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عليأكرب نورسيده∗ وشاكر العامري

∗∗∗

ومليحة يعقويب زاده

الملخص
إ ّن احلياة كلّها توازن وتقابل وتضاد ويعود قسم كبري من تفكري اإلنسان إلی اجلمع بني املتضادات.
ﻫتم باحثون كثريون
كل شيء يف الوجود حيمل معه نقيضه" ا ّ
من ﻫذا املنطلق وعلى أساس فكرة أ ّن " ّ
بدراسة الثنائيات .وإ ّن المية العرب املنسوبة إىل الشنفری تع ّد من األشعار الرتاثية الغنية بالتقابالت.
لذلك فقد عمدنا إىل دراسة الثنائيات املتقابلة فيها يف مستويات النص املختلفة ،حيث قمنا بدراسة
عما يف ﻫذه القصيدة من تقابالت يف ضوء
النُّظم اللغوية واملفردات واملعاين ،قاصدين البحث ّ
األنثروبولوجيا الثقافية اليت تع ّد فرعاً من الفروع الكثرية لألنثروبولوجيا (علم اإلنسان) ،حماولني الكشف عن
ﻫذه الثنائيات أوالً مثّ البحث عن طوايا معانيها مستنجدين بنظرة أعمق إىل شخصية الشاعر وبيئته،
مربئني بأنفسنا عن اخلوض يف معارك الن ّقاد حول قضية حنل المية العرب على الشنفرى .وقد وجدنا أ ّن
أﻫم الثنائيات املنطوية حتت ﻫذه التقابالت ﻫي ثنائية الفصل والوصل ،واإلباء واهلوان ،واجلوع
من ّ
والشبع ،والرقة والشدة ،واجللد والفزع وغريﻫا ممّا تناولناﻫا لوحةً بعد لوحة .وخالصة القول أ ّن الثنائيات
الضدية اليت توجد يف المية العرب تشكل منظومة داللية تكشف يف كثري من األحيان عن الثّنائية الذاتية
املنطوية يف نفسية الشاعر ،وﻫي ثنائية اإلجياب  -السلب املتجسدة يف تقابل اخلري  -الشر ،واليت
يستخدمها الصعلوك غالباً إلبراز مواقفه الفكرية حيال الكون واحلياة.
كلمات مفتاحية :الشنفری ،المية العرب ،الثنائيات الضدية ،الرؤية التقابلية ،األنثروبولوجيا الثقافية.
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المقدمة
إ ّن قضية التقابل وأطرافها املتباعدة ﻫي من أقدم القضايا اإلنسانية والفكرية .فاحلياة ﻫي أرضية خصبة
اﻫتم كثري من الباحثني بدراسة ﻫذا املوضوع يف حقوله املتعددة .وقد تناول القرآن
للتقابل والتضاد ،حيث ّ
الكرمي ﻫذه املسألة ،حيث يؤكد لنا اخلالق يف حمكم كتابه ّأنا موجودة يف العامل ويف الطبيعة البشرية ويف ما
ال يعلمه اإلنسان .فقال تعاىل﴿ :سْبحان الَّذي خلق ْاأل ْزواج كلَّها ممَّا تنبت ْاأل ْرض وم ْن أنفسه ْم وممَّا ال
9
لكن عملية الربط بني املتضادات واجلمع بينها ﻫي اليت ختلق دالالت خفية تؤدي إىل مجالية
ي ْعلمون﴾ ّ .
التعبري،كما قال الشاعر يصف أمرياملؤمنني(ع):
عزت لك األنداد
فلهذا
مجعت يف صفاتك األضداد
ّ
1
ناسك ،فاتك ،فقري ،جواد
زاﻫد ،حاكم ،حليم ،شجاع
"الشنفرى" ،3ومطلعها:
أما المية العرب فهي من القصائد اجلياد اجلاﻫلية مما نسب إىل ّ
أقيموا بين أمي صدور مطيكم

فإين إىل قوم سواكم ألميل

والقصيدة قد بلغت من الشهرة ما وصلت إليها املعلقات ،وقد اختلف العلماء يف نسبة ﻫذه القصيدة إىل
الشنفرى لكنّنا لسنا يف صدد مناقشتها بل نعتمد على قول معظم الرواة إىل أ ّن القصيدة للشنفرى 4ونظن
لنص القصيدة ﻫو أفضل طريقة للكشف عن مجالياهتا .أما البحث فينوی اإلجابة على
أن النقد الداخلي ّ
 .9سورة يس ،آية .36

 .1صفي الدين احللّي ،الديوان ،ص .00
 .3لقد اختلف العلماء يف اسم الشنفرى ولقبه ونسبه وتاريخ والدته وموته .فقال بعضهم إن الشنفرى لقب له ،وامسه ثابت
بن أوس األزدي (فؤاد أفرام البستاين ،الشعرالجاهلي ،)45 :أو ثابت بن جابر أو عمرو بن براق ،وقال بعضهم إ ّن
الشنفرى ﻫو امسه احلقيقي (عبدالقادر بن عمر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .)344 ،3 ،وال جند يف
مصادر ترمجته تارخياً حمدداً أو تقريبياً لتاريخ والدته ،وال ملكانا (يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:

 .)330-333أما نشأته فقد اختلف الرواة فيها على ثالثة أقوال ،إذ قال بعضهم إنّه نشأ يف األزد ،وقال آخرون إ ّن بين
سالمان أسروه صغرياً فنشأ فيهم ،وقالت فئة ثالثة إنّه ولد يف بين سالمان فنشأ بينهم (أبوالفرج علي بن احلسني
اإلصفهاين ،األغاني 109 :19 ،و .)192-195غري أ ّن الشاعر أعلن يف بيت من الشعر أنه ينتمي إىل احلجر بن اهلنؤ:

أنا ابن خياراحل ْجر بيتاً ومنصباً  /و ّأمي ابنة األحرار لو تعلمين ها (الشنفرى ،الديوان .)13 :وكان الشنفرى من أعدى
ع ّدائي العرب حىت ضرب املثل بعدوه فقيل "أعدى من الشنفرى" (أبوﻫالل احلسن بن عبداللّه العسكري ،جمهرة األمثال،
.)51 :1
 .4ينظر :سامي مهدي ،المية العرب:أهي للشنفرى أم منحولة عليه؟ ،صحيفة القدس العريب ،ص .90
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األسللة التالية :ما مدی ظهور الثنائيات الضدية يف المية العرب؟ وما ﻫو احملور األساسي الذي تتمحور
عليه تلك الثنائيات؟ وما ﻫي دوافع الشاعر النفسية يف اللجوء إليها؟

أما المنهج الذي نتبعه يف ﻫذه الدراسة ،فهو "املنهج املتكامل" ،وﻫو صاحل متاماً ملثل ﻫذه املقاربة ألنه
مزيج من مناﻫج ع ّدة فيوفّر لنا فرصاً مثينة لإلجابة على أسئلتنا األساسية وإنه قائم على تقييم عناصر
النص الداخلية واخلارجية يف نظرة مشولية .إذن سنستفيد من املنهج الفين كحجر أساس ،مثّ من املنهج
التارخيي واالجتماعي والنّفسي الذي حناول من خالله الكشف عن خبايا نفس الشنفرى وإيديولوجياته
(وكل ﻫذا على صلة وثيقة باألنثروبولوجيا الثقافية.)9
ميكننا القول إ ّن دراسات عدة عن الثنائيات يف األدب العريب والعاملي قد صدرت .منها كتاب "الثنائيات
الضدية :دراسات في الشعر العربي القديم" للدكتورة مسر الديوب والكاتبة قد حبثت عن الثنائيات يف

مخس قصائد يائية بشكل خمتصرّ .أما بالنسبة للمقاالت فقد نشرت بعض الدراسات املتفرقة عن
الثنائيات؛ من ذلك مقالة بعنوان "الثنائيات الضدية في سورة الرعد" تطرق فيها كاتبها إىل أشكال

السورة الشريفة ،وما نشر يف جملة العلوم العربية واإلنسانية بعنوان "الثنائيات الضدية في
التضاد يف ّ
نقائض جرير والفرزدق واألخطل وأثرها في أداء المعنى الشعري" حيث يكشف عن أثر الثنائيات
املتضادة يف توليد دينامية داخل نصوص النقائض .مثّ "الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من
صدرت عن
المعلقات" لغيثاء قادرة ،واعتقدت الكاتبة أ ّن الثنائيات مل ترد يف املعلقات بفعل اإلرادة وإّّنا
ْ

موقف فكري من احلياة والكون .أيضاً مقالة بعنوان "تحليل الثنائيات الضدية في شعر المقاومة
اللبنانية" وقام الباحثان يف ﻫذا البحث بعرض شعر املقاومة ومظاﻫر الثنائية فيه.
متمماً جلهود
من ﻫنا تظهر ضرورة البحث هبذا الغياب وبقلة من كتبوا يف ﻫذا احلقل فليأيت ﻫذا البحث ّ

وساداً للفراغ يف الدراسات اليت ترّكزت حول الشنفرى والميّته .ﻫذا ،إضافة إىل أننا نعلم أ ّن
من سبقوا ّ
ويقوي االنفعاالت يف نفسه وما أروع ما قال صاحب
اجلمع بني األطرا املتباعدة ٌّ
فن يش ّد املتلقي ّ
القصيدة اليتيمة يف ﻫذا املعىن ،حيث قال:
والفرع مثل الليل مسوُّد
فالوجه مثل الصبح مبيض
1
ُّ
الضد
والض ُّد يظهر حسنه
ض ّدان ملا استجمعا حسنا
Caltural Anthropology

1

1
املنجد ،القصيدة اليتيمة (برواية التنوخي) ،ص .30والقصيدة اليتيمة ال يعر قائلها ،وقد حلف على
 .صالح الدين ّ
لكن الشنقيطي احتمل أن
انتحاهلا أربعون شاعراً عباسياً وختاصم عليها اثنان ٌّ
كل يدعي أنا له؛ مها أبو الشيص والع ّكوكّ ،
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مستويات التقابل ووظيفته الجمالية
تع ّد "الثنائيات الضدية" إحدى املفاﻫيم النقدية حيث ذﻫب رائد املدرسة البنيوية احلديثة فرديناند دي
سوسري 9إىل وجود الطابع الثنائي يف النصوص.كما توجد آراء كثرية فيها لسنا بصدد طرحها ألن البحث
ال حيتمل.
الضديد املثْل واملخالف"" .1واملتضادان:
أما لفظ التضاد فقد ورد يف لغة العرب؛ "فالض ّد بالكسر و َّ
3
السواد ض ّد البياض ،واملوت ض ّد
َّ
الشيئان ال جيوز اجتماعهما يف وقت واحد ،كاللّيل والنّهار"  .ويقالّ " :
احلياة ،والليل ُّ
ضد النّهار إذا جاء ﻫذا ذﻫب ذلك" .4إذن جند أ ّن املعىن الذي ينطبق مع املفهوم
االصطالحي ﻫو "املخالفة".
وتنوعت
وقد ذﻫب أبوحيان التوحيدي إىل أ ّن املعاين واألشكال يف احلياة تتالقی مهما اختلفت منابعها ّ
أحواهلا .ورأی يف ثنائية العقل واحلس ،واجتماعهما يف اإلنسان دليالً علی اجتماع املتناقضات فيه ،كما
رأى يف اجتماع األخالق املتباينة فيه برﻫاناً على إمكانية ﻫذا االجتماع .5كما يری جون كوين أ ّن التصور
النفسي ملرمى الثنائيات املتضادات يعود حقيقته إىل تأثريات متضادة متزامنة أو قل إىل شعورين خمتلفني يف
النفس يوقظان اإلحساس فيها" :واحد من ﻫذين الشعورين فقط ﻫو الذي يستثمر نظام اإلدراك يف الوعي
6
يظل يف ّ
الالوعي"  ،فاملتل ّقي يقف على مفهوم التضاد بصورة الشعورية؛ إذ إ ّن ﻫناك تقابالً خفياً
والثاين ّ
بني املوضوعات فيتعامل القارئ مع اللغة مباشرة وجيري يف داخله تعامل الإرادي آخر مع ما يضمره
النص.
ّأما يف الثقافة العربية فيع ّد اجلاحظ من أوائل الذين التفتوا إلی قانون الثنائية الضدية .فتكلم علی حماسن
الكتابة يف املتضا ّدات كمحاسن الصدق وض ّده .2ويقول اجلرجاين عن تأثري الكالم يف نفس املتلقي إذا

يكون قائلها ﻫو الع ّكوك الكندي العباسي ،وذلك النتساب قائلها ،يف آخرﻫا ،إىل كندة (انظر :املصدر نفسه ،ص.)6
Ferdinand de Saussure

 .1جمدالدين حممدبن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس المحيط (ج ،)9ص .115
 .3أبواحلسني أمحد بن فارس بن زکريا ،مقاييس اللغة (ج ،)3ص .360

 .4أبوالفضل مجال الدين حممد بن مکرم ابن منظور اإلفريقی املصري ،لسان العرب (ج ،)3ص .163
 .5أبوحيان التوحيدي ،المقابسات ،ص  943-931و .901-906
 .6جون كوين ،اللغة العليا النظرية الشعرية ،ص .902

 .2مسر الديوب ،الثنائيات الضدية دراسة في الشعر العربي القديم ،ص .6
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اشتمل على التباين" :وﻫل تشك يف أنّه يعمل عمل السحر يف تأليف املتباينني حتّی خيتصر لك بعد ما
بني املشرق واملغرب".9
ّأما التقابل فيقع أحياناً على مستوى املعاين واملفاﻫيم وخيتلف ذلك عن مستوى األلفاظ .إذن البد لنا ،يف
دراسة التقابالت ،من أن نتجاوز حدود األلفاظ .ﻫذا ما استقصاه صالح فضل يف كشفه عن مستويات

النص ﻫكذا" :من الضروري للباحث أن مييز بني عمليات التأليف اليت تشمل الوحدات الصغرى من
حرو ولواحق وكلمات ،والعمليات اليت تتصل مبجموعات كبرية من تلك الوحدات" .1وﻫذا التجاوز
شائع يف ما بني الباحثني كما قال أحدﻫم" :النوع األول من أنواع الثنائيات الضدية ما يسمى بالتضاد
احلسي أو الصريح أو بتعبري البالغيني اللفظي ...وﻫذا الشكل متحقق يف اخلطاب بوصفه داالً حيث
تنشأ األشكال الضدية بني الكلمات واجلمل .أما النوع الثاين فيمكن حتديده من خالل إعطاء اخلطاب
اللغوي لطر واحد من أطرا التضاد مما يتطلب منّا البحث عن الطر الثاين من خالل السياق
الرتكييب والداليل وﻫو ما يسمى بالتضاد املعنوي اخلفي".3

البُعد األنثروبولوجي للنص األدبي
ﻫناك تنوع كثري يف املناﻫج اليت يعتنقها النقاد يف حتليلهم النصوص األدبية .على ﻫذا ،ميكن النظر إىل
األدب ضمن نظرة متكاملة حتاول أن تستفيد من خمتلف العلوم اإلنسانية منها األنثروبولوجيا( 4علم
اإلنسان) .ﻫذا من جهة ومن جهة أخرى إ ّن اللغة ،والشعر خباصة ،موضوع مالئم للتحليل األنثروبولوجي
ألنه ينتمي إىل شعور اإلنسان.
املهم أن األنثروبولوجيا تعترب من العلوم احلديثة العهد اليت جاءت هبا النهضة األوروبية واليت تطورت
مفاﻫيمها رويداً رويداً" ،فإ ّن علمنا ﻫذا يرتقي يوماً بعد يوم من خالل املراجعة املستمرة ملفاﻫيمه
5
بأنا العلم الذي يدرس
عر األنثروبولوجيا ّ
واستخداماته ،ومن خالل احلوار حوهلا"  .قال ّ
الشماس" :ت ّ
ظل ثقافة
اإلنسان من حيث ﻫو كائن
ّ
حي ،يعيش يف جمتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية يف ّ
عضوي ّ
معيّنة" .6وتتعدد فروع األنثروبولوجيا وأقسامها بتع ّدد احلاالت اإلنسانية واحلقول املرتبطة به ،فهناك
 .9عبدالقاﻫر اجلرجاين ،أسرار البالغة ،ص .31

 .1صالح فضل ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،ص .196

 .3مازن موفق صديق اخلريو ،الثنائيات الضدية في سورة الرعد ،جملة آداب الرافدين ،ص .910
Anthropology

 .5شارلوت سيمور.مسيث ،موسوعة علم اإلنسان (المفاهيم والمصطلحات األنثروبولوجية) ،ص .52
 .6عيسى الشماس ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجيا) ،ص .93
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األنثروبولوجيا الطبيعية واإلجتماعية والثقافية ،إخل ،وقد جاء يف ﻫذا الصدد" :واحلقيقة أ ّن سحر وجاذبية
9
هتمنا ﻫي األنثروبولوجيا الثقافية اليت تدرس اإلنسان من حيث
األنثروبولوجيا تكمن يف مشوليتها"  .واليت ّ
أنه عضو يف جمتمع ما  -ﻫنا اجملتمع اجلاﻫلي -وترى أ ّن له ثقافة معيّنة يف ظل تقاليد ذلك اجملتمع؛ إذ
بأنا العلم الذي يدرس اإلنسان من حيث ﻫو عضو يف جمتمع
"تعر األنثروبولوجيا الثقافية ،بوجه عامّ ،
ّ
له ثقافة معيّنة .وعلى ﻫذا اإلنسان أن ميارس سلوكاً يتوافق مع سلوك األفراد يف اجملتمع (اجلماعة) احمليط
به ،يتحلّى بقيمه وعاداته ويدين بنظامه ويتح ّدث بلغة قومه".1
محاولة الكشف عن ثنائيات القصيدة

إ ّن طغيان الثنائيات الضدية يف ﻫذه القصيدة جيعلها تتميّز بطابع اجلدلية حيث ق ّدم الشنفرى مقاطع
القصيدة ومفارقاهتا من خالل صور رائعة توحي بتقابل املفاﻫيم بشكل بعيد عن السطحية واملباشرة ورّمبا
التضادان اجلغرايف والبيئي يف جزيرة العرب أمثر ﻫذا التضاد النفسي يف شخصيته أل ّن اإلنسان ابن بيئته.3
فإنا تعطينا فرصة الغور يف دوافع الشاعر يف إجياد ﻫذا
الالمية يلوح فيها صدق العاطفة اإلنسانيةّ ،
ومبا أ ّن ّ
الكم الكثري من
الصدفة استخدام الشنفرى ﻫذا َّ
االئتال املالئم بني املتضادات .إال أنّه ال يكون من ّ
الثنائيات ،بل يكون ﻫذا االستخدام من قبيل درج الإرادي خليوط نابعة عن نفسية الشاعر ،أو من قبيل
تسرب رؤية الشاعر يف الميته،كما بإمكاننا تتبُّع معامل ﻫذه اخليوط والرؤى يف حياة الشاعر ما هلا صلة
ّ
قوية باألنثروبولوجيا .من ﻫذا املنطلق سنقوم بالبحث عن أﻫم ﻫذه التقابالت لوحة بعد لوحة.
أ) ثنائية الوحشة واألنس في لوحة بداية مشروع رحلة التوحش

الشنفرى ﻫو أفضل ممثلي اخلروج على القوم من بني الصعاليك إأل أ ّن ﻫذا العزل حدث مع القوم من قبل
الصعلوك احتجاجاً على قساوهتم واستنكاراً لتصرفهم" .فاملظهر األساسي للصعلكة يتمثل يف اخلروج على
القوم ،إال أنه مل يكن اللجوء إىل الوحوش عند الشنفرى غاية ،بل ﻫو وسيلة حلماية الذات" .4يشري
الشنفرى إىل ثنائية الوحشة واألنس يف بداية مشروع رحلة توحشه فيقول:
فإن ي إىل ق ْوم س واك ْم أل ْمي ل
أقيم وا بن ي أم ي ص دور مطي ك ْم
وفيها لم ْن خا القل ى مت ع َّزل
ويف األ ْرض مْن أى ل ْلكري م عن األذى
 .9عدد من املؤلفني ،الموسوعة اإلقريقية (ج 4؛ األنثروبولوجيا) ،املدخل ،ط.
 .1عيسى الشماس ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجيا) ،ص .16

 .3وقد أشار ابن خلدون إىل أثر البيئة يف الطباع .انظر ابن خلدون ،المقدمة ،ص ( 100-912املقدمة اخلامسة).
 .4أمحد إمساعيل النعيمي ،القبيلة في الشعر الجاهلي ،ص .141
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ويل دونك ْم أ ْﻫل ون :سي د عملَّس
ﻫ م األ ْﻫل ال م ْستودع الس ر ذائ ع
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وأ ْرقط زْﻫل ول وع ْرف اء جْي أل
9
لديْه ْم وال اجلاين مبا جَّر خيْذل

إن وجود الم التأكيد يشري إىل أن خروجه نائي قطعي ويف ورود "أميل" بصيغة التفضيل إشارة خفية إىل
أنّه مل ينف امليل لقومه ومل يتن ّكر هلم تنكراً تاماً ،بل يف ﻫذه الصيغة ما يؤكد عرفانه بفضلهم عليه يف

حياته السابقة مما يفقده يف حياته احلاضرة .فاملقطع موح بتقابل االنفصال عن القوم واالتحاد مع

الوحوش الضارية وترجع جذور ﻫذه الثنائية إىل حضور شعورين متضادين ،حيال القبيلة والوحوش ،يف
خبايا نفس الشاعر كما متثل ﻫذا الشعور فعالً يف حياته يف قطع األواصر بينه وبينهم .وجاءت صيغة "بين
الالمية متضاد ًة مع استخدام املفهوم املوضوع هلا ،حيث إ ّن وجودﻫا ﻫنا لذم القبيلة
أمي" يف مطلع ﻫذه ّ

وتعيريﻫم .إذن مل نكن لنخطىء إذا مسّينا ﻫذا التقابل بثنائية "الرغبة واالنزعاج" أيضاً.
حب ْسن ي وال يف ق ْرب ه مت علَّل
وإنّي كفان ي ف ْقد م ْن لْيس جازياً
1
إصليت و ص ْف راء عْيطل
مشيَّع
أصح اب:ف ؤاد
ث الث ة
وأبْيض ْ
ْ

يدل املفعول
والكالم متصل املعاين؛ تتمثّل فيه ثنائية الفصل والوصل .فيتّضح الفصل بداللة "كفاين" ،إذ ّ
به على شيء استعاض الشاعر عنه بالفاعل .ويف ناية القصيدة:
ع ذارى علْيه َّن املالء املذيَّل
كأنا
الص ْح م ح ْويل ّ
ت رود األراوي ُّ
3
أعقل
وي ْرك ْدن باآلص ال ح ْويل كأنّن ي
صم ْأدىف ي ْنتحي الكيح ْ
من الع ْ

يقطع الشنفرى الصحراء غري السالكة والقفرة ولكنّه يأنس هبا فيحلو ذلك له ويفتخر مبا أصابه من األذى
احلب بينه وبينهم .ويواجهنا الشاعر مرة أخرى يف وحدته وعزلته عن
يف قومه ،ما ّأدى إىل قطع أواصر ّ
يروح عن نفسه بتطويف اخليال يف مجاليات احلياة ،ومنها مجال املرأة فيتخيّل
الناس حبقيقة حياته لكنه ّ
الوعول كنساء مجيالت ارتدين مالءات ذات ذيول ما يوحي بش ّدة اغرتاب الشاعر.
ب) ثنائية اإلباء والذل في لوحات الفخر
إ ّن الكرامة والعزة واإلباء تعترب من مبادئ الشر فال متوت يف أفئدة ذوي الكربياء أل ّن ﻫذه القيم اخلالدة
الذل .أما صعاليك
ثابتة يف الفطرة اإلنسانية .والعرب ﻫم من أشد األمم صوناً لكرامتهم ال يصربون على ّ
 .9ثابت بن أوس األزدي( ،الشنفرى) ،الديوان ،ص .51-50
 .1املصدر نفسه ،ص .60
 .3املصدر نفسه ،ص .23-21
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بالذل عادة ملا طرأت عليهم من عملية اخللع على يد القبيلة لكن
العرب فيجب القول أنم كانوا يشعرون ّ
يظهر الشنفرى ما خيالف عادة اخللعاء من الشعور بالذل وذلك بأننا نري يف الميته مواقف تنال إعجاب
النفوس الكرمية:
القل ى مت عَّزل
وفيها لم ْن خا
ويف األ ْرض مْن أى ل ْلكري م عن األذى
9
سرى راغب اً أ ْو راﻫباً وْﻫو ي ْعقل
لع ْم رك ما باأل ْرض ضي ق على ْامرىء

"الكرمي"" ،األذى"" ،القلى"؛ إ ّن ﻫذه الكلمات ترسم طموح الشاعر حنو كرامة النفس البشرية ورفض
ﻫوانا .فرفض الظلم يقود الشاعر إىل اهلجرة منطلقاً من حضور جدلية ثنائية اإلباء والذلة يف نفسه املفرطة
احلساسية .كما تبدو أنفة الشاعر واضحة فهو يقوم باهلجرة جملرد الشعور حبدوث اإلﻫانة وال ينتظرﻫا حىت
تقع .وتظهر األبيات ضيق الشاعر بصحبة القوم وكأنه يلجأ للطبيعة أو "يقرتح حالً يشبه حلول جان
جاك روسو بالعودة إىل الطبيعة"ّ .1أما جذور ﻫذا التقابل فرتجع إىل طموح الشاعر حنو الخير ونفوره من

شر الدنائة؛ ويف ﻫذا ما يبطل قول البعض أ ّن الصعاليك ليس فيهم الطموح إىل أية كرامة بشرية .مثّ
ينشد:
بأ ْعجله ْم إ ْذ أ ْجشع الق ْوم أ ْعجل
الزاد ملْ أك ْن
وإ ْن م دَّت األيْدي إىل َّ
3
علْيه ْم وكان األفْض ل املتفضل
وم ا ذاك ّإال ب ْسط ة ع ْن ت فضُّل
أيب ويری أن عدم عجلته ترجع
يتعجلون الطعام ّ
ألنم لؤماء ،يف حال أ ّن الشنفری ال ّ
القوم ّ
يتعجل ،إذ إنه ّ
إلی مساحته ،فالثنائية ،ﻫنا ،تبدو بداللة اسم التفضيل .والالفت للنظر أن الصعلوك ال ينفی عن نفسه
اهلوان فحسب ،بل يثبتها لآلخرين من القوم بطريقة االغتماز بقوله:
ب َّه ل
وْﻫي
س ْقبان ا
ي عش ي سوامه
ول ْس ت مب ْهي ا
جمدَّع ةً
يطالعه ا يف شأْن ه كْيف ي ْفع ل
ب بع ْرس ه
وال جبَّأ أ ْكه ى م ر ٍّ
َّ
املك اء ي ْعل و وي ْسف ل
يظ ُّل به
ف ؤاده
ﻫْي ق ك أ َّن
والخ رق
4
ي روح وي ْغ دو داﻫن اً ي تك َّح ل
مت غ زل
داريَّ ة
خال ف
وال

 .9املصدر نفسه ،ص .51-50
 .1حميي الدين صبحي ،شعر الحقيقة دراسة في نتاج معين بسيسو ،ص .90
 .3ثابت بن أوس األزدي( ،الشنفرى) ،الديوان ،ص .60-51
 .4املصدر نفسه ،ص .69-60
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صور معاملته النساء ،وﻫي معاملة ال ترى فيها أية ذلة،
وقصده أنين لست لئيماً مثلكم بل أنا كرمي؛ إذ ّ
والشاعر يأيب أن يراعي رأي زوجته احلديثة العهد بالزواج يف األمور خالفاً لغريه من صغار النفوس .وال
يذم الرجل الضعيف العاجز عن اختاذ القرار .مثّ أجاد يف ذكر أفعال
يذم النساء بل يريد أن ّ
يريد ﻫنا ،أن ّ
املرأة وأحواهلا يف سياق املذكر وصيغته من منظور تقابلي .فهذا مشهد رفضه للهوان واتصا غريه به
بداللة لفظة "ال" يف بداية األشطر أل ّن ﻫذا النفي ش ّكل دائرة أسلوبية الب ّد أن نعمل معه قراءة تكشف
عن التعامل بني األنا واآلخر .ففيها أيضاً ثنائية السلب واإلجياب .ومن الفقرات األخرى:
ي ومأْك ل
اجتناب الذأْم مل ي ْلف م ْش رب
ي ع اش ب ه إالّ ل د َّ
ولوال ْ
9
عل ى ال ذأم إالَّ ريْثم ا أحت َّول
ولك ّن ن ْفس اً م َّرًة ال تقي م ب ي

والبيتان يلمحان إىل اهلوان والعظمة معاً؛ إذ انعقد الشاعر الثنائية بأداة "لوال" ،حيث يذكر جانباً ويهمل
اآلخر مستوراً يف تقدير املضمون؛ أل ّن "األداة لوال تقتضي وجود شرطها ،وامتناع جواهبا لوجوده .والشرط
ﻫنا اجتناب الذم ،فهو الذي أرقى مهته ،وقمع نمته ومنع من وجدان املشارب واملآكل" .1إن الظرو
حرة أبيّة الختضع ألية ذلة مهما كان من أمر اجلوع والظمأ.كما برز ﻫذا
قد جعلت الشاعر ذا نفس ّ
التقابل يف مقطع آخر من القصيدة حيث ال يقوده اجلهل حنو اللّؤم ،بل يبقى على ترفّعه عن النّميمة:
3
بأعق اب األقاويل أ ّْن ل
األجه ال ح ْلمي وال أرى
سؤوالً
ْ
وال ت ْزدﻫي ْ
ملخص الكالم أ ّن لوحات الفخر املشهودة يف الالمية واليت تتبع بدورﻫا التعبري الثنائي عن العزة واهلوان،
و ّ
متأصلة من نفسية الشاعر العربية وشيمه احلميدة .يف الواقع إ ّن رؤية الشنفري قائمة على األنفة واإلباء
وإذا ما وقع يف أشد األزمات لن ينزل بنفسه إىل الدناءة ،فيأيب أن يصنع كما يصنع صغار النفوس .إذن
يكشف عن ﻫذا اإلباء مستعيناً مبا يقابله من اهلوان فييبني اجلانب اإلجيايب للثنائية واصفاً نفسه به ،ويومئ
ليبني حال الضد إزاء ضده.
باجلانب السليب ختلياً عنه أو باتصا اآلخرين بهّ ،

ت) ثنائية الجوع والشبع في لوحات الترفع

ق ّدم الشنفرى يف المية العرب صوراً واضحة جلوعه فقد جاءت لوحات الصمود أمام اجلوع يف شعره وكأّنا
ﻫي كشف عن النفاق االجتماعي املوجود آنذاك .وذلك لكثرة األلفاظ الدالة على اجلوع مثل "أدمي،
تفوق
أميت ،أضرب ،أذﻫل ،أستف ،أحتول" .لكن جوع الشنفرى ﻫو جوع اختياري ّ
مرده إىل رفض ّ
 .9املصدر نفسه ،ص .63

 .1حممد بن قاسم بن زاكور املغريب ،تفريج الكرب عن قلوب أهل األرب في معرفة المية العرب ،ص .20
 .3ثابت بن أوس األزدي( ،الشنفرى) ،الديوان ،ص .61
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اآلخر على األنا باملنة .فإ ّن احلقيقة املستورة وراء ﻫذه اللوحات ،ﻫي نفسه احلرة األبية الرافضة لتعايل
اآلخرين ،وﻫذا نفسه يقود إىل احلكم بأ ّن املشاﻫد توحي بثنائية اجلوع والشبع ،فاجلوع ظاﻫر والشبع ﻫو
شبع النفس .فتحول احلديث عن اجلوع من داللة اهلوان والذل إىل الفخر عند الشنفرى:
َّ 9
إىل الزاد ح ْرص أو ف ؤاد موكل
وأ ْغدو مخيص البطْن الي ْستف ُّزين
الشنفرى مياطل اجلوع مماطلة املدين الدائن .1إ ّن اجملتمع مل حيقق للشاعر العدالة االجتماعية حيث نظر له
نظرة ﻫوان وأراد له أن يعيش بعيدا عن القوم فإنه أدرك ظروفه وقد صار قادراً على الرحلة عنهم سواء
مادياً ونفسياً .فيقول مرتفعاً:
أضرب عْنه الذ ْكر ص ْفحاً فأ ْذﻫل
أدي م مط ال اجل وع حتّى أميته
و ْ
عل َّي من الطَّ ْول ْام رؤ متطول
األرض كْيال ي رى له
وأ ْست ُّ
ف ت ْرب ْ
ْ 3
اجتناب َّ
ي ومأك ل
الذأْم مل ي ْل ف م ْش رب
ي ع اش ب ه إالّ ل د َّ
ولوال ْ
ْ

يستعني الشاعر بفعل "أدمي" الذي يعين أ ّن حالة اجلوع دائمة .فإن ﻫذه احلالة ليست عنده حالة عابرة،
يسميه علماء األخالق باملقام أو بامللكة النفسية .يقول صاحب
بل صارت لديه حالة شبه ثابتة ،وﻫو ما ّ
كتاب جامع السعادات" :امللكة كيفية نفسانية بطيئة الزوال...ويصدر عنه بسهولة وإن كان خمالفاً
4
لتحوله واملقام مقاماً لثبوته واستقراره ،وقد يكون الشيء
ملقتضى املزاج"  .كما نقرأ" :احلال مسّي حاالً ّ
بعينه حاالً مثّ يصري مقاماً" .5ورمبا يكون عثور الشاعر على ﻫذه امللكة النفسية تأكيداً ملا ذﻫبنا إليه قبل
قليل بالنسبة لطموح الصعلوك إىل الخير ونفوره من الشر ما جند مالحمه بدخيلة كل إنسان وذلك ألنا

نزعة مشتقة من أصل فطري:
ت
وأطْوي على اخل ْمص احلوايا كما انْطو ْ
وأ ْغدو على القوت الزﻫي د كما غ دا

ي ت غ ار
خيوط ة م ار ٍّ
أزُّل ت ه اداه التنائ ف

وت ْفت ل
6
أطْح ل
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مفهوم شبع النفس مندمج أيضاً يف "أطوي" حبرفها النطعي وﻫو مقابل للرخوة اليت اعرتت الشاعر إثر
اجلوع الشديد ،وحييل الشنفرى جتربته للذئاب فيصور حركتها وﻫي شاكية متأملة وجيعل منها وصوهتا
فيحس
كأنا صدى لشكواه اليت يريد أن يبوح به.
معادالً ملا يعاين منه؛ من فقدان العدالة االجتماعيةّ ،
ّ
تشف معاناهتا ،وتتمرأى يف ﻫياكل شبحية
املتلقي "بفداحة الضرر واألذى الذي حلق بتلك الكائنات ،إذ ّ
مقهورة ذليلة".9

ث) ثنائية الجلَد والفزع والمكافحة والتقاعد في لوحات تصوير ضنك الحياة

إ ّن حياة الصعلوك ﻫي تدريب مستمر للنفس على اجللد وقد عاش الشنفرى ﻫذه احلياة:
أضرب عْنه الذ ْكر ص ْفحاً فأ ْذﻫ ل
أدي م مط ال اجل وع حتّى أميت ه
و ْ
1
عل َّي من الطَّ ْول ْام رؤ متطول
األرض كْيال ي رى ل ه
وأ ْست ُّ
ف ت ْرب ْ

متعود على املقاومة .يذﻫب
إذن ال يستسلم الشاعر أمام الغرائز امللحة ،بل الصمود بنية يف تصرفاته ألنه ّ
مفر منها" :ما باأل ْرض ضي ق على ْامرىء سرى راغب اً أ ْو راﻫب اً".3
الشاعر إىل أ ّن من يكافح املصائب فله ّ
كل اجلهاتّ ،إال أنّه يبقي
فيثابر ّ
ويردد الكروب كلّما أحضرت لكنّها ترجع بعد قليل لتحيط به من ّ
صبوراً:
عياداً كح َّم ى الربْع أو ﻫي أثْقل
وإلْف مه وم ما ت زال ت ع وده
ت ث وب ف تأيت م ْن حتْيت وم ْن ع ل
أصد ْرت ها ث ّم إنّها
ت
إذا ورد ْ
ْ
4
على مثْل ق ْلب الس ْمع واحل ْزم أفْ عل
الصْب ر أجت اب ب َّزه
فإين لموىل
َّ
ّ
وكأ ّن الشاعر حياول أن يظهر مت ّكنه من احتمال الشدائد وﻫو يروح ويغدو يف املفازات القاحلة .إذن
يربئها من االتصا باجلزع .فالصعلوك ﻫنا يتجاوز ظروفا قاسية
يصف نفسه بالصرب مرتدياً ثوبه ّ
حىت ّ
لكن ﻫذه املكافحة هلا طابع إجيايب ما يقابل الطابع السليب املتجسد يف الفزع واالستسالم ويتمحور ﻫذا
السليب حول حمور اخلري-الشر كخلفية له .مثّ يواصل:
التقابل
ّ
اإلجيايبّ -
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َّ
ب ها
الالت ي
وأقْطع ه
صطلي الق ْوس ربُّها
ولْي لة ْحن س ي ْ
سع ار و ْإرزي ز و و ْجر
دع ْست على غطْش وب ْغش وص ْحبيت
نسميه
إ ّن ﻫذين البيتني من أحلى أبيات القصيدة؛ إذ نواجه بوعاء شفا من األلفاظ ،ما نستطيع أن ّ
رب ليلة شديدة الربد والظّلمة جترب
بثنائية التسليم للموت ومكافحته بتضحية الشر  .يقول الشاعر ّ
اإلنسان على إيقاد قوسه وسهمه ليستدىفء هبا والقوس ﻫي الّيت يكتسب هبا الشر  .إذن أشار إىل ﻫذه
وإما التضحية بالشر
املرة :على اإلنسان أن خيتار بعض األحيان ّإما القعود أمام سلطة املوت ّ
احلقيقة ّ
للخالص .فهذه ﻫي إيديولوجيته الّيت تعلّمها من الصحراء واليت حياول الشاعر البوح هبا عرب ثنائية ضدية
ي ت نبَّل
9
وأفكل

احلر ،وﻫو ما يلمح إىل تقابل الخير والشر والذي يع ّد بنية أساسية
فرعية أخرى ،أي ثنائية الربد و ّ
للثنائيات احلاضرة يف الالمية.
ج) ثنائية الفسحة والضيق في لوحات قساوة الصحراء القاحلة

كان الفقر سبباً بارزاً من أسباب ﻫجمات الصعاليك وثورهتم على األغنياء ،حيث يوجد ﻫذا املفهوم
الالمية اليت سنذكر بعضها:
(مفهوم ضنك احلياة) يف عدد غري قليل من أبيات ّ
األرض عْند افْ رتاش ها
وآلف و ْج ه ْ
أعدل مْنحوض اً ك َّ
أن فصوص ه
وْ

ق َّح ل
سناس ن
ت ْنبي ه
بأ ْﻫ دأ
1
كعاب دحاﻫا الع ب ف ْهي مثَّل

يستمر يف وصف فصوصه
صور لنا مشهد شدة ﻫزاله لفقره وكأنّه منكمش على نفسه .مثّ
فالشاعر ي ّ
ّ
جو الشطر األول ،ما
مستعيناً بلفظة "دحاﻫا" فينتقل املتلقي إىل الشطر الثاين ليواجه فضاءاً خيتلف عن ّ
جيعلنا نقطع بوجود ثنائية الفسحة والضيق واضحة األركان فيه ويف غريه من اللوحات:
َّ
ي ن ال الغىن ذو الب ْع دة املتبذل
وإّن ا
أ ْحيان اً وأ ْغن ى
وأ ْع دم
3
وال م رح ْحتت الغىن أختيَّل
فال ج زع م ْن خلَّة متكش ف

إذ تبدو ثنائية "الفقر والغىن" أو قل ثنائية "الرفاﻫية والضيق" بداللة لفظية .فإ ّن الشاعر يصف نفسه
متذبذاً بني الفقر والغىن بني حني و آخر لكنّه يتأ ّكد من أ ّن اإلنسان إذا كان صاحب عزم ومهة يصل إىل
غايته .وما ﻫو مكنون يف لفا ﻫذه الثنائية ،ﻫو ثنائية "اإلفراط والتفريط" .وتتبني لنا ﻫذه الثنائية من
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خالل أسلوب "ال ...وال" ممّا يوحي بأ ّن الشاعر يسري على طريقة االعتدال ،ال ﻫذا وال ذاك .فهو ليس
جزوعاً عند احلاجة كما أنّه ليس خمتاالً فخوراً عند سعة العيش .وكأنّه حياول الطّعن على الفريقني اللّذين
أبديا معاملة سيئة يف ﻫاتني احلالتني العارضتني أي الفقر والغىن.
ح) ثنائية القوة والضعف في مشهد الطعن على القوم

كان الصعاليك يكسبون العيش بالنهب وسالح صعلكتهم قوة اجلسم وقوة النفس ،وكانوا ميتازون
بالشجاعة ال خيافون املهالك .فرؤيتهم إىل املوت واهلالك ﻫي رؤية من استهان به ،ألنم كانوا يف دوامة
من املغامرة مع الظرو حىت استقرت قلوهبم على الشجاعة وأصبح العزم على املهالك دأهبم .وﻫا ﻫو
الشنفرى يؤكد أ ّن املوت ليس مفزعاً له .فكشف عن ﻫذا حيث شبه املعركة بإنسان حيزن لغيابه بعدما
كان يفرح حبضوره:
ت بالشَّْن فرى ق ْبل أطْ ول
س بالشَّْن ف رى ُّأم ق ْسط ل
لما ا ْغتبط ْ
فإ ْن ت ْبتئ ْ
9
ّأول
ح َّم
أليّها
عقريته
طريد جنايات ت ياس ْرن حلْمه
واملشهد موح بأ ّن الباليا مرتصدة للشاعر وال تغفل عنه ساعة ملا فعله من اجلنايات ،ألن مغامرة املهالك
صارت عند الشنفرى أمراً يومياً مألوفاً حبيث ال يبايل بوقوعه كما ال يبايل باملوت .أما ثنائية "الشجاعة
واجلنب" فتظهر يف عشرينية الميته واضحة ،حيث يطعن على اآلخرين رامياً إىل غرض أبعد ﻫو وصف
الذل بالضبط:
نفسه بالقوة  ،ويقع ذلك عن طريق النفي واإلثبات كما فعل يف تقابل اإلباء و ّ
يطالعه ا يف شأْن ه كْيف ي ْفع ل
ب بع ْرس ه
وال جبَّأ أ ْكه ى م ر ٍّ
َّ
يظ ُّل به
والخ رق
املك اء ي ْعل و وي ْسف ل
ف ؤاده
ﻫْي ق ك أ َّن
ي روح وي ْغ دو داﻫن اً ي تك َّح ل
مت غ زل
داريَّ ة
خال ف
وال
أع زل
ول ْس ت بع ٍّل ش ُّره دون خْي ره
أل َّ
ف إذا ما ر ْعت ه ْاﻫت اج ْ
1
ﻫدى اهل ْوجل الع ّسيف ي ْهماء ﻫؤجل
ت
ول ْس ت مب ْحيار الظَّالم إذا انْتح ْ

يبدو َّ
أن طعن الشنفرى على اآلخرين ينتج منه اثبات القوة للشاعر وذلك مبا يف املشهد من الطر
كل من ألفاظ "جبّأ""،أكهى""،خرق""،ﻫيق""،خالف"،
السليب لثنائية "العجز والتم ّكن" ؛ إذ ّ
تدل ّ
ية""،عل""،ألف"" ،أعزل" ،و"حميار" على العجز والضعف كما توحي بالقدرة بداللة العكس ،وعبارة
"دار
ّ
املسوغ اللفظي هلذا احلكم .إ ّن األبيات اخلمسة املاضية ﻫي ذات بدايات متساوية فيها
"لست" ﻫي ّ
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تكرار النفي ،وﻫذا النفي شكل دائرة أسلوبية ال ب ّد أن يكون املوقف يعمل معه قراءات تكشف عن
التعامل بني األنا واآلخر .وخالصة القول أ ّن الشاعر ينفي عن نفسه مالمح سلبية ويسندﻫا إىل اآلخرين،

وذم اآلخرين ما مسيناه يف املقاطع السابقة باالنتفاع
ففيها االنتفاع بالسلب واإليجاب ،يف مدح النفس ّ
بتقابل الخير -الشر .وإ ّن الشاعر حياول إقامة بناء التقابل بصورة غري مباشرة .إذن تواجهنا لفظة
"لست" أو "ال" يف بداية األبيات وكأ ّن الشنفرى يرمي إىل سكب مآثره يف عبارة مقدرة مصدرة ب "بل"
يف ناية البيت .أما من املقاطع األخرى واليت تتمثل ﻫذه ثنائية:
َّ
وع ْدت كما أبْدأْت واللَّْيل ألْيل
فأميْت ن ْسوان اً وأيْت ْمت إلْدةً
بالغمْيصاء

جالساً

فريقان:

عين
أصبح
و ْ
ّ
ويبدو أن الشاعر يرفض أن يكون جباناً ،إذ يثبت الشجاعة لنفسه بكثرة من ق تله على مهل ويصف
رجال القبيلة باجلنب .وبتعبري أحرى قد سكب الشاعر مفاﻫيم حقل القوة والبأس والصالبة والعزمية واجلرأة
يف مقاطع متعددة من الالمية وبأساليب متنوعة منها اللجوء إىل ذكر ما يباينه .فتظل القوة كاملفهوم
املركزي وقد حياول الشاعر توسيع رقعة الكالم فيجعلها تربز يف مواجهة مفهوم الضعف .وﻫذه املركزية ال
تعين إطالقا اﻫتماما أقل باجلانب السل يب من الثنائية بل تتجذر يف مبدأ أساس ﻫو اصالة الكرامة واخلري يف
نفسه وعاداته وتقاليد اجملتمع اجلاﻫلي العريب .فيبدو ألول وﻫلة أنه يؤمن بتقدمي الطر اإلجيايب لكل
ثنائية لكن يتبني اﻫتمامه بكال الطرفني وﻫو يسري بشكل عفوي على مساره الثنائي يف إبراز اجلانب
ظل الطر اإلجيايب كخطة عامة يف التفكري وبالتايل يف اإلنشاد.
السليب يف ّ
خ) ثنائية الرقة والشدة في لحظات تقابل العاطفة والعقل

م ْسؤول

وآخر

ي ْسأل

9

رغم ما ذﻫب إليه بعض الباحثني من عنف الشنفرى ،نعتقد أ ّن تعقلَه وتعطفه كانا معاً ،الدافع له
لكن الشدة متمثلة يف قسوة الصحراء أكثر
ولتصرفاته .فالشدة واجلالل متتزجان بالرقة واجلمال يف عقليتهّ ،
من الرقة واللني ،فليس من املستغرب أن يتجلى ﻫذا التضاد (تقابل اجلمال واجلالل) يف المية العرب كثرياً،
إذ كانت اجلدلية تلك تدور بدخيلة الشنفرى دوماً .نقرأ يف مشهد وصف قوسه:
إصليت ،وص ْف راء عْيطل
وأبْيض
أصح اب ف ؤاد مشيَّع
ث الث ة
ْ
ْ
ت إليها و ْحممل
من امل ْل س املت ون تزين ها
ﻫت و
رصائع قد نيط ْ
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ت َّ
كأنا
إذا زَّل عنها َّ
الس ْه م حنَّ ْ

م رزَّأة

ث ْكل ى

ت ُّ
رن
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و

ت ْعول

9

القوة والبسالة ،وفيه يف نفس الوقت ما يوحي إىل اجلمال والرقة منها
فاملشهد يرمي إىل تصوير ّ
"تزين"و"تعول" .وامللفت للنّظر ﻫو انشغال الشنفرى جبمالية قوسه واﻫتمامه بتزيينها وتعانق أحاسيسه مع
حركة السهم املنطلق منها ،وانفعاله مبا يصدره من صوت حييي يف خياله صورة إمرأة ثكلى قد فجعت
مبوت ولدﻫا".وحكاية الفقد هلا حضور واضح يف شعرية ﻫذا الصعلوك ،تأيت مرة جملية ظاﻫرة ،وأخرى
مضمرة مستبطنة" .1مث يصف الشاعر حال الذئاب اجلائعة:
شقوق العص ي كاحلات وب َّسل
شدوق ها
ك أ َّن
ف وه
مهَّرت ة
َّ
وإيّاه نوح ف ْوق ع ْلي اء ث َّك ل
كأنا
ت بالب راح
فض َّج وض َّج ْ
3
مراميل ع َّزاﻫا وعَّزتْ ه م ْرم ل
ت به
ت واتَّسى واتَّس ْ
وأ ْغضى وأ ْغض ْ
جند املقطع داالً على إظهار الشدة والرقة معاً .فالذئب إذا شعر باجلوع الشديد ومل حيصل على الطّعام
ضجة
يصور املشهد ممزوجاً بالعاطفة اإلنسانية بصورة بارعة .إذ يشبه ّ
يعوي عواء املفرتسني ولكن الشاعر ّ
ال ّذئاب بعويل نساء ثكلى تنوح وتندب وﻫي صورة نفسية عاطفية وبديعة وﻫي تقابل متاماً ما تنطوي عليه

وبسل" من داللة ،حيث نستطيع أن نزعم بأ ّن يف ﻫذا املشهد تقابل بني صرامة الصحراء
عبارة "كاحلات ّ

ورقة العاطفة .والواضح أ ّن املشاﻫد واللوحات كلّها تربز أحاسيس جامدة صلبة متتزج بأحاسيس إنسانية

الذكي
رقيقة راقية وقد برع الشاعر حقاً يف تصوير ﻫذا التضاد وأجاد يف مزج الض ّدين ممّا جيعل املتلقي
ّ
بتقصي نفسية الشاعر وبيئته وظروفه .فقد مجع
يعرت بتقابل املعاين يف قصيدته ،واليت ال يكشف عنه ّإال ّ
الشاعر بني اجلانبني ليكتمل وصف الشدة بالرقة وليلتحم اجلمال باجلالل؛ وال ّدافع –كما أشرنا سابقاً-
أ ّن التقابل يع ّد من طرق البيان اليت جتد فيه متسعاً البراز املعاين املقصودة ،كما تبدو ﻫذه الرؤية التقابلية
يف نسيج أسلوب تفكري الشاعر وبالتايل فيما قد نشد.
د) ثنائية التقدم والتأخر في مشهد الري

بعد أن وصف الشنفرى جوع الذئاب ،وبعد انتهائه من مشهد عواء الذئاب ،انتقل مباشرة إىل وصف
سرب القطا:
أحناؤﻫا ت تص ْلصل
أسآري القطا الك ْدر ب ْعدما
ت ق رب اً
سر ْ
ْ
وت ْشرب ْ
 .9املصدر نفسه ،ص .60

 .1عبداهلل العنزي ،رؤية العالم في شعر الصعاليك حتى نهاية القرن الثالث الهجري ،ص .916-915
 .3ثابت بن أوس األزدي( ،الشنفرى) ،الديوان ،ص .65
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ومشَّر
ي باش ره

مين
منها

ف ارط
ذق ون

متمه ل
9
وح ْوصل

ت
أسدل ْ
مه ْمت ومهَّ ْ
ت وابْتد ْرن ا و ْ
ف ولَّْي ت عْنها وْﻫي تكْب و لع ْق ره
التأخر" .أل ّن الطري كان ينزل إىل املنهل ليشرب منه مقبالً
إ ّن األبيات الثالثة حتتوي على ثنائية "التق ّدم و ّ
كل
عليه وشاعرنا قد ّ
وىل منه األدبار لتق ّدمه يف الشرب .ويبدو ﻫذا من خالل داللة لفظة "أسآري" أو ّ
متمهل" .واملسوغ عقلي ألنه ال ب ّد لنا من أن نزعم أ ّن ﻫناك طرفني مشاركني يف
من "ابتدرنا" و"فارط ّ

السباق كي يتحقق معناه؛ السابق والالحق .وإذا أدركنا املشهد وما تتمثّل فيه من الثنائية ،نتمكن من
تدل على ما يكمن يف نفس
إلقاء الضوء على الداللة اليت ختبئ وراءه .فالسباق ﻫهنا ﻫو عالمة سيميائية ّ
الشنفرى من امليل إىل إبراز تفوقه على اآلخرين .وليس بعيداً عن الذﻫن أن يتجسم ﻫذا "اآلخر" يف
جمتمع الشنفرى اجلديد أي بني احليوانات إذ جيعل الشاعر كفة امليزان بني نفسه وبني القطا ويقيم املقارنة
بينهما ،وﻫذه نفس الداللة اليت كشفنا عنها قبل قليل يف اإلمياء إىل حضور صفة اإلباء يف ذات ﻫذا
الصعلوك.
ذ) ثنائية اإلمكانية والقطعية في لوحة ذهول القبيلة

تناولنا مشهد احلرب الليلية وعرفنا أن الشنفرى قتل يف ذلك اهلجوم عددا من الرجال ،ممّا جعل ذويهم
ينقسمون يف الصباح إىل فريقني يتساءالن .فكانا يتساءالن عن سبب ﻫرير كالهبم يف الليل ،لكنهم ما
كانوا يستوعبونه:
س ف ْرع ل
ت بلْي ل كالب نا
س ْأم ع َّ
ف ق ْلن ا :أذئْب ع َّ
ف قال وا :لق ْد ﻫ َّر ْ
أج دل
ت
ف ل ْم ي ك إالَّ ن ْب أة ث َّم ﻫ َّوم ْ
ف ق ْلنا :قط اة ري ع ْأم ريع ْ
1
وإ ْن يك إنْس اً ما كها اإلنس ت ْفعل
فإ ْن ي ك م ْن ج ٍّن ألبْرح طارقاً

عما جرى وﻫذا يوحي إىل فخامة األمر وشدة اهلول .ولقد
فانتظروا حىت الصباح كي يسأل بعضهم بعضاً ّ
رسم الشنفرى لنفسه صورة خارقة ممّا دفع القوم إىل احلرية وأخذ يصف ذلك الرجال العاجزين الذين مل
عما وقع يف
يستطيعوا حتديد مالحمه .إذن يوحي البيت بثنائية "اليقني والظّن" إذ يتسائل القوم صباحاً ّ
اللّيلة املاضية موقنني من مساع ﻫرير الكالب ولكنّهم مل يكونوا على ثقة من ماﻫية احلدث وحقيقته .وإذا
أغورت أكثر فتجد أن الشاعر يذﻫب يف دوامة من التفاخر بالذات وما يقابل متاماً مبا نراه يف رجال تلك
القبيلة من الذﻫول وعدم احلزم ،وﻫو من دواعي استخدام ﻫذه الثنائية يف ﻫذه اللوحة.
 .9املصدر نفسه ،ص .66
 .1املصدر نفسه ،ص .29-20
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ر) ثنائية البرد والحر ،وإيديولوجية الشاعر حيال الكون
تتميز جزيرة العرب ،كما ذكرنا يف مقدمة البحث ،بتضادﻫا اجلغرايف .فهي "منطقة صحراوية جبلية،
عرفت األغوار املنخفضة ذات احلرارة الشديدة واجلبال العالية ذات القمم الثلجية ،وعرفت بينهما مناطق
رملية مرتامية األطرا كثرية اجملاﻫل واملخاو  .مثّ ﻫي منطقة عرفت اجلدب الذي تتعذر معه احلياة ،حىت
يضطر أﻫلها إىل اهلجرة ،واخلصب الذي يغري الناس باالستقرار وإقامة القرى ،وعرفت املطر حيتبس حىت
كل شيء ،وعرفت الربد الذي يعقد
تصبح البادية غري صاحلة للسكن ،والسيول تتدفق حىت جتر أمامها ّ
احلر الذي يذيب دماغ
الضب ويطبخ اإلبل ويشويها" .9يقول الشاعر مستعينا هبذه
ّ
ذنب الكلب و ّ
الصفات:
َّ
ي ت نبَّل
ب ها
الالت ي
وأقْطع ه
صطلي الق ْوس ربُّها
ولْي لة ْحن س ي ْ
1
وإرزي ز وو ْج ر وأفكل
سع ار
دع ْست على غطْش وب ْغش وص ْحبت ي
ْ
يف ﻫذه األبيات وما سنذكره بعد قليل ،نظر الشاعر إلی الكون نظرة نقدية تشبه رؤية األحرار .وال عجب
أن تنجب رحابة الصحراء يف الشنفرى صفات الشجاعة والعظمة واجلرأة والعزة والثقة بالنفس .فكأ ّن
حل بأبناء تلك القبيلة القساة
الشنفرى يهجم على برد الكون وعلى اجلمود السائد (أشكال الشر) الذي ّ
يضحي بأغلى ما لديه ،وﻫو سالحه الذي يدافع به
إزاء احلق ،يف عصر قاس جيب على كل إنسان أن ّ
عن نفسه وعرضه ،كي يبقي حيّاً .ويستمر الشاعر يف الكشف عن ﻫذه اإليديولوجية ،مبا يقابله متاماً من
مشهد وصفه للحرارة الكاوية:
أفاعي ه ف ي رْمضائ ه ت تم ْلم ل
ويوم من الش ْع رى ي ذوب لعاب ه
3
وال سْت ر إالَّ
املرعب ل
األحتم ُّي
ْ
نصْب ت له و ْجهي وال ك َّن دون ه
ْ

احلر الشديد ومقاومته إزاءه .ومل خيضع له ومل يتقاعد عن السري حىت يف
إن الشاعر ينتقل إىل تصوير ّ
احلر ال حتتمله حىت األفاعي اليت اعتادت العيش يف الصحراء لكن الشاعر يواجهه
احلرارة الشديدة .وﻫذا ّ
دون أي سرت أو فاصل .والشاعر ينوي التعبري به عن جتربته الذاتية والنفسية ملالمسة االكتواء .االكتواء
حر اجلو الشديد ،بل ملا ذاق من الظلم ،والشعور بقسوة عدمية النظري.
جراء ّ
الذي مل يعرتيه ّ

 .9يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،ص .23
 .1ثابت بن أوس األزدي( ،الشنفرى) ،الديوان ،ص .20-61
 .3املصدر نفسه ،ص .29
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النتيجة
 -9إ ّن قيمة الثنائيات املتضادة يف المية العرب تكمن يف إجياد أثر متميّز يف نفس املتلقي يف جماالت
شىت .ونستطيع القول إ ّن ﻫذه الثنائيات بأسرﻫا مل تكن ّإال انعكاساً ملعان متعددة تتمحور يف حمورين

وإنا كانت تعرب إما عن نفسية الشاعر وصفاته ،وإما عن رؤيته وأفكاره
أساسيني :الخير والشرّ .
وإيديولوجياته ،أل ّن الثنائيات اليت حتمل خاصية التضاد ،بإمكانا أن تصبح إطاراً لتجسيد مواقف اإلنسان
الفكرية والفلسفية حيال الكون.
 -1إ ّن اللوحات املتضادة يف ﻫذه الالمية قد ختتلف استخداماً .فكان الشاعر بعض األحيان يشري إىل
كال الطرفني صراحة كما واجهنا يف لوحة وصف الربد واحلر .وكان أحياناً أخرى يبني اجلانب اإلجيايب
ليبني حال الض ّد إزاء
للثنائية واصفاً نفسه به ،ويومئ باجلانب السليب ختلياً عنه أو باتصا اآلخرين بهّ ،
بكل أشكاهلا .وﻫكذا كان حي ّدد
ض ّده ،مثلما رأينا يف وصف نفسه بالكرامة البشرية وابتعادﻫا عن الدناءة ّ
موقع بعض املعاين املتضادة من األخرى بتحديد مسافتها من ذاته ،قرباً أو بعداً.
 -3إ ّن الصور اليت اعتمدﻫا الشنفرى إلبراز الثنائيات ﻫي صور واقعية ،بشكل عام ،وملهمة من الطبيعة
واحلياة اليومية عادةً .وأدناه خالصة لبعض ﻫذه الصور والثنائيات ،مثّ دالالهتا لدى شاعرنا الصعلوك:
أ -حتلل الشنفرى من العقد االجتماعي املعهود آنذاك وتوحش ،فعرب عن ﻫذه احلالة النافرة وعن يأسه
من العالقات االجتماعية ،بثنائية التوحش واألنس يف بدايات القصيدة.
ب -إ ّن رؤية الشنفرى قائمة على مفصلية العزة يف أي موقف خيدش كرامته وذلك باستخدامه ثنائية
اإلباء واهلوان لتصوير رؤيته.
ج -يف استخدامه ثنائية اجلوع والشبع ،قد حتول عنده احلديث عن اجلوع من داللة اهلوان يف الثقافة
خيل بشرفه وعزته وكرامته .واجلوع عنده جوع اختياري و ﻫو
املركزية ،إىل الفخر ويشري ذلك إىل ترفعه ّ
عما ّ
رمز للجلد حيال صعوبات احلياة.
د -إنه مزج الشدة باللني يف الالمية .فالشدة ممثلة يف نفسه لقسوة الصحراء ،واللني والرقة ملا كان
ميتلك من العواطف البشرية.
ه -نرى ثنائية التقدم والتأخر يف مشهد سباقه مع احليوانات ،مما يوحي برباعته وتفوقه على عدوه .وإذا
يعود إىل ذكر القوم فإنه يبحث عن تفوقه بالفخر بشجاعته والطعن عليهم لضعفهم وذﻫوهلم يف املهم من
األمور.

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة السابعة ،العدد الثالث والعشرون

���

و -دل املضمون الشعري على أن الشاعر استدعى ثنائية الربد واحلر حىت يصور رصده جملتمعه وقومه
بفعل طاقة اللغة والثنائيات املتوفرة فيها.
قائمة المصادر والمراجع

أ) الكتب
 .9القرآن الكريم.

 .1ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد ،المقدمة ،الطبعة األوىل ،دمشق :دار يعرب1004 ،م (9415ه).

 .3ابن فارس ،أمحد (أبو احلسني) ،مقاييس اللغة( ،د.ط) ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ،د.ت).
 .4ابن منظور ،أبوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،د.ط) ،بريوت :دار صادر( ،د.ت).

 .5األزدي ،ثابت بن أوس (الشنفرى) ،الديوان ،الطبعة الثانية ،بريوت :دار الكتاب العريب9116 ،م (9492ه.ق).
 .6اإلصفهاين ،علي بن احلسني (أبوالفرج) ،األغاني ،تونس -بريوت :الدار التونسية للنشر ودار الثقافة9103 ،م.
 .2البستاين ،فؤاد أفرام ،الشعر الجاهلي( ،د.ط) ،بريوت :املطبعة الكاثوليكية9112 ،م.

 .0البغدادي ،عبدالقادر بن عمر ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،الطبعة الرابعة ،القاﻫرة :مكتبة اخلاجني،
9112م.
 .1التوحيدي ،أبوحيان ،المقابسات ،الطبعة األوىل ،القاﻫرة :املطبعة الرمحانية9111 ،م (9342ه.ق).
 .90اجلرجاين ،عبدالقاﻫر ،أسرارالبالغة ،الطبعة األوىل ،القاﻫرة :مطبعة املدين9119 ،م (9491ه).
 .99احللي ،صفي الدين ،الديوان( ،د.ط) ،بريوت :دار صادر( ،د.ت).

 .91خليف ،يوسف ،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،الطبعة الثالثة ،القاﻫرة :داراملعار ( ،د.ت).

 .93داود ،أنس ،األسطورة في الشعرالعربي الحديث( ،د.ط) ،دمشق -بريوت :داراجليل للطباعة۵۷۹۱ ،م.
 .94الديوب ،مسر ،الثنائيات الضدية :دراسة في الشعر العربي القديم( ،د.ط) ،دمشق :اهليئة العامة السورية للكتاب،
1001م.

 .95السدوسي ،مؤرج بن عمرو ،شعرالشنفرى األزدي ،الطبعة األوىل ،دمشق -بريوت :مطبوعات جملة العرب،
9110م.

 .96سيمور.مسيث ،شارلوت ،موسوعة علم اإلنسان (المفاهيم والمصطلحات األنثروبولوجية) ،ترمجة :جمموعة من
أساتذة علم اإلجتماع ،الطبعة الثانية ،القاﻫرة :املركز القومي للرتمجة1001 ،م.

الشماس ،عيسى ،مدخل إلى علم اإلنسان (األنثروبولوجيا)( ،د.ط) ،دمشق :احتاد الكتّاب العرب1004 ،م.
ّ .92

 .90صبحي ،حميي الدين ،شعر الحقيقة :دراسة في نتاج معين بسيسو ،الطبعة األوىل ،بريوت :دار الطليعة9101 ،م.
 .91العجم ،رفيق ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت :مكتبة لبنان9111 ،م.

 .10عدد من املؤلفني ،الموسوعة اإلفريقية (ج4؛ األنثروبولوجيا)( ،د.ط) ،القاﻫرة :دار جمدي حممود9112 ،م.

 .19العسكري ،احلسن بن عبداللّه (أبوﻫالل) ،جمهرة األمثال ،الطبعة األوىل ،بريوت :دارالكتب العلمية9100 ،م
(9400ه).
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 .11فضل ،صالح ،نظرية البنائية في النقد األدبي ،الطبعة األوىل ،القاﻫرة :دار الشروق9110 ،م (9491ه).

 .13الفريوزآبادي ،حممدبن يعقوب ،القاموس المحيط ،الطبعة الثامنة ،بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
1005م.

 .14كوين ،جون ،اللغة العليا النظرية الشعرية ،الطبعة الثانية ،بريوت :اجمللس األعلى للثقافة املشروع القومي للرتمجة،
9111م.
 .15املغريب ،حممد بن قاسم بن زاكور ،تفريج الكرب عن قلوب أهل األرب في معرفة المية العرب ،الطبعة الثالثة،
احلمزاوي :مطبعة حممد حممد مطر الوراق9310 ،ه.
املنجد ،صالح الدين ،القصيدة اليتيمة (برواية التنوخي) ،الطبعة الثالثة ،بريوت :دارالكتاب اجلديد9103 ،م.
ّ .16
 .12النراقي ،حممد مهدي ،جامعالسعادات ،الطبعة السابعة ،قم :دار إمساعيليان9306 ،ش (9410ه).

 .10النعيمي ،أمحد إمساعيل ،القبيلة في الشعر الجاهلي( ،د.ط) ،عمان :دارالضياء للنشر والتوزيع1001 ،م.
ب) الرسائل الجامعية

 .11عبداللّه علي ،رباح ،مظاهر القهر اإلنساني في الشعر الجاهلي(رسالة ماجستير) ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سوريا،
(د.ت).

 .30العنزي ،عبداهلل ،رؤية العالم في شعر الصعاليك حتى نهاية القرن الثالث الهجري (رسالة دكتوراه) ،جامعة أم
القرى ،اململكة العربية السعودية9431 ،ه.ق.

ج) المقاالت

 .39صديق اخلريو ،مازن موفق ،الثنائيات الضدية في سورة الرعد ،جملة آداب الرافدين ،العدد 1090 ،52م
(9439ه) ،ص.935-992

���

چکیدههای فارسی مجلة علمی پژوهشی دراسات في اللغة العربية وآدابها

تجسم «شنفری» در دوگانههای متضاد در المية العرب پژوهشی در سایة نگاه انسانشناسانه
���

علیاکبر نورسيده� ،شاکر عامری�� ،مليحه يعقوبی زاده
چکيده

زندگی ،سراسر توازن ،تقابل و تضاد است و قسمت بزرگی از تفکر انسانی نيز به تلفيق
مفاهيم متضاد بازمیگردد .بنابراين اصل که «هر چيز در هستی ،نقيضش را در خود دارد»

محققان بسياری به بررسی دوگانهها اهتمام ورزيدهاند .الميةالعرب که به شنفری منسوب است،
از جمله اشعار قديمی به شمار میرود که سرشار از مفاهيم متضاد است .به همين دليل به
بررسی اين مفاهيم متضاد در سطوح مختلف قصيده پرداختيم ،بررسی نظام واژگان ،مفردات و
مفاهيم را با هدف بررسی تقابالت آغاز کرديم و در اين مسير بر انتروپولوژی فرهنگی که

شاخهای از شاخههای فراوان انتروپولوژی (انسانشناسی) است نيز نيمنگاهی داشتهايم .لذا
بدون اين که در ميدان درگيریهای ناقدان در زمينه منسوب بودن الميةالعرب به شنفری وارد
شويم ،تقابالت را عرضه کرديم و با کمک گرفتن از نگاهی عميقتر به شخصيت شاعر و
زندگی او ،عمق مفاهيم آنها را جويا شديم .مهمترين اين دوگانهها عبارت بود از جدايی و
وصل  ،مناعت طبع و پستی ،گرسنگی و سيری ،لطافت و سختی ،صبوری و جزع و غيره که
آنها را صحنه به صحنه بررسی نموديم .نتيجهی اين بررسی نيز اين بود که اين دوگانههای
متضاد در الميةالعرب ،منظومهای از داللتها را تشکيل میدهند که در بسياری از مواقع از
تضادهای پنهان در روان شاعر پردهبرداری میکند .تضادهايی که ريشه در تقابل ارزشهای
مثبت و منفی داشته و به طور کلی در تقابل اشکال مختلف خير و شر تمثل میيابند و اين
همان چيزی است که اين صعلوک برای توضيح ديدگاه فکریاش نسبت به جهان و زندگی از
آن استفاده میکند.
کليدواژهها :شنفری ،المية العرب ،دوگانههای متضاد ،ديدگاه دوسويه ،انتروپولوژی(انسانشناسی)
فرهنگی.
� استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان (نويسنده مسؤول)noresideh@semnan.ac.ir ،
�� دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنانsh.ameri@semnan.ac.ir ،
��� کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران.
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Abstract
Life is full of harmony and contrast and combining contrasting forms is a
large part of human thinking. Everything in the universe tends to have a
contrasting opposite. Many researchers have studied these contrasts. The
ode “Lamiyyat al-'Arab”, attributed to Shanfara, is a traditional poem full of
contradictory concepts. The present researchers examined these opposing
concepts in this ode at different levels. We started with the arrangement of
words and concepts to identify contradictions and considered them in terms
of cultural anthropology. We did not concern ourselves with the authenticity
of the affiliation of this ode; our mere concern was to identify and present
the contrasts. Then, we elucidated the concepts in the light of the poet�
s
character and life. The most important of these contrasts was the contrasts
between the seclusion and affinity, pride and abjection, hunger and satiation,
delicacy and hardness, patience and dread, etc. According to this research
these contrasts reveal the mental conflicts of the poet and are rooted in the
opposition of positive and negative or good and evil in the mentality of
Shanfara.
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cultural anthropology.

