل من خاللو ا  قراءة االديب اجتماعياً ونفسياً واسطورياً او 
أي اننػا نػدرس النصػوص ايدبيػة يف اػروؼ نشػالا  والسػياقات اهلارجيػة هلػا والتػاثًنات غًنىا من املناىج السياقية الػيت تعاملػ  مػع املبػدعف 

أي  ػل مػا حػوؿ الػن  و أثػره يف الػن  ف وىػذا مػا دفػع الناقػد جػًنـو سػتولينتن اف يقػوؿ بػاف    ا1 اليت يتوقع للن  أْف يؤثر فيما زنيط بػو 
وىذا ما يدعونا ا  البدء باملناىج النقدية اليت  ا2 سبابِو و نتا  ِو و عالقاتِو املتبدلة االشيُء ال شنسن أف يفه  منعنالً ف وادنا يفه  بدراسِة أ
 دارت حوؿ املبدع وأثر الدا رة احمليطة على ابداعو .

 المبحث االول 
 شعر الصعاليك في ضوء المنهج االجتماعي 

من الثواب  اليت ينادي هبا اصحا  ىذا املنهج ىو اف ايد  نتاج فسػر اجتمػاعي ف وافَّ النصػوص ايدبيػة بسػل معطيالػا الثقافيػة 
واجلمالية البد أْف تنطوي على مكموف اجتماعي ف بل مكامٌن و دالالت ىي من افرازات ىذا املػنهج ف وملّػا  ػاف حػاؿ ايد  علػى ىػذا 

لنقدية اقديثة تساد ْنمػع علػى أف ايد  صػورة أو مػرتة عتمعػو ف فالشػاعر يعػيش وسػط أبنػاء جنسػو و لػي   ا نػاً النحو فاف التوجهات ا
غريبػػػاً علػػػى ذلػػػك اعتمػػػع ب لػػػذلك  ػػػاف  بيعيػػػاً أْف يػػػؤثر بطبيعتػػػو ويتػػػاثر هبػػػا ف لػػػذا تنشػػػا القصػػػيدة حاملػػػة بػػػٌن معانيهػػػا اروفػػػو فيػػػ ز اقػػػ  

فهػػو  انعسػػاس للحيػػاة ف بابعادىػػا  افػػة ف و ٖنػػرة مػػن ٖنػػرات ىػػذه العوامػػل املختلفػػة ف ممػػا رنعػػل   ا3 اتيػػة االجتمػػاعي حػػأ يف أدؽ صػػورىا الذ
ا4 التاريخ السياسي واالجتماعي ضرورة حتمية لفهػ  ايد  ف وتفسػًنه ف واقسػ  عليػو ا 

وملػا  ػاف ايد  اػاىرة اجتماعيػة ُنسػب ر يػة  ،
ع عديد من ال واىر االجتماعية ايخرى فحأ يص  القػوؿ انػو ال شنسػن فهػ  ايد  يف حقبػة النّقاد االجتماعيٌن فال بد من أف يشتبك م

                                                 
 . 40 – 39ـ :  1999دمشق ف   د.طا ف  –ا ين ر : اْناىات نقد الشعر العريب يف العراؽ ف الد تور مرشد النبيدي ف منشورات آناد الستا  العر  1 

 . 681ـ :  1974القاىرة ف  د.طا ف  –ف جامعة عٌن مش   ا النقد الفين ف دراسة ٗنالية و فلسفية ف الد تور جًنـو ستولينتنف ترٗنة فؤاد ز ريا2 

 . 10ـ :  1979القاىرة ف  د.طا ف  –ا ين ر : شعرنا القدًن ور ية عصرية ف ا٘ند ابو سويل  ف اعل  االعلى للثقافة 3 

 . 35 ـ :2007ىػ ػ 1428 ف1الد تور وليد قصا  ف دار الفسر ػ دمشق ف    ط  ا مناىج النقد ايديب اقديث ف ر ية اسالمية ف4 
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ما بغًن ٓنليل دقيق لل روؼ ف حأ قيل   افَّ العمل الفين زنػٍن يف عػا  اجتمػاعي ف واف الصػراعات بػٌن الطبقػات تػؤدي ا  خلػق الفػن ف  
لػذلك فػإّف الفهػ  العلمػي الصػحي  لسػل اقر ػات الفسريػة وايدبيػة  ا1 تماعيػة ا  ما اّف ايعمػاؿ الفنيػة دا مػا يف موضػوعات هلػا داللػة اج

يع يعتمػػػد علػػػى ٓنديػػػد العالقػػػة بػػػٌن ايفػػػراد و اجلماعػػػات االجتماعيػػػة الػػػيت ينتمػػػوف اليهػػػا وأثػػػر اهللفيػػػة التارسنيػػػة واالجتماعيػػػة يف نشػػػاة املشػػػار 
حملدثٌن مثل لوسياف جولدماف الذي ا د أف العمل ايديب ال يع  عن مؤلل فرد اإلبداعية الفردية وتطورىا ف حأ افَّ بعض  بار الباحثٌن ا

ا2 وال شعورية  وادنا عن اجلماعة اليت ينتمي اليها ف ويبٌن من خالؿ عملو ايديب ر يتها للعا  بطريقة شعورية
.   

انػػب املتعػػة و اجلمػػاؿ ىػػو استشػػفاؼ جوانػػب مػػن فػػإفَّ الغايػػة مػػن دراسػػة ىػػذا املػػنهج الػػذي يعسػػ  الغػػرض واملنفعػػة دوف ااهػػار ج مػػن ىنػػا
لدينية ال اث العريب اققيقي املع  عن موقفو الفين و االجتماعي ف مستنبطٌن منو االحواؿ االجتماعية والقي  ايخالقية         واملذاىب ا

عر العػريب مػن خػالؿ التعامػل اليػومي مػع  ومن ىنا شّسل االد  اجلاىلي من ومة اجتماعية متساملة تت سد صػورىا يف الشػ ا3 و السياسية 
ّداً الواقع ف ويستقي الفناف مادتػو مػن ىػذا الواقػع معيػداً  رحهػا باسػلو  يػ ز فيػو مفػردات الطبيعػة واعتمػع الػذي يعػد املبػدع احػد افػراده عػا

و يف شػػسل القصػػا د اجلاىليػػة و التعبػػًن عػػن تلػػك اقيػػاة موضػػوعاً مشػػ  اً عنػػد  ػػل شػػعرا ها ف و يف اغلػػب قصػػا دى  اهػػرت مسػػحة التشػػاب
وىذا ما جنده لدى شعراء الصعاليك املستشل عليو صوت اجلماعة ف اءت   ا4 موضوعالا اليت خفف  من ذاتية الشاعر ا  حد  معٌن 

وف الن  ايديب نصاً قراءة النّقاد لصورى  يف ضوء النقد اقديث خمتلفة ومتباينة بٌن ناقد  واخر ب الف الناقد املعاصر استهوت لديو فسرة  
مفتوحاً زنتمػل قػراءات متعػددة وىػذا االنفتػاح يتػي  للقػارث أف زنػدث اسػقا ات ذاتيػة علػى الػن  و قػراءات خاصػة للغػة الػن  ف السػيما 
نصػػوص شػػعراء الصػػعاليك فقػػد جػػرت دػػاوالت لهفػػادة مػػن املػػنهج االجتمػػاعي يف قػػراءة شػػعرى  ف واستشػػف  لنػػا م ػػاىر اجتماعيػػة  ثػػًنة 

ج ضمن املنهج  االجتماعي خاصة حالة الفقر اليت عاىن منو ذلك اعتمع ف ف زت يف معانيه  اليت تػرددت يف شػعرى  علػى اإل ػالؽ تندر 
اً ف بػل نسػاد ال جنػد شػاعراً مػػن شػعراء الصػعاليك   يتحػدث عػن الفقػػر يف شػعره ف والفقػر عنػدى    تسػن ٕنثػػل فقػراً  بيعيػاً وادنػا فقػراً قاسػػي

وىذا ما نلمسو عنػد عػروة بػن الػورد الػذي يرسػ  لنػا صػورة بينػة الصػدؽ عػن  ا5 من اجلوع واهلنؿ واقرماف اشد امعاناً يف القوة  و ان  تثاره
 اجلوع و تثاره يف قولو : 

 دعينييييييييييييييييي اطييييييييييييييييوُ  فييييييييييييييييي الييييييييييييييييب ِد لعلنييييييييييييييييي
 أليييييييييييييييييييييييـ عـيمييييييييييييييييييييييييياً أْن  لييييييييييييييييييييييّم مييييلميييييييييييييييييييييييةٌ 
 فييييييييييينْن نحييييييييييي  ليييييييييييم نمليييييييييييك دفاعيييييييييييا بحيييييييييييادثٍ 

 

 ُُ الحييييييييييي  محميييييييييييلافييييييييييييد  نييييييييييي  فيييييييييييي  لييييييييييي ي  
 وليييييييييييييييييييـ علينيييييييييييييييا فيييييييييييييييي الحقيييييييييييييييو  معيييييييييييييييولُ 
 (6) لييييييييييييييييما بيييييييييييييييي  االيييييييييييييييام فييييييييييييييالموُت اجميييييييييييييييييييلُ 

 
لػك يرى الباحث عبد اجلبار النبيدي بقراءتو هلذه ايبيات اف حاجة اإلنساف  وافتقاره يدفعانو ا  الشػعور باالبتعػاد عػن ذلػك اعتمػع ب وذ

يف حدة اجلوع ترؾ  ا7 ؿ والطعاـ وغًنذنا من حاجات اقياة فانو يبدو مكطربا ال يقر لو قرار يفَّ اإلنساف عندما تشتد بو اقاجة ا  املا

                                                 
 . 30ا اْناىات نقد الشعر العريب يف العراؽ : 1 

 . 162ـ :  1970القاىرة ف  د.طا ف  –ا ين ر : التحليل االجتماعي لألد  ف السيد ي  ف مستبة االجنلو املصرية 2 

 . 11ا ين ر : مدخل ا  ايد  اجلاىلي : 3 

 . 11:  ملصدر نفسو ا ين ر : ا4 

 . 55شعر الصعاليك منه و و خصا صو :  ا ين ر :5 

 . 131ا ديواف عروة بن الورد : 6 

 . 307ا ين ر : ااىرة الصراع يف الن  الشعري قبل اإلسالـ : 7 
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فكػػاًل عػػػن  ا1 تػػرؾ علػػى الصػػعلوؾ  ػػابع   التشػػرد و اي  والعػػذا  ف فػػ  ه  يسػػابقوف ايقػػدارفوحط مػػن قػػدرى  أمػػاـ النػػاس واعتمػػع ا 
اس باقيػاة يػت  باالنتمػاء ا  اعتمػع فاالنتمػاء حر ػة و اقر ػة حيػاة ف و لػي  احساسه  العميق بالعدمية يف حيال  االجتماعية ف فاإلحس

ب لذلك عاش الصعلوؾ حياة التشرد والتنقل من اجل ا تسا  الغىن  ا2 االنفصاـ عن ذلك اعتمع االّ انتماء ا  السسوف والسسوف موت 
عػػو وأخرجتػػو عليػػو ف ه اجلاتػػو ا  مؤانسػػة الػػوحش واخػػ اؽ الصػػحراء وىػػذا التشػػرد يصػػل فيػػو الصػػعلوؾ تلػػك الطمانينػػة الػػيت فقػػدىا يف  تم

ضحة فانقطع  الصلة بينو وبٌن  تمعو ف ورأى اعتمع فيه  شذاذاً خارجٌن عليو فتنسر هل          ؤنلى عنه  ف ولذلك فإفَّ ال اىرة الوا
جتمػاعي  ذلػك ايسػاس الػذي تقػـو عليػو الصػلة بػٌن الفػرد و يف حياة الصعاليك على اختالؼ دوافعه  ىي أف ٗنيعه  فقػدوا تػوافقه  اال

اعتمع ف ُنيث يسوف عمل الفرد من اجل صاٌف اعموع  ما يسوف عمل اعموع لصاٌف الفػرد ف وفقػداف ىػذا التوافػق   ينتهػي بػالفرد عػادة 
تمع تيارين متكادين : احدذنا يتصل بالفرد ف ا  أف تسوف صلتو ّن تمعو قا مة على أساس    السلوؾ الصراعي اا وذلك يفَّ يف  ل  

واآلخر يتصل باعتمع ف ووجود ىذين التيارين يستدعي وجود نوعٌن من الصلة بٌن الفرد و اعتمع ف فإمػا أف يسػوف بينهمػا    وفػاؽ اا ف 
و مثل ىذا اإلحساس الذي وجده النقاد  لدى عروة بػن الػورد خػالط نفػ  الشػنفرى واْف اختلػل  ا3 واما أف يسوف بينهما    صراع اا ا 

 يف اْناىو لالباء والعنة بعيداً عن الذؿ واهلواف ففي قولو :
 و اضرُب عن  ال كر صفحاً فاذهلُ                اديييُم مطيييييياَل الجوِع حيّت  اميتيييي ُ 

 عليَّ م  الطيييول اميييرٌؤ متطيييولُ            يرض  ل    واستفا  رَب االرِض كي ال 
 ولوال اجتنيياِب ال مِّ لم يلف مشييييرٌب        يعيييييييياش ب  إالّ لدّي وميييييييأكلُ      
 (4)عل  الييييييييي ام اال ريث ما ا حول       و لك  نفسيييياً ميييييرًة ال  قييييم بيييي     

افَّ ا الة الشاعر وص ه على اجلوع  جاءت من اجل اذىالو عنو وىذا مػا ملسػناه عنػد الػد تور ا٘نػد اقػويف وتبعػو يف ذلػك الػد تور 
عبد العنين نبوي ف ففي قراءلما البيات الشػنفرى يالحػا القػارث  يػل اف الشػاعر يفكػل اف يسػتل الػ ا  علػى اف يسػوف إلنسػاف نعمػة 

أمػػاـ قسػػوة اقيػػاة االجتماعيػػة و  ا5 لعػػاش يف رغػػد و نعػػي  ف لسػػن نفسػػو وعنتػػو ايبيتػػٌن ال ترضػػياف الػػذؿ و املهانػػة عليػػوف ولػػوال خلقػػو ىػػذا 
ىا عن  ريق نصوصه  ايدبية ب يف  عالقة الن  باعتمع تبدو ضرورية لتنويع اإلنتاج ايديب وتطوره ال تشػاؼ صػًنورة و شدلا اليت صّور 

 يقتصػػر القػػوؿ بػػاف ايد  يعسػػ  اعتمػػع بػػل ىػػي تقػػرر بػػاف   اد   ػػل  تمػػع معػػٌن يتطػػور ُنسػػب تطػػور لػػذلك ال ا6 الوجػػود واقيػػاة ا 
الوضػػػع االجتمػػػاعي الطبقػػػي ف و اف  ػػػل أد  ىػػػو بالكػػػرورة أد   بقػػػي ب ينػػػو انعسػػػاس بصػػػورة مباشػػػرة لفسػػػرة الطبقيػػػة الػػػيت ينتمػػػي اليهػػػا 

يت تنبين عليها حالتو االجتماعية ف فالفسر اإلبداعي و غًن اإلبداعي نتاج ملرحلة الساتب ف فهو يستمد أفساره من تلك العالقات العملية ال
وهلذا فشعرى  نتاج اجتماعي لتلك اققبة اليت ادنازت بواقعية شديدة تفوؽ واقعية  ا3 اقتصادية و اجتماعية معينة يف ق ة تارسنية دددة ا 
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اش ف مصػػورين ذلػػك الوجػػود ّنػػا رندونػػو بػػٌن ايػػديه  فصػػاغوا مغػػامرال  و فقػػرى  الشػػعراء اجلػػاىليٌن ب يف شػػعرى  يعػػ  عػػن وجػػودى  املعػػ
االجتماعي بإسلو  قصصي يسوف على ىيئة حساية خالية من التعقيد ال مبالغة فيها ف وىذا ما جنده يف أشعارى  يف تصػوير حيػاة اجلػوع 

تاملٌن من الفقراء ف وى  يف  ل ذلك ادنا ينشدوف اقرية ب الف   آناد والنقمة على ايغنياء الذين نصبوا جداراً بٌن  بقة االغنياء وصراخ امل
وىػػذه الفسػػرة ْنعػػل  ا4 الشػػاعر بػػاملوت ف أو فسػػرة املػػوت ف زنقػػق لػػو حريتػػو املطلقػػة فيسػػتعيد العػػا  يف نفسػػو و زنتػػوي  لػػو دفعػػة واحػػدة ا 

 وىذاف املوقفاف ذنا ما ع  عنهما عروة بن الورد يف قولو :  الصعلوؾ معلقاً بٌن موقفٌن يت اذبانو بقوة وزنققاف مشروعو يف الوجود
 فسيييييييييييير فييييييييييييي بيييييييييييي د ا    و الييييييييييييتمـ ال نيييييييييييي 

 
 (1) عيييييييييييييييو ذا يسيييييييييييييييار أو  ميييييييييييييييوت فتعييييييييييييييي را  

 
الغايتٌن اللتٌن تنكوي ٓنتهما أحاسي  الصعلوؾ وأمانيو  لها ف ففي قراءة الباحث علي املدين للبيػ  يػرى موقػل الشػاعر بالشاعر  يؤمن 

واضػػحا مػػن الفقػػر ت ٗنػػو الصػػورة الشػػعرية الػػيت أبػػدعها ف فعػػروة يػػرى املػػوت أمامػػو ال رنػػد بُػػداً مػػن اإلقػػداـ يف سػػبيل الغػػىن الػػذي ىػػو أمنيػػة 
فكاًل عػن ىػذا  ا2 عقدتو اليت  املا شسى منها ىو و أصحابو اليت أدخلتو مع عوامل أخرى يف أحكاف الصعلسة الصعلوؾ الس ى إلفناء 

افَّ عػػروة   يسػػن يسػػعى مػػن وراء صػػعلستو ٓنقيػػق  ػػد شخصػػي أو ٗنػػع ثػػروة  ا لػػة يعػػيش يف  نفهػػا عنيػػناً مهابػػاً أو مػػدفوعاً بػػدافع االنتقػػاـ 
 ػػاف غايتػػو مػػن ذلػػك سػػعادة اإلنسػػاف لتستمػػل سػػعادتو و تنىػػو حياتػػو هبػػا ف مستفيػػا لنفسػػو بالػػذ ر   ُن ػػة دخػػوؿ اعتمػػع الصػػعلو ي ف وادنػػا

السرماء  اجلميل وايحدوثة اقسنة وٓنقيقو العدالة االجتماعية واالقتصادية  فراح سن  ايغنياء البخالء بغاراتو دوف غًنى   ممتدحاً ايغنياء
ويتمىن أْف يالقي أولئك ايغنياء البخالء ليعاقبه   بعقوقه  و ِنله  على من يؤرقه  اجلوع و تالمو ب يهن  زنققوف مذىبو يف اقياة  وعاً 

 وىو يقوؿ : ا3 ويسحقه  ال د باسقامو 
 لعيييييييييييييييلَّ انط قيييييييييييييييي فيييييييييييييييي اليييييييييييييييب د و ب يتيييييييييييييييي
 سيييييييييييييييييييييدفعني يوميييييييييييييييييييياً إليييييييييييييييييييي  رّب هجميييييييييييييييييييييةٍ 

 

 و شيييييييييييييييييييّدي حييييييييييييييييييييازيم المِطيّييييييييييييييييييية بالرحيييييييييييييييييييلِ  
 (4)ِل يُييييييييييييييييدافُ  عنهييييييييييييييييا بييييييييييييييييالعقوِ  و بالبخيييييييييييييييييي

 
 وغًن بعيد عن ىذا يطالعنا م هر اجتماعي تخر متمثل باإلنعتاؽ عن القبيلة  ما ىو يف قوؿ عروة بن الورد :

 و سيييييييييييييييييياُلٍة   أيييييييييييييييييييَ  الرحيييييييييييييييييييُل   و سيييييييييييييييييياُلٍ 
 م اهبيييييييييييييييييييييييييييييييُ  أْن الِفجييييييييييييييييييييييييييييييييياَج َعرِيَ يييييييييييييييييييييييييييييييةٌ 

 

 و مييييييييييييي  يسيييييييييييييأُل الصيييييييييييييعلو    أييييييييييييييَ  م اهبُييييييييييييي  
 (5)إذا َضيييييييييييييييي َّ عْنييييييييييييييييُ    بالِفعيييييييييييييييياِل   اقيياربيييييييييييييييييييييُ  

 
اإلنعتاؽ ىنا واض   ما استشفها الد تور ٗنعة بوبعيو بقراءتو املتمثلة بعدـ احتمػاؿ الشػاعر ذلػك النػاموس الطبيعػي الرتيػب الػذي 
 سػػنتو القبيلػػة علػػى اعتمػػع ف فمػػا داـ أف ىػػذا اإلنسػػاف الفػػرد ال يسػػتطيع أْف يغػػًّن مػػا ىػػو سػػا د و مػػوروث  فعليػػو أْف يعلػػن القطيعػػة واعػػالف

                                                 

 . 79ا ديواف عروة بن الورد : 1 

 . 77 – 76ـ :  1998جامعة القادسية ف  –ا ين ر : السينونة يف شعر الصعاليك و اهلوارج ف علي  اا  علي املدين ف رسالة ماجستًنف  لية االدا  2 

 . 90ـ :  1996جامعة املستنصرية ف  –د ف رسالة ماجستًن ف  لية اآلدا  عروة بن الورد ف الشاعرالفارس ف علي ٗنيل ا٘نين ر : ا 3 

ا ف 132/ 12حيازًن : ما ا تنل اقلقـو من جانب الصدرف لساف العر  : ف  116 – 115ا ديواف عروة بن الورد : 4   املا ة أو ما بٌن تسعٌن ا  ما ة : ى مة : القطعة الكخمة من االبل ف وقيل ما بٌن الثالثٌن واملا ة أو ما بٌن السبعٌن ا  حـن

   ى   ا .    602/ 12: ين ر : لساف العر  : 

 . 29ا ديواف عروة بن الورد : 5 



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

88 
 

فينطلػػق الفسػػر الشػػعري للصػػعاليك املتمثػػل  ا1 القبيلػػة راغبػػاً اهلػػروج مػػن تلػػك القيػػود االجتماعيػػة الػػيت ال يسػػتطيع العػػيش فيهػػا البػػديل خػػارج 
باإلنعتاؽ عن اعتمع وداولة اخ اؽ لواعج الذات من اجل خلػق السػوف الشػعري املال ػ  لتلػك الػذات املغ بػة ف وقػد ادى ذلػك ا  شػيوع 

ي بصػػورة واضػػحة يف شػػعرى  الػػذي يصػػور صػػراع اينػػا و اىػػدلا مػػن اجػػل اثبػػات وجودىػػا الػػذي يبػػدأ غالبػػاً عنػػد شػػعراء البعػػد الػػذاغ الغنػػا 
الصعاليك مػن عنصػر الفرديػة ف املمثػل حالػة خػرؽ الن ػاـ القبلػي القػا   علػى أسػ  ٗناليػة داخػل اعتمػع أو شنثػل الفرديػة بسلمػة أدؽ علػى 

ؼ اعتمع يف اية صورة  ان  والي سبب  اف يؤدي باعتمع ا  أف يرفض ىػذه اينػا الناقمػة و يفردىػا العصبية ف وىذا اهلرؽ القانوين لعر 
و يستبعدىا من حكًنتو                االجتماعية ف في عل من صػاحبها شػاذاً أو خليعػاً ف و بػذلك ينػتهج أسػلو  الصػعلسة منه ػاً يف 

ذا التصور استطاع الباحث خالد مبارؾ أف يس  أغوار الشنفرى حينما خا ب أبنػاء قبيلتػو يف وهب ا2 الن ر ا  الذات و اعتمع و الطبيعة 
 قولو :

 وليييييييييييييي دونكيييييييييييييم اهييييييييييييييلون   سييييييييييييييد عيمليييييييييييييييـ
 هييييييييييييم الييييييييييييره    ال مسييييييييييييتودع السييييييييييييّر شيييييييييييياُ ٌ 

  

 وارقييييييييييييييييييييي  زهليييييييييييييييييييييول   و عرفيييييييييييييييييييييييياء جييييييييييييييييييييييألُ  
 (3)لييييييييييديهم   و ال الجيييييييييياني بمييييييييييا جييييييييييّر يخيييييييييي ُل 

 
فالشاعر  ما يرى مبارؾ انو يرس  لصورة مسانو اجلديد الذي أبدلو ّنسانو القدًن عن  ريق االنتماء ا  عاٍ  جديد ف معطيػاً ذلػك 
املساف اال وىو الصحراء صفات ايلفػو الػيت فقػدىا مػع مسانػو القػدًن ف وتبػٌن ىػذا عػن  ريػق لف ػة   وا ا الػذي اراد مػن خالهلػا أف يرتػق 

وهلػذا   فهػو يهػر  ا  مسػاف خػارج املن ومػة اجلماعيػة   املن ومػة  ا4 صل بفقده على االماف واال مئنػاف يف مسػاف القبيلػة املساف الذي ح
و تلػك ىػي اققيقػة الػيت أشػار اليهػا  ا5 القبلية ا فًنى يف ايرض مناى يبتعد عن ايذى وىو  املنػاى ا الػذي زنقػق لػو  رامتػو اإلنسػانية ا 

القيسي حٌن قاؿ   أفَّ صرخة الشنفرى ىذه ٕنثل لوف  التحدي ف ينو يعتقد أّف ايرض ٗنيعها أرضػو ف واف انتقالػو  الد تور نوري ٘نودي
مػػن مسػػاف ا  تخػػر ىػػو انتقػػاؿ علػػى ايرض الػػيت مػػن حقػػو أْف يتحػػرؾ فوقهػػا ف فػػإذا أحػػ  بػػاّف لػػوف مػػن ايذى قػػد وقػػع عليػػو أو أّف قبيلتػػو 

فكػال عػن تالمػو و تشػرده و  ا6 أرضػو ا  أرض يسػوف فيهػا  رشنػاً و ا  مسػاف يسػوف فيػو      عنيػناً ا  أساءت اليػو فػإّف مػن حقػو أْف يػ ؾ
ه و اغ ابو خوفاً على حياتو فإّف وشي ة الدـ اليت تربطو واياى    تنقطع فيحن ا  أرضو ويشتاؽ ا  قومو وي ل متعلقاً بقومو فهػ  أافػار 

رى  شنثل ننوعاً واضحاً حنو تشخي  التحديات اليت تواجهه  بوصفه  أفراداً يعيشوف اروفاً خاصة فشع ا7 دعا مو يلوذ هب  ساعة الشدة 
خاصة غًن أّف املتتبع هلذا الشعر يلم  جانبا من العالقة بٌن ننوعه  الفردي وأحاسي  االنتماء لػديه  ف فسػليك بػن السػلسة واْف افتخػر 

 أف أح  بتعرض قبيلتو هلطر الغنو فيقوؿ : بتصعلسو اال انو يست يب لدواعي انتما و القبلي بعد
بُني العمراِن عمرو ب  جندِب            وعمرو ب  سعيييد والمكّ ُب اك بُ   ُيك ِّ
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 ف من املبحث الثالث الفصل الثاين . 88و ارقط زىلوؿ و عرفاء جياؿ ف سبق ٔنررنها : ف سيد عمل   65 – 64ا شرح شعر الشنفرى االزدي : 3 

 . 28ا ين ر : املساف يف شعر الصعاليك و الفتاؾ ا  هناية العصر ايموي : 4 

 . 18ا نفسو : 5 

 . 51ـ :  1979ف بغداد ف   د.ط ا  –ا ايديب وايلتناـ ف الد تور نوري ٘نودي القيسي ف دار اقرية للطباعة 6 

 . 111ـ :  1988جامعة املستنصرية ف  –ا ين ر: الغربة واقنٌن يف الشعر العريب قبل اإلسالـ ف صاحب خليل ابراىي  ف رسالة ماجستًن ف  لية االدا  7 
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 وال نأنأ لييييييو انييينييي ال أكييييي بُ             سعيُت ِلَعَمري سعًي  ير معجييزٍ 
ـَ فيها الحوفزان و حولي              فوارس هيميام  مت  يدع يركبييييوا كرادي

 (1) فاقد ييم هيييل أنكيييرن م ييييييرًة          م  الصبح يهديّ  أشقر م ييييرُب   
اف ٓندي اينا يف ال ٗناعة االنتماء  اف ىاج  شعراء الصعاليك خاصة  والشعراء العر  يف العمـو  ما بينها الد تور مصػعب 

اف صػادقاً يف ٕنثيػل ىػػذه اقالػة ومػا تفػرزه مػن ٓنػػديات ف اذ يالحػا اسػتعماؿ الشػاعر لكػػمًن حسػوف الػراوي ف فلػذلك نبػو ا  أفَّ الشػػعر  ػ
اجلماعة حأ يف بعض اقاالت اليت يتحدث فيها عن      نفسو ف باستثناء دناذج قليلة ال توحي بنوع من الفرديػة املطلقػة غػًن اهنػا تسػم  

اف ىػذه امل ػاىر االجتماعيػة فيمػا بػٌن الشػاعر و اعتمػع  ا2 اء ا  القبيلػة والػوالء هلػا بتصور أبعاد اقرية الشخصية وعالقتها بدواعي االنتمػ
يق ىي اليت أنت   الفن ب يهّنا وسيلة لربط املشاعر بٌن الناس  ما أ دىا الروا ي الروسي تولستوي باّف الفن   وسيلة أو أداة مهمة لتحق

ٌن الػذات املنت ػة للفػن وٕنوجػات البيئػة االجتماعيػة ف وىػذا التالصػق خمتلػل التػاثًنات علػى اي أّف ىنػاؾ تعانقػاً بػ ا3 ال ابط االجتمػاعي ا 
وىػذا بػدوره يبػٌن  ا4 حسب درجة العالقة والقدرة على الر ية الصادقة ف ومدى حساسػية الفنػاف  وتسشػل املشػاعر املتشػابسة و املتداخلػة 

للبيئة اليت يعيش فيها أثر  بًن على نفسية الفناف ف وأّف ما يع  عنو ىو نابع من الواقع لنا باّف الشاعر  جنء من اعتمع يتاثر ّنا حولو ف و 
ري الذي يعيش فيو ف ويع  عن أفسار اعتمع ومشاعره ف وأّف أفسار الفناف تسوف موا بة لعصره ف وأْف يسوف ملتنماً بقكايا اإلنساف اجلػوى

   ا5 ا
ية واالجتماعية فالبػد أْف يتػاثر شػعره وأفسػاره هبػذه البيئػة ف وّنػا أّف الشػعر نتػاج العقػوؿ والقػرا   فاإلنساف اذا  اف  ٖنرة البيئة الطبيع

فهػػو ٖنػػرة مػػن ٖنػػار       الت ربػػة ف لػػذلك مػػن العسػػًن علػػى الشػػاعر أْف ينشػػئ شػػعره يف معػػنؿ عػػن البيئػػة االجتماعيػػة والطبيعيػػة ف ففػػي شػػعر 
فيها ف  ما جند تصػويراً قػالته  االجتماعيػة ومػن ىنػا شنثػل شػعرى  ترٗنػة قيػال  بػرزت فيػو      الصعاليك جند صوراً للطبيعة اليت عاشوا   

 اآلثػػار البيئيػػة ف والقػػارث لشػػعر الصػػعاليك يلمػػ  فيػػو روح التػػذمر والتمػػرد نتي ػػة لقػػوة البيئػػة واعتمػػع عليػػو فامتػػدت تلػػك التػػاثًنات لتشػػمل
و واضػحاً مػن قػراءات املعاصػرين لشػعر الصػعاليك اذ انعسسػ  يف صػورى  الفنيػة م ػاىر تلػك نواحي حيال  املاديػة والفسريػة وىػذا مػا يبػد

 التاثًنات البيئية سواء ما  اف منها شن  ا  الطبيعة أو ا  اعتمع وىذا ما نلح و يف قوؿ تابط شراً : 
 و قلييييييييييييييييييييٍة كسيييييييييييييييييييينان الرمييييييييييييييييييييييييِح   بييييييييييييييييييييارزٍة  
 بييييييييييييييادرُت قنتهييييييييييييييا صييييييييييييييبحي   و مييييييييييييييا ِكلّييييييييييييييوا

 ريييييييييييييييييييدها  اال نعامتهييييييييييييييييييا  ال شيييييييييييييييييييء فييييييييييييييييييي 

 ضيييييييييييييحيانٍة   فيييييييييييييي شيييييييييييييهوِر الصييييييييييييييف محيييييييييييييرا ِ  
 حتيييييييييييييييي  نميييييييييييييييييييييُت الييييييييييييييييييييييها بعيييييييييييييييييييد إشيييييييييييييييييييرا ِ 
 منهييييييييييييييييييييا هييييزييييييييييييييييييييييم   و منهييييييييييييييييا قيييييييييييييييياُم بييييييييييييييييا ِ 

                                                 
فنتو ف االشتقاؽ ف ابن دريد  ت ف اقوفناف : ىو حارث بن شريك الشيباين ف  ي باقوفناف ب ينو قي  بن عاص  اقتلعو عن سرجو بالرم  ف و  ل ما قلعتو عن موضعو فقد ح   نانا ا 1/161ف نانا : الع ن والكعل ف لساف العر  :  48 – 47ا الُسليك بن الُسلسة أخباره و اشعاره : 1 

  شقر ا ف مغر   4/421ف اشقر : من الدوا  ف اال٘نر يف مغرة ٘نرٍة صافية زنمر منها السبيب و املعرفة و الناصية ف لساف العر  :  358:    د . ت ا ف   د . ط ا ف العراؽ –ىػ ا ف ٓنقيق و شرح : عبد السالـ دمد ىاروف ف منشورات مستبة املثىن ف بغداد  321

ٌُ غر  ف  ثًن العدو ف ين ر : لساف العر :   غر ا . 1/640:  ثًن العدو و هلذا قيل فرِس

 .   72ػ  71ٌن االنتماء القبلي و اق  القومي : ا ين ر : الشعر العريب قبل اإلسالـ ب2 

 . 9ـ :  2000 -ىػ  1420ف  2املوصل ف ط –ا يف النقد ايديب ف منطلقات و تطبيقات ف الد تور فا ق مصطفى ف والد تورعبد الرضا علي ف دار الستب للطباعة و النشر 3 

 . 73ـ :  1988ف  1اإلسسندرية ف ط –عبد ف منشاة املعارؼ  ا ين ر : فلسفة االلتناـ يف النقد ايديب ف الد تورة رجاء4 

 .16ـ ا :  1975 –ـ  1945ا املنهج االجتماعي يف النقد العريب اقديث   5 
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 بشيييييييييييييييراٍة خلييييييييييييييي    ييييييييييييييييوق  البنيييييييييييييييان بهيييييييييييييييا  
 

 (1)شييييييييييييددُت فيهيييييييييييييييا سريحيييييييييييييياً بعييييييييييييد اطيييييييييييييييراِ  
 

 ما يراىا الناقد عبد اإللو الصا غ تابع تلك املعاين يف صعوده ا  قلة مدببػة  سػناف الػرم  خاليػة مػن  ػل شػيء اال ه  الشاعر يف صورتو ىذ
من ذلك العريش اهلشيب القدًن الذي استعاف بو الصػعاليك لالختبػاء ومراقبػة الطريػق ف دػدداً الػنمن يف ضػحى يػـو مػن ايػاـ الصػيل احملرقػة  

سػػتقر فوقهػػا بعػػد شػػروؽ الشػػم  ف و  يسػػن لديػػو يف ذلػػك اعتمػػع مػػا ينتقػػي بػػو ىػػذا اقػػر سػػوى ثػػو  و نعػػاؿ وقػػد سػػبقو اليهػػا أصػػحاهبا وا
مه  ػػٌن معػػ اً عػػن شػػ اعتو و مػػن معػػو مػػن الصػػعاليك ف وقػػوة اإلرادة الػػيت ٘نلػػته  علػػى الوصػػوؿ ا  تلػػك القمػػة املدببػػة يف ذلػػك الوقػػ  

ا2 تطاعوا من خالهلا الوصوؿ ا  مبتغػاى  معتمدين على القوة الذاتية و شدة الباس اليت اس
وغػًن بعيػد عػن ىػذا ايكػاً اهلُلػق االجتمػاعي  ،

 املتمثػػل يف شػػعرى   الصػػ على اجلػػوع واالعتػػناز بالقبيلػػة وقػػوة اإلرادة واقػػـن وغًنىػػا فهػػذه وال شػػك صػػفات يتسػػموف هبػػا وتعػػد  خلقػػاً هلػػ  ف
صػعلسته  ف ولسننػا نريػد أْف نتحػدث عػن اجلانػب االجتمػاعي يف خلػق الصػعاليك يف  ولسنها صفات ذاتية شخصية  اف تاثًنىا يف ميداف

أال وىػي االشػ ا ية  ا3 ضوء قرّاءى  املعاصرين الذين  اف هل  يف الصعلسة  ابع معٌن وهنج خاص تتمين هبا املدرسة الصػعلو ية عػن غػًنى 
راء ف فكػاًل عػن اػروفه  االجتماعيػة العامػة الػيت ادنػازوا هبػا عػن اليت  انػ  مصػدر اإلع ػا  فعلػى الػرغ  مػن اػروفه  الشخصػية  ػوهن  فقػ

ة اعتمػػع اجلػػاىلي  تمعػػاً  بقيػػاً ال يقػػـو علػػى التعػػاوف أو التسافػػل االجتمػػاعي اال بصػػورة فرديػػة لػػدى ايغنيػػاء ف ومػػع ىػػذه  ال ػػروؼ القاسػػي
وىػذا مػا نلمسػو  ا4 تمثلػة بػالسـر  و انػ  دػط إلع ػا  اعتمػع امل لمة اسػتطاع الصػعاليك رفػع لػواٍء مشػرٍؽ مػن االشػ ا ية بػٌن اعتمػع امل

 بوضوح يف نصوصه  الشعرية ف  ما ىو يف قوؿ عروة بن الورد :
ييييييييييييييم جسييييييييييييييمي فييييييييييييييي جسييييييييييييييوٍم ك يييييييييييييييرة  ُِ ُأقسِّ

 
 (5)وأحسيييييييييييييو ِقيييييييييييييراَح المييييييييييييياِء   والمييييييييييييياُء بيييييييييييييارٌد  

 
اد الناقد عبد اهلل ج يل استشهد هبذا البي  للداللة على اش ا ية السـر اليت تعد س ية اجتماعية أصػيلة غػًن متسلفػة وصػفة انسػانية ال يػر 

وىسذا جند أخبار اش ا يته   ثًنة   ا6 هبا فخر أو استعالء بقدر ما يراد هبا دفاعاً عن أنفسه  ضد ال ميه  على اإلسراؼ و تبديد املاؿ 
 ا7 و متعػػددة اجلوانػػب ف و قػػد عػػرؼ اعتمػػع فػػيه  ىػػذه الصػػفة حػػأ أصػػبحوا مكػػر  ايمثػػاؿ ففػػي أمثػػاهل     ػػل صػػعلوؾ جػػواد ا  ثػػًنة 

د ولد وبسبب ىذه االش ا ية االجتماعية ناؿ عروة بن الورد مننلة رفيعة يف اعتمع ف حأ قاؿ معاوية بن أيب سفياف   لو  اف لعروة بن الور 
ىسذا تت سد صور االش ا ية يف بي  عروة الػيت ٕنثػل أعلػى الصػالت وايواصػر بػٌن افػراد ىػذه الفئػة وىػي مػا ا8 اليه  ايحبب  أف أتنوج 

                                                 
  ريد ا ف نعامتها : اهلشبة ف لساف العر  :  3/191  ضحا ا ف ريدىا : حرؼ من حروؼ اجلبل ف لساف العر  :  14/477اف العر  :   قلل ا ف ضحيانة : البارزة للشم  ف ين ر : لس      11/565ف قلة : أعلى اجلبل ف لساف العر  :  140 – 138ا ديواف تابط شراً و أخباره : 1 

  سرح ا ف ا راؽ :  راؽ النعل : ما أ بق  عليو  2/480: السيور اليت سنصن هبا : لساف العر  :  ًُ سرزنا  شرث ا ف  2/160ؿ اهللق ف لساف العر  : ػ  ىـن ا ف بشرثة : النع 12/610  نع  ا ف ىنًن :  سر الشيء و ثين بعكو على بعض ف لساف العر  :    12/582

    رؽ ا . 10/219فخرزت بو ف  رقها يطرقها  رقاً و  ارقاً ف و  ل ما وضع بعكو على بعض فقد  ورؽ ف و أ رؽ ف لساف العر : 

 . 112ـ :  1982عبد اإللو الصا غ ف دار الرشيد للنشر ف اجلمهورية العراقية ف  د.طا ف  ـ فا ين ر : النمن عند الشعراء العر  قبل اإلسال2 

 . 333ا ين ر : شعر الصعاليك منه و و خصا صو : 3 

 . 341: فسو فين ر : ا 4 

 . 52ا ديواف عروة بن الورد : 5 

 . 18ـ :  1996 -ىػ  1417ف  1االردف ف ط –ج يل مقداد ف دار عماف ا ين ر : القي  العربية ايصيلة من شعرنا القدًن ف الد تور عبد اهلل 6 

 . 52/ 3ـ : 1978 -ىػ                      1470ف  2لبناف ف ط –ف ٓنقيق : دمد أبو الفكل ابراىي  ف دار اجليل ف بًنوت         ىػ ا  518ا  مع ايمثاؿ ف ييب الفكل أ٘ند بن دمد بن أ٘ند بن  ابراىي  امليداين  ت 7 

 . 72/ 3:  يغاينا ا8 
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ا لػق عليهػا الد تورعبػػد اقلػي  حفػين الصػػلة الشخصػية قػا اًل     الصػػالت الشخصػية للصػعاليك  ػػابع معػٌن يغلػب علػػيه  ٗنيعػاً ىػو بعػػد 
يسميو الناس مػداراة أو  املػة أو مصػانعة ف فهػ  ال يقػروف ىػذه املصػانعات ف وال يع فػوف باملػداراة و  صالل  عن النفاؽ االجتماعي ف مما

  وىذا تابط شراً يبٌن لنا مذىبو يف الصداقة فيقوؿ اّف الصداقة الواىية الػيت  ا1 املواربة و ادنا يؤثروف دا ماً الصراحة الواضحة يف صالل  ا 
 فيقوؿ :  ا2 ية يف الشدا د ينبذىا غًن مشتاؽ اليها و ال مشفق من نبذىا ا ال يرجى منها بذؿ و ال تكح

 إنييييييييييييييييييييي إذا خيييييييييييييييييييييييّلٌة ضنييييييييييييييييييييييييت بناُلهييييييييييييييييييييا
 نجييييييييييييوُت منهييييييييييييا نجيييييييييييياُي ميييييييييييي  بجيليييييييييييييٍة إذ

 

 وأْمَسيييييييييييييييييَكْت ب ييييييييييييييييييعيِف الوصييييييييييييييييييِل أحيْييييييييييييييييييي ا ِ  
 (3)ألقييييييييييييُت   ليليييييييييييَة خبيييييييييييِت اليييييييييييره    أرواقيييييييييييي 

 
الشاعر يوض  لنا الصفات اليت رنب أف تتوافر يف الصداقة لسي يسػوف الصػديق صػديقاً دببػاً اليػو وىػي صػفات  ثػًنة فاسػ اتي ية 

 الصداقة اسلو  يدؿ  على احملبة والتكحية ومن ىنا يكع تابط شرا اآلليات الواجب توافرىا لدى الصديق ويف قولو ايكاً : 
 عييييييييييييييوٍل  لكّنمييييييييييييييا ِعييييييييييييييَولي   إْن كنييييييييييييييَت ذا 

 سييييييييييييّبا   اييييييييييييياِت مجييييييييييييٍد فييييييييييييي عشييييييييييييير ِ   
 عييييييييييييييييياري الـنابييييييييييييييييييب   ممتيييييييييييييييييد  نواشييييييييييييييييير 
 حّمييييييييييييييييييال ألويييييييييييييييييييٍة   شييييييييييييييييييهاد أندييييييييييييييييييييييييييٍة  

 

 عليييييييييييييي  بصيييييييييييييييٍر بكسييييييييييييييِب الحمييييييييييييييد سييييييييييييييّبا ِ  
 مرجيييييييييييييييي  الصييييييييييييييييوت هييييييييييييييييّداً بييييييييييييييييي  أرفيييييييييييييييييا 
 مييييييييييييييدالج أدهييييييييييييييم واهييييييييييييييي الميييييييييييييياء  ّسييييييييييييييا 
 (4)قييييييييييييييييّوال محكمييييييييييييييييٍة   جييييييييييييييييّواب  فيييييييييييييييييييييييا  

 
الد تور عبد اقلي  حفين يف ىذه ايبيات الصفات اليت يطلبها الشاعر يف صديقو أْف يسوف حنياًل  ثًن اقر ة واملغامرة والعمل لياًل   الحا

صػداقته  املبنيػة علػى مفهػـو الصػعلسة ومػا شنثلػو ىػذا االْنػاه   ا5 جواباً لآلفاؽ و انو يش ط أف يسوف صديقو صعلو اً وىو فعاًل مػا يريػده 
من مبادث وقي  ف ولذا فه  يفتخروف بالصعلسة منه اً للحياة ف فالصعاليك   ضػاؽ هبػ  مػذىب الفروسػية أو حػدود القبيلػة أو مػا شػئ  

ي  الفروسػػية ف و  ادّنػػا أرادوا أْف رنعلػػوا منهػػا مػػن أسػػبا  أخػػر . وىػػؤالء قػػد عمػػدوا ا  أف يكػػيقوا علػػى قػػي  الصػػعلسة هبػػاًء اشػػد مػػن هبػػاء قػػ
مػػذىبا ىػػو فروسػػية الفروسػػية ف و ػػاهن   ػػانوا ينشػػدوف بصػػنيعه  ىػػذا ا  أف يلفتػػوا النػػاس ا   القػػة اقريػػة الصػػحراوية الػػيت جعلػػ  تكػػيق 

  من اجل ابعػاد احسػاس الغربػة املقيتػة وىػ  وهلذا الصعاليك ُناجة ا  اإلخوة والتعاوف فيما بينه  ا6 م اىر السيادة القبلية من نطاقها ا 
يقػػاتلوف  يف  اىػػل الصػػحراء ف فاخػػذوا يبحثػػوف عػػن صػػديق متػػنف  سنفػػل بػػو و ػػاة ذلػػك اإلحسػػاس الػػذي   حنسػػو مػػن خػػالؿ شػػعرى  ف 

عرى  أهنػػ  حيػػث نػػراى  ينبػػذوف مػػن ال رنػػدوف لنفوسػػه        رغبػػة ... ف وأمػػا الػػذين رنػػدوف يف نفوسػػه  رغبػػة فيػػو ف فنشػػعر مػػن خػػالؿ شػػ
يؤثروف فيو صفات معينة ف مع مها صفال   صعاليك و  اصحا  خلق معٌن و ى  بذلك يسلسوف الطريق الطبعي  يف الصداقة ف فمن 
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مػػن ىنػػا فهػػ  عػػروة بػػن الػػورد الصػػعلسة باهنػػا ضػػرٌ   مػػن  ا1 املعػػروؼ أّف أوثػػق الصػػداقات مػػا قامػػ  علػػى تشػػابو و تقػػار  بػػٌن الصػػديقٌن ا
قي ف و اهنا أصبح  ِصنواً للفروسية ف بل لعلها تتقدمها يف ىذه الناحية من التكامن االجتماعي بٌن الصعلوؾ واملعوزين ضرو  النبل اهلل

فعروة   يسن يعد نفسو  احد الصعاليك بل  اف يعد نفسو زعيماً هل  أو داعية لفلسفة التصعلك  مػا يعػ  الػد تور يوسػل  ا2 يف قبيلتوا
يف ميػداف صػعلسته  ملػا قػاـ بػو مػن دور  روا اليو ىذه الن رة ف وىذا مػا أدى هبػ  ا  اف يسػمونو عػروة الصػعاليك بالف رفاقو ن  ا3 خليل 

  ا4 بارز يف مساعدة الفقراء و احملتاجٌن و تقدًن العوف هل  

 المبحث ال اني 
 شعر الصعاليك في ضوء المنهج النفسي 

ي الػػذي شنارسػػو اعتمػػع علػػى املبػػدع تنػػاوؿ املعاصػػروف  ثػػًناً البعػػد النفسػػي واثػػره علػػى يف دا ػػرة القػػراءة السػػياقية ويف ا ػػار ايثػػر النفسػػ
ل املبدع ونتاجو          ايديب ف فػاملنهج النفسػي الػذي يعػد مػن أ ثػر املنػاىج احتػواًء واسػهاماً يف تفسػًن ايد  يعػىن بالبحػث عػن العوامػ

وىذا يتاتى عن  ريػق  ا5 صوؿ ا  مصدر املادة الفنية اليت يستمد منها الشاعر شعره اليت أثرت يف ابداع الشاعر وعبقريتو ف  ما زناوؿ الو 
دة ٓنليل الصورة الشعرية اجلن ية يف ضوء اققيقة النفسية ف اذ تسمن  موعة من الدالالت النفسية خلل ايلفاظ  وال ا يب اللغوية للقصي

بػات الشػعرية ذات ايبعػاد النفسػية الواضػحة ف أو مػا تقػود اليػو تػداعيالا الفنيػة داخل الن  الذي   ىو خًن وسيلة معنيػة باستقصػاء اهلطا
من ازناءات يف نف  املتلقي ف ضمن ابرز لوحات البناء الفين يف القصيدة العربية ِناصة ف ويف تكػاعيل الشػعر اجلػاىلي بعامػة يهنػا تيسػر 

ءة اهلطابػػات            الشػػعرية ... الػػيت سػػخرىا الشػػعراء لسػػي يتحسمػػوا للمتلقػي مفػػاتي  أسػػرار تليػػة حػػدوث االسػػت ابة النفسػػية عنػػد قػرا
  ا6 بوسا تها بدفة التلقي ف من جهة ف ولي سدوا عوا فه  و تفاعله  ازاء ْنارهب  الشعرية يف صياغات فنية  موحيػة ف مػن جهػة أخػرىا 

تخر يقدـ ىذا العل  ايدوات الػيت تسػاعد الناقػد علػى   و بذلك فاف عل  النف  يستهدؼ تفسًن الشعر وتوضيحو ال تقوشنو ف ومن جانب
يّف مهمػة الناقػد النفسػي   تسػن سػهلة بػل تتطلػب بصػًنة نافػذة وراء ايلفػاظ الشػعرية ليقػع علػى مػدلوهلا الػذي   ا7  شل عا  ايديػب 

االجتماعية و أحواهل  الذىنية لالرتباط الوثيق  يبٌن نفسية قا لها ويتعٌن عليو معرفة الوسط الذي ينتمي اليو الشعراء والوقوؼ على حاالل 
لػػذا ُنػػث النّقػػاد يف اسػػتهالؾ ذنػػـو الشػػعراء النفسػػية ن ػػراً ملػػا قػػد سنلػػل بقا ىػػا يف الػػنف  مػػن تػػوتر  ا8 بػػٌن الشػػاعر و  ػػل مػػا ىػػو موجػػود ب 

أّف اإلنتاج الفين أو ايديب يشسل أحد نفسي  بًن يؤدي ا  قلق عصيب أو ما يدعى بالسب  ف وقد وجد الباحثوف يف  اؿ النقد النفسي 
ب الف الشػعر   خلػٌق فػين   ا9 ىذه السبل اليت يت  من خالهلا تفريغ املعاناة النفسػية ف فمػا مػن قصػيدة أبػدعها الشػاعر اال ولػو أثػر يف نفسػو 

يعّ  بو الشاعر عما يعتلج يف نفسو ف و ىو يف أ ثر أشسالو أصالة وايفية  بيعية واْف صحبها جهد وعمػل ف أّمػا النقػد فشػيء تخػرف انػو 
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ا أحساـ معينة تفكي تقدير ذلك اهللق الفين سواء أ اف التقدير معتمداً على منهج ذاغ أساسو التذوؽ أـ أنذ ُأسساً موضوعية تبىن عليه
واّف القصيدة الشعرية   جنء مستو  من الشاعر عنو ف و اقتطاع موثق من مشاعره وتصورات خميلتو ف  ا1 يف  موعها ا  ذلك التقدير ا 

ى أْف تسوف وتعبًن ي ل صادقاً مهما ُموِرَس فيو التمويو والتقسي  على حاالت ذلك الشاعر ودواخلو . والقصيدة بعد ىذا و ذلك قادرة عل
فكال عن ىذا اّف ٗنيع امل اىر النفسية   ا2 عرضاً مقبواًل قالة الشاعر . ومن القصيدة شنسُن للناقػد أْف يقػرأ الشاعر قراءة نفسية خاصة ا 

 النفسػػية بصػػورىا  لهػػا تسػػاعد الشػػاعر علػػى حػػذؽ     التصػػوير ب يفَّ اإلبػػداع الػػذي يسمػػن يف انتقػػاء ايلفػػاظ يػػاغ يف الغالػػب مػػن مػػرارة
  مػا الت ربة أو قسوة اقياة ف وىذه املرارة بدورىا صارت يف نف  الشاعر ميداناً لهبػداع الشػعري   يف نفػوس الشػعراء اجلػاىليٌن اسػتناداً ا

وناً وصل من انتاجه  الشعري ف و اعتقدوه مصدراً ر يساً للغوص يف أسرارىا و اإلملاـ بدقا قها ماداـ يشسل شانو شاف أيِّ أدٍ  أو فٍن خمن 
ف ال شعورياً ثراً يرتبط ّنبدعو ف أو ماداـ يلتقي مػع اقلػ  الػذي اسػتند اليػو علمػاء الػنف  يف ٓنليػل نفػوس مرضػاى  . اهنػ  اسػتفادوا مػن  ػو 

اإلنتػػاج الشػػعري أو ايديب عامػػة مصػػدراً للسشػػل النفسػػي يفػػوؽ املصػػدر املتحػػدد يف التمػػاس املباشػػر مػػع أصػػحابو مػػا داـ الشػػعراء وايدبػػاء 
     ما ىو يف قوؿ عروة بن الورد:  ا3 دوف فيو من اعاؿ الفسي  للتعبًن عن  ل ما يتحرؾ يف داخله  ا رن

 أعّيرُ مييييييييييييييييييييييييييييييييييوني أّن أميييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ريعيييييييييييييييييييييييييييييييييييةٌ 
 

 (4)وهييييييييييل ينجيييييييييييب َّ فيييييييييييي القييييييييييوِم  ييييييييييييُر التراُيييييييييييِ   
 

الشاعر ىنا يعاين معاناة نفسية من قومو ويشسو منه  ىذا ما بينو الباحث املعاصر صاحب جليل ابراىي  بقراءتو النفسية للبي  ب 
 بسبب الامه  المو بال يعة اي املسرعة ا  الشر فتعاور التصدع مع غربة النف  على ايالمو فتمىن لو   تسن أمو منه  ف ووصفه  باجلنب

 ػػو هلػػ   ليقابػػل أملػو النفسػػي بسػػلبه  صػػفة الشػ اعة الػػيت يفخػػر هبػػا العػريب ف لػػذا جنػػد الباعػػث النفسػي الػػذي يتمحػػور حولػػو يف معػرض ى ا
  يف البي  ىو لف ة   تريعة ا اليت بين  لنا اقالة النفسية املؤرقة للشاعر ف مما ا تنن باحاسي  التوج  والقلق النفسي ا  تلبد سحب اهل

وىذا اإلحساس لدى الشاعر ٕنسن بفعل حسو الفين ومعرفتو الغرينية بدالالت املوجودات اليت   ا5  و مك عة عليو وجداف الشاعر واشسا 
 اليت تقع يف حواسو من توايل و ْنسي  ما زنور من انفعاالت وذنـو يف نفسو داخل أُ ر ٗنالية دسوسة هلا حكورىا الفين ف اذ افَّ      

ويسػلك الشػاعر الشػػنفرى االزدي  ا6 مػة اقاجػػات الداخليػة الػيت تفرزىػػا الشػروط اهلارجيػة ٗنلػػة ا الفػن لػي  سػوى توايػػل املخيلػة يف خد
 املسلك نفسو يف معاجلة ذنومو يف قصيدتو الالمية اليت مطلعها :

 أقيييميييييوا بني امي صدوَر مطيِّكيييم            فانّييييييي إل  قييييوٍم سواكُم ألميييلُ      
 فييقييد حييمت الحاجات و الليل مقمٌر          وشدت لطّيات مطايييييا وراحيييييلُ      
 وفي االرض منًأى للكريم ع  األذى          وفيهييا ِلَمْ  خيييا  القل  متعييزلُ      
 (7)لعمر  ما باالرض ضيف عل  امرئ         سرى را باً أو راهباً و هو يعقيلُ      
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 . 76:  1989ف  1العراؽ ف ط –ا نقد الشعر يف املن ور النفسي ف ريساف ابراىي  ف دار الشؤوف الثقافية العامة ف وزارة الثقافة و االعالـ ف بغداد 2 

 .135ـ :  1999دمشق ف  د.طا ف  –رًن ىالؿ ف آناد الستا  العر   ةيف الشعر اجلاىلي ف دراسة ف الد تور ا حر ة النقد العريب اقديث3 

 . 103ا ديواف عروة بن الورد : 4 

 . 113ا ين ر : الغربة و اقنٌن يف الشعر العريب قبل اإلسالـ : 5 

 . 10ـ : 1978دمشق ف  د.طا ف  –رشاد القومي ا ُنوث يف املعلقات ف يوسل اليوسل ف منشورات وزارة الثقافة و اال6 

 . 64 – 62ا شرح شعر الشنفرى االزدي : 7 
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ى ع  قصيدتو الالمية ىذه ببعٍد واقعي  ما يراىا الناقد ايليا   اقاوي الػذي يسشػل مػن خالهلػا ذنػـو الشػاعر واروفػو يع  الشنفر 
النفسػية اقػادة الػػيت تع يػو مػن صػػراعو مػع بػػين قومػو  ومػن اعتمػػع الػذي ينتمػػي اليػو ومػن الطبيعػػة ومػن العػػا  ف وىػذا واضػ  مػػن خػالؿ بػػ  

د و ا ار اعتمع و االنسالخ عن ىذا العا  ف اي يتخذ من التفارؽ و االنبتات عن اجلماعة أو االنتماء ا    حنن العالقة القا مة بٌن الفر 
ويؤيد ىذا الناقد دمد عناـ بقولو اف الشاعر الشنفرى    اف يعيش صراعاً نفسياً عميقاً بٌن النرجسية اليت   ا1 اجلديدة ا بلغة عل  النف  

والذي زناوؿ من خالهلا  ما ترى   ا2 ة اليت يسعى ا  التعويض عنها ف ّن تمع حيواين بديل عن اعتمع اإلنساين ا اليت زنل  هبا ف والدوني
حب الشاعر لذاتو و داولة رفعهػا و  –من جانب  –ترى الد تورة رًن ىالؿ بقراءلا الالمية   التعويض عن مر ب النق  ف ينو اف عىن 

داولػة انتشػاهلا مػن حالتهػا غػًن املرضػية داخػل اعتمػع البشػري و اسػتبدالو هبػا  –من جانب تخػر  –إنّو عىن تو يدىا يف اعتمع اقيواين ف ف
وا  جانػب ىػذا يػرى الناقػد ايليػا حػاوي سػببا تخػر يف صػراعو مػع قومػو قػد يسػوف هلػا ايثػر النفسػي بالشػاعر املتمثلػة   ا3 أخرى مناقكة ا 

ومهما   ا4 ة العر  اي من الذين  لى السواد وجهه   وتدجى فيو حأ بات واحدى  يشبو الغرا  باالغربة ب يّف الشنفرى  اف من اغرب
د ومهما تعددت ايسبا  النفسية فإّف شنفرى   زناوؿ ػ ال شعورياً ػ أْف يقنع نفسو بانّو منت  ا  وجود انساين ىو شخصيتو ف أو ا  وجو 

حد يقتصر معو على اينا وحدىا . وىذا النوع من االنتماء اينوي ىو التعويض  انساين ممثل بشخصو ف فالوجود  لو يتسثل و سنتنؿ ا 
النفساين عن االنتماء النحين و بديلو يف الوق  نفسو . ومػا   يتحقػق ذلػك االنتمػاء ا  االنػا فػاف الشػروخ يف نسػج نػواة الػنف  تتعمػق و 

ا تػػدرأ الػػذات الالمنتميػػة عنهػػا  ػػل خلػػل عصػػايب عميػػق فاهنػػا تنػػنع ا  تفكػػي ا  الفصػػاـ باقتميػػة فأو رّنػػا ا  مػػرض عصػػايب تخػػر . فسيمػػ
  ا5 تو يد اينا على الدواـ فوا  اثبات االنتماء اليها وبذلك يغدو ىذا التو يد خطة دفاعية نفسانية تت  ال شعورياً يف الغالبا 

وال يتصػػور القػػارث ابتعػػاد امل ػػاىر النفسػػية ايخػػرى يف شػػعر الصػػعاليك عػػن املعانػػاة  واملتمثلػػة يف بسػػاء علػػى الشػػيب ومػػا لعبتػػو االيػػاـ       
والسنوف يف عمر الشاعر وتقلباتو ف وىذا ما نلح و يف نصوصه  الشعرية اليت حاولوا من خالهلا تصوير بسا ه  ضمن أُ ر حية ذات أبعاد 

مباشرة من خالؿ التوسل باللغة الشعرية املوعية بابعادىا النفسية ف لي د املتلقي يف نفسو مشاعر مقاربة لتلك اليت انبثق  من نف  نفسية 
الشػػاعر ف فهػػذا مالػػك بػػن حػػرًن اهلمػػداين يشػػعر برعػػب نفسػػي  بػػًن وحػػنف شػػديد رغػػ  جالدتػػو  مػػا بينتهػػا لنػػا الباحثػػة أوراس نصػػيل لػػدى 

 الشاعر يف قولو :
 عيييييييييُت وليييييييييم  جيييييييييزع مييييييييي  الشييييييييييب مجزعييييييييياً جز 

 والح بييييييييييييييييييييييييياٌض فيييييييييييييييييييييييي سيييييييييييييييييييييييييواٍد كيأنيييييييييييييييييييييي 
 و اقيبييييييييييييييييييييل إخييييييييييييييييييييييوان الصفييييييييييييييييييييا فأوضييييييييييييييييييعوا

         

 وقيييييييييييييد فيييييييييييييات ربعيييييييييييييي الشيييييييييييييباب فييييييييييييييييودعا 
 صييييييييييييييواٌر بجييييييييييييييو  كييييييييييييييان جييييييييييييييدبا فييييييييييييييييييامرعا
 (6)إليييييييي  كييييييييل احييييييييوى فييييييييي المقاميييييييية افرعييييييييا 

 

                                                 
 . 1/366ـ :  1979ف  4بًنوت ف ط –ا ين ر : يف النقد وايد  ف مقدمات ٗنالية عامة وقصا د دللة من العصر اجلاىلي ف ايليا اقاوي ف دار الستب اللبناين 1 

 . 292ـ :  2008ف  1دمشق ف ط –ن املستو  ا  املسبوت ف دراسة ف دمد عناـ ف منشورات وزارة الثقافة اهليئة العامة السورية للستا  ا اْناىات التاويل النقدي م2 

 . 142ا حر ة النقد العريب اقديث يف الشعر اجلاىلي : 3 

 . 1/366ا ين ر : يف النقد و ايد  : 4 

 . 220ا مقاالت يف الشعر اجلاىلي : 5 

  حوا ا ف افرع : تاـ الشعر  207/  14  جوا ا ف احوى : اسود لي  شديد السواد ف لساف العر  :   157/  14 صورا ف َنو : املنخفض من االرض ف لساف العر  :  4/475ف صوار : القطيع من البقر ف لساف العر  :  168ا مالك بن حرًن اهلمداين ف حياتو و ما تبقى من شعره : 6 

  فرعا . 8/249عر  :الشعر ف لساف ال
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ة تصػػور جػػنع الشػػاعر ب بسػػبب ر يتػػو للشػػيب يلػػوح يف مفرقػػو و يػػل  فػػق يستسػػ  تستشػػل الباحثػػة اوراس نصػػيل ىنػػا حالػػة نفسػػي       
بقسوة ما اسود من شعر رأسو  قطع بقر جا ع  يلته   ل ما اع ض  ريقو من نب  يف منخفكو بعد           اجلد  ف فصورة االنفعاؿ 

ما اعشوشب من املرعى  اف جنع الشاعر وحسرتو يتنايداف النفسي لدى الشاعر تتف ر من ىنا اي  لما  اف ىذا القطيع سريعاً يف التهاـ 
وا  جانػب ىػذا يػرى الػد تور جليػل حسػن أفَّ الشػعراء   يستفػوا   بػذ ر الػوىن الػذي  ا1 و اة وايالماً لسػرعة تبػدؿ سػواد الشػعر ببياضػو 

ته  القاتلػة الػػيت ٓنػدث يف داخلهػ  شػػرخاً يصػيب الشػيوخ فيقعػدى  عػػن النشػاط واقر ػة ف بػػل ٓنػدثوا عػن أبعػػاد ذلػك الكػعل املتمثلػػة بعػنل
مع نفسياً  بًناً يصرفه  ا  ذنومه  اهلاصة ومرارة ضعفه  غًن تهبٌن ّنا رنري حوهل  ف فللشيوخ عامله  اهلاص و لآلخرين عوامله  و ال جا

  ما ىو يف قوؿ عروة بن الورد :  ا2 بٌن عا  قوي متحرؾ و تخر سا ن ا

 عصييييييييييييياألييييييييييييييـ وراُيييييييييييييي أن ادّب علييييييييييييي  ال
 رهينيييييييييييييُة قعيييييييييييييِر البيييييييييييييييِت ُكيييييييييييييّل عشييييييييييييييييييييييةٍ 

 

 فيشيييييييييييييييمُت أعيييييييييييييييداُي   و يسيييييييييييييييأمني أهليييييييييييييييي 
 (3)يطييييييييييييف بيييييييييييي الوليييييييييييدان أهيييييييييييدج كاليييييييييييييييرأل 

 
يرى االستاذ جليل حسن دمد بقراءتو هلذين البيتٌن داولة الشاعر يف تصوير خواجلػو وتالمػو حػٌن يشػمتوف بػو أعػداءه لعلمهػ  أف 
الشيخوخة قد أفقدتو عوامل التحدي الصاـر و املواجهة املسينػةف  مػا اف ايىػل يسػامونو و يسػتثقلوف الػو ملػا تؿ اليػو مػن ع ػن و ضػعل 

الن ػػرة السػػوداوية املتشػػا مة ازاء الػػنمن علػػى حاضػػرى  ف ممػػا خلػػق يف انفسػػه  القلػػق و التػػوج  منػػو   فػػاهلوؼ مػػن لػػذا اسػػقط الشػػاعر  ا4 
اقاضر حصيلة موضوعية للشعور باالحباط و الغربة بٌن أبناء النماف .... فيحلموف      بعودة املاضػي الػذي لػن يعػود و شنكػوف يف ذ ػره 

ب يفَّ التشبث باملاضي الذي فيو مرحلة شبابو  يعس  صورة مػن صػور التمسػك  باقيػاة ف  ا5 فيو ا  ليطمئنوا رغبات النف              
فاقياة ليس   ػرد أيػاـ تتػوا  ف وسػنٌن تنقكػي ف وادنػا ىػي قػدرة وممارسػة وشػروع وداولػة لتحقيػق ذلػك الشػروع ف و ػاف علػى اإلنسػاف أف 

وىػػو اقنػػٌن ا  املاضػػي ف ويسػػوف  ا7 وىػػو مػا عرفػػو علػػ  الػػنف  باسػػ    النوسػػتاجليا ا ا6 ايتحقػق مػػن انػػو يعػػيش اذا  ػػاف قػػادراً علػػى الفعػػل 
بانبعاث أحاسي  قدشنة من الذا رة خبّػرىا املرء يف شبابو بفعل وقوعو ٓن  تاثًن اروؼ مشاهبة ل روؼ حدوث اهل ة السابقة ف واف ىذه 

ماضػػيو   النوسػػتاجليا ا ا  اآلالـ املاضػػوية علػػى قلتهػػا يف االسػػتهالالت الشػػعرية    ػػاف هلػػا أروع تػػاثًن يف ايصػػاؿ عا فػػة حنػػٌن الشػػاعر ا  
فكػػال عػػن بعػػض ايلفػػاظ الػػيت تعسػػ  مػػن  ا8 املتلقػػي ف مػػن خػػالؿ صػػور حيػػة رنالػػد هبػػا الشػػاعر سػػيل املنيػػة املسػػلط دومػػا علػػى سػػعادتو ا

قاذقػة الػيت من ور املنهج النفسي أحناف الشاعر وخماوفو املستقرة يف الوعيو ب بسػبب اسػلو  الػن   البػارع لػدى الشػاعر والصػياغة اللغويػة ا

                                                 
 . 47ا ين ر : صور الشعراء الفنية قبل اإلسالـ من من ور املنهج النفسي : 1 

 . 172ا اهلوؼ يف الشعر العريب قبل اإلسالـ : 2 

   رأؿ ا . 261/ 11  ىدجا ف الرأؿ : ولد النعاـ ف لساف العر  : 2/387ف اىدج : مشٌي رويٌد يف ضعل ف لساف العر  :  114ا ديواف عروة بن الورد : 3 

 . 173 – 172ا ين ر : اهلوؼ يف الشعر العريب قبل اإلسالـ : 4 

 . 350ا النمن عند الشعراء العر  قبل اإلسالـ : 5 

 . 111ـ :  1988مصر ف   د.ط ا ف  –ا اإلنساف والنماف يف الشعر اجلاىلي ف الد تور حسين عبد اجلليل يوسل ف دار االٓناد العريب للطباعة 6 

 . 77 – 74ـ :  1979ف  96ا ين ر : النوستاجليا أو اقنٌن ا  املاضي ف  لة  يب العا لة ف باشراؼ خنبة من اال باء و علماء النف  واالجتماع ف بًنوت ع 7 

 . 48ا صور الشعراء الفنية قبل اإلسالـ من من ور املنهج النفسي : 8 
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فه     ا1 تقـو بتحقيق االست ابة يف نف   املتلقي ف وذنا املنبعاف الثراف إلبداع الشعراء وتشسيل صورى  وموسيقاى  الشعرية داخل الن 
  رندوف ايلفاظ اجليدة و ين موهنا يف نسق جيد لسي تع  عما رنوؿ يف خوا رنا من أحاسي  مبه ػة  ف وىػ  ايكػا سنصػبوف يف عقولنػا 

مػػن حيػػث ىػػو  –لواعيػػة اسػػت ابات  انػػ  خمنونػػة يف نفوسػػنا ىامػػدة جامػػدة ... و يػػاغ القػػارث بػػدوره فػػال يتعػػرؼ فحسػػب علػػى الشػػاعر ا
  ا2 و ادنا يستشل مداخل ومسار  جديدة   زنسها يف نفسو  من قبل ا  –انساف تخر  موىو  

اءات احملػدثٌن وتػامالل   تطالعنػا صػور وحػاالت نفسػية أخػرى أ ثػر دقػة واذا ما فرغنػا مػن الصػورة النفسػية املسػتندة ا  الشػيب يف قػر      
وأبعد خياال  وألصق بػالفن والشػاعرية  اال وىػي تلػك الػيت عمادىػا اي ػالؿ  ػة لونػ  البنػاء الفػين لقصػيدة عصػر مػا قبػل اإلسػالـ ب يهنػا 

اوؼ وغربػة واحبا ػات تنسػ ها تناقكػات اقيػاة و مػا ٓنملػو تقـو برصد املشػاعر املفحصػة عػن املعانػاة النفسػية لشػعراء تلػك اققبػة مػن خمػ
 ىذه اي الؿ من رمنية  ثًنة الدالالت ا  حد التعارض الصارخ يف نفوس        الشعراء ف وىذا ما نلمسو لدى عروة بن الورد يف قولو :

 َسييييييييييييق  سييييييييييييلم    و أييييييييييييي  دييييييييييييياُر سييييييييييييلم 
 إذا حييليييييييييييييييييييييت بييييييييييييييييييييييأرض بينيييييييييييييييييييييي عيلييييييييييييييييييييييَّ 

 اًل ميييييييييييييييييييي  أم وهيييييييييييييييييييييبٍ ذكيييييييييييييييييييييييرُت ميينيييييييييييييييييييييياز 
 

 إذا حلّييييييييييييييييييييييييييييْت مجيييييييييييييييييييييييييييياورة السييرييييييييييييييييييييييييييييييرِ  
 و اهييلييييييييييييييييييييييييي بييييييييييييييييييييييي  اميييييييييييييييييييييييييرٍة وكييييييييييييييييييييييييييييرِ 
 (3)محيييييييييييييييل الحيييييييييييييييي أسيييييييييييييييفل ذي النقييييييييييييييييِر 

 
يبػػٌن الباحػػث عبػػد اجلبػػار النبيػػدي بتحليلػػو النفسػػي هلػػذه ايبيػػات أف الشػػاعر أعطػػى ي ػػالؿ اقبيبػػة ومسػػاف اقامتهػػا مننلػػة  بػػًنة يف 
نفسو ب بسبب معاناتو النفسية اليت سببها ِبعُد مساهنا عنو يف وق  بعد اف  ان  لصػيقة حياتػو فصػارت ذ ػرى  لمػا تػذ رىا دعػا لػديارىا 

خًن والنماء ف وىي ابسط ما يقدـ معداًل موضوعياً لنفسية الشاعر وىػو شنػر ّنسػاف الػذي ْنلػ  فيػو ذ ريػات الشػاعر ولقا ػو بالسقيا رمناً لل
و هلذا عػدَّ الػد تور نػوري ٘نػودي   ا4 باـ وىب ف فاملساف على وجو العمـو  يشًن ا  الع ة ّنا يثًنه من ذ ريات مشفوفة باي  و الشوؽ 

فكال عمن قرر أهنا   رموز لت ربة اي  اليت رند  ا5 ال لشعور   اجلماعة اليت ينمي اليها باقرماف من الو ن املساين ا القيسي اي الؿ ممث
واملسبوتػة الػيت ٕننػع الننعػات النفسػية مػن  ا6 رند فيهػا الشػاعر راحػة و لػذة نفسػيتٌن يطمػئن اليهمػا يف التعبػًن عػن بعػض مشػاعره اقبيسػة ا 

ًن ف وىذا بدوره ال يغلب على الننعات النفسية  وادنا تبقى قوة متحفنة قابلة لل هور ولسنها ت ل مع  ل ىذه خمتفيػة السًن يف  ريقها املس
مػػن خػػػالؿ الوقفػػػة الطلليػػة الػػػيت تعػػد مػػػرتة صػػػادقة  ا7 فيمػػا يسػػػمى بالالشػػعور وىػػػي ٓنػػاوؿ أف تطفػػػو علػػػى السػػط  و ت هػػػر بصػػورة ارنابيػػػة 

وىناؾ من يرى أف للشاعر يف االسػتهالؿ الطللػي   مل ػًا ينحػين يف الػو لػًنى ذاتػو مػن   ا8 ن الشاعر للحاالت النفسية اليت تدور يف  ذى
خػػالؿ وجػػوده ف وقػػد ا سػػب ىػػذا املسػػاف دالالت خاصػػة ف بقدراتػػو الواعيػػة مػػن خػػالؿ معايشػػتو هلػػذا املسػػاف الػػذي  ػػاف يف يػػـو مػػا يػػنعش 

أما  يفية حدوث االست ابة عند املتلقي فمتاتية من  أّف   تطابق  ا9 ثل شخصيتو امشارفو ف وتمالو ف بوصفو املل ا الذي ياوي اليو ف وشن
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 املسػاف مػع ذات الشػػاعر فيمػا يستحكػػره مػن صػور ملدر اتػػو اهلارجيػة املماثلػػة يف لوحػة اي ػالؿ ف و املرتبطػػة بالت ربػة النمنيػػة ف ىػو مػػا أدى
  ا1 بالشاعر ا  اشراؾ املتلقي ذنومو حٌن اإلصغاء اليو ا 

وماداـ اهلدؼ من االستهالالت الطللية استقصاء االنفعاالت اإلنسانية وما يتشعب منها لػدى الشػاعر مػن أحاسػي  نفسػية متمثلػة       
نية بالبساء و التحسر واهلوؼ واإلحباط  املستمر لديو ب بسبب صور الذ ريات ايليمة والتداعيات اقنينة اليت يعنزىا اضفاء اقياة اإلنسػا

فلػي  مػن السػهل ْنػاوز  لليػات قػي  بػن اقداديػة الػذي صػّدح هبػا   ا2 تقاة من ينبوع الشػعر علػى  لػل جامػد أصػ  أو دار مه ػورة املس
شعره مع اً عن اإلحباط النفسي الذي مين بو حٌن باعدت ايقدار بٌن الشاعر نفسو  وبٌن من يعشق ف فساف حبو سبب شقا و و سقمو 

 يف قولو : ا3 لقاء     صاحبتو  فع  استهاللو عن امئو ا 
 إنَّ الفييييييييييييييئاد قييييييييييييييد أمسيييييييييييييي  هاُميييييييييييييياً كلفيييييييييييييييييييياً 
 عنييييييييييييييا  مييييييييييييييا قييييييييييييييد عنييييييييييييييا  ميييييييييييييي    كرهييييييييييييييييييييييا
 و بعيييييييييييييييييييدما الَح شييييييييييييييييييييٌب فيييييييييييييييييييي مفارقيييييييييييييييييييييييي 
  يييييييييييييي كر الوصييييييييييييييل منهييييييييييييييا بعييييييييييييييدما شييييييييييييييحطت

 

 قييييييييييييد شييييييييييييفَُّ  ذكييييييييييييُر سييييييييييييلم  اليييييييييييييوم فانتكسييييييييييييييا 
 بعييييييييييييييد الّسييييييييييييييلّو فامسيييييييييييييي  القلييييييييييييييب مختلسيييييييييييييييييا

 هيييييييييييييييل فأنملسييييييييييييييياوبيييييييييييييييان عنييييييييييييييي  الصيييييييييييييييبا و الج
 (4)بهييييييييييييا الييييييييييييديار فامسيييييييييييي  القلييييييييييييب ملتبسييييييييييييييييا 

 
يبدو من خالؿ ىذه ايبيات أف الشاعر حاوؿ التعبًنعن واقعو الشخصي اليت تراه الباحثة اوراس نصػيل بقراءلػا لػو ومػا يػدور فيػو 

عة من مؤثرات نفسية  سببها املعاناة و تباري  اقب اليت يعانيها الشاعر ف ىذا فكال عن اقرماف املساين والنماين الذي أذ   مشاعر اللو 
وهلػذا  ا5 ه   ففاض  دمػوع الصػبابة مػن مػآقيه  حػٌن   رنػدوا أمػامه  بػديال يسػليه  عػنهن فولػد ذلػك لػديه  معانػاة نفسػية واقسرة لدي

 ترى الباحثة حياة جاس  أف بدء الشاعر قصيدتو بالغنؿ ياغ بدافع نفسٌي  فاقػب يف رأيهػا   عا فػة ٗنيلػة زنلػ  هبػا  ػل فػرد شػاباً و يهنػا
فيل ػا اليػو اجلػاىلي ليحػٍن فيػو هب تػو اذا انتهػى ا  اجتمػاع الشػمل و يسػتلذ عذابػو و يبسػي  ا6 فقػداهنا شػيخاً ا هبا مستمال و يبسي على
وللد تور عبد اجلبار املطليب رأي تخر يف وقػوؼ الشػاعر علػى اي ػالؿ اذ يػرى اإلنسػاف ال يواجػو ذ ػرى حبػو  ا7 أ اللو اذا انتهى بالفراؽ 

ذا رتػو ايكػا  ثػًن مػن ايحيػاف  ذ ػرى شػبابو الػذاىب  بعػد مػرور ح ػج  ثػًنة علػى فراقػو الػدار فػذ ر  القدًن   حسب ف وادنا تشػخ  يف
 شبابو و حبو و اهلصب الذي ٗنعو ُنبيبتو يف ربيع دا   ف حػوافن عا فيػة مثػًنة ٔنلػق جػواً مناسػباً للغنػاء والشػعر تفسػًنه وجػود النسػيب يف

ي ا  تسامي ْنارهب  الشعرية و اعالء صور انفعػاالل  النفسػية ب يفَّ   الشػعر نػنؼ فسػري ف ميع ذلك يؤد ا8 مطالع القصا د العربية ا 
يػة وجداين لدى الفرد الشاعر ينفثو ا   الوسط من خميلػة ٕنثػل دصػلة تشػ ؾ يف صػنعها مػؤثرات الرغبػة واإلرادة و اقاجػة البايلوجيػة و مر ن 
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لػػػذا خنلػػػ  ا  أف االسػػػتهالؿ الطللػػػي بسػػػل صػػػوره يعػػػد مػػػن  ا1 مػػػن الثقافػػػة و التحكػػػر ا  اينػػػا و املسانػػػة االجتماعيػػػة و املعػػػدات املمسنػػػة
 أخصب لوحات البناء الفين التقليدي للقصيدة العربية ف و أشهرىا يف البعدين الدالا والرمني فهو يتسع لسل االْناىات و الر ى النقديػة

نشاة ىذا الكر  من االستهالالت ف لذلك فاف وضع تفسًن متسامل لو يعد اليت أخكعها     الباحثوف ب بسبب الغموض النسيب احمليط ب
واملنهج النفسي أحد تلك التفسًنات املعتمدة من   ا3 بل لو ما يفسره و يؤولو حسب منطلقاتو النقدية وزوايا رصده   ا2 ضربا من العبث 

من اجل است الء أبرز االنفعاالت والعوا ػل واملشػاعر وايحاسػي  الػيت راـ الشػعراء صػهرىا يف صػور أ الهلػ  املػألى بآثػار املػوت واقيػاة 
 املتآخية .  

 هػراً مػن امل ػاىر النفسػية الػذي أضػفى علػى شػعر مو يػل شػّسل بػالنف  الشػاعر فخػر وسػيلة الناقػد يف الوصػوؿ ا  املػنهج  من ىنػا  ػاف 
الصػػعاليك بابعػػاده اقيػػة ب يفَّ قصػػيدة الفخػػر نبػػ  السػػاعة أو نبػػ  املوقػػل واالنفعػػاؿ املسػػيطر اسػػرع الشػػاعر للتعبػػًن عػػن فخػػره باسػػلو  

اء مرىػوٌف بطبيعػة اقالػة النفسػية واض  وىدؼ مباشر ٓندوه يف ذلك نشوة النصر و ال فر أو الرغبة يف ااهػار قوتػو ف وىػذا الػنمط مػن البنػ
ق ة اإلبداع أو باالْناه الفين أو املوضوعي ملعاجلتو اقدث الر ي  الػذي يطرحػو غػرض القصػيدة ب لػذلك جػاءت مع ػ  قصػا دى  دملػة 

ف ومػن ذلػك  قػوؿ بنمػاذج عػدة مػن ىػذا الػنمط النفسػي ف ولػوح املعاصػروف علػى ىػذا البنػاء الفػين و ػاالت الػيت يولػدىا الفخػر سػاعة قولػو 
 عروة بن الورد :

 ف  أ رُ  االخواَن ما عشَت للردى        كما أن  ال يتر  الماَء شاربيييييي        
 وال يست ام الدهر جاري وال أُرى        كم  بات  سرى للصدي  عقارب       
 (4)جانبي     افلُت حت  يستر البيتَ         وإْن جار ي ألوت رياٌح ببيِتهييييييا       

وتؤ د الباحثة زينب خليل حسٌن يف قراءلا لقوؿ عروة أفَّ الشاعرىنا يفخر بنفسو وأفعالو املنمازة بن تو الواضػحة الػيت تؤ ػد  ػات 
انػاً علػػى الػنف  ف والفخػر هبػػا ينػو  عػن التبػػاىي بايبػاء و اينسػػا  فػ اه يشػيد و يفخػػر بافعالػو ومػا قػػاـ بػو أثنػػاء غاراتػو الليليػة ليعطػػي برى

عا لػة ش اعتو القوية اليت شنتلسها وشدة باسو عػدـ حاجتػو ا  ٘نايػة القبيلػة الػيت ينتمػي اليهػا ف متباىيػا بتلػك الفئػة القليلػة الػيت ٓنميػو مػن 
يبيػات الػيت اجلوع و يد ايعداء فيشًن ا  قوة الفتياف الذين أنػذ مػنه  البيػ  والقبيلػة ف وهلػذا جنػد اجلانػب النفسػي غلػب علػى بنػاء ىػذه ا

ىذا فكال عن أّف الفخر بالنف  صفة مش  ة  ا5 تعمل على بناء مرتسنات فسرية ت هر جلية واضحة يف الصور اليت تتمخض عنها اللغة 
بٌن الشعراء ٗنيعه  وىذا ما دفع الد تور عبػد اقلػي  حفػين ا  أف يقػوؿ :   فػال يتصػور شػاعر قػط   يفخػر بنفسػو واف   يسػن يسػتحق 

فخػػر     شػػيئا ف بػػل  ثػػًن مػػن الشػػعراء علػػى مػػّر العصػػور يعلػػ  و يعػػ ؼ بانػػو ال زنمػػل ممػػا يسػػتحق أف يفخػػر بػػو شػػيئا ف ومػػع ذلػػك ال مػػن ال
يستطيع اال يفخر ف و انو يشعر بانو يتمين بنوع من املوىبػة غػًن املتاحػة لسػل النػاس ف وىػي الشػعر ف ومػن ه رنػد يف نفسػو احساسػاً خفيػاً 
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 مػا ىػو اقػاؿ مػع تػابط شػراً   ا1 خر بنفسػو ف فػإْف   يفخػر بشػاعريتو نفسػها ف فخػر بنفسػو يف اي صػورة مػن صػورىا ا بانو يستحق أْف يف
 الذي أنذ من السمات اجلسدية   املادية ا  ريقا للتفاخر والتعل  يف قولو : 

 ا برااال عجب الفتياُن م  أُمِّ مالييييٍك                يقول   لقد اصبحت أشعث     
 رأيتك برا  المفار  أيسييييييييرا                قليل اإل اء و الحلوبة بعدمييييييا    
 و يوٌم أهزا السيف في جيد أ يٍد                ل  نسوة لهم  لييف م لي أنكيييرا    
 (2)لقد كنت أَبَّاء الـ لة قسييورا                 ينح  علي  و هو ينزع نفس       

تؤ ػػد الباحثػػة نفسػػها يف بنيػػة ىػػذه النصػػوص معانػػاة النفسػػية للشػػاعر املتمثلػػة هبػػنؿ اجلسػػد وشػػحو  الوجػػو واتسػػاخ الشػػعر وشػػعثو  
 للداللة على عنة نفسيته  اليت شنتلسوهنا و يفخروف هبا ف وىذا بدوره ساعدى  على مالزمته  للصحراء و اجلػري املسػتمر يف  اىلهػا سػعياً 

يفَّ فئة الصػعاليك عاشػ   ا3 رقباً لطالب ثار مما ال يدع هل  الوق  للعناية باهلنداـ  وىو صورة من صورة الفخر بالنف  ب وراء املغامن أو ت
عاش  يف   صراع بٌن رغا ب الػنف  و مطادهػا و بػٌن حػدة االنتمػاء ا  اعمػوع وقػد افػرز ىػذا الصػراع ٗنلػة مػن املعطيػات والنتػا ج الػيت 

تناز بالنف  ف وتنامي الشعور هبا جعلػو رافكػاً لسػلطتها ف رغػ  أذنيػة ذلػك بالنسػبة للفػرد الػذي يعػيش يف اػل انعسس  يف شعرى  ف فاالع
جد  الصحراء ف ومطالع سساهنا اال أف ذلك   يلج بداخلو صفات يعتن هبا ف فػالسـر  وااليثػار و الرفػد ف   يػنؿ صػداىا يف نفسػو علػى 

ده ينصر املستغيث و يذ  عنو و يرس  لنفسو صورة مشرقة ال تقل عن الصور اليت ير هػا القػادة الرغ  من فقره املدقع وىو ذو باس ف وجن
 ػاملخلوع الكػعيل الػذي خلعتػو القبيلػة فػ ؾ يف وجػداهن  مػن أثػر   ا4 الفرساف من تغطية الكعل الذي يشعر بو الفرد املنبوذ من القبيلة ا 

عاناة النفسية ْناه أش اف الغربة وو اة الوحػدة النفسػية وقسػوة اقرمػاف مػن انػ  ايىػل عميق نافذ س لتو قصا دى  الشعرية املشحونة بامل
باقرية والدار ف بل اف سلو ه  نفسو  اف يطوي وراء االستهانة باقياة واالنطالؽ يف الفكاء العريض  واملغامرة الفتا ة املثًنة سخرية مريرة 

 و منو قوؿ تابط شراً : ا5 شعورعميق بالتمنؽ والتشرد و الكياع  الفردية اليت عاشها ىذا الصعلوؾ مما ولد لديو
 عييييييييييييييياذلتي ... إنَّ بعيييييييييييييييَ  الليييييييييييييييوم معنفييييييييييييييييييٌة  
 انّيييييييييييي زعييييييييييييٌم   لييييييييييي   ليييييييييييم  تركيييييييييييي عييييييييييي لي  

 إْن يسييييييييييييييأل الحيييييييييييييييا عيييييييييييييي  اهييييييييييييييل معرفيييييييييييييييييييييٍة      
 لتقييييييييييييييرع َّ عليييييييييييييييَّ اللسيييييييييييييي  ميييييييييييييي  نييييييييييييييييييييييييدمٍ   
 

 وهيييييييييييييييييييل متييييييييييييييييييياُع وإْن أبقيتييييييييييييييييييي  بيييييييييييييييييييييييياِ    
 يسيييييييييييييأل الحييييييييييييييا عييييييييييييي  أهيييييييييييييل  فييييييييييييييييا ِ ان 

 فيييييييييييييييي  يخبييييييييييييييييرهم عنييييييييييييييييد ))اابييييييييييييييييت(( ال ِ 
 (6)إذا  يييييييييييييي كرُت يوميييييييييييييياً بعيييييييييييييي  أخ قييييييييييييييي 

 
تلػػتم  الػػد تورة عا شػػة عبػػد الػػر٘نن بنػػ  الشػػا ئ ىنػػا أنػػٌن الشػػاعر مػػن معانػػاة تشػػوؽ يعتػػاده وسػػهر يؤرقػػو و معػػاودة  يػػل فػػدا ه 

يم  املاضية اليت  اف فيها فيعني نفسو ٓن   و اة املعاناة بافَّ  ل حي ا  فناء ف النف  يطرقو ليالً سارياً على ايىواؿ ف ذا راً لو ر ى ا
ويهتػل بعاذلتػػو لعلهػا القبيلػػة تمػػاًل اف ٔنفػل مػػن عنػل لومهػػا وينػػذرىا ّنػا سػػوؼ ْنػػرع مػن غصػػ  النػدـ لػػو فقػػدت بفقػده  ػػرًن اهللػػق أيب  

                                                 
 . 319:  عر الصعاليك منه و وخصا صوا ش1 
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 . 77ا ين ر : شعر الفخر يف العصر اجلاىلي : 3 

 . 78شعر الفخر يف العصر اجلاىلي :  ا4 

 . 1/43ـ :  1970مصر ف  د.طا ف  –دار املعارؼ   ا ين ر : قي  جديدة لألد  العريب القدًن و املعاصرة ف الد تورة عا شة عبد الر٘نن بن  الشا ئ5 

 . 144 – 141ا ديواف تابط شراً و أخباره : 6 
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وىذا بػدوره نػتج عنػو    ا1  يهتدي اليو عراؼ  وال ينبئ عن مسانو انساف النف  ف   زنتمل النجر و التانيب ف فمكى بعيداً ا  حيث ال
سػر   حالة اف اٍؽ يف التفسًن الذي يتحقق لفرد من االفراد عن  بيعة تفسًن  تمعو حالة موجودة و ت ل  ذلك يفَّ القػدرة الفرديػة يف الف

الثقػايف و  بيعػة شػعره مػع  تمػع تخػر . سػرعاف مػا يدفعػو ذلػك  حاؿ قا   و متحقق . وعندما رند الشاعر نفسو متفقا يف فسره و موحو
و قد  ان  صور  ا2 ا  االغ ا  عن حكارة قومو و  بيعة تفسًنى  ف الجئاً ا   تمع تخر مطابق لو يف التوجو و التفسًن و املعاجلة ا 

فعػػاالت الشػػاعر املباشػػرة أو الكػػمنية الػػيت صػور ىػػذه االسػػتهالالت النفسػػية لػػدى شػػعراء الصػػعاليك حبلػػى ببواعػث الػػن   تستشػػل عنهػػا ان
ترفدنا هبا اللغة و أدوالا ف وىذا ما أفصح  عنو استهالالت اهلمـو والشيب واال الؿ والفخر بالنف  وغًنىػا فهػي ٓنمػل نفسػية الشػاعر 

لعنػػا صػػور أخػػرى افصػػح  وا  جانػػب الفخػػر بػػالنف  تطا ا3 و تسػػوف   صػػدى ملشػػاعره و انفعالػػو ازاء موضػػوع القصػػيدة و مالبسػػالا ا 
قػا ببعدىا النفسي ف اال وىي صورة الرثاء اليت ال جنانب الصوا  فيها اذا قلنا اّف م اىر اقنف والتاسػي ا تنفتهمػا قصػا د أو أبيػات هلػا ا

يه   ػل حػرؼ خلدتػو ايوفر من االستهالالت اليت تفص  عن ع ي  املعاناة النفسية ف وْنسي  اآلالـ اليت يعانيها الراثوف حػأ اغرقػ  مػآق
تثػػار امل ػاف ايدبيػة ف ّنعػىن أّف الرثػاء قػد ٓنػوؿ ا  التعبػًن الػواعي عػػن حقيقػة اقػنف الػذي رنػده الشػاعر يف       نفسػو ف واىتمامػو بإاهػار 

ا ٓنمل من مشاعر حنينة الفقد بصور خمتلفة هلا الدالالت النفسية البارزة من من ور املنهج النفسي ف وبواعثها يف نف  الراثي أو الراثية ف ّن
لذا قيل :   الرثاء من الفنوف الػيت جػود  ا4 وصادقة ف اذ تسوف العا فة حلوال   يف الصورة ُنيث تقي  معها وحدة ىوية ال فساؾ لعراىا ا 

جود فيها الشعراء ف ينو تعبػًن عػن خل ػات قلػب حػنين ف و فيػو لوعػة صػادقة و حسػرات حػرى ف لػذلك فهػو مػن املوضػوعات القريبػة ا  
يعنوف بالرثاء ب يهّن   انوا ولعل ىذا ىو السبب الذي جعل الشعراء  ا6 يفَّ يف الرثاء تنفيساً عن النف  ويف الص   بتاً هلا  ا5 النف  ا ب 

ومػػن أ ثػػر االسػػتهالالت  ا7  ػػانوا رنػػدوف يف رثػػاء مػػن يفقػػدوف مػػن ذويهػػ  و احبػػا ه  و اصػػدقا ه  وسػػيلة الزالػػة االحػػناف وتػػروي  القلػػب 
 الرثا ية افصاحاً عن لواعج اقنف يف بعده

نفسو مع اً عن فسرة واحدة وىي الشعور بالرىبة من ا ل  النفسي رثاء النف  عند تابط شراً ٕنثل يف النصوص الشعرية اليت رثى هبا الشاعر
 اذ  يقوؿ : ا8 حيوانات الصحراء الشال و 

 ولقيييييييييييييييييييييييييييد علميييييييييييييييييييييييييييُت لتعييييييييييييييييييييييييييييييييييدونَّ 
 -ييييييييييييييييييييييييياكل  أوصييييييييييييييييييييييييااًل و لحميييييييييييييييييييييييياً 
 ييييييييييييييييييييييييا طييييييييييييييييييييييييُر كلييييييييييييييييييييييي  فاننييييييييييييييييييييييييييييييي

 

 ُِ عليييييييييييييييييييييييييي شييييييييييييييييييييييييييٌم كالحساُييييييييييييييييييييييييييييل - 
 كالشيييييييييييييييييييييييييييكاعي  يييييييييييييييييييييييييييير جيييييييييييييييييييييييييييادلِ   -

 (9)سيييييييييييييييييييييييييم  ولكييييييييييييييييييييييييي َّ وذو د يييييييييييييييييييييييييياوِل 
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رنػػد الػػد تور نػػوري ٘نػػودي القيسػػي يف ىػػذه ايبيػػات اف الشػػاعر اراد اف يستشػػل لنػػا  بيعػػة حياتػػو املتمثلػػة باضػػطراهبا النفسػػي الػػيت 
جعلتػػو علػػى يقػػٌن مػػن حػػدوث ىػػذا االمػػر ف وأدت ا  ٕنسػػن ىػػذه الفسػػرة مػػن وعيػػو ف لػػ  تفػػرض وجودىػػا علػػى ٗنيػػع ابعػػاد ىػػذا النمػػوذج 

ومػا  ػاف ذلػك اال خنينػا مػن العوا ػل  بتػ  يف داخلػو ف منعػو حنمػو و ابػاءه مػن  ا1 يػة ا لهػا الجػناءه الرثا ي الػذي وصػل بسػل دقػة  يف
التصػػري  هبػػا ف ػػاءت ىػػذه ايبيػػات ومكػػة عػػ َّ مػػن خالهلػػا عمػػا يف داخلػػو  ضػػمن ا ػػٌر حيػػة ذات ابعػػاد نفسػػية    تعسػػ  ذنػػـو الشػػاعر 

مشػسلة املصػًن و الصػراع اقكػاري و االحسػاس بالعدميػة ف تلػك املشػسالت اجلاىلي و ذنـو  تمعة و تصديو ملشػسالت  انػ  تػؤرقه   
فصػّور الشػعراء تلػك املعانػاة النفسػية الػيت   تعػ  عػن نفسػية الشػاعر و االْنػػاه ا   ا2 الػيت   تسػتطع معتقداتػو أْف ٓنلهػا ولػدث مػن روعػو ا

اليت قدمها تػابط شػراً تعػد دنوذجػا  ػامال للتصػور اقسػي لقصػيدة الرثػاء مػن فإّف الصورة الرا عة  ا3 دراستها ف يعين االْناه ا  روح   الشعرا
 خػػالؿ التامػػل ال البسػػاء والنػػد  فاهّنػػا   ٕنثػػل الفسػػر الشػػعري مػػن خػػالؿ القصػػيدة ف وتسػػوين الػػ ابط املوضػػوعي ملعػػا  الفسػػرة املسػػيطرة الػػيت

مػن ىنػا جنػد صػورة الرثػاء اػاىرة واضػحة يف اشػعار الصػعاليك  ا4 ليمن باحساس واع على  ل خطوة من اهلطػوات الػيت زنر هػا الشػاعر ا 
وتت لى فيو اللوعة واثر الف يعة يف مراثيه  فهي تبدو مع ة عن قدرة  ا5 بيهنا تتصل ُنيال  اتصاالً وثيقاً   وعلى شدة اجلنع يبىن الرثاء ا 

فعينػا ايب خػراش تراعيػاف  ا6 ديث عن العػٌن و الػدموع وغنارلػا قدرة فا قة يف التصوير وٕنثيل النف  بنغ  حنين ف فقد أ ثر الشعراء من اق
 يف قولو : ا7 الن   بعد أْف أثقلهما اقنف بابعاده النفسية فساف الن   شاىداً على سهاده 

 (8)لما عالها واعتادها الحزٌن بالسقِم ٌُ            فبا ْت  راعي النجَم عيٌ  مري ة    

ُيالحا ىنا الد تور اياد عبد اعيد بقراءتو النفسية أّف الشاعر اصابو اقنف والسػق  لفقػد صػديقو فهػو ال يستفػي بفػقء عينيػو وصػم        
يفَّ الشػػاعر الصػػعلوؾ ال شػػيء يهػػّن  ا9 اذنيػو حننػػاً و مػػداً ف بػػل تػراه زنػػوؿ دموعػػو ا  دمػػاء تعػادؿ احاسيسػػو النفسػػية املسػػدودة ودواخلػو ب 

سػػيتو ويثػػًن امنػػو و يبعػػث فيهػػا القلػػق سػػوى املػػوت ف و تعػػد  اهبتػػو قكػػية الوجوديػػة ايو  وىػػي قكػػية صػػراع  ويػػل و مريػػر أنػػذ اشػػساال نف
خمتلفة ع  التاريخ البشري ب لذلك امتازت قصا دى  بطغياف اهلاج  والننوع الذاغ ب يهنا تنطلق من مستوى نفسي مػؤثر لفقػداف وحػدة 

ا ػػ  بػػالقلق والفنػػاء الػػذي زنيػػل حيػػال  ا  عتمػػة يػػ ز صػػداىا يف أرجػػاء القصػػيدة ف وقػػد غلفػػ   ػػل مػػراثيه  بػػاقنف واجلػػنع القبيلػة وشػػعور د
الذي يعتمل يف نفوسه  ْناه االحبة الراحلٌن ف وهلذا جند صور استهالالت املراثي   تسن صياغات بيانية بقدر ما  ان  نابعة من تصوير 

لبسػػاء  أو ترمػػن لػػو حنػػو اسػػتبساء نفسػػو مػػن رثا ػػو هلػػا واسػػتبساء االصػػدقاء واالحبػػة و غػػًنى  ف و ىػػذا بػػدوره تػػرؾ مشػػاىد ٓنػػا ي انفعػػاالت ا

                                                 
 .  298ـ :  1967ف  10ا ين ر : اْناىات خمتلفة يف تصوير الطبيعة عند الشعراء اجلاىليٌن ف الد تور نوري ٘نودي القيسي ف  لة  لية االدا  ف بغداد ف ع 1 

 . 267ـ : 1987ف  1عماف ف ط –ر للنشر و التوزيع ف الد تور عفيل عبد الر٘نن ف دار الفس ًُ و حديثا ًُ ا ايد  اجلاىلي يف تثار الدارسٌن قدشنا2 

 . 67ـ : 1963بًنوت ف  د.طا ف  –العربية   ا الشعر والت ربة ف ارسيبالد مسليش ف ترٗنة سلمى اهلكراء اجليوسي ف دار اليق ة 3 

 . 8ـ : 1974ف  3العراقية ف ع ا وحدة الفسر يف القصيدة اجلاىلية فالد تور نوري ٘نودي القيسي ف لة الستا 4 

 . 2/102ا العمدة : 5 

 . 218ا ين ر : الشعر اجلاىلي خصا صو و فنونو : 6 

 . 113 ا ين ر : البناء الفين يف شعر اهلذليٌن :7 

 . 2/151ا ديواف اهلذليٌن : 8 

 . 114 – 113ليٌن : ذا ين ر : البناء الفين يف شعر الو9 



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

002 
 

ها االنطبػاع املػؤثر يف نفػ  املتلقػي  فكػال عػن رغبػة الشػاعر يف تصػوير احنانػػو  مػا يعانيهػا وىػو مػا ٘نلتػو لنػا اسػتهالالت أُبْػدِع فيهػا تكػػمنت
 مراثي عصر ما قبل اإلسالـ .

 لمبحث ال الثا
 شعر الصعاليك في ضوء المنهج األسطوري

املنهج ايسطوري يشسل جنًء ال شنسن أْف يفوتو القارث املعاصر للشعر اجلاىلي ملا يعنيو من االنفتاح على احد اجلذور املهمة اليت  
رة اعتمعػػات القدشنػػة الػػيت   تسػػن قػػد انَّػػو   شػػسل مػػن أشػػساؿ الػػوعي االجتمػػاعي شنثػػل حصػػيلة جلهػػود ٗناعيػػة ف ْنػػد ن ػػ ا1 انطلػػق منهػػا 

اعطػػ   ا2 امتلسػػ  بعػػد مقومػػات الفسػػر الن ػػري ا  العػػا  ف الػػذي يشػػمل السػػوف ف واعتمػػع والعالقػػة القا مػػة بينهمػػا يف صػػيغة شػػاعرية ا 
ًن السػوف ومػا فيػو مػن اػواىر لالنساف ما  اف يبحث عنو من أماف واستقرار لنفسو اقا رة اليت   تاِت اعتبا اً وادّنػا جػاءت مػن اجػل تفسػ

ا خلق  نوعا من الرىبة يف دواخل اإلنساف البدا ي ف ف اءت لػػ   ٕنثل أو  مراحل التفسًن الفلسفي ف وىذه املرحلة الفلسػفية ايو  شػاهن
رض ف والتامػل يػن   عنػو  شاف املراحل الفلسفية ايخرىف تنشا نتي ة التامل يف اواىر السوف  عالقػة ىػذه امل ػاىر ُنيػاة اإلنسػاف علػى اال

و تطمػئن ملػا زنػيط هبػا مػن  ا3 التع ب ف  ما اف التع ب يثًن التسا ؿ فإذا اثًن السؤاؿ فالبد  من االجابة عنو حأ لدأ نف  اإلنسػاف ا
 جن يات السوف اليت من بينها  اإلنساف ف ف اءت ايسطورة لتخرج  وامن اإلنساف الداخلية و ٕننحها شسالً موضوعياً موفرة لو اقماية من

عو  عرفػػ  الػػذي  املػػا                ٕنلسػػو ف وىػػي اػػاىرة   تسػػن حسػػراً قكػػارة دوف أخػػرى فسػػل الشػػ  ا4 ىػػواج  اهلػػوؼ و القلػػق 
االسػػطورة ف و  ػػاف لسػػل  تمػػع اسػػا ًن خاصػػة بػػو سػػواء  ػػاف سػػومريا او  نعانيػػا اواشػػوريا وغًنىػػا ف فػػػ    ػػل الشػػعو  عرفػػ  ايسػػطورة و 
التقػػ  عنػػدىا ف فهػػي تػػراث اإلنسػػاف حيثمػػا  ػػاف و اينمػػا  ػػاف ... علػػى بعػػد املسػػاف ف و علػػى اخػػتالؼ النمػػاف يلتقػػي اإلنسػػاف عنػػد نسػػيج 

لغػػرض التفسػػًن  ا5 تشػػابو املوحػػد ... ومنػػو يسػػتمد اإلنسػػاف عطػػراً ال ينمحػػي ف يػػذ ره بقدرتػػو علػػى اهللػػق واحملا ػػاة و االبػػداع ا ايسػطورة امل
والتقليػل لقكػايا واػواىر الطبيعػة ف وعلػى ىػذا فػػ   ايسػا ًن الع يمػة ليسػ  أوىامػاً بػل ىػي منطػوؽ الػنف  اإلنسػانية  لهػا ف ىػي االدراؾ 

و هلذا اختلل النّقاد يف ن رل  لألسا ًن فمنه  من يعػّدىا ضػرباً مػن اهليػاؿ   ا6 داولة هللق االنس اـ فيما بينهما ا الرمني للحقا ق ف و 
يف حػػٌن يراىػػا اخػػروف واقػػع صػػحي  ف اي قصػػيدة تتمثػػل يف شػػعا ر معيشػػة يػػرتبط هبػػا قصػػ  مقدسػػة يقػػـو بعمليػػة توضػػي  ىػػذه الشػػعا ر و 

دت موضوعالا فهي تبقى من وحي اهلياؿ ايوؿ أو املن ػر لفسرلػا ف و اعػين بػو خيػاؿ ذلػك الػذي ادرؾ ومهما تعد ا7 ربطها   باالعتقاد 
لعقا ػد شيئاً فاراد أْف يتبٌن حقيقتو ف وايسطورة ال ٔنلو من االبداع ُصػًنت بعػدىا اعتقػاداً واشنانػاً امػا ىػدفها فهػي تسػعى اليصػاؿ الفنػوف وا

مػػن ىنػػا عػػدَّ النّقػػاد املػػنهج  ا8 روحيػػة مػػع شػػعوهبا الغػػابرة ب لػػذلك صػػارت مثػػار اهلػػاـ الفنػػانٌن وايدبػػاء ا  االجيػػاؿ الالحقػػة وربطهػػا ُنيػػاة 
ايسطوري تفسًناً للسوف فمن حق ناقده اف يتخذ  ػل السػبل لتحديػد ذلػك التفسػًن شػرط أال يت ػاوز  ػريف البدايػة والنهايػة فيقػع يف سػوء 

                                                 
 . 60اجلاىلي :  ا ين ر : حر ة النقد العريب اقديث يف الشعر1 

 . 65ـ :  1995ف  1دمشق ف ط –ا ف الد تور عبد الباسط سيدا ف دار اقصاد للنشر و التوزيع  ًُ ا من الوعي ايسطوري ا  بدايات التفسًن الن ري   بالد الرافدين ٓنديدا2 

 . 1:  ـ 1979بغداد ف  د.طا ف  –نبيلة ابراىي  ف دار اقرية للطباعة  ا ايسطورة ف الد تورة3 

 .1:  فسوا ين ر : ف4 

 . 190ـ :  2002وأصالة اإلبداع ف فاروؽ خورشيد ف مطابع السياسة ف السوي  ف  د.طا ف  ا اديب ايسطورة عند العر  جذور التفسًن5 

 . 27عماف ف  د.طا ف  د.تا :  –نا ري ف مطابع الدستور الت ارية  دناذج ا ف دمد اجل               املشهد الشعري يف االردف  –الرمن  –السًنة الشعبية  –ا ٔنصيب ن  ايسطورة 6 

 . 43ـ :  1984ف 2فع 4ن ر: ايسطورة والشعر العريب ف ا٘ند مش  الدين اع ايب ف  لة الفصوؿ ػ القاىرة فمجا ي7 

 . 44:  1975ف  1مصر ف ط –ا ين ر : ايسا ًن دراسة حكارية مقارنة ف الد تور ا٘ند  ماؿ ز ي ف مستبة الشبا  8 
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مػػػن أسػػػرار وغمػػػوض خلقػػػ  عنػػػد انسػػػاننا املعاصػػػر لػػػذة ومتعػػػة قػػػل رموزىػػػا يف انواعهػػػا املتمثلػػػة فكػػػاًل عمػػػا زنملػػػو   ا1 ال اللػػػة و التكػػػليل 
فايسػػا ًن  لهػػا بتفريعالػػا املتعػػددة قا مػػة علػػى ايسػػطورة  ا2 بالطقوسػػية الػػيت ارتبطػػ  بالعبػػادة والػػدين ف والتعليليػػة ف والرمنيػػة ف والتارسنيػػة 

ان  سبباً يف نشالا وخلقها ومن ىػذا املنطلػق فػاف ايسػطورة   تنبػع مػن الرغبػة يف االشنػاف الػذي التعليلية غالباً ف اذ اّف لسل أسطورة علة  
 مما يصعب علينا امسانية ْنػاوز ايسػطورة ا3 يساعد اإلنساف يف مواجهة االزمات الس ى اليت يتعرض هلا اجلن  البشري  لو مثل املوت ا 

إلنساين و  لن ٕنوت اال ّنوت اإلنساف ف و  ل ما يستطيع ىذا أْف يفعلو ىو أْف وتناسيها ف فهي راسخة و م سبة يف الالوعي ا ايسطورة
ّنػا يناسػب واقعػو ليعػ  عػن ر يتػو للوجػود اإلنسػاين يف ىػذا  السػوف بسػل مػا زنملػو مػن  ا4 يع  عنها باشػساؿ أخػرى وأْف يعيػد صػياغتها ا 

جػل معرفػة الوجػود يف م هػره السػليب أو االرنػايب ويف سػياؽ مػا مكػى تغًنات و متناقكات داخليػة ف يسػوف مػن شػاهنا ٓنريػك االدراؾ مػن ا
جاءت قراءة نقادنا احملدثٌن لبعض نصوص شعراء اجلاىليٌن ػ والسيما  شػعراء الصػعاليك ػ  مػن ر يػو أسػطورية ولعػل ىػذا مػا جنػده يف قػراءة 

لػيت جػاءت هبػا ملحمػة  لسػامش ايسػطورية مػن الوجػو الػد تور نصػرت صػاٌف يػون  يستشػل لنػا  يفػاً أسػطورياً شناثػل ا  حػد مػا الفسػرة ا
ما يسعى اإلنسانية يف ر يتها جلدلية املوت واقياة ىذه اجلدلية اليت على اساسها بىن اإلنساف يف العصر اجلاىلي فسرتو  ما تعنيو اقياة لو و 

 بػػا مػػن رحلػػة البحػػث عػػن اهللػػود ف و بػػٌن الشػػاعر ا  القيػػاـ  بػػو ف   ذلػػك الػػوازع اإلنسػػاين املشػػ ؾ بػػٌن مػػا فعلػػو  لسػػامش بعػػد عودتػػو خا
اجلاىلي  الذي ادرؾ حقيقة وجوده بشسل        عقالين ف ممّػا رنعلػو سنػط لنفسػو  ريقػاً يكػمن بػو بقػاء ذ ػره و خلػوده املعنػوي ٕنامػاً  مػا 

و مػن خدمػة وواجػب ْنػاه مدينػة   ادرؾ ذلك  لسامش من قبل ف ففعل ما يكمن لو اهللود املعنوي ببقاء ذ ره الطيب مػن خػالؿ ماقػاـ بػ
 ومما يلمسو الد تور نصرت صاٌف من مالم  أسطوري يف شعرعروة بن الورد بقولو :  ا5 أوروؾ ا واىلها ا 

 كما أنّ  ال يترُ  الميييياء شاربييي           ف  أ رُ  اإلخوان ما عشُت لليردى     
رى     ُُ  بات  سري للصديِ  عقارب كم           وال يست ام الدهر جاري  وال ُأ
 (6)  افلت حت  يستر البيت جانبيي           وإْن جار ي ألوت رياٌح ببيتهييييييييا    

الشاعر ىنا ياخذ على عاتقو اعانة اآلخرين بسل ما زنتاجونو ما داـ  حياً ف وحرصو على جاره و الذود عنػو ووفا ػو لػو وعفتػو عػن 
ارى عنػو ف فهػذا اقػرص و العػوف الػذي يقدمػو الشػاعر البنػاء قبيلتػو تػرؾ مػن وراءه خلػوداً مػذ وراً  مػا ر ية جارتو اذا ما  شل لػو حػأ تتػو 

تر   أسطورة  لسامش خلوداً ومن ىنا عدَّ الد تور نصرت صاٌف عروة بن الورد أسطورة رمنية مشاهبة يسطورة  لسامش الش ا ها ِنلود 
نصرت صاٌف نصاً اخر لعروة بن الورد واف  اف ال سنرج عن معاين قراءتو للن  السػابق ففػي قولػو وىذا اهللود ما قرأ بو  الد تور  ا7 الذ ر 
 قولو :

                                                 
 . 115ـ :  1981ف  3فع 1القاىرة ف مج –ا ين ر : التفسًن ايسطوري للشعر القدًن ف الد تور ا٘ند  ماؿ ز ي ف  لة الفصوؿ 1 

 14ـ : 2006جامعة املوصل ف  –ا ين ر : املالم  ايسطورية يف الشعر العريب ف نصرت صاٌف يون  ف ا روحة د توراة ف  لية ال بية 2 

 .22ـ : 1985ف   3 فع   16السوي  ف مج –عا  الفسر  لة  الرمن وايسطورة والبناء االجتماعي ف ا٘ند ابو زيد فا 3 

 . 218ـ : 1990ف  1بًنوت ف ط –ي دمد ف املر ن الثقايف العريب ؿا الصورة الشعرية يف اهلطا  البالغي و النقدي ف الو4 

 . 167:  ملالم  ايسطورية يف الشعر اجلاىلي ا ا5 

 . 30-29ا ديواف عروة بن الورد : 6 

 . 167ا ين ر املالم  ايسطورية يف الشعر اجلاىلي : 7 
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 إنييييييييييييييييي امييييييييييييييييرؤ عييييييييييييييييافي إنيييييييييييييييياُي شركيييييييييييييييييييييةٌ 
 أَ هييييييييييييييييييزأُ منييييييييييييييييييي أْن سييييييييييييييييييمنت وأْن  ييييييييييييييييييرى 

               

 ُُ وأنييييييييييييييييييت امييييييييييييييييييرٌؤ عييافييييييييييييييييييي إنيياُييييييييييييييييييك وايييييييييييييييييد 
 (1)بييييييييييييييوجهي شييييييييييييييحوُب الح ِّ والحيييييييييييييي ا جاهييييييييييييييُد 

 

يؤ د الد تور أفَّ الشاعر ىنا يؤثر اآلخرين على نفسو وأفَّ ما يبدو عليػو مػن ضػعل وىػناؿ ىػو نتي ػة ارضػاء ابنػاء قبيلتػو  والسػيما 
 ف احملتاجٌن وسد عوزى  فهو يتخذ من مبد و ىذا يف حياتو اليومية لردة فعل  بيعية على واقع ال يرح  أحداً القوي والكعيل والغين واملق 

   ا2 السعي ليتخذ منو ٔنليداً لذ راه بعد املوت ف وما من شي يكمن لو البقاء وخلود الذ ر مثل الشعر الذي يصور فيو نفسػو  فكال عن
فناء فاملآثر اجلليلة ال شنسن أْف تقل بوجو النمن اْف   تت سد تشسيالت شعرية تتمتع بالبقاء بعد قا لها ب يفَّ الشعر فن يستعصي على ال

 ويؤ د ذلك عروة بن الورد يف قولو : ا3 من الذات املبدعة اعلى العس  
 ونامي وإْن لم  شتهي النوم فاسهريِ            أقلي عليَّ اللييوم يا بنت منيييييييي رِ   
 بها   قيل أْن ال أميلك البيييي  مشتييري            ذريني ونفسي   ُأمَّ حسيان اننيييي  
 إذا هييو امييس  هاميية فييو  صييييييرِ             الييدٍ احاديث  بق    والفت   ير خ 
  جاوب احجار الكناس   و شتييكي          إل  كيييل ميعييروٍ  رأ يي   ومينيييكييرِ  

 ذريني اطو  في الب د لعلنييييي            ُأخليك أو ُأ نيك ع  سوء مح يييييري    
              جزوعاً   وهل ع  ذا    م  متأخيييييرِ فان فاز سهٌم للمنية لم أكيييييييي    
 (4)وإن فاز سمهي كفكم ع  مقاعٍد            لكم خلف َأدبار البيوت   ومييينـيييرِ     

فيستشػػل الػػد تور نفسػػو بقراءتػػو ايسػػطورية املتمثلػػة بػػرفض الشػػاعر لػػذلك الصػػوت املتمثػػل بالال مػػة يف حثّػػو علػػى التمسػػك باقيػػاة 
ومتعها واْف يسل عػن لػوره الػذي يػؤدي بػو ا  احكػاف املػوت و اهلػالؾ بفعلػو ىػذا ف غػًن افَّ الشػاعر ال يػا  املػوت و يػرفض  ػل مػا مػن 

و ارادتو يف  لب ما يكمن ذ ره بعػد موتػو وىػو بػذلك يعطػي ذاتػو حكػوراً خاصػاً يت ػاوز بػو شػرط املػوت املقػ ف  شانو اف يثنيو عن عنمو
فكػػال عػػن ىػػذا اف الػػد تور نصػػرت صػػاٌف  بػػق املػػنهج   ا5 باإلنسػػاف واملقػػدر عليػػو فيحقػػق خلودىػػا املعنػػوي غػػًن اهلاضػػع لنمػػاف أومسػػاف 

يدلوجيتػػو املتوافقػػة مػػع ايدلوجيػػة  لسػػامش ايسػػطورية ف وىػػذا مػػا يت لػػى لنػػا يف قولػػو   ايسػػطوري علػػى نصػػوص عػػروة بػػن الػػورد مػػن خػػالؿ ا
عنػػدما يع ػػن اإلنسػػاف عػػن مواجهػػة و ٓنػػدي القػػوى اهلارجيػػة الػػيت تػػتحس  ّنصػػًنه املربػػوط ّنشػػيئتها ال رنػػد أنػػذاؾ بػػداً مػػن اإللت ػػاء ا  مػػا 

در م ب  ومصًن  هوؿ عن  ريق اللغات اقسية و اقتناصها و عدـ االفراط ينتشلو من واقعو السوداوي ف فيحاوؿ الفرار واالختباء من ق
يف تكييع ما وىب لو ف وىو يف جلوءه ىذا يسوف قد اختصر در  املشقة و البحث الال دي عما لي  من حقو مثلما فعل  لسػامش يف 

                                                 
 ف من املبحث االوؿ الفصل الثاين . 64ف ورد خالؼ يف رواية البيتٌن ف ين ر :  52-51ا ديواف عروة بن الورد : 1 

 . 168ا ين ر : املالم  ايسطورية يف الشعر اجلاىلي : 2 

 . 69ـ :  2005ة ف جامعة املوصل ف يا موقل الشعراء يف عصر ما قبل اإلسالـ ْناه النمن بٌن التحدي واالستسالـ ف حسن صاٌف سلطاف ف ا روحة د توراه ف  لية ال  3 

   ن  ا. 6/197ف السناس : موضع ف لساف العر  :  68 -66ا ديواف عروة بن الورد : 4 
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اهللود الذي يسػعى اليػو ىػو املسػتحيل بعينػو ف ولػذا جلػا ا   رحلتو الطويلة الىثاً وراء سر اهللود دوف جدوى ف وأعانو يف هناية املطاؼ باف
  ا1 ما شنسن فعلو و ٓنقيقو ع  اسعاد اآلخرين و ٓنقيق ما شنسن اف سنلد ا و و ذ راه بعد فنا و ا 

رايف ب ولعل يف سياؽ قراءة املعاصػرين ال شنسػن ْناىػل أسػطورة الغػوؿ الػيت تر ػ  االهلػا علػى نصػوص شػعراء الصػعاليك ببعػدىا اهلػ
فهػػي تػػرتبط بػػاحالـ اإلنسػػاف و تصػػوراتو الرمنيػػة  ا2 يفَّ   ايسػػطورة خرافػػة شػػعرية تعػػ  بطريقػػة رمنيػػة عػػن ن ريػػة فلسػػفية أو مػػذىب ديػػين ا

الشػػياء أو حيوانػػػات خرافيػػػة تػػػوميء ا  الت ػػػار  النفسػػػية يف اقيػػػاة و خماوفػػػو وتمالػػػو  وىػػػي تعطػػػي تفسػػػًناً قصصػػػياً شػػػبو منطقػػػي لت ػػػار  
ملا هلا من أثر خميل   ا4 وقد أوح  ىذه ايسطورة بالتخلخل و التناقض يف البيئة االجتماعية لذلك الوق    ا3 اف يف حياتو اليومية اإلنس

اءى خميل  استنفر احاسي  الشاعر ف وىو يواجو موقفاً عسًناً اثناء ْنوالو يف   الصحراء ا ف اذا أخذت تع يو حالة من القلق ... ف ملا ي  
لتلػػك السا نػػات  ا5 ىػػاـ ف اسػػتطاع بقدرتػػو اف زنوهلػػا ا  شػػيء مػػن اإلع ػػا  واملؤانسػػة ولػػو يف حػػدود أع ػػا  اإلنسػػاف بنفسػػو ا لػػو مػػن أو 

وموقفػػو منهػػا ف اذ افَّ الطػػابع العػػاـ الػػذي تر تػػو الغػػوؿ يف نفسػػية اإلنسػػاف يف ذلػػك العصػػر  ابعػػا يعسػػ  رعبػػو وخوفػػو مػػن ىػػذه السا نػػات ف 
ولعػل   تػابط شػراً يبقػى  ا6 ا على ىيئة حيواف أسطوري زنمل من الصفات ما  ان  ٕنثلو فعال لالنساف اجلاىلي ف اء تصوير تابط شراً هل

يبقى أوؿ من صاغ ىذه امليثولوجيا الشعبية على ىيئة قصة شعرية ف بل رّنا يسوف أوؿ مػن أوجػد أسػطورة الغػوؿ وأوؿ مػن أوجػد لػو شػسال 
 فقاؿ فيو : ا7 ىذا اجلن ف تلك الصورة اليت   تعرؼ هلا أوصاؼ  ثابتة اايقونيا يتماثل مع الشا ع املتصور عن صورة 

 اذا عينان في رأس قبيح         كراس الهر مشقو  اللسيييان        
 

 ا8 وساقا مخدج   وشواة كلبٍ        واوب م  عباٍء أو شنان        
يرى الباحث خالد جعفر رس  صورة الغوؿ هبذا الشسل جاء نتي ة ادماف الصعلوؾ العيش يف فكاء الصحراء الالمتنػاىي وانفػراده 
يف ايودية و سلو و املهامة املوحشة ف وىذه ايما ن امدت خيالو ّنادة حسايات اجلن وايرواح اليت وسع  خميلتو مما شسل عوامل ىّيات 

  ا9 تشػػا ل يف ارنػػاد الشػػسل ايسػػطوري اهلػػرايف فهػػو يػػناوج بينػػو وبػػٌن اقيوانػػات  افػػة وخاصػػة ايليفػػة والقريبػػة ا  نفسػػو لػو خلػػق التماثػػل وال
وىػذا التصػػوير الػػذي جسػده الشػػاعر جػػاء موافقػاً مػػع ر يػػة عصػػره ومػا ٕنثلػػو لالنسػػاف اجلػاىلي يف انتما هػػا للعػػا   املػا أحػػ  بالرعػػب منػػو ف 

الذي وصفو الشاعر فهو ذات وجو قبي  يشبهو الشاعر بوجو اهلر على وفق معتقد العر  يف اف اصل الغوؿ ونلم  ذلك يف شسل الغوؿ 
وصػػورتو ىػػو اهلػػرف مشػػقوؽ اللسػػاف ورجلػػي خمػػدج مشػػوىتٌن ولسػػاهنا لسػػاف  لػػب ف وتشػػبيهو ىػػذا يعطينػػا انطباعػػاً بػػاّف ر يػػة اعتمػػع اجلػػاىلي 

ى ا  عا  اقيواف أو قريبة منو االّ أهنا تفوؽ اقيواف الطبيعي بقدرلا على التشسل والتحوؿ لل ن   ٔنرج عن  وهنا منتمية بصورة أو باخر 
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فهػذا االستشػفاؼ ايسػطوري الػذي استشػفو لنػا الشػاعر الغايػة منػو التعريػل بواقعػو املػؤ     ا1 بصور خمتلفة وىذا ما تعنيو ٕناما  لمػة الغػوؿ 
من أّف توايل الشاعر اجلاىلي لألسطورة يف شعره   ادنػا  ػاف يهػدؼ ا  اضػاءة الواقػع الػراىن ف  وىذا ما ذىب اليو الد تور ا٘ند النعيمي

فكال عن ىذا   لقد استخدـ الصعلوؾ والفاتك ايسػطورة رمػناً لتسػوين عػا   ا2 أوالرناد عالقات بٌن ماىو موقل قدًن ف وموقل راىن ا
عن ذاتو يف ىػذا العػا  ف وقػد ٓنػوؿ ىػذا البحػث ا  ىػدؼ زنلػ  بتحقيقػو ف  وذني ذي وجود خاص سنكع لسلطتو و نفوذه ف فهو يبحث

فهو يف  ل تصرفاتو و سلو و وداوالتو السثػًنة يف اال تشػاؼ والتامػل والبحػث يف م ػاىر الطبيعػة ال سنػرج عػن  ونػو ذلػك الكػعيل الػذي 
يف سبيل ٓنقيق ذلك اهلدؼ ف وملا  اف تابط شراً يعاين يسعى لتحقيق غايتو يف تسوين عا  سنكع لسلطتو ف فسخر  ل موجودات املساف 

من استال  نفسي و اجتماعي  ونتهما عوامل عديدة ف فقد  اف أسرع الشعراء الصعاليك يف داولتو ٓنقيق وجوده بٌن اجلماعة يف اقسى 
رة اال اعتنقهػا ف هلػذا وجػدناه يتحػدث عػن مرافقتػو اروؼ القهر واقرماف واملعاناة ف متخذاً سباًل خمتلفة اذ   ي ؾ  ريقاً اال سػلسو وال فسػ

 ويقوؿ : ا3 الغوؿ و اورلا ف بل يذىب ا  أبعد من ذلك فينع  أنو تنوجها ا 
 فاصييييييييييييييييييييبحت و ال يييييييييييييييييييييييييول لييييييييييييييييييييي جييييييييييييييييييييارٌة 
 وطالبتهيييييييييييييييييييييييييييييييييييا ب عهيييييييييييييييييييييييييييييييييا فالييتيييييييييييييييييييييييييييييييييوت
 فقليييييييييييييت لهيييييييييييييا   ييييييييييييييا انـيييييييييييييري كيييييييييييييي  يييييييييييييري 
 فطيييييييييييييييييييييار بقحيييييييييييييييييييييف ابنيييييييييييييييييييييِة الجييييييييييييييييييييييييييييي ِّ ذو

 يتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  بالصفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياإذا كييييييييييييييييييييييييييييييييييلَّ امه
 -عـييييييييييييييييييييييييييياءة قيييفيييييييييييييييييييييييييير لهيييييييييييييييييييييييا حلتيييييييييييييييييييييييان 
 فمييييييييييييييييي  سيييييييييييييييييأَل   ايييييييييييييييييي  ايييييييييييييييييوب جار ييييييييييييييييييييي
 و كنيييييييييييييييييت إذا ميييييييييييييييييا همميييييييييييييييييُت اعتزمييييييييييييييييييُت  

 

 فيييييييييييييييييييييييا جار يييييييييييييييييييييا أنيييييييييييييييييييييِت مييييييييييييييييييييييا أهييييييييييييييييييييييوال 
 بيوجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييٍ   يهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييول فياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييت وال
 فولييييييييييييييييييييييييت   فكنييييييييييييييييييييييييت لهييييييييييييييييييييييييا ا يييييييييييييييييييييييييييوال
 سفاسييييييييييييييييييييييي  قيييييييييييييييييييييييد أخلييييييييييييييييييييييي  المحمييييييييييييييييييييييي 
 فييحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدَّ ولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم ُأرِِ  صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق 

 الطليييييييييييييييييييييييح ليييييييييييييييييييييييم   يييييييييييييييييييييييزالمييييييييييييييييييييييي  ور   -
 فيييييييييييييييييييييييييييان لهيييييييييييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييييييييييياللوى مينيييييييييييييييييييييييييييييييييزال
 (4)وَأحييييييييييييييييييييييييييييير إذا قليييييييييييييييييييييييييييييت أْن أفعيييييييييييييييييييييييييييييي  

 
مػن خػالؿ بنيػة الػػن  شنسننػا ابػراز فاعليػة اإلنسػػاف مػع النمػاف واملسػاف ىػػذا املسػاف الػذي ينعتػق فيػػو الصػعلوؾ مػن وحػدة اجلماعػػة و 

 ل يال ػ  فيػو ْنسػيد بػدا ي لتاملػو و موحػو يف اعػادة خلػق عاملػو ف ابعادىا انو يؤس  عاملاً متفرداً من صنع خيالو ايسطوري يوجد فيو بدا
فل  رند غًن العودة ا  الوعاء ايوؿ ا  ايسطورة زنا يها ويتنف  سحرىا و يستلهمها ويوافهػا ليعيػد بنػاء العػا  الػذي ينشػده بسلمػات 

ايْنَسِة و من الع مة ا  النطق ف ومن الوى  القاىر ا  فاستطاع الشاعر   ِنيالو اهلصب اف زنوؿ الغوؿ من التوحش ا   ا5  قوسها ب 
ساف الواقعية باللغة الفصيحة ف وبذلك يسوف قد أس  عاملاً متفرداً توجد فيو بدا ل من العناصر االجتماعية تليب  موحو ورغبتو يف ارناد امل

ر فيمػا تلعبػو ايسػطورة مػن دور القػوة و التحػدي وىػذا مػا يػراه ولعل يىل النقػد رأيػاً تخػ ا6 الذي يتحقق فيو انتما ه االجتماعي املفقود ا 

                                                 
 . 83ايسطورية يف الشعر اجلاىلي : ا ين ر: املالم  1 

 . 357ـ :  2005ف  1العراؽ ف ط –ا ايسطورة يف الشعر العريب قبل اإلسالـ ف الد تور ا٘ند ا اعيل النعيمي ف دار الشؤوف الثقافية العامة ف بغداد 2 

 . 64املساف يف شعر الصعاليك والفتاؾ ا  هناية العصر ايموي :  ا3 

َُ  سفسقا ف  ل 10/159 قحلا ف سفاسق: السيل ف لساف العر :  9/275 بكعا ف بقحل : الع   الذي فوؽ الدماغ من اجلم مة ف لساف العر  :  8/14ف بكعها : النساح ف لساف العر  :  166 – 164شراً و أخباره : ا ديواف تابط 4  : من السالؿ وىو التعب ف ين ر  ُّ

  لوىا . 15/263  ل  ا ف باللوى : منقطع الرملة : لساف العر  :  2/532  صقل ا ف الطل  : ش رة ف لساف العر  :  11/380السيوؼ وجال ىا : لساف العر  :   للا ف صيقال : شحاذ 11/594لساف العر  :

 . 65ا ين ر : املساف يف شعر الصعاليك و الفتاؾ ا  هناية العصر ايموي : 5 

 . 65اية العصر ايموي : املساف يف شعر الصعاليك و الفتاؾ ا  هن ا6 
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الػػد تور نصػػرت عنػػػدما علػػق علػػى ىػػػذه ايبيػػات بقولػػو افَّ   الشػػػاعر يف موقفػػو ىػػذا انػػػو اراد أْف يبعػػث برسػػالة ا  قومػػػو بانػػو ال زنتػػػاج ا  
فكال عن ىذا اْف ايسطورة اهلرافية ىي    ا1 ها امساندل  وأنو قادر على مواجهة ما يع ضو من اىواؿ واخطار يع نوف ى  عن مواجهت

  الوعاء الذي صب فيو الصعلوؾ والفاتك ن رتو ا  السوف و فسر فيو وجوده وحدد من خاللو عالقتو بالطبيعة وّنن حولو ف فوضع حػداً 
يعيػة أسػلوباً للتعليػل والتفسػًن صػيغ ّننطػق  هلوفو و قلقو وأسئلتو السثًنة ف وجعل من حصيلة ْناربو ومواقفو اليومية ومشاىداتو لل ػواىر الطب

الػذي  اد سنلو من املسببات ف امتنج فيو التامل باهلياؿ ف واقلػ  بػالواقع و التػاريخ باهلرافػة ف فسانػ  أسػطورة الغػوؿ الفػن اإلنسػاين ايوؿ 
عيػػة ٔنكػػع بالدرجػػة ايسػػاس لسػػلطة مػػن  الصػػعلوؾ والفاتػػك فرصػػة يف رسػػ  عػػوا  خياليػػة زنقػػق فيهػػا توافقػػو و يقػػي  فيهػػا عالقػػات اجتما

  ا2 الصعلوؾ ا
ولعػػل ال شنسػػن لقػػارث ايسػػطورة يف الشػػعر اجلػػاىلي مػػن املعاصػػرين اف يت ػػاوز مػػا لعبتػػو أسػػطورة الناقػػة الػػيت أخػػذت حيػػناً  بػػًناً لػػدى 

ا  ترجػع ا  مع ػنة النػيب صػاٌف    العريب ف  فاعتنازه هلا ال يقل عن أسطورة الغوؿ حأ تبينوا اف هلا وقا ع أسػطورية يف اعمػاؽ التػاريخ
اهػػرت عليهػػا عالمػات التقػػدي  الػػذي  ا3 يف ناقتػو ف فهػػي بػالرغ  مػػن االرادة اإلنسػػانية الػيت ٓنملهػػا  رمػػن الرادة الشػاعر يف ٓنقيقػػو المالػو 

وتت لػػى الر يػػػة ايسػػطورية للناقػػة يف اعتمػػػع  ا4 يبػػدو واضػػحاً يف العبػػادات اجلاىليػػػة اذ يػػذ ر بنػػو ايػػػاد  ػػانوا يت  ػػوف بناقػػة ا هػػػا   النبػػاء ا
لشرا  اجلاىلي ّنا  اف يفعلو ذلك اعتمع مع موتاه عندما  اف يقـو نفر منو بربط الناقة ا  ق  املي  عا سٌن رأسها وشننع عنها الطعاـ وا

حشر عليها را باً بدؿ اف يسًن علػى قدميػو يف حأ ٕنوت اعتقاداً منه  اف الناقة  ان  تا ل ع اـ املوتى ف  ذلك اعتقادى  اف املي  سي
اقشر وتسمى ىذه الناقة بالبلية وقد جاء فيها  اهن   انوا يعسسوف رأس الناقة أو اجلمل اي يشدونو ا  خلل بعد عقر احدى القوا   أو  

روف أف النػػاس زنشػػروف ر بانػػا علػػى  لهػػا لسػػيال لػػر  ه يػػ ؾ اقيػػواف ال يعلػػل وال يسػػقى حػػأ شنػػوت عطشػػاً وجوعػػاً فذلػػك يهنػػ   ػػانوا يػػ
ولعل ىذا ما دفع تابط شػراً ا  تشػبيو الػوادي املػوحش َنػوؼ البعػًن اذ ىنػاؾ تناغمػاً  ا5 الباليا ومشاة اذا   تعس  مطاياى  عند قبورى ا

ه املمارسة اليت جاءت على بينهما وذلك باستشعاره املوت يف  ليهما ليتك  لنا ما  اف من أثر لألسطورة يف الفسر اجلاىلي من خالؿ ىذ
 لسانو يف قولو :

 وواٍد كجييييييييييييييو  العيييييييييييييييِر   قفيييييييييييييير   قطعتيييييييييييييي 
 

 (6)بييييييييييِ  اليييييييييي ُُب يعييييييييييوي كييييييييييالخليِ  المعيَّييييييييييِل  
 

افَّ الصفة القدسية ايسطورية اليت اضفاىا الشاعر على الناقة   تاِت من فراغ أو ابتػداع شخصػي مػنه   مػا يػرى الػد تور نصػرت 
صاٌف ف فايسػاس الػديين الػذي  انػ  عليػو الناقػة يف االصػل ٓنػوؿ ا  اعتقػاد ميثػوديين عنػدى  ب ينػو ال نسػتبعد  ػوف اعتمػع اجلػاىلي قػد 

مما جعلو رند يف الناقة بعداً ميثودينياً وهلذا جاء حكورىا يف جػل قصػا ده ممػا يػدفعنا ا  ادراجهػا ضػمن الصػور ايسػطورية تاثر بناقة صاٌف 

                                                 
 82ا املالم  ايسطورية يف الشعر اجلاىلي : 1 

 . 67-66املساف يف شعر الصعاليك و الفتاؾ ا  هناية العصر ايموي : ا2 

 . 172ـ :1982ف  2عماف ف ط –ا ين ر : الصورة الفنية يف الشعر اجلاىلي يف ضوء النقد اقديث ف الد تور نصرت عبد الر٘نن ف مستبة االقصى 3 

 . 16/407ا ين ر : ايغاين : 4 

 . 5/251ـ :  1955بغداد ف د.طا ف  –ا تاريخ العر  قبل اإلسالـ ف الد تور جواد علي ف اعمع العلمي العراقي 5 

   عًن ا . 4/623ف العًن : الناقة ف لساف العر  :  182ا ديواف تابط شراً و أخباره : 6 



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

008 
 

وممػا تقػدـ نستشػل مػا   للناقػة مػن  ػابع قدسػي يف الذىنيػة اجلاىليػة ف ومػن ه دخوهلػا يف  ا1 اليت حفل هبا قس   بًن مػن الشػعر اجلػاىلي 
الػػيت احا ػػ  باقيػػاة اجلاىليػػة يف جوانبهػػا املتعػػددة ف وعلػػى ىػػذا االسػػاس جػػاء رسػػ  الناقػػة يف النصػػوص الشػػعرية نابعػػاً مػػن الػػدا رة امليثودينيػػة 

اذ نلحا يف صورة الناقة ضمن القصيدة اجلاىلية ما ىو   تعميق قسية الوجود البدا ي و نقش لو ُنيوية مذىلة يف  ا2 من ورى  امليثوديين ا
افَّ سػػر  ا3 وجػػود ىيسلػػي بنيػػاين صػػلب خػػارؽ ... خالقػػاً حسػاً صػػخرياً ال زمنيػػا قػػادرا علػػى ْنػػاوز املػػوت والفنػػاء ا وسػط املػػوت ف و خلػػق ل

ارتبا نا ببعض االعتقادات أو االعماؿ اليت يسخر منها عقلنا الواعي  اذا مػا اتػي  هلػا تفسػًن علمػي يؤ ػد رفكػها يرجػع ا  تلػك البػدايات 
االجػػداد الػػيت وصػػل  الينػػا عػػن  ريػػق الالشػػعور اجلمعػػي  مػػا عناىػػا مبتسرىػػا يػػونج ف أو ىػػو قػػوة ارتبػػاط  الفلسػػفية الػػيت ترسػػخ  يف اذىػػاف

و ل اإلنساف َنذوره العميقة بصورة روحانية الذي يدين بوجوده لعامل الوراثة النفسية ف وىو اشساؿ ددودة يف النف  موجودة وجوداً قبلياً 
إلنسػػاف املتحكػػر مهمػػا تطػػور ي ػػل بػػدا يا يف ر ػػن مػػا مػػن عقلػػو أو ايػػة زاويػػة مػػن اعماقػػو ويػػرتبط شػػسل منهػػا زنمػػل جػػنًء صػػغًناً مػػن نفسػػية ا

فكػاًل عػن  ا4 بطريقة الوراثة ا  تلك الساللة مثلما تربطنا اجسادنا بساللة الثديات ف فهػي ال تنتقػل بػاهل رة وال تعيقهػا اخػتالؼ اللغػات 
  ايسطورة الدينية املتمثلة باضفاء صفة االلوىية على أنفسه  وىذا ما يت لػى لنػا ىذا ىناؾ أسا ًن أخرى يف شعر الصعاليك تنطوي ٓن

 يف المية الشنفرى اليت سنتمها باحا ة ايراوي بو و جثومهن حولو جند ذلك يف قولو :
  ييييييييييييييرود األراوي الصييييييييييييييحم حييييييييييييييولي كأنهييييييييييييييا
 وييركييييييييييييييييييدن بانصييييييييييييييييييال حيولييييييييييييييييييي كييييييييييييييييييأنني

 

 يلُ عيييييييييييييييييييييييي اري عيلييييييييييييييييييييييه َّ الميييييييييييييييييييييي ُء الم ييييييييييييييييييييي 
 (5)ميييييييي  العصييييييييم أدفيييييييي  ينتحييييييييي الكييييييييبح اعقييييييييُل 

 
يلتم  الد تور نصرت النف  ايسطوري الذي زنملو الشاعر يف ىذين البيتٌن من خالؿ اضفاء صفة ايلوىية على نفسػو ُنسػ  نرجسػيتو 
 املتكػػخمة عنػػده الػػيت جعلتػػو يصػػور نفسػػو اهلػػاً بعػػد اف قّعرعناصػػر الطبيعػػة بصػػنفيها اجلامػػد واقػػي شػػعرياً ف فهػػو   رنػػد مػػن شناثلػػو يف السػػوف

صػورة ايلػػو السامنػػة يف الالوعػػي ويستشػل لنػػا ىػػذا مػػن تشػبيو ايراوي بالعػػذاري يف ْنمعهػػ  حولػػو ممػا اضػػفى علػػيهن بعػػداً   احملػيط بػػو سػػوى
فالشػنفرى يف ىػذا التصػوير  ا6 قدسياً فعذاري املعبػد يف الػديانات القدشنػة يتمػتعن بصػفات قدسػية اقػل رتبػًة مػن                       ايلػو 

بانّو قد اصب  جػنًء مػن العػا  اقيػواين عػ  سػلو و الػوذني ف فالشػاعر عػ  خيالػو   يشػسل العػا  علػى ىػواه ف عػ  خلػع  يريد أْف يقنع نفسو
قا للوف الداخل على اهلارج ف وايالج الذاغ على املوضوعي ايالجاً يفده ويتقحمو ال منطقيا . فاينا الفنية ال ٕنتلك أْف ترى االشياء اال وف

فاإلنسػػاف اجلػػاىلي   يكػػع نفسػػو موضػػع اآلهلػػة يف تصػػوير بػػالغ الغمػػوض لاللوىيػػة فهػػو ال يقرضػػها وىػػو البطػػل  ا7 فسػػية ا االنفعػػاالت الن

                                                 

 . 108 -107ة يف الشعراجلاىلي : ا ين ر : املالم  ايسطوري1 

 . 108: فسو ا ف2 

 . 362ـ : 1986مصر ف  د.طا ف  –ا الر ى املقنعة حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاىلي ف البنية و الر يا  ف الد تور  ماؿ ابو ديب ف اهليئة املصرية العامة 3 

 . 24-21ـ : 1987ف 1بًنوت فط –الد تور عبد الفتاح دمد ا٘ند ف دار املنهل ا ين ر : املنهج ايسطوري يف تفسًن الشعر اجلاىلي ف 4 

 صح ا ف اآلصاؿ : العشي : لساف العر   12/333ة ف لساف العر  : رويا ف الصح  : سواد ا  الصفر  14/351ف بسسر العٌن ف وىو من الشاء ال من البقر ف لساف العر : ُُ ؿُِ ف ايراوي : وىي تيوس اجلبل ف ويقاؿ لالنثى عنٌن وللذ ر وع 94-93ا شرح شعر الشنفرى االزدي : 5 

وصقع سند اجلبل : لساف العر  :   دفاا ف السي  : صقع اقرؼ 4/263 عص ا ف أدىف : الذي  اؿ قرناه حأ انصبا على أُذنيو من خلفو ف لساف العر  :  12/405 تصلا ف العص  : الوعل  ي بذلك لبياض يف يده و ىي العصمة ف ين ر : لساف العر  :  11/16العر  :

  عقلا. 11/465  ي ا ف أعقل : التحصن يف اجلبل ف لساف العر  : 2/576
 

 .  154ا ين ر : املالم  ايسطورية يف الشعر اجلاىلي : 6 

 . 242ا مقاالت يف الشعر اجلاىلي : 7 
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 –اذا جاز التعبًن  –  لذا غيب شخوص قصيدتو  ا1 الوحيد باسطورتو ... تا  قصا ده امللحمية اف تعرؼ ع ا ب أخرى غًن اإلنساف ا
رجعيات ايسطورية ف ليحل دل الثور اإللػو ف وهبػذا ٓنػوؿ الناشػط الصػعلوؾ وبػدوف وعػي منػو ا  صػورة و  يبق منها سوى ايراوي ذات امل

اص ف من اإللو بعد اف قهر م ا  الطبيعة بسل ابعادىا ف ووضع نفسو مر ناً استقطب دا رة الوجود استقطابا يتمتع باستمرارية غًن قابلة للتن
  ا2 سرار يف فكاء مساين بعيد عن  ل م اىر اهلطر و اهلوؼ ا توحي بذلك لف ة   تصاؿ ا القابلة للت

ومما يكاؼ ا  املالم  ايسطورية   الق  ا فسان  تروى ايسا ًن وال نوف بافَّ اإلنساف اذا قتل ودفن يف قػ ه خرجػ  مػن رأسػو 
 غًن موضع الثار قا ال : لسن عروة بن الورد ٓندث عن ىذه اهلامة يف ا3 ىامة تطالب بالثار وتقوؿ اسقوين اسقوين 
 بها   قبل أْن ال أملك البي  مشتري          ذريني و نفسي َأمَّ حسان إنّنييييي

 (4)إذا هو امس  هامية فو  صييبيّيِر           احاديث  بق    والفت   يُر خالدٍ        
الشاعر ىنا يؤ د حقيقة املوت  ما ا ػدىا الباحػث املعاصػر خالػد جعفػر بقراءتػو هلػا ف ويعطػي مسػاف القػ  بعػداً خرافيػاً مػن خػالؿ 

والشػاعر ال يل ػا ا  ىػذا النػوع مػن  ا5 ايراد لف ة   اهلامة ا اليت ٕنثل رمناً لل ػالـ والعطػش أو املػوت ف وواسػطة بػٌن عػا  املػوتى واالحيػاء 
ايديب اال ليسػمو مػن االشػياء املاديػػة خالقػاً بػذلك حالػة مػػن االنسػ اـ مػع الواقػع فيهػدؼ ا  تصػػوير قػوى الطبيعيػة املروعػة املليئػػة  التػاليل 
وىػػذا تعبػػًنٌعن واقػػع الشػػاعر املػػر الػػذي خػػاض فيػػو صػػراعاً دا مػػاً ف فمػػا الػػن  سػػوى صػػرخة ا لقهػػا الشػػاعر مػػن اعماقػػو ليشػػ ؾ  ا6 بايسػػرار

ما يعانيو من مرارة سببتها اروفو االجتماعيػة ف وهلػذا تسػم  لنػا قػراءة ايسػا ًن ببعػدىا اهلػرايف استشػفافاً ملعاجلػة املوضػوعات املتلقي معو في
االجتماعيػػة مػػن منطلػػق أفَّ   ايسػػطورة ليسػػ   ػػرد تعبػػًن عػػن مرحلػػة التخلػػل الفسػػري ف ولسنهػػا مرتبطػػة  ػػلَّ االرتبػػاط باالنشػػطة الفسريػػة 

وىػػػذا يقودنػػػا ا  اف ايسػػػطورة  انػػػ  احػػػد مسونػػػات القصػػػيدة يف ابعادىػػػا الفسريػػػة وقػػػد وضػػػ  ذلػػػك يف  ا 7 توا بهػػػا ا  واالجتماعيػػػة الػػػيت
 املعاجلات املوضوعية اليت  اف الشاعر يستمد معينها من موروثو ايسطوري املختنف خالؿ سنٌن حياتو . 

د املعاصرة يف دراسة شعر الصعاليك ٕنثل ْنسػيد قصػا دى  مل ػاىر يتبٌن لنا اف اجلهو  -يف أ ار املنهج االجتماعي -مما سبق قولو 
فف ػاءت  واثار الواقع واعتمع ف فهي اآلثار الناْنة من تقلبه  يف البيئة وتصوير معاملها أو ما  اف نتاجاً عنهػا فكػاًل عػن عالقػته  بػاعتمع

ناس ف وقد  اف هلذه ال روؼ اهلارجية اليت يعيشها الصػعلوؾ تثػار بعض صورى  قإنة تعج بالشسوى واي  والتف ع من املساف  والفقر وال
يف امػور متمينة  و   النتاج الشعري ّنيسمها ف ف اء مندفعا قوياً ّنثل الذات مبتدءاً بالفردية و منتهياً لو هبا  متمينا من الشعر اقماسػي 

و عدـ اهلكوع   النحن ا االّ بقدر ما تلبية من حاجات اينا ف جوىرية أتاح  اف اقو عن ىذا الفن الشعري  من خالؿ ق ة االنفصاؿ 
و لذلك جاء شعر اقر  عند الصعلوؾ ممتنجاً بعناصر الفردية معنزا قيمها ومفارقا لنموذج الشعر الفروسي الذي يستسب خصوصيتو مػن 

الذي يستطيع الشاعر الفارس أف زن ى بو يف  نل  ارتبا و باجلماعة و ذوده عنها ب ينو يع  عن  موح الذات الشاعرة يف ا تسا  اعد

                                                 
 .  56ـ :1988ف  2بًنوت ف ط –ا سوسيولوجيا الغنؿ العذري ف الشعر العذري دنوذجا ف الطاىر لبيب ف ترٗنة مصطفى املسناوي ف دار الطليعة 1 

 .155 – 154ا املالم  ايسطورية يف الشعر اجلاىلي : 2 

 . 6/356ا ين ر خنانة ايد  : 3 

 . 66ا ديواف عروة بن الورد : 4 

 . 66اف يف شعر الصعاليك والفتاؾ ا  هناية العصر ايموي : ا ين ر : املس5 

 .29ـ :1965مصر ف  د.طا ف  –الد تور عن الدين ا اعيل ف دار النهكة  ا ين ر : اقساية اهلرافية ف فريد رسن فوف ديرالين فترٗنة الد تورة نبيلة ابراىي  ف مراجعة6 

 . 15-14ا ايسطورة ف الد تورة نبيلة ابراىي  : 7 
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يف حػػٌن شػػّسل االْنػػاه النفسػػي صػػورة بػػارزة يف حيػػاة الصػػعاليك اسػػت لى املعاصػػورة معػػدهنا ف وىػػي صػػورة ىػػي ‘ اجلماعػػة الػػيت ينتمػػي اليهػػا 
ية   مػػا يػػالـز الشػػاعر  ػػواؿ االخػػرى تباينػػ  بتبػػاين قػػراءات املعاصػػرين انفسػػه  لشػػعر الصػػعاليك وٕنخػػض عػػن ذلػػك اف مػػن العوامػػل النفسػػ

ا حياتو بفعل الفطرة اإلنسانية ف و منها ما يطرأ على نفسو و يتاصل فيها بفعل اروؼ حيوية تست د عليو و ي ل تاثًنىا ديطاً بو ف و هلذ
النفسي بعد افنا و  اهرت ىذه االنفعاالت والتوترات النفسية و الصراعات الداخلية من السب  الذي ال يعاين منو وىو يف خك  الصراع 

فاخذ ينطلق صوتو اهلفػي مػن أعماقػو الداخليػة عػ  النصػوص الشػعرية لػنخ  الصػراع النفسػي و شػدتو ف لػذا جػاءت صػورى  الشػعرية مليئػة 
  بػػدالالت فسريػػة و نفسػػية  فبػػدت ْنػػربته  ىػػذه مؤىلػػة السػػتيعا  عمػػق املعانػػاة النفسػػية الػػيت ف رلػػا القبيلػػة ف فانبثقػػ  ىػػذه املعانػػاة عػػ

انتاجه  الشػعري وىػذا بػدوره افػرز دالالت نفسػية تبلػورت عػن شػعراء الصػعاليك  مػن خػالؿ معايشػته  هلػذا الواقػع وتعػامله  مػع مفػردات 
الطبيعة على وفق معطيػات الواقػع الػذي فرضػتو علػيه   بيعػة الصػحراء ف و اهلػوؼ يف  اىلهػا مػن خػالؿ مػناولته  ايسػفار الػيت عسسػ  

ذه املؤثرات ف فقػد ىيػا هلػ  مػا استحكػره مػن صػور تعسػ  التػاثًن الشػديدة اقساسػية يف املتلقػي  ليسػت يب هلػ  مػن تامالت الشاعر يف ى
و خػػالؿ دربػػة خا فػػة تػػؤثر يف ازنػػاء املعػػىن و بثػػو ف فكػػاًل عػػن ايسػػاليب الفنيػػة الػػيت يتميػػنوف هبػػا الشػػعراء ممػػا أتػػاح هلػػ  صػػياغة انفعػػاالل  

 ا  ْنارهب  الشعورية .  انطباعال  بصورة يروهنا اقر 
شنسن القوؿ اخًنًا أفَّ ايسطورة انعساس يف مقاومة وتعامل الفرد مع الواقع الذي يعيشو ف فساف الصعاليك اقر  ا  الوحش والناقة 

وج  ُنسب والرحلة والق  وغًنىا من مفردات الواقع الذي ٕنرس على وحشية الصحراء وربا ة اجلاش والش اعة والفروسية وىي صفات تُ 
بػة اإلخوة والتعاوف ف للخروج من شغل اقياة املرير ومسانة واقعها اقياغ املؤ  الػذي شػسلو الصػعاليك املنحػدرين مػن فئػات خمتلفػة  ايغر 

ر ٔنػياًل واملخلوع عن قبيلتو وغًنىا ف فسان  الصحراء أمه  اقاضنة وال بد أف يسوف التعامل ايسطوري حاضر يف عاٍ  مفتوح وخميلػٍة أ ثػ
 وانفتاحاً من اعتمع القبلي املقيد بعادات وضوابط رّنا قيدت الشاعر . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لمصادر والمراج ا
 .1992االْناه النفسي يف نقد الشعر العريبف دراسةف الد تور عبد القادر فيدوحف منشورات آناد الستا  العر ف  د. طاف  .1
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 –املسبوتف دراسةف دمد عناـف منشورات وزارة الثقافة اهليئة العامة السورية للستا  اْناىات التاويل النقدي من املستو  ا   .2
 ـ.2008ف 1دمشقف ط

 ـ. 1999دمشقف  د. طاف  –اْناىات نقد الشعر العريب يف العراؽف الد تور مرشد النبيديف منشورات آناد الستا  العر   .3

ف 1عمافف ط – تور عفيل عبد الر٘ننف دار الفسر للنشر والتوزيع ايد  اجلاىلي يف تثار الدارسٌن قدشناً وحديثاًف الد  .4
 ـ.1987

ف 1بًنوتف ط –أد  العر  يف عصر اجلاىليةف الد تور حسٌن اقاج حسنف املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع  .5
 ـ. 1984 -ى 1404

ـ  2002مطابع السياسة ف السوي  ف  د.طا ف  اديب ايسطورة عند العر  جذور التفسًن وأصالة اإلبداع ف فاروؽ خورشيد ف .6
 :190 . 

 ـ. 2002السوي ف  د. طاف  –أديب ايسطورة عند العر  جذور التفسًن وأصالة اإلبداعف فاروؽ خورشيدف مطابع السياسة  .7

 ـ. 1979بغدادف  د. طاف  –ايديب وااللتناـف الد تور نوري ٘نودي القيسيف دار اقرية للطباعة  .8

 ـ. 1975ف 1مصرف ط –اسة حكارية مقارنةف الد تور أ٘ند  ماؿ ز يف مستبة الشبا  ايسا ًن در  .9

 ـ.1951مصرف  د. طاف  –ايس  النفسية لهبداع الفين يف الشعر خاصةف مصطفى سويلف دار املعارؼ  .10

 ـ 1979بغداد ف  د.طا ف  –ايسطورة ف الد تورة نبيلة ابراىي  ف دار اقرية للطباعة  .11

ف 1العراؽف ط –ايسطورة يف الشعر العريب قبل اإلسالـف الد تور أ٘ند ا اعيل النعيميف دار الشؤوف الثقافية العامةف بغداد  .12
 ـ. 2005

 ـ. 1979بغدادف  د. طاف  –ايسطورةف الد تورة نبيلة ابراىي ف دار اقرية للطباعة  .13

 ـ. 1978بًنوتف  د. طاف أصوؿ عل  النف  يف ايد  العريب القدًنف زىدي جار اهللف  .14

ف شرحو و تب ىوامشو: ايستاذ عبد أ. علي مهناف وايستاذ  ًن جابرف دار الفسرف ىا356ايغاينف أبو فرج ايصفهاين  ت .15
 ـ.1986 -ى 1407ف 1لبنافف ط –بًنوت 

 ـ. 1988ةف مصرف  د. طاف اإلنساف والنماف يف الشعر اجلاىليف الد تور حسين عبد اجلليل يوسلف دار االٓناد العريب للطباع .16

 ـ.1978دمشقف  د. طاف  –ُنوث يف املعلقاتف يوسل اليوسلف منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  .17
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ف 1العراؽف ط –البناء الفين يف شعر اهلذليٌنف دراسة ٓنليليةف الد تور اياد عبد اعيد ابراىي ف دار الشؤوف الثقافية العامةف بغداد  .18
 ـ. 2000

 ف  د. تا. 8مصرف ط –ايد  العريبف العصر اجلاىليف الد تور شوقي ضيلف دار املعارؼ تاريخ  .19

 ـ.1995بغدادف  د. طاف  –تاريخ العر  قبل اإلسالـف الد تور جواد عليف اعمع العلمي العراقي  .20

 ـ. 1970القاىرةف  د. طاف  –التحليل االجتماعي لألد ف السيد ي ف مستبة ايجنلو املصرية  .21

املشهد الشعري يف ايردف  دناذجاف دمد اجلنا ريف مطابع الدستور  –الرمن  –السًنة الشعبية  –ب ن  ايسطورة ٔنصي .22
 عمافف  د. طاف  د. تا. –الت ارية 

 ف  د. تا.4القاىرةف ط –التفسًن النفسي لألد ف الد تور عن الدين ا اعيلف مستبة غريبف الف الة  .23

دمشقف  د. طاف  –ر ية نقدية معاصرةف دراسةف الد تور ٗنعة بوبعيوف نشر آناد الستا  العر  جدلية القي  يف الشعر اجلاىلي  .24
 ـ.2001

 ـ .1999دمشقف  د. طاف  –حر ة النقد العريب اقديث يف الشعر اجلاىليف دراسةف الد تورة رًن ىالؿف آناد الستا  العر   .25

مصرف  –ورة نبيلة ابراىي  ف مراجعة الد تور عن الدين ا اعيلف دار النهكة اقساية اهلرافيةف فريد رسن فوف ديرالينف ترٗنة الد ت .26
 ـ.1965 د. طاف 

 لبنافف  د. طاف  د. تا. –اقياة العربية من الشعر اجلاىليف الد تور أ٘ند دمد اقويفف دار القل ف بًنوت  .27

ٓنقيق وشرح: عبد السالـ دمد ىاروفف  فىا1093خنانة ايد  ولب لبا  لساف العر ف عبد القادر بن عمر البغدادي  ت .28
 القاىرةف  د. طاف  د. تا. –مستبة اهلاجني 

 ـ.2008ف 1ايردفف ط –اهلوؼ يف الشعر العريب قبل اإلسالـف ايستاذ الد تور جليل حسن دمدف دار دجلة  .29

 -ى 1404ف 1بًنوتف ط –ديواف تابط شراً وأخبارهف ٗنع وٓنقيق وشرح: علي ذو الفقار شا رف دار الغر  اإلسالمي  .30
 ـ. 1984

دمشقف  د.  –ف ٓنقيق عبد املعٌن امللوحيف مطبعة مديرية احياء ال اث ىا244ديواف عروة بن الوردف شرح ابن السسي   ت .31
 طاف  د. تا.

 دمشقف  د. –ف ٓنقيق عبد املعٌن امللوحيف مطبعة مديرية احياء ال اث ىا244ديواف عروة بن الوردف شرح ابن السسي   ت .32
 طاف  د. تا.
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مصرف  –الر ى املقنعة حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاىليف البنية والر ياف الد تور  ماؿ أبو ديبف اهليئة املصرية العامة  .33
 ـ.1986 د. طاف 

 ـف1982النمن عند الشعراء العر  قبل اإلسالـف عبد اإللو الصا عف دار الرشيد للنشرف اجلمهورية العراقيةف  د. طاف  .34

ف 1الُسليك بن السلسة أخباره وشعرهف دراسة وٗنع وٓنقيق: أ٘ند تدـ ثويين و امل سعيد عوادف مطبعة العاينف بغدادف ط .35
 ـ. 1984 -ى 1404

ف 2بًنوتف ط –سوسيولوجيا الغنؿ العذريف الشعر العذري دنوذجاًف الطاىر لبيبف ترٗنة مصطفى املسناويف دار الطليعة  .36
 ـ. 1988

 –يزديف داسن بن ا اعيل اقليبف ٓنقيق وتعليق: خالد عبد الر وؼ اجل ف دار الينابيع للنشر والتوزيع شرح شعر الشنفرى ا .37
 ـ.2004ف 1عمافف ط

 بغدادف  د. طاف  د. تا. –الشعر اجلاىلي خصا صو وفنونوف الد تور زنٍن اجلبوريف دار ال بية للطباعة والنشر والتوزيع  .38

 ـ.1979الد تور عبد اقلي  حفينف اهليئة املصرية العامة للستا ف  د. طاف شعر الصعاليك منه و وخصا صوف  .39

الشعر العريب قبل اإلسالـ بٌن االنتماء القبلي واق  القوميف الد تور مصعب حسوف الراويف دار الشؤوف الثقافية العامةف  .40
 ـ.1989ف 1العراؽف ط –بغداد 

 ـ.1961بًنوتف  د. طاف  –د تور دمد ابراىي  الشوشف مستبة منيمنة الشعر  يل نفهمو ونتذوقوف الينابث دروف ترٗنة ال .41

 ـ.1963بًنوتف  د. طاف  –الشعر والت ربةف أرسيبالد مسليشف ترٗنة سلمى اهلكراء اجليوسيف دار اليق ة العربية  .42

 ـ.1959مصرف  د. طاف  –الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاىليف الد تور يوسل خليلف دار املعارؼ  .43

 ـ. 1979القاىرةف  د. طاف  –رنا القدًن ور ية عصريةف أ٘ند أبو سويل ف اعل  ايعلى للثقافة شع .44

 -ى 1411ف 1لبنافف ط –الصعاليك يف العصر اجلاىلي أخبارى  وأشعارى ف دمد رضى مروةف دار الستب العلميةف بًنوت  .45
1990. 

 ـ.1990ف 1بًنوتف ط -ر ن الثقايف العريب الصورة الشعرية يف اهلطا  البالغي والنقديف الوا دمدف امل .46

 ـ.1982ف 2عمافف ط –الصورة الفنية يف الشعر اجلاىلي يف ضوء النقد اقديثف الد تور نصرت عبد الر٘ننف مستبة ايقصى  .47

املوصلف جامعة  –ااىرة الصراع يف الن  الشعري قبل اإلسالـف عبد اجلبار حسن علي النبيديف أ روحة د توراهف  لية اآلدا   .48
 ـ.1992
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 -ى 1411بغدادف  د. طاف  –عشرة شعراء مقلوفف ايستاذ الد تور حامت صاٌف الكامنف مطبعة دار اقسمة للطباعة والنشر  .49
 ـ.1990

مصرف  –عل  النف  وايد ف معرفة اإلنساف بٌن ُنوث عل  النف  وبصًنة ايديب والفنافف سامي الدرويبف دار املعارؼ  .50
 ـ.1971

ف ٓنقيق: دمد عبد القادر أ٘ند عطاف منشورات دمد علي ىا456اسن الشعر وتدابوف ابن رشيق القًنواين  تالعمدة يف د .51
 ـ.2001 -ى 1422ف 1لبنافف ط –بيكوفف دار الستب العلميةف بًنوت 

 ـ.1988ف 1اإلسسندريةف ط –فلسفة االلتناـ يف النقد ايديبف الد تورة رجاء عبدف منشاة املعارؼ  .52

املوصلف  –ايديبف منطلقات وتطبيقاتف الد تور فا ق مصطفى والد تور عبد الرضا عليف دار الستب للطباعة والنشر يف النقد  .53
 ـ.2000 -ى 1420ف 2ط

ف 4بًنوتف ط –يف النقد وايد ف مقدمات ٗنالية عامة وقصا د دللة من العصر اجلاىليف ايليا اقاويف دار الستب اللبناين  .54
 ـ.1979

 ـ.1996 -ى 1417ف 1ايردفف ط –ايصيلة من شعرنا القدًنف الد تور عبد اهلل ج يل مقدادف دار عماف  القي  العربية .55

مصرف  د. طاف  –قي  جديدة لألد  العريب القدًن واملعاصرةف الد تورة عا شة عبد الر٘نن بن  الشا ئف دار املعارؼ  .56
 ـ.1970

 بًنوتف  د. طاف  د. تا. –ف دار صادر ىا711نصاري  تلساف العر ف ابن من ور ٗناؿ الدين دمد بن مسـر اي .57

ف ٓنقيق: دمد أبو الفكل ابراىي ف دار اجليلف ىا518 مع ايمثاؿف أبو الفكل أ٘ند بن دمد بن أ٘ند ابراىي  امليداين  ت .58
 ـ.1978 -ى 1470ف 2لبنافف ط –بًنوت 

 ـ.1979لبنافف  د. طاف  –نشرف بًنوت مدخل ا  ايد  اجلاىليف احساف سر ي ف دار الطليعة للطباعة وال .59

 ـ.1974بغدادف  د. طاف  –املرثاة الغنلية يف الشعر العريبف الد تور عناد غنوافف مطبعة النىراء  .60

 ـ.1970ف 2بًنوتف ط –املرشد ا  فه  أشعار العر  وصناعتهاف عبد اهلل الطيب اعذو ف دار الفسر  .61

 ـ.1987لد تور عبد اقلي  حنفيف اهليئة املصرية العامة للستا ف  د. طاف مطلع القصيدة العربية وداللتو النفسيةف ا .62

 ـ. 1984ف 2مع   املصطلحات العربية يف اللغة وايد ف  دي وىبة و امل املهندسف مستبة لبنافف ط .63

 ـ.1983ف 3طمقاالت يف الشعر اجلاىليف يوسل اليوسلف دار اققا ق بالتعاوف مع ديواف املطبوعات اجلامعية باجلنا رف  .64
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من الوعي ايسطوري ا  بدايات التفسًن الن ري  بالد الرافدين ٓنديداًاف الد تور عبد الباسط سيداف دار اقصاد للنشر والتوزيع  .65
 ـ.1995ف 1دمشقف ط –

 ـ.2007 -ى 1428ف 1دمشقف ط –مناىج النقد ايديب اقديثف ر ية اسالميةف الد تور وليد قصا ف دار الفسر  .66

 ـ.1987ف 1بًنوتف ط –ايسطوري يف تفسًن الشعر اجلاىليف الد تور عبد الفتاح دمد أ٘ندف دار املنهل املنهج  .67

مواقل يف ايد  والنقدف الد تور عبد اجلبار املطليبف دار الرشيد للنشرف دار اقرية للطباعةف منشورات وزارة الثقافة واإلعالـف  .68
 ـ.1980العراؽف  د. طاف  –بغداد 

 ـ.1977ف 1لبنافف ط –النف ف الد تور أسعد رزوؽف املؤسسة العربية للدراسات والنشرف بًنوت  موسوعة عل  .69

 ـ.2001ف 1القاىرةف ط –ن ريات معاصرة يف تفسًن ايد ف الد تور  ًن سعد ح ازيف دار اآلفاؽ  .70

ف 1العراؽف ط –فة واإلعالـف بغداد نقد الشعر يف املن ور النفسيف ريساف ابراىي ف دار الشؤوف الثقافية العامةف وزارة الثقا .71
 ـ.1989

 ـ.1974القاىرةف  د. طاف  –النقد الفينف دراسة ٗنالية وفلسفيةف الد تور جًنـو ستولينتنف ترٗنة فؤاد ز رياف جامعة عٌن مش   .72

بغدادف  د.  –ة وحدة القصيدة يف الشعر العريب حأ هناية العصر العباسيف حياة جاس ف دار اقرية للطباعةف مطبعة اجلمهوري .73
 ـ1972طاف 

وحدة املوضوع يف القصيدة اجلاىليةف الد تور نوري ٘نودي القيسيف مؤسسة دار الستب للطباعة والنشرف جامعة املوصلف  د.  .74
 ـ.1974 -ى 1394طاف 

 االطاريح والماجستير 
 ـ.1983جامعة بغدادف  -االْناه النفسي يف النقد ايديب اقديثف حيدوش أ٘ندف رسالة ماجستًنف  لية اآلدا   .1

جامعة بغدادف  –اإلحساس باي  يف الشعر العريب قبل اإلسالـف نرج  حسٌن زابر العقايبف رسالة ماجستًنف  لية اآلدا   .2
 ـ.2000

 ـ.1998جامعة بغدادف  –البناء املوضوعي والفين يف شعر تابط شراًف اسراء رأف  نوريف رسالة ماجستًنف  لية اآلدا   .3

يف العصر اجلاىليف دراسة سيما يةف زينب خليل حسٌن الغربافف أ روحة د توراهف  لية ال بية  ابن رشداف  شعر الصعاليك .4
 ـ.2000جامعة بغدادف 
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جامعة بغدادف  –شعر الفخر يف العصر اجلاىليف زينب خليل حسٌن الغربافف رسالة ماجستًنف  لية ال بية  ابن رشدا  .5
 ـ.1995

 –سالـ من من ور املنهج النفسيف أوراس نصيل جاس ف رسالة ماجستًنف  لية ال بية للبنات صور الشعراء الفنية قبل اإل .6
 ـ.2004جامعة بغدادف 

 –الصورة الفنية يف شعر الصعاليك قبل اإلسالـف دراسة فنية نقديةف عبد اجلبار حسن العبيديف رسالة ماجستًنف  لية اآلدا   .7
 ـ.1988جامعة املوصل  

 ـ.1996جامعة املستنصريةف  –اعر الفارسف علي ٗنيل أ٘ندف رسالة ماجستًنف  لية اآلدا  عروة بن الوردف الش .8

جامعة املستنصريةف  –الغربة واقنٌن يف الشعر العريب قبل اإلسالـف صاحب خليل ابراىي ف رسالة ماجستًنف  لية اآلدا   .9
 ـ.1988

 ـ.1998جامعة القادسيةف  –الة ماجستًنف  لية اآلدا  السينونة يف شعر الصعاليك واهلوارجف علي  اا  علي املدينف رس .10

جامعة ديا ف  –املساف يف شعر الصعاليك والفتاؾ ا  هناية العصر ايمويف خالد جعفر مبارؾف رسالة ماجستًنف  لية ال بية  .11
 ـ.2006

 ـ.2006امعة املوصلف ج –املالم  ايسطورية يف الشعر العريب ف نصرت صاٌف يون ف أ روحة د توراهف  لية ال بية  .12

 –ـاف عارؼ عبد صايل عبطافف رسالة ماجستًنف  لية ال بية 1975 –ـ 1945املنهج االجتماعي يف النقد العريب اقديث   .13
 ـ. 2005جامعة اينبارف 

ال بية  موقل الشعراء يف عصر ما قبل اإلسالـ ْناه النمن بٌن التحدي واالستسالـف حسن صاٌف سلطافف أ روحة د توراهف  لية .14
 ـ.2005جامعة املوصلف  –

 الدوريات   
ف 10بغدادف ع –اْناىات خمتلفة يف تصوير الطبيعة عند الشعراء اجلاىليٌنف الد تور نوري ٘نودي القيسيف  لة  لية اآلدا   .1

 ـ.1967

 ـ.1984ف 2ف ع4ايسطورة والشعر العريبف أ٘ند مش  الدين اع ايبف  لة الفصوؿف القاىرةف مج .2

 ـ.1981ف 3ف ع1القاىرةف مج –ايسطوري للشعر القدًنف الد تور أ٘ند  ماؿ ز يف  لة الفصوؿ  التفسًن .3

 ـ.1985ف 3ف ع16السوي ف مج –الرمن وايسطورة والبناء االجتماعيف أ٘ند أبو زيدف  لة عا  الفسر  .4
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 ـ. 1986ف 38ف عالسيمياء وايسطورةف ماري زيادةف  لة الفسر العريب املعاصرف مر ن اإلدناء القومي .5

بغدادف  –مالك بن حرًن اهلمداين حياتو وما تبقى من شعرهف الد تور مهدي عبيد جاس ف  لة املوردف وزارة الثقافة واإلعالـ  .6
 ـ.1989ف 3ف ع18مج

ف 96بًنوتف ع –النوستاجليا أو اقنٌن ا  املاضيف  لة  بيب العا لةف بإشراؼ خنبة من اي باء وعلماء النف  واالجتماع  .7
 ـ.1979

 ـ.1974ف 3وحدة الفسر يف القصيدة اجلاىليةف الد تور نوري ٘نودي القيسيف  لة الستا  العراقيةف ع .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


