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 العودة إلى المقاالت

  * صور الشعراء العرب قبل اإلسالم من الوجهة النفسية

  19/12/2004التاريخ:

 وطئة ت

مما ال شك فيه أّن النقاد قديًما وحديثًا أَْولَْوا عناية باالتجاه 

النفسي، من حيث صلته باإلبداع الفني بعامة، والشعر بخاصة. 

ولعل آراء بعضهم في ضرورة مطابقة الكالم لمقتضى حال 

السامع أبرز ما يقع في هذا المجرى، وحسبنا في ذلك ما 

( وبما نصه: "ينبغي للمتكلم تضمنته صحيفة )بشر بن المعتمر

أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين 

وبين أقدار الحاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالًما، ولكل 

 (. 1حالة من ذلك مقاًما...")

 

فضالً عن عناية نقاد آخرين بمطابع القصائد، إدراًكا منهم 

المتلقّين، وال سيما رأي ألثرها من الوجهة النفسية في نفوس 

ابن رشيق القيرواني، في عمدته، القائل: "إّن الشعر قفل، أوله 

مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره، فإنه أول ما 

 (. 2يقرع السمع، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة...")

وفي التراث اليوناني القديم، فطن )أرسطو( إلى العالقة القائمة 

األدب والنفس اإلنسانية، ورأى في المأساة وظيفة نفسية،  بين

سماها )التطهير( تثير عند المتفرج عاطفتي الشفقة 

 (. 3والخوف)

وفي العصر الحديث، ازدادت العناية بدراسة األدب والفنون 

من الوجهة النفسية، مع بروز علماء مدرسة التحليل النفسي 

ونج( اللذان أوليا وطروحاتهم، وفي مقدمتهم )فرويد( و )ي

اهتماًما بأثر الالشعور )الفردي( و)الجمعي( في سلوك الفرد 
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 (. 4ومواهبه وفنونه وإبداعاته)

ثم أخذت الدراسات تترى، وتتباين في رصدها لألدب من هذه 

(، 5الوجهة؛ فبعضهم عني ببواعث اإلبداع في الشعر خاصة)

(، 6ونقده)وبعضهم اآلخر اهتم بتفسير الخطاب األدبي وتحليله 

وهناك من اتجه إلى دراسة بعض نتاجات الشعراء المتفردين 

 (. 7بظواهر بعينها، أو بسلوك بعينه)

ويمكن إيجاز ما يرمي إليه دعاة دارسي األدب من الوجهة 

 النفسية في الفقرات اآلتية: 

أوالً: عد النتاج الفني أو األدبي أو الشعري وثيقة نفسية 

ا يكتنفه من عقد وأمراض، فضالً عن لدراسة الفنان وفهمه، وم

 اتخاذ شخصية الفنان وسيلة لفهم نتاجه وتفسيره ونقده. 

ثانيًا: اإلفصاح عن بواعث ما يختلج الفنان أو األديب أو 

الشاعر من عواطف وأحاسيس ومشاعر، تستشف أبعادها من 

نتاجه، وبكلمة أدق دراسة الحالة النفسية التي كان تحت 

عرف بالشعور النفسي الباعث على القول أو سلطانها، أو ما ي

 اإلبداع. 

ثالثًا: العناية باألسلوب وداللته على المبدع، انطالقًا من القول 

المأثور )األسلوب هو الرجل(؛ إذ تتباين األساليب بحسب 

اختالف الطبائع التي تنـزع إلى العوامل النفسية التي يخضع 

 لها المبدع. 

أو المبدع من تحقيق المتعة والفائدة  رابعًا: مدى تمكن الفنان

واالستجابة والتأثير في نفوس متلقّيه، وقد آثرنا في هذا البحث 

أن نولي تحليل الصورة الفنية في شعر الشعراء قبل اإلسالم، 

من الوجهة النفسية، إثر دراسة المتقدمين لها من زوايا رصد 

 -لب األعمفي األغ-مغايرة، وال سيما بوصفها تشكيالً جماليًا 

 وتجاوز االحتفاء بالصور المعنية بالمشاعر واالنفعاالت. 

وذلك ما دعانا إلى تأصيل صور فنية ذات بُعد نفسّي أو وظيفة 

من هذا -نفسية، وصوالً إلى إبراز قيمة الشعر الحقيقية 

وذلك ما دعا إليه الناقد الغربي )إليوت( في رأيه  -المنظور

تركز في مشاعرنا، ولكن فيما القائل إّن قيمة الشعر )ال ت

 (. 8نصنع في مشاعرنا من صور()
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فضالً عمن يرى أّن الصورة نفسها هي في جوهرها )ثمرة 

عاطفة األديب الخاصة، وما يشعر به في نفسه إزاء األشياء، 

بعد أن تمتزج بمشاعره وما يضيفه إليها من حاالته النفسية 

ة )تشكيالً (. وذلك يضاف إلى من يرى الصور9الوجدانية)

جماليًّا تستحضر فيه لغة اإلبداع الهيئة الحسية والشعورية 

لألجسام أو المعاني بصياغة جديدة، تمليها قدرة الشاعر 

وتجربته، بتعادلية فنية بين طرفين هما المجاز والحقيقة دون 

 (. 10أن يستبّد طرف بآخر()

ومن خالل هذين المفهومين للصورة، سنمضي إلى استجالئها 

 الوجهة النفسية، في محورين اثنين.  من

أولهما: قدرة الصورة على ترجمة الحالة النفسية التي اعترت 

 الشاعر في هذا المشهد الشعري أو ذاك. 

وثانيهما: عندما يغدو الشاعر ناقالً لمشاهد الكائنات الحية 

)غير العاقلة( المترامية حوله في الطبيعة، وبخاصة مشهد 

النفس، وتورثها األلم، أي عندما تكون العواطف التي تحز ب

الحالة النفسية تشكل خلفية مشاهدها التصويرية، وأوصافها 

 الحسية والمعنوية. 

 

 الصورة ذات البعد النفسي في إطار البناء الفني 

إذا حاولنا تتبّع هذا النوع من الصور، فيستحسن أن نرصدها 

لقصيدة، في إطار البناء الفني بوصفه أبرز سمة فنية في ا

وقيامه في األساس على مزيج من الصور التي تكشف عن 

براعة الشاعر في اختيارها، وضم بعضها إلى بعض في 

)وحدة موضوعية( بوصفها الفكرة التي راودت الشاعر من 

مطلع القصيدة حتى انتهائها، وما الجسور اللفظية التي اعتاد 

لقصيدة، الشعراء على استخدامها في المواضع المالئمة من ا

 إال أبرز دليل على ذلك البناء الفني ووحدته الموضوعية. 

 

وقد أكد القدماء والمحدثون أّن هذا البناء يأخذ اتجاهين رئيسين 

أحدهما: البناء الفني ذو اللوحات الفنية أو الصور المتعددة 

الموضوعات، ومن أشهر مضامينه ذلك الذي ذكره لنا ابن 
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اعر بِذكر الديار والدمن واآلثار قتيبة وخالصته: ابتداء الش

المقرون بالنسيب، ثم وصف الرحلة وما ناله من المكاره فيها، 

 (. 11حتى يخلص إلى المديح)

أما النمط اآلخر من البناء الفني، فهو ذلك الذي اصطلح على 

تسميته بـ"البناء المباشر" عندما "ال يجعل الشاعر لكالمه 

ا يريده مكافحة، ويتناوله بسًطا من النسيب، بل يهجم على م

 (. 12مصافحة"، كما يقول ابن رشيق)

ومن خالل هذين البناءين سنلتقط الصور التي تتحدد فيها 

شخصية الشاعر وما يترتب عليها من حاالت نفسية، وما تعبّر 

عنه من تنسيق الموضوعات، ودالالت االستخدام لأللفاظ 

ها الفكرية والمعاني في تراكيب تعطي لأللفاظ أتم شحنات

 والعاطفية، في تناغم يعتصر كل إمكاناتها اإليقاعية والجرسية. 

وقد يعسر علينا أن ندرس صوًرا لقصيدة كاملة لهذا الشاعر أو 

ذاك لطولها، مما يضطرنا األمر إلى انتقاء صور قد تحقق 

 الواحدة منها مهمة األخرى. 

 الوقفة الطللية وإيحاءاتها النفسية 

تأمل صور هذه اللوحة االفتتاحية، بعد  عندما نمضي إلى

استقراء لطائفة منها، سنخرج بمحصلة هي أّن المشاهد الطللية 

)الفعل المادي الملموس( التي غدت رمًزا لليأس، وأنموذًجا 

أعلى للخراب والموت، كفيلة بإثارة المعاناة النفسية، أو 

رك الشعور بالشجن فالحزن )رد الفعل(، وذلك هو القاسم المشت

في كثير من اللوحات الطللية، ونتيجة حتمية لمحاولة الشاعر 

استعادة الماضي وبعث ذكرياته حية في عالم القصيدة من 

طرف، والماضي ال يبعث حيًّا من الطرف اآلخر. أما 

التفاصيل "فإنها ستظل مشددة إلى تهيئة توفير المناخ النفسي 

ي يعالجها المطلوب لقبول معطيات التجربة اإلنسانية الت

 (. 13غرض القصيدة الرئيس")

وبإمكاننا أن نرصد تفاصيل مشاعر الحزن واالكتئاب واألسى 

)الحالة النفسية( المودعة في إطار صورة فنية قوامها كلمات 

بعينها، ذات داللة نفسية، في لمحات ذات مدلول أبرزها 

 )البكاء( المصرح به لفًظا، واقترانه بداللة حقيقية أو مجازية،
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أي الصوت أو الحزن في السياق الشعري، من منطلق أّن 

الوقوف على األطالل والبكاء عليها رمز لتجربة األلم التي 

يجد فيها الشاعر راحة ولذة نفسيتين يطمئن إليها في التعبير 

(، وال 14عن بعض مشاعره الحبيسة، بما يشبه رثاء النفس)

أهل ظاعنين، تخرج بواعث هذا البكاء، عن حبيبة راحلة، أو 

وارتباط ببيئة، وافتقاد إلى استقرار، وحنين إلى ماٍض، 

واحتجاج على الجدب والقحط، حتى تحّول إلى منهج فني 

تقليدي موروث. كان رائده )ابن خذام(، وهي الحقيقة التي 

 سجلها لنا امرؤ القيس في قومه: 

عوجا على الطلل المحيل ألننـا نبكي الديار كما بكى ابن 

 ( 15خذام)

بكلمة أخرى إن الوقفة الطللية اقترنت في أول األمر بالبكاء 

قبل أن يتحّول الوقوف إلى مدلوالت أكثر تشعبًا وإثارة، حتى 

 -المكتملة فنيًّا-أننا نلمس ذلك في أولى القصائد الشعرية 

المنسوبة إلى امرئ القيس، المنفرد بأولية الشعر مع خاله 

الذائع الصيت( إالّ تأكيد أنه سلك )المهلهل(، وما مطلع معلقته )

 سبيل )ابن خذام( في البعدين الفكري والفني. 

 

وقد سلّم بعض العلماء بهذا المنطلق، وُعّد )البكاء( رديفًا لِذكر 

الديار، وذلك ما نتأمله في رأي ابن قتيبة القائل: "إّن مقصد 

القصيد إنما ابتدأ فيها بِذكر الديار والدمن واآلثار فبكى 

 (. 16كا...")وش

غير أّن هذا التصور للوقفة الطللية في بُعده النفسي )المطلق( 

فقير ولم يزدنا معرفة بما هو معروف، وافتقاده إلى استكشافه 

لنا غير المعروف؛ فكثيًرا ما تكون األلفاظ غير مثيرة، ومؤثرة 

بذاتها، إال إذا تمثلناها في الوحدة الشاملة أو الصورة الكلّية، 

 تستكشف قيمتها الحقيقية.  وعندئذ

والصورة الكلّية )لحالة البكاء( هي قرينة للمشاعر النفسية التي 

تنتاب الشاعر عند أعتاب الطلل الدارس، وما شّخص منه، 

تتجسم في تشبيه الدموع بما يماثلها في الطبيعة من أمطار 

منهمرة، أو مياه متدفقة من جداول وأنهار، أو متسربة من 
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أقدر األمثلة الشعرية في هذا المجرى والمفصحة  مزادة. ولعل

عن مشاعر الحزن في صورة فنية ترتفع عن الحس، وتتصل 

بالعاطفة في ثباتها ووفائها، نونية امرئ القيس، منها هذه 

 األبيات مع مطلعها: 

 لمْن طلٌل أبصرته، فشجاني 

 أمن ِذكر نبهانية حّل أهلُها 

 فدمعهما سكب وسح وديمة 

ـٍل كخّطِ زبور في َعسيب يماِن كأنهمـا مَ   زادتَا متعّجِ

 بجزع اْلَمالَ عيناك تبتدراِن 

 ورش وتوكاف وتنهمالِن 

 ( 17فَِريّـان لّما تُْسلَقَا ِبِدهاِن)

إن جاز -فالصورة التي رسمها الشاعر تقوم على تداعيات 

بدأ تشكلها برؤية )طلل(، أفضت إلى حزن، هيّج  -التعبير

محزون أن يتذكر" تفيض بحنين، أوجب ذكرى "ومن حاجة ال

بكاء بدموع قد شبه تواليها بضروب األمطار؛ وهذه الصورة 

ليست كناية عن غزارة الدموع فحسب، لعل الشاعر يومئ بها 

إلى حزن السماء أيًضا، فتلبّدها بالغيوم يعطي إيحاء بمالمح 

الصورة المتكاملة األبعاد، كشأن الرسام الذي ينتقي األلوان 

حيطة بمضمون لوحته الرئيس لتتجانس مع معطياته حتى الم

لم يغفل الشاعر عنصر الحركة في الصورة المتوزعة بين 

تدالي الدموع واألمطار، في توافق متساوق محسوس ذي بُعد 

معنوي. وقد يستعين الشاعر بأكثر من صورة، إلبراز المعنى 

ص؛ إذ نفسه وتوكيده، وهذا ما نتأمله في البيت األخير من الن

انتقل امرؤ القيس إلى تشبيه الدموع بـ"مزادتي متعجل" التي 

فرغ عن عملهما، ولم تدهن مواضع خرزهما ليكون ذلك أكثر 

 لسيالنهما. 

وليس هذا التشبيه بذي قيمة تذكر، ولكننا عندما نتوغل في 

نسيج الصورة والنفاذ إلى أعماقها، نلحظ أّن القرينة التي 

كي، وصاحب المزادتين، هي الحزن جمعت صورة المحّب البا

المعبّر عنه سيالن الدمع من عيني األول، وسيالن الماء من 

مزادتي اآلخر، وهنا تكمن قيمة التشبيه الذي بدا أثره واضًحا 
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في تصوير المعنى، وإمكاناته الفائقة للتعبير عن موقف أو 

تجربة، وقدرته على إثارة العواطف التي ال يريد الشاعر أن 

ها إلى المتلقي فحسب، إنما ينبغي التعبير عن دواخله يوصل

النفسية هو، وأهم ما في التشبيه في هذه الصورة، هو العالقة 

بين المشبه والمشبه به؛ فهي في حقيقتها عالقة نفسية )معنوية( 

قد لبست لباًسا حسيًّا، تطلّب استحضارها خيال بارع، وذهن 

بيه المستوحى خصب، وذلك ما يؤكده تعريف معاصر للتش

معطياته من أراء القدماء وفحواه "أّن التشبيه صورة تجمع بين 

(، 18أشياء متماثلة، وأساس التماثل كامن في النفس والشعور)

وهذا المفهوم هو األقرب إلى طبيعة منهجنا في دراسة 

الصورة النفسية، القائمة على التشبيه بخاصة. ويبدو أّن بقية 

ئ القيس في عنايتهم بالصورة الفنية الشعراء قد حذت حذو امر

إلبراز معاناتهم النفسية من خالل البكاء، وتشبيه الدموع بكل 

ما هو متدفق في الطبيعة، فيبدو التكرار والترداد والتناظر 

والتماثل قائًما في المعاني والتراكيب والصور وأسلوب األداء 

ن في اإلطار العام. أما التفاصيل فستبقى مسؤولة عما كا

يودعه )الشاعر( من جهد فني، وخاصة من حيث التصوير 

ودقته وبراعته و"حسبنا أن نشير إلى طائفة من مضامين 

صور بعض الشعراء لنقيم القناعة بذلك، منهم )عبيد بن 

األبرص( الذي شبّه مدامعه التي ال تجف بـ)جدول يسقي 

(. و)بشر بن أبي خازم( يشبّه دمعه في 19مزارع مخروب()

جرية من غريين تارة، وبالماء الذي يسيل من القربة البالية، 

ثرة (، وزهير بن أبي سلمى يشبه عينيه بـ"ك20تارة أخرى)

دموعها" في غربي ناقة ينضح عليها قد قتلت بالعمل حتى 

 (. 21ذلت في سقيها النخل)

بيد أّن النابغة الذبياني يعمد إلى صيغة أقدر على إبراز مشاعر 

النفس الحزينة )الباكية(، إزاء "ما أحدث الدهر أو ذرى" في 

 منازل األحبة واألهل التي أتاها، إذ يقول: 

 َريتناٍت َغِشيُت منازالً بعُ 

 تعاورُهّن َصْرُف الدهر حتى فأعلى الِجزع للحّيِ اْلمبُّنِ 

 َعفَـْوَن وكل منهمٍر ُمِرّنِ 
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وهو لم يكتف بالتصريح بمعاناته، إنما تجاوزها إلى إظهار 

مشاعر تلك الفتية من النوق وهي تقف بهذه المنازل اكتئابًا 

 وحزنًا: 

 ُرُط الّشوِق اْلُمعنِّي وقفُت بها القَلُوص على اكتئاب وذاك تفا

وهذه المشاهد دفعت إلى سيالن دموعه وانصبابها، من قربة 

 بالية، ألنها أكثر سيالنًا من غيرها: 

 أُسائلها وقد سفحْت دموعي 

 بكاء حماسـٍة تدعو َهديـالً كأن َمِغيَضُهنَّ ُغُروب َشّنِ 

 ( 22مفجعٍة على فنـٍن تغني)

ما مر بنا من صور، لكن وهذه الصورة فيها تقليد وتماثل 

الصورة الثالثة يتفرد بها النابغة، عندما يقرن بكاءه ببكاء 

 حمامة فجعت بفرخ فقدته، وهي تنوح وتترنم في نوحها... 

ويبدو أّن الهدف من الصورة التشكيلية الثالثة هو إعطاء 

صورة إيقاعية تتضح فيها النغمة الحزينة في تساوق مع الحالة 

شاعر، وعندئذ "لم تعد موسيقى الشعر بذلك الشعورية لدى ال

مجرد أصوات رنانة تروع األذن، بل أصبحت توقيعات نفسية 

 (. 23تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء ورفق")

وبذلك ندرك أهمية التشكيل الموسيقي للقصيدة من حيث أثره 

القوي في تقديم صورة صادقة ومؤثرة لعواطف الشعراء 

 التجسيم في هذه اللوحة أو تلك.  المتباينة

وإذا تجاوزنا صورة الشاعر باكيًا في أثر الراحلين، أو 

صورته من ذكرى الحبيبة ومما آلت إليه منازلها، نلمح صوًرا 

لمطالع تفصح عن مشاعر نفسية )حزينة( يكابدها الشاعر 

تنبئنا بها ألفاظ اللغة في السياق الشعري، فضالً عن معانيها 

، التي ضمها الشاعر في عملية تشكيل صوري المعجمية

يتجاوز فيها المحسوسات من حيث وجودها العياني إلى 

الرموز المجردة من كل ما للشيء المحسوس نفسه من 

خصائص وصفات، بكلمة أخرى، إّن ألفاظ اللغة وسيلة في 

عمل الشاعر الفني )الصورة(، وما وراءها من نواح نفسية أو 

عر قصًدا، بحسب التجربة الباعثة على معنوية يقصدها الشا

القول، أي أننا سنطالع الصور ذات البعد النفسي في صيغة 
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غير مباشرة، خالف النمط األول، وإن كانت ألفاظ اللغة القاسم 

المشترك في كال النمطين، ومما يقع في هذا المجرى 

افتتاحيات أو مطالع الشعراء الطللية بصيغ بعينها كقولهم: 

، لمن الديار، أمن ليلى، أمن آل هند" وما شاكلها، "أمن طلل

وقد عزي هذا التساؤل إلى رغبة الشاعر في إظهار "موجات 

المشاعر المتدفقة، ليمرر من بين الحيرة الواقعة بين تساؤله 

(، وقد 24وطلله الضائع أحاسيس الوحدة والغربة واالنعزال)

من مثل هذا  اعتمد هذا التحليل على استقراء طائفة غير قليلة

النوع من االفتتاح، وذاك ما يدعونا إلى انتقاد نص افتتاحي 

يكون أكثر استيعابًا للبعد النفسي من غيره. ولنا في مطلع 

 معلّقة زهير بن أبي سلمى: 

 ( 25أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم)

أكد ما ننشده من بقية المطالع، لعلة بسيطة، هي أّن األصمعي 

(. أما 26في شرح هذا البيت أّن زهيًرا رام منه التفجع!)

المبّرد فيعزو كالم الطلل عند الشعراء إلى أنه يعني )ما يرى 

(، إذن 27من اآلثار فيها، من قدم أهلها، وحدثان عهدهم")

التفجع هو الذي ألّم بالشاعر، وهو رّد فعل طبيعي لصورة 

ي رسم مالمحها الشاعر منازل الحبيبة المكناة بأّم أوفى الت

بداللة ألفاظ في غاية التكثيف، فالهمزة لم تكن استفهاًما بقدر ما 

كانت صرخة متفجع أرمضتها رؤية )منازل أّم أوفى( التي 

يستشف أنها كانت بأعلى درجات الخراب والدمار والموت؛ 

وذلك ما أوحت به داللة لفظة )لم تكلم( في السياق الشعري. 

اعر من دواعي )التفجع( الذي أصاب النفس وبذلك مكننا الش

بوصفه توتًرا أو انفعاالً إزاء حالة سكون مطبق، كإحدى 

 عالمات موات األرض في البعدين المجازي والحقيقي. 

وعلى هذا ترتبط الصورة بكل ما يمكن استحضاره في الذهن 

 من مرئيات، أي ما يمكن تمثله قائًما في المكان. 

تقوم على أساسه المشاعر النفسية  وهذا هو الموقف الذي

للصورة الشعرية؛ فعالم األفكار هو بطبيعته غير واقعي، 

يحاول أن يصبح واقعيًّا بمعانقته لألشياء، والبروز من خاللها، 

ثم إّن هذا االفتتاح في صورته ذات البعد النفسي )غير 
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المباشر( يتالءم مع الباعث من نظم القصيدة )المعلقة( وهو 

ساعين في إيقاف الحرب، وإحاللهما الود بين المتقاتلين مدح ال

 بدالً من البغضاء، وإعادتهما الصفاء إلى القلوب، بعد قطيعة. 

ويبدو أّن الشاعر وّظف هذا الباعث في مطلع المعلّقة، من 

خالل رغبته في إعادة عالقته بالحبيبة )أّم أوفى(، بعد قطيعة 

يعة بين المتقاتلين، أوجبها الطالق، كما أوجبت الحرب قط

وتلك هي القرينة بين الحرب والطالق، فإذا عاد الود إلى 

أولئك المتقاتلين بعد حرب طاحنة جعلت النفس تشمئز من 

نتائجها، فاألَْولى بالشاعر أن يعيد زوجته إلى حظيرته، بعد أن 

 أفضت هذه القطيعة إلى )خراب ديار( أوجب التفجع. 

ليلة تفيض صورها بمشاعر الهم، وال نعدم افتتاحيات غير طل

والخوف، والقلق، بكلمة أخرى سنؤثر الصورة التي تقّدم لنا 

تركيبة عاطفية في لحظة من الزمن، بال مؤثر محسوس عياني 

)كالمشاهد الطللية(. ولعل أروع ما يطالعنا في هذا المجرى 

 من نصوص أبيات االفتتاح في بائية النابغة الذبياني: 

 أميمة ناصب كليني لهم يا 

 تطاول حتى قلت ليس بمنقض 

 وصدر أراح الليل عازب همه وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

 وليس الذي يرعى النجوم بآيب 

 ( 28تضاعف فيه الحزن من كل جانب)

وحسبنا أن نقول إّن العلماء عّدوا مطلع هذه القصيدة "من 

(، وأول دواعي هذا 29أحسن ما ابتدأت به العرب")

يكمن في حسن لفظه وجودة معناه، فضالً عن  االستحسان

التالؤم بينهما، زاد من رونقهما تلك الموسيقى الشعرية ذات 

العالقة المتوافقة مع حالة الشاعر النفسية بتصريعها المستولي 

على آذان المستمعين، وتجانس المطلع مع التجربة الباعثة 

 على القول وهي مدحه الغساسنة لما وقع في قبضتهم من

أسرى قومه، وما تركه هذا المدح في نفوس المناذرة من أثر 

غير مرض، حتى قيل كان أحد أسباب القطيعة التي حصلت 

بين الشاعر وملك المناذرة )النعمان بن المنذر(، وما استتبعها 

 من اعتذارات أشهر من أن تعاد وتعرف. 
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واألهم ما في هذا المطلع الذي استحسنه القدماء أّن النابغة 

الذبياني استعان بموهبته في اختراع الصور والمعاني، 

وعرضها في معرض بديع من اللفظ الواضح الجزل؛ فقد ابتدأ 

" حتى يتّم تركيز االنتباه على  بالتصريح بهمومه "كليني لهّمٍ

الحدث دون سواه ليغدو هذا )الهّم( البؤرة التي تجمع أشتات 

ّن كواكبه بطيئة في الصورة التي أبعادها ليل يحّس المهموم بأ

سيرها، ولم يأت اختيار الليل بوصفه )تشكيالً زمنيًّا( فحسب، 

إنما أراد الشاعر القرينة التي تجمع الليل والهّم، وهي 

)الظلمة(؛ وبذلك تلّونت الصورة بإطارها الخارجي بظالل 

معتمة )السواد( الممثل بالليل، المتجانس في داللته مع )ظلمة 

نها بالهّم. وما كان للتشاؤم المتشحة به النفس النفس( المعبّر ع

أن يتجسم، من غير اقترانه الظن أّن الصبح الذي يرى النجوم 

بأضوائه ويحصدها حصًدا لن يؤوب، وهذه الصورة متّممة 

كان همه عازبًا بالنهار،  -الشاعر-لألولى تؤكد معطياتها، أنه 

له، ولم ير شيئًا ألنه يتعلل نهاره بالنظر والشغل، فإذا انفرد بحا

يتعلل به، فيرّد الليل عليه هّمه، كما يريح العازب ماشيته إلى 

أهله؛ فالصورة إذن تنبت وتترعرع في أحضان األشكال 

واأللوان، سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في الذهن، 

بوصفها المظاهر الحسية التي تحدث توتًرا في األعصاب، 

أن تظهر الفكرة  وحركة في المشاعر، وبذلك ال يمكن

)المشاعر( إالّ من خالل تركيبة بذاتها، لها طبيعتها الخاصة 

هي التي نسميها )صورة(. وذلك سر تفّوق النابغة الذبياني في 

هذا االبتداء الذي عرف كيف يجسم مشاعره النفسية، وكيف 

 يعبّر عنها تعبيًرا واضًحا مستقيًما بالصور. 

تاح الصور التي تنشد مشاعر ثم إننا نجد في بعض مطالع االفت

مستعارة من الماضي وهي تفيض بالتفاؤل واألمل المشرق، 

تبدو أبعادها متجسمة في محاولة الشاعر رسم صورة ألطالله 

تقوم على موقف )تخيّلي( بوصفه عملية استعادة الصور 

الحسية المختزنة، وربما المعاني المدركة من تلك الصور 

من جديد في نحو قد يخالف الواقع أيًضا، ثم إعادة تشكيلها 

ويشابهه وال يشترط الناتج الجديد ما يفترض من تصديقه أو 
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 (. 30تكذيبه؛ ألّن المهم أن يحقق االستجابة النفسية المنشودة)

وتكمن في هذا النوع من الصور نشدان الماضي بكل ما يحمله 

من ذكريات الحنين، وبهجة األيام، وذلك ما نتأمله في مطلع 

 لية زهير بن أبي سلمى: دا

 هل في تذكر أيام الصبا فقُد 

 أم هل ياُلمنَّ باٍك هاج عبرتَه أم هل لما فات من أيامه ردُد 

 ( 31بالِحجر إذ شفّه الَوْجُد الذي يَِجُد)

ومن هنا نلحظ أّن فكرة )الصورة( في هذا المطلع بخاصة، 

تقوم على كشف نفسي جديد، بمساعدة شيء آخر لم يكن غير 

"تذّكر أيام الصبا" وهو وحده كفيل بأن يشعر النفس بفيض من 

الحبور والسرور، وهي تئّن تحت وطأة أحاسيس مألى 

بالحزن واألسى، تجسمت في صورة "باٍك...شفّه الوجد"، 

وهذا ما يمكن أن تطلق عليه بالصورة المرّكبة أو المتداخلة 

 النفسية.  التي يشكلها الشاعر ويلّونها بمشاعره تبعًا للحالة

 )للبحث صلة( 

 

 الهوامش: 

 -جامعة بغداد  -* عضو هيئة التدريس بكلية التربية للبنات 

 بغداد. 

( البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبدالسالم هارون، 1)

 . 1/138م، 1985القاهرة، 

( العمدة، ابن رشيق القيرواني، تحقيق محيي الدين 2)

 . 1/57م، 1972عبدالحميد، بيروت، 

( انظر: فن الشعر، أرسطو، ترجمة وتحقيق عبدالرحمن 3)

 وما بعدها.  26بدوي، بيروت، ب.ت. 

( انظر: األسطورة، ك. ك. راثفين، ترجمة جعفر صادق 4)

 وما بعدها.  33م، 1981الخليلي، بيروت، 

( انظر: األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر خاصة، 5)

 بعدها. وما  182م، 1959مصطفى سويف، مصر، 

( انظر: من الوجهة النفسية في دراسة األدب ونقده، محمد 6)

وما بعدها. والتفسير  39م، 1970خلف هللا أحمد، القاهرة، 
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 . 53النفسي لألدب، د. عزالدين إسماعيل، بيروت، د.ت. 

( انظر: ابن الرومي، حياته من شعره، عباس محمود 7)

محمد  ؛ ونفسية أبي نواس،56م، 1938العقاد، مصر، 

 . 116م، 1970النويهي، القاهرة، 

( الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية 8)

 . 230م، 1970والمعنوية، د. عزالدين إسماعيل، بيروت، 

( اتجاهات النقد األدبي في القرن الخامس الهجري، د. 9)

 . 368م، 1977منصور عبدالرحمن، القاهرة، 

ديًّا، د. عبداإلله الصائغ، بغداد، ( الصورة الفنية معياًرا نق10)

 . 159م، 1987

 

( انظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد 11)

 . 1/74م، 1982شاكر، مصر، 

 . 1/231( العمدة، ابن رشيق، 12)

( دراسات نقدية في األدب العربي، د. محمود الجادر، 13)

 . 15م، 1990بغداد، 

عر العربي، د. عناد غزوان، ( المرثاة الغزلية في الش14)

 . 8م، 1974بغداد، 

( ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، 15)

 . 15/114م، 1984مصر، 

 . 1/74( الشعر والشعراء، 16)

 . 88، 85، ص18( ديوان امرئ القيس، ف17)

( انظر: األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، د. مجيد 18)

 . 193م، 1984، بيروت، عبدالحميد ناجي

( انظر: ديوان عبيد بن األبرص، تحقيق حسين نصار، 19)

 . 25، ص8م، ف1957مصر، 

( انظر: ديوان بشر بن أبي خازم، تحقيق عزة حسن، 20)

 . 20، ص4م، ف1960دمشق، 

( شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، نسخة مصورة عن 21)

 . 37م، 1950دار الكتب، القاهرة، 

النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ( ديوان 22)
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 . 125، 23م، ق1985مصر، 

 . 62( التفسير النفسي لآلداب، 23)

( تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم، د. نوري القيسي و 24)

 . 171م، 1989زمياله، بغداد، 

( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، ابن األنباري، 25)

 . 237م، 1980م هارون، مصر، تحقيق عبد السال

 . 237( المصدر نفسه، 26)

( الكامل في اللغة واألدب، المبّرد، تحقيق محمد أبي 27)

 . 2/90الفضل إبراهيم، والسيد شحاته، مصر، د. ت. 

 . 3/40( ديوان النابغة الذبياني، ق28)

( انظر: حلية المحاضرة، الخاتمي، تحقيق د. جعفر 29)

 . 1/218؛ العمدة، 1/205م، 1979الكناني، بغداد، 

( الشعر عند الفالسفة المسلمين، د. ألفت الروبي، بيروت، 30)

83/51 . 

 . 279( شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، 31)

 رد - بداية الصفحة
 

 

 

 

  

    
   

 
 الجاسر الثقافي حمدجميع الحقوق محفوظة لمركز  

  
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.hamadaljasser.com/article/article_detail.asp?articleid=156#top
http://www.hamadaljasser.com/article/feedback.asp?articleid=156&articlecounter=0

