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Abstract
The view of the poetic text from the perspective of the state of the psychologist at
the time of the text is an interesting idea for the recipient, who tends to know the
poet's inner self, as well as his admiration for the poetic text itself.I have always
been fascinated by the idea that there are poetic texts created and embodied by
the psychological turmoil experienced by the poet, that is, poems that result from
the awareness and planning ahead, but the burst of feelings of psychological
abnormal imposed on the poet and forced them, is closer to being the result of
sincere human feelings and sense With the enormous amount of psychological
pressure and accumulated disorder.I am attracted by the poem of Amr ibn Qa'as
al-Muradi, which is one of his and Mamanazat by his poetry, and because it is his
one, which perhaps did not say others in the strength and influence and poetry
flow, it has been associated with the internal and psychological turmoil, and
perhaps the first perception of the poem Laishi this. If this is the case, this
research has been divided into two sections after an entrance that illuminates and
paves the way for him. The first topic, entitled "Poets of the One and the
Psychological Perspective," contains a vision of the psychological outlook, Literary
output and a brief account of the poets of one and surrounded by the term of
various views.The second topic was entitled "The Effect of Psychological Disorder
in the Formation of the Ta'i of the Pre-Islamic Poet Amr Ibn Qa'as Al-Muradi", in
which he sought to explore the depths of Ibn Qa'as's poem and reveal the
manifestations of existence and the existential dilemma of the life of the troubled
and controlling man. Killed his son and his liver, and worked on the analysis of
the verses of the poem trying to detect the impact of the fluctuations of the soul
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and disorder in the composition of poetic images.I concluded my research with the
results and data that I reached in the hope that it offers something new in the
world of literature and aesthetics.
Key words: Psychological Disorders, Amro Bin Qiaas, poetry.

الشعري _لواحدة عمرو بن
النص
االضطراب النفسي وأتثريه يف خلق ّ
ّ
ِ
ادي_
قعاس املر ّ
أ .م .د .قيس صبيح العطواين

اجلامعة املستنصرية – كلية الرتبية
امللخص
النص الشعري من زاوية حالة ادلنشيء النفسية وقت نظمو ىذا النص  ،تبدو فكرة
تبدو النظرة إىل ّ
مثرية للمتلقي الذي دييل إىل معرفة دواخل الشاعر ادلعجب بو فضال عن إعجابو ابلنص الشعري

نفسو الذي ديثل انعكاسا ذلذه الدواخل حلظة نظم النص الشعري .لطادلا أغرمت بفكرة أن ىناك من
دير بو الشاعر  ،أي أاها قصادد
النصوص الشعرية ماخيلقها وجيسدىا ىو االطضطرا النفسي الذي ّ

التنتج من وعي وختطيط ُمسبّق بل من دفقة مشاعر نفسية غري سوية تفرض نفسها على الشاعر
التكون نتيجة ادلشاعر اإلنسانية الصادقة واإلحساس ابلكم اذلادل
فيبوح هبا مرغما ،ىي أقر من ّ
ِ
ادي اليت عُ ّدت
من الضغط النفسي واالطضطرا ادلًتاكم  .لقد جذبتين قصيدة عمرو بن قعاس ادلر ّ
واحدتو وماامنازت بو قرحيتو  ،ولكواها واحدتو اليت رمبا مل يقل غريىا يف ادلتانة والتأثري والدفقة الشعرية
فهي قد ارتبطت بدواخلو واطضطرابو النفسي  ،ورمبا التصور األول للقصيدة اليشي هبذا .إذاك
عمدت إىل الغوص يف ثنيات الكلمات ونسيجها واحلروف وأشكاذلا وأصواهتا زلاوال إبراز أتثري ىذا
االطضطرا

قسمت حبثي ىذا على مبحثني بعد مدخل
يف تكوين القصيدة.ألجل ىذا ادلسعى ّ
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يضيئو وديهد لو  ،وكان ادلبحث األول بعنوان (شعراء الواحدة والنظرة النفسية) تضمن تصورا للنظرة
النفسية وىي تتناول النتاج األديب وسردا سلتصرا لشعراء الواحدة وماحاط هبذا ادلصطلح من اراء شىت
الشاعر اجلاىلي عمرو بن
.أما ادلبحث الثاين فكان بعنوان (أتثري االطضطرا النفسي يف تكوين اتديّة ّ
ِ
ادي) فيو عمدت إىل سرب أغوار قصيدة ابن قعاس والكشف عن جتلّيات الوجود ومأزق
قعاس ادلر ّ
الفناء الشاغل حلياة االنسان ادلضطربة وادلتح ّكم مبصريه السيما بعد أن شاع بني أوساط النقاد أن
الشاعر نظمها بعد قتلو ولده وفلذة كبده  ،وعملت على حتليل أبيات القصيدة زلاوال الكشف عن
أتثري تقلبات النفس واطضطراهبا يف تكوين صورىا الشعرية  .وختمت حبثي ىذا ابلنتادج وادلعطيات
اليت توصلت إليها امال أاها تقدم شيئا جديدا يف دنيا األد ورتالياهتا األخاذة .
الكلمات املفتاحية  :االطضطرا النفسي ،عمرو بن قِعاس ،قصيدة.

املقدمة:
لطادلا أغرمت بفكرة أن ىناك من النصوص الشعرية ماخيلقها وجيسدىا أال وىو االطضطرا النفسي
دير بو الشاعر  ،أي أاها قصادد التنتج من وعي وختطيط ُمسبّق بل من دفقة مشاعر نفسية
الذي ّ

التكون نتيجة ادلشاعر
غري سوية تفرض نفسها على الشاعر فيبوح هبا مرغما  ،ىي أقر من ّ
ا إلنسانية الصادقة واإلحساس ابلكم اذلادل من الضغط النفسي واالطضطرا ادلًتاكم  .لقد جذبتين
ِ
ادي اليت ُع ّدت واحدتو وماامنازت بو قرحيتو  ،ولكواها واحدتو اليت رمبا مل
قصيدة عمرو بن قعاس ادلر ّ
يقل غريىا يف ادلتانة والتأثري والدفقة الشعرية فهي قد ارتبطت بدواخلو واطضطرابو النفسي  ،ورمبا
التصور األول للقصيدة اليشي هبذا .إذاك عمدت إىل الغوص يف ثنيات الكلمات ونسيجها
واحلروف وأشكاذلا وأصواهتا زلاوال إبراز أتثري ىذا االطضطرا

يف تكوين القصيدة  ،وألجل ىذا

قسمت حبثي ىذا على مبحثني بعد مدخل يضيئو وديهد لو  ،وكان ادلبحث األول بعنوان
ادلسعى ّ
(شعراء الواحدة والنظرة النفسية) تضمن تصورا للنظرة النفسية وىي تتناول النتاج األديب وسردا
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سلتصرا لشعراء الواحدة وماحاط هبذا ادلصطلح من اراء شىت .أما ادلبحث الثاين فكان بعنوان (أتثري
ِ
عمدت إىل سرب
ادي) فيو
االطضطرا النفسي يف تكوين اتديّة ّ
ُ
الشاعر اجلاىلي عمرو بن قعاس ادلر ّ
أغوار قصيدة ابن قعاس والكشف عن جتلّيات الوجود ومأزق الفناء الشاغل حلياة االنسان ادلضطربة
وادلتح ّكم مبصريه السيما بعد أن شاع بني أوساط النقاد أن الشاعر نظمها بعد قتلو ولده وفلذة
كبده  ،وعملت على حتليل أبيات القصيدة زلاوال الكشف عن أتثري تقلبات النفس واطضطراهبا يف
تكوين صورىا الشعرية  .وختمت حبثي ىذا ابلنتادج وادلعطيات اليت توصلت إليها امال أاها تقدم
شيئا جديدا يف دنيا األد ورتالياهتا األخاذة .

مدخل:
النص الشعري من زاوية حالة ادلنشيء النفسية وقت نظمو ىذا النص  ،تبدو فكرة
تبدو النظرة إىل ّ
مثرية للمتلقي الذي دييل إىل معرفة دواخل الشاعر ادلعجب بو فضال عن إعجابو ابلنص الشعري
نفسو الذي ديثل انعكاسا ذلذه الدواخل حلظة نظم النص الشعري ،وعلى الرغم من أن بعض
الباحثني دييلون إىل وصف أي شاعر أو أديب أو فنان أبنو حيمل شيئا من االطضطرا النفسي  ،أو
حىت ادلرض النفسي ويبين ىذا البعض رأيو من خالل ادلقارنة بني سلوك ادلبدع أديبا أو فناان وسلوك
الشخص العادي يف حياتو اليومية ،فمن ادلؤكد أن ىذا الرأي حيمل يف طياتو الكثري من ادلغالطة .إ ّن
األديب أو الفنان الخيتلف على وجو العموم عن الشخص العادي يف تصرفو احلياٌب الظاىر للعيان ،
ولكن ىناك عدد من ادلبدعني يف رلال النص الشعري تباينوا يف أفكارىم وسلوكهم ودواخلهم
كل تباين حيمل شيئا
النفسية عن ادلعتاد من تصرفات االنسان
ّ
السوي وأفكاره وتوجهاتو .الشك أ ّن ّ

سلتلفا ،ىذا االختالف إن عكس نفسو داخل النص الشعري فإننا سنلمح معطيات فريدة رمبا

زتلت لنا إبداعا ونتاجا شعراي ّثرا .
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األول
املبحث ّ

شعراء الواحدة والنظرة النفسية

 -1النظرة النفسية للنتاج األديب:
بتصفحنا بعض التآليف اليت تبنت تطبيق التحليل النفسي أو النظرة من منظار الطب النفسي
للمنتج األديب نالحظ مثال دراسة دمحم النويهي أليب نؤاس يف كتابو (نفسية أيب نؤاس )(..)2إذ عمل
سوي يف عالقاتو احلياتية اليت
على حتليل ىذا الشاعر من خالل ماعرف عنو من رلون وسلوك غري ّ
ويتعسف يف احلكم
ط يف رأيو
استنبطها من أشعاره وأخباره مستعينا ابلنظرة الفرويدية شلاجعلو يشت ّ
ّ
لكن ىذا اليعين أن نتجو إىل الفصل
بناء على اراء فرويدية فنّد العلم احلديث الكثري من آلياهتا  .و ّ

بني السلوك والطبيعة النفسية للمنشئ وبني نتاجو األديب كلّو ،فهذا االجتاه سيحرمنا من تسليط
الضوء على زوااي من ادلمكن أن دتنحنا أبعادا مهمة يف فهم النص األديب قد التلتفت إليها مقاييس
النقد األديب األخرى .
كل قصيدة شعرية تصلح أن ينظر إليها مبنظار التحليل النفسي ،أو الرؤاي النفسية
لنتفق أوال أن ليس ّ

أل ّن دوافع القول رمبا التشي بوجود العامل النفسي أو االطضطرا

النفسي ادلنتج للقصيدة .إىل

جانب ىذا علينا أن نستحضر فكرة وجود نقادص وشطحات فيما أبدتو نظرايت علم النفس
(ولنذكر دادما أن ماًب إصلازه يف رلال النفس اإلنسانية يعد حيّزا طضئيال اليفي ابلغرض ادلطلو )
( . )3إ ّن الصلة ادلنعقدة بني آليات علم النفس ومناحي األد والفن صلة عميقة تواشجت مع
ظهور الفن واألد للوجود  ،وبتصفحنا جهود أفالطون وموقفو من الفن واألد ودعوتو إلنشاء
ادلدينة الفاطضلة ،وكذلك أرسطو يف نظرية التطهري اليت تبناىا ومن تبعهما يف ىذا ادلنحى مايشري إىل
ىذه اجلذور ادلمتدة يف الًتاث اإلنساين اليت حاولت استكناه النص األديب من خالل دراسة احلالة
النفسية دلبدع النص.
ٌ 2نظر  :نفسٌة أبً نؤاس – دمحم النوٌهً ،مكتبة الخانجً للطباعة،مصر.0971،ط.2
 3مدخل إلى األدب االسالمً  ،د.نجٌب الكٌالنً ،مطبعة رئاسة المحاكم –قطر ،0984،ط،0ص.039
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ونلحظ جوانب من الرؤية النفسية للشعراء اليت جتسدت يف أشعارىم اعتمدىا ابن قتيبة الدينوري
( 672ىـ)يف كتابو (الشعر والشعراء ) ،فمما حيسب البن قتيبة يف رلال النقد تقديره حلالة الشاعر
النفسية وأتثريىا يف شـعره ،وذكر بعض العوامل اليت تعوق الشاعرعن قول الشعر كأن يكون من
عـارض يطرأ على الغريزة والفطرة يقلب ادلزاج من سوء ادلعيشة ومهوم تًتاكم يف صدره  ،والقاطضي
اجلرجاين (393ىـ) يف كتابو (الوساطة) ،إذ يشرياىل أتثريالبيئة يف الشعر جودة واخفاقاً مع ماحتملو
ىذه البيئة من مثريات نفسية يسببها السكن يف احلاطضرة والريف أواجلفوة واخلشونة اليت تضفي على
شعر األعرا

والبدو رداءىا الواطضح ،وكذلك عبد القاىر اجلرجاين (174ىـ) يف كتابيو (دالدل

اإلعجاز) و(أسرار البالغة)  .يف ذىابو إىل أ ّن ادلعاين وانبعاثها يف النفوس إمنا يكون على ىيئات
خاصة وصور متميزة تزخر كل نفس مبا دييزىا تبعا لطبيعة الشاعر نفسو .ولفت نظر الباحثني والنقاد
ماأقدمت عليو (رتاعة الديوان) ،4964ومن تبعها عندما ذىبت إىل سرب أغوار النزعة الفردية اليت
حتلى هب ا شعراؤىا فقد درس ادلازين ابن الرومي يف حياتو اليومية  ،ومن بني من اىتم مبحور شخصية
الشاعر دراسة وحتليال عباس زلمود العقاد ودمحم النويهي يف دراستهما أاب نؤاس كما أ ّن العقاد درس

ابن الرومي دراسة نفسية )4( .

وحاول بعض النقاد االجتاه ابلدراسة النفسية إىل العمل األديب نفسو وزلاولة كشف عملية اإلبداع
فيو مثل عزالدين امساعيل يف كتابو (التفسري النفسي لألد ) ومصطفى سويف يف كتابو (األسس
النفسية لإلبداع الفين يف الشعر خاصة) .وكم ىو مؤثر ومنتج لو رتعنا بني دراسة شخصية الشاعر
ودواخلو النفسية وبني ماينتجو من عمل أديب نشأ بتأثري ىذه الدواخل وإبحياء منها.

ٌ 4نظر:المدخل إلى نظرٌة النقد النفسً – سٌكولوجٌة الصورة الشعرٌة –نقد العقاد انموذجا -زٌن الدٌن
مختاري  ، 0996ص. 3
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 -2شعراء الواحدة:
اختلفت اراء النقاد حول مفهوم شعراء الواحدة بني من يرجعها إىل من عرفت عنو قصيدة واحدة
مشهورة ومل يقل غريىا ،وبني من يرجعها إىل قصيدة شليزة تربز من ثنيات نظم الشاعر وتفرض
وجودىا على بقية شعره ،فيعرف هبا حىت اليكاد يذكر ماقالو من شعر غريىا ،و(يعود مصطلح
أصحا الواحدة إىل ابن سالم اجلمحي 636ىـ .إذ ورد ىذا ادلصطلح أول ماورد يف كتابو طبقات
فحول الشعراء وكان يعين بو الشعراء اللذين أجادوا يف قصيدة واحدة مع أن ذلم قصادد أخرى كثرية
أو قليلة)5().
لذلك وجدان أ ّن اب ن سالم جعل معلقة عنًتة بن شداد واحدتو ألاها اشتهرت من بني قصادده بقولو
(ولو قصيدة ىي :

َادا َس ػبيت باىجىا ِء حنيَّـٍ
واسيٍَ
ولو شعر كثري ،إال أن ىذه اندرة ،فأحلقوىا مع أصحا الواحدة )6().

ػٍَ صباحا دا َس ػبيت
و ِ

وكذلك جعل معلقة طرفة بن العبد واحدتو لشهرهتا بني الناس بقولو (فأما طرفة فأشعر الناس واحدة
،وىي قولو:
حيىح مباقٍ اىىشٌ فٍ ظاهش

ىخىىت أطاله ببشقت ثهَ ِذ
اىُ ِذ )(. )7
رسخ ىذا ادلصطلح بقولو :
ونالحظ أ ّن ابن رشيق القريواين (123ىـ) يف كتابو (العمدة) قد ّ
(و ّأما أصحا الواحدة فطرفة أوذلم عند اجلمحي ،وىو احلكم الصوا )8()....

 5أصحاب الواحدة الٌتٌمات والمشهورات والمنسٌات من الشعر العربً،دمحم مظلوم ،ص، 3
اصدار مؤسسة (كتاب فً جرٌدة )  -بٌروت -لبنان–ع2-042حزٌران.2101-
 6طبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحً ،شرح محمود أحمد شاكر ،دار المدنً  ،جدة ،0974،
ص.052
 7المصدر نفسه  ،ص .038
 8العمدة فً محاسن الشعر وادابه ونقده البن رشٌق القٌروانً،تحقٌق صالح الدٌن الهواري وهدى عود
،دار ومكتبة الهالل  ،2112،ص . 023
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ٍب ذكر شعراء اخرين على أاهم أصحا

الواحدة من غري شعراء ادلعلقات ادلعروفني  ،واستمرت

قادمة أصحا الواحدة ابلتوسع  ،ونرى الشاعر نعمان ماىر الكنعاين قد اتبع اهج أبن رشيق نفسو
فأطضاف شعراء اخرين إىل القادمة يف كتابو (شعراء الواحدة) الصادر يف بغداد عام  .4927وصلد
أنو أطضاف شعراء ذلم دواوين شعرية معروفة لكنهم امنازوا بقصيدة واحدة طبّقت االفاق ،من ىؤالء

الشعراء الشنفرى والسموأل ومالك بن الريب وابن زريق البغدادي وغريىم  )9(.لكن القلم النقدي

وطضع شروطا الختيار الواحدات فإن كان أصحاهبا قد قالوا شعرا غري الواحدة فيجب أن يكون
قليال وغري مزاحم ذلذه الواحدة ابجلودة والفرادة (فأصحا الواحدة مبفهوم النقد العريب الكالسيكي
وأتكيده ادلأثور على التصنيف النوعي للشعراء  ،ىم مغلقون أي الشعراء الذين أيتون ابلعجادب
والفرادد من الشعر يف قصيدة أو بضع قصادد ،فأغلبهم ليسوا يف عداد الشعراء الفحول ولكنهم
أجادوا إجادة ملفتة يف قصيدة معينة )10( ).
ونشري ىنا إىل أ ّن عددا من القصادد الواحدة تنازعها أكثر من شاعر بل صلد أ ّن بعضها نسب إىل
شعراء اخرين وح ّققت يف دواوينهم .وىناك أبيات ًب انتحاذلا ونسبتها إىل غري صاحبها فتداخلت
األبيات األصلية ابألبيات ادلنحولة .إ ّن فرادة قصيدة الواحدة ودتيّزىا الفين وجودهتا الفادقة جعلها يف

قمة شعر قليل ذلذا الشاعر أو ذاك فـ(ذتّة واحدات أنفق شعراؤىا وقتا طويال يف صياغتها وإعادة
ّ
شىت كما ىو احلال يف يتيمة سويد
بنادها حىت أصبحت ديوان حياهتم ومراة شخصياهتم عرب أطوار ّ
بن أيب كاىل وواحدة توبة بن احلمري  )11().ولكن من بني قصادد الواحدة ذتة قصادد اتفق النقاد

حوذلا كعينية ابن زريق البغدادي واتدية األنباري والقصيدة الدعدية يف أ ّن شعراءىا مل أيتوا بغريىا
حسنا وفرادة.

ٌ 9نظر  :شعراء الواحدة ،نعمان ماهر الكنعانً 0985 ،بغداد ،ص . 84
 10أصحاب الواحدة الٌتٌمات والمشهورات والمنسٌات من الشعر العربً ص.3
11أصحاب الواحدة الٌتٌمات والمشهورات والمنسٌات من الشعر العربً ص.3
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وابجململ فإن أصحا الواحدة ليسوا بشعراء البالط وم ّداح ادللوك إّمنا ىم من عوام الناس ادلغمورين
خاصة أن ينظموا شعرا علق أبفئدة اجلمهور وتداولتو
قيّض ذلم لسااهم الشعري حتت ظروف نفسية ّ
األجيال جيال بعد اخر  .ويف دراسيت ىذه سأعتمد كتا

(أصحا

اليتيمات وادلشهورات

وادلنسيات من الشعر العريب) حملمد مظلوم الصادر عام  6242مصدرا للنماذج الشعرية ادلختارة من
شعراء الواحدة .

املبحث الثاين :أتثري االضطراب النفسي يف تكوين

ِ
ادي
اتئيّة ال ّ
شاعر اجلاهلي عمرو بن قعاس املر ّ
سر الفناء والوجود
تثري النفس الشاعرة تساؤالت حادرة مضطربة ويقف على رأس ىذه األسئلة ّ
.لذلك صلد أ ّن الشعر العريب عكس ىذا ادلنحى من اجلدلية اليت تؤثر يف النفس البشرية زلققة
عربت عن ىذه االطضطرا والتشويش
اطضطرااب يف دواخل الشاعر النفسيّة انعكس على قصادده اليت ّ

سر احلياة ودلاذا الوجود من حيث األصل .كما أ ّن نظرة الشاعر
والقلق من الفناء أو الرغبة يف معرفة ّ
يعربعنها
اجلاىلي جتاه جدلية الفناء والوجود زتلت أيضا تع ّددا يف أساليب التعبريعنها فمنهم من ّ

بلسان الفارس ادلستعد للتح ّدي وادلواجهة كما ىو احلال يف معلقة طرفة بن العبد ،ومنهم من
واجهها بلسان احلكيم كما يف معلقة زىري بن أيب سلمى  .وعندما أنٌب إىل اتدية الشاعر اجلاىلي
عمرو بن قعاس ادلرادي ،وىي الوحيدة اليت عرفت للشاعر  ،وتكشف عن جتلّيات الوجود ومأزق
الفناء الشاغل حلياة االنسان ادلضطربة وادلتح ّكم مبصريه  ،فقد ذىبت إىل الدعوة لالنغمار والذوابن
مبسرات احلياة حىت اللحظة األخرية .إذُاك يتحقق ادلوت السعيد الذي ينشده الشاعر ،فهو
النهادي ّ
يف صراع مع احلياة ألنو عجز عن فهمها فناجزىا أبن يغًتف مايستطيع من منافع سطحية منها .
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وقد زعم الرواة أن عمرو بن ِ
القعاس سكر يوما ففقد رشده وعمد إىل ذبح ابنو وبعدىا قال ىذه
ّ
القصيدة اليت قمت بًتقيم أبياهتا لغرض الرجوع إليها بيسر وسهولة عند االستشهاد هبا ومتابعتها
)12(:

-11أَال َا بَُج بِاى َؼيُا ِء بَُــــج 
وَىـىال حب أَه ِي َ
ل ٍا أَحَُج
-أَال َا بَُج أَهي َ
ل أَو َػذوٍّ 
َ مـؤٍَّّ مو َرّ ِب ِهٌ َ
جَُْـج 



ٌ
-3إِرا ٍا فاحٍَْ ىَح ٌ
شَض
ٌ َغ
ض َشبج ِرسا َ
َ
ع بَنشٌ َفاش َخىََج 
-4أ َس ِ ّ
جو ىَِخٍ وَأَجش َرَيٍ 
شنخٍ أَف ٌ
ق مََُج 
َو ِ
َوحَح ِ
-5و َ
ىف صَخش 
ج ِش إِ ِ
َسىدا ِء اىََحا ِ
حظٍْ اىخَطَي َ
غ َقذ َسٍَُج 
حال ِ
-6وَغصِ ىٌَ حََْيه َمف جاُ 
ه َم ّفٍ َفاجخَيَُج 
ٍَذَدث إِىَُ ِ
ه َشقج وَىَُسَ َ
-7وَحاٍىس َ
خَشا 
حَْت َق َ
ضُج
ُش طا ِ
َوحَب ِ
ت َغ ِ
ٍ
َ -8وبَشْك َقذ أَثَشث بََِش َشفِ ّ
ٌ 12نظر الطرائف األدبٌة ،عبد العزٌز المٌمنً ،مطبعة لجنة التألٌف والترجمة والنشر ،القاهرة
،0972ص. 72
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إِرا ٍا صَه َػِ ػفش َس ٍَــُــج 
ّب طَىَ ٌ
-9وَػا ِدََت ىَها َر ٌ
و
َسدَدث بَِض َغت فَُا اش َخهَُج
طيٍ َفُنىُ 
-11أثَبِ ّج با ِ
ح ّقا َو َ
َ
شبْه ىَىََج 
ح ّقا َغُ َش رٌ ِ
ٍَ-11خً ٍا ََؤَحٍِْ ََىٍٍ ََجِذٍّ 
َ
شبِؼج ٍِِ اىيَزا َر ِة وَاش َخ َفُج 
-1ومٌ ٍِ الئٌ فٍ اىخَش صاس
ٍ غذا َيىً فَااسػىَج  
ػي ّ
-13واّست حزوث وىٌ أدّها
وجاءث فٍ اىحزاء مَا اشخهُج
-14وبُج ىُس ٍِ شؼش وصىف
ػيً ظهش اىَطُّت قذ بُْج
ٌ
حىاه بُج
وبُج قذ أحُج
-15
ِ
وبُج ٍا أحاوىـــه أحُــــــج
-16وجاسَت حْاصػٍْ سدائٍ
ٍ ىُس ػيٍ بُج
أٍاً اىح ّ
-17حقىه فضحخٍْ وسآك قىٍٍ 
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وٍاػزسٌ االُ وقذ صُّج 
-18ومْج إِرا أَسي ِصقّا ٍَشَضا 
ه بَ َ
نُج
جْا َصحِ ِ
َْاح َػيً ِ
شٍ فٍ َ
سشا ِة بٍَْ غطَُف 
-19أ ٍَ ّ ِ
إِرا ٍا ساءٍَّ أٍَ ٌش أَبَُـج 
ػ ّ
ذ َسواء 
-1وٍاء ىَُسَ ٍِِ ِ
َ
اىسَا ِء َقذ اش َخ َفُج 
وَال ٍا ِء
-1وَىَحٌ ىٌَ ََزقه اىْاس َقبيٍ 
أَ َميج َػيً َ
خالء وَاّ َخ َقُج 
َاىىسد َ
شخًّ 
-وَصا ِد َسة ٍَؼا و ِ
َ
دباسها أصال حَـذَوث
َػيً أ ِ
ُش صَّذ 
-3وَّاس أوقِذَث ٍِِ َغ ِ
أَثَشث جَحََُها ثٌ اِصطَيَُج
-4وىٌ أدبش ػِ األدُِّ إٍّّ
ّآٍّ األمشٍىُ وٍاّؤَج

يف مطلع القصيدة والبيت الذي يليو دتتزج شآبيب الشوق واحلب لداير احلبيبة ابلص ّد عنو والنفور
منو ح ّد هتديده ابذلالك إن اقًت من حياطضو:
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-1أَال َا بَُج بِاى َؼيُا ِء بَُج
وَىىال حب أَه ِي َ
ل ٍا أَحَُج
-2أَال َا بَُج أَهي َ
ل أَو َػذوٍّ
َمؤٍَّّ مو َرّ ِب ِهٌ َ
جَُْـــج

ىذان البيتان يشكالن بؤرة الصراع النفسي الناجم عن اجلمع بني الشوق لداير احلبيبة واذلالك
والتهديد ابلفناء القادم إزاءه.ىذا الصراع أيخذ أبعادا خطرية تكشف عن نفس مضطربة تدور يف
فلك األان والتعطي لالخ ر وزان بل تشعر هبيمنة الرغبة اخلالصة على حسا مشاعر االخر وظروفو
اإلنسانية رغم أ ّن ىذه الرغبة زلفوفة ابدلخاطر ونذر اذلالك  ،يقول الشاعر :
-16وجاسَت حْاصػٍْ سدائٍ
ٍ بُج
ٍ ىُس ػي ّ
أٍاً اىح ّ
-17حقىه فضحخٍَْ وسآ َ
ك قىٍٍ
وٍاػزسٌ االُ وقذ صُّــج

نلحظ أنّو الينظر لالخر أنّو كيان يستحق مراعاة مشاعره فاليبايل إن تسبّبت ملذاتو يف إحلاق
األذى بو .إنّو يف غياىب األان ورغبة العدوان تنفيسا دلشاعر مضطربة مكبوتة  .وصلد بؤرة أخرى
للصراع النفسي تتموطضع بني رغبتو يف استحصال ادلل ّذات وبني الدميو سواء أكان ىذا الالدم
انصحا من رفيق لو أم زاجرا من أىل أو عشري :
ْ - 18
ومٌ ٍِ الئٌ فٍ اىخَش صاس
ٍ غذا َيىً فَا اسػىَج
ػي ّ
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إ ّن الدمو ادلزري عليو مل يقدم على لومو ّإال إلفراطو يف معاقرة اخلمر إفراطا أذىب عنو عقلو ومسخ
لكن الغد
شخصيتو  ،فاخلمر من رلالس ادللوك وأوجو الفخر بني القبادل العربية قبل اإلسالم
ّ
سيشهد ارتكا الشاعر موبقة كربى تستدعي ىذا اللوم واإلزراء .والشاعر يف سبيل أىوادو الأيبو
السراة إن ساءه أمر
أبن يتخلى عن الوجاىة وعن كونو سرّاي من بين غُطيف  ،فيأىب أن يبقى من ّ
يقض عليو اللذاذة يف احلياة:
ّ
شٍ فٍ َ
سشا ِة بٍَْ غطَُف
-19أ ٍَ ّ ِ
إِرا ٍا ساءٍَّ أٍَــ ٌش أَبَُج

احلب والتالقي
إذن من ينتصر أخريا يف ىذا ّ
الصراع النفسي ىي الرغبة يف خوض غمار ادلغامرة يف ّ
وجين ملذات الدنيا ادلعروفة يف عصره إىل أقصى ح ّد شلكن على الرغم من ادلخاطر ادلتوقعة دون

تعرب عن االنغماس مبلذات احلياة ادلعروفة يف زمنو من دون
ذلك .إذ تبدأ رتلة من ادلمارسات اليت ّ
التفكري بعواقب ىذه ادلمارسات وخطرىا على حياتو  ،وتربزىذه ادللذات فيما أيٌب :

عرطضت لعالقة الشاعر هبا من خالل األبيات السابقة .
-4ادلرأة اليت
ُ
-6الطعام الثمني :يقول الشاعر :

ٌ
-3إِرا ٍا فاحٍَْ ىَح ٌ
شَض
ٌ َغ
ض َشبج ِرسا َ
َ
ع بَنشٌ َفاش َخىََج

الشك أ ّن الطعام عنصر للبقاء يشغل ادلخيلة العربية اجلاىلية أّديا إشغال ،ورمبا انفردت ىذه ادلخيلة
ّ
يف تصوير مأدبة الطعام والكرم ادلصاحب لو يف ثنااي الشعر اجلاىلي السيما اللحم ىذا الطعام
الثمني األساسي يف ماددة الكرام ،والشاعرىنا الأيبو إن فاتتو مأدبة طعام ،فدونو بكرتو وإن كانت
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اخر ماديلك يضرهبا ليشتوي حلمها  .حىت وإن كان مايشتويو جزءا منو خرج من صلبو إذ يقول يف
موطضع اخر:
-21وَىَحٌ ىٌَ ََزقه اىْاس َقبيٍ
أَ َميج َػيً َ
خالء وَاّ َخ َقُج

أي حلم ىذا الذي مل يذقو الناس قبلو ،وقد أراق دماءه ألجلو إن مل يكن حلم ابنو الذي ذحبو حلظة
ّ

ذىا عقلو من فرط معاقرتو اخلمرة وجنون أىوادو  ،ولك أن تتخيل مقدار الصراع ادلختلج يف عقلو

كف اجلان أن تنالو فماابلك
أي غصن مل تستطع ّ
نتيجة ىذه الفعلة إن ّ
صح وقوعها ابلطبع  ،و ّ
ابإلنس إن مل يكن جسد ابنو الغض ليجتليو :
-6وَغصِ ىٌَ حََْيه َمف جاُ
ه َم ّفٍ َفاجخَيَُج
ٍَذَدث إِىَُ ِ

 -3الشرا  :يقول واصفا شرابو الذي حيرزه يف ىذه الدنيا من أغر مايكون ،وىو شرا
يعهده غريه:
هشَقج وَىَُسَ َ
-7وَحاٍىس َ
خَشا
حَْت َق َ
ضُج
ت َغُشِ طا ِ
َوحَب ِ
ويقول يف موطضع اخر:
ػ ّ
ذ َسواء
-22وٍاء ىَُسَ ٍِِ ِ
َ
اىسَا ِء َقذ اش َخ َفُج
وَال ٍا ِء
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فهو ينهل من ماء مل ير مثلو أقرانو ،ومل تعرفو الناس من قبل خالصا لو وحده ،وىل غري دماء ابنو
اليت ىرقها إمعاان يف إعالء األان وإرطضاء النفس وامعاان يف اجلردية وحسب.
مايعن لو من الظباء ذاددا إبلو
ّ -1
الصيد والطّرد :ينطلق الشاعر بسالحو على فرسو مًتبّصا يصيد ّ
وقت

-4أ َس ِ ّ
جو ىَِخٍ وَأَجش َرَيٍ
شنخٍ أَف ٌ
ق مََُج
َو ِ
َوحَح ِ
-5و َ
ف صَخش
ج ِش إِى ِ
َسىدا ِء اىََحا ِ
حظٍْ اىخَطَي َ
غ َقذ َسٍَُج
ُحال ِ
َاىىسد َ
شخًّ
-22وَصا ِد َسة ٍَؼا و ِ
َ
دباسها أصال َ
حذَوث
ػيً أ ِ

كل طضالتو منها ،ويتعامل مع
إذن الشاعر زلتفل بعناصر احلياة ادلعروفة يف زمنو ،فاليًتكها حىت أيخذ ّ
احلق بوصفو مفهوما فارغا من زلتواه يرتبط مبا حيققو من نفع لو ودونو اليكون ّإال ابطال يف إعالء
ّ

مريض ابألان يبلغ ح ّد العدوان ومصادرة االخر :
طيٍ َفُنىُ ح ّقا
-12أثَبِ ّج با ِ

ح ّقا َو َ
َ
شبْه ىَىََج
ح ّقا َغُ َش رٌ ِ
جذٍّ
ٍَ-11خً ٍا ََؤَحٍِْ ََىٍٍ ََ ِ
شبِؼج ٍِِ اىيَزا َر ِة وَاش َخ َفُج
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ىكذا ىي احلياة يف نفس ابن قعاس ادلرادي  ،طضر من العبث والالجدوى ،تناجزه ىذه احلياة
.كل
َ
،فيعلن عليها احلر ويكو َن االنتصار مبفهومو ىو أكرب قدر شلكن حيققو من مباشرتو اللذادذ ّ
السوية ذلذا الشاعر الذي يصل تراجعها عن مداىا االنساين إىل
ىذا يعكس النفسية ادلضطربة غري ّ
احل ّد الذي اليتصوره عقل سوي .إذ بلغت احلالة النفسية غاية اطضطراهبا فهو اليدبرعن ارتكا
انفض من حولو األكرمون وتركوه الطضطرابو وجنونو:
ادلوبقات حىت ّ
-24وىٌ أدبش ػِ األدُِّ إٍّّ
ّآٍّ األمشٍىُ وٍاّؤَــج

فاخر اىتماماتو أن يًتك ىذه ادلوبقات ألنو نظر إىل احلياة نظرة عبثية وق ّدم رؤاه النفسية إزاءىا
بعبثية أيضا تتجسد يف االنغمار بكل شيء تلذه النفس وتقبل عليو .شلايشري بوطضوح إىل أتثري
االطضطرا النفسي يف انتاج ىذه القصيدة وحتديد أطرىا ادلوطضوعية.
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النتائج
 -4إ ّن الفصل بني السلوك والطبيعة النفسية للمنشئ وبني نتاجو األديب كلّو  ،سيحرمنا من تسليط
الضوء على زوااي من ادلمكن أن دتنحنا أبعادا مهمة يف فهم النص األديب قد التلتفت إليها مقاييس
النقد األديب األخرى ،لذلك النظرة إىل النص األديب جيب أن جتمع بني النتاج األديب وخلفية ادلنشئ
النفسية للحصول رمبا على أبعاد جديدة التستطيع ادلناىج النصية اإلحاطة هبا .
كل قصيدة شعرية تصلح أن ينظر إليها مبنظار التحليل النفسي ،أو الرؤاي النفسية أل ّن دوافع
 -6ليس ّ

القول رمبا التشي بوجود العامل النفسي أو االطضطرا النفسي ادلنتج للقصيدة .إىل جانب ىذا علينا

أن نستحضر فكرة وجود نقادص وشطحات فيما أبدتو نظرايت علم النفس جتعلنا خنطئ يف بناء
تصورات سلتلقة اليشي هبا النص يف حقيقتو.
 -3إ ّن أصحا الواحدة ليسوا بشعراء البالط وم ّداح ادللوك إّمنا ىم من عوام الناس ادلغمورين قيّض
خاصة أن ينظموا شعرا علق أبفئدة اجلمهور وتداولتو األجيال
ذلم لسااهم الشعري حتت ظروف نفسية ّ
جيال بعد اخر .

تعرب عن انغماس الشاعر ابن القعاس مبلذات احلياة ادلعروفة
ً -1ب تشخيص رتلة من ادلمارسات اليت ّ
يف زمنو من دون التفكري بعواقب ىذه ادلمارسات ادلفرطة وخطرىا على حياتو مع  :أ-ادلرأة .

-

الطعام الثمني ج -الشرا
د -الصيد والطرد .
احلق بوصفو مفهوما فارغا من زلتواه يرتبط مبا حيققو من نفع لو ودونو اليكون
 -5الشاعر يتعامل مع ّ
ّإال ابطال يف إعالء مريض ابألان يبلغ ح ّد العدوان ومصادرة االخر .

 -2نظر الشاعر إىل احلياة نظرة عبثية وق ّدم رؤاه النفسية إزاءىا بعبثية أيضا تتجسد يف االنغمار بكل
شيء تلذه النفس وتقبل عليو .شلايشري بوطضوح إىل أتثري االطضطرا النفسي يف انتاج ىذه القصيدة
وحتديد أطرىا ادلوطضوعية.
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