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 * منصوري مصطفى

مبف٣ّم مأظصؼت ماظّٔؼ٤ّ ماظشعّٕاء مع٤ّ مطـري مايّٓؼثمداحة ماِّدب٨ّ ماظـؼّٓ بّٕأ
مداب مذعّٕاء مِّصؽار مادؿقضارػ٣ّ مسـّٓ ماظٓلّٕضة؛ مصاسؿربمذظ١ّمؼتفؿة نيمسؾقف٣ّ.

اب٠ّ،مأعًّٕامعلاؼًّٕامظؾؿط٦ّرماظؿارخي٨ّمظإلغلاغقةمضارؾة.مصاظالح٠ّمؼؼؿؾّٗمع٤ّماظٓل
مومؼضقّٟمعامأعؽـ٥ّمظقصؾّّمعامورث٥ّمأطـّٕمعلاؼّٕةمظ٦ّاضع٥ّموماػؿؿاعات٥ّماظّطارئة.

اظيتمذّٓتمجقالمع٤ّمم«1اظٓلّٕضاتماِّدبقة»ومبّٔظ١ّمتّٕاجّٝماالػؿؿاممبؼضقةم
اغؿؼالمأصؽارمذاسّٕمم٣2ّماظـٓؼّٓؼة؛مبرتصّٓمدضق٠ّمظطّٕائ٠ّفاظـٓؼاد،مومرؾعتمعؼاربات

مال مو ماِّصؽار، متؾ١ّ مظؿ٦ّارد ماسؿؾار مدون متطاب٠ّممآلخّٕ، مو ماظّٕٓؤى، ظؿّٓاخ٢ّ
ماالغشغاالتماظؽربىمظإلغلانميفمط٢ّٓمأح٦ّاظ٥ّ.

                                                                                                                           
،مجاععةمجقالظ٨ّماظقابّٗمدقّٓيمبؾعؾاسطؾقةماآلدابمواظعؾ٦ّمماإلغلاغقة*
مادبّٔمم1 مهلا. ماظّٓراداتماظعارضة مطـّٕة ميف ماظٓلّٕضاتمجؾقًا مبؼضقة ماظؼّٓؼ٣ّ ماظعّٕب٨ّ ماظـٓؼّٓ ماػؿؿام ؼظفّٕ

دّٕضاتماظشعّٕاءممومعاماتػؼ٦ّامسؾق٥ّمالب٤ّماظلؽقت.مطؿابمإشارةمطـريم»بعضفامسـ٦ّانماظٓلّٕضاتمصّٕاحةم
ذيّٝمطـريامعـفاماب٤ّماظـّٓٓؼ٣ّمم…ِّريّٓمب٤ّمراػّٕمرقػ٦ّرم٤ّمبؽار،مدّٕضاتماظشعّٕاء:بسؾ٧ّماظشعّٕاءمظؾّٖبريم

ماظػفّٕدت مم«يف مأخّٕى ماغشغاالت مضؿ٤ّ متـاوهلا مبعضفا ماظؼاض٨ّم»و ماظ٦ّدارة: مرذق٠ّ، مالب٤ّ اظعؿّٓة:
صقؿامم»اىّٕجاغ٨ّ،مأدّٕارماظؾالشة:مسؾّٓماظؼاػّٕماىّٕجاغ٨ّ،ماظؽاع٢ّمظؾؿربد،مسقارماظشعّٕ:ماب٤ّمرؾارؾام

ما ومضّٓماغؿؼؾتمإديماظعصّٕمم…«ازمماظؼّٕراجين،معـفاجماظؾؾغاءح»ؾعّٚماآلخّٕمضضقةمػاعشقةمظاسؿربػا
م متؼـقاتفا مهّٓؼّٓ مو مبأسالعفا، مو ماظٓؿعّٕؼّٟمبفا مدقاق مبّٓويمرؾاغة،م»ايّٓؼثميف اظٓلّٕضاتماِّدبقة:

م»عشؽؾةماظٓلّٕضاتميفماظـٓؼّٓماظعّٕب٨ّ:مربؿّٓمعصطػ٧ّمػّٓارة.م
وماٌلؿفف٤ّ،معامؼؽ٦ّنمدّٕضةمزاػّٕةموممات،مومعقّٖوامبنيماٌؿّٓوحمعـفاضحّٓدماظـٓؼادماظؼّٓعاءمعظاػّٕماظٓل2ّٕ

بـظّٕمتػصق٢ّمذظ١ّميفمطؿاب:مإحلانمسؾاس:متارؼّْماظـٓؼّٓمم…عامؼؽ٦ّنمخػقًامالمؼؼّٝمسؾق٥ّمإاّلماىفابّٔة
ماظـؼاصةمم-اِّدب٨ّمسـّٓماظعّٕبم وعامم058…065-690-636-72ص:م6986م-م5طم-ظؾـانم-دار

اظـٓؼادمح٦ّلمضضقةماظٓلّٕضات.مءيفمتؿؾع٥ّماظّٓضق٠ّمآلرام…بعّٓػا
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ومٕمؼلؾ٣ّمع٤ّمدفاعف٣ّمإاّلماظؼؾق٢ّ،مالمتغـقف٣ّمبّٕاسؿف٣ّماظػـقةمومالماظؼّٓرةم
أومشريػؿا.مم…خريمأومغؼ٢ّماظّؾػّٜمعؽانمظػّٜمآخّٕأسؾ٧ّمإٌّاوشةمباظؿؼّٓؼ٣ّموماظٓؿ

مط٢ّٓ مس٤ّمادؿقضار مض٦ّؼة،مالمتعفّٖ مغاصّٓة ماظـٓؼاد مطاغتممصّٔاطّٕة معفؿا اِّصؽار
ماظّٖٓعين.مومٕمؼأتف٣ّمأنمعؾؽقةماٌعاغ٨ّمعشاسةمالمتـازعمميفم شّٕابؿفامومبعّٓػا
ذّٕسقةماعؿالطفا،ممومالممتـّّمظ٦ّاردػاماِّول.مإذمظ٦ّمطانماِّعّٕمشريمذظ١ّمِّصؾّّم

م٢ّماظشعّٕاءمؼّٕددونمصّٕخةمسـرتةمب٤ّمذّٓاد:ط
م3َسَّْٕصَتماظّٓٓارمَبِعَّٓمَت٦َّٓػ٣ِّ؟مَأِممَػ٢ِّممممممممم٢ِّمَشاَدَرماظٗشَعَّٕاُءمٔع٤ّمعرتٓدِمَػ

بعّٓمأنمضاضتم-ومػ٦ّمايّٓؼثماظعفّٓمباٌـابّٝماِّوديمظؾشعّٕماظعّٕب٨ّ،م)عـال(
ظـٓظّٕماععاغ٨ّماظشعّٕمومتؼؾٓصتمدائّٕت٥ّ،مومغؿجمس٤ّمذظ١ّمػفّٕانماظشعّٕمومصّٕفم

مسـ٥ّ،مصؼّٓمصازماٌؿؼّٓممباظٓؿؿٓقّٖ،مومأبؼ٧ّمظؾؿقّٓثمصؿات٥ّمؼؼؿاتمعـ٥ّ.
،مومؼلع٧ّمإديم«باظػؽّٕة»ومدقاد٨ّ،محيؿػ٨ّمطانمذظ١ّمضؿ٤ّمدقاقمثؼايفم

ماىاػؾ٨ّم ماظٓؿقّٓؼّٓ–جع٢ّماظشاسّٕ مالمؼؼ٦ّىمم-سؾ٧ّموج٥ّ مالمؼضاػ٧ّ، عؿػّٕدًا
مومضّٓمؼؽ٦ّنمذظ١ّمراجّٝمباِّداسمإديم…سؾ٧ّمواوزهمذاسّٕمومإنمغؾّٞمومذاع

مباظٓلّٕضاتمؼظفّٕم ماػؿؿاعف٣ّ مدِّّٕ ماظؾقثمس٤ّ مإن مإذ مأغػلف٣ّ، ماظـٓؼاد عّٕجعقة
تؾ١ّماظيتمأثّٕػاماى٦ّٓماالسؿّٖاظ٨ّم–ؼضقةماٌعـ٧ّماالغشغالمب»أغفامطاغتمضؿ٤ّم

مبؿ٦ّجق٥ّماظـٓؼادمحقـؽّٕٔمإديمرصّٓماٌعاغ٨ّماٌشرتطةمبنيمم-اظعؼؾ٨ّ ذومصؾةموثقؼٕة
ماظؼّٓعاءم مذظ١ّ ميف مؼلؿ٦ّي ماظٓلاب٠ّ، مع٤ّ مبقـف٣ّ ماظاّلح٠ّ مأخّٔ مو اظشعّٕاء

.مصصارماظـٓؼادمتؾعًامظإلرارماٌعّٕيفماظّٔيموج٥ّمتػؽريػ٣ّموأحؽاعف٣ّم4«واحملّٓث٦ّن
صفاءتمأحؽاعف٣ّمبـاءمم-ومطأنمٔةمصصال–مباٌعـ٧ّ،معّٕجؽنيماظؾػّٜمعف٦ّدني

ماظٓلّٕضة؟ معظفّٕ معا ماٌلّٕوق؟ مع٤ّ ماظٓلارق؟ مع٤ّ مأصؾق٦ّامم…سؾقفا: مأن بعّٓ
مٕ ٥ّ.ظؽ٤ّمذظ١ّمالمؼعينمأنماظـؼادـضادرؼ٤ّمسؾ٧ّماغلابمبقتمذعّٕيمظشاسّٕمبعق

س٤ّممؾ٧ّمععّٕصةمبظاػّٕةمذق٦ّعماِّصؽار،مصؼّٓماسؿربوامأنمالمأحّٓميفمشـ٧ّسماؼؽ٦ّغ٦ّ
)اٌشرتك،ماٌؾؿّٔل،ماظظاػّٕ،م تـاولمأصؽارمع٤ّمتؼّٓع٥ّ.موظّٔظ١ّمصـػ٦ّاماِّصؽارمإدي

ماٌكرتع مم…اظصّٕؼّّ، مسؾ٧ّمضّٕورةم(. مإديمحثماظشاسّٕ ماسرتافمدصعف٣ّ وػ٦ّ
ؼقـقةمالخػاءمتطاب٠ّمأصؽارهمعّٝمع٤ّمدؾؼ٦ّهمع٤ّمخاللماغؿؼاءمّٖاظؾقثمس٤ّمرّٕقمت

                                                                                                                           
.ومدؼ٦ّانمم030ص.م-:مذّٕحماظؼصائّٓماظعشّٕممتّّمربؿّٓمرب٨ّماظّٓؼ٤ّ،مد٦ّرؼا،مدارماظؽؿاب.يّٖؼاظؿرب3

.65ص.مم-ظؾـان،مدارمصادر.م–سـرتةم
.72ص.م-سؾاس،مإحلانم:متارؼّْماظـٓؼّٓماِّدب٨ّمسـّٓماظعّٕب.4
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ارتفامحؿ٧ّمدبػ٧ّمسؾ٧ّم)اظطافماٌعاغ٨ّموتّٓضق٠ّماظـظّٕميفمتـاولماٌعاغ٨ّموادؿع
مطأغ٥ّمعلؾ٦ّقمإظقفا( مبفا،موؼـػّٕدمبشفّٕتفا مواظؾصّٕاء وبّٔظ١ّمالؼّٓخ٢ّمم5غؼادػا

مبطّٕض موقؿتطاب٠ّمشريه،موصقاشؿفا مس٤ّمذعّٕؼؿ٥ّ مظؿصؾّّمص٦ّرة ماًاصة، ٤ّمس٥ّ
مصّٕادت٥ّميفمعـّّماِّصؽارماظشائعةمرابعامخاصامالمؼّٖاري٥ّمصق٥ّمأحّٓ.

إديمم«اٌؿ٦ّنماظـٓؼّٓؼة»٤ّموماظ٦ّاضّٝمأنماظػع٢ّمذات٥ّ،مادؿؿّٕميفمسّٓدمشريمضؾق٢ّمع
عّٝمعصطؾّّمم-إنمٕمؼؽ٤ّمضّٓماخؿػ٧ّممتاعا–زع٤ّمظقّٗمباظؾعقّٓمومزاظتمحّٓت٥ّم

مع٤ّمظ،ماظّٔيمأذارمديمد٦ّدريمإديمبعّٚمع» L’intertextualitèاظٓؿـاص» اػّٕه
وضّٓمتؾؾ٦ّرمبص٦ّرةمدضقؼةمسـّٓم.مAnnagrammes 6خاللمعاممٓساهمباظٓؿصققػاتم

مسـّٓػ٣ّ مؼؿكّٔ محنيمأصؾّّ مطال( م)تق٢ّ مذبف٦ّداتمممذياسة ماظـؼّٓيمعّٝ بعّٓه
م مدـة متلف٢ّ مذات٥ّمم6968)صقؾقبمد٦ّظري(. ماٌصطؾّّ مظطّٕح ماظػعؾقة احملاوظة

بارث،مدرؼّٓا،مم،ضؿ٤ّماِّدواتماظـؼّٓؼةميفمسؿ٢ّمذياس٨ّماذرتكمصق٥ّم)مص٦ّط٦ّ
م مرّٕوحاتم(…طّٕؼلؿػا مع٤ّ ماظّٕوس»م علؿػّٓؼ٤ّ ماسؿربوامم«اظشؽالغقني حني
م معؼاب»اظـّٓٙ ميف ماًارجقة مزّٕوص٥ّ معؾعّٓؼ٤ّ مبنيمعغؾؼا مسالضات مإحّٓاث ّ٢
مع٤ّمإنازاتمم«عقكائق٢ّمباخؿني».مومؼط٦ّرم7«اظـص٦ّص اٌػف٦ّممغػل٥ّمعلؿػقًّٓا

محنيمجع٢ّ مرّٕوحات٥ّ، مع٤ّ مطـري ميف مهل٣ّ مَعّٓؼـًا مزاػّٕةمماظشؽالغقني، اظّٕواؼة
ظغ٦ّؼةمصلع٧ّمإديماظؾقثمس٤ّمإحّٓاثمتّٕطقبمبنيمدرادةماظشؽ٢ّمومعؼؿضقاتم

م«ايـ٦ّارؼـة»ــ٧ّمعصــطــؾـّّم،مظــقــكــؾــّٙمإظ8اٌضؿ٦ّنماظّٔيمؼّٕاػامعفؿة
«dialogismeم مدعج«. مسؾ٧ّ مضادرة ماظّٕواؼة مأدبقةمغظ صقعؿرب معظاػّٕ مو ات

ّٔظ١ّمبومػ٦ّمم…ذياسات،مظغةماِّذّٕافموماظػالحنيم…وإؼّٓؼ٦ّظ٦ّجقةمعؿعّٓدة
عـ٣ّمظألدبمم–حياولمأنمؼؼ٦ّٓضمع٤ّمصّٕاعةماظشؽالغقني،مومجيع٢ّمط٢ّمبقانم

م مظغريه موم–أو مؼطؾع٥ّ ماجؿؿاس٨ّ مدقاق ميف مآصاقممعؿفّٔرا محن٦ّ ؼ٦ّجف٥ّ
م.9اجـؿـؿـاسقة

                                                                                                                           
ماظلؿار.م5 مسؾاسمسؾّٓ متّّ ماظشعّٕ مسقار م: مم-اب٤ّمرؾارؾا ماظؽؿبمدظؾـان، مطاار م6ظعؾؿقة، م-.6980،
م82.ص

ماظـّٓٙم6 م:مسؾ٣ّ مم-طّٕؼلطقػا،مج٦ّظقا ماظؾقضاء مت٦ّ–تّٕ:مصّٕؼّٓاظّٖاػ٨ّ،ماظّٓار المظؾـشّٕ،مممممممبؼاٌغّٕب،مدار
م.78ص.م-.6997،م0ط

7 Pigay, Gros : Introduction à l‘intertextualité.- Paris, Dunod, 1996.- p. 24    
8 Ibid.- p.25 
9 Ibid.- p.27
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صقشريميفمأثـاءمضّٕاءات٥ّمإديمعّٕجعقةمظّٓىمروائقني،مؼّٕاػامم«روالنمبارث»أٓعام
م مؼعؿؼّٓ مإذ ماظـّٓٙماظ»رؾقعقة، مخارج مايقاة صاظؽؿابمم…عؿـاػ٨ّاّلبادؿقاظة

مايقاة مدبؾ٠ّ ماظّٓٓالظة مو ماظّٓالظة، مؼ٦ّعئمع٤ّم10«خيؾ٠ّ ماظاّلعؿـاػ٨ّ معصطؾّّ مو .
مص٦ّصمضؿ٤ّمعاممساهماظّٔطّٕىماظّٓٓائّٕؼة.خالظ٥ّمإديمتؼارّٝماظـٓ

م معّٝ مآخّٕا ماظٓؿـاصمبعّٓا معصطؾّّ مؼؿكّٔ مطّٕؼلؿقػا»و حنيمسّٓتمم«ج٦ّظقا
مظـص٦ّصمطـريةم ضّٕاءات٥ّممع٤ّمخاللم-ب٦ّس٨ّمأومبّٓونموس٨ّ-اظـٓاصمعلؿقضًّٕا

اٌكؿؾػة،مومثؼاصؿ٥ّماٌؿـ٦ّسة،مصاظـّٓٙمالمخيؾ٠ّمع٤ّماظعّٓم،مومالمؼ٦ّظّٓمع٤ّمصّٕاغ.م
ماظٓؿؿ مميـّّ ماظّٖٓعينمال ممستمعصاظلؾ٠ّ مضّٓ مو مؼـؾتماظرباءة. مال مو فامقؾطقّٖ،

Paragrammatismeماظّٕداظةم»م مداخ٢ّ معؿعّٓدة مػععانؼ ماعؿصاص أي
مع مباسؿؾارػا مأخّٕى مجفة مع٤ّ مغػلفا ماظيتمتؼّٓم مرّٕفم٦ّاظشعّٕؼة، مع٤ّ جفة

م.11«ععـ٧ّمععني
مسـّٓم مواحّٓة مبطّٕؼؼة مؼؿ٣ّ مبنيماظـص٦ّصمال ماظٓؿعاظ٠ّ مو ماظٓؿّٓاخ٢ّ مذاك ظؽ٤ّ

ما مؼلؿقضّٕ مصؼّٓ ماِّدباء. مبطّٕؼؼؿ٥ّمذيقّٝ مؼؽقػ٥ّ مو متص٦ّرًا، معـف٣ّ ظ٦ّاحّٓ
مغؼّٙ،مومعـف٣ّمع٤ّم مبؽاعؾ٥ّمدونماظشع٦ّرمحبّٕجمأو متّٕطقؾا اًآصة،موماآلخّٕ

معؾؽقة خاصةمالمتش٦ّب٥ّمذائؾة.موع٤ّممميؿؾ١ّمتؼـقاتمخآصة،مجيع٢ّماٌلؿعار
مإثارةمدؤالمعـفف٨ّمػامم:مأيميظةمدب٦ّلمظؾؼارئماإلضّٕارمؼصث٣ّم ؾّّمعفؿا

معصط موص٠ّ مأطـّٕ مأو مغصني موج٦ّهمبؿّٓاخ٢ّ مسؾ٧ّ ماظ٦ّض٦ّف مإذ م؟ ماظؿـاص ؾّّ
 اظٓؿـاص،مسـّٓمذاسّٕ،مأومظّٓىمذبؿ٦ّسةمع٤ّماظشعّٕاءمأعّْٕمشريمعؿقٓلّٕمظؾفؿقّٝ.

محّٓ مال مععّٕصة ماظ٦ّج٦ّه، متؾ١ّ ماظؾقثمس٤ّ مؼلؿّٓس٨ّ ماٌؿ٦ّنموصؼّٓ مبؽ٢ّ مهلا، د
م مد٦ّاء ماظــّٕؼة، مو مأأطاظشعّٕؼة، ماظػّٕد مإبّٓاع ماغتمع٤ّ موذظ١ّمع٤ّمم م اىؿاسة

ملؿ٦ّىماظشؽ٢ّمأوماٌضؿ٦ّن.أج٢ّماظؼؾّٚمسؾ٧ّممتػصالتفامسؾ٧ّمع
حاولمربؿّٓمعػؿاحمتّٓظق٢ّمبعّٚمعشاقماظؾقثميفموج٦ّهماظٓؿـاص،مب٦ّضّٝم

٦ّاءموماٌاءمواظّٖٓعانمهلمبـابةما»م-اظٓؿـاص–ذبؿ٦ّسةمع٤ّماآلظقاتمبعّٓمأنمأضّٕٓمأٓغ٥ّم
وماٌؽانمظإلغلان،مصالمحقاةمظ٥ّمبّٓوغفا،مومالمسقشةمظ٥ّمخارجفا.موسؾق٥ّمصإٓغ٥ّم

                                                                                                                           
10 Barthes, Roland : Le plaisir du texte.- Paris, Editions du Seuil, 1975.- p.59

.78.صم-طّٕؼلطقػا،مج٦ّظقام:مسؾ٣ّماظـّٓٙ.11
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اظؿـاص،مالمأنمؼؿفاػ٢ّموج٦ّدػامػّٕوبًامإديممع٤ّماِّحّٕىمأنمؼؾقثمس٤ّمآظقات
ماظشّٕح12 «اِّعام ماظؿؿطقّٛ، مس٤ّ مدبّٕج مال اظشؽ٢ّم-اظؿؽّٕار-االدؿعارة-صّٕآػا
ماظؽؿابة-اظّٓراد٨ّ ماٌؾ١ّمعّٕتاضمصقؤدّٗمظؾؿـاصم13اإلجياز-اؼؼ٦ّغقة مسؾّٓ مأعا .

م معؤطًّٓا متّٕاثقة، معـطؾؼات مباظـٓظّٕؼاتم»ع٤ّ مشين ماظعّٕب٨ّ، ماظـٓؼّٓ ماظٓؿّٕاث إن
وماظّٔؼ٤ّمؼؽابّٕونمصقؿقاعؾ٦ّنمسؾ٧ّمػّٔاماظرتاثمالمؼعّٓونمأنمم…واآلراءماظـٓؼّٓؼة

مِّٓغف٣ّ،م مإٓعا مو ماظرتاث، مػّٔا مجيفؾ٦ّن مِّغف٣ّ مإعا ماثـني: مع٤ّ مواحًّٓا ؼؽ٦ّغ٦ّا
.مومػ٦ّمبّٔظ١ّمؼـػ٨ّمأنمتؽ٦ّنمضضقةماظٓلّٕضاتم14«يفمضؾ٦ّبف٣ّمع٤ّمعّٕضماظؾعّٚمع

احّٜماِّدبقةمضّٓمأسؿتمبصائّٕماظـٓؼادماظؼّٓعاء،مس٤ّماٌعاغ٨ّماٌشرتطة.مومأنماى
عصطؾّّماظٓلّٕضاتمومأثؾتمأنماٌصطؾّّمشريمدؾق٣ّمومػ٦ّمإذنمشريم»عـالمرصّٚم
م.«عؼؾ٦ّل

اظعّٕبماظؼّٓعاء،ممّٓآظقةمععّٕوصةمسـ-ومإنمٕمؼُل٣ّٓ–ومؼصؾّّمبّٔظ١ّماظٓؿـاصم
ماظـٓؼّٓم معّٝ ماظـٓص٦ّص، معؼاربة ميف مناسؿ٥ّ مادؿؽشػت مو مإجّٕاءات٥ّ، ضؾطت

ماِّ مبؿ٦ّارد ماإلميان مسّٓم ماظٓلّٔاجة مع٤ّ مصار مأن مبعّٓ ماظـظّٕمايّٓؼث. مو صؽار.
عـاصمع٤ّمم٣ّمصالثإظقفامسؾ٧ّمأغفامعؾؽقةمعشاسةمالمميؾ١ّمأحّٓمذّٕسقةماٌطاظؾةم

اغؿؼاهلامع٤ّمأدؼبمآلخّٕمس٦ّضممت٦ّٓجق٥ّماالػؿؿاممإديماظؽشّٟمسـفامومس٤ّمأذؽال
ماظٓؿؾ٦ّؼّّمبلّٕضؿفا.

مالشعر اجلاهلي بني ذاكرة الّراوي و ذاكرة الشاعر:.م1

ذبؿ٦ّسةمم«صع٢ّماظّٕٓواؼة»دهمسؾ٧ّمثارتمذػاػقةماظشعّٕماىاػؾ٨ّ،مومادؿـاأ
ع٤ّماظؼضاؼاماظشائؽة،مذؽؽتميفمأصاظؿ٥ّ،مب٢ّموميفموج٦ّدهمأحقاغا.مصؾ٣ّمؼشػّٝم

يفماظـٓػ٦ّس.مصؼّٓمشّٓامحؼالمعالئؿًامجملؿ٦ّسةمم٥ّظ٥ّمدؾؼ٥ّماظّٖٓعينمومالمذّٓةموضع
ع٤ّماظـٓظّٕؼات،مغّٖستمضّٓادؿ٥ّمأحقاغا،مومػّٖٓتمأرطاغ٥ّ.معلؿػّٖةمع٤ّمؼّٕىمصق٥ّم

غشأمعلؿ٦ّسًام»ٓصةمأغ٥ّمميـّّمإعؽاغقةماظّطع٤ّمصق٥ّمإذمإٓغ٥ّماظـٓضجموماظؽؿال.مومخبا
                                                                                                                           

ٌّٕطّٖماظـؼايفماظعّٕب٨ّ،ماماٌغّٕب،مم-عػؿاح،مربؿّٓم:مهؾق٢ّماًطابماظشعّٕيمادرتاتقفقةماظؿـاص.12
م.605ص.م–.م6985،م6ط

مومعامبعّٓػا.م605ص.ص.مم-ػل٥ّ.غإٌّجّٝمم13
م-.6998د٦ّرؼا،معـش٦ّراتماهادماظؽؿابماظعّٕب،مم-ؾّٝمععؾؼات.عّٕتاض،مسؾّٓماٌؾ١ّم:ماظلم14
م.686ص.
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.مظؽ٤ّماظشعّٕماىاػؾ٨ّمبؼ٨ّمصاعًّٓا،مالمؼؼ٦ّىمأحّٓم15«المعؼّٕوءًا،مشـاّءمالمطؿابة
سؾ٧ّمغػ٨ّمدقّٕهمومتػّٕده،مصف٦ّمميـ٢ّماظّؾؼاءماظػطّٕيماِّولمبنيماظّؾغةمومايقاة.م

٥ّ،مدونمأنمومؼغرتص٦ّنمع٤ّمعـابعم«عائ٥ّ»ب٢ّمإنماٌعارضنيمأغػلف٣ّمؼّٕت٦ّونمع٤ّم
مؼشعّٕوا،مومع٤ّمحقثمالمؼعؾؿ٦ّن.

انمؼؼّٟموراءمذظ١ّمطّؾ٥ّ،معامؼّٕوغ٥ّمتشابفًامعطؾؼًا،مبنيمعؿ٦ّغ٥ّ،مظقّٗمصؼّٛمط
اظّٔيمؼؽادمم«اٌعف٣ّماظشعّٕي»تّٕطقؾفا،مب٢ّمأؼضاميفمرؾقعةمميفماظص٦ّرمومرّٕائ٠ّ

ؼؿؾاؼ٤ّمأحقاغامبادؿؾّٓالمع٦ّاضّٝمايّٕوفمالم»ؼؽ٦ّنمواحًّٓامبنيمذيقّٝماظشعّٕاءم
م:16اعّٕئماظؼقّٗمطقالمبقتم«شري

مَؼُؼ٦ُّظ٦َّن:ماَلمَتِفَؾ١ّْمَأّد٧ّمَومَتَفٖؿ٢ِّمُوُض٦ّصًامٔبَفامَصِقٔؾ٨ّمَسَؾ٨ّٖمَعٔطٖقُف٣ِّ
م:م17ظعؾّٓابقتمرّٕفمب٤ّممو

مَؼُؼ٦ُّظ٦َّن:ماَلمَتِفَؾ١ّْمَأّد٧ّمَومَتَفؾَّّٓٔمُوُض٦ّصًامٔبَفامَصِقٔؾ٨ّمَسَؾ٨ّٖمَعٔطٖقُف٣ّم
وإذام.ماٌعـ٧ّمغػل٥ّم٤ّومػؿامعم«وؿ٢ّم-وّؾّٓم»ذماالخؿالفمطاع٤ّمصؼّٛميفمإ

مأوم ماظّٕٓواة مسؿ٢ّ مإدي مبإرجاسفا ماظعالضة متؾ١ّ مدحض٦ّا مضّٓ ماظؼّٓاع٧ّ ماظـٓؼاد طان
مضؿ٤ّم)وض٦ّع ميفممإدخاهلا ميفماٌؼاب٢ّمٕمجيّٖع٦ّا مصإٓغف٣ّ مسؾ٧ّماياصّٕ(، اياصّٕ

مسؾ٧ّ مصظّؾتمضؿ٤ّماٌلؽ٦ّتمسـ٥ّ. ماٌشرتطةماِّخّٕى. ماظّٕش٣ّماظؼ٦ّاد٣ّ ع٤ّمأنمم
قةماظـػاذمإظىؽـف٥ّمواظ٦ّض٦ّفمسؾ٧ّمبعّٚماظشعّٕماىاػؾ٨ّمضّٓمعـّّمظؾـؼادمإعؽاغ

مأدّٕارهموخباصةمأنماعّٕئماظؼقّٗمضّٓمأذارمإديمتعاغ٠ّمذعّٕهمعّٝمع٤ّمدؾؼ٦ّه،مإذ
مصّٓرمسـف٣ّموالمجيّٓمحّٕجاميفماتؾاعمغففف٣ّم:ؼ٦ّمػ

م.18س٦ّجامسؾ٧ّماظطؾ٢ّماحملق٢ّمظعؾـامممممغؾؽ٨ّماظّٓؼارمطؿامبؽ٧ّماب٤ّمريام
م٤ّ،موضّٟموادؿ٦ّضّٟ.مظؽ٤ّمذظ١ّمٕمؼـ٤ّماظـؼادمع٤ّماسؿؾارهمرائّٓا،مصف٦ّمأولمع

مال مإغف٣ّ مسؾمب٢ّ ماظالحؼ٦ّن ماظشعّٕاء مؼؽ٦ّن مأن مآثارهمقؼلؿؾعّٓون ماضؿػ٦ّا مضّٓ ّ٥
موداروامسؾ٧ّمدرب٥ّ.م

م
                                                                                                                           

م.25ص.م-.6985،م6ظؾـان،مدارماآلداب،مطم-أدوغقّٗ:ماظشعّٕؼةماظعّٕبقة.15
م.07ص.م-ظؾـان،مدارماىق٢ّ.م-تّّمحـاماظػاخ٦ّري.م–اعّٕؤ،ماظؼقّٗ:مدؼ٦ّاغ٥ّمم16
-دعش٠ّم-طػ٨ّماظٓصؼال.ظ–درؼةماًطبمّّ:متم-ِّسؾ٣ّم:مذّٕحمدؼ٦ّانمرّٕصةمب٤ّماظعؾّٓماماظشـؿؿّٕي،م17

م.26ص.م-.6965د٦ّرؼا،معطؾعةمدارماظؽؿاب،م
م56ص.م-اعّٕؤ،ماظؼقّٗم:ماظّٓؼ٦ّان.م18
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مذظ١ّ مؼؤدي مأن مؼـؾغ٨ّ ممال ماإلضّٕار مإدي ماظـفاؼة ماظشعّٕيمم«جبؿاسقة»يف اظػع٢ّ
تصالمط٢ّمضصقّٓةمبّٔاتمأطـّٕمع٤ّمذاسّٕمواحّٓ،مااىاػؾ٨ّمومغػ٨ّمصّٕدؼؿ٥ّ،موم
مو ماظؾغ٦ّي مععفؿف٣ّ مبّٓا ماحّٓوإن مبلؾبما مأو ماظشعّٕاء مزّٕوف متشاب٥ّ بػع٢ّ

موضّٓمؼؽ٦ّنماظؿشاب٥ّموماٌشاطؾةماٌطؾؼةمماصطالحف٣ّمسؾ٧ّمتؼاظقّٓ صـقةمواحّٓة.م
.مصؼّٓمتؼارعتمذاطّٕةماظشاسّٕمبّٔاطّٕةماظّٕٓاوي.ماظؽشّٟم«اظّٕواؼة»أحقاغًامع٤ّمصع٢ّم

أنمبّٕاسةماظشػاػ٨ّمالم»س٤ّمرؾقعةمط٢ّمواحّٓةمظقّٗمباِّعّٕماهلٓق٤ّ،مومخباصةم
مذا مسؾ٧ّ ماهلقؽؾقةتعؿؿّٓ ماظٓصقّٞ مع٤ّ مجملؿ٦ّسة مإتؼاغ٥ّ مسؾ٧ّ مظؽ٤ّ مو م…طّٕت٥ّ،

٦ّهممبامؼالئ٣ّمع٦ّضّٟماإلغشادمومع٤ّمث٣ّمصؾقّٗمػـاكمإبّٓاعمصّٕدي،مومظقّٗمشحي
مٌفارتني،مالمتـط٠ّم19«ػـاكمغّٙمععنيمظشاسّٕمععني معّٖجًا .مصؿصؾّّماظؼصقّٓة

اظٓؿؿققّٖمبنيماِّصق٢ّممع٤ّمخاللمميؽ٤ّماظؼؾّٚمسؾقفاماظيتمبفؿامإالمبـقةماظـّٓٙ
طؾؼًا.معخق٢ّ،معّٝماالسرتافمبعّٓممأصاظةماظـّٓٙماِّدب٨ّمعفؿامطانموماظّٓٓ

 :وذ  م  التناص يف الشعر اجلاهليمن. 2

 : الفرد و ماء اجلماعة «ماء«-
ذؽ٢ّماظؼصقّٓةمومحّٓودػا،معـطؾؼاتفا،مومأبعادػا.مالمم«اٌاء»رمستمتقؿةم

مج.ؾفؼمحض٦ّرهمؼؾؽ٨ّ،مومقاب٥ّشحّٕطةمإالمبّٓوغ٥ّمومالمدؽ٦ّنمإالمهتمأج٦ّائ٥ّ.
٧ّماظّٕٓحق٢ّ،متارطنيمضؾؾامؾصف٦ّماظّٔيمأجّٓبماٌؽان/اظطؾ٢ّ،مومأجربماِّحؾةمس

ؼؿؾّظ٧ّ،مومػ٦ّماظّٔيمجع٢ّماظشاسّٕمؼلؿؼ٢ّمراحؾؿ٥ّمباحـامس٤ّمعاء،مممـالمباعّٕأةم
مرجاءمخصبمآخّٕمؼـّٖعمجّٓبمضؾؾ٥ّ.م-تـاءتمدؼارػامم–

بفّٔهماظص٦ّرة،مصإنماحؿػاءماظشعّٕاءمب٥ّمأعّٕمرؾقع٨ّ،مم«اٌاء»ومسـّٓعامؼصريم
مسـّٓعامؼعفّٖمس٤ّمٓعػؿؿاعاتف٣ّمومػ٦ّاجلف٣ّمومآػاتف٣ّمومتطؾعاتف٣ّ.مأعلاؼّٕمال ا

مصاهل٣ّٓم ماظٓلابؼني. مرؼ٦ّسمأجقاظ٥ّ مؼلؿقضّٕ مصاسؾقؿفا مظعّٓم مظ٥ّ، متعاوؼّٔ تؼّٓؼ٣ّ
مؼؽادمؼؽ٦ّنمواحّٓمأؼضا.م«باٌاء»واحّٓموماظؿعؾ٠ّم

                                                                                                                           
ماظـّٓٙماٌضاد.م19 مو ماظؼصقّٓة مآم: ماظـؼايفماظعّٕب٨ّ،مطم-اظغّٔاع٨ّ،مسؾّٓ مإٌّطّٖ م6ظؾـان، ممممممممم-.6996،
م.66ص.
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 خصب و مناء: …الثور الوحشي .أ 

م ماِّذقاء مػٓقـة–ط٢ّٓ مبّٓتمواػقة مام-عفؿا مظّٓىماظشاسّٕ ىاػؾ٨ّ،مصاية
م مو ماٌاء، ماظؾقثمس٤ّ ميفمرحؾة معؿ٧ّمالظإلدفام متؾ١ّماظ٦ّدقؾة؛ معصّٓر مؼفٓؿ٥ّ

خّٔظ٥ّمعامػ٦ّمربّؾ٨ّ،مؼؼّٝمهتمإدراط٥ّماٌؾاذّٕ.مصؼّٓمؼلؿقضّٕمرؼ٦ّسمشريه،م
ومؼضٓؿـفامت٦ّض٥ّماظعظق٣ّمظؾؿاء.مِّٓغ٥ّمؼعؾ٣ّمأنمذؼاءهمعامطانمإاّلمبغقاب٥ّ.مومع٤ّمث٣ّم

م مؼػعؾ٥ّ معا مصؾقفّٕب محبض٦ّره. معّٕػ٦ّن مدعادت٥ّ مظع٢ّٓمصأع٢ّ مباظـ٦ّٓر، اآلخّٕون
حنيمتؼّٕبمبفامم«غارماالدؿؿطار»ضّٓدقؿ٥ّموّٓي،مومضّٓمجّٕبمصاسؾقةماظؾؼّٕميفم

مظقؽ٤ّمصعؾ٥ّمػّٔهمإٌّةمبشؽ٢ّمشريمعؤٕذ.موظؼ٦ّةماٌطّٕم
م مص٦ّرة متؽ٦ّن ماظ٦ّحش٨ّ»تؽاد مج٢ّٓمم«اظـ٦ّر مسـّٓ مواحّٓة ماىاػؾ٨ّ ماظشعّٕ يف

صّٓرمسـ٥ّماظشعّٕاء.مضّٓمدبؿؾّٟميفمبعّٚماىّٖئقات،مظؽ٤ّماإلرارماظعامماظّٔيمت
اظؼصائّٓ،ماظيتمتلّٕدمضصةماظـ٦ّرمتّٔطّٕمظقؾةممص٦ّرةميف»واحّٓ.مع٤ّمذظ١ّمأنمط٢ّٓم

ماٌطّٕ مإدي مأو مممطّٕة مظقؾة مإدي مإذارة مأو متؾـ٧ّمص٦ّرةمم20«ممطّٕة مأن مالمميؽ٤ّ و
مأبعادًام محيؿ٢ّ ماياظة مػّٔه معـ٢ّ ميف مصاظـ٦ّر ماالسؿؾارقة. مو ماظٓصّٓصة مبقّٚ

متؾ١ّماظّٓٓال مباًصب. مو مباٌطّٕ مصقفا مارتؾّٛ ماظ٦ّض٦ّفمأدط٦ّرؼة، ماظيتمميؽ٤ّ ظة
مومامس٥ّم مصاظـ٦ّرة ميفمايضاراتماظٓلاعقةماظؼّٓمية. إغؾق٢ّم»سؾ٧ّمبعّٚمجّٔورػا

مزواجم ميف ماهادػؿا مع٤ّ مو معع٥ّ، ماآلهلة ماظؾؼّٕ مسؾّٓوا مو ماظٓل٦ّعّٕؼ٦ّن، سؾّٓه
عؼّٓٓس،مصاضتمضػافمدجؾةموماظػّٕاتمباًصبمسؾ٧ّمأرضمد٦ّعّٕ،مومػؽّٔام

مظؼ٦ّةمخصبمسظقؿة،مغظّٕمدؽانماظعّٕاقماظؼّٓؼ٣ّم)اظٓل٦ّعّٕؼ٦ّن(،مإديماظـ٦ّ رمرعًّٖا
م ماإلظ٥ّ مػّٔا مبؼّٓرة ماٌاء موجّٓ مصؾؼّٓ مععقشؿف٣ّ، مو محباجقاتف٣ّ م«إغؾق٢ّ»تؿص٢ّ

ماظـٓؿاء مو مباًضّٕة مظّٔظ١ّ ماظشعّٕم21 «صازدػّٕت مإدي ماغؿؼ٢ّ مذاتفا، مباظص٦ّرة و
مع٤ّمخاللم اىاػؾ٨ّ.مصؿ٣ّماظؿعاغ٠ّمعّٝماِّدط٦ّرةمباإلذارةمإديمبعّٚمعضاعقـفا

مبؿؿؾ مظقّٗمعطاظؾًا ماظشاسّٕ مإذ معاماظّٕٓعّٖ. مأنمؼؼؿؾّٗمعـفا مإٓغؿا مو ّٝمتػاصقؾفا،
محيؿاجمإظق٥ّ،مومإنمصع٢ّمشريمذظ١ّمصؼّٓماظشعّٕمعل٦ّٓش٥ّ.

                                                                                                                           
وزارةماِّوضافمم-دبماظعّٕب٨ّ.ب٤ّمسؾّٓماظعّٖؼّٖمب٤ّمسؾّٓمآ،مربؿّٓم:ماٌاءميفماظػؽّٕماإلدالع٨ّموماِّام20

م.395ص.م-.6996اٌغّٕب،معطؾعةمصضاظة،مم–ؿّٓؼةمواظشؤونماإلدالعقةمماٌغّٕبقة،ماحمل
م.386ص.م-غػل٥ّ.م21
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م مبنيمث٦ّر ماظٓؿؼارّٝماظ٦ّاضّّ، ماظٓؿاظقة مم«اظل٦ّعّٕؼني»تؽشّٟماظـٓؿاذجماظشعّٕؼة
مع٦ّاصػات٥ّم مشاصؾًة ماٌطّٕ، معّٝ متالزع٥ّ مإدي معشرية ماىاػؾقة، ماظؼصقّٓة مث٦ّر و

م.اِّخّٕىمظعّٓممعالءعةماٌؼاممػـامظلّٕدػا
م22إذامأظـََؼِؿــَفامشؾؿـٌةمبقُتمعِعِّٕسممممطأٓغفاممَّٟٕباَتمإديمأررأٔةمٔحْؼمو
ٌَاَءمصاّرََّٕضاممممَؾاَتمُعِعَؿٔصؿًامٔعـ٤ِّمُضـَّٕٓػامَظـٔؼًاَص م23َرٓشماظٓلقـاُبمسؾق٥ّما

ًََؿأئ٢َّمَدأئؿـًامَتِلفـَاعفا م24َباَتِتمومأدؾ٢ّمَوأطّْٟمٔعـ٤ِّمٔدميٕةمممممُؼِِّٕويما
مَتِلَػِع٥ُّممممممٔبَقأصٕب،مذأتمإذَعـاٍنمومَأِعطاِرمظقـؾٌةمذفؾـاُءماَتِتمَظ٥َُّب
م25ٔعَّٝماظّظالِممِإظقَفامواب٢ّْمَدـــارمممباَتمضقػًامَِِّرَرَأَةمومَأْظَفـَأُهمو

مذاعقــٌةمتّٔريماىؿانماٌَػٓصاَلمممصؾـاَتمِإَظ٧ّمَأررـأٔةمٔحَؼّٟٔمتُؾػ٥ُُّّ
م26غعـٍجمع٤ّمضأئ٤ِّماظِّٕٓع٢ِّمَأِػَقاَلمإديمممبضػؿ٥ُّمُتومباَتمومباَتماظٓلارؼا

م27أٓوظـــــفامذـٓاَغٌةمَومَعطُّٕممماتتمَسَؾِق٥ّمظِقَؾـــٌةمَظــٔـ٠ّْب
مبؾقؾةمممطّٕة،مومتؾ١ّمإذارةمإديمرعّٖؼؿ٥ّمصف٦ّم إنماظـ٦ّرمالمؼّٔطّٕمإالمعّٕتؾطا

ؾ٥ّ.موذاكمسّظالم،مومعؼّٕونممبطّٕمضّٓمؼؽ٦ّنمػ٦ّمصاظؾماظؼاػّٕممبمباظؼؿّٕؾلبعٓؿص٢ّم
.مومميؽ٤ّمع٤ّمجفةمأخّٕىمأنمؼؽشّٟمس٤ّم«بات»حمسؾ٧ّماظػع٢ّمعامؼػلّٕماإليا

مأغػّٝم مصف٦ّ ماظّٔيمؼـّٖلمظقاًل معـ٥ّ مإذمحيؾّٔ ماىاػؾ٨ّ. مإظق٥ّ اظغقثماظّٔيمؼؿ٦ّق
فؿّٝمعّٝمظؿ ة،دؼّٓبؽـاصؿفاماٌمم«أررأة»فّٕةمذتّٕدم«مبات»وأجّٓى.مومجباغبم

م.اظػعؾ٨ّماإلخصابماناظـ٦ّر،مظقضؿ
اظٓلاعقة،مبشؽ٢ّمؼالئ٣ّممص٦ّرةمعلؿقضّٕةمع٤ّمايضاراتمأالمؼؽ٦ّنماظـ٦ّرمإذًا

ماظشع٦ّبم مبني مايضاري ماظّؾؼاح مبّٔظ١ّ معؤطًّٓا ماىاػؾ٨ّ. ماظعّٕب٨ّ اظؿص٦ّر
اظٓلاعقة.مومظ٤ّمؼظفّٕمذظ١ّمجبالءمإاّلمسـّٓماظشعّٕاء،مصف٣ّماِّضّٓرمسؾ٧ّمادرتدادم

                                                                                                                           
م.98ص.م-اعّٕؤ،ماظؼقّٗم:مدؼ٦ّاغ٥ّ.م22
م.46ص.م-اظشـؿؿّٕي،ماِّسؾ٣ّم:مذّٕحمدؼ٦ّانمزػريمب٤ّمأب٨ّمدؾؿ٧ّ.م23
م.699ص.م-اظؿربؼّٖيم:مذّٕحماظؼصائّٓماظعشّٕ.م24
م-.6982ظؾـان،مدارمبريوتمظؾطؾاسةمواظـشّٕ،مم-تّّمطّٕمماظؾلؿاغ٨ّ.م–اظـابغةم:مدؼ٦ّانماظّٔبقاغ٨ّ،مم25
م.50ص.

ماِّصـؿعقاتمم26 م: مم–اِّصؿع٨ّ مسؾّٓ مذاطّٕ.مظلالماتّّ ماريّٓ م/ مطم-ػارون ماٌعارف، مدار م0عصّٕ،
م.680ص.مم-(.63،م)أص6964

م.660ص.م-اظشـؿؿّٕي،ماِّسؾ٣ّم:مذّٕحمدؼ٦ّانمزػري.م27
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مع٤ّم مخاظًّٓا اٌاض٨ّ،مومجعؾ٥ّمالممي٦ّتمأبًّٓا.مصاظـ٦ّرماظٓل٦ّعّٕيمز٢ّمحٓقامعؼّٓدًا
خاللمذاطّٕةماظشاسّٕ.

 طوفان:مطر ال .ب

مالم ماظعّٕبقة، ماىّٖؼّٕة ميفمذؾ٥ّ ماٌاء مسـصّٕ ماإلحلاسماٌشرتكمحبق٦ّؼة إن
ميؽ٤ّمأنمؼؿكّٔمذرؼعةمظإلضّٕارمبؿشاب٥ّمرؤىماظشعّٕاءمحن٦ّه،مومإنمبّٓامت٦ّضعف٣ّم
إظق٥ّمزاػّٕةمتؽادمتؽ٦ّنمسآعة.مومذاكمأعّٕمرؾقع٨ّ،مصعالضؿـامباِّذقاءمالمتؿطاب٠ّم

ماظّظ متشاب٥ّ مخص٦ّصقاتمّٕمبفّٕد مإذ ماٌالبلات. مت٦ّّظّٓموفمو ماظعؿقؼة اإلغلان
تؾاؼـًامعفؿامطاغتمرؾقعؿ٥ّمومحفؿ٥ّ،ممتـّّمظؾػّٕدمصػؿ٥ّماظّٔٓاتقةماظيتمالمميؽ٤ّم

مأنمحيقّٓمسـفا.
صؼّٓمرآهماظؾعّٚمعادةمإلرواءمم«باٌاء»ومع٤ّمث٣ّمتػاوتماػؿؿاممذعّٕاءماىاػؾقةم

مذقـُ مو معقـ٦ّظ٦ّجقة، مأبعادًا مآخّٕون مرّيؾ٥ّ مصقؿا مع٤ّماظغؾق٢ّ، ممبفؿ٦ّسة ٦ّه
ميفمشاظؾقؿفامضؿ٤ّمإذؽاظقةمايقاة/ا٦ٌّت.ماظّٕٓع٦ّز،متؾؿؼ٨ّ

مس٤ّم مخاٍصمعّٝماٌطّٕ،مؼـ٣ّٓ ماظؼقّٗمس٤ّمبؼقةماظشعّٕاء،مبؿعاع٢ٍّ ماعّٕؤ ؼـػّٕد
مػاإلغلان/ايق٦ّان/اظـؾاتؼ. معّٝ مصعؾ٥ّ مو مبعالعات٥ّ، مدضقؼة ذظ١ّممؼظفّٕمععّٕصة

اظّٔيمري٢ّماعّٕأممومظع٢ّٓ»جؾقاميفماٌؼطّٝماِّخريمع٤ّمععؾؼؿ٥ّم)اثـامسشّٕمبقؿا(م
مدبصقّٙ مسؾ٧ّ مأماظؼقّٗ مع٤ّ مصاية مع٤ّممتقابغلؾة ماٌطّٕ مظ٦ّصّٟ ععؾؼؿ٥ّ

مؼؽ٦ّنم مأن مأخّٕاة: موجفة مع٤ّ مبـفاؼؿفا ماظ٦ّصّٟ مػّٔا مدبصقّٙ مو وجَفٕة،
ماظّٕٓسّٓؼةماظغّٖؼّٕة،موماظيتم مبظاػّٕة مػّٔا اظطؼّٗماظقؿينماظّٔيمؼعّٕفمإديمؼ٦ّعـا

م ماٌـقّٓرات مبفا متلق٢ّ مضّٓ مو ماِّودؼة، مبفا ممتؿؾئ مضّٓ مػطؾفا ؿفّٕفمصظّٓى
م28«…اِّشـاء ماٌ. موصّٟمصع٢ّ مؼؽشّٟمتؼارعامو ماعّٕئماظؼقّٗ، مععّؾؼة ميف طّٕ

م مظط٦ّصان معطابؼا مؼؽ٦ّن ماظٓلالم»ؼؽاد مسؾق٥ّ ماظؾابؾقنيمم«غ٦ّح مر٦ّصان معع٥ّ و
صؿطّٕهمٕمؼرتكمذفّٕةمإالمومأضؾّٝمجّٔورػا،مومالمحق٦ّاغامإالمم…واظل٦ّعّٕؼني

٥ّمجيّٕصفاماظٓلق٢ّمقأصّٖس٥ّمومأخّٕج٥ّمع٤ّمسّٕؼـ٥ّمعلّٕسًامؼطؾبماظـٓفاة.ماظٓلؾاعمص
معّٝمعاممتؿؾؽ٥ّمع٤ّمض٦ّة:مومضّٓمأصؼّٓػامايّٕطة

                                                                                                                           
م.600ص.م-ععؾؼات.عّٕتاض،مسؾّٓماٌؾ١ّ:ماظلؾّٝمم28
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مٔبَأِرَجأئ٥ّٔماظُؼُص٦ّىمَأَغأبقَّ٘مُسـُِص٢ِّمَأٖنماظــلَِّؾاَعمَشَِّٕض٧ّمَسٔشَقًةَط
مغّٖولماظقؿاغ٨ّمذيمايؾابماحملٓؿ٢ّمومأظؼ٧ّمبصقّٕاءماظغققّٛمبعاس٥ّ

م٢ّمإنماظـٓكق٢ّمذاتفاموػ٨ّماظٓضاربةمجبّٔورػاميفماِّرضمتفاوت:ب
م29َوماَلمأرؿامإاّلمعٔشقًّٓامُعَفـَِّٓلممؿاءمٕمؼرتَكمٔبَفامجُّٓعمَغِكَؾٕةقتمو
بّٔظ١ّمجيّٕفماظعؿّٕانموماظـؾات،مومتع٦ّدماظّٕٓد٦ّممإديمجّٓبفاممتاعا،مطؿاممو

مطاغتمسؾق٥ّميفمبّٓاؼةماٌعّؾؼة،مصاىّٓبمضّٓمؼأت٨ّمباٌطّٕمأؼضا.
ظط٦ّصانماإذاممتتماٌؼارغةمبنيمصعؾ٨ّماٌطّٕموماظط٦ّصانمصاظص٦ّرةمواضقة،مإذم

مم.اظٓل٦ّعّٕي،مأحالمط٢ّٓمذ٨ّءمإديمسّٓ
مإلثؾاتماظؿـاصماظ٦ّاضّٝمبنيمعطّٕماعّٕئماظؼقّٗمومر٦ّصانماظٓلاعقني،مميؽ٤ّممو

ممناذجمتـؾتمذاكماظٓؿفاغّٗ:مادؿعّٕاضم
مم30»زفّٕتميفماِّص٠ّمدقابةمد٦ّداءمطانماإلظ٥ّمأددمؼّٕسّٓميفمداخؾفام»
م٤31ِّمٔص٨ّمَحيبٍّمُعؽّؾ٢َِّطَؾِؿِّٝماظَقَِّٓؼمَصاِحمتَّٕىمَبِّٕضًامأرؼ١َّمَؤعقَض٥ُّأ
ظ٥ّمالحتميفماِّص٠ّمحاعؾةمدقابةمد٦ّداء،متؾشّٕممبطّٕمعالعاتمسؼابماإلص
وماظربقممسةمسؾ٧ّمعطّٕمضادم،ممتـق٥ّماظغؿاعةماظٓل٦ّداءماٌرتاطؿةم)حيٓبم شّٖؼّٕة،
معؽؾ٢ّ(.
مشّطتم» محؿ٧ّ متفب مػ٨ّ مو ماِّعطار( مو م)اظّٕؼاح مدّٕسؿفا متّٖاؼّٓت و

م.م32«اظـفـؾال
مَّٖع٢َِِّّطٔؾرُيمُأَغاٍسمٔص٨ّمٔبَفإدمُعمممَوِبؾ٥ُّمأٓنمثريًاميفمَسَّٕأغنِيط

٥ّ.مومػؽّٔامعّٝمبؼقةمظمصاىؾالم)ثقريًا(مأصابفاماظ٦َّاب٢ّمومبّٓتمعلؾؿةمأعّٕػا
مإديماظّط٦ّصان،مب٦ّج٥ّمع٤ّماظ٦ّج٦ّه.مومحّٓثم اٌؼارّٝ،مالمخيؾ٦ّمبقتمع٤ّمإذارة

المميؽ٤ّمأنمؼؽ٦ّنماعّٕؤماظؼقّٗمسؾ٧ّمشريمسؾ٣ّمب٥ّ.مومػ٦ّماظّٔيمطانمم«طاظط٦ّصان»
طؿامأنمأعّٕمظؼاحمايضاراتمماظؾؾّٓان،مالمؼطقبمظ٥ّمعؼامميفمبؾّٓةمأبًّٓا.مبجي٦ّ

                                                                                                                           
م.53ص.م-غػل٥ّ.مإٌّجّٝمم29
م-إلخـالص.ااظــعـّٕاق،معـطـؾعـةمم-ّٕاجّٝماٌلؿارؼــة.ٌوايف،مصاض٢ّمسؾّٓماظ٦ّاحّٓم:ماظط٦ّصانميفمام30
م679ص.

م.56ص.م-اعّٕؤ،ماظؼقّٗم:مدؼ٦ّاغ٥ّ.م31
م.682ص.م-صاض٢ّ،مسؾّٓماظ٦ّاحّٓم:ماظط٦ّصانميفمإٌّاجّٝماٌلؿارؼة.م32
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اظلاعقةميفممشالمذؾ٥ّماىّٖؼّٕةماظعّٕبقة،مالمؼلؿّٓس٨ّماظّٓٓالئ٢ّماظؽـرية،مإلثؾاتم
وض٦ّس٥ّ،مصؼّٓمصارمسـّٓماٌؤرخنيموماٌفؿؿنيمبايضاراتمع٤ّماٌلّؾؿاتماظيتمالم

موادل.
ما مغّٓبة( مب٤ّ م)خػاف مسـّٓ مذاتفا ماظص٦ّرة مؼؾّٓأػامظتؿؽّٕر ماٌكضّٕم، شاسّٕ

٨ّمجّٖئقاتمضّٕؼؾةمع٤ّمتص٦ّؼّٕماعّٕئماظؼقّٗ،مظاٌطّٕمت٦ّاباظربق،مث٣ّمب٦ّصّٟمصع٢ّم
صاظّٔئبمخيّٕجمع٤ّمشارهمطارػا،مومضّٓمضاضتماظ٦ّدؼانمباظٓلق٢ّ،مواظعؼابمؼؼصّٓم

مأسؾ٧ّماىؾالمظعؾ٥ّمؼـف٦ّمع٤ّمشضبماٌاء.
ملؿٔضقّْٟمٔظَؿ٦َّٔد٠ِّعرجاْلمدَساَػاممممممممَطَأٖنماظٖضؾـاَبمباظٓصَقـاِريمَسٔشٖقًة

مَطـاِرػًامممممممٓيُّٕمُشـَاّءمَتِقَتمَشــاٍرمعَطّؾـ٠ِّمَظ٥ّمَحَّْٓبمؼلؿكُّٕجماظّٔئُب
م33ؼشّٟماىَّٓاَبمباظٓصَقاِريمومَؼـَؿٔق٨ّمممصَّٕاَخماظعَؼـابمٔبأيَؼـأءماحملّؾ٠ّ

مػٓقـًا.مإذمػ٦ّمحيق٢ّم«خػافمب٤ّمغّٓبة»ومإذامطانمأعّٕمإرجاعمأص٦ّلمص٦ّرةم
المميؽ٤ّمبشعّٕماعّٕئماظؼقّٗمأدادًا.مصإنمتؾ١ّمإٌّجعقةممؿصؾةمسؾ٧ّمعّٕجعقؿ٥ّماٌ

اعّٕؤماظؼقّٗ،مسؾ٧ّمط٢ّٓمحالمموالمأنمتؽ٦ّنمإالمذاتمأص٦ّلمعقـ٦ّظ٦ّجقةمداعقة.
عّٕجعقةماظشعّٕاء.مصف٦ّمأٓولمع٤ّموضّٟمومادؿ٦ّضّٟمومضٓقّٓماِّوابّٓ.مصؿامميـع٥ّ،مأنم

معاءه، مضّٓمميـقف٣ّ مهل٣ّمو م،مرد٣ّ مصؽص٦ّره ماعّٕأة معّٕة معادةمموان مو رجاًل...
ميفمت مظؾؿشارطة مصاحؾ٥ّ مدسا مأرقمظؾربق،مو مصػع٢ّمظؾٓؿػّٕٓد. أع٢ّمزع٤ّماالغؾـاق،
ممعـؾ٥ّماظشعّٕاء،مأرض٦ّامظؾربقمابؿفف٦ّامظؾق٦ّمماٌطري

م ماظؼائ٣ّمتميؽ٤ّ ماظٓؿشاب٥ّ مإذ ماىاػؾ٨ّ. مٌطّٕؼاتماظشعّٕ ماالرؿؽـان مظّٔظ١ّ ؾعًا
ءمع٤ّمعـؾّٝمواحّٓ،مابنيمص٦ّره،مالمترٓبرػامذػاػقؿ٥ّمومرواؼؿ٥ّ.مصاشرتافماظشعّٕ
اٌطّٕ،مومراب٠ّمبنيممومادؿقضارػ٣ّمظرتاثمواحّٓ،مػ٦ّماظّٔيمحّٓٓدمرؤاػ٣ّماواه

مص٦ّرػ٣ّ.مم
نماسؿؿادماظؿـاصميفمعؼاربةماظـّٙماىاػؾ٨ّمع٤ّمذأغ٥ّمأنمؼّٖؼ٢ّمطـريامع٤ّمإ

متّٕطؿفام مأدؽؾة مسؾ٧ّ موجيقب ماظشعّٕ، مذظ١ّ معلرية مصاحب ماظّٔي االظؿؾاس
ِّدط٦ّرؼةم.حقثمامةإظق٥ّماظؼّٕاءمدراداتمطـريةمععؾؼة،مسؾ٧ّمشّٕارمعاماوفت
إثؾاتموج٦ّدػامممؿطّٝلقة،مٕمتأرجعتمت٦ّاص٠ّمص٦ّرماىاػؾنيمإديمعـابّٝمدؼـ

                                                                                                                           
م.06ص.م-(.0اِّصؿع٨ّ:ماِّصؿعقات،م)أصمم33



أمنوذجا املاء املشرتكي: اجلاهل الشعر لتناص يفا

97

مسؾ٧ّم مواحّٓا مدظقال ممتؾ١ّ مال مظؽـفا مبائّٓة، مدؼاغات مبؼاؼا مباسؿؾارػا د٦ّى
ورودػا.مب٢ّمإغفامأوضعتمغػلفاميفمتـاضضات،مٕمؼشػّٝمإحصاؤػاموالاتؽاؤػام

مـفا.معسؾ٧ّمأخؾارماِّوظنيمع٤ّمإًّوجم
متؾ١ّم متطاب٠ّ مدّٕ مس٤ّ مذاصقة متؽ٦ّن مإجاباتمتؽاد ماظؿـاصمميـّّ مأن صقؿا

ر.مإذمإغف٣ّماشرتص٦ّػامع٤ّمثؼاصاتمطاغتمرائفةميفمذؾ٥ّمجّٖؼّٕتف٣ّ،مواظيتماظص٦ّ
ميفمبعـفام مأدف٣ّ مصؼّٓ مبفا. مشريمآب٥ّ مأو معـعّٖالمس٤ّمتػاسالتفا ٕمؼؽ٤ّماظشاسّٕ

مهؿ٢ّمع٤ّ اظّٓالالتمعامموتـؿقةمص٦ّرػا،مع٤ّمخاللممتـؾفا،محنيمرأىمأغفا
مؼؽػق٥ّمظؾلؿ٦ّمبأحالع٥ّمورؤاه.مممم


