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*

بّٕأ ماظـؼّٓ ماِّدب ّ٨مايّٓؼث مداحة مطـري مع ّ٤ماظشعّٕاء ماظّٔؼ ّ٤مأظصؼت مبفّ٣م
تفؿة ماظلّٕٓضة؛ مسـّٓ مادؿقضارػ ّ٣مِّصؽار مذعّٕاء مدابؼني مسؾقف .ّ٣مصاسؿرب مذظّ١م
أعّٕاًمعلاؼّٕاًمظؾؿطّ٦رماظؿارخيّ٨مظإلغلاغقةمضارؾة.مصاظالحّ٠مؼؼؿؾّٗمعّ٤ماظلٓاب،ّ٠م
ومؼضقّٟمعامأعؽـّ٥مظقصؾّّمعامورثّ٥مأطـّٕمعلاؼّٕةمظّ٦اضعّ٥موماػؿؿاعاتّ٥ماظطّارئة .م
ومبّٔظّ١متّٕاجّٝماالػؿؿاممبؼضقةم«اظلّٕٓضاتماِّدبقة»1ماظيتمذّٓتمجقالمعّ٤م
اظـٓؼاد،مومرؾعتمعؼارباتفّ٣ماظـٓؼّٓؼة؛مبرتصّٓمدضقّ٠مظطّٕائ2ّ٠ماغؿؼالمأصؽارمذاسّٕم
آلخّٕ ،مدون ماسؿؾار مظؿّ٦ارد متؾ ّ١ماِّصؽار ،مو مال مظؿّٓاخ ّ٢ماظّٕٓؤى ،مو متطابّ٠م
االغشغاالتماظؽربىمظإلغلانميفمطّٓ٢مأحّ٦اظ .ّ٥م

* طؾقةماآلدابمواظعؾّ٦مماإلغلاغقة،مجاععةمجقالظّ٨ماظقابّٗمدقّٓيمبؾعؾاس
 1م ؼظفّٕ ماػؿؿام ماظـٓؼّٓ ماظعّٕب ّ٨ماظؼّٓؼ ّ٣مبؼضقة ماظلّٕٓضات مجؾقاً ميف مطـّٕة ماظّٓرادات ماظعارضة مهلا .مادبّٔم
بعضفامسـّ٦انماظلّٕٓضاتمصّٕاحةم«دّٕضاتماظشعّٕاءممومعاماتػؼّ٦امسؾقّ٥مالبّ٤ماظلؽقت.مطؿابمإشارةمطـريم
سؾّ٧ماظشعّٕاءمظؾّٖبريمبّ٤مبؽار،مدّٕضاتماظشعّٕاء:مِّريّٓمبّ٤مراػّٕمرقػّ٦ر…مذيّٝمطـريامعـفامابّ٤ماظـّٓٓؼّ٣م
يف ماظػفّٕدت» مو مبعضفا متـاوهلا مضؿ ّ٤ماغشغاالت مأخّٕى م«اظعؿّٓة :مالب ّ٤مرذق ،ّ٠ماظّ٦دارة :ماظؼاضّ٨م
اىّٕجاغ،ّ٨مأدّٕارماظؾالشة:مسؾّٓماظؼاػّٕماىّٕجاغ،ّ٨ماظؽاعّ٢مظؾؿربد،مسقارماظشعّٕ:مابّ٤مرؾارؾام« مصقؿام
اسؿربػاماظؾعّٚماآلخّٕمضضقةمػاعشقةم«حازمماظؼّٕراجين،معـفاجماظؾؾغاء»… مومضّٓماغؿؼؾتمإديماظعصّٕم
ايّٓؼث ميف مدقاق ماظؿٓعّٕؼ ّٟمبفا مو مبأسالعفا ،مو مهّٓؼّٓ متؼـقاتفا م«اظلّٕٓضات ماِّدبقة :مبّٓوي مرؾاغة،م
عشؽؾةماظلّٕٓضاتميفماظـٓؼّٓماظعّٕب:ّ٨مربؿّٓمعصطػّ٧مػّٓارة.م« م
 2حّٓدماظـٓؼادماظؼّٓعاءمعظاػّٕماظلّٕٓضات،مومعقّٖوامبنيماٌؿّٓوحمعـفاموماٌلؿفف،ّ٤معامؼؽّ٦نمدّٕضةمزاػّٕةموم
عامؼؽّ٦نمخػقاًمالمؼؼّٝمسؾقّ٥مإالّماىفابّٔة…مبـظّٕمتػصقّ٢مذظّ١ميفمطؿاب:مإحلانمسؾاس:متارؼّْماظـٓؼّٓم
اِّدبّ٨مسـّٓماظعّٕبم -مدارماظـؼاصةم-ظؾـانم -مط 5م -م 6986مص 058…065-690-636-72:موعام
بعّٓػا…ميفمتؿؾعّ٥ماظّٓضقّ٠مآلراءماظـٓؼادمحّ٦لمضضقةماظلّٕٓضات.
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ومٕمؼلؾّ٣معّ٤مدفاعفّ٣مإالّماظؼؾق،ّ٢مالمتغـقفّ٣مبّٕاسؿفّ٣ماظػـقةمومالماظؼّٓرةم
سؾّ٧مإٌّاوشةمباظؿؼّٓؼّ٣موماظؿٓأخريمأومغؼّ٢ماظؾّػّٜمعؽانمظػّٜمآخّٕ… مأومشريػؿا.م
صّٔاطّٕةماظـٓؼادمغاصّٓةمضّ٦ؼة،مالمتعفّٖمسّ٤مادؿقضارمط ّٓ٢ماِّصؽارمعفؿا مطاغتم
شّٕابؿفامومبعّٓػاماظّٖٓعين.مومٕمؼأتفّ٣مأنمعؾؽقةماٌعاغّ٨معشاسةمالمتـازعمميفم
ذّٕسقةماعؿالطفا،ممومالممتـّّمظّ٦اردػاماِّول.مإذمظّ٦مطانماِّعّٕمشريمذظّ١مِّصؾّّم
طّ٢ماظشعّٕاءمؼّٕددونمصّٕخةمسـرتةمبّ٤مذّٓاد :م
3
َػِّ٢مشَادَرَماظ ٗشعََّٕاءُمعّٔ٤معرتدٓ ِم مممممممممأَمِمػَِّ٢مسََّٕصْتَماظّٓٓارمبَعَِّٓمتََّ٦ػِّٓ٣؟ م
ومػّ٦مايّٓؼثماظعفّٓمباٌـابّٝماِّوديمظؾشعّٕماظعّٕب،ّ٨م(عـال)-بعّٓمأنمضاضتم
ععاغّ٨ماظشعّٕمومتؼؾصٓتمدائّٕت،ّ٥مومغؿجمسّ٤مذظّ١مػفّٕانماظشعّٕمومصّٕفماظـٓظّٕم
سـ،ّ٥مصؼّٓمصازماٌؿؼّٓممباظؿٓؿقّٖٓ،مومأبؼّ٧مظؾؿقّٓثمصؿاتّ٥مؼؼؿاتمعـ .ّ٥م
طانمذظّ١مضؿّ٤مدقاقمثؼايفمومدقاد،ّ٨محيؿػّ٨م«باظػؽّٕة»،مومؼلعّ٧مإديم
جعّ٢ماظشاسّٕماىاػؾ ّ٨م–سؾّ٧موجّ٥ماظؿٓقّٓؼّٓ -معؿػّٕداًمالمؼضاػ ،ّ٧مالمؼؼّ٦ىم
سؾّ٧مواوزهمذاسّٕمومإنمغؾّٞمومذاع… مومضّٓمؼؽّ٦نمذظّ١مراجّٝمباِّداسمإديم
عّٕجعقة ماظـٓؼاد مأغػلف ،ّ٣مإذ مإن ماظؾقث مس ّ٤مدِّّٕ ماػؿؿاعف ّ٣مباظلّٕٓضات مؼظفّٕم
أغفامطاغتمضؿّ٤م«االغشغالمبؼضقةماٌعـّ٧م–تؾّ١ماظيتمأثّٕػاماىّٓ٦ماالسؿّٖاظّ٨م
اظعؼؾ -ّ٨مذومصؾةموثقؼةٕمبؿّ٦جقّ٥ماظـٓؼادمحقـؽّٕٔمإديمرصّٓماٌعاغّ٨ماٌشرتطةمبنيم
اظشعّٕاء مو مأخّٔ ماظالّح ّ٠مبقـف ّ٣مع ّ٤ماظلٓاب ،ّ٠مؼلؿّ٦ي ميف مذظ ّ١ماظؼّٓعاءم
واحملّٓثّ٦ن».4مصصارماظـٓؼادمتؾعاًمظإلرارماٌعّٕيفماظّٔيموجّ٥متػؽريػّ٣موأحؽاعفّ٣م
عفّ٦دني مباٌعـ،ّ٧معّٕجؽنيماظؾػّٜم–ومطأنمٔةمصصال-مصفاءتمأحؽاعفّ٣مبـاءم
سؾقفا :مع ّ٤ماظلٓارق؟ مع ّ٤ماٌلّٕوق؟ معا معظفّٕ ماظلّٕٓضة؟… مبعّٓ مأن مأصؾقّ٦ام
ضادرؼّ٤مسؾّ٧ماغلابمبقتمذعّٕيمظشاسّٕمبعقـ.ّ٥ظؽّ٤مذظّ١مالمؼعينمأنماظـؼاد ٕم
ؼؽّ٦غّ٦امس ؾّ٧مععّٕصةمبظاػّٕةمذقّ٦عماِّصؽار،مصؼّٓماسؿربوامأنمالمأحّٓميفمشـّ٧مسّ٤م
تـاولمأصؽارمعّ٤متؼّٓع.ّ٥موظّٔظّ١مصـػّ٦اماِّصؽارمإدي (اٌشرتك،ماٌؾؿّٔل،ماظظاػّٕ،م
اظصّٕؼّّ ،ماٌكرتع… م) .موػ ّ٦ماسرتاف مدصعف ّ٣مإدي محث ماظشاسّٕ مسؾ ّ٧مضّٕورةم
اظؾقثمسّ٤مرّٕقمتّٖؼقـقةمالخػاءمتطابّ٠مأصؽارهمعّٝمعّ٤مدؾؼّ٦همعّ٤مخاللماغؿؼاءم
 3اظؿربؼّٖي:مذّٕحماظؼصائّٓماظعشّٕممتّّمربؿّٓمربّ٨ماظّٓؼ،ّ٤مدّ٦رؼا،مدارماظؽؿاب-.مص030.م.ومدؼّ٦انم
سـرتةم–مظؾـان،مدارمصادر-.ممص.65.
 4سؾاس،مإحلانم:متارؼّْماظـٓؼّٓماِّدبّ٨مسـّٓماظعّٕب-.مص.72.
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(اظطافماٌعاغّ٨موتّٓضقّ٠ماظـظّٕميفمتـاولماٌعاغّ٨موادؿعارتفامحؿّ٧مدبػّ٧مسؾّ٧م
غؼادػامواظؾصّٕاءمبفا،موؼـػّٕدمبشفّٕتفامطأغّ٥معلؾّ٦قمإظقفا) 5موبّٔظّ١مالؼّٓخّ٢م
تطابّ٠مشريه،موصقاشؿفا مبطّٕضقؿّ٥ماًاصة،مظؿصؾّّمصّ٦رة مسّ٤مذعّٕؼؿّ٥موسّ٤م
صّٕادتّ٥ميفمعـّّماِّصؽارماظشائعةمرابعامخاصامالمؼّٖاريّ٥مصقّ٥مأحّٓ .م
وماظّ٦اضّٝمأنماظػعّ٢مذات،ّ٥مادؿؿّٕميفمسّٓدمشريمضؾقّ٢معّ٤م«اٌؿّ٦نماظـٓؼّٓؼة»مإديم
زعّ٤مظقّٗمباظؾعقّٓمومزاظتمحّٓتّ٥م–إنمٕمؼؽّ٤مضّٓماخؿػّ٧ممتاعا-معّٝمعصطؾّّم
«اظؿٓـاص ،«L’intertextualitèماظّٔيمأذارمديمدّ٦دريمإديمبعّٚمعظاػّٕهمعّ٤م
خاللمعاممسٓاهمباظؿٓصققػاتم.6 Annagrammesموضّٓمتؾؾّ٦رمبصّ٦رةمدضقؼةمسـّٓم
ذياسة م(تق ّ٢مطال) محني مأصؾّّ مؼؿكّٔ مسـّٓػ ّ٣مبعّٓه ماظـؼّٓي مع ّٝمذبفّ٦داتمم
(صقؾقب مدّ٦ظري) .متلف ّ٢مدـة م 6968ماحملاوظة ماظػعؾقة مظطّٕح ماٌصطؾّّ مذاتّ٥م
ضؿّ٤ماِّدواتماظـؼّٓؼةميفمسؿّ٢مذياسّ٨ماذرتكمصقّ٥م(مصّ٦ط ،ّ٦مبارث،مدرؼّٓا،م
طّٕؼلؿػا م…) معلؿػّٓؼ ّ٤مع ّ٤مرّٕوحات م«اظشؽالغقني ماظّٕوس» محني ماسؿربوام
اظـٓ ّٙم«عغؾؼا معؾعّٓؼ ّ٤مزّٕوص ّ٥ماًارجقة ميف معؼاب ّ٢مإحّٓاث مسالضات مبنيم
اظـصّ٦ص».7مومؼطّ٦رم«عقكائقّ٢مباخؿني» ماٌػفّ٦ممغػلّ٥معلؿػقّٓاًمعّ٤مإنازاتم
اظشؽالغقني ،معَّٓؼـاً مهل ّ٣ميف مطـري مع ّ٤مرّٕوحات ،ّ٥محني مجع ّ٢ماظّٕواؼة مزاػّٕةم
ظغّ٦ؼةمصلعّ٧مإديماظؾقثمسّ٤مإحّٓاثمتّٕطقبمبنيمدرادةماظشؽّ٢مومعؼؿضقاتم
اٌضؿّ٦نماظّٔيمؼّٕاػامعفؿة،8مظــقــكــؾــّٙمإظــّ٧معصــطــؾـّّم«ايـّ٦ارؼـة»م
« .»dialogismeمصقعؿرب ماظّٕواؼة مضادرة مسؾ ّ٧مدعج ظغات مو معظاػّٕ مأدبقةم
وإؼّٓؼّ٦ظّ٦جقةمعؿعّٓدة… مذياسات،مظغةماِّذّٕافموماظػالحني… مومػّ٦مبّٔظّ١م
حياولمأنمؼؼّٓ٦ضمعّ٤مصّٕاعةماظشؽالغقني،مومجيعّ٢مطّ٢مبقانم– معـّ٣مظألدبم
أو مظغريه م– معؿفّٔرا ميف مدقاق ماجؿؿاس ّ٨مؼطؾع ّ٥مو مؼّ٦جف ّ٥محن ّ٦مآصاقم
اجـؿـؿـاسقة .9م
 5مابّ٤مرؾارؾام :مسقار ماظشعّٕ متّّ مسؾاسمسؾّٓ ماظلؿار -.مظؾـان ،مدار ماظؽؿبماظعؾؿقة ،مط ،6م-.6980م
ص 82.م
 6طّٕؼلطقػا،مجّ٦ظقام:مسؾّ٣ماظـّٓٙم -متّٕ:مصّٕؼّٓاظّٖاػ،ّ٨ماظّٓارماظؾقضاءم–اٌغّٕب،مدارمتّ٦بؼالمظؾـشّٕ،ممممممم
ط،0م-.6997مص .78.م
7

Pigay, Gros : Introduction à l‘intertextualité.- Paris, Dunod, 1996.- p. 24
Ibid.- p.25
9
Ibid.- p.27
8
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أعٓام«روالنمبارث»مصقشريميفمأثـاءمضّٕاءاتّ٥مإديمعّٕجعقةمظّٓىمروائقني،مؼّٕاػام
رؾقعقة ،مإذ مؼعؿؼّٓ م«بادؿقاظة مايقاة مخارج ماظـٓ ّٙماظ ّالعؿـاػ …ّ٨مصاظؽؿابم
خيؾ ّ٠ماظّٓالظة ،مو ماظّٓٓالظة مدبؾ ّ٠مايقاة» .10مو معصطؾّّ ماظالّعؿـاػ ّ٨مؼّ٦عئ معّ٤م
خالظّ٥مإديمتؼارّٝماظـٓصّ٦صمضؿّ٤معاممساهماظّٔطّٕىماظّٓٓائّٕؼة .م
و مؼؿكّٔ معصطؾّّ ماظؿٓـاص مبعّٓا مآخّٕا مع ّٝم«جّ٦ظقا مطّٕؼلؿقػا» محني مسّٓتم
اظـٓاصمعلؿقضّٕاًمظـصّ٦صمطـريةم-بّ٦سّ٨مأومبّٓونموس -ّ٨معّ٤مخالل مضّٕاءاتّ٥م
اٌكؿؾػة،مومثؼاصؿّ٥ماٌؿـّ٦سة،مصاظـّٓٙمالمخيؾّ٠معّ٤ماظعّٓم،مومالمؼّ٦ظّٓمعّ٤مصّٕاغ.م
اظلؾ ّ٠ماظّٖٓعين مال مميـّّ ماظؿٓؿقّٖ ،مو مال مؼـؾت ماظرباءة .مو مضّٓ ممست معصطؾقفام
 Paragrammatismeم«أي ماعؿصاص مػععانؼ معؿعّٓدة مداخ ّ٢ماظّٕداظةم
اظشعّٕؼة ،ماظيت متؼّٓم مغػلفا مع ّ٤مجفة مأخّٕى مباسؿؾارػا معّ٦جفة مع ّ٤مرّٕفم
ععـّ٧مععني» .11م
ظؽ ّ٤مذاك ماظؿّٓٓاخ ّ٢مو ماظؿٓعاظ ّ٠مبني ماظـصّ٦ص مال مؼؿ ّ٣مبطّٕؼؼة مواحّٓة مسـّٓم
ذيق ّٝماِّدباء .مصؼّٓ مؼلؿقضّٕ ماظّ٦احّٓ معـف ّ٣متصّ٦راً ،مو مؼؽقػ ّ٥مبطّٕؼؼؿّ٥م
اًاصٓة،موماآلخّٕمتّٕطقؾامبؽاعؾّ٥مدونماظشعّ٦رمحبّٕجمأومغؼ،ّٙمومعـفّ٣معّ٤م
ميؿؾّ١متؼـقاتمخاصٓة،مجيعّ٢ماٌلؿعارمعؾؽقة مخاصةمالمتشّ٦بّ٥مذائؾة.موعّ٤م
ثّ٣مؼصؾّّمعفؿامإثارةمدؤالمعـففّ٨مػامم:مأيميظةمدبّ٦لمظؾؼارئماإلضّٕارم
بؿّٓاخ ّ٢مغصني مأو مأطـّٕ موص ّ٠معصطؾّّ ماظؿـاص م؟ مإذ ماظّ٦ضّ٦ف مسؾ ّ٧موجّ٦هم
اظؿٓـاص،مسـّٓمذاسّٕ،مأومظّٓىمذبؿّ٦سةمعّ٤ماظشعّٕاءمأعّْٕمشريمعؿقلّٕٓمظؾفؿق.ّٝ
صؼّٓ مؼلؿّٓس ّ٨ماظؾقث مس ّ٤متؾ ّ١ماظّ٦جّ٦ه ،مععّٕصة مال محّٓود مهلا ،مبؽ ّ٢ماٌؿّ٦نم
اظشعّٕؼة ،مو ماظــّٕؼة ،مدّ٦اء مأطاغت مع ّ٤مإبّٓاع ماظػّٕد مأم ماىؿاسة م موذظ ّ١معّ٤م
أجّ٢ماظؼؾّٚمسؾّ٧ممتػصالتفامسؾّ٧معلؿّ٦ىماظشؽّ٢مأوماٌضؿّ٦ن .م
حاولمربؿّٓمعػؿاحمتّٓظقّ٢مبعّٚمعشاقماظؾقثميفموجّ٦هماظؿٓـاص،مبّ٦ضّٝم
ذبؿّ٦سةمعّ٤ماآلظقاتمبعّٓمأنمأضّٕٓمأغّٓ٥م–اظؿٓـاص-م«مبـابةماهلّ٦اءموماٌاءمواظّٖٓعانم
وماٌؽانمظإلغلان،مصالمحقاةمظّ٥مبّٓوغفا،مومالمسقشةمظّ٥مخارجفا.موسؾقّ٥مصإغّٓ٥م
Barthes, Roland : Le plaisir du texte.- Paris, Editions du Seuil, 1975.- p.59

 11طّٕؼلطقػا،مجّ٦ظقام:مسؾّ٣ماظـٓ-.ّٙمص.78.
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عّ٤ماِّحّٕىمأنمؼؾقثمسّ٤مآظقاتماظؿـاص،مالمأنمؼؿفاػّ٢موجّ٦دػامػّٕوباًمإديم
اِّعام» 12صّٕآػا مال مدبّٕج مس ّ٤ماظؿؿطق ،ّٛماظشّٕح-االدؿعارة-اظؿؽّٕار-اظشؽّ٢م
اظّٓراد-ّ٨اؼؼّ٦غقةماظؽؿابة-اإلجياز.13مأعامسؾّٓماٌؾّ١معّٕتاضمصقؤدّٗمظؾؿـاصم
ع ّ٤معـطؾؼات متّٕاثقة ،معؤطّٓاً م«إن ماظؿّٕٓاث ماظـٓؼّٓ ماظعّٕب ،ّ٨مشين مباظـٓظّٕؼاتم
واآلراءماظـٓؼّٓؼة…موماظّٔؼّ٤مؼؽابّٕونمصقؿقاعؾّ٦نمسؾّ٧مػّٔاماظرتاثمالمؼعّٓونمأنم
ؼؽّ٦غّ٦ا مواحّٓاً مع ّ٤ماثـني :مإعا مِّغف ّ٣مجيفؾّ٦ن مػّٔا ماظرتاث ،مو مإعٓا مِّغٓف،ّ٣م
ظؾعّٚمعاميفمضؾّ٦بفّ٣معّ٤معّٕض».14مومػّ٦مبّٔظّ١مؼـػّ٨مأنمتؽّ٦نمضضقةماظلّٕٓضاتم
اِّدبقةمضّٓمأسؿتمبصائّٕماظـٓؼادماظؼّٓعاء،مسّ٤ماٌعاغّ٨ماٌشرتطة.مومأنماىاحّٜم
عـالمرصّٚم«عصطؾّّماظلّٕٓضاتمومأثؾتمأنماٌصطؾّّمشريمدؾقّ٣مومػّ٦مإذنمشريم
عؼؾّ٦ل» .م
ومؼصؾّّمبّٔظّ١ماظؿٓـاصم–ومإنمٕمؼلُ-ّٓ٣آظقةمععّٕوصةمسـّٓ ماظعّٕبماظؼّٓعاء،م
ضؾطت مإجّٕاءات ،ّ٥مو مادؿؽشػت مناسؿ ّ٥ميف معؼاربة ماظـٓصّ٦ص ،مع ّٝماظـٓؼّٓم
ايّٓؼث .مبعّٓ مأن مصار مع ّ٤ماظلّٓٔاجة مسّٓم ماإلميان مبؿّ٦ارد ماِّصؽار .مو ماظـظّٕم
إظقفامسؾّ٧مأغفامعؾؽقةمعشاسةمالمميؾّ١مأحّٓمذّٕسقةماٌطاظؾةمثّ٣مصالمعـاصمعّ٤م
تّ٦جٓقّ٥ماالػؿؿاممإديماظؽشّٟمسـفامومسّ٤مأذؽالماغؿؼاهلامعّ٤مأدؼبمآلخّٕمسّ٦ضم
اظؿٓؾّ٦ؼّّمبلّٕضؿفا .م
.1مالشعر اجلاهلي بني ذاكرة الرّاوي و ذاكرة الشاعر :م
أثارتمذػاػقةماظشعّٕماىاػؾ،ّ٨مومادؿـادهمسؾّ٧م«صعّ٢ماظّٕٓواؼة» مذبؿّ٦سةم
عّ٤ماظؼضاؼاماظشائؽة،مذؽؽتميفمأصاظؿ،ّ٥مبّ٢موميفموجّ٦دهمأحقاغا.مصؾّ٣مؼشػّٝم
ظّ٥مدؾؼّ٥ماظّٖٓعينمومالمذّٓةموضع ّ٥ميفماظـٓػّ٦س.مصؼّٓمشّٓامحؼالمعالئؿاًمجملؿّ٦سةم
عّ٤ماظـٓظّٕؼات،مغّٖستمضّٓادؿّ٥مأحقاغا،مومػّٖٓتمأرطاغ.ّ٥معلؿػّٖةمعّ٤مؼّٕىمصقّ٥م
اظـٓضجموماظؽؿال.مومخباصٓةمأغّ٥مميـّّمإعؽاغقةماظطّعّ٤مصقّ٥مإذمإغّٓ٥م«غشأمعلؿّ٦ساًم
 12عػؿاح،مربؿّٓم:مهؾقّ٢ماًطابماظشعّٕيمادرتاتقفقةماظؿـاص-.ماٌغّٕب،ممإٌّطّٖماظـؼايفماظعّٕب،ّ٨م
ط،6م.6985م–مص .605.م
13مإٌّجّٝمغػل-.ّ٥مص.ص.م605مومعامبعّٓػا .م
14معّٕتاض،مسؾّٓماٌؾّ١م:ماظلؾّٝمععؾؼات-.مدّ٦رؼا،معـشّ٦راتماهادماظؽؿابماظعّٕب،م-.6998م
ص .686.م
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المعؼّٕوءاً،مشـاءّمالمطؿابة».15مظؽّ٤ماظشعّٕماىاػؾّ٨مبؼّ٨مصاعّٓاً،مالمؼؼّ٦ىمأحّٓم
سؾّ٧مغػّ٨مدقّٕهمومتػّٕده،مصفّ٦مميـّ٢ماظؾّؼاءماظػطّٕيماِّولمبنيماظؾّغةمومايقاة.م
بّ٢مإنماٌعارضنيمأغػلفّ٣مؼّٕتّ٦ونمعّ٤م«عائ »ّ٥مومؼغرتصّ٦نمعّ٤معـابع،ّ٥مدونمأنم
ؼشعّٕوا،مومعّ٤محقثمالمؼعؾؿّ٦ن .م
ط انمؼؼّٟموراءمذظّ١مطؾّ،ّ٥معامؼّٕوغّ٥متشابفاًمعطؾؼاً،مبنيمعؿّ٦غ،ّ٥مظقّٗمصؼّٛم
يفماظصّ٦رمومرّٕائ ّ٠متّٕطقؾفا،مبّ٢مأؼضاميفمرؾقعةم«اٌعفّ٣ماظشعّٕي» ماظّٔيمؼؽادم
ؼؽّ٦نمواحّٓاًمبنيمذيقّٝماظشعّٕاءم«ؼؿؾاؼّ٤مأحقاغامبادؿؾّٓالمعّ٦اضّٝمايّٕوفمالم
شري»مطقالمبقتماعّٕئماظؼقّٗ :16م
ُوضُّ٦صاًم ٔبفَامصَقِؾّٔ٨مسَ َؾّٖ٨معَطٔ ٖقفُ ِّ٣مؼَؼُّ٦ظُّ٦نَ:مالَمَتفِؾَّْ١مأَدّّ٧موَمتَفَ ٖؿ ِّ٢م
ومبقتمرّٕفمبّ٤ماظعؾّٓ:17م م
ُوضُّ٦صاًم ٔبفَامصَقِؾّٔ٨مسَ َؾّٖ٨معَطٔ ٖقفُّ٣م مؼَؼُّ٦ظُّ٦نَ:مالَمَتفِؾَّْ١مأَدّّ٧موَمتَفَؾَّّٓٔ م
إذماالخؿالفمطاعّ٤مصؼّٛميفم«وؾّّٓم-موؿ»ّ٢مومػؿامعّ٤ماٌعـّ٧مغػل.ّ٥موإذام
طان ماظـٓؼاد ماظؼّٓاع ّ٧مضّٓ مدحضّ٦ا متؾ ّ١ماظعالضة مبإرجاسفا مإدي مسؿ ّ٢ماظّٕٓواة مأوم
إدخاهلامضؿّ٤م(وضّ٦ع ماياصّٕ مسؾّ٧ماياصّٕ) ،مصإغٓفّ٣ميفماٌؼابّ٢مٕمجيّٖعّ٦اميفم
اظؼّ٦ادّ٣ماٌشرتطةماِّخّٕى.مصظؾّتمضؿّ٤ماٌلؽّ٦تمسـ.ّ٥مسؾ ّ٧ماظّٕش ّ٣ممعّ٤مأنم
اظشعّٕماىاػؾّ٨مضّٓمعـّّمظؾـؼادمإعؽاغقةماظـػاذمإظىؽـفّ٥مواظّ٦ضّ٦فمسؾّ٧مبعّٚم
أدّٕارهموخباصةمأنماعّٕئماظؼقّٗمضّٓمأذارمإديمتعاغّ٠مذعّٕهمعّٝمعّ٤مدؾؼّ٦ه،مإذم
ػّ٦مؼصّٓرمسـفّ٣موالمجيّٓمحّٕجاميفماتؾاعمغفففّ٣م :م
18
سّ٦جامسؾّ٧ماظطؾّ٢ماحملقّ٢مظعؾـامممممغؾؽّ٨ماظّٓؼارمطؿامبؽّ٧مابّ٤مريام  .م
ظؽّ٤مذظّ١مٕمؼـّ٤ماظـؼادمعّ٤ماسؿؾارهمرائّٓا،مصفّ٦مأولمع،ّ٤موضّٟموادؿّ٦ض.ّٟمم
ب ّ٢مإغف ّ٣مال مؼلؿؾعّٓون مأن مؼؽّ٦ن ماظشعّٕاء ماظالحؼّ٦ن مسؾق ّ٥مضّٓ ماضؿػّ٦ا مآثارهم
وداروامسؾّ٧مدرب.ّ٥م م
م
 15أدوغقّٗ:ماظشعّٕؼةماظعّٕبقة-.مظؾـان،مدارماآلداب،مط،6م-.6985مص .25.م
16ماعّٕؤ،ماظؼقّٗ:مدؼّ٦اغّ٥م–متّّمحـاماظػاخّ٦ري-.مظؾـان،مدارماىق-.ّ٢مص .07.م
17ماظشـؿؿّٕي،ماِّسؾّ٣م:مذّٕحمدؼّ٦انمرّٕصةمبّ٤ماظعؾّٓم-متّّ:مدرؼةماًطبم–ظطػّ٨ماظصٓؼال-.مدعش-ّ٠
دّ٦رؼا،معطؾعةمدارماظؽؿاب،م-.6965مص .26.م
18ماعّٕؤ،ماظؼقّٗم:ماظّٓؼّ٦ان-.مص 56.م
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ال مؼـؾغ ّ٨مأن مؼؤدي مذظ ّ١ميف ماظـفاؼة مإدي ماإلضّٕار م«جبؿاسقة» ماظػع ّ٢ماظشعّٕيم
اىاػؾّ٨مومغػّ٨مصّٕدؼؿ،ّ٥موماتصالمطّ٢مضصقّٓةمبّٔاتمأطـّٕمعّ٤مذاسّٕمواحّٓ،م
وإن مبّٓا مععفؿف ّ٣ماظؾغّ٦ي مواحّٓا مبػع ّ٢متشاب ّ٥مزّٕوف ماظشعّٕاء مأو مبلؾبم
اصطالحفّ٣مسؾّ٧متؼاظقّٓ مصـقةمواحّٓة.مموضّٓمؼؽّ٦نماظؿشابّ٥موماٌشاطؾةماٌطؾؼةم
أحقاغاًمعّ٤مصعّ٢م«اظّٕواؼة».مصؼّٓمتؼارعتمذاطّٕةماظشاسّٕمبّٔاطّٕةماظّٕٓاوي.ماظؽشّٟم
سّ٤مرؾقعةمطّ٢مواحّٓةمظقّٗمباِّعّٕماهلقٓ،ّ٤مومخباصةم«أنمبّٕاسةماظشػاػّ٨مالم
تعؿؿّٓ مسؾ ّ٧مذاطّٕت ،ّ٥مو مظؽ ّ٤مسؾ ّ٧مإتؼاغ ّ٥مجملؿّ٦سة مع ّ٤ماظصٓق ّٞماهلقؽؾقة…م
حيشّ٦هممبامؼالئّ٣معّ٦ضّٟماإلغشادمومعّ٤مثّ٣مصؾقّٗمػـاكمإبّٓاعمصّٕدي،مومظقّٗم
ػـاكمغّٙمععنيمظشاسّٕمععني».19مصؿصؾّّماظؼصقّٓةمعّٖجاًمٌفارتني،مالمتـطّ٠م
بفؿامإالمبـقةماظـٓ ّٙماظيت مميؽّ٤ماظؼؾّٚمسؾقفا معّ٤مخالل ماظؿٓؿققّٖمبنيماِّصقّ٢م
وماظّٓٓخق،ّ٢معّٝماالسرتافمبعّٓممأصاظةماظـّٓٙماِّدبّ٨معفؿامطانمعطؾؼاً.م

 .2منوذ م التناص يف الشعر اجلاهلي:
»ماء» الفرد و ماء اجلماعة:رمستمتقؿةم«اٌاء» مذؽّ٢ماظؼصقّٓةمومحّٓودػا،معـطؾؼاتفا،مومأبعادػا.مالم
حّٕطةمإالمبّٓوغّ٥مومالمدؽّ٦نمإالمهتمأجّ٦ائ.ّ٥شقابّ٥مؼؾؽ،ّ٨مومحضّ٦رهمؼؾفج.م
صفّ٦ماظّٔيمأجّٓبماٌؽان/اظطؾ،ّ٢مومأجربماِّحؾةمسؾّ٧ماظّٕٓحق،ّ٢متارطنيمضؾؾام
ؼؿؾظّ،ّ٧مومػّ٦ماظّٔيمجعّ٢ماظشاسّٕمؼلؿؼّ٢مراحؾؿّ٥مباحـامسّ٤معاء،مممـالمباعّٕأةم
–متـاءتمدؼارػام-مرجاءمخصبمآخّٕمؼـّٖعمجّٓبمضؾؾ .ّ٥م
ومسـّٓعامؼصريم«اٌاء» مبفّٔهماظصّ٦رة،مصإنماحؿػاءماظشعّٕاءمبّ٥مأعّٕمرؾقع،ّ٨م
علاؼّٕمالػؿؿاعاتفّ٣مومػّ٦اجلفّ٣مومآػاتفّ٣مومتطؾعاتف.ّ٣مأعٓامسـّٓعامؼعفّٖمسّ٤م
تؼّٓؼ ّ٣متعاوؼّٔ مظ ،ّ٥مظعّٓم مصاسؾقؿفا مؼلؿقضّٕ مرؼّ٦س مأجقاظ ّ٥ماظلٓابؼني .مصاهلّٓ٣م
واحّٓموماظؿعؾّ٠م«باٌاء»مؼؽادمؼؽّ٦نمواحّٓمأؼضا .م
 19ماظغّٔاع،ّ٨مسؾّٓمآم:ماظؼصقّٓةموماظـّٓٙماٌضاد -.مظؾـان ،مإٌّطّٖماظـؼايفماظعّٕب،ّ٨مط ،6م-.6996ممممممممم
ص .66.م
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أ .الثور الوحشي… خصب و مناء:
ط ّٓ٢ماِّذقاء م–عفؿا مبّٓت مواػقة مػقٓـة -مصاية مظّٓى ماظشاسّٕ ماىاػؾ،ّ٨م
ظإلدفام ميف مرحؾة ماظؾقث مس ّ٤ماٌاء ،مو مال مؼفؿٓ ّ٥معصّٓر متؾ ّ١ماظّ٦دقؾة؛ معؿّ٧م
خّٔظّ٥معامػّ٦مربؾّ،ّ٨مؼؼّٝمهتمإدراطّ٥ماٌؾاذّٕ.مصؼّٓمؼلؿقضّٕمرؼّ٦سمشريه،م
ومؼضؿٓـفامتّ٦ضّ٥ماظعظقّ٣مظؾؿاء.مِّغّٓ٥مؼعؾّ٣مأنمذؼاءهمعامطانمإالّمبغقاب.ّ٥مومعّ٤مثّ٣م
صأع ّ٢مدعادت ّ٥معّٕػّ٦ن محبضّ٦ره .مصؾقفّٕب معا مؼػعؾ ّ٥ماآلخّٕون مباظـّٓ٦ر ،مظعّٓ٢م
ضّٓدقؿّ٥موّٓي،مومضّٓمجّٕبمصاسؾقةماظؾؼّٕميفم«غارماالدؿؿطار»محنيمتؼّٕبمبفام
ظؼّ٦ةماٌطّٕمومظقؽّ٤مصعؾّ٥مػّٔهمإٌّةمبشؽّ٢مشريمعؤذٕ .م
تؽاد متؽّ٦ن مصّ٦رة م«اظـّ٦ر ماظّ٦حش »ّ٨ميف ماظشعّٕ ماىاػؾ ّ٨مواحّٓة مسـّٓ مجّٓ٢م
اظشعّٕاء.مضّٓمدبؿؾّٟميفمبعّٚماىّٖئقات،مظؽّ٤ماإلرارماظعامماظّٔيمتصّٓرمسـّ٥م
واحّٓ.معّ٤مذظّ١مأنمطّٓ٢م«صّ٦رةميف ماظؼصائّٓ،ماظيتمتلّٕدمضصةماظـّ٦رمتّٔطّٕمظقؾةم
ممطّٕة مأو مإذارة مإدي مظقؾة مممطّٕة مأو مإدي ماٌطّٕ» 20مو مال مميؽ ّ٤مأن متؾـ ّ٧مصّ٦رةم
مبق ّٚماظصّٓٓصة مو ماالسؿؾارقة .مصاظـّ٦ر ميف معـ ّ٢مػّٔه ماياظة محيؿ ّ٢مأبعاداًم
أدطّ٦رؼة ،مارتؾ ّٛمصقفا مباٌطّٕ مو مباًصب .متؾ ّ١ماظّٓٓالظة ماظيت مميؽ ّ٤ماظّ٦ضّ٦فم
سؾّ٧مبعّٚمجّٔورػاميفمايضاراتماظلٓاعقةماظؼّٓمية.مصاظـّ٦رةمومامسّ٥م«إغؾقّ٢م
سؾّٓه ماظلّٓ٦عّٕؼّ٦ن ،مو مسؾّٓوا ماظؾؼّٕ ماآلهلة معع ،ّ٥مو مع ّ٤ماهادػؿا ميف مزواجم
عؼّٓٓس،مصاضتمضػافمدجؾةموماظػّٕاتمباًصبمسؾّ٧مأرضمدّ٦عّٕ،مومػؽّٔام
غظّٕمدؽانماظعّٕاقماظؼّٓؼّ٣م(اظلّٓ٦عّٕؼّ٦ن)،مإديماظـّ٦رمرعّٖاًمظؼّ٦ةمخصبمسظقؿة،م
تؿص ّ٢محباجقاتف ّ٣مو مععقشؿف ،ّ٣مصؾؼّٓ موجّٓ ماٌاء مبؼّٓرة مػّٔا ماإلظ ّ٥م«إغؾق»ّ٢م
صازدػّٕت مظّٔظ ّ١مباًضّٕة مو ماظـٓؿاء» 21و مباظصّ٦رة مذاتفا ،ماغؿؼ ّ٢مإدي ماظشعّٕم
اىاػؾ.ّ٨مصؿّ٣ماظؿعاغّ٠معّٝماِّدطّ٦رةمباإلذارةمإديمبعّٚمعضاعقـفامعّ٤مخاللم
اظّٕٓعّٖ.مإذ ماظشاسّٕمظقّٗمعطاظؾاًمبؿؿؾّٝمتػاصقؾفا،مومإغٓؿامأنمؼؼؿؾّٗ معـفا معام
حيؿاجمإظق،ّ٥مومإنمصعّ٢مشريمذظّ١مصؼّٓماظشعّٕمعلّٓ٦ش .ّ٥م
 20ما بّ٤مسؾّٓماظعّٖؼّٖمبّ٤مسؾّٓمآ،مربؿّٓم:ماٌاءميفماظػؽّٕماإلدالعّ٨موماِّدبماظعّٕب -.ّ٨موزارةماِّوضافم
واظشؤونماإلدالعقةمماٌغّٕبقة،ماحملؿّٓؼةم–ماٌغّٕب،معطؾعةمصضاظة،م-.6996مص .395.م
21مغػل-.ّ٥مص .386.م
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تؽشّٟماظـٓؿاذجماظشعّٕؼةماظؿٓاظقةماظؿٓؼارّٝماظّ٦اضّّ ،مبنيمثّ٦ر م«اظلّ٦عّٕؼني»مم
و مثّ٦ر ماظؼصقّٓة ماىاػؾقة ،معشرية مإدي متالزع ّ٥مع ّٝماٌطّٕ ،مشاصؾةً معّ٦اصػاتّ٥م
اِّخّٕىمظعّٓممعالءعةماٌؼاممػـامظلّٕدػا .م
ومبَاتَمإديمأررأةٔمحٔؼّْٕٟمطأغٓفام ممممإذامأظـَؼَؿِــفَامشؾؿـةٌمبقتُمععِِّٕس 22م
َصؾَاتَم ُععَِؿصٔؿاًمعٔـِّ٤مضُـّٕٓػَامظَـٔؼاً مممم َرشٓماظلٓقـابُمسؾقّ٥ماٌَاءَمصارّ َّٕضَا 23م
ًؿَا ٔئَّ٢مدَائٔؿـاًمتَلِفـَاعفا 24م
بَاتَتِمومأدؾّ٢موَاطّْٟٔمعٔـِّ٤مدٔميةٕمممممؼُِّٕوِيما َ
َباتَتِمظَُّ٥مظقـؾةٌمذفؾـاءُمتَلِ َػعُِّ٥ممممممبٔقَاصٔبٕ،مذاتٔمإذعَـانٍموم َأعِطارِ م
ومباتَمضقػاًمَِّرِ َرأَةَمومأَظْفَـأَهُ مممعَّٝماظظّالمِمإِظقفَاموابّْ٢مدَـــار 25م
صؾـاتَمإِظَّ٧مأَررـأةٔمحٔؼَّٟٔمتؾُػُّ ُّ٥مممذاعقــةٌمتّٔريماىؿانماٌػَصٓالَ م
تمبضػؿ ُّ٥مممإديمغعـجٍمعّ٤مضائِّٔ٤ماظ ّٕٓعِِّ٢مأَػِقَالَ 26م
ومباتَمومباتَماظلٓارؼا ُ
27
مممأوٓظـــــفامذـٓاغَةٌموَمعَطُّٕ م
باتتمسَؾَقِّ٥مظقِؾَـــةٌمظَــٔـّْ٠
إنماظـّ٦رمالمؼّٔطّٕمإالمعّٕتؾطامبؾقؾةمممطّٕة،مومتؾّ١مإذارةمإديمرعّٖؼؿّ٥مصفّ٦م
عؿٓصّ٢مبلؾبمباظؼؿّٕماظؼاػّٕممظؾظّالم،مومعؼّٕونممبطّٕمضّٓمؼؽّ٦نمػّ٦مصاسؾ.ّ٥موذاكم
عامؼػلّٕماإلياحمسؾّ٧ماظػعّ٢م«بات».مومميؽّ٤معّ٤مجفةمأخّٕىمأنمؼؽشّٟمسّ٤م
اظغقثماظّٔيمؼؿّ٦قمإظقّ٥ماىاػؾ.ّ٨مإذمحيؾّٔ معـ ّ٥ماظّٔيمؼـّٖلمظقالً مصفّ٦مأغػّٝم
وأجّٓى.مومجباغبم«بات»متّٕدمذفّٕةم«أررأة»ممبؽـاصؿفاماٌؼّٓدة ،ظؿفؿّٝمعّٝم
اظـّ٦ر،مظقضؿانماإلخصابماظػعؾ .ّ٨م
أالمؼؽّ٦نماظـّ٦رمإذاًمصّ٦رةمعلؿقضّٕةمعّ٤مايضاراتماظلٓاعقة،مبشؽّ٢مؼالئّ٣م
اظؿصّ٦ر ماظعّٕب ّ٨ماىاػؾ .ّ٨معؤطّٓاً مبّٔظ ّ١ماظؾّؼاح مايضاري مبني ماظشعّ٦بم
اظلٓاعقة.مومظّ٤مؼظفّٕمذظّ١مجبالءمإالّمسـّٓماظشعّٕاء،مصفّ٣ماِّضّٓرمسؾّ٧مادرتدادم
ٔ

22ماعّٕؤ،ماظؼقّٗم:مدؼّ٦اغ-.ّ٥مص .98.م
23ماظشـؿؿّٕي،ماِّسؾّ٣م:مذّٕحمدؼّ٦انمزػريمبّ٤مأبّ٨مدؾؿ-.ّ٧مص .46.م
24ماظؿربؼّٖيم:مذّٕحماظؼصائّٓماظعشّٕ-.مص .699.م
25ماظّٔبقاغ،ّ٨ماظـابغةم:مدؼّ٦انم–متّّمطّٕمماظؾلؿاغ-.ّ٨مظؾـان،مدارمبريوتمظؾطؾاسةمواظـشّٕ،م-.6982م
ص .50.م
 26ماِّصؿع ّ٨م :ماِّصـؿعقات م– متّّ مسؾّٓ ماظلالم مػارون م /ماريّٓ مذاطّٕ -.معصّٕ ،مدار ماٌعارف ،مط0م
،6964م(أص-.)63ممص .680.م
27ماظشـؿؿّٕي،ماِّسؾّ٣م:مذّٕحمدؼّ٦انمزػري-.مص .660.م
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اٌاض،ّ٨مومجعؾّ٥مالمميّ٦تمأبّٓاً.مصاظـّ٦رماظلّٓ٦عّٕيمزّ٢محقٓامعؼّٓداًمخاظّٓاًمعّ٤م
خاللمذاطّٕةماظشاسّٕ.
ب .مطر الطوفان:
إن ماإلحلاس ماٌشرتك محبقّ٦ؼة مسـصّٕ ماٌاء ميف مذؾ ّ٥ماىّٖؼّٕة ماظعّٕبقة ،مالم
ميؽّ٤مأنمؼؿكّٔمذرؼعةمظإلضّٕارمبؿشابّ٥مرؤىماظشعّٕاءمحنّ٦ه،مومإنمبّٓامتّ٦ضعفّ٣م
إظقّ٥مزاػّٕةمتؽادمتؽّ٦نمساعٓة.مومذاكمأعّٕمرؾقع،ّ٨مصعالضؿـامباِّذقاءمالمتؿطابّ٠م
مبفّٕد متشاب ّ٥ماظظّّٕوف مو ماٌالبلات .مإذ مخصّ٦صقات ماإلغلان ماظعؿقؼة متّ٦ظّّٓم
تؾاؼـاًمعفؿامطاغتمرؾقعؿّ٥مومحفؿ،ّ٥ممتـّّمظؾػّٕدمصػؿّ٥ماظّٔٓاتقةماظيتمالمميؽّ٤م
أنمحيقّٓمسـفا .م
ومعّ٤مثّ٣متػاوتماػؿؿاممذعّٕاءماىاػؾقةم«باٌاء»مصؼّٓمرآهماظؾعّٚمعادةمإلرواءم
اظغؾق ،ّ٢مصقؿا مريّؾ ّ٥مآخّٕون مأبعاداً معقـّ٦ظّ٦جقة ،مو مذقـُّ٦ه ممبفؿّ٦سة معّ٤م
اظّٕٓعّ٦ز،متؾؿؼّ٨ميفمشاظؾقؿفامضؿّ٤مإذؽاظقةمايقاة/اٌّ٦ت .م
ؼـػّٕدماعّٕؤماظؼقّٗمسّ٤مبؼقةماظشعّٕاء،مبؿعاعٍّ٢مخاصٍمعّٝماٌطّٕ،مؼـّٓ٣مسّ٤م
ععّٕصة مدضقؼة مبعالعات ،ّ٥مو مصعؾ ّ٥مع ّٝمػاإلغلان/ايقّ٦ان/اظـؾاتؼ .مؼظفّٕ مذظّ١م
جؾقاميفماٌؼطّٝماِّخريمعّ٤مععؾؼؿّ٥م(اثـامسشّٕمبقؿا)م«ومظع ّٓ٢ماظّٔيمريّ٢ماعّٕأم
اظؼقّٗ مسؾ ّ٧مدبصق ّٙمغلؾة مصاية مع ّ٤مأبقات مععؾؼؿ ّ٥مظّ٦ص ّٟماٌطّٕ معّ٤م
وجفَةٕ ،مو مدبصق ّٙمػّٔا ماظّ٦ص ّٟمبـفاؼؿفا مع ّ٤موجفة مأخّٕاة :مأن مؼؽّ٦نم
اظطؼّٗماظقؿينماظّٔيمؼعّٕفمإديمؼّ٦عـامػّٔامبظاػّٕةماظّٕٓسّٓؼةماظغّٖؼّٕة،موماظيتم
ظّٓى مػطؾفا مضّٓ ممتؿؾئ مبفا ماِّودؼة ،مو مضّٓ متلق ّ٢مبفا ماٌـقّٓرات مصؿفّٕفم
اِّشـاء…» .28مو موص ّٟمصع ّ٢ماٌطّٕ ميف مععؾّؼة ماعّٕئ ماظؼقّٗ ،مؼؽش ّٟمتؼارعام
ؼؽاد مؼؽّ٦ن معطابؼا مظطّ٦صان م«غّ٦ح مسؾق ّ٥ماظلٓالم» مو معع ّ٥مرّ٦صان ماظؾابؾقنيم
واظلّ٦عّٕؼني… م صؿطّٕهمٕمؼرتكمذفّٕةمإالمومأضؾّٝمجّٔورػا،مومالمحقّ٦اغامإالم
أصّٖسّ٥مومأخّٕجّ٥معّ٤مسّٕؼـّ٥معلّٕساًمؼطؾبماظـٓفاة.ماظلٓؾاعمصقّ٥مجيّٕصفاماظلٓقّ٢م
ومضّٓمأصؼّٓػامايّٕطةمعّٝمعاممتؿؾؽّ٥معّ٤مضّ٦ة :م
28معّٕتاض،مسؾّٓماٌؾ:ّ١ماظلؾّٝمععؾؼات-.مص .600.م
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ص ِّ٢م
م ٔبأَرِجَائّٔٔ٥ماظ ُؼصُّ٦ىمأَغَابٔقَّ٘مسُـِ ُ
َطأَنٖماظــلِّؾَاعَمشَِّٕضَّ٧مسَشٔقَةً
ومأظؼّ٧مبصقّٕاءماظغققّٛمبعاس ّ٥مغّٖولماظقؿاغّ٨مذيمايؾابماحملؿٓ ّ٢م
بّ٢مإنماظـٓكقّ٢مذاتفاموػّ٨ماظضٓاربةمجبّٔورػاميفماِّرضمتفاوت :م
ومتقؿاءمٕمؼرتكَم ٔبفَامجّٓعُمغَكِؾَةٕمموَمالَمأرؿامإالّمعشٔقّٓاًمعُفَـَِّٓل 29م
وم بّٔظّ١مجيّٕفماظعؿّٕانموماظـؾات،مومتعّ٦دماظّٕٓدّ٦ممإديمجّٓبفاممتاعا،مطؿام
طاغتمسؾقّ٥ميفمبّٓاؼةماٌعؾّؼة،مصاىّٓبمضّٓمؼأتّ٨مباٌطّٕمأؼضا .م
إذاممتتماٌؼارغةمبنيمصعؾّ٨ماٌطّٕموماظطّ٦صانمصاظصّ٦رةمواضقة،مإذماظطّ٦صانم
اظلّٓ٦عّٕي،مأحالمطّٓ٢مذّ٨ءمإديمسّٓم .م
ومإلثؾاتماظؿـاصماظّ٦اضّٝمبنيمعطّٕماعّٕئماظؼقّٗمومرّ٦صانماظلٓاعقني،مميؽّ٤مم
ادؿعّٕاضمممناذجمتـؾتمذاكماظؿٓفاغّٗ :م
30
«زفّٕتميفماِّصّ٠مدقابةمدّ٦داءمطانماإلظّ٥مأددمؼّٕسّٓميفمداخؾفام« م
أصَاحِمتَّٕىمبَِّٕضاًمأرؼَّ١م َوعٔقضَ ُّ٥مطَ َؾؿِِّٝماظقََّٓؼِِّ٤مصّٔ٨محَيبٍّمعُؽؾّ 31ِّ٢م
صعالعاتمسؼابماإلظّ٥مالحتميفماِّصّ٠محاعؾةمدقابةمدّ٦داء،متؾشّٕممبطّٕم
شّٖؼّٕة ،وماظربقممسةمسؾّ٧معطّٕمضادم،ممتـقّ٥ماظغؿاعةماظلّٓ٦داءماٌرتاطؿةم(حيبٓم
عؽؾ .)ّ٢م
«و متّٖاؼّٓت مدّٕسؿفا م(اظّٕؼاح مو ماِّعطار) مو مػ ّ٨متفب محؿ ّ٧مشطّتم
اظـفـؾال» . 32م
طأنٓمثرياًميفمسََّٕاغٔنيِموَبِؾُّ٥مم مطَؾٔريُمأُغَاسٍمصّٔ٨مبٔفَادٕمعَُّٖعِّ ِّ٢م
صاىؾالم(ثقرياً)مأصابفاماظَّ٦ابّ٢مومبّٓتمعلؾؿةمأعّٕػامظ.ّ٥مومػؽّٔامعّٝمبؼقةم
اٌؼار،ّٝمالمخيؾّ٦مبقتمعّ٤مإذارةمإديماظطّّ٦صان،مبّ٦جّ٥معّ٤ماظّ٦جّ٦ه.مومحّٓثم
«طاظطّ٦صان»مالمميؽّ٤مأنمؼؽّ٦نماعّٕؤماظؼقّٗمسؾّ٧مشريمسؾّ٣مب.ّ٥مومػّ٦ماظّٔيمطانم
جيّ٦ب ماظؾؾّٓان،مالمؼطقبمظّ٥معؼامميفمبؾّٓةمأبّٓاً.مطؿامأنمأعّٕمظؼاحمايضاراتم
م

م

29مإٌّجّٝممغػل-.ّ٥مص .53.م
 30موايف،مصاضّ٢مسؾّٓماظّ٦احّٓم:ماظطّ٦صانميفمإٌّاجّٝماٌلؿارؼــة -.ماظــعـّٕاق،معـطـؾعـةماإلخـالص-.م
ص 679.م
31ماعّٕؤ،ماظؼقّٗم:مدؼّ٦اغ-.ّ٥مص .56.م
32مصاض،ّ٢مسؾّٓماظّ٦احّٓم:ماظطّ٦صانميفمإٌّاجّٝماٌلؿارؼة-.مص .682.م
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اظلاعقةميفممشالمذؾّ٥ماىّٖؼّٕةماظعّٕبقة،مالمؼلؿّٓسّ٨ماظّٓٓالئّ٢ماظؽـرية،مإلثؾاتم
وضّ٦س،ّ٥مصؼّٓمصارمسـّٓماٌؤرخنيموماٌفؿؿنيمبايضاراتمعّ٤ماٌلؾّؿاتماظيتمالم
وادل .م
تؿؽّٕر ماظصّ٦رة مذاتفا مسـّٓ م(خػاف مب ّ٤مغّٓبة) ماظشاسّٕ ماٌكضّٕم ،مؼؾّٓأػام
باظربق،مثّ٣مبّ٦صّٟمصعّ٢ماٌطّٕمتّ٦اظّ٨مجّٖئقاتمضّٕؼؾةمعّ٤متصّ٦ؼّٕماعّٕئماظؼقّٗ،م
صاظّٔئبمخيّٕجمعّ٤مشارهمطارػا،مومضّٓمضاضتماظّ٦دؼانمباظلٓق،ّ٢مواظعؼابمؼؼصّٓم
أسؾّ٧ماىؾالمظعؾّ٥مؼـفّ٦معّ٤مشضبماٌاء .م
َطأَنٖماظضٖؾـابَمباظصٓقَـارِيمسَشٔقٖةًمممممممرجالْمدسَاػَامعلؿضٔقّْٟمٔظؿََّ٦دٔ ِّ٠م
ظَّ٥محََّٓبْمؼلؿكّٕجُماظّٔئبُمطَـارِػاًممممممميُّٕٓمشُـَاءّمتَقِتَمشَــارٍمعطَؾّـ ِّ٠م
ؼشّٟماىَّٓابَمباظصٓقَارِيمومؼَـؿَقّٔ٨مممصَّٕاخَماظعؼَـابمبٔائؼَـاءٔماحملؾّ 33ّ٠م
ومإذامطانمأعّٕمإرجاعمأصّ٦لمصّ٦رةم«خػافمبّ٤مغّٓبة» مػقٓـاً.مإذمػّ٦محيقّ٢م
سؾّ٧معّٕجعقؿّ٥ماٌؿصؾةممبشعّٕماعّٕئماظؼقّٗمأداداً.مصإنمتؾّ١مإٌّجعقةمالمميؽّ٤م
أنمتؽّ٦نمإالمذاتمأصّ٦لمعقـّ٦ظّ٦جقةمداعقة .مالو ماعّٕؤماظؼقّٗ،مسؾّ٧مطّٓ٢محالم
عّٕجعقةماظشعّٕاء.مصفّ٦مأوٓلمعّ٤موضّٟمومادؿّ٦ضّٟمومضقّٓٓماِّوابّٓ.مصؿامميـع،ّ٥مأنم
ميـقف ّ٣معاءه ،مو مضّٓ مرد ّ٣مهل ّ٣مصّ٦ره م،صؽان معّٕة ماعّٕأة مو مرجالً ...مو معادةم
ظؾؿٓػّٕٓد.مأرقمظؾربق،مومدسامصاحؾّ٥مظؾؿشارطةميف متأع ّ٢مزعّ٤ماالغؾـاق ،مصػعّ٢م
م م
عـؾّ٥ماظشعّٕاء،مأرضّ٦امظؾربقمابؿففّ٦امظؾقّ٦مماٌطري
ميؽ ّ٤متؾعاً مظّٔظ ّ١ماالرؿؽـان مٌطّٕؼات ماظشعّٕ ماىاػؾ .ّ٨مإذ ماظؿٓشاب ّ٥ماظؼائّ٣م
بنيمصّ٦ره،مالمتربٓرػامذػاػقؿّ٥مومرواؼؿ.ّ٥مصاشرتافماظشعّٕاءمعّ٤معـؾّٝمواحّٓ،م
ومادؿقضارػّ٣مظرتاثمواحّٓ،مػّ٦ماظّٔيمحّٓٓدمرؤاػّ٣ماواهماٌطّٕ،مومرابّ٠مبنيم
صّ٦رػ.ّ٣مم م
إ نماسؿؿادماظؿـاصميفمعؼاربةماظـّٙماىاػؾّ٨معّ٤مذأغّ٥مأنمؼّٖؼّ٢مطـريامعّ٤م
االظؿؾاس ماظّٔي مصاحب معلرية مذظ ّ١ماظشعّٕ ،موجيقب مسؾ ّ٧مأدؽؾة متّٕطؿفام
دراداتمطـريةمععؾؼة،مسؾّ٧مشّٕارمعاماوفت مإظقّ٥ماظؼّٕاءة ماِّدطّ٦رؼةم.حقثم
أرجعتمتّ٦اصّ٠مصّ٦رماىاػؾنيمإديمعـابّٝمدؼـقة،مٕمتلؿط ّٝممإثؾاتموجّ٦دػام
33ماِّصؿع:ّ٨ماِّصؿعقات،م(أصم-.)0مص .06.م
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دّ٦ى مباسؿؾارػا مبؼاؼا مدؼاغات مبائّٓة ،مظؽـفا مال ممتؾ ّ١مدظقال مواحّٓا مسؾّ٧م
ورودػا.مبّ٢مإغفامأوضعتمغػلفاميفمتـاضضات،مٕمؼشػّٝمإحصاؤػاموالاتؽاؤػام
سؾّ٧مأخؾارماِّوظنيمعّ٤مإًّوجمعـفا.م م
صقؿا مأن ماظؿـاص مميـّّ مإجابات متؽاد متؽّ٦ن مذاصقة مس ّ٤مدّٕ متطاب ّ٠متؾّ١م
اظصّ٦ر.مإذمإغفّ٣ماشرتصّ٦ػامعّ٤مثؼاصاتمطاغتمرائفةميفمذؾّ٥مجّٖؼّٕتف،ّ٣مواظيتم
ٕمؼؽّ٤ماظشاسّٕمعـعّٖالمسّ٤متػاسالتفامأومشري مآبّ٥مبفا.مصؼّٓمأدفّ٣ميفمبعـفام
وتـؿقةمصّ٦رػا،معّ٤مخاللممتـؾفا،محنيمرأىمأغفا مهؿّ٢مع ّ٤ماظّٓالالتمعام
ؼؽػقّ٥مظؾلؿّ٦مبأحالعّ٥مورؤاه.مممم م
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