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  ا�قدمة

بأمجاده،�إذا�ما�ثّنينا�وأثنينا�ع&ى�جهود�كث���من�الباحث�ن��اللما���،�و��تغني� �اليس�اج��ارً 

�كيان� �ووجود �التاريخ، �أعماق �6ي �جذورهم �وامتداد �العرب، �عراقة �أكدوا �الذين اCنصف�ن

قديم�موغل�6ي�القدم�لهم،�له�عMئق�وصMت�وثيقة�مع�Iمم�القديمة�Iخرى�ال��Fجاورته،�

  اCصري�ن،�والفرس،�وغ��هم�من�شعوب�اCنطقة.كالبابلي�ن،�وWشوري�ن،�والكنعاني�ن،�و 

�وتقوقعهم،� �العرب، �بعزلة �القائل�ن �نظريات �فيه �سادت �الذي �الزمان �ذاك ى
ّ
cو� فلقد

وانكفاdjم�ع&ى�ذواdhم،�وبأdeم�جماعات�متفرقة�من�البدو�عّدdhا�الخيمة�والبع��،�ولو��أdeا�

C� �قمقمها؛ �من �وأخرجها �فوحّدها، �lسMم، �لواء �تحت �اCتحضر،�انضوت �بالعالم �التقت ا

  ولظلت�قابعة�6ي�مجاهل�الصحراء�حيث�طوdhا�كثبان�رمالها.�

� �انداحت �وال���F- كذلك-ولقد �تردادها، �ع&ى �واCحدثون �القدماء �درج �Fال� �اCقو�ت تلك

ت|dم�العقلية�العربية�الجاهلية�بالسذاجة،�والبساطة،�وضيق�Iفق،�وتصم�العصر�الجاه&ي�

  �لثقا6ي.وابالتخلف�الحضاري�

�وصًف  �يكن �لم �"الجاهلية" �مصطلح �إن �اCكرور�القول: �تسمية��اعلميً �اومن �كان بقدر�ما

دينية،�وإن�6ي�Iخبار�اCروية�عن�الجاهلي�ن�ما�يؤكد�معرف|dم�بالقراءة�والكتابة،���6ي�حدود�

�والسريانية،� �والع��ية، �مثل�الفارسية، �Iخرى، �اللغات �ع&ى �اطMعهم �6ي �بل �وحسب، لغ|dم

وأdeم�كانوا�ع&ى�صلة�بطريق�أو�بأخرى�بديانات�Iمم�اCجاورة�لهم�وثقافاdhا،�فهل�يعقل�أن�

�-كذلك-أم�هل�يعقل��؟تحيط�الحضارات�بشبه�الجزيرة�العربية�ثم���يوجد����ء�م�dا�ف�dا

� �تكون �الساميّ أن �للشعوب �م�dا-ة �جزء �من��-والعرب �مظاهر�الوجود �إcى �للتعرف محاو�ت

  للعرب����ء�م�dا؟حولها،�و��يكون�

� �سبنس" �"لويس �Lewis Spence(يرى �6ي�) �نشأ �ما �أول �نشأ �القديم، �السامي �الدين أن

 الجزيرة�العربية،�وأنه�انتشر�ع���العراق�شما
ً
ح��Fبح��ة�"وان"�وإcى�مصر�وشمال�أفريقيا���

  .1من�خMل�شبه�جزيرة�سيناء

                                                           
1�Lewis Spence, Myths and Lenends of Babylonia and Assyria P.P 321 
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�سبنس �إشارة �من �يعنينا �ما �أهم �السامي��إن �الدين �موطن �عن �الحديث �ليس السابقة

�واحد �رأي �ع&ى �ف�dا �يجمعوا �ولم �الباحثون، �حولها �اختلف �قضية �فتلك �Iوcى، ،�1ونشأته

�ب�ن� �وثيق �وارتباط �حميمة، �صلة �ووجود �الدين، �لهذا �أصل�واحد �وجود �يعنينا �الذي وإنما

�6ي�ش��Fمواط�dا�وموا قعها،�"فلقد�كشفت�طقوس�الشعوب�السامية�وشعائرها�ومعبوداdhا

 �ا،�بل��هوتيً اوعقائديً �اأسطوريً �االدراسات�Iسطورية�اCقارنة�عن�أن�هناك�أساًس 
ً
�امش��ك

�غلب�هذه�الشعوب�منذ�أك���من�ألفي�عام�قبل�اCيMد،�سواء�فيما�ب�ن�ال�dرين،�أو�6ي�مكة�

  .2واليمن�والشام�وفلسط�ن"

اجهم�Iدبي�الذي�يتناسب�مع�عراق|dم،���بد�إذن�أن�يكون�للعرب�مورو�dم�الثقا6ي،�ونت

�حضارة �دون �قط �ف�Mشعب �السامي�ن، �بإخواdeم �أسوة �الطويل، �أي�(�Culture وتاريخهم (

  .3دون�موروثات�ثقافية�محددة�تخرجه�عن�نطاق�¡نحطاط�والهمجية"

�تحّديً  �وIدباء �النقاد �عل�dا �تعارف �Fال� �الزمنية �حدوده �6ي �الشعر�الجاه&ي �اكب��ً �اويقدم

لدارسه�عندما�يحاول�الوقوف�ع&ى�البداية�ال��Fانطلق�م�dا�هذا�الشعر�ح��Fوصل�إcى�ما�هو�

عليه�من�نضج�واستواء،�ف�Mيمكن�أن�تكون�تلك�الف��ة�القص��ة�£ي�الحلقة�Iوcى�دون�أن�

�صرف� �ما �ذلك �ولعل �ع���قرون�عديدة، �التطور �من �طويل �مقدمات،�أو�تاريخ �هناك تكون

� �الخوض �عن �عمر�هذا�الباحث�ن �من �الجاحظ �به �اكتفى �بما �فاكتفوا �اCسألة، �هذه 6ي

  .�4الشعر

  د�ـــــتوى�ع&ى�عوده�ع&ى�يــــع�تطور�الشعر�الجاه&ي�منذ�طفولته�إcى�أن�اسـويصعب�علينا�تتبّ 

                                                           
،�م1961ب��وت،�،�دار�الطليعة�للطباعة�والنشر،�1طأوغاريت�(أجيال،�أديان،�مMحم)،�:�نسيب،�الخازن �1

 .31ص
 .32صم،�1978خلدون،�ب��وت��،�دار�ابنالفلكلورو�ساط��العربية:�شوي،�عبد�الحكيم�2
 .14صم،�1979،�ب��وت،�2،�دار�العودة،�ط�ساط��:�أحمد�كمال،�زكي�3
�عمر الجاحظ�4 ��و ، �بحر: �تحقيقالحيوانبن ،� �ط: �هارون، �السMم �عبد �البابي�2محمد �مصطفى �مكتبة ،

 .1/74،�م1965القاهرة�،�الحل®�
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اCهلهل�بن�ربيعة،�وذلك�لجهلنا�بتاريخ�Iمة�العربية،�و�ن�نصوص�هذا�الشعر�قد�أفلتت�من�

��يحول،�ونحن�نتساءل�عن�أسباب�نشوء�هذا�الشعر�دون��ذاكرة�التاريخ�Iدبي،�ولكّن�ذلك

��� �أن �وأعتقد �الشعر، �هذا �منش°� �حياة �6ي �تأث��ها �لها �مهمة �قاعدة �هناك �أن �نف��ض أن

�وارتبطت� �الدين، �رحاب �6ي �نشأت �جميعها �القديمة �الفنون ��ن �ذلك �من�الدين، ���ء�أهم

�وفنو  �وعاداته، �بتقاليده، �الجنس�السامي �انفرد �فلقد"  به،
ً
�ارتباط �بالدين �انه،�ال��Fارتبطت

  ،�والعرب�أك���أولئك�تمسكا�بدي�dم�وتعصبا�لعقائدهم.1لم�نجد�ما�يشd²ه�عند�جنس�آخر"

،�سوف�تكشف�الكث���عما�غمض�2ولهذا�فإن�دراسة�عMقة�الشعر�بالدين�العربي�القديم

�أك���قربً  �الشعر،�وتجعلنا �إcى�إعادة�النظر�فيه�بعيًد �امن�هذا عن�الطريقة��امنه،�وتدفعنا

�الشاعر� �موقف �عن �لتكشف �أعماقها �6ي �تتوغل �و� �بظواهر�Iشياء، �µتع� �Fال� الوصفية

الجاه&ي،�ووجهة�نظره�تجاه�الحياة�والكون�من�حوله،�علنا�بذلك�نستطيع�أن�ن·¶ل�الشاعر�

�فهم� �6ي �Fح� ��حقته �Fال� �البدائية �النظرة �من �ننقذه �وأن �له، �تنب¸ي �Fال� �اC·¶لة الجاه&ي

"إذ�لم�يكتب�علماء�Iن��وبولوجيا�عن�lنسان�البدائي�أسوأ�مما�كتبنا�عن�lنسان��:هشعر 

  .3الجاه&ي"

�إcى� �العودة �ذلك �6ي �وسبيلنا �الشعر�الجاه&ي، �النظر�6ي �إعادة �نحاول �اCنطلق �هذا من

القرون�السابقة�للجاهلية�اCعروفة،�أي�العودة�إcى�موروثات�الشعوب�السامية�بعامة،�فإذا�

التقى�العرب�مع�هذه�الشعوب�6ي�ترا�dا�وعقائدها�وطريقة�تفك��ها،�فإن�ذلك�يدل�ع&ى�ما�

،�يمّت�إcى�أصحابه�بصلة�وثيقة،��نه�يحمل�أصداء�طقوس�وشعائر�اأن�الشعر�جاه&ي�حًق 

  وعبادات�قديمة�قدم�Iمة�ال��Fأنشأته.

  
                                                           

�ديتلف،�ن و لسين�1 �،�ترجمةالتاريخالعربيالقديم: ع&ي،�مكتبة�ال�dضة�اCصرية،�القاهرة،��حسن�نفؤاد�:

 .227،�صم1958
�إcى��2 �ل«لهة �واب|dا�ت �وتعويذات �من�أدعية �تطورت �قد �الشعر�الجاه&ي �موضوعات �أن �ضيف �شوي يرى

 .196ص،�م1977القاهرة،�،�اCعارف�ر ،�دا8،�طالعصرالجاه%يموضوعات�مستقلة،�انظر:�
 .21م،�صI1982ق¼��،�عمان،��ة،�مكتب2الشعر�الجاه&ي،�طالصورة�الفنية�6ي�،�نصرت:�عبد�الرحمن�3
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  الفصل�ول 

  1*صدىعشتار,يالشعرالجاه%ي

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
بحث�منشور�6ي�مجلة�جامعة�النجاح�ل¿بحاث،�جامعة�النجاح�الوطنية،�نابلس�فلسط�ن،�اCجلد�الثالث�*�1

 م.1999عشر،�العدد�الثاني،�
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تأسيس:  

�يبقى �وال�dاية �البداية �وب�ن �يعود، �وإليه �العدم، �من �الكون �هذا �عز�وجل �هللا �خلق �لقد

الحياة�واCوت،�إذ�هما�الخيطان�اCتناقضت�ن:�ع&ى�الحركة�الدائبة�ب�ن�قطبيه،�وقوتيه��اقائًم 

  اللذان�ينسجان�الوجود�6ي�مقابل�العدم.

وخلف�قناع�سكون�الكون،�هناك�حركة���dhدأ،�وكينونة�تتحرك،�6ي�كل�لحظة�فيه�تنشأ�

حياة�جديدة،�ولك�dا�تس���6ي�طريقها�اCحتوم�إcى�ال���Mء،�وقد�صدق�هللا�تعاcى�ح�ن�قال:�

�من�﴿ �اCيت �وتخرج �اCيت، �من �الÄي �وتخرج �الليل، �ال�dار�6ي �وتولج �ال�dار، �6ي �الليل تولج

ة�ب�Mموت،�و��موت�ب�Mحياة،�كما�أن���deار�ب�Mليل،�و��ليل�بde�Mار،�6ي�.�ف�Mحيا1الÄي﴾

  غياهب�اCوت�تكمن�خم��ة�الحياة،�و6ي�صميم�الحياة�تخت®�Æبذرة�اCوت.�

ولقد�صورت�Iساط���القديمة�سّنة�اCوت�هذه،�فظهرت�مبادئ�الحياة�Iوcى�من�أشMء�

� �"تعامة" �lلهة �ُشقت �حيث �القتيل، �صنع�lله �نصف�ن، �إcى �البابلية �التكوين �أسطورة 6ي

�lله� �دم �ومن �مظاهر�الطبيعة، �صنعت �جسدها �أجزاء �بقية �ومن �وIرض، �السماء م�dما

�سمة� �اCوت، �وآلهة �الحياة �آلهة �ب�ن �والصراع �lنسان، �خلق �تعامة، �زوج �"كنغو" القتيل

 I� �6ي �"موت" �مع �"بعل" �صراع �فهناك �Iساط��، �هذه �سمات �من �الكنعانية،�بارزة سطورة

�6ي�و �"أهريمان" �مع �"أهورامازدا" �و �اCصرية، �Iسطورة �6ي �"سيت" �أخيه �مع "أوزوريس"

  Iسطورة�الزرادشتية.

باCوت�ظهر�الوجود،�وباCوت�بدأت�حياة�lنسان،�و��تستمر�الحياة�إ��باCوت،�وتقديم�

ل/�اCوت�6ي�الوجود�بالفعل�القراب�ن�البشرية�والحيوانية�والنباتية،�ولقد�ارتبط�ظهور�القت

الجن���ÊاCشاكل�لخصب�الطبيعة،�واللذين�م�dما�تكون�الحياة،�فكان�مقتل�هابيل�ع&ى�يد�

أخيه�قابيل�بسبب�الزواج�وتقديم�القربان،�وهذه�Iرض�ال��Fلعنت�قابيل�£ي�ال��Fفتحت�

Fال� �الك��ى �Iم �إdeا �آدم، �أبيه �جسد �م�dا �جبل �Fال� �و£ي �أخيه، �دم �لتقبل �تعطي�فاها �

  وتأخذ،�تح��Ëوتميت،�تمسك�باليد�اليم��µقوة�الحياة�والخ��،�وباليسرى�قوة�اCوت�والدمار.

                                                           
 .�27آل�عمران،�آية��سورة�1
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�Iم� �أن �ع&ى �Iوسط، �الشرق �منطقة �6ي �الحديثة �Iركيولوجية �¡كتشافات "وتدل

�طقوس� �وتدل �للحياة، �عبدت�سيدة �كما �للموت �سيدة �عبدت �قد �Fللعصر�النيولي� الك��ى

� �مارسها �Fال� �بالنسبة�الدفن �يكن �لم �اCوت �أن �ع&ى �الزراعية�النيوليتة �اCستوطنات سكان

  .1إل�dم�سوى�مع���للعودة�إcى�أحضان�سيدة�اCوت،�ال��Fكانت�6ي�نفس�الوقت�سيدة�للحياة"

  وا�وت:عشتار�مالك�9ى/سيدةالحياة

�غ���ال �من �إذ �بالتكاثر�والغذاء، �مرهون �بقاءه �أن �فجر�وعيه �منذ �lنسان �تكاثرأدرك

ينقرض�جنسه�ويف��µإcى�Iبد،�ومن�غ���الغذاء�يتعرض�للموت�والهMك،�لذا�احتل�خصب�

  من�معتقداته�وطقوسه�السحرية�6ي�عصور�ما�قبل�التاريخ�وما�بعده.�اكب��ً �االطبيعة�ح�¶ً 

عل�dا،�يجمع��اولقد�ظل�lنسان�6ي�العصر�الحجري�القديم�عالة�ع&ى�الطبيعة،�معتمًد 

�واتقاء� �جماحها، �وكبح �مظاهرها، �ع&ى �للسيطرة �جهده �ويبذل �حيوانه، �ويصطاد قوته،

�أحيانً  �وتقليدها �وبخداعها �حينا، �إغراdjا �أو �باس��ضاdjا �طريق��اأخطارها؛ �عن أخرى،

  الطقوس�السحرية�ال��Fعرفها.

� �الحديث)، �العصر�الحجري �(بداية �اCيMد �قبل �التاسع �أواخر�Iلف �lنسان�و6ي عرف

�انقMبً  �فاعت���ذلك �الحيوان، �ودجن �وتغ��ً اكب��ً �االزراعة �البشرية،��اخط��ً �ا، �اCجتمعات 6ي

وبناها�¡قتصادية�و¡جتماعية،�حيث�انتقل�lنسان�من�مرحلة�الصيد�والتقاط�الغذاء،�

 بد�،إنتاجهإcى�مرحلة�¡ستقرار�والزراعة�وتربية�اCوا���،�فضمن�مصادر�غذائه�عن�طريق�
ً
��

�اCرأة،�مكتشفة�الزراعة،� �إcى �يعود �كله �ذلك �6ي �وكان�الفضل �جمعه، �أجل �من من�السÎي

  وحافظة�البذور،�وراعية�Iرض�والحيوان.

�روح� �تحمل �Fال� �Ïف� �ك��ى، �رؤوما �أما �Iرض �6ي �وجد �الزراعة �lنسان �تعلم وعندما

طن�أمه،�£ي�Iم�الحاملة�الخصوبة�و£ي�ال��Fتغذيه،�يخرج�الزرع�من�بط�dا�كما�الوليد�من�ب

                                                           
،�دار�عMء�الدين،�دمشق،�6،�ططورة)لغزعشتار(�لوهيةا�ؤنثةوأصلالدينو�سفراس:�السواح،��1

 .207،�صم1996
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واCولدة،�مانحة�الحياة�ومنجب|dا�أو�منتج|dا،�وما�إخصاب�ال��بة�إ��نوع�من�اCيMد�اCتجدد�

�اختلفت� �خالقة، �أنثوية �قوة �واعتبارها �وتقديسها، �عبادdhا �إcى �بعقله �حدا �مما للمحصول

"تحت�اسم�"نينتو"�كانت�أسماؤها�باختMف�اCهمة�ال��Fتقوم�dÑا،�ف6��Ïي�بMد�ما�ب�ن�ال�dرين�

�واCخاض �الو�دة �إلهة �الكائنات�، �خلق �بفعل �تقوم �كانت �"مامي" �أو �"ماما" �اسم وتحت

وأم�الجميع،�و6ي�آسيا�الصغرى�£ي��”إيل“"عش��ة"�زوجة��الكنعاني�ن�ف�Ïالبشرية،�أما�لدى�

دسون�"سيبيل"�أم�"آتيس"�و6ي�الوقت�الحاضر���زال�الهنود�الحمر�6ي�أمريكا�الشمالية�يق

  .I�"1رض�ويعبدوdeا�ع&ى�أdeا�lلهة�Iم�لدdÔم

� �ماتر" �"تلوس �Iوائل �الرومان ��)Tellus Matar(سماها �Iم �lلهة �Iرض�–أي ،�2إلهة

� �"جيا" �اسم �lغريق�القدماء �عل�dا �أو Gaia(وأطلق �م�dا��) �انبثقت �Fال� �Iم "Öي"�أي�Iرض

�جنس �بأول �وحبلت �العالم، �خلقت �Iشياء، �البشري"�جميع �الجنس �وولدت �Wلهة، �3من

�طف �ترضع �امرأة �البارزة �اCنحوتات �6ي  نراها
ً
Mمخرج�ن��� �بثوdÑا، �ملتف�ن �آخرين �أطفال مع

كما�ينص��-بل�إdeا�… رؤوسهم�من�ب�ن�التMفيف�حولها،�وIجنة�تحيط�dÑا�من�كل�صوب�

أو�منعت��أم�Iطفال�أجمع�ن،�إذا�شاءت،�حرمت�فاعل�الشر�من�النسل�–أحد�النقوش�

  Iم:�Iرض��ا،�يقول�هوم��وس�6ي�إحدى�أناشيده�واصًف 4عن�Iرض�كل�ميMد"

�µأغ��Fرض�الIا�deإ"  

  Iم�الكونية،���

  إليك�يعود�أي|dا�Iرض���

  أن�تعطي�الحياة�ل¿موات��

                                                           
 .36م،�ص1994،�دار�الفكر�اللبناني،�ب��وت،�ميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمةحسن:�،�نعمه�1
 .245م،�ص1995،�دار�الفكر�اللبناني،�ب��وت،�1،�طالدياناتالوضعيةا�نقرضةمحمد:�العري®�،��2
 .1/237م،�1990،�دار�الشؤون�الثقافية،�بغداد�1طمعجم�ساط��،لطفي:�،�الخوري�3
�ه·� �4 �ي فرانكفورت، الفلسفة: قبل �ترجمما �طة، �ج��ا، �إبراهيم �ج��ا �اCؤسس3: �للدراسات��ة، العربية

 .170م،�ص1982والنشر�ب��وت،�
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  .1"مثلما�يعود�إليك�أن�تأخذdÔا��

  :�2بن�أبي�الصلت�6ي�قوله6ي�معناه�عما�ذكره�أمية��اوما�ذكره�هوم��وس���يبتعد�كث��ً 

اوكانتأّمناــو�رضمعقلن  وأدــــانــرناوفVWـــابـــقـفVWام

�بقاء� �ذلك، �يعزز �ومما �العرب، �عند �وانتشارها �Iرض �أمومة �فكرة �شيوع �ع&ى �يدل مما

� �أن �يدري �آدم �ابن �أن �الرازي �معاذ �بن �Ëيح� �"سئل �lسMمي �ال��اث �6ي �الفكرة الدنيا�هذه

�فلِ  �بدار�قرار، �عّشه،��َم ليست �Ïف� �نشأ �وف�dا �أمه، �Ïف� �خلق �م�dا ��نه �قال: �إل�dا؟ يطمÜن

  .3"وم�dا�رزق�ف��Ïعيشه،�وإل�dا�يعود�ف��Ïكفاته�و£ي�ممر�الصالح�ن�إcى�الجنة

وقد�أدرك�lنسان�بعد�أن�خطا�خطوة�أخرى�6ي�مدارج�تفك��ه�أن�فكرة�الخصوبة�£ي�

� �ال��اب�سر�تكاثر�النبات �تقتصر�ع&ى �تعد �لم �وأdeا �سواء، �حد �ع&ى �وlنسان والحيوان

��ن� ،�Ýأن� �واحدة �إلهة �6ي لها
ّ
�قوى�إلهية،�مث �والتكاثر�إcى �مظاهر�lخصاب �عزا �لذا وحسب،

العطاء�وlخصاب�واCيMد�كلها�من�خصائصها،�وأطلق�ع&ى�هذه�lلهة�الكونية�اسم�"lلهة�

  Iم"�أو�"سيدة�الطبيعة".

لها،�باعتبارها��ال¿رض�اCخصبة�وصنوً �اجد�lنسان�القديم�6ي�اCرأة�اCخصبة�رديًف ثم�و 

�6ي� �الرجل �دور �يعرف �أن �قبل �والتكاثر، �والو�دة �وراعية�الخصب�الجسدي مصدر�الحياة،

وخصd²ا�وما�… lخصاب�"فمن�جسدها�تنشأ�حياة�جديدة،�ومن�صدرها�ينبع�حليب�الحياة�

لقطعان�الصيد،�وثمار��اصب�الطبيعية�الdh��Fب�العشب�معاًش تفيض�به�ع&ى�أطفالها�هو�خ

�للبشر �سرً … الشجر�غذاء �اCرأة �كانت  �القد
ً
�كل��اأصغر�مرتبط �خلف �سر�كامن بسر�أك��،

�Iشياء� �منشأ �£ي �عظيمة �كونية �Ýأن� �ذلك �كل �فوراء �وIكوان، �الطبيعة �6ي التبديات

  .�4كما�صدر"�ء���ومردها،�وع�dا�تصدر�اCوجودات،�وإcى�رحمها�يؤول�كل�

                                                           
 .36،�صميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمةحسن:�،�نعمه�1
 .28م،�ص1980:�سيف�الدين�الكاتب�وأحمد�الكاتب،�دار�مكتبة�الحياة،�،�تحقيقديوانه�2
 .5،�صتالشعبية،�ب��و�ة،�اCكتبقصص�نبياء(عرائسا�جالس)الثعل®�،�أحمد�بن�إبراهيم:��3
 .25،�صلغزعشتارالسواح:��4
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"ظهرت�هذه�lلهة�Iم�Iن��Ýممثلة�للقوة�العظم�،�تضم�الكون�ب�ن�حناياها،�كما�تضم�

اCرأة�وليدها،�قبل�ظهور�الذكر،�ويكاد�دارسو�اCيثولوجيات�يجمعون�ع&ى�أسبقية�العبادات�

�Iلوهية�اCؤنث �وسيادة �باCرأة، �القمرية �العبادات �وارتباط �ع&ى�الشمسية، �بينما�القمرية ة،

  .1يرتبط�¡نقMب�الشم���Êودياناته�بالسيادة�الذكورية"

�شكلها� �Fال� �التماثيل �أقدم �أن �Iبوي �اCجتمع �ع&ى �Iمومي �اCجتمع �أسبقية �يؤيد ومما

�أو� �أو�حجرية �طينية �دمى �شكل �ع&ى �إناث �تماثيل �£ي �العصر�الحجري �6ي �للعبادة lنسان

� �حب&ى �امرأة �هيئة �"6ي �أو�فخارية �أو�عارية�مرمرية، �الصغ��، �طفلها �صدرها �إcى �تضم أو�أم

  .2الصدر�تمسك�ثدي�dا�بكف�dا�6ي�وضع�عطاء،�أو�ترفع�بيدdÔا�باقة�من�سنابل�القمح"

ومما�يلفت�النظر�6ي�هذه�التماثيل،�أdeا�عديمة�مMمح�الوجه،�تبدو�بدينة�م��هلة،�بولغ�6ي�

وأع&ى�الفخذين�ال��Fتشكل��تضخيم�Iعضاء�Iنثوية،�"فمنطقة�الثدي�ن�والبطن�والحوض

�بقية��امعً  �معها �تبدو �بطريقة �ف�dا �جزء �كل �بإظهار�وتضخيم �الفنان �µع� �ممتلئة، كتلة

Iعضاء�وكأdeا�رسمت�لتظهر�ما�لهذه�الكتلة�من�أهمية�قصوى،�فالثديان�عبارة�عن�كتلت�ن�

قويان��والبطن�منتفخ�6ي�إشارة�لحمل�أبدي،�والردف�ثقيل،�والوركان،�هائلت�ن�مستديرت�ن

بارزان،�ومثلث�Iنوثة�منتفخ�يشكل�مع�أع&ى�الفخذين�وحدة�متماسكة،�وقد�يتدcى�الثديان�

تتجمع�فيه�هذه�الرموز�6ي�بؤرة�واحدة�£ي��ام��اصً �اواحًد �اليشك�Mمع�البطن�والورك�ن�تكوينً 

  .3مستودع�الخلق"

                                                           
 .124م،�ص1997عمان،�،�دار�الشروق،�1،�طأديانومعتقداتماقبلالتاريخخزعل:�،�اCاجدي�1
2�� �صلغزعشتارالسواح: ،25� ،� �راي&ي، �كاف�نوانظر: والعالم: �ترجمةالغرب ،� �اCس��ي،�: �الوهاب عبد

 .36م،�ص1985،�،�حزيران90سلسلة�عالم�اCعرفة،�الكويت،�العدد�
3�� �،�42+41ص�لغزعشتارالسواح: �اCاجديالتماثيل،�6ي�أشكال�هذه�وانظر: :أديانومعتقداتماقبل

إسماعيل�حقي،�مكتبة�deضة�مصر،�:�،�ترجمة:بزوغالعقلالبشري ،�نورمانلوبري،�88-82ص�التاريخ

�ةالقاهر  �ص1964، �و 166م، �فاضع&ي�، �الواحد�ل، تموز عبد عشتارومأساة �الثقافية�: �دار�الشؤون ،

 .213م،�1986العامة،�بغداد،�
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� �القديم �lنسان �كان �وحينما �I يرحل �الوف��ة �الزراعية �اCناطق �اCناطق�من �إcى مطار،

�أن� �أدرك �والطبيعة، �النبات �6ي �الخصب �تحول �يراقب �وكان �Iمطار، �الشحيحة اCجدبة

6ي�الزراعة،�وقد��امهًم �اIرض�ليست�£ي�العامل�الوحيد�6ي�الخصب،�وأن�اCطر�يلعب�دوًر 

ترافق�ذلك�مع�فهم�دور�الرجل�6ي�lخصاب،�فعقد�عMقة�ب�ن�اCطر�وم��µالرجل،�وكان�هذا�

�بعدا �فيما �ذكري ��نقMب �فاتحة �Iم�1لتحول �جانب �الذكر�إcى �lله �ظهور �فكرة �فبدأت .

تمثله�اCنحوتات�الجدارية��اوكان�lله�الذكر�هو�ابن�Iم�الك��ى�وزوجها�6ي�آن�معً "الك��ى،�

  .2ع&ى�هيئة�ثور�يولد�من�رحم�Iم�الك��ى"

�القديم �الشعوب �كل �عند �منتشرة �الك��ى �Iم �عبادة �وبعدهم،�كانت �السومري�ن �قبل ة

�البابلية� �و"عشتار" �السومرية، �"إنانا" �Ïف� �عبدdhا �Fال� �Iمم �باختMف �أسماؤها واختلفت

�الفينيقية،� �"أث��ة" �أو �و"عش��ة" �الكنعانية �و"عناة" �Iشورية، �و"أنايتيس" وIكادية

س"�اCصرية،�"أفروديت"�lغريقية،�و"فينوس"�الرومانية،�و"إيزي�و"عش��وت"�الع��انية،�و

  و"أناهيد"�الفارسية،�و"العزى"�أو�"الزهرة"�العربية.

�ومانحة� �الحياة، �ربة �£ي �تجلياdhا، �وتنوعت �أسماؤها، �تعددت �وإن �الك��ى �Iم �£ي هذه

� �Iم �lلهة �إcى �مرفوعة �سومرية �صMة �تقول �الكون، �وسيدة �“الخصب "سيدة�إنانا":

�النور�اCشع،�يا� واهبة�الحياة�وحبيبة�البشر،�أنت�أعظم�من�كب���النواميس�الكونية،�أي|dا

�مك��ة� �يا �العارفة، �الحكيمة �البMد �مليكة �يا �ولدتك، �Fال� �Iم �من �وأعظم �"آن"، Wلهة

  ".3اCخلوقات

  وتقول�ترتيلة�بابلية�6ي�عشتار:�

   

                                                           
 .122اCاجدي:�أديان�ومعتقدات�ما�قبل�التاريخ،�ص�1
 .236السواح:�لغز�عشتار،�ص�2
 .25السواح:�لغز�عشتار،�ص�3
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�اـهـشتار�مالــ"لك�الحمد�يا�أرهب�lلهات،�لك�lجMل�يا�سيدة�البشر،�وأعظم�Wلهة،�ع

.�1،�لها�الدعاء،�واسمها�Iول�ب�ن�Iسماء"اعظم|dا�قرين،�بيدها�مصائر�اCوجودات�جميعً �6ي

  وتقول�"إيزيس"�Iم�اCصرية�واصفة�نفسها:�

�جميعً  �Iشياء �أم �العوالما"أنا �وبادئة �العناصر، �سيدة ، …��Fش� �بطرق �العالم يعبدني

  .2إcي�بالدعاء"�وتحت�أسماء�ش�F،�أما�اسم��الحقيقي�فهو�"إيزيس"�به�توجهوا

الساميـة���صولها�اوسأدعو�6ي�هذا�البحث�إلهة�الخصب�هذه�باسمها�الباب&ي�عشتار،�نظرً 

 Iو� �الباحث�ن �ب�ن �ولشهرdhا �بصلة، �للعرب �تمت �Fالطقوس�ال� �و�ن �والقراء، ن��بولوجي�ن

  واCعتقدات�الخاصة�dÑا�عند�الشعوب�£ي�عي�dا�طقوس�عشتار�البابلية.

لقوة�lخصاب�الكونية،�وروح�النبات،�وكان�غياdÑا�وعودdhا�يمثMن��اكانت�عشتار�تجسيًد �

�ويتوقف� �Iرض، �تجف �Iحياء �عالم �عن �بغياdÑا �إذ �الطبيعة، �6ي �النباتية �الحياة دورة

النسل،�وتتعطل�كل�مظاهر�الحياة�اCتجددة،�ولقد�كانت�اCلحمة�السومرية�"هبوط�إنانا�إcى�

تاريخ�خط|dا�يد�lنسان�لتفس���هذه�الدورة�النباتية،�تلك�العالم�Iسفل"�أول�ملحمة�6ي�ال

�تقول� �Iسفل" �العالم �عشتار�إcى �"هبوط �أسطورة �6ي �صياغ|dا �البابليون �أعاد �Fال� اCلحمة

  Iسطورة:�هذه�

  "وCا�نزلت�السيدة�إشتار�إcى�Iرض�ال����Fيعود�م�dا�من�يدخلها،�

  يعل�الثور�البقرة،�ولم�يقرب�الحمار�Iتان�لم��

  والفتاة�6ي�الطريق�لم�يق��ب�م�dا�الرجل���

  ونام�الرجل�6ي�حجرته��

  .3ونامت�الفتاة�وحدها"��
                                                           

 .3+2السابق،�ص��1
 .27السابق،�ص�2
�و �3 �ل ديورانت، الحضارة: �ترجمقصة �مطبعة، �محفوظ، �نجيب �زكي �والنشر،��ة: �وال��جمة �التأليف لجنة

:�ترجمة:�صبÄي�منعطفا�خيلةالبشريةه·�ي:��ل،�وانظر:�هوك،�صموئي1�2/225م،�م1965القاهرة،�

 .32،�صم1983،�ةالحوار�للنشر�والتوزيع،�الMذقي�ر حديدي،�دا
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dÑذه�الكلمات�ُوصف�غياب�عشتار�ونزولها�إcى�العالم�Iسفل،�أما�عودdhا�فكانت�مقرونة�

� �يقول �التناسل، �وك��ة �ونمو�النبات، �الحياة، �بعودة �فراس "� �النظر�السواح: �ألفت �أن أود

�الحياة� �بأنه �فيصفونه �تموز، �lله �عن �يتحدثون �عندما �الكث��ون �فيه �يقع �شائع لخطأ

�الزراعة� �عن �الحياة �غياب �أن �والواقع �السنوية، �الطبيعية �أو�الدورة �اCتجددة، الزراعية

… ـ"إنانا"�أو�"عشتار"وجفاف�Iرض�هو�تعب���عن�القوة�lخصابية�الواهبة�للحياة�واCتمثلة�ب

إن�الطقوس�والعبادات�ال��Fسميت�تموزية�من�قبل�الباحث�ن�خطأ،�£ي�طقوس�وعبادات�

�لعشتار�6ي� �العباد �من �مشاركة �إ� �أعياده �مواسم �6ي �تموز �ع&ى �النواح �وليس عشتارية،

  .1"�وكناية�اأحزاdeا،�و��نستطيع�أن�نطلق�ع&ى�تموز�صفة�إله�الخصب�إ��مجازً 

�ع �كانت �والحرب�وكما �اCوت �إلهة �كذلك �كانت �الحياة، �ومتع �والحب �الخصب شتار�إلهة

"� �ألقاdÑا �من �العويلوالهMك، �و"نجمة �اCعارك" �و"سيدة �النواح" �وسيدة �الليل"�"" سيدة

�و"و"اCاكرة �ع&ى�اCنتصرة" �تقف �الكاملة، �الحرب �عدة �6ي �البابلية �الفنية �Iعمال �مثل|dا ،"

القوس�والكنانة�والسيف،�وتظهر�فوق�رأسها�النجمة�الثمانية،�كما�أسلح|dا:�أسدين،�تحمل�

  .2يظهر�بالقرب�م�dا�مشهد�لوعل�ن�متشابك�ن

"6ي�اCيثولوجيا�السورية�ع&ى�إحدى�اCسMت�"مقاتلة�عارية�فوق�فرس��وتظهر�"عشتارت

ية�إ��و£ي�عار �هاوهناك�مشهد�آخر�ل�…بنبلة�من�قوس�ي،�ترموقد�شدت�عنانه�ع&ى�جسدها

�جوادً  �تمتطي �أصابعها، �6ي �وخواتم �عنقها، �6ي �قMدة �وتلامن �يدهـ، �6ي �بسMح �تقول�3ا"ـوح .

  والدمار:�ترتيلة�بابلية�واصفة�عشتار�سيدة�اCعارك�

  "أنت�ربة�كل�سMح،�ولك�Iمر�الفصل�6ي�اCعارك�

  أنت�سبب�العويل�والنواح،�تزرع�ن�العداوة�وتفرق�ن�ب�ن�Iخوة،��

                                                           
 .271,�ص1980،�تالكلمة�للنشر�والتوزيع،�ب��و�ر ،�دا1،�طمغامرةالعقل�وhى:�سالسواح،�فرا�1
 .51،�صعشتارومأساةتموز عبد�الواحد:��لع&ي،�فاض�2
،�م1978،�بمكتبة�سومر،�حل�ر ،�دا1،�ترجمة:�محمد�وحيد�خياطة،�طقاموسjلهةو�ساط��ازدارد:��3

 .224ص
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شحة�بالرعب�والهول أي�"جوت�� ��
ّ
  ا"�أنت�متمنطقة�باCعارك،�مت

  سمك��dh¶�السماوات�وIرض�الذكر���

  .1"يرتجف�Wلهة،�وت��نح�أرواح�البشر��

  اCنشدون:�و6ي�نشيد�ارتقاء�عشتار�يقول�

  اجع&ي�الجيوش،�يا�سيدة�اCعارك���تتجابه�وتتصادم"

  يا�إلهة�جو�ت�القتال،�قودي�اCعركة،�

  وكأdeا�مجموعة�دمى�تحركها�يدك�

  أي�إن�ن،�6ي�كل�مكان�يعرف�صليل�السMح�واCذبحة�

  .2"اجع&ي�البلبلة�لعبتك�وكأنك�ترم�ن�ال·�د

و6ي�أسطورة�"بعل"�Iوغارتية،�تكشف�إلهة�الخصب�"عناة"�عن�وجهها�Iسود،�وقوdhا�

  وصفها:�Iنثوية�اCدمرة،�فتقول�Iسطورة�6ي�

  حاربت�اCدن"

  سكان�السواحلسحقت�

  غلبت�رجال�الشرق 

َور 
ُ
  تح|dا�الرؤوس�مثل�الك

�اCحارب�ن�مثل�تMل�القمح
ّ

  أكف

  6ي�احتدام�القتال

  الرؤوس�حول�خصرها

  ركبتاها�غطست�بدم�الحراس�

  .3النجيع�جمد�ع&ى�رداdjا"

                                                           
 .214،�صلغزعشتارالسواح:��1
 .3/290،�م1999،�تالساي،�ب��و�ر ،�دا1،�طديوان�ساط��:�مالشواف،�قاس�2
 .214+213ص�،أوغاريت(أجيال،أديان،مmحم)وهيبة:�الخازن،�نسيب��3
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،�فأداdhا�ال��Fتزرع�بوساط|dا�الحب�6ي�قلوب�اوكان�لæلهة�"أفروديت"�وجهها�Iسود�أيضً 

البشر،�£ي�نفس�السهام�ال��Fتؤدي�إcى�ال|dلكة،�وقد�عبدت�6ي�اس��طة�وق��ص�إلهة�للحرب�

�"افروديت� �اسم �تحت �للموت �إلهة �عبدت �كما �الكاملة، �الحرب �عدة �6ي �وصورت واCعارك،

كما�أذكت�"فينوس"�نار�حرب�طروادة،�وجعلت�Wلهة�ينقسمون�ع&ى�أنفسهم�إcى��.1"اCقابر

فريق�ن�متحارب�ن،�فريق�مع�الطرواد،�وآخر�مع�lغريق،�وانضمت�إcى�فريق�الطرواد�الذي�

  .2مثل�قوة�الشر�والطغيان�و¡عتداء

وقد�حاول�بعض�الباحث�ن�تفس���هذه�¡زدواجية�6ي�شخصية�عشتار،�فم�dم�من�ردها�

إcى�صلة�عشتار�Iم�الك��ى�بحياة�lنسان�"سواء�عندما�يف6��µي�خضم�اCعركة،�أو�عندما�

�الجنس�ن" �واتصال �العاطفة �لهيب �من �الزهرة�����������3يخلق �ظهور �إcى �عزاها �من �وم�dم ،

�أحيانً  �وأحيانً �ا(رمز�عشتار) �اCساء، �واللذة��ا6ي �الحب �إلهة �فاعت��وها �السحر، �وقت أخرى

،�ويرى�Iستاذ�فراس�4هة�اCساء،�وإلهة�الحرب�والدمار�ح�ن�تكون�إلهة�الصباحح�ن�تكون�إل

السواح�أن�Iساط���القديمة�تظهرها�"تارة�ابنة�لسن�إله�القمر�وتارة�ابنة�èنو�إله�السماء،�

فكابنة�èنو�كانت�عشتار�إلهة�للخصب�والحب�ومتع�الحياة،�وكابنة�لسن�القمر�حاكم�الليل،�

  .5"�ر�وسيدة�للحرب�واCعارككانت�إلهة�للدما

وعندما�اdeارت�الديانة�العشتارية،�وحلت�محلها�آلهة�الشمس�الذكور،�بقي�وجه�عشتار�

�£ي� �الغرب �"ففي �الفولكلورية �الحكايات �6ي �وتبع��ت �السوداء، �صورdhا �وتفتتت Iبيض

الة"�"ال�dّ الساحرة�العجوز�الشمطاء،�ال��Fتركب�عصا�اCقشة�طائرة�6ي�الهواء،�و6ي�بMدنا�£ي�

                                                           
 .223،�صعشتارلغز�1
 .32م،�ص1981،�دار�ال�dضة�العربية،�ب��وت،�فينوسوأدونيسمحمد:�جمعه،�بديع��2
3�Saggs, H.W.F: The Greatness that was Babylon, New York, 1962, P.333. 
وعشتارومأساة،�147،�ص.تد،�،�دار�ال�dضة�العربية،�القاهرةالشرقالخالدانظر:�زايد،�عبد�الحميد:��4

 .50ص�تموز 
 .212،�صلغزعشتار�5
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مصاصة�الدماء،�و£ي�"السماوية"�خاطفة�Iطفال،�و£ي�"الغولة"�آكلة�البشر�ال��Fاحتفظت�

.1"�أمنا�الغولة…ع&ى�أdeا�ابلقب�Iم�حيث�يش���إل�dا�الناس�دوًم   

  الجاه%ي:صدى�مالك�9ى,يالشعر

أك���الشعراء�الجاهليون�من�ذكر�الدمى�والتماثيل�6ي�أشعارهم،�وربطوا�بي�dا�وب�ن�اCرأة�

  :�2فقال�النابغة

ــــــــــــــــــــة �أودميـــــــــــــــــــة,ـــــــــــــــــــيمرمـــــــــــــــــــرمرفوعـ �

� �

�شـــــــــــــــــادوقرمــــــــــــــــــــديُ رٍّ بنيـــــــــــــــــتبـــــــــــــــــآُج   �

 ��ëعI3وقال��:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــورمحراVuـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــةصـ �كدميـ �

� �

ــــــــــــــــــــر  �بمـــــــــــــــــــذهب,ـــــــــــــــــــيمرمــــــــــــــــــــرمائـ �

  :�4وقال�بشربن�أبي�حازم 

�الحـــــــــــــــــــــدوجمخـــــــــــــــــــــدراتكــــــــــــــــــــأنع%ــــــــــــــــــــى �

� �

�دمــــــــــــــىصــــــــــــــنعاءخــــــــــــــطلهــــــــــــــامثـــــــــــــــال  �

�تكرار  �العMقة��5و6ي �وراء �تكمن �رمزية �بعMقة ��ëي� �ما �أو�التمثال، �بالدمية �اCرأة تشبيه

�أو� �لل�¶ي�ن �ليس �أنه �ع&ى �الشعر�الجاه&ي �6ي �التشبيه �إcى �نظرنا �إذا �الطرف�ن؛ �ب�ن الظاهرة

�الحقيقة" �اقتناص �إcى �يسÎى �الذي �lنساني �الوجود �أعماق �6ي �"يضرب �وإنما �6التوضيح

                                                           
 .234،�صلغزعشتار�1
 .93م،�ص1977،�ةاCعارف،�القاهر �ر ،�تحقيق:�محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�داديوانه�2
 .189م،�ص1974ال�dضة�العربية،��ر ن،�دا�:�محمد�محمد�حسق،�تحقيديوانه�3
 .182م،�ص1995،�ت:�عزة�حسن،�دار�الشروق�العربي،�ب��وق،�تحقيديوانه�4
5�� القيسانظر: امرئ �تحقيقديوان ،� :� �أبو�الفضل �طمحمد �4إبراهيم، �القاهرة، �دار�اCعارف، م،�1984،

�29ص ،58� ،110� شداد، بن عن��ة ديوان �تحقيقوشرح ،� �ط: �شل®�، �رؤوف �اCنعم �دار�الكتب�1عبد ،

� �ب��وت، �ص1980العلمية، �38م، ، �دب ,ي دراسات كتاب ضمن �يادي، داود :�العربيوشعرأبي

�غرنباوم ،� �فون، �غوستاف �ترجمة: �عباس، �إحسان �د.ت، �ب��وت، �الحياة، �324صدار�مكتبة ،وديوان

العبادي زيد بن �تحقيقعدي ،� �جبار : ��محمد �بغداد، �للنشر، �دار�الجمهورية �ص1965اCعيبد، ،�84م،

سح الحسحاسيوديوان ب�� عبد �تحقيقم ،� �والنشر،�: �للطباعة �الدار�القومية ،�µيمCالعزيز�ا� عبد

 .43م،�ص1965القاهرة،�
 .110،�صالصورةالفنية,يالشعرالجاه%ي,يضوءالنقدالحديثنصرت:�عبد�الرحمن،��6
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وأبعاد�ينب¸ي�أ��يخل�dÑا�الشاعر،��ن�هذا�التمثال�له�ارتباطات�دينية�"فالتمثال�له�مقاييس�

أما�،�1ينب¸ي�أن�يحافظ�الشاعر�ع&ى�آثارها،�مهما�كانت�هذه�Wثار�باهته�أو�موغلة�6ي�القدم"

دينية،�ف��Ïتع��µالصنم�أو�الصورة�اCنقوشة�من��االدمية�فما�زال�معناها�اللغوي�يحمل�آثارً 

  .2الرخام

�–ن�هذه�التماثيل�والدمى،�تصاوير�لربات�عبدها�الجاهليون،�فهل�يقدر�الوث��µو6ي�ظ��µأ

�يق �الرحمن�كما �عبد �نصرت �للمرأة�"�–ول�الدكتور �يكن �لم �إن �يعبد �اCرأة�بما �تشبيه ع&ى

لدمى�Iم��اوهل�كانت�هذه�التماثيل�والدمى�امتدادً ،�3اCوجودة�6ي�الشعر����Æمن�القداسة؟"

�Iنث �وتماثيلها �اCرأة�الك��ى �ع&ى �خلعوا �الجاهلي�ن �أن �وبخاصة �قبل؟ �من �ذكرناها �Fال� وية

�فيه� �بوجودها �اCكان �6ي �بقاءهم �وعلقوا �باCرأة، �الخصب �وربطوا �Iم، �lلهة �تلك أوصاف

�طلل� �إcى �اCكان �يحيل �ورحيلها �رحلوا، �رحلت �وإذا �وحيوية، �بهجة �وتملؤه �الحياة �dhبه �deا

� �عليه �ويسيطر �اCوت، �يسكنه �فيه�مقفر �وتسرح �وIمطار، �الرياح �به �تلعب الجدب،

� �ألفاظ �أشعارهم �6ي �ف��ددت �ال��ية، �Wبدة �الحيوانات �و"رسم"�مثل: �و"أقوت" "عفت"

�امرأة� �فأي �والفناء، �اCوت �ع&ى �تدل �وكلها �و"هامد" �و"داثر" �و"الب&ى" �و"قفر" و"دمنة"

�وتص���خرابً  �ع�dا �رحلت �إذا �تقفر�ديارها �Fال� �تلك ��؟!احقيقية �ثم ���نجد �Iغلب��–إننا 6ي

 عند�هؤ�ء�الشعراء�أطI–�Mعم�
ً
من�غ���امرأة،�وهم�ينسبون�هذه�IطMل�إcى�إناث�مثل:���

،�وخولة�د،�وهنسلم��وهند،�والرباب،�وأم�أو6ى،�وأسماء،�وسليم�،�وأم�معبد،�ومية،�وسعاد

  وغ��هن.

� �بعث �ع&ى �وقدرdhا �الخارقة، �قوdhا �6ي �اCرأة �هذه �قداسة �إذا�وتتبدى �اCوتى �6ي الحياة

  ثدي�dا:�أسندdhم�إcى�صدرها،�وغذdhم�بل�ن�الحياة�من�

                                                           
  .64م،�ص1981،�ب��وت،�الصورة,يالشعرالعربيح��آخرالقرنالثانيالهجري ع&ي:�البطل،��1
2�� �أبابن ��و منظور، �جمال: الفضل لسان 6طالعرب، �ب��و، �تدار�صادر، �محمم1997، �والزبيدي، �د،

�:��ïتاجمرتحكومة�الكويت،��ةتحقيق:�عبد�الستار�أحمد�فراخ،�مطبع،�القاموس,يجواهر�العروس

 (دمي).،�م1965
 .111،�صالصورةالفنية,يالشعرالجاه%ي�3
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يدعون�من�﴿إن�وجل:�ويؤكد�القرآن�الكريم�عبادة�العرب�Iم�الك��ى�Iن6��Ýي�قوله�عز�

 
ً
�إناث �إ� �مع2��µ﴾ادونه �إcى �lلهة �µمع� �من �ÝنI� �لفظة �تطور �بيان �الكريمة �Wية �ففي ،

:�"لم�يكن�ñي�من�أحياء�العرب�إ��وله�صنم�يعبدوdeا�يسموdeا�4إذ�يقول�ابن�منظور �3الصنم

ليس�فيه�روح�مثل���ءكل���بقوله:�أن��Ýب��µفMن،�وفسر�lناث�6ي�Wية�الكريمة�السابقة�

  ���.5الخشبة�والحجارة

� �مثل: �مؤنثة �بأسماء �العربية �القبائل �بعض �تسم� �من �سميث �روبرت مدركة،�"واستدل

�وخندف �سلسلة��وطابخة، �6ي �الكلمات �بعض �وجود �ومن �وأمثالها، �ومرة �وجديلة وظاعنة

Iنساب�مثل:�البطن،�والفخذ،�والصلب،�والظهر،�والدم،�والرحم،�ع&ى�وجود�دور�Iمومة�

  .6عند�العرب��ن�لهذه�Iسماء�صلة�وعMقة�بجسم�Iم"

أنجب�مـن�أم�الت:�فقولقد�اح��مت�العرب�اCرأة�الولود،�مك��ة�النسل،�وضربوا�dÑا�اCثل�

البن�ن�و£ي�بنت�عمرو�بن�عامر�جدة�لبيد�بن�ربيعة��بيه،�وأنجب�من�عاتكة�و£ي�بنت�هMل�

                                                           
،�لم�يصدق�نقادنا�القدماء�إمكان�حدوث�ما�قاله�Iع6���ëي�البيت�Iول�191-189،�صديوان�ع����1

وأخ��ني�بعض�شيوخنا�أنه�قال:�الخ،�… إcى�صدرها��الو�أسندت�ميتً قوله:�اCرزباني:�"وأنكروا�عليه��فقال

ع&ى�محمد�تحقيق:�،�ا�وشحاCرزباني:��أدرك�الناس�وهم�يزعمون�أن�هذا�البيت�أكذب�بيت�قالته�العرب"

  قوله:�6ي��72ص�ديوانعن��ة:�.�وانظر76،�صم1965البجاوي،�دار�deضة�مصر،�القاهرة،�

مهفهفةوالسحرمنلحظا�Vا    
ّ
 متميتإذاكل

ً
 يقوممناللحداــ

 .17،�آية�النساءسورة�2
 اللسان�"صنم".�3
 .523-1/521م،�1970،�دار�العلم�للمMي�ن،�ب��وت،�ا�فصل,يتاريخالعربقبل�سmمجواد:�د.�ع&ي،��4
،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�1د.�أحمد�عبد�السMم،�طتحقيق:�،�جمهرة�مثالهMل:�العسكري،�أبو��5

 .259-2/258،�م1988
 .67كرم�البستاني،�دار�صادر،�ب��وت،�د.ت،�ص:�،�تحقيقديوانه�6

ـــــــــــــا �لــــــــــــوأســــــــــــندتميتــــــــــــاإhــــــــــــىنحرهـ �

� �

�عــــــــــــاشولــــــــــــمينقــــــــــــلإhــــــــــــىقابــــــــــــــر  �

  ح�ــــــــــــــ�يقـــــــــــــــولالنـــــــــــــــاسممــــــــــــــارأوا 

  

  1للميـــــــــــــــتالناشــــــــــــــــــرايـــــــــــــــاعجًبـــــــــــــــ 
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��Ê،�وóنجاdÑا�مدحها�ببن�مرة،�وأنجب�من�بنت�الخرشب�و£ي�فاطمة�Iنمارية�زوج�زياد�الع

  :�الشعراء�ولقبوها�بالجنية�فقال�حاتم�الطائي

ـــــــــــاد �لعمـــــــــرك،مـــــــــاأضــــــــــاعبنـــــــــوزيـ �

� �

 ــــــــــــــعذمــــــــــــار �أبــــــــــــVWم،فــــــــــــيمنُيضيـ �

  
ً
�ابنــــــــــــــــوجنيــــــــــــــــةولــــــــــــــــــدتسيوفــــــــــــــــــ �

 

ـــــــــــــــُع   �صــــــــــــــوارمكلهــــــــــــــاذكــــــــــــــرصنيـ �

�العاقر�  �اCرأة ��–وكانت �وجمالها �حس�dا �بلغ �أو��ب�¶از�الضرائر��–مهما �للطMق معرضة

  1الباري:�زوجها،�قال�معقر�

�لهــانــاهضللــوكرقــدمهــددتلــه �

� �

�كمــــــامهــــــددتللبعــــــلحســــــناءعــــــاقر  �

�حليلهــــــــــــاتخـــــــــــافنســــــــــــاءيب�ـــــــــــ�زن  �

 

�محـــــــــــــــردةقـــــــــــــــدأحرد�Vـــــــــــــــاالضرائــــــــــــــــر  �

 
ولذا�كانت�تلجأ�إcى�بعض�الطقوس�السحرية�كي�تنجب،�وم�dا�العبور�فوق�جثة�القتيل�

  :�2بن�أبي�خازم�Iسدي�6ي�رثاء�رجل�من�قومه الشريف�سبع�مرات،�قال�بشر

�تظــــــــــلمقاليــــــــــتالنســـــــــــاءيطأنـــــــــــه �

 

 �أ¢ُيلقـــىع%ـــىا�ـــرءم¡ـــ�ُر يقلـــن: �

 
� �تزال �وسط�و� �6ي �"الباجندا" �قبائل �عند �ماثلة �اCخصبة �اCرأة �إcى �القديمة النظرة

أفريقيا،�حيث�يربط�أبناؤها�ب�ن�خصب�اCرأة�وخصب�Iرض،�فيسرحون�الزوجة�العاقر��ن�

وجودها�يصيب�Iشجار�ال��Fيملكها�الزوج�بالعقم،�بينما�يعت���الزوجان�اCتئمان�عMمة�ع&ى�

  .3لقدرة�ع&ى�زيادة�الثمارالتمتع�بالخصوبة�ومن�ثم�ا

�جمع� �فقد �القديمة �Iسطورية �بالرموز �مثقلة �الشعر�الجاه&ي �6ي �اCرأة �صورة وتبدو

الشعراء�لها�صفات�Iمومة�والخصوبة،�وذكروا�من�رموزها�الظ®��والنخلة�والدرة�والشمس�

                                                           
 .11/166،��غاني�1
 .120ديوانه،�ص�2
3�� �انظر: �فريزر، الذه£�جيمس: �الغصن ،� �طترجمة: �أبو�زيد، �للكتاب،�1أحمد �العامة �اCصرية �الهيئة ،

 .75م،�ص1971القاهرة،�
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ورة�والبيضة،�وكلها�ت��ز�صورة�Iم�اCقدسة�بشكل�غ���واع�مما�يدل�ع&ى�تواجد�هذه�الص

  6ي�الMشعور�الجمÎي�العربي.

وكما�ارتبطت�اCرأة�بالحياة�والخصب�6ي�الفكر�الجاه&ي،�ارتبطت�كذلك�بالحرب�والدمار،�

�lنسان� �مخيلة �عن �غريبة �تكن �لم �القديمة �الديانات �عرف|dا �Fال� �اCحاربة �الربة فصورة

6ي�العربية�وليست��،�فالحرب�أن�Ýاالجاه&ي،�الذي�عقد�صلة�ب�ن�Iن��Ýوالحرب�لغة�وتصويرً 

�و"1اذكرً  �تزوجت��العوان�، �Fال� �س�dا �6ي �النصف �الثيب �اCرأة �Ïف� �بي�dما، �مش��كة �صفة "

،�ولعل�هذه�الصفة�قد�2وجربت�6ي�مقابل�البكر،�و£ي�الحرب�ال��Fقوتل�ف�dا�مرة�بعد�مرة

تحرفت�من�(عناة)�إلهة�الخصب�والحرب�الكنعانية،�وقد�وردت�6ي�شعر�زه���بن�أبي�سلم��

  :�3شاعر�السلم�والحرب�6ي�الجاهلية�6ي�قوله

  ضروس�VرالناسأنياVuاعصل  وانمضـرةــــــإذالقحتحربع  

  :�4رـو6ي�شعر�عبيد�بن�Iبرص�6ي�قصيدة�له�يخاطب�ف�dا�امرأ�القيس�بعد�مقتل�أبيه�حج

  ــرامـــضـــــابـــهــــــرامــــــفضـــلـــ��تـــح  ونس��للحربالعوانإذابدت  

  :�5و6ي�قول�عن��ة�بن�شداد

  ــاـــــــــاهـــــــنممــنجنــــمأكـــيلــــــإنـــف  فإنتكحربكمأمستعوانـا  

  :�6فالحرب�أن��Ýتلقح�بعد�حيال�كما�يقول�الحارث�بن�عباد

  ــالــــــيـــربوائـلعـنحـــتحـــلقح  ــيــــــنــــةمــــــامــــعـــطالنــــــقربامرب  

                                                           
 "حرب".�اللسان�1
 "عون".�اللسان�2
صنعة�lمام�أبي�العباس�أحمد�بن�يح��Ëالشيباني�ثعلب،�الدار�القومية�:�ديوانزه��بنأبيسلمىشرح�3

 .103،�صم1964للطباعة�والنشر،�
 .124،�صم1957مصطفى�البابي�الحل®�،�القاهرة،��ة،�مطبع1:�حس�ن�نصار،�طق،�تحقيديوانه�4
 .168،�صديوانه�5
6�� �قريب: �بن �اCلك �عبد �بن �اCلك �عبد �السMم��صمعياتIصمÎي، �شاكر�وعبد �محمد �أحمد �تحقيق: ،

 .71م،�ص1979،�دار�اCعارف،�القاهرة،�5هارون،�ط
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تحمل�وتلد،�ترضع�وتفطم،�و£ي�مخصبة�متئمة،�بيد�أن�غلماdeا�غلمان�شؤم،�وغMلها�

  :�1الدماء�اCسفوكة�ال��Fتضا£ي�ما�أنتجته�أرض�العراق�الخصبة

 ـــوت  هاـــىبثفالـفتعرككمعركالرحـ  
ً
  ــمــــجفتتئـــثـمتنتالقحكشافـ

  عـادثـمترضـعفتفطـمر ـكأحم  فتنتجلكماغلمـانأشـامكلهم  

تغـل»هـــفتغ  ¢  قرىبالعـراقمنقفيـزودرهـم  ـاـــهـــلـــلللكـمما

�القيس� �امرئ �قول �6ي �القديمة �العقيدة �من �عناصرها �تسربت �Fال� �اCرأة �صورة وتتضح

 مشاك
ً
Mرأة�والحرب�C2ب�ن�ا�:  

  لجهــول ــهالكـــتـــزينـــىبــــــسعـــت  ــةـــــــــــــــتيـــــونفــــــــكــــاتــــربأولمــــحــــال  

  لـــيـغ��ذاتخلاعادتعجوًز   ح��إذااستعرتوشبضرامها  

  ـلــــــبيـــتقــــموالــــــشـــــةللـــروهـــمك  ـرتــــكــــاوتنــــهــــزترأســــــــاءجــــشمط  

� �امرؤ �رسمها �Fال� �الصورة �عشتار�فهذه �صورة �مع �تتطابق �تكاد �اCرأة، �للحرب/ القيس

بوج�d�dا:�Iبيض،�ح�ن�تكون�عوانا�فتية،�جميلة،�تغوي�عشاقها�وتغري�dÑم،�وIسود،�ح�ن�

Iم�الغولة�مصاصة��و ،�أتحولت�6ي�اCأثور�الشع®��إcى�اCرأة�الساحرة،�أو�العجوز�الشمطاء

�إdeالدماء �ال�ا، �تلك �أشعلت �Fال� �"البسوس" �أربع�ن�حصورة �بكر�وتغلب �ب�ن �الضروس رب

�6ي�اعاًم  �السMم �علية �صالح �ناقة �مع �توحدت �Fال� �اCقدسة �السائبة �ناق|dا �اغتيلت �ح�ن ،

  الفكر�الجاه&ي.

�Ýم�"كانوا�6ي�الحرب،�ربما��ن،�فإ6ي�ظل�هذا�الفهم�ل¿نdeعن�العرب�بأ���õلوWما�ذكره�

�فب �النساء �إcى�السلمأخرجوا �ويقودهم �نار�الحرب �يطفئ �ذلك �أن �يرون �الصف�ن، �ب�ن ،�"لن

  بعضهم:�قال�

  

                                                           
 .21-19،�صشرحديوانه�1
�بن�قتيبة،��الشعروالشعراءوردت�هذه�Iبيات�لعمرو�بن�معد�يكرب�الزبيدي�6ي��د،�وق353،�صديوانه�2

 .1/380،�م1977،�ةال��اث�العربي،�القاهر �ر ،�دا3أحمد�محمد�شاكر،�ط:�قتحقي
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  ونحننmقVWمببيضقواضب  لقونابأبوالالنساءجهالــة  

  Wخر:�وقال�

  1"إذاغدت,يصورالسعالـي  لبا»بــوالـــيـهاتردالخـــيـــه  

وإنما�هو�موروث�قديم،�يرتبط���يغدو�من�أعاجيd²م،�ومن�مذاهd²م�الغريبة�كما�يقول،�

بطقس�من�طقوس�Iم�الك��ى�عشتار�مانحة�اCوت�والحياة،�إذ�يغدو�فرج�اCرأة�اCنجب�هو�

القادر�الوحيد�ع&ى�استمرارية�الحياة�وحفظ�الجنس�البشري�من�الهMك�من�خMل�إيقاف�

  �الدم�اCسفوح�بالبول�اCنبعث�منه.

وس،�زوج�الحارث�بن�عوف�اCري،�6ي�إطفاء�وينساق�6ي�هذا�السياق،�دور�ب�dسة�بنت�أ

��µنار�الحرب�ب�ن�عبس�وذبيان،�إذ�قالت�لزوجها�ح�ن�أراد�أن�يب"� أتفرغ�لنكاح�النساء�dÑا:

� �بي�dم–بعضها�تقتلوالعرب �فأصلح �القوم، �هؤ�ء �إcى �ثاخرج �فلن��م، �أهلك، �إcى ارجع

  .2يفوتك"

  واللهو:عشتار(الزهرة)ربةالعشقوالجنس

� �ارتقى �رموًز ح�ن �ل«لهة �اتخذ �نحو�التجريد، �وارتفع �البشري، ��االعقل �فجعل6ي �السماء

يتمثل�6ي�نجم�أو�كوكب�أو�مجموعة�من�النجوم،�جاء�6ي�اللوح�الخامس�من��الكل�م�dا�رمزً 

  .�3"أن�النجوم�£ي�صور�Wلهة�و£ي�رموزها"البابلية:�أسطورة�الخلق�

أهم�Wلهة�وأعظمها،��deا�Iم�الك��ى،�وCا�كانت�"عشتار"�6ي�نظر�lنسان�القديم�من�

�اCج �كواكب �أجمل �"الزهرة" �6ي �تمثلها �فقد �الكون، ��حداث �اCحركة �العظم� وعة�موالقوة

الشمسية�وأCعها،�وتم�¶ها�بالحسن�والd²اء�والجمال،�فسماها�السومريون�"إنانا"�أي�سيدة�

                                                           
1�� �محمود ،��õلوW� العربشكري: أحوال معرفة ,ي �رب �طبلوغ �ب��وت،�2، �العلمية، �دار�الكتب ،

 .5+3/4هـ،�1314
 .10/296م،�1995،�دار�الفكر،�ب��وت،�2عبد�مهنا،�ط:�،�تحقيق�غانيالفرج:�Iصفهاني،�أبو��2
 .88،�صم1970بغداد،��ة:�وليد�الجادر،�جامعة،�ترجمالديانةعندالبابلي�نبوت��و،�جان:��3
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النجم�“عل�dا�ب�فقد�أطلقوا�،�أما�العر 1السماء،�حيث�"إن"�تع��µسيدة،�و"آن"�تع��µالسماء

"زهر"�أي�النجم،�وعند��أو�أي�النجم�اCن���الثاقب"�و6ي�اللهجة�اCهرية�تسم��"كبكيب�نوير"

�تسم� �أور"�الع��ي�ن �Wر �"كوكب �وعند �ا��ïCء، �النجم �النجم�اأي �أي �نوجا" �"كوكب مي�ن

�شوترتو" �جيتملتو �"نيجيتو �البابلي�ن �وعند �العظي�ا��ïCء، �التام �النور �"شرت�أي �أو م،

وقد��3"ملكة�السماء"عند�معظم�الشعوب�القديمة�تلقب�بـو£ي��2ملكة�النجوم""ككابي"�أي�

�كوكب� �6ي �ممثلة �اCلوكية �عرش �وارتقاءها � �السماء �عشتار�إcى �صعود �الباب&ي �Iدب خلد

  الزهرة�6ي��نشيد�ارتقاء�عشتار،�وفيه:�

  "إcى�هذه�اCكانة�أي�عشتار�ارتقي

  اعل�dم�جميعً ارتقي�إcى�اCلكية�

  بي�dم�اأي�إن�ن،�كوني�أنت�Iك���Cعانً 

  الكواكب"��–وليطلقوا�عليك�تسمية�"عشتار�

  وإcى�جوارهم��اسمو ليو 

  �.4"فليتبدل�مكانك�إcى�اCكان�Iع&ى

اش|dرت�ع&ى�مر�Iزمان�إلهة�للحب�والجمال،�وربة�للعشق،�وملكة�للذة،�وسيدة�للدافع�

�طقوس� �ومن �بالعشتاريات، �اCعروفات �اCقدسات �بالعاهرات �عبادdhا �وارتبطت ،��Êالجن

�اللقوة�lخصابية�الكونية،�ودعًم �اعبادdhا�البغاء�اCقدس�الذي�كان�يقام�6ي�معابدها�مددً 

  ية�الوجود،�وتواصل�الحياة.�ر لطبيعة�وIرض،�وللمحافظة�ع&ى�استمرالها،�وذلك�óخصاب�ا

                                                           
 .6/130م،�1961،�دار�اCعارف،�القاهرة،�مصروالشرق�دنىالقديمنجيب:�ميخائيل،��1
 .196ص،�القديمالتاريخالعربيديتلف:�نيلسون،��2
3�� �ديورانت، �ول انظر: الحضارة: �مقصة �2/216ج1، �صمويل �وكريمر، ،� القديمنوح: ،�أساط��العالم

�ترجمة �القاهرة،�: �للكتاب، �العامة �اCصرية �الهيئة �مطبعة �يوسف، �الحميد �عبد �ص1973أحمد ،�87م،

 .190م،�ص1981،�دمشق،�سومروأكادوديع:�وبشور،�
 .3/288،�ديوان�ساط��قاسم:�،�فالشوا�4
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فعشتار�الزهرة،�£ي�الب¸ي�اCقدسة،�ومركز�الطاقة�الجنسية�العارمة�الdh����Fدأ،��ن�6ي�

�يدفع� �من �وأنا �الحنون، �العاهرة �"أنا �نفسها: �واصفة �تقول �الحياة، �لعالم �همود سكوdeا

  .c1ى�الرجل"ة�إأالرجل�إcى�اCرأة،�ويدفع�اCر 

� �Fش� �صور �6ي �الوثنية �الديانات �جميع�2عارية��مرأةشخص|dا �6ي �اCعابد �لها �وأقامت ،

بابلية��امرأة"ينب¸ي�لكل�ه��ودوت:�يقول�،�أنحاء�العالم�القديم�Cمارسة�الجنس�اCقدس�ف�dا

 أن�تجلس�6ي�هيكل�الزهرة�مرة�6ي�حياdhا،�وأن�تضاجع�رج
ً
M� ًا�أ��تعو .اغريبdى�..�وكان�عل�cد�إ

�خارج�اCعب �6ي �ويضاجعها �6ي�حجرها، �من�الفضة �قطعة �ُيلقي�أحد�الغرباء �Fح� ،�3د"ـم·¶لها

� �جيمس �ويقول �سابًق فريزر: �ق��ص �6ي �العرف �قبل�ا"ويظهر�أن �النساء �جميع �يلزم �كان ،

�أو� ،�Fأفرودي� �اسمها �كان �سواء �lلهة �هيكل �6ي �الغرباء �يضاجعن �أن ..�عشتاروت.الزواج

�االدافع�لذلك،�فإنه�لم�يكن�مجرد�انغماس�6ي�الفسق�الشهواني�بل�كان�واجبً ومهما�يكن�

  .4"يقام�به�خدمة�لæلهة�Iم�العظم��اخط��ً �ادينيً 

وذكر�اCقريزي�6ي�خططه�أن�اCلك�"تدراس�بن�حيا"�أحد�ملوك�مصر�القدماء،�ب��µللزهرة�

صورة�امرأة،�جعل�بحذائه��6ي�اعظيًم �ا6ي�غربي�مدينة�"منف"،�وأقام�فيه�صنًم �اعظيمً �ابيتً 

،�وقد�انتشرت�معابدها�6ي�فينيقيا�وق��ص�وأرمينيا�واليونان�وبMد�5بقرة�ذات�قرن�ن�وضرع�ن

  كنعان�وعند�الع��ي�ن.

                                                           
 .181،�صلغزعشتار�1
 .57،�صو�ساط��قاموسjلهةوازدارد:�،�2/299ج1م،�الحضارةقصةديورانت:�ول�انظر:��2
�ول��3 �،�وانظر2/229ج1م�قصةالحضارةديورانت: :�،��،�وح192F،�صعشتارلغز تاريخسوريةفيليب:

 .1/132م،�1982جورج�حداد�وعبد�الكريم�رافق،�دار�الثقافة،�ب��وت،�ترجمة:�،�ولبنانوفلسط�ن
،�اCؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�3ج��ا�إبراهيم�ج��ا،�طترجمة:�،�أدونيسأوتموز جيمس:�فريزر،��4

 .43م،�ص1982ب��وت،�
عش��وتحبيب:�نافع،�:�،�وانظر1/245،�مكتبة�إحياء�العلوم،�ب��وت،�د.ت،�الخططا�قريزيةاCقريزي:��5

 .18م،�ص1948،�دار�مجلة�Iديب،�ب��وت،�وأدونيس
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�الرمز� �هذا �يندمج �وقد �ثمانية، �بنجمة �القديمة �وIختام �اCنحوتات �6ي �يرمز�للزهرة كان

لظهورها�اCتناوب�6ي�السماء،��اونظرً ،�1برموز�آلهة�سماوية�أخرى�مثل�القمر�وقرص�الشمس

� �الشروق �قبل �وتارة �الغروب، �عند ��–تارة �الشمس �حول �لدوراdeا �ربة��–تبعا �سموها فقد

�السحر �وربة �6ي�2اCساء �والقتل �الحرب �وإلهة �اCساء، �6ي �واللذة �الحب �إلهة �فاعت��وها ،

  الصباح.

باسم�"عناة�أو�عستارت"��انتقلت�عبادdhا�من�بMد�الرافدين�إcى�الكنعان�ن�فعرفت�عندهم

�شما �فينيقيا  و6ي
ً
�البحر�غربً �� �ع��ت �الفنيقي�ن �ومع �"استار" �Wشوري �باسمها ،�اعرفت

�هناك� �تعبد �وكانت �"فينوس" �باسم �روما �و6ي �"أفروديت" �باسم �اليونان �بMد �6ي فعرفت

�شواطئ� �ع&ى �كانت �و�دdhا �أن �وذكروا �البحر"، �"نجمة �فسموها �بحرية، �إلهة باعتبارها

  .3يقيا�من�زبد�البحر�حوdhا�صدفة،�ودفع|dا�الرياح�إcى�شطآن�جزيرة�ق��صفين

�العربية� �الذاكرة �باحتفاظ Æ®ين� �ما �اCاء، �بنات �عن �Ïبشيl� �يروdÔا �Fال� �الحكايات و6ي

�من�صفات�عشتار�البحرية،�فيصفهن��اشيئً  "أمة�ببحر�الروم�يشd²ن�النساء،�ذوات�بقوله:

�ول �حسان، �وهن �وفروج، �وثدّي �ولعب..شعور �وضحك �يفهم، �� �كMم ��هن إن�ويقال:

الصيادين�يصطادوdeن�ويجامعوdeن،�فيجدون�لذة�عظيمة���توجد�6ي�غ��هن�من�النساء،�

�البحر�ثانيً  �6ي �يعيدوdeن �رج4"�اثم �"أن �الحكايات �هذه �ومن ، 
ً
Mجارية��� �اصطاد �Iندلس من

�ح �وأحd²ا �سن�ن، �عنده �فأقامت �Iوصاف، �كاملة �الوجه، �حسناء �وأولدها�اشديًد �ابً م�dن ،

                                                           
و�ساط���1 jلهة �قاموس �وا58ص، �نظر، :� �عبد �فاضل تموز الواحد: �عشتارومأساة ،�44-42ص،

� ونيلسون: العربي �القديمالتاريخ �197ص، �وسوسه، ،� الرافدينأحمد: وادي حضارة �مطبعة�تاريخ ،

 .1/27م،�1983الحرية،�بغداد،�
 .43ص،�عشتارومأساةتموز الواحد:�فاضل�عبد��2
،�الفلكلورو�ساط��العربيةشوي:�الحكيم،��د،�وعب19ص،�فينوسوأدونيسمحمد:�انظر�جمعة،�بديع��3

 .43ص،�القديمةميثولوجياوأساط��الشعوب:�حسننعمة،�،�و 51ص
عبد�هللا�أنيس�الطباع،�دار�:�،�تحقيقنمستظرففا�ستطرف,يكلمحمد:�¡بشي�Ï،�شهاب�الدين�بن��4

 .367م،�ص1982القلم،�ب��وت،�
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�فلما�اذكرً �اولًد  �dÑا، �ووثق �معه، �السفر�فصحd²ا �أراد �إنه �ثم �سن�ن، �العمر�أربع �من �وبلغ ،

توسطت�البحر�أخذت�ولدها�وألقت�نفسها�6ي�البحر،�فلما�كان�بعد�ثMثة�أيام�ظهرت�له،�

 
ً
  .1فيه�در�ثم�سلمت�عليه�وتركته"�اكث��ً �اوألقت�له�صدف

� �عند �الزهرة �بـ�وارتبطت �اCعروف �الصنم �6ي �وشخصوها �عشتار، �الك��ى �با�م العرب

��Ïف� �Iخرى، �Iمم �عند �ع�dا �العرب �عند �عبادdhا �وطقوس �صفاdhا �تختلف �ولم "العزى"،

طلقوا�عل�dا�"كوكب�الحسن�أتحمل�معاني�البياض�وlشراق�والبهجة�والحسن�والجمال،�و 

�السماء" �هو�ال2وملكة �منظور �ابن �يقول �كما �فالزهرة �Iلوان،�، �وهو�أحسن �الن��، بياض

Iبيض�اCستن��،�ومن�الرجال�Iبيض�العتيق�البياض،�وهو�أحسن�البياض�كأن�وIزهر:�

�،�اونوًر �اله�بريًق  الحسن�Iبيض�من�الرجال،�ورجل�أزهر�أي�أبيض�حسن�مشرق�والزاهر:

� �الوجه، �والزهرة: �Iبيض، �الكوكب �وIزهران: �والقمر، �الشمس �الوح��ë،�الثو وIزهر: ر

� �وطري�والزهراء: �أي �زهري �من �وقضيت �به، �يضرب �الذي �العود �واCزهر: �الوحشية، البقرة

�F3وحاج.  

� �العربية �أن �منظور �ابن �ساقه �مما ��–ويMحظ �السامي �ال��اث �ب�ن��–حارسة �ربطت قد

�رموز� �وكلها �والجنس، �والغناء �الوحشية �والبقرة �والقمر�والثور �والشمس �والبياض الزهرة

�6ي �به،��مقدسة �الشعراء �فكلف �Iبيض �باللون �العرب �واحتفى �القديمة، اCعتقدات

�Iلوان �من �غ��ه �أك���من �أشعارهم �6ي �واستخدموه �والسمو�، �الرفعة �صفات �منه وأخذوا

والطهر�والنقاء،�فوصفوا�به�وجوه�الشخصيات�lنسانية�ال��Fكانت�موضع�إجMل�وتقديس�

عبدت�6ي�الديانات�القديمة��الشخصيات�ال�Fتلك�6ي�مجتمعهم،�كاCلوك�والسادة�وIبطال،�

  .4برم|dا،�نتيجة�وضعها�اCتم�¶�6ي�اCجتمع�حيث�أخذت�صورة�الرمز�أو�البديل�للمعبود

                                                           
 .368،�صالسابق�1
 .89م،�ص1955مطبعة�دار�الكتب،�ب��وت،�,يطريقا�يثولوجياعندالعرب،سليم:�الحوت،�محمود��2
 "زهر".�اللسان�3
 .2/159ج1م،�قصةالحضارةوديورانت:�،�3،�صأساط��العالمالقديمانظر:�كريمر:��4
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  :�1هرم�بن�سنان�ايقول�زه���بن�أبي�سلم��واصًف 

 ـفــأغرأبيضفياضي  
ّ

  أيديالعناةوعنأعناقهاالربقـا  كعـنـــك

  :�2صخر�وتقول�الخنساء�6ي�رثاء�أخ�dا

  ندُب ــهقفما,يوجهــــافعتيــــص  هــــــورتــدرصــــأغرأزهرمثلالب  

  :�3ويقول�Iفوه�Iودي

  ـســــــــــــشمـــلالـــرجــــــلتـــبيـــرقــــــزه  ــمـضكأنوجوهـــاقببيــــــنـــبم  

�اCثال� �للرجل �صفة �وجعله ،�µالدي� �بعده �Iبيض �اللون �من �أخذ �من �الباحث�ن ومن

��ëله�ب�ن�السيد�وب�ن�القمر�والثور�الوحM4الكامل�6ي�الشعر�الجاه&ي؛�فربط�من�خ.  

وكما�وصف�الرجل�اCثال�باللون�Iبيض،�كذلك�وصفت�اCرأة�اCثال�بالبياض�وبخاصة�

  :�5ة�والبيضة�والشمس،�يقول�Iع��ëاCائل�إcى�الصفرة،�ومنه�لون�الدر 

  غواصدارينيخ���دو®Vاالغرقا  ــاــــــــهــــــــــــرجـــــــــراءأخــــــــــــــــــهــادرةزهــــكأن  

  :�6ويقول�امرؤ�القيس

  سجنجـلـــولـةكالـــهـامصقـــرائبــــت  ـةـــــاضـــضـاءغيـرمفــــــمهفهفـةبي  

    اءغيـرا�حلـلـمـ��الـــمــــذاهانـــــــغ  ـرةــــاضبصفـــيـــمقانـاةالبكبكـر

  :�7ويقول�اCخبل�السعدي

                                                           
 .52،�صشرحديوانه�1
 .22،�دار�كرم،�دمشق،�د.ت،�صديوا®Vا�2
�دبية�3 الطرائف كتاب ضمن �ديوانه، ،� �وال��جمة�صنعه: �التأليف �لجنة �مطبعة ،�µيمCالعزيز�ا� عبد

 .16م،�ص1937والنشر،�القاهرة،�
�سطورة,يالشعرإسماعيل:�،�وما�بعدها،�والنعيم�،�184،�صالصورة,يالشعرالعربيانظر:�البطل:��4

 .301م،�ص1995،�سينا�للنشر،�القاهرة،�1،�طالعربيقبل�سmم
5� .417صديوانه،
 .16-15،�صديوانه�6
7� �كتابشعره، ضمن ون شعراء

ّ
�جمعهمقل ،� �الضامن: �صالح ��.حاتم �ب��وت، �الكتب، م،�1987عالم

 .313ص
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  محرابعرشعظيمهاالعجــم  ــاـــــهـــــاءبـــــــــضــــتــــــدراســــــلــةالــــــكعقي  

  حجــمسهاـــمـسلــــــيـــ,ي�رضل  تــأوبيضةالدعصال��وضعــ  

  1وتتنا£ى�صورة�محبوبة�امرئ�القيس�6ي�صورة�الزهراء/�البقرة�الوحشية�ح�ن�يقول 

  رفــجـهالــــــلإhىالسهلدونـــرم  تم���كم���الزهراء,يدمثالـ  

�Iصغر،� �بالسعد �اCنجمون �فسماها "� �والجنس �العشق �دوافع �الزهرة �إcى �العرب ونسب

وزعموا��اوسرورً �اكما�أن�النظر�إل�dا�مما�يوجب�فرًح وأضافوا�إل�dا�الطرب�والسرور�واللهو،�

�وقع� �الحال �حسنة �والزهرة �امرأة �رجل �لو�نكح �Fح� �وIلفة، �والباه �الشبق �شأdeا �من أن

  .2"�بي�dما�من�اCحبة�وIلفة�ما�يتعجب�منه

ومما�يؤكد�أن�الزهرة�إلهة�الجنس�وlخصاب�عند�العرب،�ما�ذكره�Iلو���õمن�مذاهd²م�

�اCرأ �جانبً "أن �نشرت �النكاح، �خاطب �عسر�عل�dا �إذا �كانت �م�dم �وكحلت��اة �شعرها، من

 إحدى�عين�dا�مخالفة�للشعر�اCنشور،�وحجلت�ع&ى�إحدى�رجل�dا،�ويكون�ذلك�لي
ً
M��:وتقول

  الراجز:�،�قال�3"�أب¸ي�النكاح�قبل�الصباح،�فيسهل�أمرها�وت�¶وجلكاح،�يا�

عـيماشــــتص  
ّ
 ــــئـتأنتصــــن

ّ
فدعـــيعينيـــلـــحـــوك  ـيـــــــــــعــــن¢  ـي!ـــكأو،

  4عـــطمـــمالك,يبعلأرىمنم  ثماحج%ي,يالبيتأو,يا�جمع  

  وقال�Wخر:�

  ـاــــنــــــرتقريــــلـتونشــــــــجــــوع  قدكحلتعينــاوأعفـتعينـا  

  5تظنزيناماتــــراهشينـــــا

  امس�من�ــــو�البيت�الخــــاه�الضحاك�6ي�مدينة�صنعاء،�وهــــمعبد�6ي�اليمن�بنرة�ــــوكان�للزه

                                                           
 .108م،�ص1991،�دار�صادر،�ب��وت،�3ناصر�الدين�Iسد،�طتحقيق:�،�ديوانه�1
 .26،�اCكتبة�Iموية،�د.ت،�صعجائبا�خلوقاتوغرائبا�وجوداتمحمد:�القزوي�µ،�زكريا�بن��2
 .��2/330رببلوغ�3
 اCرجع�السابق�والصفحة�السابقة.�4
 اCرجع�السابق�والصفحة�السابقة.�5
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�غمدان �"بيت �يسم� �العالم �6ي �اCعظمة �السبعة �تقام�1"البيوت �كانت �أعيادها �و6ي ،

  .2¡حتفا�ت�وIفراح�اCختلطة

�عجوًز  �كان �الزهرة �قربان �أن �الجوزي �يدdÔا،��اويذكر�ابن �ب�ن �"يقدموdeا �ماجنة شمطاء

�وينادون� كمجانتك،��ه،�ومجانتبقربان،�بياضه�كبياضك�ك،�أتيناأي|dا�lلهة�اCاجنةحولها:

كظرفك،�فتقّبل�dا�منا،�ثم�يأتون�بالحطب�فيجعلونه�حول�العجوز،�ويضرمون�فيه��وظرفه

  .3"�النار�إcى�أن�تح��ق،�فيحثون�رمادها�6ي�وجه�الصنم

"،�وتحمل�معاني�مشتقات�هذا��هو�يوم�الزهرة�اCقدس�وكان�يسم��"عروبة�ويوم�الجمعة

النكاح،�والعربة�والعروب:�وlعراب:�من�صفات�الزهرة�وخصائصها،�فالعرابة��ابعضً �¡سم

،�4اCرأة�الضحاكة،�والحسناء،�والعاشقة،�والغنجة،�والحريصة�ع&ى�اللهو،�والخائنة�بفرجها

  :�5هذه�الصفات�6ي�قولهوقد�أشار�قيس�بن�الخطيم�إcى�

  لــفــــدل،عروبيسوءهاالخ  شـاءآنسـةالــــفVWملعوبالع  

�ذكره� �ما �lسMم �بعد �Fح� �العرب �عند �الزهرة �هو�يوم �الجمعة �يوم �أن �ع&ى �يدلل ومما

� �الرسول �قول �أورد �ثم �ويومها، �الجمعة �Iزهر�هو�ليلة �اليوم �أن �من �اللسان ��صاحب

،�ولنا�أن�نتساءل�Cاذا�ذكر�ابن�منظور�6"أك��وا�الصMة�ع&ي�6ي�الليلة�الغراء�واليوم�Iزهر"

  ليلة�الجمعة�ويومها؟�ونحن�نعلم�أن�اليوم�عند�العرب�يدل�ع&ى�ال�dار�وحسب.

                                                           
محمد�مح��Ëالدين�عبد�الحميد،�:�قي،�تحقمروجالذهبومعادنالجوهرالحس�ن:�اCسعودي،�ع&ي�بن��1

� �القاهرة، �والنشر، �للطبع �1938دار�الرجاء �وانظر2/240م، ،� �ع&ي: �جواد، : قبل العرب ،��سmمتاريخ

6/446. 
 .486م،�ص1982،�دار�العودة،�ب��وت،�لكلورو�ساط��العربيةو موسوعةالفشوي:�عبد�الحكيم،��2
 .51هـ،�ص1403،�دار�القلم،�ب��وت،�تلبيسإبليسالفرج:�ابن�الجوزي،�جمال�الدين�أبو��3
 "عرب".�اللسان�4
 .103ص،�ديوانه�5
 "زهر".�اللسان�6
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�)�أي�يومFridayللزهرة�فسم��هذا�اليوم�(�اواحتفظ�اللسان�Iوروبي�بيوم�الجمعة�يوًم 

�)Frodait(الراحة،�ويوم�عبادة�lلهة�الك��ى�عندهم،�و��تخفى�العMقة�ب�ن�هذا�¡سم�و�

  .1زهرة�اليوناني�ن�القدماء

  :�2وقد�أشار�عمرو�بن�قميئة�إcى�قداسة�هذا�اليوم�عند�العرب�فقال

  ــدمــــــــروبـةبالــــعــــومالــــعmوتهيـ  وقدبّزعنهالرجلظلماورملوا  

�ال �الكوكب�و6ي �الشيعية �الدينية �النصوص �6ي �الزهرة �ت��ز �اCتأخرة �lسMمية كتابات

الثالث�من�الكواكب�السيارة�ال��Fرافقت�زحل�6ي�تدب���خلق�الكون�وlنسان�بأمر�من�اCدبر�

تعاcى�"ثم�إن�الزهرة�رافدت�زحل�ألف�سنة�خامسة،�فخمرت�خمائر�العرب�والنساء،�وأهل�

ون�العذبة،�ف·¶لت�Iمطار�معتدلة،�وظهرت�6ي�تدب��ها�Iشجار�اللهو�والطرب،�ونبعت�العي

�اCعتدلة� �الحيوانات �وتكونت �الهواء، �6ي �وانتشرت �الط��، �وظهرت �الروائح، �الطيبة اCثمرة

وواضح�من�هذا�النص�وإن�كان�ذا��3"�الناقصة،�وكل�ذلك�مقدمة�لظهور�الشخص�البشري 

�إ�  �الوجود �وأصل �تصوير�الخلق �6ي �فلسفية �Iساط���الكوكبية��صبغة �ع&ى �يعتمد أنه

  اCتوارثة�من�الشعوب�القديمة.

� �الزهرة ��–كانت �مسخها �ع&ى��–قبل �تعيش �فاتنة �جميلة �امرأة �العربية �Iسطورة 6ي

Iرض�قبل�أن�تصعد�إcى�السماء�وتتحول�إcى�ذاك�الكوكب�الMمع،�ووردت�أسطورة�الزهرة�

� �الكريم �القرآن �التفس���وقصص �كتب �6ي �العربية �تفس���قوله �﴿6ي �ع&ى�تعاcى: �أنزل وما

 4﴾اCلك�ن�ببابل�هاروت�وماروت
ُ
كر�اCلكان�،�مع�أن�السورة�الكريمة�ليس�ف�dا�ذكر�للزهرة،�وذ

                                                           
هو��DieVanerisة،�وأن�ر فينوس�الزه�Venusالجمعة�هو�6ي�Iصل�من��Vendredيرى�أنيس�فريحة�أن��1

 .113م،�ص1989،�دار�ال�dار،�ب��وت،�مmحموأساط��من�دبالسامي:�يوم�الزهرة�أو�الجمعة�انظر
 .81م،�ص1972خليل�إبراهيم�العطية،�دار�الحرية�للطباعة،�بغداد،�:�،�تحقيقديوانه�2
�ع&ي�بن��3 �صةا�بدأوا�عادرسالالوليد:  ،�نق108،�ضمن�ثMث�رسائل�إسماعيلية

ً
Mعجينة:�محمد��نع�

 .1/221م،�1994،�دار�الفارابي�للنشر�والتوزيع،�1،�طموسوعةأساط��العرب
 .102،�آية�سورةالبقرة�4
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قديمة��ادون�lشارة�إcى�قصة�تتعلق�dÑما،�مما�يدل�أن�خيال�اCفسرين�قد�استمد�قصصً 

  كانت�متداولة�6ي�أذهان�معاصرdÔم.

اMCئكة�أخذت�تشكو�ضMل�البشر�وفجورهم�بعد�نزول�آدم�عليه�وملخص�Iسطورة�أن�

�من�أك��هم� �باختيار�ملك�ن �فأمرهم �أنفسهم، �اMCئكة �يبت&ي �أن �عز�وجل �هللا �فأراد السMم،

�وزهًد  �جميلة،�انقاوة �امرأة �لهما �فعرضت �Iرض، �إcى �وأهبطا �وماروت �هاروت �فاختاروا ،

�ا��أن�يكونا�ع&ى�أمرها�ودي�dا،�وأخرجت�لهما�صنًم فأقب�Mعل�dا،�وراوداها�عن�نفسها،�فأبت�إ

� �عل�dما�إحدى �واش��طت �فتمنعت، �ثانية، �أتياها �ثم �فامتنعا، �له، �ويسجدان ثMث:�يعبدانه

إما�عبادة�الصنم،�أو�قتل�النفس،�أو�شرب�الخمر�فاختارا�شرب�الخمر،�فسق|dما�ح��Fإذا�

�إنسان، �ويمر�dÑما �بالزهرة، �وقعا �م�dما، �الخمرة �فيقتMنه،��أخذت �الفضيحة، فيخشيان

فأرادا�العودة�إcى�السماء�بعد�أن�عرفا�وقوعهما�6ي�الخطيئة،�فلم�يستطيعا،�فطلبت�م�dما�

اCرأة�تعليمها�الكMم�الذي�يصعدان�به،�ففعM،�وعرجت�إcى�السماء،�وهناك�نسيت�ما�ت·¶ل�

�وم �هاروت �أما �الجميل، �الكوكب �ذلك �هللا �وجعلها �مكاdeا، �6ي �فبقيت �ب�ن�به، �فخ��ا اروت

عذاب�الدنيا�وعذاب�Wخرة،�فاختارا�عذاب�الدنيا،�فجع�Mببابل�يعذبان�منكوس�ن�6ي�ب��Üإcى�

  .1يوم�القيامة

�عشتار�يو  �شخصية �من �الدراسة �وWثار �(اCوتيفات) �بعض �Iسطورة �هذه �6ي تضح

نة�الرجال،�باعتبارها�إلهة�للحب�والجنس�والزهرة،�فاCرأة�مشهورة�بالجمال�والقدرة�ع&ى�فت

�بغيً  �وكانت �ملكة، �الثعل®� �رواية �6ي �و£ي �عشتار، �ارتقت �كما �السماء �إcى �تذكر��اارتقت كما

�الروايات �اCلك�ن�2بعض �شرب �و6ي �جلجامش، �عشتار�إغواء �حاولت �مثلما �اCلك�ن �أغوت ،

الخمر�إشارة�إcى�طقوس�السكر�ال��Fارتبطت�بعبادة�عشتار،�و6ي�deاية�اCلك�ن�التعسة�حيث�

  6ي�ب��Üببابل�ما�يشبه�مص���lله�تموز�ونزوله�إcى�العالم�Iسفل�من�ب6��Üي�بMد�بابل.نكسا�

  ا�ـولعل�6ي�هذه�Iسطورة�و6ي�الروايات�ال��Fسقناها�ما�يدل�ع&ى�شهرة�الزهرة�باعتباره
                                                           

)،�دار�اCعارف،�القاهرة،�جامعالبيان,يتفس��القرآن(تفس��الط�9ي جرير:�الط��ي،�محمد�بن�انظر:��1

 .32،�صقصص�نبياء(عرائسا�جالس)إبراهيم:�،�أحمد�بن��،�والثعل®442-2/409د.ت�
 .6/144،�تاريخالعربقبل�سmم:�جوادع&ي،��2
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�عن� �غريبة �تك �لم �هذه �صورdhا �وأن �الرجال، �إغواء �ع&ى �وقدرdhا �والجمال، �للعشق ربة

اCخيلة�العربية،�وبذلك�يمكن�تفس���موقف�اCسلم�ن�السل®��من�هذا�الكوكب�6ي�مثل�ما�

� �لع�dا �طلعت�الزهرة �إذا �عمر�كان �بن �هللا �عبد �من�أن �روي �فتنت�هاروت�وقال: �Fهذه�ال"

  .2"���مرحبا�و��أه�M"بقولهم:�كانوا�إذا�رأوا�الزهرة�دعوا�عل�dا�اCسلم�ن��ن،�وأ1وماروت"

�شراب� �الخمرة �كانت �فقد �ذلك، �6ي �و��غرو �الجاهلي�ن، �عند �للخمرة �ربة وتبدو�الزهرة

�تزال� �"وما �اCقدسة، �أعياده �6ي �تشرب �lله، �دم �وكانت �لها، �قراب�ن �تقدم �اCقدس Wلهة

� �تعيش �دينية �ممارسات �6ي �تشرب �تح��Ëالخمرة �Fال� �Iعياد �6ي �lله �لدم �ممثلة �Wن �Fح

  .3"�ذكرى�موته،�ومن���يشرdÑا�dÑذه�الصفة���يعد�من�اCؤمن�ن

�آثارً  �أشعار�الجاهلي�ن �6ي �من��اونجد �فالصبوح �الخمر�بالزهرة، �ارتباط �ع&ى �تدل واضحة

  �:5،�وقد�ردد�الشعراء�الجاهليون�هذا�¡سم�فقال�امرؤ�القيس4أشهر�أسماء�الخمرة

أغاديالصبوحعندهروفرت��  وهلأف��شبابيغ��هر!اوليًد 

  :�6وقال�لبيد�بن�ربيعة�وقد�جمع�ب�ن�الخمرة�واCرأة�والغناء

  ــــــــــــــــاهـــامــــــهـــهإبــــــــالـــأتـــرتـــــوتــــــمــــــب  ةــــــــــةوجذبكرينـــــــوصبوحصافي  

  :�7وقال�عدي�بن�زيد

  قــــــــريــــــاإبـــــــهـــنـــميـــييـــــةفــــــــنـــيــــــق  تــــامـــــوحفقـــــــــصبـــــــثمثارواإhىال  

  وكانوا�يشربوdeا�سحرة�قبل�شروق�الشمس�أي�عندما�تظهر�نجمة�الصباح�"ولعل�الكأس�

  ذي�ــس�الــقـه�أدى�الطــأنـرف،�وكـل�أن�ينصـاعر�قبــشـره�الـاقــعـا�يـون�آخر�مــكـ��ة�تـذه�الفـ6ي�ه

                                                           
 .1/345،�تفس��الط�9ي �1
 .1/346،�ا�رجعالسابق�2
،�قراءةثانيةلشعرناالقديم،�مصطفى:�ناصف:�،�وانظر75ص،�الصورة,يالشعرالعربي:�يالبطل،�ع&�3

 .151نشر�كلية�Wداب،�الجامعة�الليبية،�د.ت�ص
 "صبح".�اللسان�4
 .110،�صديوانه�5
 .314،�صم1962إحسان�عباس،�سلسلة�ال��اث�العربي،�الكويت،�تحقيق:�،�ديوانه�6
 .78،�صديوانه�7



34 

  :�2،�يقول�طرفة�بن�العبد1فرضته�الزهرة�منذ�قديم"

 ككأســــ��أصبحــــم��تأت  
ً
  وإنكنتع·Vاذاغ��فاغنوازدد  ةـــــــارويــــــ

  :�3ويقول�ربيعة�بن�مقروم

  منالليلطّرباإذاالديك,يجوش  وفتيانصدققدصبحتسmفة  

  :�4ويجمع�الحادرة�ب�ن�الخمر�ودم�الغزال�اCقدس�والصباح�فيقول 

  عــزالمشعشـــغـــدمالـــقكــــــنعاتــم  مـــــــ¸Vـــرةفصبحـــحـــرواع%يبســـكـــب    

��Ïف� �وlصباح، �وlشعاع �والصفاء �والشروق �النور �صفات �الخمرة �ع&ى �خلعوا كما

،�و£ي�مشعشعة�صافية،�قال�عبيد�بن�5للوdeا�إذا�ضربت�إcى�البياضصهباء،�سميت�بذلك�

  :�6رصـIب

      حــــــديـــي�زارقـــــــرخـــةتــــــعـــعشـــمش  طعممدامةقلت:إذاقلتفاها،

  :�7وقال�علقمة�الفحل

  ومتصرعهمصهباءخرطومـــوالق  مـــررنـــزهـــممـــهـــيـــقدأشهدالشربف    

وت��اءى�الزهرة�6ي�كوب�الخمر�أو�إبريقها،�فيتحدان�ويصبح�لون�lناء�والخمرة�من�لون��

  :�8الزهرة�6ي�قول�عن��ة

  لمــوفا�عــــــربا�شــواجــدالهــرك  اـولقدشربتمنا�دامةبعدم    

  دمــفــمالمــقرنتبأزهر,يالش  رةــــــــــراءذاتأســـفـــةصــــــاجــــــزجـــب    

                                                           
�كمال�1 �أحمد �زكي، �د. �للشعر�القديم: �التفس���Iسطوري ، �الثالث،�فصول مجلة �العدد �Iول �اCجلد ،

 .117-116،�صم1981إبريل،�
 .31كرم�البستاني،�اCؤسسة�العربية�للطباعة�والنشر،�ب��وت،�د.ت،�ص:�،�تحقيقديوانه�2
 .224،�ص�صمعيات�3
 .57م،�ص1980،�دار�صادر،�ب��وت،�2ناصر�الدين�Iسد،�ط:�،�تحقيقديوانه�4
  ):�85ص�ديوانهويقول�Iع���ë(،�"صهب"�اللسان�5

  وصهباءطافV¹ودV¹ا وأبرزهاوعلVWاختم
 .29،�صديوانه�6
 .68ص،�م1969لطفي�الصقال�ودرية�الخطيب،�دار�الكتاب�العربي،�حلب،�تحقيق:�،�ديوانه�7
 .149،�صديوانه�8
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  :�1و6ي�قول�عبدة�بن�الطيب

  فوقالسياعمنالريحانإكليل  هـوببقلتــــعصــــرمــــــــوالكوبأزه    

ونسبوا�أجود�أنواع�الخمرة�إcى�بابل�حيث�عشتار�وهيكل�الزهرة،�وقصة�هاروت�وماروت�

  :�2فقال�عبيد�بن�Iبرص

  لـــــابــــتبــــــقــــتــــاعــــاءممــــــــبــــهــــص  اربــــــــــــــــــيشــــــــــــــنــــأنــــاكــــــــهــــــــتبــــلــــظ    

يخرجها�عن�التكرار�Iسلوبي��اد�كرر�الشعراء�استخدام�هذه�Iسماء�والصفات�تكرارً قول

الذي�يستند�إcى�القيمة�البMغية،�ويدخله�6ي�دائرة�الطقس�واCعتقد،�لذا�فنحن�بحاجة�إcى�

  ربط�اCجاز�والرمز�بأصولهما�Iسطورية�اCوغلة�6ي�القدم.

�وما� �بالحرب، �عMق|dا �خMل �من �العرب �عند �Iسود �(عشتار/اCرأة) �الزهرة �وجه ويتبدى

�وأفضل� �البشرية، �القراب�ن �إل�dا �يقدمون �كانوا �إذ �وموت، �قسوة �من �عبادdhا �يصحب كان

أن�العرب��–ع&ى�جبل�سيناء��اكان�راهبً وقد��–)" 390(�غنائم�حروdÑم،�يذكر�"نيلوس�Iك��

�أdeم� �كما �غنموه، �ما �أحسن �طلوعه �عند �له �ويقدمون �الصباح، �نجم �يقدسون "كانوا

�أطفا �له  يضحون
ً
�الفلق"�� �وقت �عند �أحجار�وذلك �من �آكام �فوق �ويذك3جميلة مؤرخ��ر ،

��µملك�سرياني�قديم�"أن�اCنذر�الرابع�ملك�الح��ة�ضÄى�للعزى�(الزهرة)�ابن�الحارث�الجف

ض�ـ،�كما�ضÄى�أربعمائة�راهبة�أس��ة،�كن�متنسكات�6ي�بعاغسان�وقد�وقع�الولد�بيده�أس��ً 

عند�الكنعاني�ن،�إذ�ع����ا.�وكان�طقس�تقديم�Iطفال�لæلهة�عشتار�مشهوًر 4راق"ـرة�العـأدي

�تقديمه �تم �ل¿طفال �العظيمة �الهياكل �عشرات �ع&ى �الكنعانية" �"عشتارت �معابد �قربانـ6ي  ا
ً
�اـ

  .5ة"ـل«له

                                                           
 .81م،�ص1971يح��Ëالجبوري،�دار�الحرية�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�بغداد،�:�،�جمعةشعره�1
 .98،�صديوانه�2
 .198صالتاريخالعربيالقديم،نيلسون:��3
 .70،�ص,يطريقا�يثولوجياعندالعربسليم:�الحوت،�محمود��4
 .217،�صلغزعشتار�5
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ً
للهو�واCجون�إلهة�دموية�ترتبط�بالحرب�والقتل،��اوهكذا�أصبحت�الزهرة�ال��Fكانت�مناط

يقدم�لها�Iسرى�قراب�ن�بشرية،�ومن�طقوس�العرب�6ي�ذلك�أdeم�إذا�لم�يقع�6ي�يد�أحدهم�

 
ً
،�ثم�امن�Iسرى،�يذبحون�ناقة�من�العيس�خالصة�البياض،�ينيخوdeا�ويدورون�حولها�ثMث

م�كاه�dم�أو�زعيمهم�بكل�رونق،�وهم�يتغنون�بأغان�dم،�فيضرب�بالسيف�أوداج�الناقة،�يتقد

�فيأكلوdeا� �الذبيحة، �من �م�dم�قطعة �كل �ويقطع �الباقون، �يركض �ثم �فيشربه، �دمها ويتلقى

وع�ـنيئة،�ويسرعون�6ي�ذلك�لئ�Mيبقى����ء�من�الجزور�ح��Fالجلد�والعظم،�وذلك�قبل�طل

  .1سـالشم

� �اللغة �فصبحه�وتجمع �"الصباح" �لفظة �خMل �من �النقيض�ن �السماء �ملكة �Ïوج� ب�ن

�2"ا،�جاءهم�به�صباًح ايصبحهم�صبًح �االقوم�شرً �حوصب�…،�ا،�سقاه�صبوًح ايصبحه�صباًح 

6ي�قول�عبد�هللا��افتتحول�الصبوح/الخمرة�(دم�lله�ودم�الغزال)�إcى�دم�lنسان�واCوت�معً 

  :�3ابن�الزبعري 

  يــشرهغ��منجلاويلقواصبوًح   مــــVWـاوفــــينلفــوح��يكونالقت  

  :�4وقول�قيس�بن�الحدادية

  اــــاديــنــنمـــمعلبيــحولمأســــــذبــب  ةـــــــــديــــــ��غــتـاصبحــايــتا�نــليـف  

  :�5من�الخمرة�6ي�قول�Iع���ëاوي��اءى�كأس�اCوت�كأًس 

  تــــموأدلــا®Vــــرســتفــــــــذخــــدبــــوق  رةــوتمــمــامنالــأســوكــــمــأذاقوه  

  :�6والقتال�تساقيا،�وما�يتطاير�من�الخوذ�والرؤوس�رذاذ�الخمرة�6ي�قول�النابغة

  ضاربـمـاقالــــضرقــمبيــــهــــديــأيــب  مــــــــــهــينــةبـــــــــيــنــمــونالــاقــــســميتــــفه  

                                                           
 .16م،�ص1926،�مطبعة�Wباء�اليسوعي�ن،�ب��وت،�شعراءالنصرانيةلويس:�شيخو،��1
 "صبح".�اللسان�2
 .44م،�ص1981الرسالة،�ب��وت،��ةمؤسس،�2يح��Ëالجبوري،�ط:�،�جمعه�وحققهشعره�3
4�ون شعره،ضمنكتاب"شعراء

ّ
 .311،�وديوان�Iع��ë،�ص37حاتم�صالح�الضامن،�ص:�جمعه�"مقل

 309.،�صديوانه�5
 .44،�صديوانه�6
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ر ـــيطي   
ً
  واجبـراشالحـــمفـــ·Vــــامـــهـــعـــويتب  ســـــــــــونـــلقــــــاكــــــهـــــــــنـــيـــبارذاذ

  :�1ويغدو�الصباح�رمز�الحياة،�اCوت�بحد�ذاته�6ي�حديث�أبي�بكر

  هــــــلــعــراكنــــىمنشــــوتأدنــمــوال  هــــــــــــلــــيأهــــحفــــــــــــبــــــصــرئمــــــــلامــــك  

��ëعI2ويص���يوم�الصباح�يوم�الغارة�6ي�قول��:  

 هتــــــــب  
ُ
  اراـــــــــــعثــــــقــنــاحإذاالــبـــصــداةالــــــغ  تــــــــلــــــــــــفإذاأرســــــف�لــــــرعــــ

  :�3عن�البطولة�والشجاعة�6ي�قول�الطفيل�الغنوي �اوف��Fالصباح�ف��Fالحرب�تعب��ً 

  عـــــــــــــــنــقــلمــــــــــــكــرديبــــــــــةتــــومــــســــــــم  اـــــســـــــوابـــــيءبفرسانالصباحعـجــت  

  :�4و6ي�قول�عوف�بن�عطية

  رـــــــقــعنــالــركــــواســاءحــــســنــوإذاال  مـــــهــــتــــيــاحلقـــبـــانالصــــــفتيولنـــعـــم  

:�يا�صباحاه،�ينذرون�الÄي�أجمع�بالنداء��ا"والعرب�تقول�إذا�نذرت�بغارة�تفجُؤهم�صباًح 

�الصبا…  �عند �يغ��ون �أك���ما ��deم �للغارة، �صاحوا �إذا �6ي�5وتقولها �الشعراء �كرر �وقد ،

�صبحن" �"وغداة �مثل �عبارات �الحرب �عن �صبحنا" 6حدي�dم �و"إذن7و"نحن ،�8"نصّبحهم�،

  �و"لدن�غدوة".،�و"غدوة"،�،�و"غداة"10،�و"مع�الصبح"9و"صبحهم"

                                                           
 .103،�صديوانهصبح".“�اللسان�1
  103ديوانه�ص�2
 .54،�صم1968،�تالكتاب�الجديد،�ب��و�ر ،�دا1تحقيق:�محمد�عبد�القادر�أحمد،�ط،�ديوانه�3
محمد�ع&ي�البجاوي،�دار�deضة�مصر�للطبع�:�،�تحقيقشرحا�فضلياتالشيباني:�الت��يزي،�يح��Ëبن�ع&ي��4

 .2/1133والنشر،�القاهرة،�د.ت،�
5� "صبح".اللسان
 .26،�صديوانعن��ة�6
الطفيل�7 بن عامر �تحقيقديوان ،� :� �ب��وت، �صادر، �دار �البستاني، �ص1979كرم ،�118+117م،

 .155وIصمعيات،�ص
 .2/454مصطفى�السقا�وآخرين،�دار�الكنوز�Iدبية،�ب��وت،�د.ت�:�،�تحقيقالس��ةالنبويةابن�هشام:� 8
 .311،�صديوان�ع��� 9

 .138،�صديوانقيسبنالخطيم 10
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�كان� �Fال� �الخاصة �الطقوس �تفس���بعض �نستطيع �الحرب، �لربة �هذا �فهمنا �ضوء 6ي

�والبعد� �النساء، �الخمر�وتجا6ي �تحريم �وم�dا �بالثأر، �Iخذ �وقبل �القتل، �عند �عبادها يقيمها

��عن �و¡غتسال، �lلهة�الطّيب �وجه �مع �تتعارض �Fال� �والتنعم �البهجة �من �ضروب وكلها

  :�I1سود�6ي�هذه�الحال،�قال�اCهلهل�6ي�مناجاة�أخيه�كليب

  ارـــــديـــوتالـــاحـــلمـــركيكـــتـــب  ري ــــــــــيعمـــدعلــــــيـــد�كــــــذالعهـــخ  

تــــــــبــيجـــســـبــــول  أســــربكـــاتوشــــــانيـــغـــرالـــــــــجــــــوه  ¢  ارــــــعــتـــــــــسـة

وكذلك�تفس���طقس�الثأر�نفسه�بأنه�كان�إرضاء�óلهة�الحرب،�إذ�كانوا�يستفتوdeا�قبل�

�الخلصة �"ذا �يستسقم �العرب �من �رجل �فهذا �بثأرهم، �Iخذ �ع&ى �الزهرة��– lقدام صنم

  :�63ي�Iخذ�بثأر�أبيه�وحينما�deاه�صنمها�كفر�به�فقال�2من�اليمن�–بأرض�تبالة�

  وراــــكا�قبـــخـــيـــانشـــيوكـــلـــمث  وراـــــــةا�وتـــلصــذاالخلوكنتيا  

  لمتنهعنقتلالعداةزورا

�تعصبً  �ليس �القاتل �دم �"إراقة �أن �µيع� �للنفس��اوهذا �استشفاء �وليس �والقرابة، للرحم

  .4للقتل�من�أجل�القتل،�بل�هو�تنفيذ�حر6ي��مر�Wلهة"�اوإرضاء�لغريزة�¡نتقام،�وليس�حبً 

�يرتبط� �تطهري �طقس �أصله �6ي �وأنه �العرب، �للثأر�عند �الدينية �الجذور �لنا �يؤكد مما

وصفته�الخنساء�6ي�بعقيدة�دينية�وليس�عادة�مكتسبة�كما�يصفه�معظم�الباحث�ن،�وdÑذا�

  :�5قولها

  عندأطهارارحضالعواركحيضً   مـــتجللكامعارً ـــــواعنكـــــرحضـــــأوت  

                                                           
1 .164صشعراءالنصرانية،
�انظر�يقول �2 �الخلصة" �"ذا �lلهة �كانت �ألوسة �بأرض �الزهرة �"إن �سميث �عب: ��دخان، �ساط��اCعيد:

,يطريقالحوت:�،�ومحمود�سليم�133م،�ص1980،�دار�الحداثة،�ب��وت،�2،�طوالخرافاتعندالعرب

 .61،�صا�يثولوجياعندالعرب
��الكل®�،�ابن�3 �محمد �بن �هشام �تحقيق�صنامالسائب: ،� :� �القاهرة، �دار�الكتب، �زكي، م،�1924أحمد

 .22ص
 .132م،�ص1987،�دار�الجيل،�ب��وت،�1،�طدراسات,يالشعرالجاه%يأنور:�أبو�سويلم،��4
 .53،�صديواdeا�5
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  :��1وبعد�التطهر�تحل�كل�اCحرمات�ال��Fارتبطت�با�نl�/��Ýلهة�فيقول�امرؤ�القيس

  لــــــــاغـــــــــلشــــغــــــا,يشـــهـــربــــــعنش  رأــــــــــــــــــــتامــــــنـــروكـــــــــمـــخـــتhيالـــــــــحل  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــنهللاو¢واغـــــــــامـــــــــــــمـــــــــــإث  بــــتحقــــــســـربغ��مــــــومفاشـــفالي  

  :�2ويقول�عصمة�بن�حدرة�ال��بو�ي

  يــســفــيتنــفــرابيوشــــــاغشــــــــس  ســــــــــــــــبـنعـــــــيمــــــــــننــكــــــــدأمــــــــهللاق  

أقــنــــوك  ¢أشــوكن  رســـــــــــــرعــــــــــــــــهــربطــــــــــــت¢  أســـكــلالــضــربفــــت

  و¢أشدبالوخافرأ¼��

ف��Ïمثل�عشتار�تشعل�جذوة�الحب،�وتوقد�هكذا�إذن�بدت�الزهرة�6ي�الفكر�الجاه&ي،�

  نار�الحرب�إdeا�النور�والنار�ع&ى�حد�سواء.

  وعشتار:ب�نالعزى

فتسموا�باسمها،�وضحوا�لها،�وأقسموا��–هذا���شك�فيه��–لقد�عبدت�العرب�العزى�

dÑا،�وفيما�أوردنا�من�أخبار�وأشعار�تأكيد�ع&ى�قداسة�الزهرة�كوكب�الحسن�والجمال،�ولقد�

مثل|dا�العرب�6ي�الصنم�اCعروف�بالعزى،�وساق�عدد�من�الباحث�ن�أدلة�كث��ة�تدلل�ع&ى�أن�

.�مما�يغرينا�بالربط�بي�العزى�وعشتار،�ويدفعنا�إcى�التساؤل�3العزى�£ي�الزهرة�عند�العرب

�6ي� �حضورهما �ومدى �ورموزهما، �عبادdhما، �وطقوس �lلهت�ن �هات�ن �ب�ن �الشبه �أوجه عن

  اهما�6ي�شعره.فكر�الجاه&ي،�وصد

� ��–وتسعفنا �Iعز،��–بداية �"تأنيث �Ïف� �العزى �lلهة �إcى �التعرف �6ي �الفصيحة لغتنا

�العزيزة" �µبمع� �والعزى �العزيز، �µبمع� �4وIعز �عشتار�، �بملوكية �تذكرنا �الصفة وهذه
                                                           

 .258،�صهديوان�1
 .274هـ،�ص1354،�مطبعة�اCقد��õ،�القاهرة،�معجمالشعراء:�،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�عمراناCزرباني�2
,يطريقا�يثولوجياعندسليم�الحوت:��د،�ومحمو 6/238،�تاريخالعربقبل�سmم:�دانظر:�ع&ي،�جوا�3

�وعب75ص�العرب ��د، �خان: العرباCع�ن عند �ص�ساط��والخرافات �وسي128، �القم�µ:��د، محمود

 .68،�صم1993،�ةللنشر،�القاهر �ا،�سين2،�ط�سطورةوال��اث
 اللسان�"عزز".�4
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والزهرة،�فالعزيزة�هنا�بمع��µالشديدة�القوية�الغالبة�كل����ء،�وال��Fليست�كمثلها����ء،�

،�مثلما�£ي�عشتار�1و£ي�ابنة�كب���Wلهة�العربية�"هبل"�أو�"بعل"�إله�الخصب�واCاء�لم��؟

ابنة�lله�آنو�أو�lله�س�ن�كب���Wلهة�البابلية،�وفينوس�ابنة�lله�زيوس�كب���آلهة�lغريق،�

من�وادي�حراض،�يقال�له��اكان�لها�صنم�معبود�وهو�أعظم�أصنام�قريش،�حمت�لها�شعبً 

�أبو�2ن�به�حرم�الكعبةسقام�يضاهو  ،�ولها�هيكل�محم�،�وسادن�يقوم�ع&ى�خدمته،�بكاها

  :�3خراش�الهذcي�ومعبدها�وسادdeا�حينما�أزال�خالد�بن�الوليد�آثارها�فقال

  فـوسطالشروبولميلممولميط  مأرهــــــــــــــــــــوملـــــــــيـــــــــذالــــــــــــــنـــةمــــــيـــمالدب  

أنـــــــــقامخـــــــــأم¾��س  ¢  رفــــغــــطوالــــــريــــرالــــاعومــبــســإ¢ال  سبهــــــــــــــــيـــــــــmء

  :�4وأقسموا�dÑا�فقال�أوس�بن�حجر

  رــــــــــــــــــــــــــبــــــــنأكــــــهـــــــــنــــا¿إنهللامــــــــوب  هاـــنـــــــــندانديـــــــــزىومــــــوبالmتوالع  

�القراب�ن،�فقال�قيس�بن �يع��ون�عليه،�ويقدمون�إل�dا �وبغبغd²ا،�وهو�اCنحر�الذي�كانوا

  :�5الحدادية

  بـغــــغبــرنبــــمــابيــــصــــأنــــوإ¢ف  ةــــــــيــــــشــــــاتعــــصــراقــربالــــابــينــيم  

  :�6والدماء�ال��Fسفكت�عليه�فقال�الشاعر

  زىوبالنسرعندماــــع%ىقنةالع  اـــــــهــــالــــخــــــــراتتـــــــــائــــــاءمــــــــــــــاودمــــــــــــأم  

                                                           
Iزري،�محمد�بن�عبد�:�نصب�عمرو�بن�لÄي�هذا�الصنم�ع&ى�بI��Üخسف�6ي�جوف�الكعبة،�انظر�لذا�1

� jثارهللا: من فVWا جاء وما �تحقيقأخبارمكة ،� �مكة�: �اCاجدية، �اCطبعة �ملحس، �الصالح رشدي

 .68هـ،�ص1352اCكرمة،�
17،��صنام:�ابن�الكل®��2

. 
 .24،�صا�رجعالسابق�3
 .36م،�ص1979،�تصادر،�ب��و�ر ،�دا3:�محمد�يوسف�نجم،�طق،�تحقيديوانه�4
ن،ضمشعره�5ون كتابشعراء

ّ
 .�21بن�الكل®�،�ص�مو�صنا،�11:�حاتم�صالح�الضامن،�صمقل

أحمد�حسن�يسج،�دار�الكتب�تحقيق:�،�حياةالحيوانالك�9ى مو��õ:�الدم��ي،�كمال�الدين�محمد�بن��6

 .1/32م،�1994العلمية،�ب��وت،�
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  :�1وحرمها�اCقدس�فقال�أبو�جندب�الهذcي

اًد ــــــتجهــــفــلقدحل   
ً
  تفروعسقامــــــأحمرعال��ـــبف  ةــــغليظايمين

للعزى،�ولم�يكونوا�يرون�6ي�الخمسة�Iصنام�ال��Fرفعها�عمرو�بن�لÄي��اوكلهم�كان�معظًم 

�هذه" �6ي �ومناة،�2كرأdÔم �والMت �م�dا �الشفاعة �وتطلب �باóعظام، �تخصها �قريش �وكانت ،

� �بالكعبة �طوافها �6ي �الثMث �lلهات �هذه �باسم �وتلهج �افتقول: �ومناه �والعزى لثالثة�"والMت

،�وتقدم�إل�dا�الهدايا�والقراب�ن،�يزعم�I3خرى،�فإdeن�الغرانيق�الع&ى،�وإن�شفاع|dم�ل��ت�ي"

�ة،�وكان�الوليد�بن�اCغ�� 4أهدى�لها�شاة�عفراء�وهو�ع&ى�دين�قومه��ابن�الكل®��أن�الرسول�

 
ً
�ثMث �عندها �ويقيم �لها، �فيذبحها �والغنم، �lبل �من �بخ���ماله �إل�ايأت�dا �ينصرف �dم�ثم

 امسرورً 
ً
 �ا،�وقد�بكى�سعد�بن�العاص�6ي�مرضه�Iخ���خوف

ً
من�اCوت،�فطمأنه��اعل�dا���خوف

�قائ �وخاطبه  أبو�لهب،
ً
M�� �بعدك�له: �عبادdhا �ت��ك �و� ��جلك، �حياتك �6ي �عبدت �ما "وهللا

  .W5ن�علمت�أن�cي�خليفة"أحيحة:�Cوتك"�فقال�أبو�

الزهرة،�أما�تغ���وجهها�الجميل�6ي�لقاdjا�ولقد�مثلت�العرب�العزى�امرأة�حسناء�6ي�صور�

�عبد�اCعيد�خان�رد� �6ي�لحظة�حرب�وقتال،�وليس�كما�يقول�د. مع�خالد�بن�الوليد�ف¿deا

،�فحينما�انطلق�خالد�إcى�بطن�نخلة�ل�dدمها�ويعضد�6فعل�lسMم�ع&ى�Iسطورة�القديمة

شة�شعرها�واضعة�يدdÔا�السمرات�الثMث،�خرجت�له�من�الشجرة�Iخ��ة�امرأة�حبشية�ناف

  :�7ع&ى�عاتقها�تصرف�بأنياdÑا،�وخلفها�دبية�السلم��يحرضها�ع&ى�خالد�ويقول 

                                                           
 .18،�ص�صنامالكل®�:�ابن��1
2��:��õلوW .2/205،��رببلوغ
 .2/302،�بلوغ�ربوWلو��õ:�،�19،�ص�صنامالكل®�:�ابن��3
 .12،�صالسابق�4
 .81،�صأخبارمكةIزري:��5
 .132،�ص�ساط��والخرافاتعندالعرب:�نخان،�عبد�اCع�:�انظر�6
�"فإذا�£ي�امرأة�عارية�ناشرة�شعرها"�تفس���ابن�كث����ي،�و256ابن�الكل®�:�Iصنام،�ص�7 رواية�ابن�كث��:

4/254. 
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تكـــديشـــّيشاز ـــأع  ¢  الدألقيالخماروشمري ــــىخــعل  يــــــــــذبــــــــدة

   ــــــــاجــــذلعــــوئيبـــــبــــت  انلمتقت%ياليومخالًد إفإنك
ً
m  ري ــصــــوتن

فالخمار�أو�القناع�الذي�كان�للعزى�6ي�تصور�العرب�هو�عينة�قناع�عشتار�الذي�اش|dرت�

�عند� �بالحب �القناع �هذا �ارتبط �وقد �فقط، �عبادها �أمام �وجهها �تسفر�عن �فكانت به،

الجاهلي�ن�فهم�"يزعمون�أن�الرجل�إذا�أحب�امرأة�وأحبته�فشق�برقعها،�وشقت�رداءه�صلح�

  الحسحاس:�ع�Mذلك�فسد�حd²ما،�قال�سحيم�عبد�ب��µحd²ما�ودام،�فإن�لم�يف

  ســـــانـرعــةغيـــلـفـنطـععـــرقـــــنبــــمو   رــــــــحبـــنرداءمـامــنـققــــدشــمقــوك  

  ســـــــــــــر¢بـــــــــــــــيـــاغـــنـــلـــ��كـــكحــــــيـــدوال  عــــردبرقــبــقبالــــــــــردشـــــقبـــــــــإذاش  

  1وإلفالهوىيغريVuذيالوساوس"  ترومVuذاالفعلبقياع%ىالهوى   

قد�ن���Êجذور�هذا�الطقس�أو�أنه�سماه�وساوس�من�منطلق�إسMمي��اويبدو�أن�سحيمً 

إذا�صحت�نسبة�البيت�الثالث�إليه��نه�لم�يرد�6ي�ديوانه،�وقد�أك���الشعراء�الجاهليون�من�

�قال� �العفيفة، �الحيية �اCرأة �صفات �من �وجعلوه �غزلهم، �معرض �6ي �القناع �هذا ذكر

  :�2الشنفري 

س  ¢  تـــــــــلفـــذاتتـــشتو¢بـــإذامام  اــاعهــــــقوطقنــــــوقدأعجب��

  :�3وقال�الطفيل�الغنوي 

  مـــلمتبساإذاابتسمتأوسافرً   عروبكأنالشمستحتقناعها  

وت��ز�Iم�العربية�الك��ى�(العزى)�إلهة�للخصب�والحياة�من�خMل�عMق|dا�باCطر�لغة�إذ�

�اCطر�الغزير �اللغة �6ي �4العز�والعزاء �وصًف ، �الشتاء �بفصل �كب���كّهاdeم��اوارتباطها �قول 6ي

                                                           
 .15ديوان�سحيم�البيتان�Iول�والثاني�فقط،�ص�ي،�وI2/3226لو��õ:�بلوغ�Iرب،��1
 .1/106الت��يزي:�شرح�اCفضليات،��2
 .75ديوانه،�ص�3
 اللسان�"عزز".�4
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،�2،�ف��Ïمثل�إيزيس�ال��Fارتبطت�بالشتاء1""إن�ربكم�يش��Fبالعزى�لحر�dhامةلÄي:�عمرو�بن�

  .3وعشتار�ال��Fكان�ي�dمر�اCطر�من�ب�ن�يدdÔا�كما�ظهرت�مصورة�ع&ى�بعض�Iختام

Iم�الك��ى�وإلهة�الخصب�6ي�بابل،�وإcى�اCاء�تنضاف�الشجرة�رمز�lلهة�Iم،�ومقر�راحة�

�ثMث �سمرات �6ي �العزى �عبدت �إcى�4حيث �عادت �وكأdeا �امرأة �إcى �م�dا �الثالثة �استحالت ،

�باسم� �بعد �فيما �عرفت �شجرة �إcى �تحولت �Fال� �تموز �lله �والدة �"مورا" �صورة �6ي أصلها

الفينقيون�ب�ن�،�وكانت�هذه�السمرات�6ي�موضع�يقال�له�بطن�نخلة�"ولقد�وّحد�5شجرة�اCر

�lخصاب� �إلهة �وب�ن �عدن �جنة �6ي �الحياة �شجرة �بعامة �الساميون �اعت��ها �Fال� النخلة

كما�أن�من�اسمها�جاءت�تسمية�فينيقيا�أو�فينيق��…الجن���Êوالتعش���عش��وت�أو�عشتار

�عمليات� �ب�ن �ربطت �بعامة �البحر�Iبيض �شعوب �إن �إذ �الدامي، �µبمع� �الفينيقي�ن أبو

  .6وب�ن�تواcي�الو�دة�و¡ستمرار"… و�ما�يعرف�بالطلوع�أو�التلقيح�إخصاب�النخيل�أ

                                                           
 .25،�ص�صنامالكل®�:�ابن��1
 .2/160ج1:�قصة�الحضارة،�مل ديورانت،�و �2
 .69فاضل�عبد�الواحد:�عشتار�ومأساة�تموز،�ص�3
،�ديوانامرئالقيسمن�رموز�الخصب،�وقد�سموها�"أم�غيMن"�(�اتبدو�شجرة�السمرة�عند�العرب�رمزً �4

�(انظر9ص �با�م �بمعادل|dا �التسمية �هذه �وتوñي (� �ريتا: �عوض، الجاهلية: القصيدة �بنية دار�Wداب،�،

،�وقد�يكون�لها�عMقة�بـ�"سم��"�أو�"سم��نا"�و£ي�lلهة�السورية�ال��Fحكمت�191م،�ص1992ب��وت،�

 بMد�آشور�وآسيا�الصغرى�والجزيرة�العربية.
 .41ص،�فينوسوأدونيسانظر:�جمعة،�بديع،��5
،�ولنا�أن�نربط�ب�ن�شجرة�النخيل�وشجرة�اCر�59ص،�الفلكلورو�ساط��العربية:�شويالحكيم،�عبد��6

�يخرج�من�الجزيرة�العربية�حاممن�خMل�رح  لة�طائر�الفينيق�الذي
ً
Mيضعه�6ي�معبد����Fجثمان�أبيه�ح

�شجر�اCر�(انظر �بأوراق �هناك �يحرقه �حيث �لبنان �6ي �هليوبوليس طائرالفينيق: �قصة �عبد�، شوي

�ص �مMحظة�60الحكيم، �ثم �نخلة �ببطن �ومكاdeا �العزى �حيث �والنخلة �السمرة �ب�ن �نربط �يجعلنا �وهذا (

 �ت�الجذر�"سمر"�6ي�اللسان�إذ�ترتبط�بصفات�العزى�وعشتار.د�� 
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�وربط� �عل�dا، �النساء �أزياء �يعلقون �وكانوا �إلهة، �بصف|dا �نجران �نخلة �العرب �عبد كما

  :�1الشعراء�ب�ن�اCرأة�والشجرة�بعامة�فقال�الطفيل�الغنوي 

 ــعـــــنمــارنبتــــجــإنالنساءكأش  
ً
  عضا�رمأكول ــراروبـــم·Vاا�  اـــــ

  :�2للمرأة،�فهذا�أبو�دؤاد�lيادي�يقول �اواستلهموا�صورة�النخلة�بعامة،�وجعلوها�رمزً 

  امــهــــنالســهـــــالــنينأاــــنم»   زـــــــــــغــــــــالـــوادجكــــــهـــن,يالـــــراهـــــــوت  

ـ ـعــــــــيـــمــنج  أينعـانـســـــلبيـــــخـــــmتمننـــــنخ  
ً
  ؤامــــنتــــهــــــــتـــبــاونـ

بنون�النسوة،�وينسب��افهو�يجمع�ب�ن�اCرأة�والغزال�والنخلة�اCخصبة،�ويش���إل�dا�جميعً 

  النخMت�إcى�بيسان�من�أرض�فلسط�ن�حيث�عMق|dا�بالفينيقي�ن.

�كث��� �ابن �رواية �6ي �العزى �بدت �lنساني، �للخصب �وراعية �والجنس، �للذة �ربة وبوصفها

�واضحة،� �الجنس �ع&ى �العري �ود�لة �قبل، �من �ذكرنا �كما �عارية �امرأة �خالد �قتلها حينما

.�أب¸ي�حكذلك�ربطت�اCرأة�الجاهلية�الفعل�الجن���Êبنجم�الصباح�رمز�العزى،�فقال�"يا�لكا

"وقد�ورد�6ي�Iدب�الباب&ي�أن�البنات�كانت�تباع�6ي�عيد�عشتار�6ي�النكاح،�عند�الصباح"،�

��Fال� �الخلصة) �(ذي �lلهة �كانت �آلوسة �بأرض �الزهرة �أن �ذكر�سميث �وقد �ازدوبار، عهد

  ��3انتشرت�عبادdhا�بتبالة�من�اليمن،�وكانت�تجتمع�حولها�نساء�دوس�6ي�عيدهم"

أبي�سفيان�بربته�الحربية،�وزهوه��أما�صلة�العزى�بالحرب،�فتظهر�لنا�من�خMل�افتخار 

 قائdÑا�يوم�أحد،�وكأنه�يعزو�النصر�إل�dا�ف�dتف�باCسلم�ن�
ً
M�:لنا�العزى�و��عزى�لكم"�فيأمر�"

  .4""هللا�مو�نا�و��موcى�لكميقول:�عمرو�بن�الخطاب�ر����هللا�عنه�أن���رسول�هللا�

� �ومن �إل�dا، �تقدم �كانت �Fال� �البشرية �القراب�ن �خMل �الومن �Iسود �به�ذوجهها �برزت ي

�اللقاء �ساعة �الوليد �بن �لخالد �تبدي�، �وكأdeا �أسناdeا" �"تصك �و£ي �عل�dا �كانت �Fال� والحال

                                                           
 .60،�صديوانه�1
 .338:�غوستاف�فون�غرنباوم،�صضمنكتابدراسات,ي�دبالعربيشعره�2
 .133،�ص�ساط��والخرافاتعندالعربخان:�عبد�اCع�ن:��3
 .3/21،�الط�9ي تاريخ�4
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�وأنياdÑا �نواجذها �بشر�بن��اوكث��ً ، �فقال �الحرب، �6ي �هذه �Iخ��ة �صورdhا �الشعراء �وظف ما

  :�1عمرو�بن�مرشد

  بحربتعضالشيخبالريقأبشر   هـــــــــومالساÁيبذمتــــــثــقل¢بنكل  

ينعــــوصاحبي  mف  أذفرتالحربعنأنياVuاالروق  اــمــــــــمصباحهــه

  :�2وقال�أوس�بن�حجر

ارأيتلهانابً   وأنيامرؤأعددتللحرببعدما  mأعص  منالشر

بعد�كل�الذي�سبق�أن�تتحد�صفات�العزى�بصفات�عشتار�6ي�د��ت�الجذر��اوليس�غريبً 

�3""عزز  �القديمة �عناصر�Iسطورة �تتشابك �وأن .–�� �معاCها �dÑتت �Fزبراء"��–ال"� �حديث 6ي

 كاهنة�ب��µرئام�وكانت�أمة�لعجوز�م�dم�تد�ى�"خويلة"،�فحذرت�سبع�ن�رج
ً
Mمن�قومها�كانوا��

�أربعون،� �م�dم �فانصرف �ناعب، �µوب� �داهن �µب� �مداهمة �من �سكارى، �أشارى �لهم �عرس 6ي

� �سخروا �الذين �الباقون �الصباح،�وقتل �6ي �القت&ى �ع&ى �خويلة �فأقبلت �الكاهنة، �نبوءة من

�أخ|dافقطعت�خناصرهم،�وانتظمت�م�dا�قMدة،�وألق|dا�6ي�عنقها،�وخرجت�ح��Fلحقت�بابن�

  بن�سعوة�اCهري،�فأناخت�بفنائه�وأنشأت�تقول�له�:�امرضواي�

ــــــــاءتــــــــــــج ــــــــكوافـــ   يـىتغتلــــــــكالــــــــــــــثــــدةالـــ

    

ــــــــفـــــــوقالفضبســـــــوارها  ــــــــاضـاءالنــ   بــ

ـــــــــرتيمســـــــــــرأســـــــــــاصــــنــــهـــــــذيخ    رودةـــ

 

  دم�ـــ�مثـــلســـمطالكاعـــبـ,ـــيالجيـــ 

ــــــــــــ¸Vــــــــطرق  ــــــــــــمأماللهيـــ ــــــــــــحــــبــــمفأصـ   واـــــ

    

  بــــــــــــواصـولحـــــــــــــمذيــــــــــهـوقــ�نفـــــــــــســت 

  ��ـىالـــــــــــةالثكلـــــلــــــويـلخـــــــــليـــردغــــــــفاب    

    

  تبأثقــــلمــــنصــــخورالصــــاقبـرميــــ 

  فأجاdÑا�مرضواي:�    

                                                           
 �.2/74،�شرحا�فضلياتالت��يزي:��1
 .21ص،�ديوانه�2
ة:�"إذ��3 ة:�الشدة�والقوة�والغلبة�والرفعة�و¡متناع،�الِعزَّ والعزيز:�بيت�الظبية،�وdÑا�سميت�اCرأة�عزة،�والُعزَّ

�كث���جم،� �ل�ن �عزوز�لها �وناقة �وع·¶�عزوز، ����ء، �كمثله �ليس �والذي ����ء �كل �والغالب �والقوي اCمتنع

� �وأعزت �والعز�الشاة: �حملها، �استبان �والعزاء: �اCطر�الشديد، �والعزوز: �اCرأة، �فرج �أسماء والعزى:�من

 "عزز".�اللسانانظر:�شجرة"�



46 

ـــــــــــــاســــــــــــــــنـــتـــالـــــــــأخ ـــــــــــــســنـــرالـــــــ ـــــــــــــحــاءمــــــــ   رمـــــــــــ

    

ــــــــعل  ــــــــدامــهادالنـــــــــّيوتشـ   رــــــــــخمــىع%ـــــــىالـــ

ِ مأصبـــــــــــــنلــــــــــــئـل 
ّ
  اــــــــــــــفيفهـــاولـــــــــــــــــنـــحداهــــــــــــــــ

 

  رــــــــــــــــــةالبكــــــــــــــــــــــــيــراغــــبارً ـــــــــــــــــهــــاجــــــــــــــهـــــبـــــاعـــون 

  فـــــواريبنـــــانالقـــــوم,ـــــيغـــــامضالÅـــــ�ى  

    

  رـاعومــــــنستـــــــــــــــوريإليــــــكمــــــنقنـــــــــــوص 

ـــــــــــــفإن     ـــــــــــــيــــــــيزعـــــــ ـــــــــــــهــــامـــــــــــمأنأرّويهـــــــــ   مـــــــــــــ

    

  1الليـلبـالفجر"مـاانسـرى اوأظمئهاًم  

    
حيث�عMقة�الكاهنة�بالحرب،�واCرأة�العجوز�"خويلة"�ال��Fمثلت�صورة�العزى�أو�عشتار�

،�والخمرة�والسكر،�وتسمية�الحرب�بأم�اللهيم،�وقناع�العزى،�2ال��Fكان�يح&ي�جيدها�عقد

  ونجمة�الصباح،�وتابو�تحريم�الخمر�والنساء�6ي�طقس�الثأر.

وبعد،�فلعلنا�نستطيع�تلمس�Iصل�الذي�صدرت�عنه�أغ&ى�قيم�الجاهلية،�ومثلها�العليا�

� �عل�dا�الثMث: �وأضفوا �الشعراء، �عل�dا �تعاور �Fال� �القيم �تلك �والفروسية، �والخمرة، اCرأة،

هالة�من�التقديس،�إdeا�صفات�Iم�الك��ى�6ي�رموزها�وطقوس�عبادdhا،�وال��Fانعكست�6ي�

Cا،�،�والقائد�الحامي،�ثالصورة�البطل�اdÑقدس،�فحرص�الشعراء�ع&ى�¡تصاف�Cوالسيد�ا

  :�3فقال�امرؤ�القيس

  الـــــذاتخلخابً ـــمأتبطنكاعــــــول  ذةـــــــــــــــــللاوادً ــــــبجـــــــــمأركــــيلـــكأن  

  الـــفـــدإجـــرةبعـــريكـــيكـــلـــيـــخـــل  لــــــرويولمأقـــولمأسبأالزقال  

  :�4وقال�طرفة�بن�العبد

  ىـةالفتــــــــولـــــــو¢ثـــــــmثهـــــــنمـــــــنعيشـــــــ

    

  وديـوجــــدكلــــمأحفــــلم�ــــ�قــــامعـــــ 

 V·العــــــــــــــــــــــــــــفم  ةــــــــــــــــربـــاذ¢تبشـنســـــــــــبقي

 

ــــــيـــكم  ــــــعـــتم�ـــــ�مـــــاتــ ــــــلبا�ــ ــــــزبـــاءتــ   دـــ

باوكـــــــــــــريإذانـــــــــــــادىا�ضـــــــــــــ 
ّ
 فمحن

ً
ـــــــــــــــ   اــ

    

ــــــــــــسيــــك    ها�تـــــــــــوردـتــــــــــــهـبـنا،ـدالغضــــــــــــ

  بـــــــوتقصـــ��يـــومالـــدجنوالـــدجنمعج    

    

  دـمـــــــــــــرافا�عـتالطــــــــــــحــــــــــــهكنةتـبــــــــــــب 

                                                               
محمد�عبد�الجواد�IصمÎي،�دار�الكتاب�العربي،�تحقيق:�،��ماhيالقاسم:�أبو�ع&ي�إسماعيل�بن�،�القاcي�1

 .128-1/126ب��وت،�د.ت،�
 .224،�صjلهةو�ساط��قاموس�2
 .35،�صديوانه�3
 .33+32،�صديوانه�4
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  :�1وقال�قيس�بن�الحدادية

  اــ�نالعواليــدارعــاةالــمــاÇيالكــأس  ةــــــــــــــــــبــــسجــــــــــــــد�نــــــــعـــــتبــــحــــبـــوأص  

 ربــدمســـــديــيالحـــفومــاييــفيوم  
ً
m  الــــوي  اــــيــس¢هــــــض�وانــيــبــوممع

�أيضً  �رمز�للزهرة �الشعر�الجاه&ي �6ي �اCرأة �إن �نقول �أن �نستطيع �رمزً اولعلنا �وليست �ا،

�الشعر�الجاه&ي ��õدار� �كث���من �عند �وردت �كما �وحسب، �ع&ى�2للشمس �تأكيد �ذلك �و6ي ،

cى�عصره�وتمثيله�فكر�أصحابه،�إذ�إن�رمزية�اCرأة�للشمس�إأصالة�الشعر�الجاه&ي�وانتمائه�

والزهرة�ع&ى�السواء�دليل�ع&ى�اختMف�ديانة�عرب�الجنوب�عن�عرب�الشمال�الذين�تأثروا�

ات�ن�الديانت�ن�البابلي�ن�والكنعاني�ن�والفينيقي�ن،�وع&ى�ام�¶اج�هالشمالي�ن:�بديانة�إخواdeم�

نيلسون:�وتداخل�رموز�اCعبودات�بي�dما،�وهذا�ما�أكدته�الدراسات�التاريخية،�يقول�ديتلف�

�أ�� �يجب �الشمالي�ن �السامي�ن �عند �اCذكرة �الشمس �هو�أن �مراعاته �تجب �الذي "وال��ëء

� �الشبه �وجه �إذ �الجنوبي�ن، �السامي�ن �عند �اCؤنثة �بالشمس �تقارن �جنوبي�كاèتي: سامي

عش��وت�"مؤنث�الزهراء"،�سامي�جنوبي�عث���"مذكر��–مؤنث"،�سامي�شماcي�عش���شمس�"

الزهراء"،�سامي�شماcي�شمس�"مذكر"،�أع��µأن�lله�ن�لم�يتغ��ا�من�حيث�الجنس�بل�من�

(lلهة�Iم)�ولها�نفس�Iسطورة��االناحية�الفلكية،�فشمس�العربية�الجنوبية�أصبحت�أم� 

� �عش�� �لæلهة �تنسب �Fالحالة�ع�–ال� �تغ�� �أن �إ� �الشمالي�ن، �السامي�ن �عند ش��وت

�نجم� �بل �الشمس �قرص ���تقطن �Ïف� �آخر، �كوكب �شخص �6ي �تقدس �جعلها ¡جتماعية

�أصبح� �فقد �الجنوبية �العربية �Iسطورة �عث���اCذكر�6ي �6ي �نلحظها �الظاهرة �وهذه الزهراء،

  .3عند�السامي�ن�الشمالي�ن�يقدس�6ي�قرص�الشمس"

                                                           
ون ،ضمنكتاب"شعراءشعره�1

ّ
 .39ص"،مقل

2�� �الرحمن �عبد �نصرت الشعرالجاه%يمثل ,ي الصورة �,ي �6ي �البطل �وع&ي الشعرالعربي، ,ي ،�الصورة

"� �6ي �الرحمن �عبد وا�وضوعيةوإبراهيم الفنية قضاياه �الشعرالجاه%ي �كتابة�، �6ي �زكي �كمال وأحمد

،�اCجلد�Iول،�العدد�الثالث،�إبريل�مجلةفصول ،�للشعر�القديمالتفس���Iسطوري�ومقالته:�،��ساط��

 .ان��بولوجيةالصورة,يالشعرالعربيقبل�سmمالحس�ن:�م،�وق¼���1981
 .232،�صالتاريخالعربيالقديمنيلسون:��3
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�ال �هذه �ضوء �تحليله�6ي �6ي �الرحمن �عبد �إبراهيم �الدكتور �مع ���نتفق �قد �فإننا دراسة

�الحادرة �لم�1عينية �حقيقية، �امرأة �ليست �القصيدة �مقدمة �6ي �سمية �أن �أثبت �أن �فبعد ،

لها،�ولم�ُيعرف�عن�الديانات�القديمة��ايرمز�dÑا�إcى�الشمس�وإنما�ربطها�بال��يا،�وجعلها�رمزً 

،�ثم�إنه�ربط�هذه�Iم�"ال��يا"�بـ�فينوسات�لوسيل،�ومعروف�اأdeا�شخصت�وصورت�ال��يا�أمً 

�عبد�الرحمن��اأن�فينوس�رمز�للزهرة�6ي�Iساط���lغريقية�وليست�رمزً  لل��يا،�ولو�اعت���د.

  للزهرة�عشتار��ستقام�تفس���القصيدة.�ااCرأة�رمزً 

�اما�الزهرة�فكانت�إلهً "أفيقول:�مرة،�وإلهة�أن��Ýمرة�أخرى��اكما�نجده�يرى�الزهرة�إلها�ذكرً 

عندما�نتجسد�صفة�lله�اCحارب��اآخر،�ولوحظ�أdeا�تكون�ذكرً �اوإلهة�أن��Ýحينً �احينً �اذكرً 

،�وليس�Iمر�كذلك�كما�رأينا،�إذ�الزهرة�رمز�2وتكون�أن��Ýعاشقة�عندما�تكون�إلهة�الحب"

  Iم�الك��ى�بوجه�dا�Iبيض�وIسود.�

�أيضً  �الدراسة �هذه ��او6ي �ع&ى �ذلك�رد �إcى �ذهب �بعشتار�كما �الزهرة �صلة �ينفون الذين

"لكن�ما�نعرف�عن�الزهرة���يجوز�مقارن|dا�بعشتار،�ولو��بقوله:�الدكتور�مصطفى�الجوزو�

�أdeا� �البابلية �جلجامش �أسطورة �ولو��أن �عارية، �حسناء �امرأة �صورة �ع&ى �مثل|dا �بابل أن

�إل �السامي�ن �عند �ولو��أdeا �خاصة، �أخMق �ذات �أن�امرأة �استطعنا �Cا �والفسق �الحب هة

  .�3نجعل�بي�dا�وب�ن�الزهرة�أي�صلة"

   

                                                           
 .137م،�ص1981،�اCجلد�Iول،�العدد�الثالث،�إبريل�مجلةفصول ،�التفس���Iسطوري�للشعر�الجاه&ي�1
�إبراهي�2 �الرحمن، معبد وا�وضوعية: الفنية قضاياه الجاه%ي، �القاهرة،�الشعر �الشباب، �مكتبة ،

 .30م،�ص1979
3� .17،�صمن�ساط��العربيةوالخرافات
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  *1الفصلالثاني

  الوعلصدىتموز,يالشعرالجاه%ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
*

العدد��القدس،�فلسط�ن،�ةبحث�منشور�6ي�مجلة�جامعة�القدس�اCفتوحة�ل¿بحاث�والدراسات،�جامع�

  .م�2003الثاني،�آب
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1تأسيس:  

�£ي� �واCرأة، �Iرض �6ي �اCتمثلة �الخصوبة �فكرة �أن �البعيد �فجر�تاريخه �6ي شعر�lنسان

� �أدهشته �فقد �وسر�وجوده، �خروج�جوهر�حياته، �ب�ن �وشاكل �lنجاب، �ع&ى �اCرأة قدرة

�ويقدسها،� �Iرض �يؤله �جعله �مما �Iرض، �باطن �من �النبات �وخروج �أمه، �بطن �من الوليد

ويعت��ها�Iم�Iوcى�ال��Fأنجبت�الزرع�والحيوان�والنبات،�فناداها�"ماما"�أو�"مامي"،�ورأى�6ي�

اكتشاف�اCرأة�الزراعة،�ورعاي|dا�من�خصوبة�هذه�Iم،���سيما�بعد��اخصوبة�اCرأة�قبًس 

  Iرض�والبذور.

ولقد�شكل�lنسان�القديم�فكرة�الخصوبة�هذه�6ي�إلهة�أن��Ýسماها�"Iم�الك��ى"،�وكان�

�أن� �رأى �ولكنه �والحيوان، �lنسان �رعاية �جانب �إcى �الزراعية �الحياة �رعاية �أك���مهامها من

�مظاهر�ا �وتموت �النباتات، �فتذوي �يتغ��، �Iرض �قوى�وجه �إcى �الطبيعة �وتسلم لحياة،

ما�أصاب�Iم��اعظيًم �االجفاف،�ثم�تعود�الحياة�مرة�أخرى�إل�dا؛�مما�جعله�يعتقد�أن�أمرً 

لها�عن�مهامها.
ّ
  الك��ى�وعط

�إن� �قالت: �الطبيعة، �6ي �والجدب �الخصب �فص&ي �تناوب �القديمة �تفسر�Iسطورة ولكي

�الس �العالم �إcى �ف|dبط �كالنبات، �تموت �الك��ى �وتمكث�Iم �¡عتدال�الخريفي، �وقت �6ي ف&ي

الشتاء�كله�هناك،�ومع�¡عتدال�الربيÎي�تبعث�من�مرقدها،�وتعود�إcى�سطح�Iرض،�لتعود�

  معها�مظاهر�الحيوية�والحياة�إcى�الكون.

�كالحراثة� �الزراعية �العمليات �وتعقيد �Iمومي، �اCجتمع �6ي �الرجل �دور �تنامي ومع

�عض& �جهد �إcى �وحاج|dا �بعد�والحصاد، �ومن �جر�اCحراث، �مثل �عليه �ÝنI� �تقوى �� ي

�بعد� �وبخاصة �الذكر�محلها، �ليحل �با�فول �اCرأة �مكانة �بدأت �الحراثة، �6ي �الثور استخدام

�مدن� �إcى �الزراعية �القرى �وتحول �والتجارة، �العمارة �مثل �الحرف �وظهور �اCعادن، اكتشاف

Iرض�Iم،�وأصبح�Iب�السماء�كب��ة�مستقرة،�حينئذ�أخذت�Wلهة�الذكور�تنافس�ربات�

� �6ي �الرجل �دور �عرف �أن �بعد �سيما �Iم، �Iرض �وعمليةيضا£ي �فعقد��lخصاب اCيMد،
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عMقة�ب�ن�اCطر�6ي�السماء�وب�ن�مµّ��الرجل،�وتصور�إخصاب�Iرض�مثل�إخصاب�Iرحام،�

  :�1تقول�Iسطورة

  Iرض�اCقدسة�العذراء�ت�ّ�جت"  

  من�أجل�السماء�اCقدسة  

  السماء�lله�الرائع�الجمال،�غرس  

  6ي�Iرض�العريضة�ركبتيه  

  �وسكب�6ي�رحمها�بذرة�Iبطال  

  Iشجار�واCقاصب  

    Iرض�الطرية�البقرة�الخصبة�تشّبعث  

  �µالسماء�الغ��µبم  

  ."وبالفرح�ولدت�Iرض�نباتات�الحياة  

ع&ى��اقياًس �-قوت�ن�إلهيت�ن�dÑذا،�أخذ�lنسان�القديم�يعزو�مظاهر�الخصب�والتكاثر�إcى�

� �lنسان��-البشر �يتكاثر �وباق��اdeما �الخ��، �يعم �باتحادهما �ومؤنث، �مذكر �جنس�ن 6ي

�أيضً  �وdÑذا �السواء، �ع&ى �والنبات �اCطلقة�اوالحيوان �السيدة �£ي �الك��ى �Iم �تعد �لم ،

سبب��اCسؤولة�عن�الخصب،�وإنما�ظهر�إcى�جوارها�lله�الذكر�الذي�يزداد�شأنه�ليصبح

الخصب�Iول،�واCسؤول�عن�lنجاب،�واستمرار�الحياة،�ويمثل�دور�Iم�الك��ى،�فيختفي�

 6ي�فصل�الجدب،�ويعود�6ي�فصل�الخصب�حام
ً
Mمعه�حياة�الكون�وحيويته،�من�هنا�بدأت��

  ملحمة�lله�الذكر�6ي�تاريخ�اCعتقد�lنساني.

  

   

                                                           
 .21،�قاسم:�ديوان�Iساط��،�الشواف�1
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2تأسيس:  

وب�ن�خصب�Iرض�واCرأة�من�جهة�أخرى،�من��ربط�lنسان�القديم�ب�ن�القمر�من�جهة،

�يؤدي�إcى� �التتابع�هو�الذي �هذا ن
َ
�وأ �لدورة�القمر، �نتاج �الفصول �تتابع �مMحظته�أن خMل

  اكتمال�الدورة�الزراعية،�وتتويج�حرك|dا�بفصل�الربيع�الذي�يحI��Ëرض�بعد�موdhا.

بخصب�Iرض،�ونمو�ولقد�عّ��ت�أعمال�lنسان�التشكيلية�القديمة�عن�عMقة�القمر�

�والقمر�واCطر� �الحيوان �ب�ن �Iعمال �تلك �جمعت �إذ �وتفج���الينابيع، �وإرسال�اCطر، الزرع

�واحدة �تشكيلية �وحدة �Iقدمون 1والشجر�6ي �واعتقد �طوره��، �6ي �القمر�تكمن �بركة أن

�ا�C¶ايد،�فكانوا�يشرعون�6ي�كل�عمل�يريدون�نجاحه�6ي�هذه�الف��ة،�وكانوا�dÔيئون�حقولهم

  .2للزراعة�ويفلحوdeا�6ي�هذا�الوقت

 أما�عن�عMقة�القمر�باCرأة،�ففض
ً
Mرأة�الف�¶يولوجية�والسيكولوجية��Cعن�ارتباط�حياة�ا

بدورة�شهرية�موازية�لدورة�القمر�الشهرية،�فإن�¡عتقاد�العام�عند�كث���من�الشعوب�أن�

القمر�هو�الذي�ينفخ�6ي�أرحام�النساء،�وأن�دور�الفعل�الجن���Êالذي�يمارسه�الرجل�يقتصر�

  .3ع&ى�تسهيل�مهمة�القمر�اCسؤول�الحقيقي�عن�الحمل

�زوًج  �فكان �الفكر�القديم، �6ي �للقمر�السيادة ��اكتبت ،�ÝنI� �lلهة �الك��ى �لقبه�ل¿م إذ

�=�نن�آن �"نانا ��"السومريون �ذكر�السماء، �سيدة��مقابل�Iم�الك��ى أي �=�إن�آن"�أي "إنانا

�والزهرة�4السماء �الشمس�Iم، �إcى�جانب �µالدي� �الثالوث �الذكر�6ي �الزوج �Iب �دور �وأخذ ،

  و�¡بنة.¡بن�أ

                                                           
،�6،�طلغزعشتار،�لوهةا�ؤنثةوأصلالدينو�سطورة:�6ي�هذه�الرسومات:�السواح،�فراس�انظر �1

،�1،�طماقبلالتاريخومعتقداتأديان،�واCاجدي،�خزعل:�382،�ص�م1996دار�عMء�الدين،�دمشق،�

 .124م،�ص�1997دار�الشروق�للنشر�والتوزيع،�عمان،�
 .86،�ص�عشتارلغز:�لسواحا�2
 .123،�ص�:أديانماقبلالتاريخ،�واCاجدي83،�ص�ا�رجعالسابق�انظر�3
مصروالشرق�دنىالقديمنجيب�ميخائيل�4:�،6/124. 
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،�أن�ديانة�العرب�القديمة،�ديانة�قمرية،�كان�القمر�ف�dا�هو�lله�1يرى�بعض�اCؤرخ�ن

�الشمس� �ع&ى �للد�لة "� �القمران "� �اللغة: �6ي �فقيل �عل�dا ب
ّ
�واCغل �الشمس، �ع&ى اCقدم

�حياdhم� �أثر�6ي �عندهم، �وأوصافه �وألقابه �أسماؤه �ك��ت �الذي �الرئيس �وهو�lله والقمر،

� �6ي�السياسية �Iول �الدور �وصاحب �القوافل، �ورسول �الراكب، �دليل �فكان والدينية،

الخصب،�عبده�القتبانيون�والحم��يون�باسم�"عم"،�والحضارمة�باسم�"س�ن"،�واCعينيون�

  "اCقه".�م"ود"،�والسبئيون�باس�باسم

 
ً
علياdjا�Wلهة�من��ت،�وأنزلمن�العقلية�القديمة�ال��Fربطت�ب�ن�العلوي�والسف&ي�اوانطMق

�ب�ن� �عMقة �القدماء �عقد �فقد �والضراء، �السراء �6ي �جانd²م �إcى �والوقوف �البشر، Cساعدة

له�لعMقة��االقمر�6ي�طور�الهMل�وب�ن�القرن�ن،�فقدسوا�ذوات�القرون�كلها،�واتخذوها�رمزً 

الخصب�ال��Fتجمع�بي�dما،�فكان�التيس�من�أوائل�الحيوانات�اCقدسة�عند�lنسان"�نظر�

6� �البعيد�إليه �اCا��� �6ي �لعبه �الذي �للدور �ربما �وذلك �النبات، �روح �ع&ى�أنه �أحيان�كث��ة ي

عندما�كان�اCزارع�ين���حبات�القمح�6ي�Iرض،�ثم�يتحرك�قطيع�اCاعز�ل�¶رع�الحقل�جيئة�

وُعّد�الثور�الذي�أخذ�يحرث�،�2فوق�الحبوب�اCنثورة؛�مما�يدفعها�إcى�أسفل�ال��بة�"�اوذهابً 

�4االجنوب�ثوًر �،�فسم��القمر�6ي�نصوص�عرب3بعد�إلها�عند�Iمم�القديمة�كلهاIرض�فيما�

وقدست�ذوات�القرون:�الثور�والظ®��والوعل�والتيس�والكبش�والخروف�ع&ى�امتداد�الفكر�

  lنساني.

                                                           
�انظر�1 �نيلسون: ،�ا�فصل,يتاريخالعربقبل�سmم:،�وع&ي�جواد208ص�،�التاريخالعربيالقديم:

5/123. 
 .283ص��1،�هامش�العقل�وhىمغامرة:�السواح�2
 .65،�ص�1980،�دار�الرشيد�للنشر،�بغداد،�مواقف,ي�دبوالنقد:�اCطل®�،�عبد�الجبار:�انظر�3
 .208،�ص�التاريخالعربيالقديم:�نيلسون �4
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�القديمة �Wلهة �وتماثيل �والقصور �اCعابد �زينت �واCلك، �Iلوهة �تاج �القرون ،�1كانت

�والنماء �للخصب �تحت�ورمزت �القرنان �دفن �"إذا �أنه �µذكر�القزوي� �بالشجر، �فارتبطت ،

�بالحمل" �بكرت �6ي�2الشجرة �ذهب �من �غزال�ن �هاشم �بن �اCطلب �عبد �وجد �حيث �وباCاء ،

�ب��Üزمزم �إذ�3موضع �"الكعبة" �أماك�dم �بأقدس �ارتبطت �كما �بالبقر، �العرب �واستسقت ،

يً 
ّ
 وما�اأخرجت�قريش�م�dا�ح�ن�هدم|dا�حل

ً
وقدس�قوس�قزح�لشd²ه�بالقرن�ن،��وقرني�كبش،��

�اللغة� �وجمعت �والقرن�ن، �بالهMل �شبه �من �لها �Cا �الحذوة �مثلته �الذي �الحصان وكذلك

�و�"قرن  �"قمر" �مادتي �6ي �والحياة،��الكث�� �"العربية �واCيMد �والحمل �الخصوبة �صفات من

رها�تزّوجها�ووقع�عل�dا،�وماء�قمر:�كث��،�وأق مرت�lبل:�وقعت�فالُقمرة:�لون�الخضرة،�وتقمَّ

�ك  6ي
ً
Mرأة��Cا� �ذؤابة �به �خصت �الذؤابة �فهو �القرن: �أما �اCاء، �من �رويت �وقمرت: كث��،

�وقرن� �الحية، �والقرناء: �طلوعها، �أول �الشمس �وقرن �ال�¶ويج، �واCقارنة: �والقران وضف��dhا،

  .4القوم:�سيدهم

                                                           
سك�غصًنا�بيده�وتقف�معزى�أطلق�ع&ى�lله�دموزي/تموز�لقب�الثور�الوح��ë،�وظهر�6ي�ختم�أكادي�يم�1

]،�وظهر�lله�آشور�رب�الدولة�Iشورية�53،�ص�تموز عشتارومأساة[ع&ي،�فاضل�عبد�الواحد:�أمامه�"

]� �قرن�ن �ذات �قلنوسة �اوهو�يلبس �محمود: �سيد ،�µوال��اثلقم ��سطورة �ص �القرون�247، �وزينت [

ة�الثور،�تماثيل�lله�بعل،�ونحت�اCصريون�تمثال�lله�آمون�6ي�هيئة�الكبش،�وتمثال�lله�أبيس�6ي�هيئ

�أوزوريس� �¡بن �lله �اسم �µويع� �بقرن�ن، �الشمس �رسموا �كما �القرن�ن، �ذات �السماوية �البقرة وعبدوا

�ثوًر  �ديونيسيوس �lغريقي �lله �وكان �القمر، �ورمزً اسيد �[السواح:��ا، �بقرن�ن �أهورامازدا �lيراني لæله

واتخذ�العرب�القمر�ع&ى�شكل��،228ص���سطورةوال��اث:��،�والقم274µ+�74،�ص�:لغزعشتارفراس

 ]�2/216،�بلوغ�رب,يمعرفةأحوالالعربعجل�[Wلو��õ،�محمود�شكري:�
2�� �محمد: �بن �زكريا ،�µا�وجوداتالقزوي وغرائب ا�خلوقات �Iمويةعجائب �اCكتبة ،� �د.ت، ،�دمشق،

 .75ص
 .1/146،�الس��ةالنبويةابن�هشام:��3
 "قمر"�+�"قرن".،�لسانالعرب�4
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� �ب�ن �القديمة �العMقة �بتلك �لغته �حفريات �6ي �الشعر�الجاه&ي القمر�والقرن�ن،�واحتفظ

�عل�dما� �فخلع �الهMل، �طور �6ي �بنمو�القمر�واستدارته �واستدارdhما �نمو�القرن�ن �شبه ح�ن

  :�1صفة�"التقمر"�6ي�قول�النابغة�الجعدي

 اةملمعـــوعالفتـــرقـــكباووجهً   
ً
 ن�ـــوروقي  اــــــــــــــ

ّ
  دواأنيتقمراــايعــــــــ

بعض�رموز�هذا�lله�من�ذوات�القرون،�وبخاصة�ابن��وح�ن�أطلق�اسم�lله�القمر�ع&ى

�التاريخ،� �لفظة �اشتقت�منه �"�الذي �ورخ "� �الباب&ي �¡سم �من �إذ �والوعل، �الوحشية البقرة

  :�2أخذ�"Iْرخ�"�وهو�ولد�البقرة�الوحشية�إذا�كان�أن�Ý،�قال�أمية�بن�أبي�الصلت

 ــــدثــومايبقىع%ىالح  
ُ
  ـــهأّمرؤومــــــــةلـــــــــقــاهــــــــــــشــــــــــــب  رــــــــــــفـــانغ

س�ْرخ�طــــخــــمايــــك  هــــــــــيــــةعلــــــــيــــانـــــلحــــيــــتاللــــــــتبي     ـومــــــــرّمِ

  :�3اCرأة�ال��Fارتبطت�بالقمر�6ي�سحيق�الزمن،�فقال�اوشبه�به�تأبط�شرً 

  ــةــــــــلــعــدالـــــــريــــــــــــ����رختـــمــك  ةــــلــــةهركــــيـــــــكمشــــيــــــ���إلــــــــتم  

�الكنعاني�ن �معبود "� �يراح �مدينة�أريحا��– 4ومن�اسم�lله�القمر�" �اسم �منه الذي�أخذ

للوعل�6ي�قول��ا"�اسًم �أخذ�"�Iرخ�–ال��Fكان�ف�dا�أعظم�معابد�القمر�6ي�العصور�القديمة�

  :�5عمرو�بن�قميئة

  فــــوقـــايةإذراح�رحا�ــــمــع  فائتا�وتأحرزتافلوأنشيئً   

ليس�يخ�الذي�قال�عنه�ابن�منظور�أنه�"من�هنا�نستطيع�التأكيد�ع&ى�أن�مصطلح�التار 

،�ولقد�6أّرخ"�بمع��µالقمر،�ودليلنا�6ي�ذلك�أن�َوّرخ�لغة�6ي�"�مأخوذ�من�"ورخبعربي�محض

                                                           
�ال�1 �الخطاب: �أبي �محمد�بن �أبو�زيد، أشعارالعربقر���، �جمهرة �ط �فاعور، �ع&ي �وضبط �شرح �دار�2، ،

 .359،�ص�1992الكتب�العلمية،�ب��وت،�
 .70ديوانه،�ص�2
3� .57م،�ص�1996،�دار�صادر،�ب��وت،�1طMل�حرب،�ط:�تحقيقديوانه،
 .301،�ص�1997ميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمةنعمة،�حسن:��4
 .79:�خليل�إبراهيم�العطية،�صق،�تحقيديوانه�5
 "�ورخ�".�اللسان�6
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بالقمر،�وإنما�رأى�أن��ا"�بيد�أنه�لم�يربط�¡ثن�ن�معً Iرخربط�ابن�منظور�ب�ن�التاريخ�وب�ن�"

التاريخ�مأخوذ�من�Iرخ�ابن�البقرة�وعلل�ذلك�بقوله�"كأنه����ء�حدث�كما�يحدث�الولد،�

  .1"التاريخ�مأخوذ�منه��نه�حديثوقيل:�

العربية�وأخواdhا�من�اللغات�السامية�القديمة�ومما�يؤكد�عMقة�ذوات�القرون�بالقمر�أن�

"� �lله �هو �القمر �lله �أسماء �من �آخر �اسم �ع&ى �آلهة�س�نأجمعت �كب�� �كان �الذي "

 
ً
6ي�عبادة�بMد�الرافدين،�به�سميت�جزيرة�سيناء�اCشهورة�بمزارته��احضرموت،�وكان�معروف

"�وأن�النون�ن"�و�"��õ"�،�ويذهب�الدكتور�القم��µإcى�أن�"س�ن"�تتألف�من2وأماكن�عبادته

،�كما�يذكر�موسكاتي�I3خ��ة�£ي�أداة�تلحق�بآخر�Iسماء�اCراد�تعريفها�6ي�العربية�الجنوبية

فيما��تطورت�وأdeا�...�والخراف،�الخراف�واCاعز�والبقر�اأن�"��õ"�تطلق�ع&ى�الشياه�عموًم 

الذي�يدل�ع&ى�القمر،��،�وdÑذا�يع��µ¡سم�"س�ن"�lله�التيس�أو�lله�الثور 4بعد�إcى�شاه

  .5وهو�ما�يلتقي�مع�ألقاب�القمر�اCنتشرة�6ي�جنوب�الجزيرة�العربية

óله�الخصب��اوكما�كانت�الحيوانات�اCشهورة�باóخصاب�الجن���Êمن�ذوات�القرون�رمزً 

،�حيث�اèلهة�الخصب�والفداء�عمومً �ارمزً �االذكر/�القمر�6ي�عائلة�الدين�القديم،�كانت�أيضً 

� �الثور �بدءً كان �الذكور، �القمرية �ل«لهة �ممثل�ن �"دموزي�اوالتيس �الشاب �السومري "�باóله

�يصفه��اومرورً  �كما �الخراف �را�ي �اCسيح �بالسيد �وان|dاء �وآتيس، �وبعل �وآدونيس بتموز

  lنجيل.

   

                                                           
 "أرخ".�اللسان�1
 .40،�ص�الديانةعندالبابلي�نبوت��و،�جان:��2
 .115،�ص�سطورةوال��اثمحمود:��دالقم�µ،�سي�3
�سبيتنيو�4 موسكاتي، السامية، الحضارات �ترجمة: �للطباعة،�: �العربي �دار�الكتاب �بكر، �يعقوب السيد

 .319،�ص�م1957القاهرة،�
5��µوال��اثالقم .115،�ص�:�سطورة
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  قداسةالوعل,ياللغةوالفكر:

,ي-أ  اللغة:

القرون�6ي�د��dhا،�وانفتاح�إن�تعدد�أسماء�هذا�الحيوان�وصفاته،�وتشابكها�مع�ذوات�

معان�dا�ع&ى�معان�أخر،�وكذلك�اختMف�اللغوي�ن�6ي�ضبطها،�وسع�dم�وراء�استخراج�هذه�

Iسماء�من�معان�واشتقاقات���تدل�د�لة�أكيدة�عل�dا�ما�يدل�ع&ى�أهمية�هذا�الحيوان،�

  واحتMله�اCرتبة�Iوcى�ب�ن�ذوات�القرون�رمز�lله�القمر.

� الوعل،�وIيل،�والُغفر،�والفادر،�واليامور،�والقرمد،�والثيتل،�والوقيفة،�فمن�أسمائه:

  والقروع.وIروية،�

�والصلود،� �والناخس، �والصدع، �والع·¶، �والبدن، �وIد6ى، �Iعصم، �صفاته: ومن

  والجهبل،�والقنعان،�والعميثل،�وIمعوز،�والتألب،�والفرهد.

�وصفات �الحيوان �هذا �أسماء �قراءة �من �بصيغة�ويMحظ �وورودها �وتعددها، �ك��dhا، ه،

التذك��،�وانفتاحها�6ي�د�ل|dا�ع&ى�الجبل�والسيد،�والرفعة�والعلو،�واCنعة�والقوة،�والذكورة�

مكانة��اوlخصاب،�ولكل�م�dا�عMقة�باóله�الذكر�/�القمر.�ونلحظ�من�هذه�الصفات�أيضً 

هذه�الصفات�وأساسها،�منه��الوعل�ب�ن�ذوات�القرون،�فهو�Iهم�لطول�قرنيه،�وكأنه�أس

�أو� �الثور، �ع&ى �تنسحب �م�dا �الواحدة �ف��ى �أطلقت، �القرن �ذوات �من �غ��ه �وع&ى انطلقت،

التيساء"�ال��Fومما�يرجح�ذلك�أن�صفة�"التيس،�أو�الظ®�،�أو�الكبش،�أو�اCاعز�بشكل�عام،�

� �التيس �إcى �وتنسب �اCعزى �ع&ى ��-تطلق �القرون �ذوات �من�-ُجّماع �Iصل �6ي قرني��أخذت

�قرني� �قرناها �يشبه �Fال� �£ي �اCعزى �من �التيساء �منظور: �ابن �يقول �الجبل، �تيس الوعل

  �.I1وعال�الجبلية�لطولهما"

ويسوقنا�اختMف�اللغوي�ن�6ي�ضبط�أشهر�اسم�ن�من�أسماء�هذا�الحيوان�وهما�الوعل�

�2وIيل �ع&ى �يدل �مما �بأصل�dما، �جهلهم �ع&ى �التأكيد �إcى �معن�dما، �تأويل �و6ي قدمهما،�،

                                                           
 "تيس".�اللسان�1
ل".�وردت�2 يَّ

ُ
Iل،�و ّيل،�وlيَّ

َ
I"يل�Iل"�أما� ل�والُوعْ  لفظة�الوعل�6ي�اللسان�مضبوطة�هكذا�"الَوعْ
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� �صلة �لها �Fال� �وأسراره �الحيوان �هذا �س��ة �وحملهما �الفكر�القديم، �6ي  �-وحضورهما
ً
�الفظ

  ومع��µبس��ة�القمر/الذكر�وأسراره.

�صلة� �عن �لننقب �اCا��� �ركام �إcى �نعود �اللغة؛ �6ي �الحيوان �هذا �قمرية �ع&ى �ندلل ولكي

الرئيس�عند�الشعوب�السامية�lله��هذين�¡سم�ن�"الوعل/Iيل"�باóله�Iول�وIك���"إل"

�فجر�التاريخ �النقوش��1منذ �مجاميع �كل �6ي �ذكره �ورد �الجاهلي�ن، �العرب �Iك���عند وlله

�القديمة �د¡ً 2العربية �وبقي �"هللا"�، �الجMلة �لفظ �وع&ى �الربوبية �بعد��ع&ى �ما �إcى عز�وجل

�مسيلمة �سجع �عليه �ت&ي �Cا �عنه �هللا �أبو�بكـر�رضـي �قال �فقد �من�lســMم، �هذا �خرج �"ما :

�كان�إلهً 3إل" �هذا�lله �إcى�أن �السامية�القديمة �وتش���النقوش �وكان�إلهً اقمريً �ا، �اشعبيً �ا،

عند�الع��ي�ن�واCمالك�العربية�القديمة،�إذ�تدل�أسماء�IعMم�العربية�الجنوبية�مثل�"�إل�

ظهر،�و�"سمر�إل"�أي�شرح�"�أي�هللا�يت¿�،�و�"إل�ذرح"�أي�هللا�ي��ïء،�و�"ظهر�إل"�أي�إل�ي

  .4إل�"نور�القمر،�ع&ى�أن�هذا�lله�كان�يعبد�6ي�شخصية�القمر

�أو   نبحث
ً
�و6ي��� �اللفظي، �وتكوي�dما �الصوتي، �تقارdÑما �و6ي �¡سم�ن �هذين �ب�ن �الجامع 6ي

�بي�dما �مش��ك �µمع� �ع&ى �الد�لة �6ي �واتكاتبادلهما �حيث��ء، �العربية �6ي �القلب �ظاهرة ع&ى

�ه �الع�ن �حرف �واستنادً مزةُيقلب �حرف��ا، �مثل �السامية �اللغات �حروف �بعض �سقوط إcى

ل"،�ومما�يؤكد�تقارdÑما�الصوتي،�د�لة�
َ
الع�ن�6ي�اللغة�البابلية،�فإن�لفظة"�َوَعل�"تنطق�"وأ

ل�والوأل�مصدرdÔما�6ي�العربية�ع&ى�مع��µواحد؛ ،�يقول�ابن�منظور�6ي�مادة�5اCلجأ�-إذ�الَوعْ

��وعل" �بكسر�الع�ن، �وعالوِعل �وجد �ما �يقال:  اCلجأ،
ً
Mو��وغ� 

ً
Mموئ�� �أي �إليه  يلجأ

ً
M6يئل��،

                                                           
 .212ص�،التاريخالعربيالقديمنيلسون:��1
 .211السابق،�ص��اCرجع�2
 "ألل".�اللسان�3
 .215،�ص�التاريخالعربيالقديمنيلسون:��4
 "وأل"اللسان�5
 "وعل".اCرجع�السابق�6
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�وأ�" �آئل �فأنا �لجأت �أي �إليه �وألت �تقول: �اCلجأ، �"واCوئل: �وأل: �6ي �الفراهيدي ،�1ويقول

  فاCوئل�هو�اCعI��µساس�فيما�ذكر�من�معان.

 أما�Iيل�فهو�مشتق�من�"أول"�أص
ً
Mآله�،�ونجده�6ي�مادة�"أيل"�بعد�القلب،�سCم��بذلك�

إcى�الجيل،�أو��نه�يؤول�إليه،�وdÑذا�يكون�الجبل�اCوئل�الذي�يؤول�إليه�Iيل،�ويكون�اCوئل�

 أصي�د¡ً 
ً
M� 

ً
�معً �امش��ك �وIيل �والواو�والMم،�اللوعل �الهمزة �الثMثة: �Iصل �وتص���حروف ،

�الب�كل�م�dا�أحيانً Iصل�اللفظي�اCش��ك�لهما،�ومعروف�أن�أحرف�الهمزة�والواو�والياء�يق

�السـامية �اللهجات �6ي �أخرى �إcى �لهجة �من �انتقاله �عند �Wخرين �الحرف�ن �أحد �ولقـد�2إcى .

�ف �"وعـل" �لفظـة �وردت �Iصل �من �وأخذت �"يعل" �بالياء �اللغـة�Iوغاريتيـة �و"ـي �و6ي�3"ع�ل ،

  هذه�الحال�يكون�¡سمان�قد�أخذا�من�أصل�واحد�هو�وأل،�أو�أول،�أو�أيل.

�ض �ميل�و6ي �وإcى �"وعل" �إcى �أخرى �مرة �نعود �السامية، �اللغات �بعض �خصائص وء

اللغوي�ن�كسر�ع�ن�هذا�¡سم،�و6ي�إطار�ظاهرة�القلب،�تصبح�"�َوِإل�"،�و6ي�ظ��µأن�الواو�6ي�

"إل"��ليسـت�أصلية،�وإنما�£ي�واو�القسم�أضيفت�إcى�اسم�lله�Iك���-�اقديًم �-هذا�¡سم�

فيقولون�"َوِإل"�يسعفنا�6ي�ذلك�تطابق�Iمر�نفسه�مع�اسم�lله�حينما�كانوا�يقسمون�به�

�الكريم�الكنعاني �القرآن �6ي �اCذكور �العربي �الصنم �واسم �بع﴿�"بعل"  أتدعون
ً
M﴾4فح�ن�� ،

مع�ظاهرة�القلب�السامية،�تصبح�صيغة�القسم�ع&ى�النحو��ايقلب�حرف�الع�ن�همزة�جريً 

�"إل"،�ومما�يؤيد�ذلك�أن�لفظة�"إ ل"�أو�"عل"�السامية�تعI��µصل�واCبدأ�والعلة،�التاcي�بـ

                                                           
1�� �أحمد: �بن �الخليل الع�نالفراهيدي، �معجم ،� �السامرائيتحقيق: �وإبراهيم �اCخزومي حمدي سلسلة�،

 ت.�اCعاجم�والفهارس،�دار�مكتبة�الهMل،�بغداد،�د.
 .1/35،�م1991،�ن،�لبنا،�جروس�برس،�طرابلس2،�طمعجمالحضاراتالسامية،�ه·�ي:�عّبودي�2
�انظر�3 �عمر: �الغول، : �إربد،�أوجاريتيات، �للنشر�والتوزيع، �م1997دار�Iمل �ص �نسيب�134، �والخازن، ،

 .177ص�أوغاريت،وهيبة:�
 .125آية�،الصافات،سورة�4



61 

�إcى� �ال��ëء �أعاد �µبمع� �وعلة، �وعلل �وأّوَل، �آل �مثل: �العربية �6ي �ماثلة �اشتقاقاdhا �زالت وما

  .1مبدئه�وأصله

عودة�أخرى�إcى�لفظة�Iيل،�وأرى�أdeا�مكونة�6ي�أصلها�من�أداة�النداء�"أي"�واسم�lله�

الهمزة�ياء�وأدغمت�6ي�Iوcى،�يتضح�ذلك�من�خMل�جمع�"�[أي�إل]�حيث�قلبت�إلIك���"

�توجه� �ولطاCا �الجمع�ن، �6ي �"أيا" �النداء �أداة �بقيت �إذ �أو�"أيائل" �"أيايل" �ع&ى �¡سم هذا

أداة�النداء�للقريب�للتعب����اlنسان�القديم�إcى�ربه�وإلهه�"إل"�با�ستغاثة�والدعاء�مستخدًم 

  عن�قرب�العبد�من�ربه.

�يق��ب �نطـًق أّيل"�وبـذلك �lله ل" �"إيْ �مـن �الحيوان �lلها"/ �هوعينه �"إيل" �إن �إذ "إل"��،

�شأنً  �القديمة �Wلهة �وادعوه�اأعظم �بعد �فيما �ال�dود �سرقه �Iك���الذي �الكنعاني�ن �وإله ،

�ور لهم �اCشهور �د، �اسمه �"إل"�إضافة�إcى �باسم �Iوغاريتية �النصوص د�2"إيل"�6ي
ّ

�أك �وقد ،

� �هذه �منظور �عز�وجل،�ابن �µالحس� �هللا �أسماء �من �"إيل �قال �ح�ن �¡سم�ن �ب�ن العMقة

  .3ع��اني�أو�سرياني،�وإيل�لغة�6ي�إل"

ل�وأّيل"�6ي�Iصل�اللغوي،�ف أول"�الذي�يدل�ع&ى�هما�مشتقان�من�"ويش��ك�¡سمان�"إيْ

اCبدأ�والعلة�وIولية�والرياسة�والسيادة،�ويلتقيان�6ي�الصورة�والشكل؛�إذ�بدأ�lله�إيل�6ي�

� �بارزة، �طويلة �كثيفة �"بلحية �الفينيقية �بالقرونالنقوش �مزدانة �بدأ�4"يعمر�قبعة �وكذا ،

�أيضً  �الطويلة �والقرون �الطويلة �اللحية �ذو ل �و اIيْ �خصd²ما �6ي �ويتشاdÑان �ع&ى�. قدرdhما

،�ولّقب�5أخذ�"Iّيل"�وهو�بوله�الخائر�إذا�شربته�اCرأة�اغتلمت�Iيل""lنجاب،�فمن�اسم�

                                                           
،�دار�ال�dار�للنشر،�الذهنيةالحضارية,يالشرقا�توسطيjسيويالقديمالبنية،�يوسف:�الحوراني�1

 .168،�ص�م1978ب��وت،�
 .126،�ص�أوجاريتيات،�عمر:�الغول �2
 ”.إيل“اللسان�3
�روكينغ�4 �بوب: و�ساط��، jلهة �تعريبقاموس ،� �حلب،�: �سومر، �دار�مكتبة �خياطة، �وحيد محمد

 .181،�صم1987
 ”.إيل“ اللسان�5
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�وIرض �السماوات �خالق �باCنجب ل" �1"إيْ �lله �قربان �Iّيل �وكان �عن�2”إيل“، �ينم �مما ،

    العMقة�بي�dما.

وIيل/�إيل،�أن�العMقة�ب�ن�وإخال�صلة�¡سم�الحيواني�بنظ��ه�lل�Ï،�الوعل/�البعل،�

حيوانات��ااسم��هذا�الحيوان�£ي�العMقة�نفسها�ب�ن�اسم��lله�ن�بعل�وإيل،�وأdeا�جميعً 

لتدلل��امقدسة،�وآلهة�معبودة،�أرضية�وسماوية،�سفلية�وعلوية،�اتحدت�مع�بعضها�بعضً 

  ع&ى�lله�Iك���"إل"�lله�القمر.

لعMقة�القديمة�ب�ن�هذا�الحيوان�وب�ن�lله�"وعل"�جذور�ا�وقد�عكست�تقلبات�الجذر

�جاء� �لجأ �µبمع� �وعل �فمن �lله، �هذا �صفات �أصل �أصولها �بعض �6ي �وحملت Iك���"إل"

اCلجأ،�وهو�صفة�أصيلة�مكينة�لæله�Iك���وحيوانه�اCقدس�أو�رمزه�Iر���،�فالوعل�ملجأ�

�اCقدس �نحو�بيته �الخلق �ويتوجه �إليه، �الناس �يلجأ �lله، �الوعل�كما �سم� �لهذا �الجبل، /

  ملجأ،���كما�فسره�اللغويون��نه�يلجأ�إلـى�الجبل�ويؤول�إليه.

�العلو� �صفة �جاءت "Mيع"� �الوعل �خMله �من �نطق �الذي �FوغاريI� �Iصل �"علو" ومن

�القديم �الذهن �6ي �Iلوهة �بفكرة �التصقـت �Fعز�3والســمو�ال� �هللا �أسماء �اشتقت �منه �إذ ،

�واCتعا �الع&ي �الجبل�وجل: �رأس �والعلياء: �الشـريف، �µبمع� �الع&ي �جاءت �ومنه �وIع&ى، cي

�هبل �أعل �يقولون: �الجاهليون �وكان �الصخرة، �والعMة: �والسماء، �الوعل�4اCشرف، �وهكذا ،

  .I5ع&ى�اCتعاcي�الصاعد�6ي�رؤوس�الجبال،�ضرب�اCثل�6ي�صعوده�فقيل�"�أوقل�من�وعل"

                                                           
 .177،�ص:قاموسjلهةو�ساط��روكينغ�1
�فريحة�2 �أنيس: �أوغاريت، �25ص، ،� الفينيقيةوكنتينو: �ترجمةالحضارة ،� �شع��ة،�: �الهادي �عبد محمد

 .171ص�م،�1948شركة�مركز�كتب�الشرق�Iوسط،�القاهرة،�
 .�157ص،�الحضاريةالبنيةالذهنية،�يوسف:�الحوراني�3
 "علو".�اللسان�4
 "وقل".�السابقاCرجع�5
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�اCستعا ل" �"الَعوْ �نرى �"َعَوَل" �واعتمدومن �اتكل �وعليه، �به �َعّول �وقد �به، �ما�1ن �وعادة ،

يقتصر�التعويل�ع&ى�اCستعان�به،�ُيتوجه�إليه�بالدعاء،�وُيتضرع�إليه�بالبكاء،�ولقد�جمعت�

كانت�الدموع�قراب�ن�ُيتقدم�dÑا�إcى�lله،��االعربية�ب�ن�الويلة�والوعلة�بمع��µالبكاء،�وقديًم 

  مظهر�من�مظاهر�الخشية�والخشوع.ويتقرب�dÑا�من�الرب،�و£ي�إcى�Wن�

  ,يا�وروث/الفكرالوعل- ب

ب�ن�اسم��هذا�الحيوان�عن�وشائج�حميمة�وعMقات�وثيقة�بي�dما�وب�ن��كشفت�اCصاقبة

lله�Iك���"إل"،�وسؤالنا�هنا:�إcى�أي�مدى�كان�اتساق�الفكر�مع�اللغة؟�وهل�ما�احتفظت�

به�الذاكرة�lنسانية�من�موروث�فكري�عن�الوعل�يث��µع&ى�قداسة�هذا�الحيوان�6ي�اللغة،�

  يم.وين®��عن�مكانته�6ي�الفكر�القد

�النطوفية� �الثقافة �6ي �Wيائل �تماثيل �لنا �ت��اءى �التاريخ، �قبل �ما �صفحات �نقلب وحينما

�واضحة �ح�¶ً 2ماثلة �م�dا �الحيوان �هذا �فيحتل �التاريخ �صفحات �6ي �أما بح�¶�قداسته،��ا،

�رمزً  �السومري�ن �عند �البشري �التاريخ �مطلع �6ي �"�افيطالعنا �6ي�إنكيلæله �العذبة �اCياه �إله "

�و �دموزيIعماق �lله �ووالد �دليdeI3ار�والبح��ات، �الحيوان �هذا �وجود �ويعد ، 
ً
Mع&ى��

�ونتاًج  �وال�االخصب، �Iيائل �تك�� �الزواج �dÑذا �إذ �اCقدس، �Ïلl� �6ي��¶ ·عللزواج ال��ي

،�ارتبطت�صورته�باCطر،�فقد�أورد�ست�ن�لويد�لوحة�يظهر�ف�dا�وعMن�متعاكسان،�4الغابات

"�ال��Fتحمل�معها�الخ���وتن��Ïمظاهر�رسماها�"لوحة�عاصفة�اCطوخلفهما�نسر�برأس�لبؤة�

كان�وIراوي�من�جملة�هدايا�و ،�6،�ظهر�6ي�نقش�أكادي�مع�lله�"أيا"�وlناء�الفوار5الجفاف

                                                           
 "عول".�السابقاCرجع�1
 .70ص�،�ماقبلالتاريخومعتقداتأديان:�اCاجدي�2
 .215،�ص�سومروأكاد،�وديع:�بشور �3
ديوان�ساط��:�الشواف�4،1/83��+163. 
�لويد�5 �ست�ن: القديم، �دنى الشرق �ترجمةفن ،� �بغداد،�: �والنشر، �لل��جمة �دار�اCأمون �درويش، محمد

 .90صم،�1988
 .2/38،�تاريخحضارةواديالرافدين.�سوسة،�أحمد:�د�6
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�أريش �مدينة �إcى �"أنليل" �وl16له �وعMن��ي، �م�dا �عشتار�وبالقرب �ظهرت �أشوري، مشهد

وقدمت�Iيائل�قراب�ن�ل«لهة��3"بعل"�lله�الكنعاني،�وزينت�صور�الوعل�قصر�2متشابكان

�والوعول�4الفنيقية �الغز�ن �بمطاردة �"فينوس" �lلهة �اش|dرت �lغريقية �الثقافة �و6ي ،

،�أما�lلهة�أرتميس�فكان�Iيل�حيواdeا�ال��ي�اCقدس�الذي�لم�يقدر�عليه�5الشامخة�القرون

  .7يمي�dا�ويسارها�،�كان�يرافقها�6ي�حلها�وترحالها�ويشب�عن6أحد

لذي�ا�"أكتيون"�كما�كان�Iيل�هو�الصورة�الحيوانية�ال��Fتحول�إل�dا�lله�الشاب�الصياد

�ال�dر �منبع �عند �العالية �البح��ة �مياه �6ي �عارية �تستحم �و£ي �أرتميس �ع&ى فمسخته��اقتحم

  .8اإربً �اlلهة�أي�Mطاردته�كMبه�فمزقته�إربً 

به�و£ي��أمه�حملت،�يحكي�عن�مولده�أن�اشابً �ا"�راعيً آتيسو6ي�آسيا�الغربية،�كان�lله�"

�¡سم� �جاء �هنا �ومن �وك��، �شّب �Fح� �برية �ع·¶ة �وأرضعته �أو�رمان، �لوز �غصن �من عذراء

�التيس �أي �"�9آتيس �lله �"ديونيسيوسويلتقي �lله �مع �فكان�آتيس" �تجلياته، �بعض �6ي "

�الثان �رمزه �التيس �وكان �التيس�أو�الجدي، �بشكل ل �ألقابه�الذي�ُيمثَّ �من �وكان �الثور، �بعد ي

  .10يلبس�جلد�التيس"

                                                           
ديوان�ساط��الشواف�1:�،2/38. 
 .51،�ص�عشتارومأساةتموز :�ع&ي،�فاضل�عبد�الواحد�2
 .220،�ص�أوغاريت:�الخازن �3
 .144ص�الحضارةالفينيقية،:�كنتينو�4
 .47،�ص�فينوسوأدونيسجمعة،�بديع�محمد:��5
 .81،�ص�عشتارلغز:�السواح�6
 .108،�ص�السابقاCرجع�7
 .29،�ص�السابقاCرجع�8
 .283،�ص�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�9

 .333،�ص�:لغزعشتارالسواح�10
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،�أما�6ي�الثقافة�1و6ي�الثقافة�lسكندنافية�نرى�التيوس�تجر�عربة�lله�ثور�مفّجر�الربيع

ورد�6ي�التوراة�"هذه�£ي�الd²ائم�ال��Fتأكلوdeا�البقر�الطاهرة،�الع��ية،�فالوعل�من�الحيوانات�

� �والظ®� �وIيل �واCعز �واCهاةوالضأن �والثيتل �والرئم �والوعل �به��2واليحمور وأقسمت

�الحبيب"" �وتنd²ن �توقظن �أ� �الحقول �وبأيائل �بالظباء �أورشليم �بنات �يا وحمل��3أحلفكن

�بكل� �ويقر�عليه �الÄي، �التيس �ع&ى �يديه �هارون �"ويضع �إسرائيل �µب� �ذنوب �اCقدس التيس

ع&ى�رأس�التيس،�ويرسله�بيد��ذنوب�ب��µإسرائيل�وكل�سيئاdhم�مع�كل�خطاياهم،�ويجعلها

�6ي� �التيس �فيطلق �مقفرة، �أرض �إcى �ذنوdÑم �كل �عليه �التيس �ليحمل �ال��ية �إcى �يMقيه من

�4ال��ية" �قربانً ، ّدم
ُ
�"�اوق �اCعز�لذبيحة�èله|dم �من �تيس�ن �يأخذ �إسرائيل �µب� �جماعة ومن

  .C5حرقة"�اواحًد �اخطية،�وكبًش 

،�وظهر�6ي�تصوير�فرعوني�مع�Iرنب�6م�ف�dاأما�6ي�مصر�فقد�أطلق�الوعل�ع&ى�اسم�إقلي

  ،�وما�زال�ال��بر�إcى�اليوم�يعلقون�قرون�الوعل�ع&ى�أبواب�منازلهم.7وبيض�النعام

ويكاد�حضور�الوعل�6ي�الفكر�الجاه&ي�يضا£ي�حضوره�6ي�فكر�Iمم�Iخرى�القديمة�إن�

،�ومما�يدعم�اندغام�ود�لة،�مما�يؤكد�تواصل�Iمم�واتصال�موروثاdhا�الم�يكن�أك���عمًق 

�Iثرية� �والنقوش �Iركيولوجية �الكشوف �شكلت �فقد �الفكر�lنساني. �6ي الفكر�الجاه&ي

�Iعمدة�زخرفمن�عناصر�هذا�الحضور،�حيث�تحدث�د.�جواد�ع&ى�عن�أحد��امهًم �اعنصرً 

� �من �كتلة �خرفانبحيث�ظهر�وكأنه �يظن�البعض�أdeا��رؤوس �كالوعل، �قرنان �لها وحيوانات

                                                           
 .267+��146،�ص�ا�رجعالسابق�1
 .5�:14،�سفر�التثنية،�التوراة�2
3� .7�:2نشيد�lنشاد،�التوراة،
 .2�:16،�سفر¢وي�ن،�التوراة�4
 .2�:16،�السابقاCصدر�5
6�� �العزيز: �عبد صالح، القديمة، ا�صادرا�صرية ,ي العربية الجزيرة �اCجلد�شبه �الفكر، �عالم مجلة

 .301الكويت،�ص�lعMم،�الخامس�عشر،�العدد�Iول،�وزارة�
 .186،�ص�فنالشرقالقديم،�ست�ن:�لويد�7
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،�و6ي�شبوة�باليمن�ع���ع&ى�مصباح�من�ال��ونز�ينت��Ïمقعده�بجسم�أيل�1ه�القمررمز�لæل

�التيوس2يقفز �تمثل �Fال� �القوة �ف�dا �تتج&ى �أخرى �فنية �قطع �ع���ع&ى �كما �كان�3، �ومثلما ،

�رمزً  �"�االوعل �السومري �أيضً إنكيلæله �كان �ما��ارمزً �ا" �هذا �سبأ، �آلهة �أعظم �"اCقه" لæله

�أديان �دراسات �اCقارنة�أثبتته �من�4العرب �فينتقل �الوعل �م·¶لة �تقل �الفكر�lسMمي �و6ي ،

�ففي� �lله، �وعرش �الكون �حملة �من �فتص���الوعول �اMCئكة، �صف �إcى �ورمزها lلوهية

حديث�Iوعال�الذي�ُيشك�6ي�صحة�نسبته،�وُيسنده�ابن�كث���إcى�العباس�بن�عبد�اCطلب�

�جلوًس  �"كنا �هللا�اقال: �ص&ى �هللا �رسول �فقال��مع �سحابة، �فمرت �بالبطحاء، �وسلم عليه

لسحاب،�قال:�واCزن،�قلنا�واCزن،�ارسول�هللا�ص&ى�هللا�عليه�وسلم:�أتدرون�ما�هذا؟�قلنا:�

�قال �والعنان. �ورسوله�قال �هللا �قلنا: �وIرض؟ �السماء �ب�ن �كم �تدرون �هل �قال: �فسكتنا، :

أعلم،�قال:�بي�dما�مسـ��ة�خمسمائة�سنة،�ومن�كل�سماء�إcى�سماء�خمسمائة�سنة،�وكثف�

�ب�ن�السماء� كل�سماء�خمسمائة�سنة،�وفوق�السماء�السابعة�بحر�ب�ن�أسفله�وأعMه�كما

d²ن�وأظMفهن�كما�ب�ن�السماء�وIرض،�ثم�ع&ى�وIرض،�ثم�فوق�ذلك�ثمانية�أوعال�ب�ن�رك

ظهورهن�العرش�ب�ن�أسفله�وأعMه�كما�ب�ن�السماء�وIرض،�وهللا�فوق�ذلك،�وليس�يخفى�

  .5عليه�من�أعمال�ب��µآدم����ء"

 ومهما�يكن�من�شك�6ي�صحة�هذا�الحديث،�فإنه�يبقى�دلي
ً
Mع&ى�قداسة�الوعل�ومكانته��

دون�استغراب،�و6ي�حديث�أبي�هريرة�أنه�قال�عن�اCدينة��الدينية،�وتقبل�س��ته�عند�الناس

�ماهج|dا �بي�dا �ما �تجرش �الوعول �"لو�رأيت ن�"اCنورة
َ
�� �ماهج|dا �ك¿ها �تر�ى �لو�رأي|dا �أراد ،

                                                           
 .8/38،�,يتاريخالعربقبل�سmماCفصل�1
 .168،�ص�التاريخالعربيالقديم:نيلسون �2
 .169+��167،�ص�السابقاCرجع�3
 .1/311،�موسوعةأساط��العربعجينة،�محمد:��4
حياةالدم��ي:�،�وانظر:�1/10،�م1996،�تالفكر،�ب��و�ر ،�دا1ط،�وال·Vايةالبدايـةالفداء:��و ابن�كث��،�أب�5

 .2/551،�الحيوانالك�9ى 
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�صيدها �حّرم �وسلم �عليه �هللا �ص&ى �1الن®� �الحل �الوعل �ُحكم �قتله�باóجماع، �إذا �وفيه ،

  .2اCحرم�أو�قتل�6ي�الحرم�شاة

�الفكر� �أيضً و6ي �كانت��اlسMمي �فإذا �با�نبياء، �عMقته �إcى �باèلهة �الوعل �عMقة تتحول

�£ي� �الوعل �Ýروية/أنIفإن�� �آتيس، �ال��Fأرضعت�lله �£ي �ال��ي/الوعل، �أن��Ýالتيس الع·¶ة

�6ي� �تر�ى �وحشية �"أروية �lله �له �هيأ �ح�ن �السMم �عليه �Fم� �بن �يونس �الن®� �أرضعت �Fال

  .3ف��ويه�من�لب�dا�كل�بكرة�وعشية�ح��Fنبت�لحمه"ال��ية،�فتنفشخ�عليه،�

بيد�أن�الوعل�يبقى�6ي�التصور�lسMمي�قربان�lله�اCم�¶�كما�عند�Iمم�Iخرى،�حيث�

،�و6ي�اينافس�الكبش�ويحل�محله،�فقد�ذكر�ابن�Iث���أن�قربان�هابيل�إcى�الرب�كان�كبًش 

 رواية�أخرى�كان�وع
ً
M4م،�حكى�ابن�،�كما�كان�قربان�إبراهيم�وفMما�السdداء�إسماعيل�عل�

الجوزي�عن�الحسن�6ي�قوله�تعاcى�{وفديناه�بذبح�عظيم}�أنه�ذكر�من�Iروى�أهبط�عليه�

  .5من�ثب��

�شهور� �شهر�من �ع&ى �اسمه �أطلقوا �أdeم �العرب �عند �الوعل �قداسة �ع&ى �Iدلة ومن

�وهو�اسم� �وعله �مثل �رجالهم �أسماء �باسمه �وسموا �أو�شوال، �هو�شعبان �قيل الجاهلية

  ،�وكذلك�أسماء�نساdjم�باسم�أنثاه�أروى،�ومنه�أروى�بنت�عثمان.6شاعر

  

   

                                                           
 .2/551،�حياةالحيوانالك�9ى :�الدم��ي �1
 .2/552السابق،�اCصدر�2
 .1/41السابق،��اCصدر �3
 .1/65م،�1965،�دار�الكتاب�العربي،�ب��وت،�الكامل,يالتاريخابن�Iث��،�أبو�الحسن�ع&ي:��4
 .1/41،�حياةالحيوانالك�9ى :�الدم��ي �5
 "�وعل�".�اللسان�6
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  تموز:رأسطوريةمش��كةب�نالوعلو عناص

الجبل:/  الوعل/تموز

لم�ير�lنسان�القديم�6ي�الجبل�ظاهرة�طبيعية�وحسب،�وإنما�كان�يعت��ه�اCركز�أو�البؤرة�

ال��Fتتجمع�ف�dا�طاقات�روحية�وأسرار�غيبية،�والنقطة�ال��FتتMى�ف�dا�السماء�مع�Iرض،�

Cكان�الغمر�الذي�دّل�ع&ى�"ا�ا"�عند�سكان�ما�ب�ن�ال�dرين�مع��µدينيً ولقد�حملت�لفظة�"جبل

،�منه�نشأ�الخلق،�وحدث�التكوين�ح�ن�أنجبت�lلهة�"نمو"�1ت��كز�فيه�قوة�Iرض�الخفية�"

للكون�ظهرت��ا،�فكان�مركزً 2السماء�وIرض�ع&ى�هيئة�جبل�سفحه�Iرض�وذروته�السماء

الخالق��.�ومثلهم�اعتقد�اCصريون�6ي�الرابية�Iوcى�ال��Fأقامها3عليه�lلهة�وبنت�مقرها�فيه

  .4ليقف�عل�dا�وتبدأ�الخليقة،�وكانت�6ي�معبد�الشمس�6ي�هليوبوليس

وكما�كان�للجبل�صلة�بعملية�الخلق�والتكوين،�كان�محل�و�دة�Wلهة�ونشأdhا،�فقد�ولد�

�أفقا �6ي �ُجبيل �فوق �اCنتصبة �الجبال �6ي �IوCب5أدونيس �جبل �فوق �"فينوس" �وولدت ،6�،

"�إcى�حوريات�جبل�"إيدا"�6ي�كريت�هرمسالذي�أنجبته�من�"وعهدت�"أفروديت"�اب�dا�"هرما"�

زيوس"�ابنه�"ديونيسيوس"�إcى�عهدة�حوريات�ونقل�lله�"،�7حيث�ربّينه�6ي�Iحراش�الجبلية

"� �الخمر�هناكنيساجبل �وصناعة �الكرمة �زراعة �واكتشف �ساعده �ك���واشتد �حيث "8�،

 بعوحينما�خلف�lله�"أث��"�"
ً
Mى�cي�جبل�الشيخ�وجلس�ع&ى�عرش�"�بعد�موته،�صعد�إcأعا  

                                                           
،�منشورات�دار�مكتبة�2ميخائيل�خوري،�ط:�،�ترجمةفجرالحضارة,يالشرق�دنى،�ه·�ي:�فرانكفورت�1

 .70،�ص�م1965الحياة،�ب��وت،�
 .35،�ص�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�2
 .50،�صم1998،�دار�الشروق�للنشر�والتوزيع،�عمان،�1،�طالدينالسومري ،�خزعل:�اCاجدي�3
 .34ص�ماقبلالفلسفة،فرانكفورت،�ه·�ي:��4
 .34،�ص�م1997ربا�الخش،�دار�الحوار،�الMذقية،�:�،�ترجمةيقيةتاريخالحضارةالفين،�جان:�مازيل�5
 .17،�ص�فينوسوأدونيسجمعة،�بديع:��6
 .305،�ص�لغزعشتار:�السواح�7
 .330السابق،�ص��اCرجع�8
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  .1من�حيث�أتى�ابعل،�ولكنه�لم�يستطع�م¿ه،�فاع��ف�بعجزه،�ونزل�راجعً 

وكان�الجبل�مسكن�Wلهة�ومكان�إقام|dا�واCوطن�الطبيÎي�لنشاطها،�أقيمت�عليه�اCعابد�

�اCعّ���عن� �Iقداس �قدس �كان �وف�dا �وعمادهما، �وIرض �السماء �رباط �تمثل �Fال� والهياكل

مند¡�اCكان،�كما�كان�الجبل�مصدر�الوñي�وlلهام،�إليه�لجأ�Iنبياء�والكهنة�والعرافون�

  به،�وأقيمت�عليه�أضرحة�السادة�والرؤساء�اCقدس�ن.�واعتكفوا

�الجبل �هيئة �6ي �القديمة �والتماثيل �النقوش �6ي �lله �ُصّور �عشتار��ولقد �تماثيل "ففي

ولعل�أصل�هذه��.الواقفة�نجد�أن�الشكل�كله�متمركز�حول�محور�ثقله�يتجه�نحو�Iرض..

�الجبل.التمثيMت�التشكيلية�£ي�أصل�lشارة�إcى�Iم�الك��ى�ع& �ى�أdeا حيث�نجد�عشتار�..

يشكل��ا،�بينمالكريتية�وقد�ذاب�جزؤها�Iسفل�6ي�الجبل�الذي�شكل�قاعدة�مخروطية�لها

�الجبل" �ذلك �قمة �Iع&ى �الجبل�2جزؤها �بأنه �"إنليل" �lله �Iساط���السومرية �3ووصفت

�فقالت �فيه �يقيم �الذي �الجبل �إcى �بعل �lله �Iساط���الفينيقية �4صفون"�"بعل�ونسبت

،�كما�رحل�جلجامش�5ورحل�lله�الباب&ي�الطائر�"زو"�بألواح�القدر�إcى�جباله�البعيدة�العالية

جبل�"ماشو"�أو�جبل�الشمس�6ي��ى،�وإ6c"مرتع�Wلهة�ومنصة�عرش�أرنيI"“�،"�µرز  إcى�جبال

                                                           
 .277،�ص�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�1
 .51+��50ص،لغزعشتار:�السواح�2
�يقرر��تقول �3 �الذي �الرا�ي �إنليل �Iب �الباذخ، �الجبل �العين�ن، �صا6ي �يراك �"وسـوف �سـومرية أسـطورة

]،�وتقول�أسطورة�أخرى:�"مليكك�هو�الجبل�العظيم�78،�ص�أســاط��العالمالقديماCصائر"�[كريمر:�

 .240+�138+�137،�ص�سومروأكاد،�وانظر:�بشور:��43ص،��وhىمغامرةالعقل:�ح،�السواIب�إنليل"
�مخاطبً �كان�4 �بعل �lله �يقول �إلها، �نفسه �صفون �جبل �6ي��ايشخص �لك �أكشفها �وسوف �"تعاcي "عناة":

أساط��اCكان�الطيب�ع&ى�تل�القوة"�[كريمر:��ي،�6اCحراب�6ي�جبل�م��اثي�ي،�6وسط�جب&ي�lله�صفون 

 .]176،�صالعالمالقديم
 .229+�228،�ص�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�5
�السواح�6 �عماق،�فراس: كنوز -�طقراءة,يملحمةجلجامش �سوم1، ،�للدراسات�والنشر�والتوزيع�ر ،

 .140،�ص�م1987،�صق�� �انيقوسي
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داود�6ي�التوراة�ع&ى�لسان�الن®���د،�ور lله�الع��ي�جبل�"باشان"�ن،�وسك1بحثه�عن�الخلود

مة�ترصدن�الجبل�الذي�اش|dاه�هللا�لسكنه،�بل�قوله:�عليه�السMم� "Cاذا�أي|dا�الجبال�اCسنَّ

  .3جبل�IوCب�"زيوس"�،�كما�سكن�lله2الرب�يسكن�فيه�إcى�Iبد"

كان�الجبل�مقر�lله�وموطنه،�كان�كذلك�محل�موته�ومكان�دفنه،�فها�هو�lله��ومثلما

  "موت"�عندما�تغلب�ع&ى�lله�بعل،�وأمره�بمغادرة�الحياة�قال�له:�

�  "�µثم�توجه�شطر�جبل�كنكي  

  فارفع�الجبل�ع&ى�يديك  

  والتل�ع&ى�أعاcي�رؤوس�النخيل  

  واهبط�إcى�أقا����Iرض�العميقة  

  .4بح�مع�من�غادر�هذه�Iرض"ح��Fتص��������

  وحينما�ع��ت�"عناة"�ع&ى�جسد�زوجها�"بعل"�الذي�لفظه�lله�موت�من�أعماقه:�

  "صعدت�به�أعاcي�جبل�صفون   

  وهناك�بكت�عليه�وقامت�بدفنه  

  .5واضعة�إياه�6ي�مق��ة�آلهة�Iرض"  

�يبدو�أن�السومري�ن� �Iسطورة، �تقول �كما �"مق��ة�آلهة�Iرض" �ع&ى�و�ن�الجبال أطلقوا

العالم�السف&ي/عالم�Iموات�اسم�"كور"�الذي�يع6��µي�Iصل�عندهم�الجبل،�ثم�أطلق�ع&ى�

،�واصبح�يدل�فيما�بعد�ع&ى�6الوحش�السف&ي�الجبار�الذي�يختطف�Wلهة�إcى�عالم�اCوت

                                                           
 .�165ص،��سطورة,يالشعرالعربيقبل�سmمالنعيم�:��1
 .15�:68،�ا�زمور �2
 .37،�ص�ميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمةنعمة،�حسن:��3
 .276،�ص�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�4
 .277السابق،�ص��اCرجع�5
 .125+��55،�ص�والدينالسومري ،�53ص،�عشتاروماساةتموز ،�وانظر:�220السابق،�ص�اCرجع�6
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لجبال�بعي�dا�كما��االكور"�فوردت�اسمً بلفظة�"واحتفظت�العربية��.1أحد�آلهة�العالم�السف&ي

  :�62ي�قول�عامر�بن�الطفيل

  ـدـــاءتخثعمللتحاشـــإليكموج  mئبجعفــــرــــورإذثابتحـــوبالك  

  :�3وقول�تميم�بن�مقبل

  ور�Vديناــــافروجالكــــايـنـومنث  �Vديالزناب��أرواحا�صيفلنـا  

�البع� �رحل �ع&ى �والسمو�دلت �الرفعة �6ي �الجبل �معاني �ال�4���Fومن �العمامة �لوث وع&ى

�الزناب�� �وبناء �الجبال �6ي �النحل �وبيوت �الرأس �ع&ى �لفظة�5توضع �العربية �6ي �م�dا �وقريب ،

  .6القور،�أخذت�م�dا�القارة�و£ي�الجبيل�الصغ���فوق�الجبل

� �كذلك �اCوت،��- والجبل �سلطان �ع&ى �وانتصاره �مرقده، �من �وdeوضه �lله �بعث موطن

�أخ �مرة �الوجود �إcى �حاموعودته  رى
ً
Mشاهد��Cوتش���ا� �وإكس���الحياة، �lخصاب �قوى معه

�ب�ن�ال�dرين�إcى�أن�جسم�إله�الخصب�ينبثق�من�جبل� والتشخيصات�اCاثلة�ع&ى�أختام�ما

ل�
ّ
والنبات�ينمو�6ي�يديه�و6ي�جنبات�الجبال�Iخرى،�وكانت�آلهة�أخرى�مثل�هذا�lله�اCمث

اختMف�أسماdjا،�وأشهرها�تموز،�فهناك�ختم��ع&ى�تلك�الصور�تعبد�6ي�كل�اCدن�هناك�ع&ى

�يبدو �ما �ع&ى �جبل �تحت �من �وهو�يخرج �تموز �lله �مشهد �"عليه �بينمأكادي تظهر�آلهة��ا،

�Iرض �ع&ى �و£جالسة �الخروج�ي، �ع&ى �óعانته �يدها �وخت7تمد �يمثل��م، �مشهد" آخر�عليه

رسم�إغريقي�ع&ى�الخزف�نجد�إله��ي،�وl86له�شمس�وهو�يخرج�من�ق��ه�6ي�جبل�Iموات"

                                                           
 .28السابق،�ص��اCرجع�1
 .53،�ص�ديوانه�2
 .396،�ص�جمهرةأشعارالعرب:�القر����3
 .42ص�،�جحرديوانأوسبنانظر:��4
 "كور".�اللسان�5
 "قور".�اللسان�6
 .53،�ص�عشتارومأساةتموز ع&ي،�فاضل�عبد�الواحد:��7
 .53،�ص�5السابق:�هامش��اCرجع�8
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�مرتفعة �تلة �ع�� �Iرض �من �يخرج �ترفر الخصب �اCجنحة��ف، �¡نتصار �ربة �جانبه �إcى

  .1جانب�التلة�تنمو�أول�نبتة�مورقة�"�ن،�ومرمز�انتصاره�ع&ى�اCوت�"فكتوريا"

إن�lله�يموت�أو�أنه�يؤسر�6ي�"ولقد�عّ��ت�Iسطورة�عن�مضمون�تلك�اCشاهد�بقولها:�

لجبل،�ومن�الجبل�يعود�6ي�السنة�الجديدة�عندما�تنتعش�الطبيعة،�ومن�هنا�كان�الجبل�ا

  .2بMد�Iموات�"�اأيضً 

�وعمق� �وثاقة، �العربية �اللغة �عكست �ولقد �الوعل، �كان �بالجبل �عMقته �6ي �lله وكما

�بل� �وتداخلهما �¡ثن�ن �ام�¶اج �عن �تنم �تبادلية �بطريقة �الجبل �وب�ن �الوعل �ب�ن ¡رتباط

�3"وأطلقوا�عليه�"تيس�الجبلاتحادهما،�فقد�نسب�العرب�الوعل�إcى�الجبل�وأضافوه�إليه،�

�"وعلة" �الجبل �من �اCنيع �الجزء �سموا �ح�ن �بعض��6ي �أسماء �الوعل �¡سم �من واشتقوا

  .5،�ال��Fرددها�الشعراء�6ي�أشعارهم4جبالهم�وأماك�dم�مثل:�وعال،�وأم�أوعال،�وذات�أو�عال

�ينم� �مجهول، �أو�إرث �قديم، �أو�تاريخ �مقدس، �ماٍض �هذه�العMقة �وراء �يختفي �µظ� و6ي

ويدل�ع&ى�عMق|dما�باóله،�إذ�الجبل�6ي�الفكر�القديم�هو�lله��عن�قداسة�الوعل�والجبل،

هو�lله�بعينه�أو�رمزه،�ولهذا�لن�نجد�غرابة�6ي�اتساع�د�لة��-كما�رأينا��-أو�بيته،�والوعل�

اللفظ�لتشمل�الجبل�إضافة�إcى�الوعل/Iيل،�وlله/إيل،�فذكروا�من�أسماء�جبالهم�"�أيل�

  :�6وإيال،�فقال�الشماخ

انفصـارةـــنـــعأكنافالقترب  ـومـــــاوانفهوزهــــمـفأيلفال

                                                           
 .278،�ص�عشتار�لغز:�السواح�1
 .71،�ص�فجرالحضارة,يالشرق�دنى:�فرانكفورت�2
 "وعل".�اللسان�3
 السابق�"وعل".�اCصدر �4
كرم�البستاني،�دار�صادر،�ب��وت،�:�،�تحقيقبنالوردوديوانعروة،�28،�ص�ديوانامرئالقيس:�انظر�5

 .93،�ص�وديوانالخنساء،�104ص�،�وديوانأوسبنحجر،�63د.ت،�ص�
�وشرح�"إيل"�اللسان�6 �تحقيق �ديوانه، �6ي �عجز�البيت �وورد �القاهرة�: �دار�اCعارف، �الهادي، �الدين صMح

 برواية�"فما�وان�ح��Fقاظ�وهو�زهوم".�299،�ص�م1977



73 

  :�1وقال�امرؤ�القيس�بن�جبلة�السكوني

  ــُل ـــــرداةفأيـــــّضالـــــرفـــــإرانفم  اــــــؤهـــــاملنســـــاح��تكـــــــهــــتضمن  

له،�وأن�يطلق�اسم��اللجبل�كما�ذكرنا�ورمزً �او��غرابة�6ي�أن�يكون�¡سم/�الوعل�اسًم 

  :�2البعل�lله�ع&ى�الجبل�6ي�قول�سMمة�بن�جندل

  تخالعلVWاقبضبيضمفلـق  إذاماعلوناظهربعلعريضـة  

و6ي�طبيعة�حياة�الوعل�ما�يفصح�عن�تلك�العMقة،�فهو���يسكن�إ��6ي�أعاcي�الجبال،�

لعرب�6ي�أشعارهم�وأمثالهم�إcى�ذلك�فقالت�سبيعة�وIماكن�الصخرية�اCرتفعة،�وقد�أشار�ا

  :�3بنت�Iحب�تصف�أمان�مكة�وأم�dا

  والعصمتأمـــن,يثبيـر  ـــــــاــــــــــرهـــــــــــــــــيـــــــــنطـــوهللاآمـ  

"�يضرب�للشخص�ا��Cفع�لعلو�م·¶لة�الوعل�وترفعه�6ي�4وجاء�6ي�أمثالهم:�"أز£ى�من�وعل

"فMن�كبارح�Iروى"،�وذلك�أن�مأواها�الجبل�ف�Mيكاد�الناس�يروdeا�سانحة�وقالوا:�عليائه،�

م�5و��بارحة�إ��6ي�الدهر�مرة،�يضرب�Cن�يرى�فيه�lحسان�6ي�بعض�Iحاي�ن"
ّ
،�وقالوا�"تكل

أو�"ما�يجمع�ب�ن�Iروى�والنعام��ن�Iروى�تسكن�الجبال��6فMن�فجمع�ب�ن�Iروى�والنعام"

،�أي�8،�وقالوا�كذلك:�"رجل�وعل�وقل"7ل،�والنعام�تسكن�السهل�و��ترى�6ي�الجبل"و��تسه

                                                           
1��Ëنادرةد.�الجبوري،�يح .141،�ص�م1982،�مؤسسة�الرسالة،�ب��وت،�1،�ط:قصائدجاهلية
 برواية�"�ظهر�نشز�".�162"�بعل�"�وورد�البيت�6ي�ديوانه،�ص��اللسان�2
 .1/23،�الس��ةالنبويةهشام:��ابن�3
�اCيداني�4 �محمد: �بن �أحمد �أبو�الفضل �مثال، �تحقيقمجمع ،� �ا: �عبد �الدين �Ëمح� �دار�محمد لحميد،

 .1/459،�م1972الفكر،�ب��وت،�
 .1/42،�حياةالحيوانالك�9ى :�الدم��ي �5
 .1/126،�مجمع�مثال:�اCيداني�6
 .4/352الحيوان،:�الجاحظ�7
 "�وقل�".�اللسان�8
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�بالدارع�ن� �اCثقلة �الخيول �مشية �اCهلهل �شبه �وقد �الجبال، �ب�ن �الدخول �يحسن صاعد

  :�1بمشية�الوعل�6ي�أعاcي�الجبال،�فقال

  ولع%ىالظاهـرةـــــــمشـيالوعــــك  نـــــــــــــدراعيــــــــــردسبالـــــــلتكــــــــــــــوخي  

  :���µ2الحسحاسبوقال�سحيم�عبد�

  ؤمالكهوفـاـــــــولتـــــــشــيالوعـــــــم  ـــنــــــــــــدارعيــــــــــــدسبالــــــــــــلتكـــــــيــــوخ  

�قفزً  �العالية �الجبال �يغشون �الذين �قومه �رجال �الصمة �بن �دريد بالوعول��اووثبً �اوشبه

  :�3اCسنة�فقال

نــــــبــــــ���الجــــــزنواتغـــــإذاأح  
ُ
  كمااسوفزتفدرالوعولالقراهب  اــــــالرجال

�من� �للهروب �"طريق �عن �الدائم �بحثه �إcى �نحو�الجبل �الوعل �توّجه �اCحدثون �عزا وقد

�اCنخفضة... �اCناطق �6ي �ل¿حياء �الشديد �¡زدحا�¡زدحام �من �هروبه �من�وما �إ��هروب م

��وصف�الشعراء�4الصراع�ضد�الفناء�ب�ن�Iحياء�ا�C¶احم�ن�ع&ى�الحياة"
ُ
،�من�أجل�ذلك�ك�

�الصفات� �هذه �وسحبوا �والعاقل، �والوقل، �والصلود، �واCتمنع، �با�عصم، �للوعل الجاهلي�ن

�الوعل،� �مثل �العالية �Iماكن �6ي �تمنعهم �ع&ى �ليدللوا �ممدوح�dم �من �وغ��هم �أنفسهم ع&ى

  :�5ذا�امرؤ�القيس�بن�حجر�يصف�تمنع�نوقه�بجوار�ب��µثعل�فيقول فه

يـــــونيبالقـــتلبـــتبي   مّ ـــرَّ
ُ
 اغبّ ـــهـــرحــوأس  ـاــــــــــنـــةأ

ً
  افحائـلـــــــنـــبأكاـــــ

 ــــــبن  
ُ
م  هــاـــاوحماتـــهـــج��انلــــــعـــوث

ُ
  لــــائـونـعدـــاةســــــُرمعمـنــــــنـــوت

    دوينالسماء,يرؤوسا�جادل  ـاـــالوعولرباعهتmعبأو¢د

                                                           
 .4/353،�الحيوان:�الجاحظ�1
 .45،�ص�ديوانه�2
 .112ص��صمعيات،IصمÎي:��3
4�� ،�دار�اCعارف،�القاهرة،�وا�كانوأثرهما,يحياةالشاعرالجاه%يوشعرهالزمانعبد�الحافظ،�صMح:

 .75،�ص�1،�هامش�م1982
 .95،�ص�ديوانه�5
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�الوعل� �مثل �اCرتفعة �وIماكن �lكام �الشاعر�إcى �من �حذار�وهروبه �ابن �خوف ويصف

  :�1العاقل�6ي�تلك�Iماكن�فيقول 

مِ   نـــاـــوفـــلمنخــــــذارظـــوابنح  
ْ
  ـلالوعـــلالعاقــلـــُرمثـــَيغ

 ــامــعــب  ــــهـــــــــــتـــذيْ ـــلأحـــهـــوأســـزنلــــــأح  
ُ

  ـلـــــــُرصذابـــــــــلفـــيخ

  :�2وهذا�النابغة�الذبياني�يصف�تحصنه�6ي�أعاcي�الجبل�مثل�تمنع�الوعل�فيه�فيقول 

  ائـراـــــولةطـــــمـــيالحـــــراعتخـالبه  ـعــــــــــنـــــاعممــــــــــفـــــوتي,ييـــــتبيـــــلـوح  

  راـــــوافـــــوتضÏيذراهبالســـحابك  تزلالوعولالعصمعنقذفاته  

  :�3أما�خوفه،�ف�¶يد�ع&ى�خوف�الوعل�الذي�ُعقل�6ي�جبل�اCطارة�6ي�قوله

  ارةعاقلـــل,يذيا�طـــعلــىوع  دمخاف��ـــزيـــوقدخفتح��مات  

كان�الوعل�مجرد��ل،�هWن�بعد�أن�رأينا�قداسة�الجبل�وصلة�lله�والوعل�به�وسؤالنا

كان�للوعل�أسطورة��ل،�ههو�رمز�لقوة�أعظم�وأسم�؟�بمع��µو ،�أحيوان�يسكن�قمم�الجبال

  وما�جذورها؟�فإن�كان�ذلك�كذلك،�فما�هذه�Iسطورة؟�dÑتت�معاCها�واختفت�مMمحها؟

تموز"�وقصة�والعاشق�اCحبوب�"أسطورة�lله�¡بن،�أعتقد�أن�هذه�Iسطورة�£ي�ذاdhا�

�تذوي� �عندما �الصيف �deاية �6ي �الجبل �يؤسر�6ي �حيث �السف&ي، �للعالم �السنوي هبوطه

�شهر� �6ي �الربيع �بداية �6ي �تنتعش�الطبيعة �عندما �يعود �الجبل �ومن �وتقفر�Iرض، النباتات،

  .4نيسان،�فهو�"يموت�كل�شتاء�ويولد�كل�ربيع"

سومرية�"�يتضمن�ـت�ن�لويد�أن�هيكل�lلهة�الـهو�دموزي�السومري،�ذكر�س�وتموز�الباب&ي

 أشكا
ً
الجبل�عندما�تذوي�النباتات�جراء�حرارة�الصيف�والذي��dÔبط�منمثل�تموز�الذي���

  ،�اغائبً �الذا�كان�إله�الخضرة�حاضرً ،�5“من�إنانا�ارمزيً �اينب¸ي�بعثه�6ي�الربيع؛�لي�¶وج�زواًج 

                                                           
 .257،�ص�ديوانه�1
 .70+��69،�ص�م1977محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�دار�اCعارف،�القاهرة،�:�:�تحقيقديوانه�2
 .144السابق،�ص��اCصدر �3
 .91ص�،�وأساط��الشعوبالقديمةميثولوجيا:�نعمة،�حسن�4
 .91،�ص�الشرق�دنىفن�5
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  .1وشتاءً �ا،�ويختفي�6ي�فصل�الجدب�خريًف اوصيًف �اربيعً يحضر�6ي�فصل�lنبات�

وإذا�نظرنا�فيما�ورد�إلينا�من�أخبار�عن�الوعل،�نجدها�ت��كز�وتتمحور�حول�قرنه،�الذي�

  :�2ضلوع�ناقته�بقرون�الوعل�الصور�القوة،�كما�6ي�قول�امرئ�القيس�مشd²ً �اكان�مصدرً 

  وضيـنصياصــيوعولضمهن  فقمتإhىعنسكأنضلوعهـا  

�هذا� �الجاحظ �قرن �وقد �عام، �كل �6ي �قرنه �ينصل �الذي �الوحيد �هو�الحيوان فالوعل

� �بالحياة �مرتبط �مقدس، �وكMهما �والشجرة، �بالحية �النصول �"فقال: �بعضها أي��–ورأينا

ينصل�قرناها�6ي�كل�سنة،�كما�تسلخ�الحية�جلدها،�وتنفض�Iشجار�ورقها،��- الحيوانات�

�Iيائل" �قرون �ويجعله3و£ي ،� 
ً
�Iنظار�خوف �عن �فيقول:��ايختفي �والسباع �الضواري من

"� �كل �6ي �قرنه �ينصل �فيص�� وIيل �وهرب،��عام �استخفى، �الزمان، �ذلك �كان �فإذا كا�جم،

وكمن،�فإذا�نبت�قرنه�عّرضه�للريح�والشمس�6ي�الوضع�اCمتنع،�و��يظهر�ح��Fيصلب�قرنه�

ووقت�عودته�6ي�أيام�الربيع،�وهو��،�ويحدد�الجاحظ�زمن�ظهوره،4يمتنع�به�"�اويص���سMًح 

�عل�dما،� �و¡عتماد �ال·¶ال �6ي �قرنيه �استعمال �أمكنه �إذا �Fفيقول:"ح� �تموز، �عودة زمن

،�هكذا�إذن�تكون�عودة�الوعل�مع�5والوثوب�من�جه|dما،�رجع�إcى�حاله�من�مراعيه�وعاداته"

  عودة�الحياة�إcى�قرنيه�وإcى�الطبيعة�وإcى�تموز.

� �الوعل �غياب �زمن �فصل�أما �6ي �تموز �فيه �يختفي �الذي �فهو�الزمن وهبوطه�من�الجبل،

وبخاصة�كلما�ارتفع�اCكان�عن�سطح��- الشتاء،�حينما�يشتد�اCطر،�وتنخفض�حرارة�الجو�

فيقوم�الوعل�برحلته�اCوسمية�ال��Fيفارق�ف�dا�الجبل�إcى�أن�تخف�وطأة�ال��د�6ي��-Iرض�

ه�الحياة،�ولقد�جمعت�Iساط���السومرية�الربيع،�فيعاود�صعوده�إcى�الجبل�حيث�تطيب�ل

                                                           
1��:�µوال��اثالقم .230،�ص��سطورة
 .286،�ص�ديوانه�2
 .3/232،�الحيوان:�الجاحظ�3
 .7/43السابق،��اCصدر �4
 .7/31السابق،��اCصدر �5
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،�حيث�شd²ت�lله�بالوعل/الع·¶�ال��ي�6ي�اب�ن�نزول�lله�من�الجبل�وب�ن�نزول�الوعل�أيضً 

  نزوله�فقالت:�

  "وبينما�كان�إنليل�يستعد�مثل�ع·¶�بري   

  .1للهبوط�من�الجبل�الشديد�¡نحدار�"  

� �أن �الوعل، �وب�ن �تموز �ب�ن �الربط �إcى �يدفعنا �الشعراء�ومما �عند �يموت �� الوعل

الجاهلي�ن�إ��6ي�قصائد�الرثاء،�أي�أن�اختفاءه�وعودته�يمثMن�تجدد�حياة�lله،�وأن�موته�

6ي�تلك�القصائد�الرثائية�ما�هو�إ��موت�lله�ح�ن�تطول�يد�القدر�ويتسلط�اCنون.�هذا�من�

�الل �6ي �نجد �فإننا �التوثيقية، �الناحية �من �أما �التأويلية، �ذكرها�الناحية �Fال� �السومرية وحة

ست�ن�لويد�وعل�ن�يقفان�باتجاه�ن�متعاكس�ن�وخلفهما�نسر�برأس�لبؤة�وتمثل�هذه�اللوحة�

عاصفة�اCطر�ال��Fتن��Ïالجفاف،�ونحن�نعلم�أن�ان|dاء�الجفاف�يكون��–كما�أشرنا�من�قبل�

ع�dا�النسر��ال��Fيع�� �–بعودة�lله�تموز�من�عالم�Iموات،�واق��ان�الوعل�dÑذه�العاصفة�

  من�رموز�lله�تموز.�ايدل�ع&ى�أنه�كان�رمزً �–بجناحيه�اCفرودين�

وقد�Cح�هذه�العMقة�ب�ن�تموز�وب�ن�الوعل،�الدكتور�مصطفى�ناصف�6ي�تحليله�أبيات�

�مطر� �اCطر�ليس �بأن �قال: �ح�ن �بي�dما، �الربط �إcى �يصل �لم �لكنه �اCطر، �6ي �القيس امرئ

أن�عادت�من�جديد�وعادت�معها�الحياة�للسهل�والجبل��عذاب�ودمار�إذ�ما�لبثت�الوحوش

  .2ع&ى�السواء

�متمنعً  �الوعل �الشعراء��ايبقى �كرر �وقد �اCطر، �نزول �عند �إ� �يفارقه �� �الجبل 6ي

الجاهليون�فكرة�نزول�الوعل�عند�نزول�اCطر،�وربطوا�بي�dما،�وكأdeم�شاكلوا�ب�ن�اCوت�أو�

ب�نزول�الوعل�عن�الجبل،�وب�ن�الجدب�أو�اCحل�الدمار�الذي�يحدثه�اCطر�والسيل،�ويصاح

�تموز� �يقيم �أن �والعرف �فا�صل �Iسفل، �العالم �إcى �تموز �نزول �يصاحب �الذي أو�اCوت

�الطبيÎي�الجبل،�ونزولهما�عنه�نذير�بالعاصفة�واCوت�والدمار،�فها�هو� والوعل�6ي�مكاdeما

                                                           
 .2/100،�ديوان�ساط��:�الشواف�1
 .129+��125،�ص�ثانيةلشعرناالقديمقراءة�2
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اهر�الحياة:�الحيوان�امرؤ�القيس�يصف�مشهد�اCوت�الذي�يصحب�السيل�فيق���ïع&ى�مظ

والنبات�والجماد،�إ��الوعل،�فأق¼���ما�يفعله�به�أن�ي·¶له�إcى�أسفل�الجبل،��نه�مثل�تموز�

  :�1ي·¶ل�ليصعد،�يموت�ليحيا�من�جديد،�يقول 

  وأضــÏىيســحا�ــاءعــنكــلفيقـــة

    

ـــــيك  ـــــبع%ــــى�ذقـــ   ـلــــــاندوحالك·Vبـــ

  ذعنخلــــةـــــــاءلــمي�ــ�كVuــاجــــــــوتيم 

 

  
ُ
ط

ُ
  دلــــــــــــنــجــباًد ــــــــيــــشــــــــــــــاإ¢مــــمــــو¢أ

 كـــأنطميــــةا� 
ُ
ـــمـــــــــــجيْ ــــــ ــــرغـــــــــــــ   ـدوةــــــــــــــ

    

 ـــيلوالغـــــســمــــنال 
ّ
ــــث   اءفلكـــةمغـــزل ــــ

ــــكـــأنسـ     ــــفياباعً ـــــــ  ـــ
ُ
ــــديــــــــهغــــرÇيغ   ةـــ

    

   أنـــابيشعنصــــلبأرجائـــهالقصـــوى

  هـــــــع%ـــىقطـــنبالشـــــيمأيمـــنصـوب    

    

ــــســــوأي  ــــلــرهعـــــ ـــــــتــســـىالـ ــــذبــــــيــــارفـــــ   لـــــ

  ـــــهــلبْركـــــــســــانمـــعالليــيــبــوألقـــىب    

    

  �Ðل ــــممــنكــلمــــأنزلمنــــهالعصــــف 

    
يميت�أو�د�Iراوي/الوعول،�ويصرع�سيل�أبي�ذؤيب�الظباء�ال��Fتشبه�النساء�بيد�أنه���

  :�2وإنما�يحطها�من�ع&ى�الجبل،�قال

مــــــــنالــــحــــف
ّ
  راـــــــــغفــــمــَزِنالـــــــــــــُح ـــــــــط

    

ــــيـــتوالط  ــــــرتلثـــــــــ ـــــيحـــقح�ــــ�تصــــ   اــــــــ

ــــــك  ــــــبــــــظــأنالـــ   ســــــــاــــــشــــــوحالنـــــــاءكـــــــ

 

  ـاـــــــوحــــــــــوقذراهجنــــــــــونفــــــــــفــــــطــــــءي 

 
  :�3ومن�ذلك،�قول�لبيد�بن�ربيعة

  ـــاــــــــــــــــــــــــة�ربــــــــــــاحــــــــصــــــىبــــــضّ ــلوق  ــهـــــســــايةللـــنعمــــممـــّدرالعصـــــحــف  

  :�4وقوله

وح  
ّ
  ـــكالجمـــالـــــــــــــــارمـــــهــــــولــــأنوعــــــــــــك  اــــــــمــنذراهةــــــــاحــــوشصــــوحط

  :�5وقول�سحيم�عبد�ب��µالحسحاس

                                                           
 .26+��24،�ص�ديوانه�1
�نسخالهذلي�نديوان�2 �والنشر�ة، �للطباعة �الدار�القومية �دار�الكتب، �طبعة �عن �القاهر مصورة ،�ة،

 .133+1/132،�م1965م
 .31،�ص�ديوانه�3
 .88السابق،�ص��اCصدر �4
 .31،�ص�ديوانه�5
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 ـــهعينــــــــتبــــــــنعم  
ً
الوعولوالصخور   ـهــــــــتأنـــــــــــــنــــــــوأيقاــــــــ

ّ
  الرواســيايحط

  :�1وقول�الُ��يق�الهذcي

العصـــفح  
ّ
  ـاراـــمـــــــــــــــعحـــذيســـلــــــركبــــــــــميتـــفل  رــــــعـــافِشـــــــممنأكنـــــــــط

  :�2وقول�عبيد�بن�العزى 

الوعولالعصممنكلشاهق  
ّ
 حيــــرانفـــيا�تــــــثيـــذفبالــــــويق  يحط

ّ
  رـــــــــ

� �ع&ى �تدل �Fال� �أنزل،�تش���Iفعال �يحط ،
ّ
�حط �مثل: �السابقة �Iبيات �6ي �ال·¶ول فعل

�الجبل�رغًم  �ع&ى نزل�من
ُ
�أ �أن�الوعل �يقاوم��احّدر، �كان �وانحداره �نزوله �أثناء �6ي �وأنه عنه،

  :�3منه�كما�يقول�أبو�ذؤيب�الهذcي�اويقاوم،�ويتنكب�طريق�السيل/اCوت،�هربً 

  فيـهالظباءوفيــهالعصمأجناح  ــــدرـــــــــــكمــــــــــهفاعــــرمنـــــــربالطيـــــــــمـف  

 ـــــــربالبــــبغــــكـــــاتنــــمــــك  ـــاــــــــرهــــــــــــثدمــــــــوعــــّنالــــــــVÒــــلو¢تنك  
ّ
  ـاحـــــــ¡�مت

عنه،�وهذا�هو�حال��اوهكذا،�كان�نزول�lله�تموز�الذي�أهبط�إcى�العالم�Iسفل�رغًم 

�اCوت� �إله �اختطفها �Fال� �ب��سفوني �وحال �السف&ي، �العالم �عفاريت �الذي�اختطفته دموزي

�حاول 4هاديس �ولقد ،�"� �اCوت �شياط�ن �من �الهروب �الجبلدموزي �إcى �بالصعود ،�5الكا�"

�قدوم� �من �وتيقن �فؤاده، �الصائد �سهام �شقت �حينما �جؤية �بن �ساعدة �وعل �فعل وكذلك

  :�6الشبح�اCوت،�فق

  معالصوتا�غرديصلـدــإذاسـ  ؤادهــــــــاةفــــــــعالرمــــــــــــيــــوشقتمقاط  

�منسجًم  �السيل/الطوفان �قدوم �يكون �اCوت،��اdÑذا �لظلمة �ومقدمة �الوعل، �نزول مع

وصدى�ل·¶ول�تموز�إcى�العالم�السف&ي�اCظلم،�وdÑذا�يمكن�تعليل�وصف�الشعراء�الجاهلي�ن�

                                                           
 .3/62،�الهذلي�نديوان�1
 .125،�ص�قصائدجاهليةنادرة:�الجبوري�2
 .49+1/48،�الهذلي�نديوان�3
 .288،�ص�لغزعشتار:�السواح�4
 .142،�ص�الدينالسومري :�اCاجدي�5
 .1/241،�الهذلي�نديوان�6
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�اCطر�لي  نزول
ً
M 

ً
�مرتبط �الوعل �ويبقى �عل�dا، ��ïويق� �مظاهر�الحياة �السيل �يصرع �حيث �ا،

دهر�نفسه،�يستطيع�بالصخر�الذي�هو�جزء�من�الجبل،�فهذا�السيل/�يد�الدهر،�أو�ح��Fال

�ما� �غاية �وإنما �القوي �الصدع �الوعل �صرع �يستطيع �لن �لكنه �الصخر�ويوهنه، �يصدع أن

  :�1عن�شعاف�الجبال،�كما�يقول�Iع���ëايفعله�به�أن�يخفيه�مؤقتً 

  يةــقدي��كالدهر,يخلقاءراس    وهياوي�Ðلمنه�عصـمالصدعا

  الوعل/تموز/الخلود:

� �جهود �الجوع�انحصرت �مع �صراعه �6ي �lنسان �دعم �6ي �Iوcى �مراحله �6ي �الخصب إله

،�إ��احقيقيً �اأبديً �اخلودً �ه،�ومنحع&ى�تحريره�من�رتقة�اCوت�اغ���أن�يكون�قادرً �ن،�موالفناء

وبعثه�أوحت�له�بأمل�الخMص�من�سيطرة�اCوت�كما�تخلص�م�dا��ه،�وموتأن�حياة�هذا�lله

  عن�ال·¶وع�lنساني�Iبدي�نحو�الخلود.�اه�به�تعب��ً تعلق�قلوب�عباد�ن،�فكاlله

كانت�عقيدة�الخلود�من�Iمور�ال��Fألحت�ع&ى�ذهن�lنسان�القديم،�وأرهقت�مخيلته،�

وصبغت�كل�ســلوكه�الدنيوي�بصبغ|dا،�ولقد�حاول�كث���من�الحكام�والحكماء�القدماء�نيل�

�أنميدار  �أمثال: �جميعً �الخلود �فشلوا �أdeم
ّ
�إ� �وجلجامش، �وآدابا، �اأّنا،

ّ
�إ� �يفز�به �ولم ،

�السومري  �الطوفان �بطل �مثل:��.2"زيوسدرا" �الخصب �آلهة �لبعض �الدوري �اCوت �كان كما

�الخلود،� �جوهر�فكرة �وديونيسيوس، �وأدونيس، �وأوزوريس، �وآتيس، �وبعل، دموزي/تموز،

،�تذهب�من�خMله�هذه�ا،�وإنما�كان�مؤقتً اأبديً �اوأس�عقيدته،�ذلك��ن�موdhم�لم�يكن�موتً 

�وتجدد� �الخصب، �لتبعث �حياdhا؛ �دورة �وإعادة �قواها، �لتجديد �السف&ي �العالم �إcى Wلهة

  الحياة�6ي�الوجود.

��Fمثلة�الIله�تموز،�أو�يعد�صورة�من�صوره،�كان�من�أوضح�lوهذا�الوعل�الذي�يمثل�

أن�قيمة�الخلود��3لود،�ولقد�ظن�البعضجذبت�انتباه�الشاعر�الجاه&ي�6ي�حديثه�عن�الخ

                                                           
 .151ص�،ديوانه�1
 .48،�ص�الدينالسومري :�اCاجدي�2
 .76،�ص�الزمانوا�كانوأثرهما,يحياةالشاعرالجاه%يوشعرهالحافظ،�صMح:��3
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ال��Fتنسب�إcى�الوعل�جاءت�من�عMقته�بالجبل،�وإقامته�فيه،�واحتمائه�به،�ع&ى�اعتبار�أن�

��µنسان�الجاه&ي،�و6ي�ظlا�dÑشده���Fظاهر�الCبعد�كل�ما�تقدم��–الجبل�كان�من�أهم�ا–�

لæله�تموز،�وأن�الجبل��أن�خلود�الوعل�ناتج�عن�قداسة�هذا�الحيوان�وقدسيته،�ورمزيته

  .ااكتسب�صفة�الخلود�هذه�من�كونه�مكان�إقامة�lله�وإقامة�رمزه�الوعل�معً 

ولقد�وصف�الشعراء�الجاهليون�الوعل�بالتمنع�والرفعة�والسمو�واCنعة،�ومقاومة�اCوت�

والفناء،�فكان�الحيوان�الوحيد�من�ب�ن�ذوات�القرون�الذي�يتجدد�قرناه�كل�عام،�كما�كان�

�يفتت��رمز  �البعيدة، �Iماكن �6ي �اCقيم �الجبال، �قلل �6ي �فهو�اCتمنع �الجلد، �ونموذج القوة،

�مناقع� �من �يشرب �الجبال، �أعاcي �من �قرنيه �ع&ى �بنفسه �يقذف �الصلدة، �الحجارة بأظMفه

�عل�dا �ويقوى �الحياة �يطالب �الصحراء، �6ي �اCوغلة �وهاCياه �فيه،��م، �الصفات �هذه يؤكدون

cى�صفات�البشر.و£ي�أقرب�ما�تكون�إcا�إdلهة�القديمة�م�Wى�صفات�  

�–كما�عند�الوعل��–من�أعدائه��ا"الحيوان�الذي�يلجأ�إcى�Iعاcي�هربً �رأى�الشعراء�أن

�دائًم  �أع&ى �إcى �فالصعود �الفناء، �بمقاومة �نوعً �ايوñي �لديه �الواقÎي��ايشكل �الهروب من

�السماوي  �الخلود �إcى �Iر��� �الفناء �عن �فاعتقدوا1"والبعد �بالخلود��، �تحظى �الوعول أن

الذي�يفتقده�البشر،�فهذا�أمية�بن�أبي�الصلت�ح�ن�حضرته�الوفاة،�أغم��عليه،�ثم�أفاق�

فرفع�رأسه�حيال�باب�البيت،�وقال:�لبيكما،�ها�أنا�ذا�لديكما،���عش��تي�تحمي�µ،�و��ماcي�

  يفدي�µ،�ثم�أغم��عليه،�ثم�أفاق،�فرفع�رأسه،�فقال:�

  ــزو¢ــــــــــــــــــــــــــىأنيـــــــرهإلــــــــــــلأمـــــــــــــــآي  ارً ـــــــــــــــاولدهــــــــــــــطـــوإنتيــــــــلحـــك  

  2,يرؤوسالجبالأرÁىالوعو¢  ــيــدالــــلماقدبــنتقبــليت��ك  

للوعول�6ي�رؤوس�الجبال،�وما�هذه��افهو�يتم��µبعد�أن�أدرك�حتمية�اCوت�أن�يكون�راعيً 

�إ��تأكيد� �الوعول �وب�ن �بينه �الربط �وما �الخلود، �6ي �لرغبته �إ��انعكاس �تمناها �Fال� Iمنية

�وكأنه� �الصفة، �تلك �م�dا �يستمد �إياها؛ �ومMزمته �dÑا �بارتباطه �أنه �فهو�يعتقد �الرغبة، لهذه

                                                           
 أ.76اCرجع�السابق،�ص��1
 .57،�ص�ديوانه�2
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والتيوس�والغنم�واCاعز�6ي�رؤوس�يتم��µأن�يكون�مثل�Wلهة�الرعاة�ال��Fكانت�تر�ى�الوعول�

  .3،�وlله�آتيس2،�وتموز،�واCسيح1الجبال،�مثل�دموزي

وهذا�الشنفري�Iزدي�ينشد�الخلود�اCفقود،�ف��حل�إcى�الجبال�البعيدة�العالية�اCقفرة�

���ïقاوم�للموت،�وتشبه�رحلته�هذه�رحلة�جلجاش�الذي�مCع&ى�اIثال�Cإ��من�الوعول�ا

�الخلو  �عن �ف�dا�يبحث �تقيم �Fال� �اCوحشة �البعيدة �الجبال �أنكيدو�6ي �صديقه �موت �بعد د

  :�W4لهة�رمز�الخلود،�قال

  ــلــــعمــــــــسيــــرهليـــــــــهــــنظــــــيـتـلــامــــــــعـــب  رسقفرقطعتهـــــرالتـــــهـــــظـــــرقكـــــوخ  

 يــــــــــوفـــــراهمــــــــــتأو¢هبأخـــــقـــــــوألح  
ً
  ـــــلــــثــــوأمارارً ــــــــيمـــــــــعــــةأقــــــــنــــىقــــلــــع  اـــــــــــــــ

  ذيــــلــــــــمــــmءالــــــــمـــنالــــهــــذارىعليــــــــع  اــــــــــــهـــــترود�راويالصحمحوhيكأن  

  منالعصمأد,ىينتÏيالكيحأعقـل  ولكأننــيــــــــــحالــــــــــدنباÔصـــــــــــــــركــــــــــوي  

رحل�جلجامش�إcى�جبال�الشمس�للحصول�ع&ى�نبتة�الحياة�ال��Fتمنحه�الخلود،�ورحل�

�كMهما� �الخلود، �صفة �م�dا �يستمد ه
ّ
�عل �الوعول، �MCزمة �العالية �الجبال �تلك �إcى الشنفري

،�فلم�يتحقق�الخلود�اد�من�مظهر�مقدس:�Wلهة�والوعول،�بيد�أdeما�أخفقا�معً التمس�الخلو 

�ولم� �إخفاقه �سبب �عن �الشنفري �يفصح �ولم �النبتة، �أكلت �Fال� �الحية �بسبب لجلجامش

يتعرض�للحية،�إما�لزوال�عناصر�Iسطورة�القديمة،�أو��ن�الشنفري�وظف�هذه�Iسطورة�

مقابل�الخلود�البشري�حيث�تحدث�عن�مصاحبته�6ي�معرض�حديثه�عن�الخلود�¡جتما�ي�

  عن�الشعور�بالنقص�وlحساس�بالهوان�6ي�قبيلته.�االحيوان�وIنس�به�تعويضً 

�للفناء �الشديدة �ومقاومته �بالخلود، �الجاهلي�ن �الشعراء �أذهان �6ي �الوعل �و�رتباط

 "اتخذوه�مثا
ً
للعجز�عن�إدراك�الخلود�6ي�هذه�الحياة،�والبقاء�ف�dا،�فآمنوا�بعد�أن�Cسوا���

                                                           
 .86،�ص�الدينالسومري :�اCاجدي�1
 .182،�ص�ساةتموز أعشتاروم،�فاضل�عبد�الواحد:�ع&ي�2
 .282،�ص�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�3
4�� �الشجري: الشجري مختاراتابن �تحقيابن �طق، �زناتي، �حسن �محمود �مطبع1: �القاهر �ة، ،�ة¡عتماد،

 .106+105،�ص�م1952
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�هذا� �وكان �وقدرته، �قوته �كانت �مهما �قبضته �6ي �يقع �أن ���بد �lنسان �بأن �اCوت حقيقة

لتخفيف�هول�الصدمة�ال��Fكانت�تنتاب�الشعراء�عند�وقوع��اكافيً �–كما�يبدو��–التعليل�

�اCوت �يكن�1مصيبة �لم  مثا�"فالوعل
ً
�وصفوة��� �ولهذا �متمنع، ��نه �إ� �الخلود للعجز�عن

 
ً
  بينه�وب�ن�جبل�اCناعة:��ابا�بود�كما�6ي�قول�ساعدة�بن�جؤية�رابط

يبقىع%ىحدثانه  ¢  2ــدـــأبودبأطرافا�ناعةجلع  أرىالدهـر

�هو� �اللسان �صاحب �يقول �كما �التأبيد �إذ �الدهر�الخالد، �Iبد �من �مأخوذة �صفة و£ي

التخليد،�ومنه�سميت�Iوابد�بذلك،�لبقاdjا�ع&ى�Iبد�إذ�لم�يمت�وح���ëحتف�أنفه�قط،�

  .3إنما�موته�عن�آفة

�يقف� �Fال� �الخارقة �القوة �واعتباره �وأبوده، �واعتصامه �الحيوان، �هذا �تمنع �ومع �أنه بيد

�م��ددً �أمامها �بإمكان��– ااCوت �ولو�كان �ويزول، �µيف� ����ء �فكل �اCوت، �لج��وت يخضع

�6ي� �وكرروها �الفكرة، �هذه �الشعراء �رّدد �ولقد �الوعل، �منه �لنجا �اCوت �من �النجاة Iحياء

  :�4أشعارهم،�فقال�اCرقش�Iك��

 يــــانحــــــــــــوكــــل  
ً
 ناجياــــــــــــ

ً
  مــــــــزلّم�عصــــــــمـــــــــهالــــومــــمـني  ــــاـــــــجــــــلناــــــــ

  :�5وقال�علقمة�ذو�جدن

 يئــــانشــــــــوكــــلـ  
ً
 مفلتاــــ

ً
  أفلتمنهفــيالجبــالالصـدع  هــــــــحيناــــــــ

  :�6وقال�النمر�بن�نولب

                                                           
�ا�1 �نوري ،��Êلقي� الشعرالجاه%يحمودي: ,ي �طالطبيعة �دار1، �والنشر�والتوزيع،��، �للطباعة lرشاد

 .165،�ص�م1970بغداد،�
��ابن�2 �مسلم: �بن �هللا �عبد �أبو�محمد الكب��قتيبة، ا�عاني �طكتاب �ب��وت،�1، �العلمية، �دار�الكتب ،

 .2/728،�م1984
 "أبد".�اللسان�3
�الض®��4 �اCفضل: ، �تحقيق3طا�فضليات، ،� �دار�اCعارف،�: �هارون، �السMم �شاكر�وعبد �محمد أحمد

 .228،�ص�م1964القاهرة،�
 .331،�ص�جمهرةأشعارالعرب،�أبو�زيد:�القر����5
 .68،�ص�ومختاراتابنالشجري ،�103،�ص�ديوانه�6
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 ــــــــــــــــيــــاجــــهنــــــــــــفـتـــنحــــوأنمــــــفلــ  
ً
  ــدع�عصمــــــاــــــصـــــهالــــــــــــتــ»لفي  اـ

  :�1وقال�كعب�بن�زه��

  ـفـــاءمنيـــســــمـــعدونالــــــــنــــــتمـم  رزهُ ـــــــــــــــــمِح ــــــولوأ®Vاجادت»عص  

  ادلهــاالنجادخريـفـــوراءجـــح  ةــــــــــــــــولــــــحــكــلمــــــــطـــيــهعـــتـت�Ðلـ¢ســ  

�الدهر� �نوازل �من �الع��ة �سـياق �6ي �الحيوان �هذا �عن �الشـعراء �أحاديث �ع&ى ويـMحظ

�الدهر���يم �أن �بينما�هتيوغوائله، �عليائه، �من �ي·¶له �أن �الدهر�به �يفعله �ما �أق¼�� �وإنما ،

 
ً
Cفاجآت�القدر،�فكان�موت�الوعل��اللعظة،�وتصويرً �ايموت�6ي�قصائد�الرثاء�تعزية،�وسـوق

هو�الصورة�Iخ��ة�ال��Fرددها�الشعراء�6ي�مراث�dم،�يقول�ابن�رشيق�"ومن�عادة�الشعراء�أن�

"،�2يضربوا�Iمثال�6ي�اCراثي�باCلوك�Iعزة�وIمم�السالفة�والوعول�اCمتنعة�6ي�قلل�الجبال

  :�3اقال�صخر�ال¸ي�يرثي�ابنه�تليًد 

تــــــــــرى�يأ  ¢ مـــــريـــــــــــيكـــــــــــــقـــــبــــــام
ً
  اـــــامــــعـنــــــــدوالــــــــــم�وابـــــصـــــعــو¢ال  اــــــــــــــــــ

  :�4وقال�6ي�رثاء�أخيه

يبقىع%ىالده  ¢  ـــبــــائــافالعصـــــالطختـــحـترةــــبتVW  ـادرــــــــــــرفــــــــــــفعي��

  ــــبـرواجــــكالاــــهــرافـــــــــــأشدـــــــــــيــــهحــــل  هـرنـــــــــــاةفقــــــــــــيــولالحــــــــــــيVuاطــــــتمل  

ـ ـســـــــلكانـــــــــيـــساللـــــيبيتإذاماآن  
ً
  ا�حــاربريبذيالكساءــالغتـــــمبي  اــ

 Vuاكانطف  
ً
mهْ ــبــاصــف  وى ــتــثمأسدسفاس

َ
  ــبـــــراهــــومقــــهــامنلــمــــــحل

  ــربهاربـوأهـــــفهور ـــــســامالصخــم  يــــــحـــيرّوعمنصوتالغرابفينت  

                                                           
�،�وانظر86+85،�ص�م1968،�دار�القامـوس�الحديث،�ب��وت،�ديوانه�1 ،�219-1/218،�ديوانالهذلي�ن:

 .70،�ص�وديوانأميةبنأبيالصلت،�89+��54،�ص�روبنقميئةوديوانعم
�الق��واني�2 �،�تحقيقالعمدة,يمحاسنالشعروآدابهونقده،�أبو�ع&ي�الحسن�بن�رشيق: :��Ëمحمد�مح

 .150،�ص�م1972الدين�عبد�الحميد،�دار�الجيل،�ب��وت،�
 �.2/63،�الهذلي�نديوان�3
 .55-2/52السابق،��اCصدر �4
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 ومــــــحلهيــــــأتي  
ً
بســــاغبـــــدتحـــــةشـيخقــــــــــريمـــــج  العمــرهــــــدطــــــوقاــــــ

ّ
  ن

  و,يالصيـفيبغيهالج��كا�ناحـب  اءإذشـتاــــتـــــشـــــه,يالـــــيحاميعلي  

مــــــــــــــــــــارآهقــــــمــــــــلــف  ¿  منالعصـمشـاةمثلذابالعواقــب  ــنرأىــــــــــــــــــــــال

  ــبـــصائلــــــنالنبـوقمــــتــــفـــــرمــــأســب  اهوقددنـاـــــــــــــــــــهح��رمــــــــــــبافــــــأط  

�Iماكن� �إcى �¡رتقاء �من �وتمكن �شأنه، �وعظم �قوته، �اكتملت �وقد �الوعل، �صور فقد

شكل�العالية،�ولكن�بالرغم�من�كل�هذا�التمكن؛�خضع�لسلطان�اCوت�الذي�dhيأ�له�ع&ى�

�قتي �وأرداه �سهامه �سدد �الفرصة، �سنحت �إذا �Fح� �و�حقه �حركاته، ب
ّ
�ترق �ماهر،  صياد

ً
M�

  :�1يسبح�6ي�دمائه،�قال�ساعدة�بن�جؤية�يرثي�ابن�أبي�سفيان

يبـــــــــدهــأرىال  ¢  ــدـــةجلعــــــاعــــــنـــرافا�ـــودبأطــــــــــــــأب  ـهــــــــــىعلـىحدثانـــــقـــــر

 ونــوللــــــــحــــت  
ً
  ليصــردـــوبـــعالـــــــــبشــفانريحمقل  ـهــــــــــــأنــــــــــــــونكــــــــــــــدلــــــــــعــــباـــــ

  يصلدصوتا�غردـــعالـــمـــإذايســـ  ـؤادهــــــــــــــاةفــــــــرمـــعالــــــيــاطــــقــتمـــفــوش  

  ـدـــــــةُمعتـــــــوقيعـثبالـــــديـــدحـــــديـــح  رأىشخصمسعودبنسعدبكفه  

  ــردــــــعـــبمـويـــــهمصـــهســـــــلـــدخـــوق  هـــــــعبـــــــــقــــميــــهلـــــــالأنــــــــــــالوخـــــــــــــــجـــف  

  :�2اوقال�أيضً 

  ـدمـــالذوخـــودمن�وعـــىصلـــفو أ  ـدــــــــــيــامذوحــــــى�يــلـــىعــتا¿يبقـ  

انوالنشـــمـــــقـــــــروعالـــــــنفـــــــمVuـــــــش  دةــــــصعّ ــراتمــــــخــــمــشـــأوىإhىمــــي    

وأســـــفمـــعــــهشــــــوقــــــمنف   تنـــــــج  هــلــــفــرٌّ ــمـــــــعتــــــــانوالـــــــيـــــــــقبالظـــــــطـــــــيٌّ  

هّنكالســجمــيــــضنواحــــشٌءوبيــــج  ةــــدلــــــــــُمجــهرامبــــــحلــــــــــــيـــــــىأتــــــــــحت    

َسم  ــتــــســــــهح��إذادمــــــــرقبــليــــــــظــف  
َ
ذاتالعشاءبأســدافمنالغ  

   
ّ
َرمـــــــــــــاءو¢شــــــــــــــــــــبــــرإنــــةغيـــــــــاحــــفـــــن  ــهــــزمــــألــــفارً ــــــيـــــهســــــهلــــــــــديـــــىيــــدل

َ
ـ  

mلالصـدرمنحطـمـــيخـــــــــنضع%ى  مكباــدثــــريــبالــــجنــــهبـــراغمنــف    

                                                           
 .1/240السابق،��اCصدر �1
 .1/193السابق،��اCصدر �2
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يظهر�الصياد�6ي�اCقطعات�السابقة،�وكأنه�ضربات�القدر�ت��بص�بالوعل�Wمن�اCطمÜن،�

�جديًد  �µعCا� �إcى �أضاف �Cا �اCوت �من �لو�نجا ��نه �الوعل، �يقتل �أنه �حقق�اونMحظ �وCا ،

اCضروب�به�اCثل�6ي�التمنع،�قد�لقي��الشاعر�غرضه،�إذ�القصد�أن�يقول:�إن�هذا�اCتمنع

�عن� �الشاعر�الوعل �يقتل �Cاذا �هنا، �السؤال �ولكن ���يدري، �حيث �من �اCوت �وأتاه حتفه،

�أو�أن�يجعله�يموت�حتف�أنفه؟�طريق�الصياد�وليس�عن�طريق�حيوان�آخر�مثل�الكMب؟

،�ا��ضها�فيه�سلًف ذلك��ن�الوعل�"يمكنه�الهرب�إcى�الجبال،�وهنا�قيمته�"التمنعية"�ال��Fيف

�تماًم �اولذ �عنه �البعيد ��Êنl� �الصياد �سوى ���ا��يوجد �حيث �من �إصابته �يمكنه �والذي ،

  ".�1ن�الشاعر�يمعن�6ي�حالة�خلو�الذهن�لدى�الوعل�اومؤثرً �ايحتسب،�ويبدو�ظهوره�قويً 

  الوعل/الحية/الخلود:

� �6ي �الوعل �dÑا �يتمتع �Fال� �الخلود �صفة �ع&ى �الضوء �يلقي �ارتباطه�مما الفكر�الجاه&ي،

من�الحياة،��عتقادهم��االوثيق�وصلته�العميقة�بالحية،�ال��Fجاء�اسمها�عند�العرب�مشتًق 

ذ�يزعمون�أن�الحية���تموت�حتف�أنفها،�وإنما�تموت�بعرض�يعرض�إأdeا�خالدة���تموت:�"

�أن�الحية�اCقتولة���تموت�فع�2لها �اليوم �الشع®� �اعتقادنا  "و6ي
ً
Mظهور�القمر�أو��إ��عند�

�تجدد3القرن�ن �وأdeا �جلدها��، �تبديل �خMل �من �الهرم �م�dا �نال �وكلما �عام، �كل �6ي حياdhا

�عام� �كل �6ي �قرناه �ينصل �حينما �حياته �تتجدد �الذي �الوعل �مثل �Ïف� �جديد، �بجلد القديم

  .�اأيضً 

�اولقد�اكتسب�الوعل�والحية�صفة�الخلود�هذه�من�lله�القمر�"�الذي�يجدد�حياته�أبديً 

�جلًد  �ويلبس �اCتناقص، �طوره �6ي �القديم �جلده �فيسلخ �دائمة، �شهرية �دورة 6ي��اجديًد �ا6ي

  .�4ا�C¶ايد�طوره

                                                           
 .69ص�وشعره،�الزمانوا�كانوأثرهما,يحياةالشاعرالجاه%يعبد�الحافظ،�صMح:��1
 .4/118الحيوان،:�الجاحظ�2
3��:�µوال��اثالقم .228،�ص��سطورة
 .136،�ص�:لغزعشتارالسواح�4
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لقواه،�"وما�زال��ابدت�الحية�6ي�الفكر�القديم�محاطة�بكل�رموز�الخصب،�واعت��ت�تجليً 

�قائًم  �رأسها �ع&ى �الهMل �تحمل �Fال� �الحياة��ارمز�الحية �ع&ى �للد�لة �القبائل �بعض لدى

.�من�هنا�كان�الربط�ب�ن�الحية�وب�ن�اCرأة،�ولقد��حظنا�أثر�القمر�6ي�خصب�اCرأة�I1بدية

�الذين� �القدماء �lغريق �عند �ماثلة �بالحية �القمر �عMقة �ونMحظ �الشهرية، �دورdhا و6ي

،�وتعتقد�شعوب�كث��ة�d2ا�يعادل�أيام�الشهر�القمري hاعتقدوا�أن�عدد�أضMع�الحية�أو�حلقا

يق��ن�بالنساء�6ي�هيئة�رجل�ثعبان�تسميه�lله�Iفعوان،�وكانت�تطلق�ع&ى�أبنائه�أن�القمر�

�هللا �lله�3"أبناء �باعتبارها �تعبد �IفÎى �كانت �Iرفية �أو �الديونيسية �الديانة �و6ي ،"

  .4نفسه�ديونيسيوس

�هذا� �6ي �الحيات �تختفي �الشتاء، �فصل �6ي �أو�يختفي �الجبل، �ع&ى �من �الوعل �ي·¶ل وكما

وي�¶امن�تجدد�حياة�lله�Iفعوان�مع�تجدد�قرني�الوعل�وبداية�ظهوره�ع&ى�الجبل�الفصل،�

� �Iمطار، �هطول �"بعد �معابد �إcى�ففي �µدي� �احتفال �6ي �اCنذورات �الصبايا �ُتقدم دابومي"

التن�ن�Iسطوري�إبان�موسم�البذار،�ويمثل�الثعبان�"دان"�عند�قبائل�"يوروباس"�lغريقية�

  .5أع&ى�العالم�وأسفله،�و��نراه�إ��بعد�هطول�Iمطار�قوس�قزح�الذي�يجمع

وكما�ارتبطـت�الحية�بالوعل�6ي�زم��µالخفاء�والتج&ّي،�اق��نت�به�6ي�الو�دة�واCنشــأ،�روى�

"،�6الجاحظ�عن�العرب�قولهم:�"إن�Iروية�تضع�مع�كل�ولد�وضعته�أفÎى�6ي�مشـيمة�واحدة

�قديمة، �معتقدات �بقايا �ذلك �أن �يؤكد �تشكيك��ومما �معاCها، �اختفت �أسطورة وأصول

الجاحظ�فيما�أورده�ح�ن�قال:�"ولم�أكتب�هذا�لتقر�به،�ولك�dا�رواية�أحببت�أن�تسمعها،�

�إنكاره� �إcى �قلبك �ليكن �ولكن �lنكار�له، �µيعجب��� �وكذلك �الخ��، �lقرار�dÑذا �µو��يعجب

                                                           
 .136السابق،�ص��اCرجع�1
 .186،�ب��وت،�د.ت،�ص�الحية,يال��اثالعربي،ا�كتبةالعصريةيح�Ë،�أحمد�إسماعيل:��أبو �2
 .80-77ص�،�أدونيسأوتموز ،�جيمس:�فريزر �3
 .140،�ص�لغزعشتار:�السواح�4
 .177،�ص�الحية,يال��اثالعربييح�Ë،�أحمد:��أبو �5
 .6/34،�الحيوان:�الجاحظ�6
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اكتشفت�6ي�اليمن�لوحات�ولقد�أيدت�¡كتشافات�Wركولوجية�رواية�الجاحظ،�ف�".1أميل

  .2فنية�جمعت�ب�ن�Wيائل�والحيات�والتنينات

�التوأمة� �ورغم �أdeما �الجاحظ، �ذكرها �Fال� �والوعل �الحية �عناصر�أسطورة �يكمل ومما

إ��أنه�ضرب�dÑما��–د�لة�ع&ى�أصلهما�القمري��–من�مشيمة�واحدة��ابي�dما،�وخروجهما�معً 

  اCثل�6ي�العداوة�فقيل:�

 اياخنفســــــــــاديتنـــــع  
ً
  3اتالجبلـــــداوة�وعالحيـــــع  لــــــــــامَجعَ ــــــــــكاـــــ

كما�أن�Iوعال،�£ي�وحدها�من�ب�ن�جميع�ما�يسكن�الجبل�من�الوحش�يأكل�الحيات،�

  :�"4نتيجة�هذه�العداوة،�قال�الشاعر

  اسبعضحياتالجبلـــــــــتمـ,يال  ـــــرةـــــــــــــــــــــيمـــــــــmقـــــــــــــأنياًد ـــــــــّلزيـــــــــــــــع  

  للــروالقــــــجــاتحــــيــنحـــسمــــيــل  قفـــاـــــــ�نمفطوحالـــنــــرالعيــــــــــــايــــــــغ  

  كشعاعالشمس¢حت,يطفل  ـداقهــــــــــىأشــــــلـــــــــمعــــــــــســــــــــرىالــــــــــوت  

  ونفىالحياتعنبيضالحجل  ــهـــــــــــــــــــربـــــــــــــقــــــــــاتــــــــــمـــــــرد�روىفــــــــــــط  

�ه �أن �و أعتقد �الوعل �ب�ن �الدامي �الصراع �ويرمز�إcى�ذا �العميق، �اCا��� �إcى �يرتد الحية

� �قوى �ب�ن �القديم �وخصب�الصراع �الطبيعة، �عطاء �6ي �تتج&ى �Fال� �والحياة الخ���والخصب

�وب�ن� �تموز، �lله �رأسها �وع&ى �الخصب �آلهة �تمثلها �Fوال� �وlنسان �وتكاثر�الحيوان Iرض،

�قوى� �وخواء �Iرض، �وجفاف �الطبيعة، �إمساك �تبدو�6ي �Fال� �والظMم �والعدم �اCوت قوى

�ت �تسوق �ح�ن �اCوت �آلهة �تمثلها �Fوال� �صراع�التناسل، �وأنه �سيما �Iسفل، �العالم �إcى موز

�واتخذها� �تحولت �Fال� �الحية �الخ���وب�ن �رمز�تموز �الوعل �ب�ن �خالدين، �ضدين مستمر�ب�ن

وحقيقة�للشر�"�deا�تضمر�السوء،�وتتوارى�عن�Iنظار،�ف�¶حف�ع&ى�ال��اب،��اlنسان�رمزً 

                                                           
 السابق�والصفحة�السابقة.�اCصدر �1
 .167،�ص�التاريخالعربيالقديم،�ديتلف:�نيلسون �2
 .3/498،�الحيوان�الجاحظ�3
 .498+3/497السابق،��اCصدر �4
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مع�آلهة�الخصب�6ي�"�فاتخذت�سمت�إله�الشر�ودخلت�1وخديعة�اوتندس�6ي�الجحور�كيًد 

�"مردوك" �صراع �6ي �ذلك �نجد �Iساط���القديمة، �كل �مرير�6ي �Iفعوان�صراع �مع �الباب&ي

�"لوياثان �مع �الع��ي �و"dÔوه" �"موت" �مع �الكنعاني �"بعل" �وصراع �و"�يو" "وأهورامازدا"�"

�"إهريمان" �مع ��õالك��ى��الفار� �Iم �مع �lغريقي �زيوس" �و" �IفÎى، �هيئة �6ي �تشكل الذي

  ممثلة�با�فعوان�"طيفون"�و�"أبولو"�مع�IفÎى�"بثون"�أفÎى�Iم�Iرض�"جيا".

�الثعبان� �سموا �حيث �الفكر�الجاه&ي، �6ي �إبليس �أو �بالشيطان �IفÎى/الحية وتوحدت

�شيطانً  �أسماdjااالعظيم �وهو�من �الجان، �من �واعت��وها �والخ���2، �الخصب �قوى �وتغلبت ،

ى�الشر�ممثلة�6ي�IفÎى�ح�ن�جعل�العرب�الوعول�£ي�ممثلة�6ي�الوعل/lله�تموز�ع&ى�قو 

  ل�الحيات�وإن�كانا�من�منشأ�واحد.الحيوانات�الوحيدة�القادرة�ع&ى�أك

  الوعل/تموز/الخصب:

�وكان� �القديم، �µالفكر�الدي� �ارتكز�عل�dا �Fال� �Iسس �أهم �من �الخصب �عقيدة كانت

ل�قوة�الذكر�باCاء،�السامي�القديم�يشبه�قوى�الطبيعة�التناسلية�مثل�الذكر�
ّ
وIن�Ý،�فمث

�والحيوانات� �والنباتات �Iشجار �تكونت �القوت�ن، �التقاء �وبموجب �با�رض �ÝنI� وقوة

�مظاهر�  .3والناس �6ي �الحياة �تبعث �Fال� �الخMقة �القوة �هو �دموزي/تموز �lله �كان ولقد

عية،�lله�الÄي�،�رب�lنبات�والدورة�الزرا)Iخضر(�الطبيعة�اCختلفة�"�فهو�تموز�الخضر

اCيت،�واCيـت�الÄي،�الذي�dÔبط�إcى�باطن�Iرض�6ي�الخريف،�ويبعث�من�عالم�الظلمات�مع�

"�ظهر�6ي��4وراءه�خ��ات�Iعماق،�وبركات�الرحم�اCظلم�الذي�خرج�منه�اقدوم�الربيع،�ســاحبً 

  .5ته�ال��يةالرسوم�بلحية�وقرن�ن�وهما�رمز�القوة�والخصـب،�فبدا�بلحية��زوردية�مثل�ع·¶ا

                                                           
 .89،�ص�192،�كتاب�الهMل،�القاهرة،�رقم�إبليس،�محمود�عباس:�العقاد�1
 .1/183،�حياةالحيوانالك�9ى :�الدم��ي �2
 .35ص�أدونيسأوتموز،:�فريزر �3
 .277ص�:لغزعشتار،السواح�4
 .142+134،�ص�الدينالسومري :�اCاجدي�5
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�ربط� �ولقد �الشكل، �6ي �بدموزي/تموز �وشd²ه �بالخصب �الوعل �ارتباط �قبل �من رأينا

"وIجناس�ال��Fتكون�لها�القرون�تكون��الجاحظ�ب�ن�القرون�واللÄى�وب�ن�الذكورة�ح�ن�قال:

قروdeا�6ي�الذكور�م�dا،�وقد�يكون�الفحل�أجم،�كما�أن�اللÄى�عام�6ي�الرجال�وقد�يكون�ف�dا�

  .1السـناط

من�مظاهر�خصوبة�تموز�صلته�الوثيقة�باCاء،�وينم�اسـمه�عن�هذه�الصلة،�حيث�يتألف�

"¡بن�الحق��أو �2مـن�العبارة�السـومرية�"دموزي�أبسو"�ومعناها�¡بن�الصالح�Cياه�اCحيط

"،�و"أبسو"�هو�¡سم�القديم�لæله�"إنكى"�والد�تموز/دموزي�إله�اCياه�الذي�3للمياه�العميقة

وبخاصة�عندما�تحول�إcى�"تموز"��،�وقد�يأخذ�¡بن�صفة�الخصب�من�أبيه4مزه�الوعلكان�ر 

�باCطر�أيضً  �يرتبط �وقد �وIكادي�ن، �البابلي�ن �ال���Fاعند �البيئات �إcى �رحل �حينما �سيما

  يعتمد�الخصب�ف�dا�ع&ى�مياه�Iمطار�كما�هو�الحال�عند�"بعل"�و�"أدونيس".

"كان��حياة�آلهة�الخصب�وأعيادها،�ففي�أعيـاد�تموز�6ي�بابل6ي��امهًم �اولقد�لعب�اCاء�دوًر 

� �باCاء �يحمم �تموز �وصنم�النقي.صنم �بصنمه، �يلقى �كان �باóسكندرية �الصيفي �عيده �و6ي ..

خليلته�lلهية�6ي�خضم�اCوج،�وكذلك�6ي�عيده�الصيفي�6ي�بMد�اليونان�كانت�ترمي�جنائن�

طقوس�است·¶ال�اCطر�السومرية�ال��Fظهرت�ع&ى��"،�و6ي5أدونيس�6ي�البحر�أو�6ي�مياه�العيون 

،�6وعاء�صخري�منقوش؛�يظهر�lله�دموزي�أو�كهنته،�وإcى�جانبه�تياران�متدفقان�من�اCاء

  .7ويتوحد�أوزوريس�6ي�الفكر�اCصري�مع�ماء�النيل�والينابيع�والندى

                                                           
 .2/247الحيوان،:�الجاحظ�1
 .29،�ص�عشتارومأساةتموز ع&ي،�فاضل�عبد�الواحد:��2
 .19،�جيمس:�أدونيس�أو�تموز،�ص�فريزر �3
 .186،�ص�سومروأكاد:�بشور �4
 .174،�ص�أدونيسأوتموز :�فريزر �5
 .166،�ص�الدينالسومري :�اCاجدي�6
 .111،�ص�م1977سليم�حسن،�مكتبة�مصر،�القاهرة،�:�،�ترجمةفجرالضم��،�جيمس�ه·�ي:�برستد�7
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óله�Iب�"إنكي"�وبـد£ي�والحال�هـذه�أن�يرتبط�الوعل�باCاء�6ي�الفـكر�القديم،�لعMقته�با

�وصفت� �ولقد �Wلهة، �إقامة �أماكن �£ي �اCياه �أماكن �و�ن �"دموزي/تموز" �¡بن وlله

�اCاء �عيون �قرب �"Iيائل �بشهية �"موت" �lله �شهية �الكنعانية �وعناة" �"بعل ،�1أسطورة

�يشتاق� �:"كما �فقالت �اCاء �جداول �إcى �Iيائل �بشوق �ربه �إcى �العبد �اشتياق �التوراة وشd²ت

 I"إليك�يا�هللا���Êياه�هكذا�تشتاق�نفCى�جداول�اcأن�أك���ما�يكون�2ّيل�إ��Ïوذكر�¡بشي�،

  .I3يل�قرب�البحر،�والسمك�يحب�رؤيته،�ولهذا�يلبس�الصيادون�جلده�ل��اهم�السمك

وتعددت�مظاهر�اق��ان�الوعل�باCاء�6ي�الشعر�الجاه&ي،�فارتبط�باCياه�الغزيرة�والسيول�

ُعن�والشرائع،�اCدمرة�ال��Fت·
ُ
Cياه�كاCل�الوعل�من�ع&ى�الجبل�و��تميته،�وارتبط�بأماكن�ا¶

�مصدرً  �Iماكن �هذه �ع&ى �الوعل �ورود �مشهد �عندهم،��افكان �الشعرية �الصور لكث���من

  :�4فالنابغة�الجعدي�يصف�غلظ�أرساغ�فرسه�برقاب�الوعول�الواردة�ع&ى�اCشرب�فيقول 

  ىمشربــــــولعلــــــــــــابوعــــــــــــرق  هــــــــــــــــــــــــــــــاغــــــلأرســــــــــــيــــــاثــــــمــــــأنتــــــك  

�اCاء� �شريعة �6ي �الوعول �بقرون �القوية �ناقته �ضلوع �Iسدي �خازم �أبي �بشر�بن ويشبه

  :�5فيقول 

  رونوعول,يشريعةمأزمـق  هــــــــــــوتأويإhىصلبكأنضلوع  

تضطر�الوعول�إcى�¡بتعاد�عن�أماكن�اCياه�هذه،�وتركها،�واللجوء�إcى�أعاcي�الجبال��وقد

  :�6إذا�أحست�بخطر�الصيادين�والقناص�ن�كما�يقول�صخر�ال¸ي

  اــــامــــــــيــــاهــــهــتأوائلـــــاذبّ ــــهــــب  وبــــــــــــــــــهــدر,يلــصــــنوتــعُ ــــاُم ــله  

                                                           
 .157،�ص�م1980،�دار�ال�dار�للنشر،�ب��وت،�منأوغاريتوأساط�� مmحم،�أنيس:�فريحة�1
 .1�:42:�ا�زمور ،�التوراة�2
3��ÏبشI�:مستظرف .342،�ص�ا�ستطرف,يكلفن
 .25/251،��ماhي،�أبو�ع&ي:�القاcي�4
 .203،�ص�ديوانه�5
 .2/731،�كتابا�عانيالكب��قتيبة:��ابن�6
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� �ب�ن�أما �يجمعون �فإdeم �القدر، �الدهر�وسطوة �سلطان �عن �الحديث �الشعراء �أراد إذا

�وجهً  �والفناء �رمز�اCوت �الصياد �وب�ن �والخلود، �رمز�الحياة �اCاء،��االوعل �شريعة �ع&ى لوجه

�الوعل� �فيسقي �والعداء، �تشعر�بالرهبة �محتقرة �رزية �صورة �6ي �يظهر�الصياد/اCوت حيث

صرع�آلهة�الخصب�ع&ى�أيدي�آلهة�اCوت�والدمار،�يقول�صخر�اCوت�الزؤام،�مما�يذكرنا�بم

  :�1ال¸ي�6ي�رثاء�ابنه�تليد

تبــــــأرى�ي  ¢ ــــــــــــمــــــريــــيكــــــــقــام
ً
  اــــدوالنعامــــــم�وابــــــصــــو¢الع  اــــ

تي  
ّ
  ىا�لقاتساماــتعلــــامــإذاس  فـــــــيــــشــــدرذوحــــــاأقيــحلهــــــــأ

  ماماـــــســاالــهــلــــائــمــــنع%ىثــــشــي  ـاــهــيـعلادرً ـخفيالشخصمقت  

  ــاــزؤامــــاالــهــسقيــيــافــــهــــلـــاتــــــقــم  ـــيــــــــــ��مـــــافــــهــعـرائــــدرهاشــــــــبــــــــفي  

أن��Ýالوعل��-"أرويةباCطر،�وقد�يكون�لMسم�"�ه،�ارتباطالوعل�باCاءومن�مظاهر�اق��ان�

وبالراوية�و£ي�مزادة�،�عMقة�باCاء�الروي�والرواء�وهو�العذب�الكث���-وم�dا�سميت�اCرأة�أروى

�الوقع �القطر�الشـديدة �العظيمة �السحابة �و£ي �وبالرّوي �تحملها، �Fال� �الدابة �أو ،�2اCاء

�جميعً  �أdeا �صعيد��اوبخاصة �ع&ى �أما �اللغة �صعيد �ع&ى �هذا �"روى"، �Iصل �إcى تنتم�

Iروّية"�وب�ن�اسـم�lلهة�السـومرية�"أرورو"�فهناك�تقارب�صوتي�ومعنوي�ب�ن�"Iسطورة،�

�وسيدdhا �Wلهة، �إنليل،�3بعلة �أخت �السـهوب، �حيوانات �وكل �الوحشية �الحيوانات �خالقة ،

،�ومما�يؤكد�هذا�التوجه�أن�"أروية"�6ي�Iصل�ع&ى�4واCشرفة�ع&ى�الو�دة،�وأخت�lله�إنكي

�لتسلم� �Iوcى �وكسرت �بعدها �Fال� �6ي �وأدغمت �ياًء، �ف�dا �الواو�الثانية �قلبت �أفعولة، وزن

  .5الياء

                                                           
 .3/2،�الهذلي�ن،ديوانأبيات�مالك�بن�خالد�الخنا�ي:�،�وانظر2/63،�الهذلي�نديوان�1
 "روى".�اللسان�2
 .2/94:�ديوان�Iساط���الشواف�3
 .2/89السابق،��اCرجع�4
 روى""�اللسان�5
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وقد�عّ���الشعراء�عن�هذه�العMقة�فربطوا�ب�ن�Iروية�وب�ن�اCطر�6ي�قلته�وك��ته�فحينما�

قال:�إن�ما�نزل�منه���يروي�Iروية،�ذكر�ذلك�6ي��أراد�Iع���ëوصف�قلة�اCطر�وانحباسه

  :�1مدحه�قوم�قيس�بن�معد�يكرب�أيام�القحط�6ي�قوله

  بــــريــــمألوضــــشــتبــــــــبـــــروه  وهميطعمونإذقحطالقطــ  

  وبــــجنــــريالــــمــــةبـــــــــــــربأروي  وخوتجربةالنجومفماتشـ  

�اCطر� �¡ستمطار�وإنزال �بطقس �وقام �السحري، �دوره �خازم �أبي �بشر�بن �مارس وحينما

�ف�dا� �أسنت �سنة �6ي �خرج �"أنه �عنه �روي �فقد ،��ëوالبقر�الوح� �Iراوى �ع&ى �ذلك �6ي اعتمد

 قومه�وجهدوا،�فمروا�بصوار�من�البقر،�وإجل�من�Iروى،�فذعرت�منه؛�فركبت�جب
ً
M� ًاوعر�

�dا�قام�ع&ى�شعب�من�الجبل،�وأخرج�قوسه،�وجعل�يش���إل�dا�نظر�إل�ا،�فلمليس�له�منفذ

��Fح� �بقر، �تتابÎي �بقر، �تتابÎي �يقول: �وجعل �فتنكسر، �أنفسها، �تلقي �فجعلت �يرم�dا، كأنه

  :�2تكسرت،�ثم�قال

  "أنتالذيتصنعمالـميصنع

  أنتحططتمـنذرىمقنـع

لهقمّولع"  كلشــــبوب

�¡ستسقاء� �تعويذة �تكمن �الشعرية �الصورة �هذه �أعماق �و6ي �الخ��، �هذا �عمق ففـي

الجاهلية�ال��Fتعتمد�ع&ى�السـحر�التشاك&ي،�وتستند�إcى�اعتقاد�دي��µيرى�6ي�الوعول�والبقر�

آلهة�للخصب�واCطر،�ويرى�6ي�الجبل�مكان�إقام|dا��–و£ي�وحشية�آبدة�من�ذوات�القرون��–

لطلب�السقيا،�فكانوا�"إذا�تتابعت�عل�dم�Iزمات،�وركد�عل�dم�البMء،��اوإقامة�lله،�موطنً 

واشتد�الجدب،�واحتاجوا�إcى�¡ستمطار،�اجتمعوا�وجمعوا�ما�قدروا�عليه�من�البقر،�ثم�

عقدوا�6ي�أذناdÑا،�وب�ن�عراقيd²ا�السلع�والعشر،�ثم�صعدوا�dÑا�6ي�جبل�وعر،�وأشعلوا�ف�dا�

                                                           
 .385+384،�ص�ديوانه�1
 .231،�ص�ديوانه�2
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"�وكأن�انحدارها�من�الجبال،�أو�إنزالها�والنار�6ي�أذيالها�1تضرعالن��ان،�وضجوا�بالدعاء�وال

 إيذان�بقدوم�ال��ق�ونزول�اCطر�الذي�سي·¶ل�هذه�الحيوانات�من�الجبل�تمثي
ً
Mل·¶ول�تموز��

  ومن�ثم�عودته�ومعه�الخصب�والحياة.

�اسًم  �السيادة �صفة �6ي �تموز �الوعل �مظاهر�اCنعة��اويشارك �مظهر�من �و£ي ،�µومع

"السيد"�من�اسم�أبيه�lله�إنكي�"ســيد�Iرض"،��،�وقد�اكتسب�lله�تموز�لقبوالخصوبة

�التسمية" "�إ��الكلمة�السامية�ومعناها�السيد،�وهو�لقب�اح��ام�كان�يطلقه�أدونيس"�وما

"�ما�يطلق�هذا�¡سم�ع&ى�"dÔوه�اكث��ً �عليه�عّباده،�و6ي�النص�الع��ي�لكتاب�العهد�القديم

 لها�أصولعبشكل�"أدوناي"،�
ً
M�"غريق�أساءوا�الفهم،�فحولوا�"�أدوني�lأي�سيدي"،�غ���أن�

وما�أدونيس�إ��Iدون�أو�السيد�lل��Ïللمدينة،�وهو�لقب�""،�2لقب�¡ح��ام�إcى�اسم�علم

  ".3يكاد���يختلف�6ي����ء�من�اCع��µعن�سيد�أو�رب�أو�ملك

"� �العربية �6ي �الوعل �معاني �ومن �منظور، �يذكر�ابن �هم�السيد"، �والوعول �"Iوعال أن

Iشراف�والرؤوس،�يشd²ون�با�وعال�ال����Fترى�إ��6ي�رؤوس�الجبال،�و6ي�الحديث���تقوم�

�Iشراف�الساعة �µيع� �Iوعال �dhلك �Fو�رذالهم��،ح� �الوعول، �الناس ��شراف ويقال

���تقوم�الساعة�ح��Fتعلو�التحوت�وdhلك�الوعول  و6ي��"،4التحوت،�و6ي�حديث�أبي�هريرة:

�وجهً  �الذكران �يتقاتل �ح�ن �وذلك �سيادته، �ع&ى �يدل �ما �الحيوان �هذا �ثم��اس��ة لوجه،

من�lناث�يقودها��ايشبان،�وتتصادم�قواعد�قروdeما،�وبعد�العراك�يجمع�الذكر�الفائز�عددً 

  .5بسرعة�ورشاقة

                                                           
�الجاحظ�1 : �4/466الحيوان، �أبو�ع&ي: �اCرزوي، �وانظر: ، و�مكنة، �دار�اCعارف،��زمنة �مجلس مطبعة

بلوغ�رب,يمعرفةأحوالالعرب،�وWلو2/123��õهـ،�1332الهند،��–حيدر�أباد�:�،2/301. 
 .18،�ص�أدونيسأوتموز :�فريزر �2
 .26السابق،�ص��اCرجع�3
 "وعل"�اللسان�4
موسوعة�5 .2/501عالم�الحيوان،�الغد،
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�وع �نفسه �جعل �ح�ن �هذه �السيادة �صفة �عن �Iزدي �عّ���الشنفري  وقد
ً
Mحوله��� ترود

ى،�يتمتع�بالتفرد�والسيادة،�يصل�إcى�هذا�اCكان�اCنيع�6ي�أع&ى�الجبل�ويبسط�سيطرته�Iراو 

  :�1عليه.�فيقول 

  منالعصمأد,ىينتÏيالكيحأعقل  ��ــــــأنــــــوhيكــــــالحــــــاÔصــــــدنبــــــــــــركــــــوي  

ومن�مظاهر�سيادة�الوعل�تلك�الصفات�ال��Fذكرناها،�مثل�وصف�الشعراء�له�با�عصم،�

وIصدع،�واCتمنع�والعاقل�والواقل،�وضرdÑم�اCثل�به�6ي�الزهو،�وتشب�dهم�مشية�Iفراس�

  والفرسان�بمشيته،�وكلها�تدل�ع&ى�شرفه�وعلوه�وسيادته.

�وا �واCالك �الرب �ع&ى �لتدل �السيد �µمع� �دائرة �والشريف�وتتسع �واCقدم �والزوج لرئيس

والكريم،�وكلها�تتجسد�6ي�تموز�والوعل�سواء�بسواء،�وتلتقي�هذه�اللفظة�6ي�أصلها�مع�كل�

د:�سفح�من�الجبل� وْ ما�يمت�إل�dما�بصلة�مثل:�الجبل�والحية�واCرأة�والزوج�والجنس،�فالسَّ

"�وdÑا�سميت�مستدق�6ي�Iرض�خشن�أسود،�والجمع�أسواد،�وتسم��القطعة�منه�"سودة�

�نه�يسلخ�جلده��–غ���مضاف��–اCرأة،�وIسود:�العظيم�من�الحيات،�يقال�له�أسود�سالخ�

واد:�اCساّرة،�وقيل� 6ي�كل�عام،�وجمعه�أساود�و£ي�الحيات�ارتفعت�ولسعت�من�فوق،�والّسِ

ه�.�وقد�يكون�لهذا�الجذر�"سود"�ومعاني2اCراودة،�وقيل�الجماع�بعينه،�وسيد�اCرأة،�زوجها

الصادرة�عنه�عMقة�باóلهة�السومرية�"سود"�زوجة�lله�إنليل�ال��Fأخذت�اسمها�فيما�بعد�

  .3من�اسم�زوجها�فأطلق�عل�dا�"ننليل"�أي�سيدة�السماء

تموز،�ولقد�عزا�lنسان�القديم�مظاهر��لجنسية�مظهر�مش��ك�ب�ن�الوعل�و والخصوبة�ا

�عشت �الخصب: �Ïإل� �إcى �الطبيعة �والتكاثر�6ي �قياًس الخصب �وتموز/الذكر، �ÝنI/ع&ى��اار

البشر،�باتحادهما�واتصالهما�يعم�الخ���وتخضر�Iرض،�ويتكاثر�lنسان�والحيوان�والنبات،�

�بإبراز� �الفكر�القديم �µع� �ذلك �أجل �من �وجماع. �نزو �كل �Iرض �وجه �عن �يبطل وبغياdÑما
                                                           

 .106،�ص�ابنالشجري مختارات�1
 .""سود�اللسان�2
ديوان�ساط��لة�الشوافيأسطورة�زواج�إنليل�من�سود�الجم�انظر �3:�،1/49. 
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ي�ونظ��ه�البصري�مظاهر�الخصوبة�Iنثوية�والذكرية�ع&ى�حد�سواء�6ي�الخطاب�Iسطور 

�الثدي�ن� �مثل �ف�dا �الخصوبة �مواطن �عشتار �تماثيل �فأبرزت �واCنحوتات) (الرسومات

�وقوام� �صدر�بارز �ذات �الجسم �ممتلئة �شابة �Iساط���بأdeا �ووصف|dا �والحوض، والفخذين

�الذكر�فح �وبدا �مشرقت�ن، �وعين�ن  جميل
ً
M� ً6ي�اقوي� �جلجامش �فحولة �وصف �جاء �حيث ،

بخاصة�وصف�قوته�الجنسية�وعضوه�الذكري،�إذ�لم�تقف�عذراء�بعيدة�،�و ااCلحمة�سافرً 

  :�1عن�سطوة�فحولته�أو�ضد�رغبته،�ح��Fعشتار�أسرت�dÑا�فنادته�قائلة

  تعال�يا�جلجامش،�وكن�حبي®��الذي�اخ��ت"  

  أتمتع�dÑا�)بذرتك(امنح��µثمرتك�  

  ستكون�أنت�زوÖي�وأكون�زوجتك  

  وإذا�ما�دخلت�بيتنا  

  العتبة�والدكةفستقبل�قدميك�  

  لك�اCلوك�والحكام�وIمراء�اسينح��µخضوعً   

   
ً
 �اوستلد�ع·¶اتك�"ثMث

ً
  “."�وتلد�نعاجك�"التوائماثMث

�دموزي/ �خصوبة �بشكل��وكانت �وسر�خصوبته �الخMقة، �جوهر�قوته �£ي �الجنسية تموز

،�2بعام،�وصفته�Iساط���القديمة�بأنه�ملهم�النساء،�وإله�النسل،�والرجل�القوي،�اCحبو 

،�ومحرك�Iجنة�6ي�Iرحام�ينتج�الحليب�ويضعه�3والزوج�والقرين�والحبيب�والرجل�العسل

  .64ي�Iثداء

                                                           
 .109+108،�ص�م1980،�منشورات�وزارة�lعMم�العراقية،�بغداد�ملحمةجلجامش،�طه:�باقر�1
 .141،�ص�الدينالسومري اCاجدي:��2
 .215،�ص�:البنيةالذهنيةالحضارية,يالشرقا�توسطيjسيويالقديمالحوراني�3
 .202،�ص�سومروأكاد:�بشور �4
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�دموزي �حمل �لقد �وُصّور �القمر، �الذكر/ �Iب/ �lله/ �أبيه �صفات �Wلهة��–/تموز كما

�كالثور��–القمرية� �ذوات�القرون �وبخاصة ،��Êالجن� �باóخصاب �الحيوانات�اCشهورة بصور

  :�1والتيس،�كما�وصفت�عملية�جماعه�بالحراثة،�تقول�إنانا/عشتار

  أنا�اCلكة،�من�الذي�سيضع�6يّ "  

  ث��انه�للحراثة".  

 
ً
  عن�نفسه�بصفة�الغائب�أو�من�اCجموعة:��افيأتي�الجواب�من�دموزي/تموز�متحدث

  "أي�إين�ن�إنه�اCلك�الذي�سوف�يحرثك

  ".إنه�اCلك�دموزي�الذي�سوف�يحرثك

بشبقه�الجن���Êوقدرته�ع&ى�الجماع،�ح��Fإنه��–كما�الثور��–وقد�عرف�الوعل�التيس�

بفيه،�وإذا�ضعف�عن�ال·¶و�أكل�البلوط،�فتقوى�"إذا�لم�يجد�Iن��Ýان�¶ع�ا��µCبا�متصاص�

،�وللبنه�وبوله�عMقة�بالطاقة�3"،�كما�عرف�بك��ة�جماعه�6ي�العدد�و6ي�طول�اCكث2شهوته

ل� يَّ
ُ
I��µنسان�والحيوان،�ذكر�ابن�منظور�6ي�معlتفجرة�6ي�Cقته��–الجنسية�اMحظ��ع�

وقيل�هو�البول�الخائر�من�أبوال�Iروية،�"�أنه�ألبان�Iيائل،��–اللغوية�با�ّيل�ذكر�الوعل�

�ويسّمن،� �ُيغلم �Iيائل �ل�ن �أن �وزعموا �6ي�الرحم، �هو�اCاء �وقيل: �شربته�اCرأة�اغتلمت، إذا

  و6ي�ذلك�يقول�النابغة�الجعدي�6ي�هجاء�لي&ى�Iخيلية:�

لـــــوقدشربت,يآخراللي  رهاـــــفـــــنثـــــ�9اذيـــــرذونةبّلالـــــوب  mأي  

  .4وإذا�شربت�الخيل�ألبان�Iيائل�اغتلمت�"

تموز،�وبخاصة�أن��ئل�يقوّي�من�ربطنا�ب�ن�الوعل�و واعتقاد�العرب�هذا�بخصوبة�ل�ن�Iيا

  ز�ــــرة،�ورمــــمــة�والخــــه�الكرمــــيوس�إلــlغريق�كانوا�يعتقدون�بمثل�ذلك،�حيث�كان�ديونيس

                                                           
 1/124،�ديوان�ساط��:�الشواف�1
حياة�2 .2/551الحيوانالك�9ى،
 .6/458الحيوان،:�الجاحظ�3
 ."أول "�اللسان�4
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  .1البدائية�يسقي�عابداته�حليب�الوعول النشوة�و¡نطMق�والوحشية�

يبدو�أن�الشعراء�الجاهلي�ن�ح�ن�ربطوا�ب�ن�الوعل�وب�ن�اCرأة�جاء�من�هذا�القبيل،�وأdeم�

كانوا�يتمثلون�بقايا�أسطورة�تموز�وعشتار�6ي�جانd²ا�الجن��Ê،�فاتخذت�Iروية�أن��Ýالوعل�

 I� �العرب �سم� �ولهذا �وزوجته، �تموز �Ýعشتار�أن� �صورة �أرادوا�وزوجته �وكأdeم �"أروى" �Ýن

� �تبدو�مشاكلة �لن �ولهذا �خصوب|dا، �وتمثل �Iروية �جنس �حبيبته�جمع �"أروى" �ب�ن الشماخ

Iروية"�أن��Ýالوعل�غريبة�إذا�سيقت�6ي�هذا�السياق،���سيما�وأن�حبيبته�اتصفت�وب�ن�"

  :�2بصفات�عشتار،�قال

ي  mـــومـــك
َ
والة

ُ
 طـآنمُ وٌنـــــــنـــظ  وصـلأروىْيط

َّ
 ـــ

َّ
  ون ــنــرُحالظ

 ــنمـيمــــــأدنــــــب  تعلينــاــــرمــــاأروىوإنكــــوم  
َّ
  رونــةحــــفــــوق

   
ُ
قفVuـاــطيــــت

ّ
وتت

ُ
 ــــأوعـــــب  ـمــــهـــــيــــالرماة

ّ
  ـرونــــقـــةالـــــفــــالمعط

lنسية�ليست�بأقرب�منافأروى� 
ً
من�واحدة�من�Iروى�الحيوانية�ال��Fتعتصم�بأع&ى���

� �وهما �الصيادين، �ع&ى �فتتمّنع ��-الجبل، �الوعل �Ýأن� �الحيوانية �ومثيل|dا �تمّنعهما��-اCرأة 6ي

"،�وقلة�وصلها�3يذكراننا�بتمّنع�عشتار�"السيدة�القوية�اCسيطرة،�ربة�نفسها،�وربة�جسدها

ى�له�أو�عدم�وفاdjا�الذي�وصفه�بالظنون،�جعله�ي
ّ
حدث�نفسه�بطرح�حd²ا�ونسياdeا،�ولكن�أن

�عشتار� �لعشق �جلجامش �بوصف �يذكرنا �وهذا �وإعراضها، �حروdeا �رغم �dÑا �هام �فقد ذلك؛

،�ويذكرنا�بأفروديت�6ي�تعدد�مغامراdhا�4القاتل،�وبما�فعلته�بعشاقها�السابق�ن�رغم�حd²م�لها

�آخر �إcى �عاشق �من �5وتنقلها �هؤ�ء �الشماخ �يصف �ولهذا �بالصيادين، �ال·¶قة��اCحب�ن و£ي

  القاسية�اCتسلطة�اCعشوقة�اCتمنعة�ال��Fتحيط�dÑا�الوعول�ذوات�القرون.

                                                           
 .238ص�بنيةالقصيدةالجاهلية،عوض،�ريتا:��1
 .320+319،�صديوانه�2
 .182،�ص�لغزعشتار:�السواح�3
 .111-109،�ص�ملحمةجلجامش،�طه:�باقر�4
ديوان�ساط��الشواف�5:�،3/242. 
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ها�ود�لها،�
ّ
ل�أروى�مثيلة�لعشتار�6ي�دل

ّ
�كان�الشماخ�6ي�أبياته�الغزلية�هذه،�قد�تمث وإذا

�6ي�غزلهم�الوعل�مثي  وتمنعها�وحروdeا؛�فإن�الشعراء�الجاهلي�ن�قد�تمثلوا
ً
Mوز،�فكانوا�لتم�

�إdeا�ت·¶ل�Iعصم�من�رأس�الجبل،�ولنا�أن� إذا�أرادوا�وصف�سحر�اCرأة�وأثره�ف�dم،�قالوا:

نسأل:�Cاذا�اخت���الوعل�من�ب�ن�الحيوانات�ليقوم�dÑذا�الدور؟�وينقل�أثر�هذا�السحر؟�وهل�

يصار�إcى�لهذا�¡ختيار،�ل�اكان�مكانه�العلوي�ا��Cفع�عن�اCألوف،�البعيد�عن�اCمكن�مصدرً 

�تموز� �صورة �فيه �ت��اءى �الذي �Wخر�للوعل �الوجه �أمام �هنا �أو�أننا �السحر؟ �أثر�هذا مدى

�يأخذوه� �بأن �السف&ي �العالم �عفاريب �فأمرت �عشتار�بسحرها؛ �أغوته �الذي �الوله، اCحب

 بدي
ً
M��:مواتIى�عالم�cا�إdع�  

زت�إنانا�عليه�أنظارها،�ركزت�أنظار�اCوت  
ّ

  "�ثم�رك

  بالكلمة،�نطقت�بالكلمة�ال��Fتعذب�الروح�ونطقت�ضده�  

  وصرخت�6ي�وجه�¡dhام  

  ..�فخذوههذا.أّما�  

  ."1وبذلك�أسلمت�إنانا�الطاهرة�دموزي�إcى�أيدdÔم  

لقد�أشار�الناس�6ي�كل�زمان�ومكان�إcى�استعداد�النساء�الفطري�للسحر،�وقدرdhن�ع&ى�

ة�تمارس�سيطرdhا�ع&ى�الرجل،�ممارسته�وسيطرdhن�ع&ى�القوى�الخفية،�بسحرها�كانت�اCرأ

وكانت�تساعده�6ي�اصطياد�طرائده�ال��ية،�ففي�نقش�ع&ى�الحجر�من�العصر�الحجري؛�نجد�

مشهدين�جمعهما�الفنان�6ي�حّ�¶�واحد�"Iول�ُيظهر�الرجل�6ي�حقل�الصيد�وسط�مجموعة�

�مستعًد  �الكب��ة �الطرائد �ط�امن �تمارس �كهف �6ي �ُيظهر�اCرأة �والثاني �سهمه، �اقًس óطMق

من�شأنه�إمداد�الرجل�بالقوة،�والتأث���ع&ى�الحيوان،�تبدو�اCرأة�رافعة�ذراع�dا�نحو��اسحريً 

Iع&ى��ستمداد�الطاقة�العشتارية�الخفية،�وتمثلها�6ي�داخل�جسدها،�وإطMقها�من�ثم�ع���

�فتسري� �ال��اري؛ �6ي �الضارب �للرجل �الجنسية �باCنطقة �تتصل �خفية �قناة �6ي �رحمها بوابة

    ".2،�وتعطيه�الغلبة�ع&ى�الطرائد�الشرسةفيه

                                                           
 .294،�ص�لغزعشتار:�السواح�1
 اCشهدين�6ي�الصفحة�نفسها.:�،�وانظر258،�ص�لغزعشتار:�السواح�2
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� �السـحرية �القوة �اCرأة�-هـذه �عن �فـي��-�الصادرة �فأثرت �البدائي، �الفنان �عّ���ع�dا �Fال

�والحيـوان، �نفسه�lنسـان �أخضع �ح�ن �الشاعر�الجاه&ي �عّ���ع�dا �Fال� �ذاdhا �القوة �£ي

�والوعل ��(lنسان) �خMل �التأث���من �هذا �تحت �أبي�(الحيوان) �بن �سويد �قول �6ي التشبيه

  :�1كاهل�اليشكري 

  زعــــــنتــــؤاديكـــلأوبُم ــــفـــــــف  يــــفنــــشــــــمـاتـملـــيثـــــــلتنـــبـــخ  

  ت�Ðل�عصممنرأساليفع  ـــاــــــهـــــاإنــــــاهـــــــرقـــــــــيبــــــــــتنــــودع  

�الذي� �بسحرها �حd²ا �إcى �واجتذبته �عقله، �وخبلت �تّيمته �الحو6ي �يقول�الدكتور �كما �Ïف

�الجبال،� �قمم �من �الوعول �باجتذاب �كفيل ��نه �يقاومه، �أن �يستطع �ولم �الرى، يشبه

"،�ولم���يكون�تأث��ها�6ي�lنسان�2فالسحر�الذي�يختلب�الوعول�أحرى�بأن�يختلب�lنسان

ف�Mيستطيعان�مقاومة�إغراdjا�أو�الفكاك�من�أسرها�كما�£ي�عشتار�6ي�تحدdÔا��اوالحيوان�معً 

  ح�ن�تقول:�

  "من�باستطاعته�الوقوف�أمامي،�ومن�يستطيع  

  الوقوف�خلفي؟  

لقى؟  
ُ
  من�يستطيع�تحا����النظرة�ال��Fأ

  "3من�يستطيع�الفرار�عندما�أبدأ�مس��تي؟  

�السابق�ن �البيت�ن �من �Iول �البيت �الت��يزي �6ي��يروي �ويقول �اCهملة �بالحاء "�µحبلت"� بـ

"�وأرى�أن���حاجة�للت��يزي�لتفس���قول�سويد�ع&ى�4معناه�"أي�كأن��µصرت�6ي�حبالة�صيد

�تصطاد� �اCرأة �كانت �كيف �السابق �اCشهد �6ي �مر�بنا �وقد "�µكأن� �"أي �قال �ح�ن التشبيه

�أو�نظرا �عين�dا �بسهام �الرجال �تصطاد �وكانت �الرجل، �خMل �من �قول�الحيوان �6ي �كما dhا

  عشتار�السابق�أو�بشباكها�كما�6ي�قول�عشتار�واصفة�نفسها:�

                                                           
 .2/708،�شرحا�فضليات:�الت��يزي �1
�أحمالحو6ي�2 �د، العصرالجاه%ي: ,ي �طالغزل ،3� �د، �القاهرة، �والنشر، �مصر�للطباعة ،�م1973ار�deضة

 .62ص
 .3/279،�ديوان�ساط��:�الشواف�3
شرحا�فضلياتالت��يزي �4:�،2/708. 
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  أنا�صاحبة�السيادة،�أنا�الشبكة�اCتسعة"

  اCنشورة�فوق�سهل�Iشباح

  .”1أنا�الشبكة�ذات�العقد�اCتقاربة�اCنصوبة�6ي�السهل

� �dÑا �تخبل �كانت �Fال� �عشتار، �الحبيبة/ �للمرأة/ �السحرية �Iسلحة �تعددت الوعل/�ولقد

تموز/�الشاعر�وتجذب�قلبه�إل�dا�6ي�الشعر�الجاه&ي،�م�dا�جمالها�Iخاذ�كما�يقول�حميد�بن�

  :�2ثور�الهcMي

  امرهـــرمطــــــرن�نوعـــفالقــــــ�نعط  ـةــــــــــــومحيـــدتيـــتبـــانـــــاكــــــهـــــوأنـــفل  

  ومفادرهـــنالقـــأمـــوليـــدوعـــيـــبح  مشـــمخّرةٍ اتالسهل,يــــــائبـــمناله  

  ادرهـاح��تح�نمفــــبـــالالصــــبــــح  هـــــاقــــــــــاةوســـــــــــــــرمــــــامالـــاولــوقـــاهـــأت  

لو�رأى�الوعل�هذه�اCرأة�اCليحة�يوم�حّية�وهو�جبل�من�جبال�طيء،�إذن�لd²ره�جمالها،�

ول·¶ل�من�معقله،�و�تاها�غ���عابئ�بما�6ي�طريقه�من�الرماة�الذين�ينصبون�له�حبائل�اCوت،�

�رغًم  �نزل �الذي �تموز �حMوة��اإنه �وم�dا �عشتار�السحرية، �بكلمات �Iموات �عالم �إcى عنه

  :�3صورdhا،�ولذة�حدي�dا�كما�يقول�النابغة�الذيباني�6ي�وصف�اCتجردة

  هـــــــــــــmمـــــــعكــــــيــــتطـــيسوــــملــــــــــلـــبتك    لدنتلهأروىالهضابالّصخد

  :�4كما�6ي�قول�حميد�بن�ثور�الهcMي�اوم�dا�الجمال�والصوت�معً 

  ــالـــل�وعـــاقـــــعـــانبــــــــمعـــوتلــل  ةـــــــقـــومســويــــتيــــــــت�نلقيــــإنالل  

  وصـالـــابـــــعم·Vمـــطمـــليــــــــــظـــول  هــــــمكان"زن ـــهمابحهلـــــس"ارــــــــ¢خت  

  ـــالــــــــــــــــــــــبـاÛقــّمبــــــــهــــهويـــأىبــــــنـت  ـهـســــــفـــازعنــــــــــــاينـــــــمـــو�Vـــالصــــــأذن  

   

                                                           
 .3/279،�ديوان�ساط��:�الشواف�1
 .91،�صم1951اCيم�µ،�الدار�القومية�للطباعة�والنشر،�القاهرة،�:�تحقيق،�عبد�العزيز�ديوانه�2
 .96،�ص�ديوانه�3
 .122،�ص�ديوانه�4
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  :�1كما�6ي�قول�العباس�بن�مرداسوم�dا�الدل�والد�ل�

أرىمث  ¢ د¢  اـــــــــــهــــلدلـــــلياhيسلمى
ً
¢  V¹بطالعصمآنسااوأنًس 

  :�2وم�dا�¡بتسام�والضحك�كما�6ي�قول�النابغة�الذبياني

  إلVWاوإنتبسمإhىا�زني�9ق   وإنضحكتللعصمظلترواينا  

،�كانت�تضرب�اCحبوب�بالجنون،�فيفقد�لّبه،�هذه�£ي�قدرة�اCرأة�السحرية�6ي�الجاهلية

ويتشتت�عقله،�فيستسلم�وينقاد�لها�ح��FاCوت،�إdeا�قدرة�عشتار�الساحرة،�وبريخت�إلهة�

السلت�ال��Fكانت�تضرب�العقل�بالجنون،�وهيقات�سيدة�الرؤى،�وسيبيل�ال��Fضربت�اب�dا�

Cا��Fا�أتيس�بالجنون�فخ¼���نفسه�تحت�شجرة�ت�ن،�ونزف�حd²3وتوحبي.  

�6ي� �lله �صورة �مع �تتشابك �Fال� �وأبعادها �وجMلها، �بقداس|dا �الوعل �صورة �£ي وهذه

خلوده�وخصبه،�وتجدد�حياته�وسيادته،�ويبدو�أن�هذه�الصورة�قد�تغ��ت�بعد�lسMم�وأن�

�موطنً  �أصبح �مصدر�إكبار�وإجMل �كان �أن �فبعد �اه�¶ت، �قد �الدينية للسخرية��امكانته

تسخر�من�قرني�الوعل��وlضحاك،�فازدري�بقرنيه�ولحيته�رمز�ألوهته�وذكورته،�فقيل�"� 

  :�4"�وسخر�اCتن®��من�لحيته�فقالأن�يحو��بك

  الـــضـــــــ¾�ّ�الـــقـــاتبــــــديـــرتــــم  ـالـــــــن�وعــــدرمـــــــــفــــتالــــواف  

نمــنjطـــفـــدنينــــــكـــي  فــالـــرافلÝكــــــــس�طــــــــنواخ  
ْ

  ــالــــذ

ســــىســــحـالــــهــــل  mب  الــــــــــبــــــــــود�جmل¢  تصلحلÞضحـاك

  لقد�أشار�أبو�الطيب�صراحة�إcى�إجMل�الوعل�وتعظيمه�عند�سابقيه.�

                                                           
،�ص�،و�صمعيات91،�صم1991يح��Ëالجبوري،�مؤسسة�الرسالة،�ب��وت،�:�صنعه�وحققه،ديوانه�1

205. 
 .181،�ص�ديوانه�2
 .252،�ص�لغزعشتار:�السواح�3
�ديوانه�4 �العك��ي، �البقاء �أبي �شرح ،� �د.ت،�تحقيق: �ب��وت، �اCعرفة، �دار �وآخرين، �السقا مصطفى

3/317+318. 
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  فصلالثالثال

  دىـــــــصـــةوالــــــامـــــــــهــــــال

1وح,يالشعرالجاه%يصدىالر 
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*
�م1 �النجاحبحث �جامعة �مجلة �6ي �اCجلد��نشور �فلسط�ن، �نابلس، �الوطنية، �النجاح �جامعة ل¿بحاث،

 م.1999الثالث�عشر�العدد�الثاني،�
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  تأسيس:

�وماهي|dا،� �الروح، �عن �هو�الحديث �الشعر�الجاه&ي، �6ي �والصدى �الهامة �عن الحديث

�بال� �تشغل �لم �Fال� �القضية �Wخر�من �الجانب �عن �الحديث �أي �لها، �الجاهلي�ن وتصور

وحديثه،�وأرهقته،�أ��و£ي��lنسان�الجاه&ي�وحسب،�وإنما�حاصرت�الفكر�البشري�قديمه

  قضية�اCوت.

آمن�العرب�جميعهم�باستحالة�خلودهم�6ي�هذه�الحياة،�وبأن�اCوت�هو�ال�dاية��د،�لقنعم

لهذا��الطبيعية�لكل�كائن�ñي،�وفهموا�اCوت�ع&ى�أنه�سكون�للجسد�بعد�مفارقة�الروح�له.

�البعث �أنكر�معظمهم �والحشفقد �ر، �أخرى �مرة �الحياة �إcى �والعودة �هذا�، �µيف� �أن بعد

�رميًم  �عظامه �وتصبح �والنشور �.االجسد �البعث �قضية �وكذلفكانت �والعقاب،��ك، الحساب

�ص&ى� �الرسول �dÑا �وحاّجوا �معارضة، �وعارضوها�أشد �إنكار، �أّيما �ال��Fأنكروها من�القضايا

�فقالوا: �م�dا، �وسخروا �dÑا، �تندروا �إdeم �بل �وسلم، �عليه �عظاًم �هللا �وكنا �متنا أإنا��ا"أإذا

  .C1بعوثون؟"

بيد�أن�هذا�lنكار�الشديد�للبعث،�لم�يمنعهم�من�التفك���6ي�الجانب�Wخر�من�اCوت،�

� ��-فالفناء �عندها��-لدdÔم �Ïينت� �Fال� �ال�dاية �ليس �اCوت �أن �أدركوا �ولذلك �وحده، للجسد

عالم��ع&ى�امسار�lنسان،�وإنما�بمثابة�عبور�لحال�أخرى�يحل�lنسان�ف�dا�أو�روحه�ضيًف 

هو�مرحلة�ينتقل�ف�dا�من�حالة�إcى�حالة�أخرى�من�أحوال�الوجود،�ولهذا�لم�يكن��و ،�أآخر

 
ً
�خوف �اCوت �من  �اخوفهم

ً
�خوف �كان �وإّنما �العدم، �إليه��امن �ستؤول �مجهول �عالم من

�شكله؟ �ما �أحواله؟�أرواحهم، �£ي �فيه؟�وما �Iرواح �ستحياها �Fال� �الحياة �طبيعة أ£ي��وما

�بم �وشرورها؟كالحياة�الدنيا �فيه؟��لذاdhا �نعيش �الذي �عاCنا �يختلف�عن �العالم �أن�هذا أم

�الجاه&ي �lنسان �ذهن �إcى �بمرارة �طريقها �شقت �وغ��ها �Iسئلة �وحاو هذه �يجد��ل ، أن

                                                           
ا�ؤمن�ن�1 �سورة �آية :82� �انظر: �عديدة �آيات �lنكار�6ي �هذا �الكريم �القرآن �صور �وقد ��نعام، �آية :29�،

�النمل �آية :38� ��سراء، �آية :49� �الدخان، �آية :34� ، �سبأ: �3آية ، �الجاثية: �24آية �السجدة، �آية :10�،

 .67:�آية�النمل،�5:�آية�الرعد،�7آية�هود:،�5:�آية�الحج،�7:�آية�التغابن
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اCقنعة�لها،�شأنه�6ي�ذلك�شأن�غ��ه�من�أبناء�الشعوب��توالتفس��ا�lجابات�الشافية�ع�dا

  القديمة�Iخرى.

�ق �Iسئلة �هذه �ع���و�ن �متوارث �جمÎي �lنساني �اCوروث �و�ن �lنسان، �قدم ديمة

Iجيال،�فإن�العودة�إcى�تتبع�قديم�هذا�ال��اث،�ف�dا�تجل�للمبحوث،�وتحديد�Cوقعه،�وفهم�

  لدوره�6ي�إطار�من�الزمان�واCكان،�وف�dا�إلقاء�ضوء�ع&ى�مصطلÄي�الهامة�والصدى.

  الروحهواء:

الجاه&ي�وlنسان�القديم�بتصوره�Cظاهر�الحياة�من��يرتبط�مع��µالروح�عند�lنسان

عن�حدود�اCادة،���يستطيع�lمساك��اخارًج �الطيًف �احوله،�فقد�شعر�أن�6ي�جسمه�شيئً 

به،�أو�Cسه،�وأحّس�أنه�مصدر�للحياة�والقوى�اCحركة�واCدركة�6ي�جسده،�وبانفصاله�عن�

  الجسد�يقع�اCوت.

�الهواء �كان �التصور �إطار�هذا �وأك��ها��و6ي �ال��ëء، �هذا �إcى �العناصر�الطبيعية أقرب

 
ً
�ع&ى��اارتباط �كد�ل|dا �ع&ى�الهواء �6ي�العربية�تدل �والنسيم �والريح َفس به،�وكانت�ألفاظ�النَّ

  .1اللغات�Iعجمية�Iخرى �معظمذا�6ي�العربية�وحسب�وإنما�6ي�الروح،�ليس�ه

ذاك�lنسان،�الذي�كان�وانسحب�مثل�هذا�التصور�ع&ى�قضية�الخلق�والتكوين،�فلدى�

  ،���فرق�ب�ن�خلقه�وخلق�الكون.ايجسم�كل����ء�من�حوله،�ويجعل�له�روًح 

،�ولذا�فلن�تتضح�صورة�deاية�الروح�اوكما�أن�لكل����ء�deاية،�ف�Mبد�له�من�بداية�أيضً 

وخروجها�من�جسد�lنسان�القديم،�إ��إذا�عرفنا�صورة�بداي|dا،�وولوجها�6ي�ذاك�الجسد،�

µنسان�ولن�يتسlقة�الهواء�بخلق�الكون�وMلنا�ذلك�إ��إذا�تتبعنا�معتقده�6ي�الهواء،�وع��

  ع&ى�حد�سواء.

��Fرين�6ي�أيام�السومري�ن،�حdب�ن�ال�� وما�أن�نطّل�ع&ى�بداية�التاريخ�البشري�6ي�بMد�ما

lله�يطالعنا�الهواء�باعتباره�أحد�العناصر�الثMثة�Iوcى�اCكونة�للخلق�والتكوين،�من�خMل�

��-"إنليل" �الهواء �إله �وهما��-أي �(كي) �Iرض �عن �(آن) �السماء �فصل �فضل �له �كان الذي

                                                           
 .6/138اCفصل�6ي�تاريخ�العرب�قبل�lسMم،�:�دع&ي،�جوا�1
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�lله� �وأنجبا �تزوجا �أن �بعد �Iوcى �اCياه �إلهة �"نمو" �Iم �lله �أنجب|dما �اللذان lلهان

�6ي�مساحة�ضيقة���تسمح�له�بالحركة،�فقام�من�خMل�قوته� "إنليل"،�وكان�يعيش�بي�dما

  بعاد�أبيه�عن�أمه.�تصفه�Iسطورة�السومرية�فتقول:�الخارقة�بإ

  "إنليل�الذي�أنبت�الحب�واCر�ى  

  أبعد�السماء�عن�Iرض�  

  .�1وأبعد�Iرض�عن�السماء"�  

�إيليش �"Iنوما �البابلية �التكوين �ملحمة �lلهية،�2و6ي �بمركبته �"مردوخ" �lله �ينطلق "

اCدمر�الع��Fالساحق�الطيار،�ويتوجه�نحو��مركبة�العاصفة�الرهيبة�ال��Fيقودها�lله�"هم"

�الشيطانية� �الروح �"مردوخ �فيدفع �لتبتلعه، �فاها �فتفتح �ليقتلها، �"تعامة" �lلهة �Iوcى Iم

�يرفع� �نصف�ن، �ويشقها �dÑا، �يمسك �ثم �الحركة، �عن �وتمتنع �فينتفخ، �بط�dا، �إcى "¡مهيليو"

  .3إcى�Iماكن�القصّية�،�وتحمل�الرياح�دماءهااIول�سماء�وdÔبط�الثاني�أرضً 

نوت"�إلهة�السماء�واء�"شو"�يزّج�بنفسه�ليفصل�ب�ن�"و6ي�Iسطورة�اCصرية�نجد�إله�اله

  .4اCؤنثة،�و�"جب"�إله�Iرض�اCذكر،�بعد�أن�كانا�6ي�حالة�اتحاد

وتعزو�أسطورة�التكوين�الفينيقية�الخلق�كله�إcى�الهواء�فتقول:�"6ي�البدء�لم�يكن�هناك�

عاصف،�وخواء�مظلم،�ثم�إن�هذا�الهواء�وقع�6ي�حّب�مبادئه�الخاصة،�وتمازج�سوى�هواء�

�الهواء� �تمازج �عن �ونشأ �Iشياء، �جميع �خلق �مبدأ �و£ي �"الرغبة"، �د�ي �الذي �التمازج ذاك

"موت"�الذي�كان�عبارة�عن�كتلة�من�الط�ن�أو�مجموعة�من�العناصر�اCائية�اCتخمرة�وهو�

  .5بذرة�خلق�وأصل�Iشياء"
                                                           

 .28مغامرة�العقل�Iوcى،�ص�:�السواح�1
 .98أساط���العالم�القديم،�ص�:�كريمر�.سميت�بذلك�من�أول�كلمت�ن�ف�dا�وتعنيان�"ح�ن�كان�بأع&ى"�2
�السواح�3 �انظر: �وhى: العقل �مغامرة ،� �58ص �وكريمر59+ ،� : �القديمأساط��العالم �99ص، ومحمد�،

 .155،�ص�الدياناتالوضعيةا�نقرضة:�العري®�
 .71م،�ص�1923،�مطبعة�اCعارف،�القاهرة،��دبوالدينعندقدماءا�صري�ن،�أنطون:�انظر:�زكري �4
 .155ص،�م1995،�،�دار�عMء�الدين،�دمشق�سطورةوا�ع��فراس�السواح،��5
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أما��1ل�Iسطورة�الكنعانية�"6ي�البدء�كان�روح�lله�اCذكر�يرف�فوق�اCياه�اCؤنثة"وتقو 

�ام�¶اًج  �مم�¶جت�ن �كانتا �وIرض �السماء �أن �ف��ى �الصينية �الخلق له����انفصام�اأسطورة

�أن�-�(هون  �(با �داخلها �أنجبت �حيث �الفرخ، �كبيضة �فمات،�-تون) �ا��Cاكم، �القدم كو)

  .2الرياح�والسحب"فتحولت�أنفاسه�فصارت�

ويخلق�lله�"dÔوه"�التوراتي�السماوات�وIرض،�وكما�يMحظ�فإن�اسمه�يرتبط�بالهواء،�

  .4،�وتصفه�بأنه�راكب�الغيوم3يرف�ع&ى�وجه�اCاء�اوتؤكد�التوراة�أنه�كان�روًح 

ويوضح�الط��ي�عMقة�الهواء�بالخلق�والكون�فيقول:�"إن�هللا�خلق�اCاء�ع&ى�م�ن�الريح،�

عليه�عرشه،�ثم�خلق�البيت�العتيق�فوق�اCاء،�ثم�قبض�قبضة�من�حجارة،�ثم�فتح�ووضع�

�دخانً  �وارتفع �اCاء �فتنفس �خلق�االقبضة، �ثم �مMئك|dا، �سماء �كل �6ي �سماوات �بسبع �وإذا ،

  .5الحوت،�ودحا�Iرض�ع&ى�ظهره"

نسان)�6ي�خلق�الجزء�(�lاوكما�كان�للهواء�دور�6ي�خلق�الكل�(الكون)،�كان�له�دور�أيضً 

بل�إن�عملية�خلق�lنسان�تعتمد�6ي�أساسها�ع&ى�الهواء�وأول�أسطورة�خط|dا�يد�lنسان�

�ط�ن� �من �lنسان �خلق �فكرة �Iسطورة �هذه �وتوضح �السومرية، �Iسطورة �£ي �خلقه عن

وماء،�وتصويره�ع&ى�صورة�Wلهة�ولك�dا���توضح�كيفية�بعث�الروح�6ي�جسد�هذا�اCخلوق�

  .6الفخاري�الذي�حمل�هذا�النصوذلك�لتشوه�اللوح�

وتستمد�Iسطورة�البابلية�عنصر�الط�ن�6ي�خلق�lنسان،�غ���أن�هذا�الط�ن�يعجن�بدم�

 lله�اCذنب�(كنغو)�بد
ً
  ،�وتصف�lله�الخالق�بقولها:�7من�اCاء��

                                                           
 .178،�صعشتارلغز:�السواح�1
   .341،�صالقديمأساط��العلم:�كريمر�2
3�(� .1�:2،�التكوينسفر
 .68�:4،�ا�زمور �4
 .1/30،�تاريخالط�9ي :�الط��ي �5
 .37ص،�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�6
 .�ستقوم�ننتو�بعجن�الط�ن�/وبلحمه�ودمائه/��تقول�Iسطورة:�"وسيذبح�هناك�أحد�Wلهة�7



109 

  "إله�النسمة�الخالقة�سميع�مجيب�الدعوات  

  الذي�تنسمنا�أنفاسه�أيام�البلوى �  

  أزاح�عن�أعدائه�من�Wلهة�عبء�العمل�اCفروض��  

  .1"افخلق�lنسان�لهم�محرًر �  

فتوضح�Iسطورة�أن�عملية�الخلق�تتم�ع���هذه�النسمة�الخالقة�ومن�خMلها،�لك�dا�لم�

تحدد�طريقة�نفخ�هذه�النسمة�6ي�الجسد،�ومكان�نفخها.�ونجد�مثل�هذا�التحديد�6ي�ترتيلة�

  خالق�فتقول:�مصرية�قديمة�تصف�lله�ال

  "هو�الحقيقة�يحيا�6ي�الحقيقة،�إنه�ملك�الحقيقة،�

  هو�الحياة�Iبدية�به�يحيا�lنسان،��

  .2ينفخ�6ي�أنفه�نسمة�الحياة"�

�لقد� �هللا، �البشر�موا��� �حظي �قد �الحسنة �"وبالرعاية �أخرى: �مصرية �أسطورة وتقول

�له� �صورة �إdeم �لخياشيمهم، �الحياة �نفس �وصنع �مشيئ|dم �حسب �وIرض �السماء صنع

  .3انطلقت�من�جسده"

وتتمثل�Iسطورة�التوراتية�العناصر�القديمة�6ي�خلق�lنسان�فتقول:�"وجبل�الرب�lله�

�ترابً  �I �اآدم �نفًس من �فصار�آدم �الحياة، �نسمة �أنفه �6ي �ونفخ �أيضا��4حية"�ارض، وتقول:

� �صورتنا، �ع&ى �lنسان �نعمل �هللا �ع&ى�كشd²نا."وقال �صورته، �ع&ى �lنسان �الرب �فخلق ..

.�ولهذا�اعتقد�ال�dود�أن�أرواحهم�جزء�من�روح�هللا�كما�¡بن�جزء�من�5صورة�الرب�خلقه"

                                                                                                                                             

 .82،�ص�مغامرةالعقل�وhى"�فراس�السواح،�اسيتحدان�6ي�الط�ن�أبًد �اإله�وإنسان�معً 
 .71اCرجع�السابق،�ص��1
 .191،�ص��سطورةوا�ع��:�السواح�2
 .71ص،�ماقبلالفلسفة:�فرانكفورت�3
 .�8�:2سفرالتكوين�4
 .28+�1�:27سفرالتكوين�5
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الناس،�ولذا�ف��Ïأعز�ع&ى�"dÔوه"�من�باي�Iرواح�ال��Fتعت����أبيه،�وأdeا�تتم�¶�عن�باي�أرواح

  .1شيطانية�شب�dة�بأرواح�الحيوانات�اأرواًح 

وتعزو�Iساط���lغريقية�خلق�lنسان�لـِ�"برومثيوس"�الذي�خلق�lنسان�من�تراب�وماء�

  .2نفخت�Wلهة�أثينا�فيه�الروح"�اوحينما�استوى�قائًم 

ليس��اأن�عملية�الخلق�تمت�بوساطة�"براهما"�الذي�كان�روًح وترى�الديانة�الهندوسية�

،�ونفخ�فيه،�فحصل�ع&ى�نصف�ن�(رجل�وامرأة)�وهما�اكب��ً �او��أن�Ý،�صنع�6ي�البدء�شيئً �اذكرً 

  .3أول�زوج�وأول�زوجة

�6ي� �أو�نسم، �أو�هواء، �ريح، �الروح �أن �6ي �إليه �ذهبنا �ما �تعزز �Fال� �Iخرى �Iدلة ومن

 ،�ما�ورد�عن�جلجامش�ح�ن�ذهب�متوساCعتقدات�القديمة
ً
Mله�(أيا)�كي�يعيد�إليه��lى�cإ

روح�صديقه�أنكيدو�من�العالم�السف&ي،�فأمر�هذا�lله�بدوره�البطل�اCحارب�lله�"نرجال"�

 6ي�Iرض�ح��Fتخرج�منه�روح�أنكيدو:�"حا�اأن�يفتح�ثقبً 
ً
  6ي�Iرض�افتح�ثقبً ��

  �4مثل�الريح".�فخرجت�روح�أنكيدو�من�العالم�السف&ي�

،�وقد�5وم�dا�كذلك�أن�لقب�"ننليل"�زوج�إله�الهواء�السومري�"إنليل"�هو�سيدة�النسيم"

كانت�إلهة�للعالم�السف&ي�الذي�تتجمع�فيه�أرواح�اCوتى.�و6ي�أسطورة�الطوفان�السومرية،�

  .6نوح�السومري)�نسمة�الخلودأنو"�و�"أنليل"�اCلك�زيوسودرا�(يمنح�lلهان�"

                                                           
 .109،�صموسوعةميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمة:�نعمة،�حسن�1
 .176،�واCرجع�السابق،�ص�38،�صالعقل�وhىمغامرة:�السواح�2
 .115،�ص�موسوعةميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمة:�نعمة�3
 .554،�ص�م1984سامي�سعيد�Iحمد،�دار�الجيل،�ب��وت،�:�،�ترجمها�عن�Iكاديةملحمةجلجامش�4
أم�lله�"نانا"�إله�القمر،�وليس��ي،�و£287،�صموسوعةميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمة:�نعمة�5

�مدينة��اغريبً  �منه �سميت �القمر�حيث �أسماء �من �ويرح �أو�يرخ، �ويرح �الريح �ب�ن �عMقة �هناك �تكون أن

 "أريحا"،�ومن�يرخ�أخذ�التأريخ.
 .228،�ص�سومروأكاد:�بشور��6
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�جمعت �اCع��µوقد �6ي �والريح �الروح �ب�ن �السريانية �ب�ن�1اللغة �الع��ية �اللغة �ووحدت ،

�التوراة� �استخدمت �كما �والروح، �النسمة �µتع� �Fال� َشما"
َ
�"ن �و6ي ح"، �"ُروَّ �كلمة �6ي اللفظ�ن

 الدم�بمع��µالنفس�والجسد،�وذلك�ح�ن�خاطب�الرّب�قابيل�بعد�أن�قتل�أخاه�هابيل�قائ
ً
M�

  .2ض�ال��Fفتحت�فاها�لتقبل�دم�أخيك�من�يدك"له:�"ملعون�أنت�من�Iر 

وشd²ت�أسطورة�"أقهت"�الكنعانية�الروح�بالريح،�والنفس�بالنسمة،�وأشارت�إcى�خروج�

�"يطفان"� �lله �أمرت �عندما �"عناة" �lلهة �لسان �ع&ى �وذلك �اCوت، �ح�ن �Iنف �من الروح

  بن�دانيال�بقولها:��بقتل�أقهت

  "وأجعلك�تضرب�هامته�مرت�ن  

  وثMث�مرات�ع&ى�أذنه،�فيسفك�الدم��  

  كدم�شاة�تنحر�ع&ى�ركب|dا،�وتخرج�  

  منه�الروح�كعصفة�ريح،�ونفسه�كنسمة�  

  .3كدخان�من�أنفه،�من�Iنف�شجاعته�تخرج"�  

� �الهاربيات �Iساط���lغريقية �6ي �كرdÔة،�(Herpies)وتقابلنا �مجنحة �مخلوقات �و£ي ،

ة،�وهن�تشخيص�للرياح�العاصفة�اCدمرة،�أجسادها�أجساد�طيور،�ورؤوسها�رؤوس�بشري

  .4ينف�ن�رائحة�نتنة�6ي�طعام�ضحاياهن،�وينقلن�أرواح�اCوتى

تعويذة�مصرية�قديمة�6ي�كتاب�اCوتى،�تقول�"سخمت"�إلهة�العالم�السف&ي:�"إني��هناكو 

  .5سخمت�اCقيمة�6ي�الغرب�نسمة�السماء�العظيمة،�وسط�أرواح�هليوبوليس"

                                                           
 .398ص�،م1976،�منشورات�جامعة�حلب،�ا�دخلإhىاللغةالسريانيةوآداVuا:�د.�هبو،�أحمد�1
 .�4�:12سفرالتكوين�2
 318،�ص�مmحموأساط��منأوغاريت:�فريحة،�أنيس�3
 2/219،�معجم�ساط��:�الخوري،�لطفي�4
،�دار�1ماهر�جويجاتي،�ط:�،�ترجمةنصوصمقدسةونصوصدنيويةمنمصرالقديمة:��لويت،�كل���5

 .�365صم،�1996الفكر�للدراسات،�القاهرة،�
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Iسطورة�والخيال�إcى�عصر�الفلسفة�والعقل،�فإننا�نرى�التصور��وإذا�انتقلنا�من�عصر 

�الهواء،� �إله �إcى �وليس �الهواء، �يش���إcى �اليوناني�ن �الفMسفة �أحد �"انكسمنيس" �فهذا ذاته،

ف�Mيعت��ه�مجرد�مادة�ف�¶يائية�وحسب،�وإنما�يرى�أنه�متصل�بإدامة�الحياة،�وأنه�عامل�من�

�وب �بينه �ف��بط �الحيوية، �ع&ى�العوامل �تحافظ �هواء �و£ي �الروح �أن �"كما �فيقول: �الروح �ن

  1التماسك�فينا،�هكذا�يحيط�النفس�والهواء�بالعالم�كله".

من�خMل�هذه�النصوص�اCتفرقة،�ال��Fغطت�مساحة�زمانية�واسعة،�نستطيع�استقراء�

�عMقة� �لها �ونسم، �ونفس، �وريح، �نفخ، �اعتقاده �6ي �Ïف� �للروح، �القديم �lنسان تصور

  تدخل�6ي�جسد�lنسان�ح�ن�يخلق�ع���أنفه،�وتخرج�من�اCكان�نفسه�ح�ن�يموت.��بالدم،

�قد� �القديمة، �Iمم �عند �متفرقة �وردت �Fال� �اCعاني �هذه �نرى �أن �بمكان �الغرابة ومن

وردت�مجتمعة�6ي�اللغة�العربية،�ففي�مادة�"روح"�6ي�(اللسان)�نجد�أن�الروح�£ي�النفخ،�

�نسيم�الهواء،�والجمع�رياح�وأرواح،�والروح:�سم��روحا��نه�ريح�يخرج�من�ال روح،�والريح:

س�واحد�عند�العرب�غ���أن� س،�والروح�والنفْ فْ النفس�الذي�ينبثق�من�lنسان،�والروح:�الن�

  الروح�مذكر�والنفس�مؤنثة،�والروح�من�روح�هللا�أي�من�رحمته.�

كل�لفظ�م�dا�يدل�ع&ى�ونرى�ألفاظ�النفس،�والريح�والنسم،�تتبادل�اCواقع�6ي�اCع�µ،�و 

  .�2معاني�الروح�العامة�مجتمعة

واعتقد�العرب�أن�روح�اCيت�تخرج�من�أنفه،�أو�من�فمه�إذا�مات�ميتة�طبيعية،�فكانوا�

يقولون�عنه�(مات�حتف�أنفه)،�أو�(حتف�فيه)،�أو�(حتف�أنفيه)،�أما�القتيل،�أو�الجريح،�

  .�3فتخرج�روحه�من�مكان�جرحه

                                                           
 .279ص،�الفلسفةماقبل:�فرانكفورت�1
س:�الروح،�خرجت�نفس�فMن،�أي�روحه،�لسانالعربوتاجالعروس6ي��"مادة�"نفس:�انظر�2 ،�وف�dا:�الَنفْ

س:� س�تخرج�بخروجه،�والَنفْ س:�الدم،�سم��بذلك��ن�الَنفْ والَنَفْس:�مثل�النسيم،�والجمع�أنفاس،�والَنفْ

م:�Iجل،�و6ي�مادة�"نسم":�النسم:�َنَفس�الروح،�وهو�َنَف  س،�وتنسَّ س�الريح�والنسم:�جمع�نسمة�وهو�الَنفْ

 أي�تنّفس،�والنسمة:�النفس�والروح.
 .،�"حتف"لسانالعرب،وتاجالعروس�3
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�بن� �عبيد �فهذا �بي�dا، �والعMقات �اCختلفة، �الروح �معاني �الشاعر�الجاه&ي �تمثل وقد

  .�I1برص�يربط�ب�ن�الريح�والروح�فيقول 

ــربـــادتمــــســــهلنحنإ¢كأج    أرواحـراب،وأرواحكــتـتالــتح  هــا

  .�2ويستخدم�أمية�بن�أبي�الصلت�النسم�بمع��µالروح�فيقول 

ــــــــــضــاتمنقـدمـــيموتكمام  ى  ـــمــســـــنـاريالــــــــــــردإhىهللابــــــــــــــــــي  

  .�3وتأتي�النفس�عند�حذيفة�بن�أنس�بمع��µالروح�6ي�قوله

    ولمينجإ¢جفنسيفوم¡�را  نجاسالموالنفسمنهبشدقـه

  .�4تخرج�بخروجه�فقالوسّم��السموأل�بن�عاديا�الدم�نفسا،��ن�النفس�

    يلــاتتســبــ��الظـسع%ىغـــيـول  تسيلع%ىحدالظباتنفوسنا

�إcى�النفس�6ي�رثائه� وربط�أوس�بن�حجر�ب�ن�الدم�والنفس�ح�ن�أضاف�التامور�(الدم)

  .�5اCنذر�بن�ماء�السماء،�فقال

ــــــحيمأدخـــ��ســـتأنبــــــــنبئ    ــذرــــنــسا�ــــفــورنــــــــامــــمتــــــا�Vــــيــأب  لـوا

بذا�نرى�أن�العرب�كانوا�مثل�بقية�خلق�هللا�6ي�ذلك�الزمان،�ولم�يتخلفوا�أو�يختلفوا�عن�

  �الشعوب�القديمة�6ي�تصورهم�Cاهية�الروح�وطبيع|dا.

   

                                                           
  .41م،�ص1957،�مطبعة�مصطفى�البابي�الحل®�،�1حس�ن�نصار،�ط:�،�تحقيقديوانه�1
 .71،�صديوانه�2
الهذلي�ن�3 �ديوان ،3/22� �البيت �هذا �اللسان �صاحب �نسب �وقد �(نفس)،�، �مادة �6ي �الهذcي �خراش �بي

 .ونقول�فاضت�نفسه:�أي�مات�وخرجت�روحه
�ديوانه�4 �ب��وت، �دار�صادر، �البستاني، �كرم �تحقيق �الورد، �بن �عروة �ديوان �مع ،� �ويقول�91صد.ت، .

"ومن�العرب�من�يزعم�أن�النفس�£ي�الدم���غ��،�وأن�الروح�الهواء�الذي�6ي�باطن�جسم�اCرء��اCسعودي

 .2/153،�مروجالذهبومعادنالجوهر،�ولذلك�سموا�اCرأة�نفساء�Cا�يخرج�م�dا�من�الدم"�منه�نفسه
 .47،�صديوانه�5
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  الروحط��:

هو�بحق�تصوره�وهو�يط���6ي��ايقول�فردريش�فون�دير��ين�"وأغلب�تصور�للروح�شيوعً 

�إنه� �إذ �الوزن، �خفيف ����ء �الروح �أن �lنسان �اعتقاد �إcى �هذا �يرجع �وربما �طائر، صورة

يقدر�ع&ى�الط��ان�6ي�IحMم،�وربما�يرجع�هذا�كذلك�إcى�أن�صوت�بعض�الطيور�كث��ا�ما�

  .1يتشابه�بعض�ال��ëء�مع�صوت�lنسان"

عن�تخيل�lنسان��-كما�وضحنا�من�قبل�-و6ي�اعتقادي�أن�مثل�هذا�التصور�قد�صدر�

القديم�روح�هللا�وlنسان�معا�هواء،��عتقاد�ذاك�lنسان�أن�روحه�منبثقة�عن�روح�lله�

�عشتار� �الكنعاني �الفن �يمثل �دمشق، �متحف �6ي �محفوظ �بارز �نحت �ففي �منه، �جزء و£ي

�الصورة �يم«ن �اللذين �جناح�dا �نشرت �وقد �صو 2اCجنحة �اCصري �اCتحف �و6ي �لæله�، رة

�"اللقلق" �الطائر�ابيس �شكل �ع&ى �"بينو"�3"تحوت" �الطائر�اCقدس �اCصريون �عبد �كما ،

،�و6ي�أسطورة�5.�و6ي�التوراة�كان�روح�lله�6ي�البدء�يرف�ع&ى�اCاء4باعتباره�روح�أوزوريس

�أو�الرفائيم �الرفؤم �إcى �دانيال �يتحدث �الكنعانية، �ال���Fأقهت �الخالدة �اCلوك �أرواح و£ي

  .6أضحت�6ي�مصاف�Wلهة

هكذا�كانت�روح�lنسان�القديم�ع&ى�صورة�روح�إلهه�مجسمة�6ي�هيئة�الط��،�فها�£ي�

  تصف�سكان�العالم�السف&ي�بأdeم:��البابليةعشتار�

  "يسبحون�6ي�الظMم،�ف�Mبصيص�و��شعاع  

                                                           
 .77+76م،�ص1973د.�نبيلة�إبراهيم،�دار�القلم،�ب��وت،�:�،�ترجمةالحكايةالخرافية�1
 .148،�صلغزعشتار:�السواح�2
 .75،�ص�دبوالدينعندقدماءا�صري�نأنطون:�زكري،��3
 .1/155،�معجم�ساط��:�الخوري،�لطفي�4
 .�2�:1سفرالتكوين�5
�عمر�6 �الغول، �أوجاريتيات: �Iردن، �إربد، �للنشر�والتوزيع، �دار�Iمل �ص1997، �ونسيب51م، �الخازن، ،�:

 .�235ص،�أوغاريت
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  .1عل�dم�أجنحة�تنقلهم�كالطيور"�  

،�وشاركهم�2ن�الروح�ع&ى�شكل�طائر�برأس�آدمي،�وأطلقوا�عليه�اسم�"با"وصور�اCصريو 

 
ً
عن�لحظة�موته�6ي�حلم��ا6ي�هذا�التصور�البابليون،�يقول�أنكيدو�لصديقه�جلجامش�محدث

  رآه�وقد�جاءه�شخص�وجهه�كالطائر،�ومخالبه�كالنسر:�

  ��õخمدت�أنفا��Fوأخذ�بخّناي�ح"  

  اñي�طائرلقد�بّدل�هيئ�F،�فصار�ساعدي�مثل�جن�  

  مكسوت�ن�بالريش�  

  .3ونظر�إcّي�وأمسك�بي�وقادني�إcى�دار�الظلمة"�  

�كانوا� �الفينيقي�ن �"أن �lغريق �الكتاب �ذكر�أحد �فقد �الفينيقيون، �اعتقد �هذا وبمثل

يضّحون�بعصاف���السلوى�لهرقل�(ملكارت)،��ن�"تايفون"�كان�قد�صرعه�6ي�أثناء�رحلته�إcى�

إcى�الحياة�بأن�وضع�تحت�أنفه�سلوى،�فشّم�lله�اCيت�العصفور�فأعاده�"أبو�وس"�،�ليبيا

،�وتقول�Iساط���الفينيقية�أن�"است��يا"�أم�هرقل�(ملكارت)�الصوري،�4فعادت�إليه�الروح"

  .5قد�تحولت�إcى�سلوى 

�طائرً  �اCيت �روح �اليونانيون �"هرقل"��اصغ��ً �اوتخيل �أسطورة �تقول �lنسان، �شكل 6ي

  ل:�واصفة�موت�هذا�البط

  "وهوى�إcى�Iرض�ما�كان�من�Iرض،�ورفرفت  

  .6الروح�الخالدة�6ي�جمهرة�من�أرواح�Wلهة"�  

                                                           
 .265،�ص�مغامرةالعقل�وhى:�السواح�1
�أنطون �2 �زكري، ا�صري�ن: قدماء عند والدين �أبو�اCحاسن�،102ص��دب �محمد �وعصفور، :معالم

 .85م،�ص1980،�دار�ال�dضة�العربية،�ب��وت،�2،�طحضاراتالشرق�دنىالقديم
 م.�85،�ص�ملحمةجلجامش:�باقر،�طه�3
 .100،�ص�أدونيسأوتموز فريزر،��4
 اCرجع�السابق�والصفحة�السابقة.�5
6��µخشبة،�دري�: .2/41م،�1983دار�أبعاد،�ب��وت،�أساط��الحبوالجمالعنداليونان،
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  .1ل¿لوهة�والروح�القدس�اوتبدو�الحمامة�6ي�الفكر�Iيقوني�اCسيÄي�رمزً   

هذا�هو�التصور�الشائع�ب�ن�Iمم�القديمة�عن�الروح،�وهو�الشائع�ب�ن�الناس�إcى�يومنا�

نسان�تصعد�روحه�إcى�خالقها،�أو�إcى�السماء،�وIرواح�طيور�تكون�6ي�،�فإذا�مات�2lهذا

�فإن� �Iعاcي �6ي �ورفرفت �الفضاء، �6ي �وسبحت �Iجساد، �هذه �تركت �وإذا �أصحاdÑا، أجساد

ينبسط��اأجساد�أصحاdÑا�تموت�وتب&ى،�وdÑذا�الرأي�أخذ�الجاهليون،�فتصوروا�"النفس�طائرً 

إليه�6ي�صورة�طائر�يصرخ��ابه،�متصوًر �الم�يزل�مطيًف 6ي�جسم�lنسان،�فإذا�مات�أو�قتل،�

ثم�يك���ح��Fيص���كضرب��ا...�وكانوا�يزعمون�أن�هذا�الطائر�يكون�صغ��ً اع&ى�ق��ه�مستوحًش 

  .3من�البوم"

�ط��ً  �فانتصب �منه �أو�أجزاء �الدماغ، �دم �اجتمع �أو�قتل �مات �إذا �"أنه �يعتقدون �اوكانوا

  .5ولذا�سموا�مخ�الدماغ�بنات�الهام�،4هامة

�هو� �الذي �النسم �ب�ن �جمعت �ح�ن �التصور �هذا �بمثل �الفصÄى �العربية �احتفظت ولقد

�خف|dا� �من �lنسان �يستبي�dا �� �خفاف �ط���سراع �£ي �Fال� �النسم �وب�ن �والروح، النفس

�و£ي�اCت6وسرع|dا َوحْ فرقة،�وقد�،�وح�ن�أشارت�إcى�عMقة�الروح�بالط���من�خMل�الط���الرَّ

  :�7ذكرها�Iع���ëفقال

َوْح      ماتعيفاليوم,يالط��الرَّ  منغرابالب�نأوتيسَبرَْح 

    

                                                           
:�1وإنجيلمرقس،��1�:32وإنجيليوحنا،�17- �3�:16وإنجيلم��،�35�،3�:21-�1�:34إنجيللوقاانظر:��1

9. 
 .57ص،��ساط��والخرافاتعندالعرب:�خان�2
 .154- 2/153،�مروجالذهب:�اCسعودي�3
4���õلوW�:العرب .2/199،�بلوغ�رب,يمعرفةأحوال
 "هوم".�لسانالعرب�5
 "نسم".�السابق�اCصدر �6
 287،�ص�ديوانه�7
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�إcى� �ينسd²ا �أحاديث �خMل �بالط���من �الروح �عMقة �البقا�ي �يؤكد �lسMمي �التصور و6ي

�طائر" �اCؤمن �"نسمة �وسلم �عليه �هللا �ص&ى �قوله �فيورد �وسلم، �عليه �هللا �ص&ى ،�1الرسول

وقوله�عن�أرواح�اCسلم�ن�أdeا�"6ي�ط���خضر�تسرح�6ي�الجنة�حيث�شاءت،�وأرواح�الكفار�

،�و6ي�حديث�عن�أم�كبشة�بنت�اCعرور�قالت:�دخل�علينا�الن®��ص&ى�2محبوسة�6ي�سج�ن"

�"إن� هللا�عليه�وسلم،�فسألنا�عن�هذه�الروح،�فوصفها�صفة�لكنه�أبكى�أهل�اCيت�فقال:

ط���خضر�تر�ى�6ي�الجنة،�وتأكل�من�ثمارها،�وتشرب�من�مياهها،��أرواح�اCؤمن�ن�6ي�حواصل

�ربنا�ألحق�بنا�إخواننا،�وآتنا�ما�وعدتنا،� وتأوي�إcى�قناديل�من�ذهب�تحت�العرش�يقولون:

وإن�أرواح�الكفار�6ي�حواصل�ط���سود،�تأكل�من�النار،�وتشرب�من�النار،�وتأوي�إcى�حجر�

  .3من�النار"

يؤكد�أن�تصورات�العرب�تتسق�مع�تصورات�Iمم�القديمة�و6ي�كل�ما�سقناه�من�أدله�

  .4كلها،�وبذا���يخالف�العرب�البابلي�ن�6ي�هذا�التصور�كما�ذهب�إcى�ذلك�بعض�الباحث�ن

��Fعتقدات�القديمة�لنا�أن�نربط�ب�ن�الط��ة�والعيافة�والزجر�والكهانة�الCو6ي�ضوء�هذه�ا

م�من�الشعوب�كاليونان�والفرس�والرومان،�عند�العرب�وعند�غ��ه�اواسعً �اانتشرت�انتشارً 

                                                           
1�)� �حسن)إالبقا�ي، �عمر�بن �بن �براهيم سرالروح: �تحقيقكتاب ،� �ال��اث�: �مكتبة �نصار، �محمد محمود

 .154م،�ص�l1990سMمي،�القاهرة،�
 .152اCرجع�السابق،�ص�2
 اCرجع�السابق،�والصفحة�السابقة.�3
�الفكر��4 �تصورات �يخالف �الثأر، �ويزقو�يطلب �طائر�يصيح �بصورة �الروح ل

ُّ
�"وتشك �أبو�سويلم: �أنور يقول

الباب&ي�عن�اCوت،�فاCوت�6ي�اCعتقد�الباب&ي�تدم���للشخصية�وإفناء�لها،�بينما�اCوت�6ي�الفكر�الجاه&ي�

ان�6ي�أثناء�حديثه�عن�،�ويقول�محمد�عبد�اCعيد�خ86،�ص�دراسات,يالشعرالجاه%يحياة�جديدة".�

تصور�العرب�للروح�هامة:�"ولذا�من�الصعب�ع&ى�العقلية�العربية�أن�تفهم�العقائد�ال��Fتتعلق�بما�بعد�

� �ساط��والخرافاتالطبيعة،��deا�لم�تستعد�بتجارdÑا�السابقة�óدراك�العقائد�ال��Fتفسرها�Iديان".

 .42+41ص،�عندالعرب
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بعد�مفارقة�أجساد�أصحاdÑا،�حيث�تÎي�وتفهم�ما�يقال�لها،��اوب�ن�استحالة�Iرواح�طيوًر 

  .�1من�هنا�ظهرت�فكرة�منطق�الط���عند�سليمان�عليه�السMم

،�ثم�تجاوزوا�2وسواء�أكانت�الط��ة�مشتقة�من�الط��ان�أم�من�الط���وهو�Iصل�واCختار

الط��،�فتط��وا�بالحيوان�والنبات�والجماد،�فإن�لها�عMقة�بخّفة�الروح،�ورفرف|dا،�وط��اdeا�

ت�الط���أعيفها،�زجرdhا،�وهو�أن�تعت���بأسماdjا� 6ي�الهواء،�والعيافة�كذلك�مشتقة�من�ِعفْ

َم،�والعائف�هو�اCتكهن�بالط��
َّ
  .3ومساقطها�وأنواdjا�فتتسعد�أو�تتشأ

  صدىالروح؟ِلَمالهامةوالصدى

�العرب� �عند �الط�� �هيئة �6ي �وجسمت �بالهواء، �الروح �ارتبطت �كيف �قبل �من رأينا

والشعوب�القديمة�جمعاء،�ولنا�أن�نتساءل�بعد،�لم�تخيل�العرب�الروح�هامة�أو�صدى؟�

�قديمان� �أهما �العربية؟ �اللغة �إcى �طريقهما �شقا �وكيف �اCصطلحان؟ �هذان �جاء �أين ومن

�سامي|dا �6ي �العربية �العربية��؟ِقَدم �الحياة �خصوصية �من �ولدا �جديدان �طارئان �أdeما أم

�الربط� �لهذا �وهل �والبوم؟ �اCصطلح�ن �هذين �ب�ن �العرب �ربط �وِلَم �الصحراوية؟ وطبيع|dا

  جذور�تاريخية�ودينية�قديمة�تمّت�للفكر�القديم�بصلة؟�أو�أنه�مجرد�نزوة�خيال�وخرافة؟.

نا�من�تتبع�Iلفاظ�ال��Fتق��ب�6ي�النطق�من�ولæجابة�عن�هذه�Iسئلة�ومثيdhMا،���بد�ل

ها�
َّ
�عل �اCيثولوجية، �ومعتقداdhا �القديمة �الشعوب �أديان �6ي �بصلة �إليه �وتمت �الهامة، لفظ

  تساعدنا�6ي�إلقاء�الضوء�ع&ى�هذا�اCصطلح.

نبدأ�باللغة�السريانية�ال��Fاحتفظت�بمعاني�حروف�Iصل�العربي�للهامة�"هوم"�وكذلك�

،�و��تخفى�عMقة�4رف�الهاء�6ي�هذه�اللغة�يع��µالنافذة�أو�شبكة�حديدهاجمعها�"هام"�فح

��µيع� �أو�"هو" �"ها" �واCقطع �قبل، �من �أسلفنا �كما �بالروح �الهواء �وارتباط �بالهواء، النافذة

                                                           
 .6/788،��سmميخالعربقبلا�فصل,يتار :�ع&ي،�جواد�1
الحيوان:�،�والجاحظ2/260،�العمدة,يمحاسنالشعروآدابهونقده:�الق��واني،�ابن�رشيق�2،3/135. 
 "عاف".�القاموسا�حيط:�الف��وزآبادي�3
 .364ص،�ا�دخلإhىاللغةالسريانيةوآداVuا:�هبو،�أحمد�4
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�والدهر �الزمن �أي �فمعناه�W1ن، �اCيم �حرف �أما �وخلودها، �بقاdjا �6ي �Iرواح �وهو�صفة ،

  عMقة�الروح�باCاء.،�ولقد�رأينا�وس·�ى�2اCاء

�وصًف  �Iسفل" �وأنكيدو�والعالم �"جلجامش �السومرية �Iسطورة  مفص�اوتقدم
ً
Mلعالم��

�العالم�فيظهر�من�خMل� �6ي�هذه�Iسطورة�"هامو�طابال"�أما�دوره�6ي�هذا اCوتى،�ويقابلنا

� �dÔبط �ما �وأول �Iخ��ة، �سكناها �ع���الق���إcى �أصحاdÑا �أجساد �اCوتى �أرواح الزائر�"مغادرة

�ذو� �ال�dر�"هامو�طابال" �مMح �ويحّييه �Iسفل، �وهو�deر�العالم �deر�"هابور" �يصادفه الجديد

،�وتع3��µأربعة�الرؤوس�كراس�الط��،�وينقله�6ي�قارب�إcى�الطرف�Wخر�حيث�بوابات�اCوتى"

  .�4"مي"�6ي�اللغة�السومرية،�النواميس�ال��Fوضعها�الخالق�للمخلوقات

البابلية�رأينا�من�قبل�"هم"�"هم�اCدمر�والع��Fوالساحق�والطّيار"��و6ي�أسطورة�التكوين

  .5قائد�مركبة�lله�مردوخ،�مركبة�العاصفة�الرهيبة،�الذي�يتوجه�لقتل�تعامة

��Fح� �جلجامش �يقتله �الذي �"هواوا" �التن�ن �نجد �ودار�Iحياء" �"جلجامش �أسطورة و6ي

  �.6يخلد�اسمه

"� �هناك �Iساط���اCصرية �Iرواحو6ي �يحاكم �الذي �lله �و�"هارماخيس"�7هرمانونيس" ،

،�و�"هو"�وهو�معبود�يرمز�إcى�رأس�8وهو�اسم�علم��بي�الهول�ويع��µ"حورس�الذي�6ي�Iفق"

                                                           
 اCرجع�السابق�والصفحة�السابقة.�1
 .376ص،�السابق�اCرجع�2
 .221ص،مغامرةالعقل�وhى:�السواح�3
 .182،�صسومروأكاد:�بشور �4
 .58،�صمغامرةالعقل�وhى:�السواح�5
 .173،�صسومروأكاد:�بشور �6
 .292،�صموسوعةميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمة:�نعمة�7
 .2/220،�معجم�ساط��:�الخوري�8
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،�و�"هرموتيس"�وهو�2،�و�"£ي"�وهو�إله�يجسد�Iبدية،�ويمثل�الزمن�الذي���ينتl1�Ïنسان

  .3مكان�له�عMقة�بأرواح�اCوتى

�الكنع �اCوتوعند �عالم �أو �اCوتى، �مدينة �و£ي �"همري" �نجد �وكذلك��4اني�ن عندهم،

  .5"هرون"�وهو�من�Wلهة�الصغار�ال��Fتتحكم�بأمور�الحياة�واCوت

وعند�اليوناني�ن�هناك�"هرمس"�اCعبود�الذي�يقود�أرواح�اCوتى�إcى�"هاديس"�إله�الهاوية�

ي�الحجر،�ثم�أصبح�الحجر�الطويل�الذي�والعالم�Iسفل،�كان�6ي�بادئ�Iمر�الروح�الكامنة�6

�الق�� �فوق �الكتابة6يوضع �اليونان �علم �الذي �قدموس �lله �زوج �"هرمونيا" �وهناك ،7�،

،�و�"هي��وس"�وهو�ال�dر�8أو�"هيكاتي"�إلهة�العالم�Iسفل�واCوكلة�باCوت�والدمار�و"هيقات"

لقي�فيه�رأس�lله�اCلك�"أرفيوس"�وقيثارته
ُ
س"�إله�النوم،�وهو�أخو�إله�،�و"هيبتو 9الذي�أ

  .10اCوت،�يسكن�6ي�العالم�السف&ي،�ويقوم�بإنامة�البشر،�ويتخذ�شكل�طائر�لي&ي

و6ي�Iساط���الفارسية�نجد�"هوما"�أو�"هاوما"�وهو�lله�أو�الثور�اCقدس�الذي�مات�ثم�

�حيً  �ع&ى�البشر�الخلود�ابعث �ويسبغ �للجنس�البشري، �دمه �وهو�من11ليقدم �و�"أهريمان" ،�

                                                           
 .296،�صوأساط��الشعوبالقديمةموسوعةميثولوجيا:�نعمة�1
 اCرجع�السابق،�والصفحة�السابقة.�2
 .207،�ص�سطورةوا�ع��:�السواح�3
 .160،�صمmحموأساط��منأوغاريت:�فريحة،�أنيس�4
 .294،�صموسوعةميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمة:�نعمة،�حسن�5
 .293اCرجع�السابق،�ص�6
 .295اCرجع�السابق،�ص�7
 .2/234،�معجم�ساط��:�،�والخوري،�لطفي223،�ص�سطورةوا�ع��:�السواح�8
 .93،�صم1998،�العدد�Iول،�يناير�مجلةإبداع،�الديانة�وIسطورة�Iورثيةإدوارد:�الخياط،��9

،�موسوعةميثولوجياوأساط��الشعوبالقديمة:�،�ونعمة2/230،�معجم�ساط��:�الخوري،�لطفي�10

 298ص
 .317،�صأساط��العالمالقديم:�،�وكريمر206،�صالدياناتالوضعيةالقديمة:�العري®��11
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�السف&ي �العالم �1آلهة َتكان" �و"َهِمسْ ،Hamistakan)(�،والنعيم� �الجحيم �ب�ن �م·¶لة �و£ي ،

�ثم� �اCطهر�ف��ة �هذا �6ي �النفس �وتبقى �خطاياها، �عن �النفس �تكّفر�فيه �اCطهر�الذي بمثابة

  .2تنقل�إcى�النعيم

�Iع&ى �جهنم �وقا��� �الجحيم �إله �"إيماهوو" �الياباني�ن �فهناك��3وعند �الروس �عند أما

�الفMح�ن �وهو�معبود �البيت �روح �الهنود4"هو" �وعند �الذي��"براهمن"�، �الك&ي وهو�القاع

�اCتعددة �Wلهة �و6ي �الحية، �Iجساد �6ي �تقيم �Fال� �النفوس �جميع �عنه �هذا�5تصدره �ومن ،

  .7،�و"هياه"�من�أسماء�الشياط�ن�وأصلها�سريانية6"هم�"�وهو�اسم�صنم�القبيل�عند�العرب

�أخ��ً  �الق����اونأتي �6ي �جسده �إcى �ترد �أن �الكافر�بعد �روح �حساب �6ي �البقا�ي �ذكره �ما إcى

�دينك؟� �ما �له �فيقو�ن ���أدري �هاه، �هاه �فيقول: �ربك؟ �من �له: �فيقو�ن �ملكان، "فيأتيه

فيقو�ن�له:�من�هذا�الرجل�الذي�بعث�فيكم؟�فdÔ�Mتدي��سمه،�،�فيقول:�هاه�هاه،���أدري 

  .�8ثم�ينادي�مناد�من�السماء�فافرشوه�من�النار"،�ه،���أدري فيقال:�محمد،�فيقول:�هاه�ها

� �اCصطلح�ن ���لتفس���هذين �العربية �اللغة �إcى �نعود �الجمÎي �اCوروث �هذا �جانب �- إcى

� �والصدى �أن�امعجميً �اتفس��ً �-الهامة �óدراكنا �أبعادهما، �ومعرفة �ظMلهما، �لتتبع �وإنما ،

�¡جتما�ي، �البناء �ب�ن �وثيقة �عMقة �والن�هناك �والكهنوتية،�ظومظاهر�الزمن، �الدينية، م

  .9والسحرية�6ي�مجتمع�ما،�وب�ن�مظاهر�نموه�النف���Êواللغوي،�أو�إشارته�الكMمية

                                                           
 .316،�صأساط��العالمالقديم:�كريمر�1
 .228،�صالدياناتالوضعيةالقديمة:�العري®��2
 .109+1/91،�معجم�ساط��:�الخوري،�لطفي�3
 .2/21اCرجع�السابق��4
 .215ص،��سطورةوا�ع��:�السواح�5
 "هم�".�اللسان�6
 "هيه".�اللسان�7
 .134ص،�سرالروح:�البقا�ي�8
 .218،�صالفلكلورو�ساط��العربية:�شوي�عبد�الحكيم�9
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6ي�نظر�كث���من�الباحث�ن،�£ي�الحارس�Iم�ن�ع&ى�ال��اث��-وكذلك�الع��ية�-واللغة�العربية

ن�خMل�اللغة�اشتق�الساميون�اللغات�واللهجات�السامية�Iخرى،�ومرت�و تبلالسامي،�ف�dا�

أسماء�آله|dم،�وأصنامهم،�وأعMمهم،�وتقويماdhم،�بتأث���من�احتياجاdhم�النفسية،�واCادية،�

�آ�ف� �قبل �القدماء �الساميون �dÑا �نطق �Fال� �Iسماء �هذه �بعض �يزال �و� و¡جتماعية،

  السن�ن�ي��دد�ع&ى�ألسنتنا�بالعامية�أو�الفصÄى.

�ومن� �(هوم)، �الجزء �هذا �ضم �الذي �الكل �إcى �نعود �اللغة، �6ي �الهامة �أصل �نعرف ولكي

�يثل�dما،� �وما �والهاء �اCيم �أي �العرب)، �(لسان �6ي �اCيم �باب �من �الهاء �فصل �مطالعتنا خMل

�بعناصر�كونية �تتصل �الباب �هذا �حولها �يدور �Fال� �العامة �اCعاني �أن �واCاء،��- نجد كالهواء،

،�وارتبطت�   تفاعل�معها�lنسان�القديم،�وكان�لها�حضور�كب���6ي�حياته��-وIرض،�والليل

�والظMم،� �والخفاء �السكون، �مثل: �بالعناصر�الكونية �اتصلت �بمظاهر�معنوية �اCعاني هذه

�والنفس،� �والدم �والصوت، �والِكَ��، �النوم، �مثل: �إنسانية �وبشؤون �والسرعة، والخMء،

�ال �هذا �مواد �من �مادة �فكل �وإن�والط��، �أو�بعضها �اCظاهر�جميعها �dÑذه �عMقة �لها باب

  .1تفاوتت�6ي�مقدار�د��dhا�إ��أdeا�تدور�6ي�بؤرة�اCع��µالعام

                                                           
1�� �6ي �الهاء �فصل �اCيم العربانظر�باب �والهتلمةلسان �دقه، �ال��ëء: �هتم �اج�¶أناها: �Fال� �Iمثلة �ومن ،�:

�الريح�تقتلع�البيوت،�وهجم�ال��ëء:�سكن�وأطرق،�و¡هتجام:� �الهدم،�والهجوم: الكMم�الخفي،�والهجم:

آخر�الليل،�والهدم:�الق��،�والهذام:�دوار�يصيب�lنسان�6ي�البحر،�وهذم�ال��ëء:�غيبه،�والهذرمة:�الخلط�

�ëم،�والهرم:�أق¼���الك��،�والهردمة،�العجوز،�وهزم�الMوالسرعة�6ي�الك�،�Üالب� �ء:�غمره�بيده،�والَهزمة:

�الهشم،� �الكسر�وكذلك �والهسم: �الداهية، �والهازمة �الصوت، �والَهَزم: �للصبح، �صدوعة �الليل: وهزوم

�والغيب،� �كواف��ه، �6ي �الذي �الطلع �والهضيم: �Iرض، �من �تطامن �ما �والهشوم: �ضعيف، �هشيم: ورجل

�والهقمُّ  �بعض، �6ي �بعضه �والداخل �يزمر�dÑا، �Fال� �حكاية�والقصبة قم: �والَهيْ �القعر، �بعيد �البحر�الواسع :

�dhكيًم  �غ��ي ْمت
َّ

�وهك �يطاق، �� �الذي �الب��Üوالسيل �dhور م:
ّ

�وال|dك �البحر، �اضطراب ُته،�اصوت �غّنيْ :

�الشدائد� �Iمور: �من �واCهّمات �الحزن، : �والهمُّ �والبحر، �الشدق�ن، �الواسع َقم:
ْ
�والِهل �العجوز، والهلدم:

:�الشيخ�الكب���الباcي،�وّهم�الشحم:�أذابه،�والهميم:�دواب�هوام�اCحرقة،�والهاموم:�ك ل����ء�ذائب،�والِهمُّ

Iرض،�والهموم:�الب��Üالكث��ة�اCاء،�والَهْمَهَمة:�ترديد�الصوت�6ي�الصدر،�وهمهمت�اCرأة�6ي�رأس�الص®�:�

ة:�الرجل�الضعيف. َنمة:�الصوت،�الِهَنمَّ  إذا�نومته�بصوت�ترققه�له،�والَهيْ
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�اCعاني،� �هذه �تحويان �"هيم" �و �"هوم" �مادتي �ف·�ى �الهامة، �أك���وأك���من �نق��ب ثم

�ال م �وهوَّ �الخفيف، �النوم dويم: �وال|َّ م dوُّ �وال|َّ م �فالَهوْ �حولها، �من�وتدوران �هز�رأسه �إذا رجل:

النعاس،�والهامة:�رأس�كل����ء�من�الروحاني�ن،�والروحانيون�هم�اMCئكة�والجن�ال��Fليس�

لها�أجساد�ترى،�والهامة:�الرأس،�وقيل:�£ي�وسط�الرأس�من�ذوات�Iرواح�خاصة،�والهامة:�

�وكا �فتط��، �تص���هامة �أرواحهم �وقيل �Iموات، �عظام �إن �تقول: �العرب �وكانت نوا�ط��،

�إذا� �هامة: �فMن �أصبح �ويقال: �الصدى، �اCيت �هامة �من �يخرج �الطائر�الذي �ذلك يسمون

�وهامت� �الفMة، �والهوماة: �والهومة �م�dا، �بطن �Iرض: �وهوم �الدماغ، �أم �الهام: �وبنات مات،

�والهائم:� �dÔلك، �Fالبع���ح� �يأخذ �جنون �نحو�الدوران �والُهيام: �وجهها، �ع&ى �ذهبت الناقة:

�وال �6ي�اCتح��، Mخ� �إذا �والشاعر �العاشق �َهَيمان م: �والَهيْ �اCوسوسون، �العّشاق ام: ُهيَّ

�نشًف  �اCاء
ُ

ِشف
ْ
�َين �رمل �يخالطه �تراب �والَهيام: �العطش، �أشد �والُهيام: �ومفازة�االصحراء، ،

  هيماء:���ماء�dÑا،�وليل�أهيم:���نجوم�فيه.

�ه �التالية: �اCعاني �تقابلنا �و�"هيم" �"هوم" �مادتي �تقليب هماء:�و6ي
َ
Iو� �سقط، �ال��ëء: م�

�وكل� �ضوالها، �lبل: �وهوامي �Iرض، �6ي �وجهها �ع&ى �ذهبت �الناقة: �وهمت �السائلة، اCياه

ذاهب�وجار�من�الحيوان�أو�من�اCاء�فهو�هام،�وهم�:�اسم�صنم،�والوهم:�الطريق�الواسع،�

�َوَموَ  �ك���ماؤه، �وأم��Ïال��ëء: �وسها، ِلط
َ
�غ �إذا �ووهم: �تخليه، �ال��ëء: �ال��ëء�طMه،�وتوهم ه

  وماه�ال��ëء�بال��ëء�خلطة.�

،�فهو�شدة�العطش،�والدماغ�نفسه،�وحشو�الرأس،�والصوت،�وما�يجيئك�1أما�الصدى

�يصّر� �وهو�الطائر�الذي �والهام، �البوم �والذكر�من �صوتك، �بمثل �ونحوه �الجبل �صوت من

� �إذا �اCقتول �رأس �من �وهو�طائر�يخرج �ال��اري، �6ي �ويقفز�ويط���ويكون �ويد�ى�بالليل ب&ي

الهامة،�وكانت�العرب�تقول:�إن�عظام�اCيت�تص���هامة�فتط��،�وكانوا�يسمون�ذلك�الطائر�

الذي�يخرج�من�هامة�اCيت�إذ�ب&ي�الصدى،�والصدى�6ي�الهامة�والسمع�6ي�الدماغ،�ويقال�

�صداه،�واCصاداة�اCو�ة�واCداجاة�واCداراة.�   للرجل�إذا�مات�وهلك:�صمَّ

                                                           
 (صدي).�اللسان:�نظرا�1
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بمÎى�الهامة،�وأن�اCصطلح�ن�يدوران��امع��µالصدى�يرتبط�ارتباطا�وثيًق ومما�يMحظ�أن�

�بالرأس� �عMقة �له �م�dما �فكل �اCش��كة، �العMئق �من �مجموعة �وتجمعهما �واحد، �فلك 6ي

�6ي� �ويش��كان �بالط��، �ويرتبطان �باCاء، �يرتبط �الذي �العطش �شدة �ع&ى ن
ّ
�ويد� والدماغ،

وقد�يتباد�ن�اCوقع�6ي�الد�لة،��2و¡ختMط،�والجن،�واCوت،�والليل،��1الد�لة�ع&ى�الصوت

فتأتي�الهامة�بمع��µالصدى،�ويأتي�الصدى�بمع��µالهامة،�وهذا�ما�دفع�القدماء�واCحدث�ن�

�بي�dما �التوحيد �والنفس�3إcى �بالروح �اCصطلح�ن �هذين �ارتباط �إcى �ذلك �6ي �السبب �ويعود ،

شابك�ب�ن�الروح�والريح�والنفس�عند�Iمم�عند�الجاهلي�ن،�وقد��حظنا�من�قبل�عMقة�الت

القديمة،�ف�Mغرو�إذن�أن�ت��ك�هذه�العMقة�ظMلها�ع&ى�الهامة�والصدى�عند�العرب،�ف·�ى�

  الشعراء�الجاهلي�ن�يستخدموdeما�6ي�مع��µواحد.

�مذكر�والنفس� �الروح �غ���أن �العرب �عند �واحد �والنفس �الروح �"أن �ذلك �يعزز ومما

�وا�4مؤنث" �الهامة �واحدوأن �ذكرها5لصدى �والصدى �Ýأن� �الهامة �أن د �َبيْ �ارتبط�6، �وقد ،

الصدى�من�خMل�اCعاني�ال��Fسقناها�بالجبل،�والصوت،�وذكر�البوم،�والدماغ،�والعطش،�

                                                           
�وّصرار�الليل:��1 �الطائر�وlنسان، �6ي �وتكون �الصياح �أشد رة: �والصَّ �العطش، �الصارة: �"صرر": �مادة 6ي

 الجدجد،�وبعض�الناس�تسميه�الصدى.
  هناك�عMقة�ب�ن�الصدى�وعزف�الجن�يقول�أسماء�بن�خارجة�6ي�وصف�خرق�بعيد:��2

صدحالقيانع  شربـنللـزفـوبهالصدىوالعزفتحسبه

،�وب�ن�الروح�والجن،�إذ�Iرواح�نوع�من�الجن�و£ي�ال��Fتتعرض�للصبيان،�50،�ص�صمعيات"�:انظر���

محمد�الجمل،��:�إبراهيم،�تحقيقغرائبوعجائبالجنوالشياط�ن:�الشب&ي،�بدر�الدين�عبد�هللا:�انظر

 .25م،�ص1982شر�والتوزيع،�الرياض،�دار�الرياض�للن
الكامل,ي:�،�وا��Cد،�أبو�العباس�محمد�بن�يزيد1/305،�ا�عانيالكب��,يأبيانا�عاني:�انظر:�ابن�قتيبة�3

و�دب �اCعارفاللغة �مؤسسة ،� ،� �د.ت، �واCسعودي1/219ب��وت، ،� الذهب: �مروج ،2/153+154�،

بلوغ�رب:�"هوم"�وWلو��õواللسانوالقاموسا�حيط،1/199. 
 "روح".�اللسان�4
 .1/305،�ا�عانيالكب��:�ابن�قتيبة�5
6���õلوW�:رب� .2/311،�بلوغ



125 

وكلها�مذكرة،�أما�الهامة�فارتبطت�بالبومة�Iن��Ýوالصحراء�واCفازة�والهّوة،�والب�Ü،�والرأس،�

  والنفس،�وكلها�مؤنثة.

  :�1ربيعة�بن�مفرغ�عن�التأنيث�والتذك���6ي�الهامة�والصدى�6ي�قولهوقد�ع���

   
َ

  ــــيــــــــــــنــــــليتاـْردً ــــــُتبُ ــــــــــَريْ ـــــــوش  ــهْ ـــمنبعدُبرٍدكنتهاَمــ

 تــــــه  
ّ
تــــــافــــــ

ً
  ـَدىــــــــــوَصـــــــدعــــــة مـبـ�نال

ُ
 ــ

َ
ـهْ ــامــــمــيــروالــــقَّ ـــش

َ
  ـ

�وما� �اCوت �عن �كله �والحديث �الصدى، �ذكرها �دعوة �اCؤنثة �الهامة �وجود �استد�ى فقد

�اCوت �مع���µ،بعد �تفس��ه �6ي �ا��Cد �نخالف �أدلة �من �سنسوق �وما �ذكرنا، �ما �خMل ومن

  :�2الصدى�6ي�قول�النمر�بن�تولب

رةٍ 
ْ

ف
َ

أعاذَلإْنيصبحصدايبق  ري£�ــــــ£�وقــــــآنيصاحــــــناًد ــــــبعي

حيث�جعل�الصدى�ما�تبقى�من�اCيت�6ي�ق��ه،�أي�أنه�بقايا�جثة�اCيت،�والذي�دفعه�إcى�

ذلك�أنه�أخذ�قول�الشاعر�"نآني�صاح®�"�6ي�عجز�البيت�ع&ى�اCع��µالحقيقي.�إذ�كيف�يكون�

�إ �عظامه �تحولت �وقد �اCيت، �جثة �6ي�الصدى �فالروح �العرب، �اعتقاد �حسب �ط�� cى

  معتقدهم�£ي�ال��Fتذهب�إcى�Iماكن�البعيدة�اCقفرة�وتصيح.

  ِلَمالبومصدىالهامةوالصدى؟

أن�الهامة�والصدى�ليسا�هما�ط���البوم�نفسه�6ي�نظر�الجاهلي�ن،��-بداية-أحب�أن�أوضح�

��ليدللوا�dÑما�ع&ى�البوم�ودليل�ذلك�أن�الشعراء�الجاهلي�ن�استخدموا�هذين�اCصطلح�ن،�

�فهذا� �أشعارهم، �من �إلينا �ورد �مما �هذا �يتضح �بالبوم، �شبيه �ط���َمِخيل �ع&ى �وإنما نفسه،

  :�3عبيد�بن�عبد�العزى�السMمي�يقول 

يأمُنالركُبَجْوَزهــا¢وداويٍة  VuاصارخاتالهاموالبومV¹َتـف

                                                           
 .1/219،�الكامل:�ا��Cد�1
 .1/219اCرجع�السابق،��2
 .127،�صجاهليةنادرةقصائد��3
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�مختلفان� �شيئان �عنده �والبوم �فالهام �للبوم، �الهتاف �وجعل �للهام، �الصراخ �جعل فقد

  :�1وإن�كانا�متشا�dÑن،�ومن�هذا�القبيل�قول�أبي�ذؤيب�الهذcي

   أرض  وسمحِةا���ِ�ِشمmٍلقطعتVuا
ً
اــVu  اــــومـــــــمـادوَنديــاالهــيحار

 امـــــــهـمـ  
ً
 ـروقـــوخاـــــــــــــ

ً
  اــومــــــداءوالبــَحو�صــوابـــضــإ¢ال  اـــــهـــسبــــــــيـ¢أنـاــــــــ

�جنًس  �يمثل �م�dا �وكل �بعض، �ع&ى �بعضها �معطوفة �والبوم �وIصداء �الثعالب �احيث

  :�2،�ويقول�امرؤ�القيساخاصً 

  تداÁىع%ىأعmمهالبوموالصدى  اةمن�رضمجهـلــومـهمــامــهـم  

�قياًس  �القيس، �امرئ �بيت �6ي �غ���الصدى �السابق�ن،��افالبوم �الشاهدين �6ي �ورد �ما ع&ى

 
ً

�آخذ �ذكر�البوم �أنه �الصدىع&ى �ففّسر، �ديوانه، �ذكر�محقق �كما �معاني��اوليس �من بواحد

بما�ذهب�إليه�Wلو���õح�ن�جعل��االصدى�الكث��ة�ال��Fذكرها�صاحب�(اللسان)،�أو�متأثرً 

  .3الهامة�أن��Ýوالصدى�ذكره

ومما�يدل�ع&ى�أن�هذين�اCصطلح�ن�ليسا�البوم�نفسه،�ما�ذكره�الجاحظ�6ي�(الحيوان)�

)� �6ي �قتيبة �الكب��وابن �البومة�اCعاني �بالليل �وكره �من �يخرج �للطائر�الذي �"ويقال �فقا�: ،(

�الليل" �وغراب �والخفاش �والوطواط ع وَّ �والضُّ �والهامة �كالبوم�4والصدى �والهامة �فالصدى ،

  هما�من�طيور�الليل.والغراب�وغ�� 

  ،�ونقل�عنه�ابن�منظور�5ومن�Iدلة�كذلك�أن�ا��Cد�أورد�ستة�أوجه�من�اCعاني�للصدى

   

                                                           
 .419،�صا�فضليات�1
 .332م،�ص1984،�دار�اCعارف،�القاهرة،�4،�تحقيق�محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�طديوانه�2
�رب�3 �بلوغ �يسموdeا�2/311، �وقد �وهو�ذكر�البوم، �الصدى �Ýأن� �الهامة �"وقيل :��õلوW� �يقول �حيث ،

6ي�قوله:�"وقد�يسموdeا�الصدى"�أي�الذكر،��االصدى�والجمع�أصداء"�فكيف�يعقل�أن�تكون�Iن��Ýذكرً 

 هامة�ليست�أن��Ýالبوم.والصدى�ذكره�لكن�ال�أن�Ýوقد�تكون�الهامة�
 .2/107،�عيون�خبار،�والنص�نفسه�6ي�2/298،�الحيوان�4
 .1/218،�الكامل,ياللغةو�دب�5
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�اCعاني �هذه �(اللسان) �يخرج��،61ي �الطائر�الذي �عن�الصدى �حدي�dم �6ي �القدماء �أجمع وقد

�كما�فّرق�ابن�قتيبة�ب�ن� من�رأس�اCيت�ع&ى�أنه�كالبوم،�وليس�ذكر�البوم،�و6ي�ذلك�فرق.

صدى�اCيت�وصدى�البوم،�ومال�إcى�ربط�صدى�البوم�بصدى�الصوت�فقال�6ي�شرح�بيت�

  :�2رؤبة�بن�العجاج�الذي�يقول�فيه

 ــاِدمــــمــالِص ى,يــداعــإذات  
َ
غِ ـــأح  ـــهْ ــــــُم ــأت  ــــــيـــنَّ

ً
  هْ ــــــُم ـــاديُزجَّ ــــــتناران

�غ��انً  �وهو�الصوت�ا"أحن �الصدى، �بمجاوبة �الغ��ان �حنت �صوتت �إذا �البوم �أن �يريد ،

  الذي�تسمعه�من�الجبل�أو�من�الغار�بعد�صوتك".�

�اللغة� �جمعت �وإ��كيف �بالبوم، �والصدى �للهامة ���عMقة �أن �التوضيح �هذا �µو��يع

�بالروح�واCوت�كما�س·�ى،�ولكن� �الجمع�ما�يسوغه��رتباطهما �6ي�أصل�واحد،�ولهذا بي�dما

�ع���الهامة� �الروح �ف�dا �تجسدت �Fال� �£ي �ذاdhا �البوم �صورة �ِلَم �هنا، �اCطروح السؤال

� �تخيل �أو�Cاذا �بوًم والصدى؟ �والصدى �الهامة �البوم�االعرب �أهلت �Fالعناصر�ال� �£ي �وما ؟

ليصار�به�إcى�هذا�التصور؟�وهل�لهذا�التصور�جذور�دينية�وميثولوجية�قديمة،�غابت�عن�

أذهان�الجاهلي�ن�وبقيت�رواسd²ا�6ي�لغ|dم�و��شعورهم؟�أم�أن�هناك�عناصر�بيئية�دفعت�

  رب؟�بالبوم�إcى�أن�يحتل�هذا�اCوقع�من�خيال�الع

�6ي� �جذورها �وتضرب �ي��رها، �ما �لها �والهامة �والصدى �البوم �ب�ن �هذه �التشابه عMقة

أعماق�اCخيلة�البشرية،��deما�مرتبطان�معا�بالروح،�وقد�بدت�تلك�العMقة�6ي�أوcى�مراحلها�

�تحيط� �Fال� �الطبيعة �وأصوات �اللغة �ب�ن �والربط �هو�معنوي، �ما �كل �تجسيد �خMل من

ه�ويقلقه.�باóنسان�القديم،�وت
ّ
ل�تلك�Iصوات�6ي�كل�ما�يؤرق

ّ
  مث

نعود�مرة�أخرى�إcى�الروح�والط���واCوت،�فنقرأ�6ي�ملحمة�جلجامش�ع&ى�لسان�أنكيدو�6ي�

  حلم�العالم�Iسفل:�

  ظهر�أمامي�إله�معتم�الوجه�"  

  مMمحه�كوجه�طائر�الزو�  

                                                           
 "صدى".�اللسان�1
 .1/301،�ا�عانيالكب���2
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  ومخالبه�مخالب�العقاب�  

  وثب�ع&ي�وتمكن�م�µّ،�ثم�غاص�بي�  

  قام�بتحويل�شك&ي�  

  فغدت�ذرا�ي�مكسوت�ن�بالريش�  

  ثم�قادني�إcى�بيت�الظMم�  

  إcى�دار���يرجع�م�dا�داخل�إل�dا�  

  �اإcى�مكان���يرى�أهله�نوًر   

  فال��اب�طعام�لهم،�والط�ن�معاشهم�  

  لباسهم�كالط��،�عل�dم�أجنحة�من�ريش�  

  .1"6ي�ظلمة�يعمهون �ا��يرون�نوًر   

� �النص �6ي �أقلق�يطالعنا �اCدمرة، �السف&ي �العالم �قوى �من �وهو �الطائر�(زو)، السابق

�Iماكن� �إcى �dÑا �القدر�وهرب �ألواح �إنليل �lله �من �سرق �ح�ن �البابلية �Wلهة مضاجع

 
ً
Wلهة�6ي�خوف�شديد�خشية�أن�يؤول�مص���الكون�إcى�هذه�القوى�اCدمرة��االبعيدة،�تارك

�ع �Iسطورة �تقول �الطائر، �هذا �6ي �هذا�اCمثلة �مواجهة �خاف �الذي �"حدد" �lله �لسان &ى

  الطائر:�

  أي�أبت،�من�يستطيع�¡ق��اب�من�تلك�الجبال�الرهيبة؟"  

  وهل�ب�ن�Wلهة�أبنائك�شبيه�لزو؟  

  لقد�أمسك�ب�ن�يديه�ألواح�Iقدار  

  واغتصب�السلطة�واCلك�والسيادة  

  6ي�جباله�امختبئً �اوطار�بعيًد   

  فكلمته�اليوم�نافذة  

  ضه�يؤول�إcى�ترابمن�يع��   

                                                           
 .123- 122النص�6ي�ملحمة�جلجامش�تعريب�طه�باقر�ص�:�وانظر،�217-216ص�،�لغزعشتار:�السواح�1
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  .1"ورؤيته�تث���6ي�Wلهة�الرهبة�والقنوط  

،�وقد��حظنا�من�قبل�العMقة�ب�ن�الريح�2وأش���هنا�إcى�أن�الريح�با�كادية�£ي�"زاي�ي"

أو��الطائر،�والريح�"زاي�ي"؟�لعل�lجابة�تكمن�6ي�الزقو �3والروح،�فهل�هناك�عMقة�ب�ن�"زو"

  :�4الزي�وهو�صوت�البوم�الذي�احتفظت�به�العربية،�يقول�اCرقش�Iك��

ْزق  
َ
  اــــــنـــاءمنالبومحولـــونسمعت  دوالنواقيســـكماضربتبعداله

  :�5ويقول�سويد�بن�أبي�كاهل�اليشكري 

  دنيــــــرأنيحســــيــــيغــــرنــــضــــلمي    وعـــــوالضــزقــايــمــمثلوــــزقــويــــــهــف

�قتلته" �أي �فMن �هامة �"أزقيت �العربية �وتزقاء�6و6ي �البوم �تزقاء �ب�ن �الشعراء �ربط �وقد ،

  :�7الهامة،�فقال�بعضهم��بنه

ْزقونhيهامةف  
َ
ــوقمرقــو¢ت  بــــــــائــرءعــــمــامللــــهــاءالــإنزقــف  ب

البابلية��"سيدة�الليل"�و�"سيدة�النواح"،�ومن�ألقاdÑا��وتد�ى�عشتار�6ي�بعض�النصوص

،�ومن�رموزها�lلهة�"ليليت"�شيطانة�القفار�اCظلمة،�وإلهة�الشر�والظMم�8"نجمة�العويل"

                                                           
 .I184وcى،�ص�مغامرة�العقل:�السواح�1
 .554سامي�سعيد�Iحمد،�ص�:،�ترجمها�عن�Iكاديةملحمةجلجامش�2
ور�أو�الزون�6ي�العربية�"وهو�كل����ء�يتخذ�ربً �3 ويعبد�من��اقد�تكون�هناك�عMقة�ب�ن�الطائر�"زو"�وب�ن�الزُّ

�وجلل|dما� �ببع��ين �تميم �جاءت �وفيه �بكر�وتميم، �ب�ن �هو�يوم �الزورين، �ويوم �زور)، �(اللسان، �هللا" دون

�جاد �أحمد �محمد �اCوcى، �(انظر: �إلهانا �هذان �وقالت الجاهلية: ,ي العرب �البابي�أيام ��Êعي� �مطبعة ،

� �القاهرة، �ص1961الحل®�، �با212Cم، ور�يرتبط �الزُّ �lله �ويظهر�أن �هناك�) �تكون �قد �كما �والحرب، وت

�والطائران� �زرر) �(اللسان، �تصويته �أي �لزرزرته �بذلك �سم� �الذي �الطائر�وط���الزرزور، �هذا �ب�ن عMقة

 .لهما�عMقة�بالزقو�أو�الزي�وهو�صياح�البوم�والهامة�والصدى
 .225،�صا�فضليات�4
ع:�ذكر�البوم،�ويقال�إنه�طائر�ص198اCرجع�السابق،�ص�5  غ���يصيح.،�والضوَّ
 ،�"زقو".اللسان�6
7���õلوW�:رب� .2/312،�بلوغ
 .2/312،�لغزعشتار:�السواح،�فراس�8
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والعالم�Iسفل�"تصورها�Iعمال�الفنية�التشكيلية�ع&ى�هيئة�امرأة�مجنحة�عارية�جميلة�

تنت��Ïساقاها�بمخالب�الطيور�الكاسرة�عوضا�الجسد،�مكت·¶ة�الصدر،�تقف�فوق�لبوت�ن،�و 

  .1عن�القدم�ن،�وعن�يمي�dا�ويسارها�بومتان"

وlشارة�إcى�أن�ليليت�تأوي�إcى�الخرائب�وIماكن�اCهجورة�6ي�النصوص�القديمة،�دليل�

آخر�ع&ى�اق��اdeا�بالبوم،�وفيما�بعد�كانت�ليليت�تصّور�ع&ى�أdeا�كائن�لي&ي،�تمارس�نشاطها�

� �الليل �بالMتينية�اتماًم 6ي �له �يقال �البوم �وجدير�بالذكر�أن وباóنجل�¶ية��(ululu)�كالبوم،

)owl("لفاظ�تذكرنا�بلفظة�"ليلو"�أو�"ليلتو"�أو�"ليليتI2،�وهذه�.  

�من� �ظهرت �"وقد �الرسوم �وتبدو�6ي �اCغارب" �"سيدة �مصر�باسم �6ي �هاتور وتظهر�lلهة

�حيث �الغرب، �حدود �عند �القصية �الصحاري �Iموات،��أطراف �لتستقبل �الشمس تغيب

�الخ�¶�واCاء" �لهم �العالم�3وتقدم �إcى �ذاهبة �و£ي �"ننشور" �وزيرها �"إنانا" �lلهة �وتخاطب ،

  السف&ي�فتقول�له:�

  "إنW��µن�هابطة�إcى�العالم�السف&ي  

  .4إن�لم�أعد�من�العالم�السف&ي�تندب��µعند�الخرائب"�  

� �العربي �التصور �6ي �-والبوم �به"�-والصدىكالهامة �صوته �ويوصف �بالليل �وهو�5"يخرج ،

�ومصارع��اأبًد  �اCهجورة، �وIماكن �الديار�اCعطلة، �6ي �يوجد �ويصدح، �يصرخ مستوحش،

�اCوتى �وأجداث �تدخل�6القت&ى، �أdeا �طبعها �ومن �الصبيان، �وأم �الخراب �"أم �البومة �وكنية ،

                                                           
 .216اCرجع�السابق،�ص�1
 .163م،�ص1998،�سنة�15،�مجلة�أبواب،�العدد�هلشخصيةلي%ىأسطوريةي:�الشوك،�ع&�2
   .219،�صلغزعشتار:�السواح،�فراس�3
 .192،�صسومروأكاد:�بشور،�وديع�4
5�� �قتيبة، الكب��ابن ا�عاني �النور"�1/303، �أهله �يرى �� �"مظلم �جلجامش �ملحمة �6ي �الروح �ومكان ،

 .123اCلحمة،�تعريب�طه�باقر،�ص
6�� �اCسعودي، الذهبانظر: �و¡بشي�1/54�Ï،مروج ،� مستظرف: فن كل ,ي �صا�ستطرف ،325�،

��õلوWو�: .2/311بلوغ�رب،
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�يج �لها، �الطيور �وCعاداة �أفراخه، �وتأكل �وكره، �ط���6ي �كل �أشراكهم�ع&ى �6ي �الصيادون علها

�أخذ� �وإذا �مفتوحة، �وIخرى �عين�dا �بإحدى �تنام �أdeا �خواصها �ومن �الط��، �عل�dا �يقع �Fح

�ما� �بجميع �نومها �6ي �تحدثت �نائمة �و£ي �اCرأة �من �اليسرى �اليد �ع&ى �وجعل �البومة، قلب

  .1فعلته"

�ب �وتط��هم �منه، �وفزعهم �بط���البوم، �العرب �تشاؤم �سبب �ندرك �كله �هذا �وذلك�من ه،

�رتباطه�بكل�ما�يبعث�ع&ى�الخوف�واCوت�والظMم،�ولقد�أثار�صوته�اللي&ي�الحزين�Wتي�من�

Iماكن�اCهجورة،�واCقابر�ال��Fتعج�بأرواح�اCوتى،�أثار�6ي�نفوسهم�الفزع�والرهبة�والخوف،�

وها�فسموا�هذا�الصوت�ا��Cدد�"صدى"�وربطوا�ب�ن�هذا�الصوت�وأصوات�Iرواح�ال��Fتخيل

�"صدى" �الذكر�منه �ع&ى �فأطلقوا �أماكنه. �6ي ،ÝنI� �ع&ى �أطلقوا �التصور �هذا �يكتمل ��ولكي

  .2بلوغ�Iرب)"هامة"�كما�ذهب�إcى�ذلك�صاحب�(

�ضربً  �الق��، �ع&ى �اCرفوفة �اCيت �روح �وهما �والصدى، �الهامة �عّدوا �الط����اولذا �هذا من

ط���آخر�من�أنواع�الط���تتمثل�فيه��-بعد�كل�ما�ذكرنا-فتشاءم�به�اCتشائمون،�وهل�هناك�

هذه�الصفات�ليكون�أفضل�من�ط���البوم،�لتجسيد�روح�اCيت�القلقة�اCضطربة�الهائمة�6ي�

  ال��اري�والقفار�مثلما�اعتقد�الساميون�القدماء؟

                                                           
1��Ïفن:�¡بشي،�واعتقاد�العرب�بالبوم�والنوم�له�عMقة�باCوت�345،�صمستظرفا�ستطرفمنكل

  صديقه�أنكيدو�ح�ن�مات:��اإذ�اCوت�6ي�نظر�القدماء�بعامة�نوم،�قال�جلجامش�مخاطبً �اأيضً 

  ماذا�دهاك�Wن؟�هل�سقط�عليك�النوم،�وهل�دهاك�الظMم؟  

�ص��� �Iحمد، �سعيد �سامي �Iكادية �عن �ترجمها �أ�)368(اCلحمة، �اCوت�كما �بأنه �اCوت �إcى شار�lنجيل

  .)2/397،�الكتاب�اCقدس،�رسالةيوحنا:�الثاني،�مقابل�اCوت�Iول�وهو�النوم،�(انظر

  و6ي�إطار�هذا�التصور�قال�قس�بن�ساعدة�lيادي�6ي�رثاء�صديقيه:�

جرىالنوممجرىالعظمواللحممنكما  قاكماــقارســوكأنالذييسقيالع

،��3وت،�ط�الكتب،�ب�مختار�الدين�أحمد،�عالم:�،�تحقيقالحماسةالبصرية:�"البصري،�صدر�الدين:�انظر

 .1/215م،�1983
2���õلوW�:رب� .2/311،�بلوغ
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ويش���إcى�مكان�سكناها�6ي�ال��اري�،�وها�هو�عبيد�بن�Iبرص�يجسد�الروح�6ي�ط���البوم

  :�1والقفار�فيقول 

  رواحــنقــــيــن�رضــرارمــــــأو,يق  ةــــــــــيــة,يرأسرابــــومــرتذابــأوص  

  مغادرةالروحجسدا�يت:

�جسده� ب �وُغّيِ �lنسان، �مات �فإذا �اCوت، �بعد �وديموم|dا �الروح �ببقاء �العرب �آمن لقد

أو�"صدى"،�وتبقى�حية��"هامة"�افإن�عظامه،�أو�جثته،�أو�دم�دماغه،�أو�روحه،�تنتصب�ط��ً 

�نابعً  �إنكارهم �يكن �لم �البعث، �أنكروا �الذين �أولئك �Fوح� �وIرض، �السماء �ب�ن من��اهائمة

�أن� �بعد �الجسد �إcى �وعودdhا �رجوعها، �استحالة �من �وإّنما �وزوالها، �الروح �بفناء اعتقادهم

يقول�6ي��يتحول�هذا�الجسد�إcى�هواء�أو�إcى����ء�مثله�كالط��،�ولهذا�نرى�شداد�بن�Iسود

  2رثائه�قت&ى�قريش�يوم�بدر

  ـامـــــــــداءوهــــــــــاةأصــــيــفحــــــيــــوك  اــيـــنحـــــدنيابنكبشةأنســأيوع  

ــــــــــــــنــوتعــــــــــمــــــرّدالــــزأنيـــــــجــعــأي    امـيــــــظــتعــــيــــلــيإذابــــرنــشــــنــوي  ي

،�3اواسعً �اولقد�اعتقد�القدماء�أن�الروح�تغادر�جسد�اCيت،�وانتشر�هذا�¡عتقاد�انتشارً 

�حياة� �وتستمر�حية �اCوت، �عند �الجسم �تفارق �روح �بوجود �"يعتقدون �الفينيقيون فكان

�وثيق� �اتصال �ع&ى �تظل �اCيت �روح �أن �واعتقدوا �متعة، �و� �ف�dا �حركة �� �النطاق بطيئة

� �الذي �4فارقته"بالجثمان �اCيت،�، �جسد �به �µيم� �اCص���الذي �ع&ى �متوقف �مص��ها وأن

ولهذا�كان�من�اCهم�أن�يحفظ�الجثمان�من�كل�ما�يمسه،�وتظل�الروح�تعيش�ب�ن�الضفاف�

�يسم�� �كما �Iبدية �الراحة �الق���أو�م·¶ل �6ي �مودعا �سليما �الجسم �كان �طاCا أو�الظMل

�قبورهم" �5الفينيقيون �اCصر ، �اCعتقد �كل�و6ي �صباح �تغادر�اCق��ة �الروح �"كانت �القديم ي
                                                           

 .41،�صديوانه�1
2���õلوW�:رب� .2/198،�بلوغ
 .34،�صالفلكلور,يالعهدالقديم:�فريزر،�جيمس�3
 .150،�صالحضارةالفينيقية:�كونتنو�4
 اCرجع�السابق،�والصفحة�السابقة.�5
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بشريا،�ثم��ايوم�ل�¶ور�العالم�العلوي�(عالم�Iحياء)�حيث�تتشكل�ع&ى�هيئة�طائر�يحمل�رأًس 

  .1تعود�6ي�اCساء�إcى�اCق��ة�لتستقر�6ي�الجسد"

وهكذا�اعتقد�العرب�أن�اCقابر�مجتمع�Iرواح،�حيث�تجتمع�Iرواح�حول�القبور،�تط���

  :�2ا�مرفرفة،�فقال�أبو�دؤاد�lياديفوقه

 ــــُس   
َ
ط ِ

ّ
  نونعلVWــمــــمــوُتوالــــمــــالل  امــــــــرهــــابـــــــقــمــدىالــــــم,يصــهــفل

  :�3وقال�لبيد

ــ��ـــــدك,ينقــــعــاسبــــنــسالــــيــفل    امــــــــــــداءوهــــــــــُرأصــــــــــيـــــْمغــــــــــو¢ُه   

  �4وقالت�الخنساء

 ــــزمــإنال  
ْ

بق  ٌب ــــــَ��لهعَج ــــانوماَيف
َ
صلالرَّأســـىلنـــأ

ّ
ؤ

ُ
باواست

َ
ن

َ
  اذ

  اســــــاٌموأرمــْمهــهــ�نفــــمِــ الــحــبـال  اــــّجعنـــوٍلوفـــلمجهـــاكـــنــىلـــأبق  

م�ّ �اوIرواح�أبًد 
ْ
  :�5مستوحشة�قلقة،�تصرخ�وتصيح�كما�يصفها�قراد�بن�غوية�بن�ُسل

ْنُمحاِرٌق   
َ
 اُما�ــهـــاوبالـــإذاج  أ¢ليتشعريمايقول

ُ
  ُحهام��ـــصيّ ـــ

ي  
ّ
طــــــلـــع  ـاــــــهـــرابـــىتــــــسفـــُت,يزوراءيــــــَوُدل  ـــويـــيَّ

ً
m  يــــــتـــامــــاإقــــــ,يذراه

  :�6ويقول�عبيد�بن�Iبرص�6ي�بكاء�ب��µأسد�قومه

   
                                                           

�(ت.ج.هـ)�1 �جيمز، الفراعنة: �ترجمةكنوز ،� �القاهرة،�: �للكتاب، �العامة �اCصرية �الهيئة �زه���أم�ن، أحمد

�ص1995 �158م، �وانظر: ،� �عز�الدينإسماعيل، و�نسان: �الفن �القاهرة، �غريب، �مكتبة م،�1974،

�وآرنولدهاوز 34ص ،� ع�9التاريخ: وا�جتمع �ترجمة�،الفن �القاهرة،�: �العربي، �دار�الكتاب �زكريا، فؤاد

 .55،�صسوسيولوجياالحضاراتالقديمة:�،�والفوال،�صMح�1/22م،�1969
 .1/305،�وا�عانيالكب��،�187،�ص�صمعيات�2
 .208،�صشرحديوانلبيد�3
 .69ص،�ديوا®Vا�4
�الطائي)�5 �أوس �بن �(حبيب �أبو�تمام، الحماسة: �ديوان �تحقيق، �دار�الشؤون�: �صالح، �أحمد �اCنعم عبد

 .286م،�ص1987الثقافية�العامة،�بغداد،�
 .125،�صديوانه�6
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  ـةــامـــمـورإhىاليــــــــصـقـــــربفالــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــثــــــــنيــــــــــــــــــيـــــــلوادبـــــــيكـــف  

ٍقأوصــــــــَح ــــُحُم   ــــاــــــــــــيــــاٍنأوصــــــــــــــــبعــــــــريــــــــــــطـــــت     ــةــــــــامــــوُتهــــــــرَّ

�ضربات� �أصاب|dا �أن �بعد �اCهشمة �الروح �لصياح �صورة �الطائي �عليق �بشر�بن ويرسم

�عل�dم،� �انتصر�قومه �حينما �عاملة �بن �الرقاع �µب� �ع&ى �فخره �6ي �وذلك �والرماح، السيوف

  :�1ندبن�القت&ى�فيقول فيصف�نساءهم�وهن�ي

  ينحنع%ىقتmكمعندَمْعَرٍك    امــههــابــــنــركـت
ً
  يصيحمهشمااــ

  :�2أّما�أبو�ذؤيب�الهذcي�فيقول�6ي�رثاء�أخيه�"نشيبة"

  افإنتمس,يرمسبرهوةثاويً     حـــورتصيـــداءالقبـــأنيسكأص

رؤية�Iحياء،�ومراقب|dم،�وسماع�أخبارهم،�ولهذا�وكانوا�يعتقدون�أن�روح�اCيت�تستطيع�

،�فهامة�أمية�بن�أبي�الصلت�تتتبع�أخبار�3كانوا�يناجون�اCيت�ويخاطبونه�بقولهم:�"��تبعد"

  �4أبنائه،�وترقب�تصرفاdhم،�فتنقلها�إليه�6ي�ق��ه،�ليعلم�حالهم�من�بعده�فيقول�لهم:�

بــتجـــف  يبماتستشعرواـــــ�9نـــــيتخـــــهام  
ّ
  عاءوا�كروهــاــشنـــواالـــــن

وأن�بإمكان�الروح�أن�تنفع�Iحياء،�أو�تلحق�الضرر�dÑم،�ويبدو�أن�عادة�رمي�البعرة�عند�

�اCرأة� �فكانت �يراقd²ا، �حيث �تركها، �Fال� �زوجته �ع&ى �اCيت �الزوج �بتأث���روح �ترتبط العرب

ح��Fتمر��اشّر�ثياdÑا،�ولم�تمّس�طيبً ،�ولبست�االجاهلية�"إذا�تو6ي�ع�dا�زوجها،�دخلت�حفًش 

ما�تفتض�ب��ëء�إ��مات،�
ّ
dÑا�سنة،�ثم�تؤتى�بدابة،�حمار،�أو�شاة،�أو�طائر،�فتفتض�به،�فقل

،�ويظهر�أن�هذا�5تخرج�فتعطى�بعرة�ف��مي�dÑا،�ثم�تراجع�بعدما�شاءت�من�طيب�أو�غ��ه"�ثم

                                                           
1��Ëنادرة:�الجبوري،�يح .190،�صقصائدجاهلية
 .1/116،�ديوانالهذلي�ن�2
 .38�،39�،82ص،�ديوانالخنساء:�انظر�3
 .2/133،�مروجالذهب�4
6ي�عصرنا�الحاضر�6ي�غينيا�الجديدة�فإذا�لم�يقدم��اموجودً ،�ومثل�هذا�¡عتقاد�مازال�2/50،�بلوغ�رب�5

�عتقادهم�من��اIحياء�شعورهم�للميت،�ولم�يقوموا�بتطه���أنفسهم�بعد�ذلك،�فإdeم���يتخلصون�وفًق 
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�إنذارً  �كان �التطهري �ت�االطقس �اCيت �روح �شبح �وطرد �الحزن، �أشار��افاديً بفك �وقد لشره.

  1لبيد�بن�ربيعة�إcى�هؤ�ء�النسوة�6ي�قوله:�

  اــــــــامهــــاولعــــطــــmتإذاتــــــــرمــــوا�  مــــــــهــــيــــاورفــــــــجــــمــــعللــــــــــــيــــمربــــوه  

تضر�وتنفع،�دفعهم�إcى�واعتقاد�العرب�6ي�الروح�بأdeا�حية،�تÎي�وتسمع،�تفرح�وتحزن،�

بن�ساعدة�اCؤانسة�صاحبه،�يقول�قس��اوشهوًر �ازيارة�الق���ومجاورته،�وlقامة�عليه�أياًم 

  l2يادي�6ي�صاحبيه�اللذين�ماتا:�

 يكمالستبارحأقيمع%ىق�9   
ً
  والاللياhيأويجبيبصداكماــــط  اــــ

� �هذه �"ومن �القبور �ع&ى �القباب �ضرب �عادdhم �من �ظهرت�Iضرحة�وكان �اCؤقتة القباب

�اCقدسة� �الخيام �أي �اCتنقلة �اCعابد �من �أن �كما �الشامخة، �السامقة �القباب �ذات الثابتة

�وعند�غ��هم�من�الشعوب" �وعند�الجاهلي�ن، �الع��اني�ن، �عند �الثابتة �اCعابد ومن��.3نشأت

� �وتقرdÑم �أجدادهم، �قبور �الجاهلي�ن �تقديس �تفس���سبب �يمكن �¡عتقاد �حيث�هذا إل�dا،

�dÑا،� �ويحلفون �عندها، �ويذبحون �عل�dا، �يفدون �مزارات �وأشرافهم �ساداdhم �قبور كانت

للسMمة�وIمان،�ومن�هذه�القبور�ق���تميم�بن�مر�جد��اويطوفون�حولها،�ويلجأون�إل�dا�طلبً 

.�ويوضح�بيت�بشر�بن�أبي�خازم�4قبيلة�تميم،�وق���عامر�بن�الطفيل،�وق���جد�قبائل�قضاعة

  �5دي�6ي�هجاء�أوس�بن�حارثة�مثل�هذا�¡عتقاد،�فيقول:�Iس

                                                                                                                                             

�(فريزر  �بأعمالهم" �القيام �من �ويمنعهم �يسك�dم �حيث �لهم �اCيتة �Iخت �أو�روح �اCيت، �Iخ �روح :�تعقب

 ).186،�صالقديمالفلكلور,يالعهد
 321،�صشرحديوانلبيد�1
 .215م1،�الحماسةالبصرية�2
�جواد�3 �ع&ي، �سmم: قبل العرب تاريخ ,ي �ا�فصل �قبائل�5/176، �عند �موجود �¡عتقاد �هذا �ومثل ،

الطوارق�حيث�يعتقدون�أن�أرواح�أجدادهم�تصعد�من�القبور�لتقدم�لهم�النصيحة�والسلوى،�فتخرج�

 .)54ص،�الفلكلور,يالعهدالقديم:�ليعرفن�أخبار�أزواجهم�اذا�ابتعدوا�ع�dن"�(فريزر النساء�إcى�القبور�
 .5/176،�ا�فصل,يتاريخالعربقبل�سmم�4
 .97،�صديوانه�5
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  وراـــــــــجـــهفـــونبــــــفـــحلـــاتــــــهـــإل  ن»مــــــــــــةبـــــــــارثــــــ�9حـــمقــــــتـــلـــعـــج  

و6ي�محاربة�الرسول�ص&ى�هللا�عليه�وسلم�تسنيم�القبور�ورفعها�عن�سطح�Iرض،�د�لة�

لزعم�العرب�أن�أرواح�أمواdhم�تؤثر�ف�dم�فتحم�dم�وتدافع�؛كب��ة�ع&ى�تقديس�الجاهلي�ن�لها�

�و£ي�،�ع�dم �عبادة�IسMف �دفعهم�إcى �هو�الذي �¡عتقاد �وهذا �حياdhا، �6ي �تفعل �كانت كما

�ال �فروع �أهم �وlيمان�من �Iرواح �وتحض�� �الكهانة �شيوع �إcى �أدى �كما �القديم، دين

  .�1بتناسخها

�شك �تعيش �يتخيلوdeا �جعلهم �حية �الروح �ببقاء �العرب  واعتقاد
ً
Mهو��� �الحياة �أشكال من

�يستعمله� �ما �معاشها �6ي �تستعمل �Ïف� �الدنيا، �الحياة �6ي �lنسان �حال �إcى �يكون �ما أقرب

�يخرجون� �كانوا �ولذا �وشراب،�وكساء، �وطعام، �نوم �يحتاج�إليه�من �ما �إcى �وتحتاج lنسان

اء�وكانوا�يسقوdeا�بصب����ء�من�ا�C.حص|dا�"مما�يأكلونه�ويشربونه�يسموdeا�باسم�اCيت..

  .�2ع&ى�الق��"

�وقف� �dÑا، �وتضريجها �بالدماء، �جوانd²ا �ونضح �القبور، �ع&ى �عقر�lبل �عادdhم �من وكان

�يقصر�دونك،� �والوصف �فيك، �بما ���يحيط �"لو��أن�القول �فقال: �ق���النجا��� �ع&ى رجل

  ��3طنبت�بل��سهبت،�ثم�عقر�ناقته�ع&ى�ق��ه�وقال:�

ناقـــــــــاشـــجـــرالنـــىقبـــرتعلـــعق   ـــّيِ  هـــاقلـــهصيـــتـــبأخلصـــضعضـــبأبي  ��

  هـــــــــــــــلـــبـــتقـــ��مـــوأنـــنلـــ�9مـــيقـــعل    هـــريرواحلـــدقبـــهعنـــليـــتعـــانــــــهـــل

                                                           
�الرجل�الشريف�عند�موته�مباشرة�ح���FاCرأةومن�ذلك�أن��1 اCقMة�(ال����Fيعيش�لها�ولد)�كانت�تتوطأ

الروح�من�الجسد�الفاني�إcى�أحشاء�اCرأة،�و6ي�ذلك�يقول�بشر�بن�أبي�خازم��يبقى�أو�دها،�حيث�تنتقل

  6ي�رثاء�جنباء�بن�الحارث�من�ب��µوالبة:�

النساءيطأنه
ُ

تظلمقاليت  يقلًن:أ¢يلقيع%ىا�رءم¡�ُر 

 )�88(ديوان�بشر،�ص
2� .5/159،��سmما�فصل,يتاريخالعربقبل
3� .2/366،�و�دبالكامل,ياللغة
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�الجاهلية،� �6ي �ق��ه �ُيعقر�ع&ى �ممن �وكان �مكّدم، �بن �ق���ربيعة �ع&ى �ثابت �بن ومّر�حّسان

  1فنفرت�ناقته�فقال:�

 ــهفــــنــاُقمـــــانـــرييــــــــــفـــنــ¢ت  
َّ
   هُ ــــــــــــــــــــــإن

َ
 ـــش

َ
اُبخ   روِب ــٌرلحـــــــْسعَ ـــــــٍرمِ ـــــــــْم ــــرَّ

ت  ¢ 
َ
ربيـــــــــْبعَ ـــــ ٍم ـــــــــــــــنمكــةبـــــــــعـــــــــَدنَّ  ــــىالغــــقــوس  دَّ

َ
نــــ9َْ�هبِ ــــواديق

َ
  وِبـــذ

رٍقمهــاروطــــفــســلو¢ال  
َ

 ركتــلت  ٍه ـــــمــوُلخ
ُ
  وبــــرقــــ%ىالعُ ــ���عــمــاتــهـ

� �Fح� �عندهم �العادة �هذه �انتشرت ���ولقد �بأن �أبناءهم �Wباء �dÑا �يو��� �وصية غدت

�Iشيم� �بن �جريبة �قال �بالفقر�والُعدم، �عل�dم �دعوا �وإ� �موdhم، �بعد �تنفيذها �6ي يبخلوا

  :�2ابنه�امخاطبً 

فادف��بح   اء،ماVuـــإذامتُّ   اــــرَّّوَزراكبـــوى�صــــس
َ

  رخ�ن،أوُيف

مطي     ��ــــفإنأنتلمتعقرع%يَّقام,يماللكالدهرحـالبmف  

�ع&ى� �العصر�Iموي، �إcى �سائدة �بقيت �أdeا �ف�dم، �وتأصلها �العادة �مظاهر�تأث���هذه ومن

الرغم�من�أن�الشريعة�lسMمية�قد�أبطل|dا�6ي�قول�الرسول�ص&ى�هللا�عليه�وسلم�"��عقر�

  .4مروان�واcي�العراقفقد�عقر�الفرزدق�الشاعر�فرسه�ع&ى�ق���صديقه�بشر�بن��63ي�lسMم"

واختلف�6ي�تفس���هذه�العادة،�فقال�قوم:�إنما�كانوا�يفعلون�ذلك�مكافأة�للميت�ع&ى�ما�

�إعظاًم  �ذلك �يفعلون �كانوا �إنما �آخرون: �وقال �ل¿ضياف، �وينحره �حياته، �6ي �يعقره �اكان

ك�أdeا�للميت�كما�كانوا�يذبحون�ل¿صنام،�وقيل:�إن�lبل�أنفس�أموالهم،�فكانوا�يريدون�بذل

  .5هانت�عل�dم�لعظم�اCصيبة

                                                           
 .364م،�ص1974سيد�حنفي�حسن�ن،�الهيئة�اCصرية�العامة�للكتاب،�القاهرة،�:�،�تحقيقديوانه�1
�محمد�2 �أحمد �الحو6ي، الشعرالجاه%ي: من العربية �القاهرة،�الحياة �للكتاب، �العامة �اCصرية �الهيئة ،

 .493م،�ص1972
 ،�كتاب�العقيقة.صحيحالبخاري �3
4���õلوW�: ر� .311+2/310،�ببلوغ
 .268،�صديوانه�5
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�تكريًم  �العقر�كان �أن �"إcى �الحو6ي �الدكتور �وإشهارً �اويذهب �ب�ن�الناس،��اللميت، لفضله

بما�نحر�بنوه�من�ذبائح�óطعام�الفقراء،�وإذا�كانوا�قد�تياسروا�لتوزيع�لحم�الذبائح��اوتباهيً 

ويعلل�ذلك�بأن�"بعض�الناس�ما�،�1ع&ى�اCحاويج،�فقد�عقروا�ع&ى�القبور�óطعام�اCحاويج"

زالوا�إcى�اليوم�يعقرون�الذبائح�ع&ى�عتبة�الدار�أو�ع&ى�اCق��ة،�ويوزعون�اللحم�ع&ى�الفقراء،�

ثم�إن�الرعاة�6ي�أري��يا�إذا�مروا�بمقابر�أقرباdjم�حلبوا�البقرة،�والقوا�ببعض�لب�dا�ع&ى�الق���

  .2ذاكرين�اسم�الرجل"

ة�يش���إcى�اختفاء�أصلها�والباعث�ع&ى�وجودها،�وأرى�أdeا�و¡ختMف�6ي�تفس���هذه�العاد

بقايا�طقس�جنائزي�قديم،�ينساق�6ي�سياق�توف���الطعام�لروح�اCيت�ال��Fترتاح�لوجوده،�

��deم� �ذلك �الحو6ي، �الدكتور �ذهب �كما �اCحاويج �العقر�إطعام �هذا �وراء �من �الهدف وليس

� �أو�يربطوdeا �ي��كوdeا، �ثم �النوق �ينحرون �عتبات�كانوا �النحر�ع&ى �إن �ثم �وتموت، �تب&ى �Fح

الدور�يرتبط�عند�الشعوب�القديمة�بدفن�اCوتى�تحت�هذه�العتبات�ح��Fتبقى�روح�اCيت�

 
ً
�انطMق �البيت �أهل �من �صب��اقريبة �عن �ساقه �الذي �والدليل �Iرواح، �تناسخ �مبدأ من

اعتقادهم�بأن�أرواح��الحليب�ع&ى�قبور�Iري��ي�ن���يدل�ع&ى�إطعام�اCحاويج؟�بل�إنه�يؤكد

  موتاهم�£ي�ال��Fتشرب�هذا�الحليب؟�

��بد�أن�يكون�هذا�النحر�كما�يقول�الدكتور�جواد�ع&ي:�"من�الشعائر�الدينية،�والعقائد�

،�وإنما�هو�االجاهلية�ال��Fلها�عMقة�باCوت،�وباعتقادهم�أن�موت�lنسان���يمثل�فناء�تاًم 

  .3انتقال�من�حال�إcى�حال"

� �6ي �أن�فالروح �الجاهلي�ن �أشعار�الشعراء �من �ويستدل �وتعطش، �تجوع �العربي التصور

  :�4موتاهم�يأكلون�ويشربون،�فهذا�أوس�بن�حجر�يرثي�عمرو�بن�مسعود�Iسدي�فيقول 

                                                           
،�ويرى�يح��Ëالجبوري�"أن�هذه�العادة�كانت�óكرام�493،�صالحياةالعربيةمنالشعرالجاه%ي:�الحو6ي�1

 .318م،�ص1986،�مؤسسة�الرسالة،�ب��وت،�5،�طالشعرالجاه%ي،خصائصهوفنونهاCيت"�
 .494+493،�صالحياةالعربيةمنالشعرالجاه%ي�2
 .6/130،�تاريخالعربقبل�سmما�فصل,ي�3
 .25ديوانه،�ص�4
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  شحمالسناممنالكوما�قاحيد  زلواــــا�طعمالÏيو�مواتإنن  

�بقايا� �من �النابع �الحقيقي �معناها �ع&ى �البيت �هذا �6ي �Iموات �µمع� �نحمل �أن فلنا

�كما� �رواية�البيت �6ي �نبّدل �اCجازي،�أو�أن �معناها �ع&ى �نأخذها ��ن �و��ضرورة معتقداdhم،

  .1فعل�ال�¶يدي�6ي�أماليه�حيث�روى�البيت�"اCطعم�الجار�وIضياف"

�ال �هذا �من �تأكل �Fال� �£ي �Iموات �غريبً فأرواح �ليس �¡عتقاد �هذا �ومثل ع&ى��اطعام،

�ع&ى� �ق���ع���ف�dا �ألف �مئة �عن �القديمة �مقابر�البحرين �6ي �كشفت�الحفريات �فقد العرب،

�جوار�Iموات �إcى �وجواهر�وضعت �وح&ي �للطعام، �وأوان �غريبً 2أدوات �وليس �عن��ا، كذلك

�البابلي�ن �عند �اCوتى �أرواح �إطعام �عادة ت
َ
�ُعِرف �فقد �القديمة، �واCصري�نI3مم ،4�،

  .5وlغريق

�اعتقادهم� �ع&ى �يدل �الدعاء �وهذا �للميت، �بالسقيا �الشعر�الجاه&ي�الدعاء �6ي �تكرر وقد

�أبًد  �Ïف� �اCاء، �6ي �الشديدة �ورغب|dا �وصداها، �وهيامها �الروح �اسقوني،��ابعطش تصيح

ني،�ورأينا�من�قبل�ارتباط�الهامة�بالهيام�وهو�جنون�العطش،�وأن�الصدى�يدل�ع&ى�اسقو 

�وغالبً  �العطش، �وليس��اشدة �روحه، �إcى �أي �وهامته �اCيت �لصدى �بالسقيا �الدعاء �كان ما

للميت�نفسه،�فأوس�بن�حجر�يستسقي�لق���فضالة�بن�كلدة،�ويدعو�له�باCطر�الغدق�الذي�

 lو���ë6بكار�فيقول:�يسقي�صداه�رفها�6ي�الع�  

  الـــع%ىصداكبصا,ياللونسلس  هأرٌج ــــــــــــــــــانلـــــــــحـــــــٌكوريـــ¢زالمس  

   هُ ــيسقيصداكوُممساهوُمْصَبح  
ْ
ظـــحفــــكمـــاورمســـهـــِرف

َ
  mلـــوفبأ

                                                           
�العباس�1 �بن �محمد �هللا �أبو�عبد �ال�¶يدي، ال��يدي: �الدكن،��،أماhي �حيدر�أباد �العثمانية، دار�اCعارف

 .217م،�ص1948
 .142،�صم1986،�ديسم���337،�ومجلة�العربي،�العدد�1/537،�ا�فصل,يتاريخالعربقبل�سmم�2
 .233،�ص�وhىمغامرةالعقل:�انظر:�السواح،�فراس�3
 .106،�صفجرالضم��:�،�وبرستد،�جيمس�ه·�ي 81،�صماقبلالفلسفة:�انظر:�فرانكفورت�4
 .51،�صوالفلكلور,يالعهدالقديم،�83،�صأدونيسأوتموز :�انظر:�فريزر �5
 .105،�صديوانه�6



140 

  1وتدعو�الخنساء�لهام�صخر�بالسقيا�فتقول:

ــوارـــعالغيـــرابيـــوبمــــــص  ـرهــــــتقبـــنــــــمـــضاmدً ــــــىبـــقـــأس     وثالسَّ

  ارــــروي,يالقفـــــــامبالــــقاههـــســـي  ـيـــــــــــــــكـــيذاكإ¢لـــؤالـــــــــاســــــوم  

ومن�ثم�وقد�تطور�هذا�الدعاء�من�الدعاء�للهامة�والصدى�إcى�الدعاء�بسقيا�الق���نفسه،�

  .�2البMد�ال��Fضمت�هذا�الق��

�تراث�دي��µقديم�أو�بطقس�سحري�يرتبط�بتقديس� ويبدو�أن�لهذا�الدعاء�عMقة�ببقايا

قبور�ملوكهم�وأجدادهم،��عتقادهم�بأن�أرواح�هؤ�ء�تضرهم�وتنفعهم،�فكانوا�يستسقون�

،�واعتقاد�العرب�dÑذه�القبور�ال��Fكانت�6ي�الغالب�ع&ى�رؤوس�الجبال،�ويستدعون�dÑا�اCطر

�يستسقى� �قولهم: �مثل �أشعارهم �فك���6ي �عندهم، �اCطر�معروف �إنزال �ع&ى �اCلوك بقدرة

�به �الغمام �أو�يستسقى �بوجهه �3الغمام �عليه�، �درج �ما �أخالف �µفإن� �الفهم �هذا �ظل و6ي

  :�4القدامى�واCحدثون�6ي�تفس���بيت�ذي�lصبع�العدواني

  أضربكح��تقولالهامةاسقوني  ياعمروإنلمتدعشتميومنقص��  

 هذا�البيت�الذي�اتخذوا�منه�حجة�ودلي
ً
M��،م�لسفك�الدماءd²ع&ى�وله�العرب�بالثأر،�وح

  واستدلوا�من�خMله�ع&ى�تعطش�روح�القتيل�لدم�القاتل،�ورغب|dا�6ي�الثأر�منه.

                                                           
 .58+57ص،�ديوا®Vا�1
2�� �268ص�،ا�فضلياتانظر: الذبياني، النابغة �وديوان �121ص، حجر، بن أوس �صوديوان ،108�،

الخطيم بن قيس �تحقيقوديوان ،� �Iسد،: �دار�صادر3طناصر�الدين ،� ،� �ص1919ب��وت، ،�237م،

 .18�،76�،100،�صوديوانالخنساء
�الديك،�إحسان�3 ،�مl�،1982سكندرية،�رسالة�ماجست��،�جامعة�ا�اء,يالشعرالجاه%ي:�خضر�انظر:

،�مجلة�مؤتة�للبحوث�والدراسات،�العدد�âستسقاء,يالشعرالجاه%ي:�،�وأبو�سويلم،�أنور 243+54ص

 .23م،�صI1986ول،�
�وتحقيقديوانه�4 �جمع ،� :� �اCوصل، �الجمهور، �مطبعة �الدليم�، �ومحمد �العدواني �الوهاب م،�1973عبد

 .92ص
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،�2وا��Cد�1وقد�أصاب�هذا�البيت����ء�من�التصحيف�والتحريف،�فهو�كما�رواه�الض®�

�عمرً  �فالشاعر�سيضرب �تقول"، �Fح"� �بد��من �اسقوني" �الهامة �تقول �"حيث ع&ى��ابرواية

رأسه�حيث�مقتله،�وحيث�تخرج�من�هذا�اCكان�الهامة�عط���ëهائمة�تطلب�اCاء�والسقيا،�

و��إشارة�6ي�هذا�البيت�إcى�أن�السقيا�سقيا�دم���سقيا�ماء،�ثم�إن�الهامة���تخرج�من�رأس�

�3إنما�"كانت�الجاهلية�تقول�ليس�أحد�يموت�فيدفن�إ��خرج�من�ق��ه�هامة"القتيل�وحده،�و 

 سواء�مات�قت
ً
M� ا�السقيا�لم�يكن�للذي�مات�مقتوd²أو�مات�حتف�أنفه،�فصياح�الهامة�وطل 

ً
��

  ل¿خذ�بثأره.�اللذي�مات�ميتة�طبيعية�و��تستد�ي�ميتته�صياًح �اوحسب،�وإنما�كان�أيضً 

�õلوW4ابنه�ا��6ي�تفس���قول�أحد�الشعراء�مخاطبً و��أرى�كذلك�ما�رآه��:  

  بـــــرقـــــوقمــــةفــــزقونhيهامــــو¢ت    امللمرءعائبــــهـــــاءالــــإنزقــــف

  تنادي:أ¢اسقونيوكلصدىبه    بــــذوائــ·Vاالــضمـوتلكال��تبي

�اسقوني...��ح�ن �Fهام� �صاحت �تركته �فإن �قتلت، �إن �ثأري �ت��ك �� �له: �"يقول قال:

ويحتمل�أنه�يريد�صعوبة�Iمر�عليه�وهو�مقبور�إذ�لم�يثأر�به،�ويحتمل�أن�يريد�صعوبة�Iمر�

  .5ع&ى�ابنه�يع��µأن�ذلك�عار�عليه"

�بالثأر �Iخذ �يش���إcى �الشاعر�� �ال6فقول �¡حتما�ت �هذه �كل �كانت �وإذا �ذكرها�، �F

Wلو���õواردة�فلماذا���يكون�قول�الشاعر�"وتلك�ال��Fتبيض�م�dا�الذوائب"�6ي�سياق�خوف�

                                                           
 .165،�صا�فضليات�1
 .2/220،�الكامل,ياللغةو�دب�2
 .15/246دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�د.ت،��،بذلا�جهود,يحلأبيداود:�السهار�نفوري،�خليل�أحمد�3
4���õلوW�:رب� .2/312،�بلوغ
 اCرجع�السابق،�والصفحة�السابقة.�5
6��:��Êومع�ذلك���نعدم�مثل�هذا�الربط�6ي�الشعر�الجاه&ي�6ي�مثل�قول�مغلس�الفقع  

ـــــــــانــممكــــــــعلمتمقدـــــــاكـــوإنأخ    باتسفىعليه�عاصر  ه
ُ
  بسفحق

ــهـــنـــلجـــــوإذاالليــــلههامةتدع    ـــــــــــائـــــhmّيثـــهــلللـــــــرهـــــــــيعـامــــــنـــــب  ا  ـر
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هذا�الرجل�من�عطش�روحه�وجوعها�بعد�موته،�وبذلك�يأتلف�قول�الشاعر�مع�قول�جريبة�

  بن�Iشيم�ح�ن�طلب�من�ابنه�أن�يعقر�الناقة�ع&ى�ق��ه.

�الخمر�ع&ى �تفس���سكب �يمكن �سبق �ما �ضوء ��و6ي �أنه �ع&ى �الجاهلي�ن �عند -ق���اCيت

�ورائه��-كالعقر�والنحر �من �ويقصد �السومري�ن، �إcى �جذوره �تمتد �قديم �µدي� �طقس بقايا

  إرضاء�روح�اCيت�والتقرب�إل�dا،�تقول�أسطورة�موت�جلجامش:�

  "جلجامش�بن�نينسون�يرقد�6ي�ق��ه  

  6ي�مكان�التقدمات�قدم�الخ�¶�  

  .1الخمر"و6ي�مكان�القراب�ن�سكب��  

،�وها�هو�قس�بن�2فقد�كانت�الخمرة�مقدسة،�تقدم�قراب�ن�ل«لهة،�وتوضع�6ي�ق���اCيت

  :�3ساعدة�lيادي�يربط�ب�ن�الق���والصدى�والخمر�فيقول�6ي�رثاء�صديقيه

االستبارًح ــــــىق�9يكمــــــمعلــــــأقي      اـــــداكمـــطوالاللياhيأويجيبص

    ـاــــمــــراكـــــــلثــــاأبـــــــذوقاهــــــإنلمتــــــف  ةــــــدامــــــامنمــــــق�9يكمأصبع%ى

�هذا� �يمارس �أو�أن �dÑا، �ق��dÔما �ثرى �يبّل �أن �من �ف�Mأقل �خمرته �صداهما �يذق �لم فإذا

  الطقس�ع&ى�ق��dÔما�إرضاء�لروح�dما.�

  :�4بالخمر�فيقول �ويو����حاتم�الطائي�زوجه�"ماوية"�أن�تنضح�ق��ه

ط  
ُ
Vuاقبـــــرفانَضِح ــــــمنالخم  ةــــــــــــفـــأماويإمامتفاسãيبن   ــريـــنَّ

يا�6ي�أرض�بعيدة��� إن�أك���ما�يقلق�الشاعر�الجاه&ي�بعد�موته�أن�تبقى�روحه�هائمة�َصدْ

  ماء�ف�dا�و��خمر:�

                                                                                                                                             

) يكن�أص�،�ولما).�وأعتقد�أن�مثل�هذا�¡عتقاد�قد�جاء�متاخرً 2/312بلوغ�رب،
ً
M� وأنه�تطور�اومعتقًد�،

 من�دم�القربان�الذي�كان�يراق�ع&ى�ق���اCيت�إcى�دم�القتيل�الذي�كان�يسفك.
 .141ترجمها�عن�Iكادية�سامي�سعيد�Iحمد،�ص:�ملحمةجلجامش�1
 .233،�صمغامرةالعقل�وhى:�السواح�2
 .1/215،�الحماسةالبصرية�3
 .45،�صديوانه�4
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ماءهناكو¢   أماويإنيصبحصدايبقفرة  ¢  1خمرمن�رض

�أرواح� �قراب�ن��فحياة �من �Iع&ى �العالم �سكان �لها �يقدمه �ما �ع&ى �متوقفة الجاهلي�ن

�6ي� �البابلي�ن �عند �نجد �نحو�ما �وIقذار�ع&ى �ال��اب �أو�أكلت �جائعة �وإ��بقيت وأضحيات،

  حوار�جلجامش�مع�أنكيدو�حينما�زار�Iخ���العالم�Iسفل:�

  يعتdÑ��µا.��"هل�رأيت�اCّيت�الذي���تجد�روحه�من

  لقد�رأيت،�

  .�2إنه�يأكل�Iقذار�وما�يرمى�6ي�الشوارع�من�فتات"

  الروحوالغرب:

�اCشرق� �وجعلت �وعبدdhا، �فمّجدdhا، �الشمس، �lلهة �حول �القديمة �الديانات تمحورت

(أرض�طلوعها)�منطقة�اCيMد�وعودته،�وجعلت�الغرب�(أرض�غياdÑا)�منطقة�اCوت�والحياة�

وقابلت�ب�ن�الصباح�واCساء،�وب�ن�الحياة�واCوت،�يقول�اCتعّبد�اCصري�القديم�بعد�اCوت،�

�ولكن� �اCوت، �6ي �كما �Iرض �تظلم �الغربي، �Iفق �6ي �تغيب�ن �"عندما �إل�dا: �خطابه موّجها

عندما�ينبثق�ال�dار�وتشرق�ن�6ي�Iفق،�ي�dضون�وينتصبون�ع&ى�أقدامهم،�إdeم�يحيون��نك�

  �.3تشرق�ن�من�أجلهم"

�تبعً  �"شفش" �الكنعانية �الشمس �إلهة �رسو �اوتعد �اليومية  لرحل|dا
ً
�تشكل��� �"و£ي ل«لهة

،�ومكان�سكن�Iموات�الذي�احلقة�وصل�ب�ن�مكان�سكن�Iحياء�حيث�تعطي�الضوء�deارً 

 تط���من�فوقه�لي
ً
M"4.  

                                                           
 .50صاCرجع�السابق،��1
 .2/221ج��1م�،قصةالحضارة:ديورانت،�ول :�،�وانظر226،�صمغامرةالعقل�وhى:�السواح�2
،�وقد�ربطت�Iساط���القديمة�ب�ن�اCوت�والنوم�كما�رأينا�وأشار�59،�صماقبلالفلسفة:�فرانكفورت�3

 .60،�أية:��نعامسورةالقرآن�الكريم�إcى�ذلك�6ي�قوله�عز�وجل�"هو�الذي�يتوفاكم�بالليل...."�
 .42،�صمmحموأساط��منأوغاريت:�فريحة،�أنيس�4
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واعتقد�اCصريون�أن�الشمس�تموت�كل�يوم،�وتقوم�برحل|dا�الروحية�تحت�Iرض�لتولد�

.�1جديد�6ي�اليوم�التاcي،�لذا�كان�مدخل�العالم�السف&ي�6ي�نظر�lنسان�القديم�6ي�الغرب�من

ليعيش�هناك،�فصار�الغرب�مقام�Iبدية،��اوخيل�إليه�أنه�يذهب�بعد�موته�مع�الشمس�غربً 

،�واعتقدوا�أن�الجنة�ال��Fف�dا�2وعالم�Iموات،�وب��µاCصريون�مقابرهم�"Iهرام"�غرب�ال�dر

�الشمسIروا �مغرب �حيث �الغربي �الجبل �خلف �تقع �الخّ��ة �3ح �الذي�، �هو�اCكان والغرب

�نسوًر  �رأى �عينيه �دانيال �"رفع �فح�ن �الكنعاني، �التصور �6ي �اCوت �منه �من��ايقبل آتية

  ،�تلك�النسور�ال��Fحملت�معها�أسراب�اCوت�فقضت�ع&ى�ابنه�البطل�"أقهت".4الغرب"

�ر  �القديمة. �الشعوب �من �كغ��هم �الشمس،�والعرب �وغياب �واCوت �الغرب �ب�ن بطوا

�وجبً  �الشمس �ووجبت �هو�اCيت، �اللغة �6ي �Iول��اووجوبً �افالواجب �µعCا� �و6ي �غابت، إذا

  :�5يقول�قيس�بن�الخطيم

  مـــــاهـــــهـــــناأطاعتبنوعوفأم��ً     بـــــعنالسلمح��كانأولواج

�بان �ُمَغ�ْ �ب�ن �واختفائه�وجمعوا �وس��ه، �وحده، �ال��ëء، �deاية �وب�ن �وغيوdÑا، ،�6الشمس

�إdeا� �ويقال �لها، ���أصل �كلمة �"و£ي �مغرب"، �"عنقاء �فقالوا: �الغرب �إcى �"العنقاء" وأسندوا

طائر�عظيم���ترى�إ��6ي�الدهور،�وقيل�هو�طائر�لم�يره�أحد،�ويكون�عند�مغرب�الشمس،�
                                                           

نجيب�ميخائيل�إبراهيم،�مكتبة�Iنجلو�:�،�ترجمةالحياةاليومية,يمصرالقديمة:ألن،�انظر:�شوزتر�1

� �القاهرة، �صم1956اCصرية، �وفرانكفورت80، ،:الفلسفة قبل �صما �والخازن 63، ،� ،�أوغاريت:

 .195ص
 .42م،�ص1998،�العدد�الثاني�سنة�مجلةإبداع�حكمة�اCصري�ن،:�مرادوهبة،��2
 .113،�ص�دبوالدينعندقدماءا�صري�ن،�زكري،�أنطون �3
 .195،�صأوغاريت:�الخازن،�نسيب�4
،�و6ي�رواية�للط��اني�أوردها�البقا�ي:�يؤتى�العبد�6ي�ق��ه�"فيقال�له:�اجلس،�فيجلس�وقد�90،�صديوانه�5

)،�ويعتقد�الناس�6ي�كوي·¶لند�"بأن�Iطفال��234،�صسرالروحوقد�أضيفت�للغروب"�(�مثلت�له�الشمس

يصنعون�6ي�الغرب�البعيد،�حيث�تستقر�الشمس�6ي�اCاء�كام&ي�النمو،�و6ي�رحل|dم�من�أرض�الغروب�إcى�

 ).�93،�صأدونيسأوتموز :�جيمس،�أرحام�النساء�يتحولون�إcى�عصاف��"�(فريزر 
 ،�"غرب".اللسان�6
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وصف�اCسعودي�هذا�الطائر�فقال�"إن�وجهه�ع&ى��.�1نه�يغرب�بكل�ما�أخذه"�اوسم��مغربً 

مثال�وجه�الناس،�له�أربعة�أجنحة�6ي�كل�جانب�منه،�وله�يدان�ف�dما�مخالب،�وله�منقار�

ع&ى�صفة�منقار�العقاب،�غليظ�أصيل،�وقع�بنجد�والحجاز�6ي�بMد�قيس�عيMن،�ولم�يزل�

  .2هناك�يأكل�من�الوحوش�والصبيان�وغ���ذلك�من�الd²ائم"

إcّي�أن�العرب�ربطت�ب�ن�هذا�الطائر�وفعل�اCوت�الذي�يصطنعه،�فسموا�الداهية��ويخيل

وهو��3ومغربة،�ومن�أمثالهم"�"طارت�به�عنقاء�مغرب،�أي�ذهبت�به�الداهية"�اعنقاء�مغربً 

،�ويمت�بصلة�إcى�البومة�5،�والطائر�اCصري�"بينو"4شبيه�6ي�شكله�وفعله�بالطائر�الباب&ي�"زو"

� �أdeا �وصفت �Fبالروح�ال� �عMقة �لها �معتقدات�أصحاdÑا، �6ي �هذه�الطيور أم�الصبيان،�وكل

واCوت�واCنية�ال��Fإذا�حضرت�"فقد�تخطف�الرضيع�من�يم�ن�ذرا�ي�أمه،�مثلما�تفعل�مع�

  .6من�بلغ�من�العمر�عتيا"

وقد�أشار�الشعراء�الجاهليون�إcى�هذا�الطائر�Iسطوري�الذي�يخطف�الناس�ويحلق�dÑم�

�µ7هذيل�فقال�أحد�ب�:  

  بيا�غربالعنقاءعندأåيكلب  تــــدنيلحلقــــيلمتلــــفلوأنأم  

                                                           
 ،�"عنق".اللسان�1
 .2/225،�مروجالذهب:�اCسعودي�2
 ،�"عنق"،�و�"غرب".اللسان�3
�توماس�4 �بلفينش، �ترجمةعصر�ساط��: ،� :� �القاهرة، �العربية، �دار�ال�dضة ،��Êالسي� م،�1966رشدي

 ،�وقد�ذكر�اCؤلف�طائر�العنقاء�باسمه�ع&ى�أنه�ط���باب&ي.424ص
عبد�هذا�الطائر�6ي�هليوبوليس�باعتباره�روح�أوزوريس،�وهو�،�1/155،�معجم�ساط��:�الخوري،�لطفي�5

تجسيد�للشمس،�شd²ّه�lغريق�بالعنقاء،���يظهر�إ��مرة�واحدة�كل�خمسمائة�سنة�وهو�يشبه�6ي�شكله�

 العقاب.
 .348+347،�صنصوصمقدسةونصوصدنيويةمنمصرالقديمة:��لويت،�كل���6
 .1/282،�ا�عانيالكب���7
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�يقال� �"وقوله�لحلقت�بي�اCغرب�أي�لهلكت�كما �البيت�فقال: وعلق�ابن�قتيبة�ع&ى�هذا

  :�2،�وقال�الحادرة�6ي�هذا�اCع1�µشالت�نعامته"

 كأنعقي  
ً
m  وطارتبه,يالجوعنقاءمغرب  ,يالضÏىحلقتبه

ولذا�تراني�بعد�ما�قدمت�عن�هذا�الطائر،���أقف�عند�الحدود�ال��Fرسمها�الجاحظ�6ي�

�والتغريب �و¡غ��اب �من�الغرابة �مشتق �فذكر�أن�اسمه �الغراب، �أذهب�إcى�3تعريف �وإنما ،

� �اCغرب، �والعنقاء �بالغرب �عMقة �له �الغراب �اسم �أن �فأرى �ذلك �من �الطائر�أبعد �لهذا وأن

�الشعوب�وميثو �أسطورية�اجذوًر  �عند �وإنما �وحسب، �العرب �عند �ليست �عميقة لوجية

�إله� �"أبولو" �وب�ن �بينه �ويربطون �الطائر، �هذا �يقدسون �lغريق �كان �"فقد �Iخرى القديمة

النبوءة،�كما�كان�الرومان�يعتقدون�أنه�يستد�ي�سقوط�Iمطار�إذا�م���ëع&ى�الرمال،�وما�

  .4باCوت"�ااب�نذيرً زال�الناس�6ي�بعض�جهات�أوروبا�يعدون�نعيب�الغر 

ونظر�الناس�إليه�نظرة�خوف�وشؤم�ورهبة،��نه�يأكل�أجساد�اCوتى،�ولكي�يكون�الغراب�

مها،�وأبشعها،�وأشنعها�عند�العرب،���بّد�وأن�تكون�له�جذور�عقدية�
َ
من�أنكد�الطيور�وأشأ

�والت �التشاؤم �ب�ن �وتتأرجح �اCزاجية، �والتقلبات �اCشاعر�النفسية، �تتجاوز فاؤل.�عميقة،

�أكل� �طريق �عن �اCيت �صفات �اكتساب �"بوسعهم �أن �يعتقدون �كانوا �البدائي�ن �أن �سيما

جزء�من�جسده،�وربما�تصوروا�ع&ى�هذا�النحو�أن�الطيور�اCف��سة�ال��Fتعيش�ع&ى�أكل�

الرمم،�تمتلك�لهذا�السبب�الحكمة،�وغ���ذلك�من�الصفات�ال��Fكان�يتصف�dÑا�الشخص�

  .5اCتو6ى"

                                                           
 السابق،�والصفحة�السابقة.�اCرجع�1
 .92،�صديوانه�2
 .3/135،�الحيوان�3
 .133،�صالفلكلور,يالعهدالقديم:�فريزر،�جيمس�4
،�وقد�أشار�العرب�إcى�مثل�ذلك�6ي�أمثالهم�عن�الغراب،�فتحرزوا�من�التصريح�135اCرجع�السابق،�ص�5

من�غراب،��االع�ن�فقالوا:�"أصح�بدنً �باسمه،�وكنوا�عنه�با�عور،�مع�أنه�مشهور�عندهم�باóبصار�وصفاء

 ).�3/130،�الحيوانمن�غراب"�(�اوأبصر�من�غراب،�وأصفى�عينً 
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  مكانالروح:

من�العMقات�والوظائف،�وإنما�هو�صور�من�اCظاهر��اليس�اCكان�6ي�الفكر�اCيثوبي�نظاًم 

�فرًح  �أصحاdÑا، �بعواطف �تتلون �اCعاشة،  اوحزنً �ااCحسوسة
ً
�خوف �وشقاء، �سعادة �ا،

�عل�dا� �تضفي �حيث �باóنسان، �تحيط �Fال� �باCظاهر�الكونية �الصور �وتتأثر�هذه وطمأنينة،

  ل�dار�يربطان�الشرق�والغرب�بالحياة�واCوت�كما�رأينا�من�قبل.معاني�خاصة،�فالليل�وا

��Fال� �النظرة �تلك �للروح، �القديم �lنسان �بنظرة �مرتبطة �باCكان �الروح وتبدو�عMقة

�ونشأت� �كلها، �الحياة �خرجت �فلقد �وdeاي|dا، �الروح �وأولية �واCخلوق، �الخالق �ب�ن وحدت

�Iعماق،�أو�الهاوي �6ي �التكوين�Iوcى �Iوcى�(مرحلة �ع&ى�اCياه �والليل�الغمرة �حيث�الظMم (

�لجة� �من �Iوcى �النشأة �ظهور �ع&ى �والتكوين �أساط���الخلق �معظم �"وتؤكد �واCاء، والخواء

�الذي� �اCظلم �اCائي �الرحم �£ي �تعامة �كانت �البابلية �التكوين �أسطورة �ففي �Iزلية، الظلمة

"� �نجد �اCصرية �Iسطورة �و6ي �الكون، �عنه �اننشأ �اCائي�ون" �والرحم �اCظلم، �البدئي لعماء

الذي�أنجب�أول�Wلهة�"رع"�وعند�الكنعاني�ن،�نجد�أنه�6ي�البدء�لم�يكن�هناك�سوى�ريح�

�وكانت� �وIرض، �السماوات �الرب �خلق �أنه �التوراتي �التكوين �و6ي �مظلم، �وخواء عاصف،

�تنبث �السومرية، �Iسطورة �و6ي �الغمر�ظلمة، �وجه �وع&ى �خالية، �خربة �Iجرام�Iرض ق

  .1السماوية�من�ظلمة�العالم�Iسفل"

،�وبي�dما�تكون�رحلة�الحياة�ال��Fاهكذا�كانت�بداية�البداية،�وهكذا�£ي�deاية�ال�dاية�أيضً 

�الهواء �ب�ن �اCسافة �فتل¸ى �العالم، �ذاك �صوب �متوجهة �أو�خروجها �الروح �بذهاب �Ïتنت�

 I� �العلوي �العالم �سكان �والحركة �الفعل �قوى �صفة �والهوة�(الروح) �الهاوية �وب�ن حياء،

�ويص���هوى� �Iموات، �السف&ي �العالم �سكان �الذاتي، �والقصور �الخمول �قوى �مكان واCهواة

  :�2النفس�الذي�هو�lرادة�والغلبة�والحياة،�هو�اCوت�عينه�6ي�بيت�النابغة�الذبياني

  �نـــببمبـــةســـلمنيـــلك  وقالالشامتونهوىزياد  

                                                           
 .78،�صلغزعشتار:�السواح،�فراس�1
 .222،�صديوانه�2
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�Üكانت�مصدرً �1وتصبح�الب��Fسفل�الذي�تخرج��االIللحياة�جهنم�أرضية،�وبوابة�للعالم�

منه�Iرواح�فتتجمع�ف�dا،�لتلتقي�ع��ها�بسكان�العالم�العلوي،�حيث�يلجأ�Iحياء�إل�dا�من�

��Fح� �يريدون، �ما �كل �م�dا �ويسمعون �عل�dم، �وترد �فتجيd²م �ويكلموdeا، �Iرواح �تلك خMلها

�الحياة �أن �يظنون �إcى��لكأdeم �أخرى �مرة �سيعودون �Iموات �وأن �أصحاdÑا، �إcى �عادت قد

  :�2الدنيا،�قال�أحدهم

 عــــوتمجاشــيأنيدعــألمتعلم  
ً
اـــــ  اٍدكسورهـاـاءبـلمــــروالظــــمنالحف  

  عبحدورهاـصسيطلعمنجوفاء  هــــــــــــــأنـــــتبــــــــــــنـنــ��ظـــيحـــنــــاوبــــــــجــــف  

  ــهــــــــتأنـــنـــ¾��وأيقـــلقدسكنتنف    ـاـورهــــاٌبأمــــجـاعُ ــيـدنــدموالـــــقـيــس

  :�3وقال�آخر

ْضَبم  
َ
  ـورِ ـــصـmفعـــااختـــــهــيـالـــدمجــــوه  اــــاؤهـــــــــدعوناهمنعاديةن

 ــــــــوابــــرّدجــــف  
ً
  ُر ـــــــــيـــصـــاببـــاÛيـــابــــــــنــيـــــبإلــريــــــق  هــــــــــــتبـأنـــــككـــــاشـــــماـ

  :�4وقد���ترّد�الروح�ع&ى�منادdÔا،�قال�أحدهم�6ي�ذلك

  فماآضصوتيبالذيكنتداعيا  وتأباا�غوار,يالحفردعـوةــدع  

  ـوافياـسـذارياتالــهالـــــــيــلـــرعـــــــجـــت  مــــــلـــرمظــــــعـــوار,يقــــنأبـاا�غــــأظ  

                                                           
�"إdeا�أبغض�البقاع�إcى�هللا،�ماؤها�أسود�من�ن�ايقول�Iبشي��Ïواصًف �1 تأوي�إليه��ب��Üبرهوت�بحضرموت:

،�"وكلمة�حزرمات�ال��Fوردت�6ي�التوراة�ع&ى�375،�صا�ستطرف,يكلفنمستظرفأرواح�الكفار"،�

�اCع��µعMقة� �اللغوي�دار�اCوت،�ولعل�لهذا أdeا�¡بن�الثالث�من�أبناء�يقطان�تع��µحضرموت�ومعناها

�اCوت"�( �وادي �وأdeا �حضرموت �عن �أيضا �عندهم �عاشت �Fال� قبلبا�سطورة العرب تاريخ ,ي ا�فصل

 mتجمع��2/130م�س� �أي �Iموات �حضور �من �جاءت �تسميته �ويبدو�أن �باCوت �عMقة �لها �والكلمة .(

 أرواحهم�6ي�هذا�الوادي.
 .4+3/3،�بلوغ�رب�2
 .3/4اCرجع�السابق،��3
 .2/3اCرجع�السابق،��4
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  :�1وقال�آخر

البئــــــــــعـب  ــاجـــــــــلســــــــــهوالليــــــــــــتـــــاديـــــمنـــــوك     اـــــــــابــــاأجـــــــــارفمــــــــــادّيِ

��õلوWبيات�شاهًد �وقد�أورد�Iاهذه��� ع&ى�ما�كانوا�يفعلونه�6ي�اقتفاء�أثر�الغائب�إذا�غمَّ

عل�dم�أمره،�فكانوا�يذهبون�إcى�ب��Üعادية�قديمة،�مظلمة�القعر،�وينادون�ف�dا�يا�فMن�أو�يا�

،�أو�سمعوه�اسمعوا�صوته�ربما�توهموه�وهًم �اأبا�فMن�ثMث�مرات،�ويزعمون�أنه�إن�كان�حيً 

   .2من�الصدى

�6ي �ُيش��ط �ِلَم �فنقول: �نتساءل �أن �ولم��ولنا �مظلمة؟ �قديمة �عادية �تكون �الب��Üأن هذه

 
ً
6ي�سكون�الليل�وهدأته؟�وهل�هذا�مجرد�اقتفاء��ثر،�وبحث�عن�غائب؟�وإذا��ااCناداة�ثMث

  ؟!.اكان�Iمر�كذلك�فلم���يخرجون�ذلك�الذي�يرّد�عل�dم�إن�كان�حيً 

� �طقس �أو�بقايا �طقس �أمام �أننا �مقدسأرى �مكان �6ي �أصحابه �به �يقوم �قديم، �µ3دي�،

  .4يستحضرون�فيه�أرواح�غّياdÑم،�وقد�كانت�عادة�تحض���Iرواح�مشهورة�عند�السامي�ن

مستقر�الروح�إذن�6ي�التصور�العربي�الجاه&ي�هو�العالم�السف&ي،�أو�باطن�Iرض،�وبذا�

Iحياء،�والشعراء�لم�يذكروا�تكون�الب��Üنافذة�عالم�Iرواح�الذي�تطل�من�خMلها�ع&ى�عالم�

ذلك�صراحة،�وإنما�ذكروا�أن�أرواحهم�تكون�6ي�حفرة�أو�هوة�مظلمة،�خاوية،�خالية،�مليئة�

  .5بالصياح�والصراخ

ونظرا�لشفافية�الروح�وهMمي|dا�وخفة�وزdeا،�فإن�بمقدورها�أن�تخرج�من�العالم�السف&ي�

�أما �6ي �وتتواجد �البعيدة، �فتع���اCسافات �أو�ع���الق��، �الق��، �6ي �تكون �فقد �متعددة، كن

فوقه�أو�حوله،�وقد�تقف�ع&ى�قمة�جبل�أو�ربوة،�وقد�dhيم�6ي�الهواء�ب�ن�السماء�وIرض،�أو�

  د�أن�ما�يم�¶�تلك�Iماكن�ـجر،�بيــها�و��شــاء�فيــة�ال����Fمــاويــقد�تصل�إcى�Iماكن�النائية�الخ

                                                           
 اCرجع�السابق،�والصفحة�السابقة.�1
 اCرجع�السابق،�والصفحة�السابقة.�2
3� �Üا،�وخصص�لها�حر مقدسة�عند�العرب�حيث��كانت�البdصنام�عل�Iم�كحرم�الصنم.نصبت� 
 .50+48،�صالفلكلور,يالعهدالقديم:�انظر:�فريزر،�جيمس�4
 .2/154،�مروجالذهب:�،�واCسعودي104،�صديوانالخنساءانظر:��5
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  :�1عبيدجميعها�أdeا�خاوية�مظلمة،�خالية،�يقول�

  أو,يقرارمن�رض�نقرواح  أوصرتذابومة,يرأسرابية  

�من� �والجبل �صدر�البيت، �6ي �عبيد �روح �إليه �ذهبت �الذي �هو�اCكان �أو�الجبل فالرابية

�فهو� �روحه �إليه �تذهب �الذي �الثاني �اCكان �أما �قبل، �من ��حظنا �كما �اCقدسة Iماكن

ت�ف�dا�و��شجر.القرواح،�Iرض�الفضاء�ال����Fيستمسك�ف   �dا�اCاء،�و��َنبْ

،�ومن�Iمكنة�ال��Fتذهب�إل�dا�الروح�وتتواجد�ف�dا،�اCواضع�النائية�البعيدة�عن�lنس

�فخرهم� �معرض �6ي �Iماكن �تلك �ذكر�الشعراء �وقد �السابلة، �أرجل �إل�dا �تصل �� �Fوال

�ر  �واجتيازها �Iماكن �تلك �إcى �الوصول �ع&ى �وقدرdhم �وقوdhم، �من�بشجاع|dم، �dÑا �ما غم

  :�2مخاوف�فقال�امرؤ�القيس

ــــدىبـــــصــــأنالــــركــــةقفــــوداوي  هـا  مساءحزينـاعندالـــإذامادع  

  :�3وقال�ربيعة�بن�مقروم

    ريداـــلتغــ��بالليـــداؤهماتـــأص  ,يمهمهقذفيخ���الهmكبه

  :�4وقال�أسماء�بن�خارجة

  ـهــــبــــحســــزفتــــوالعدىـــوبهالص    زفنللشربـــانعــــيـــدحالقـــــص

�تصور� �مع �"متسقة �صداها �خMل �من �الشاعر�الجاه&ي �مخيلة �6ي �الروح �بدت هكذا

القديم�لها،�ف��Ïنفح�وريح،�ونفس�ونسيم،�و£ي�ط���6ي�هيئة�البوم�تزقو�وتصيح،��lنسان

&ي،�وتخرج�منه،�فتحوم�وتسبح�6ي�الهواء،�وترفرف�6ي�تجوع�وتعطش،�ت·¶ل�إcى�عاCها�السف

�أو�الحفر�أو�Wبار�أو�Iماكن� �القبور �6ي �سكناها �أماكن �إcى �وتعود �ف�¶ور�Iحياء، Iعاcي،

    �القصية�النائية.

                                                           
 .41،�صديوانه�1
 .332ص:�،�وانظر286،�ص�ديوانه�2
 .214،�صا�فضليات�3
�وانظر50ص�،�صمعيات�4 ،� �419ص: نادرة، جاهلية �صوقصائد ،127� ثابت، بن حسان ،�وديوان

 .188ص
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  الفصلالرابع

  jخروأثره,يشعر�ع���الكب��

"ميمونبنقيس"*1  

   

                                                           
  م.2003بحث�منشور�6ي�مجلة�مجمع�اللغة�العربية�الفلسطي�µ،�القدس،�العدد�الثالث��*
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  تأسيس:

�وإcى� �التسمية، �6ي �تحديد �إcى �تحتاج �Fال� �الفضفاضة �اCصطلحات �Wخر�من مصطلح

�د�لية� �حمو�ت �ليشمل �معناه �دائرة �وتتسع �"Wخر"، �يتشظى �إذ �واضح، �مفهومي اتفاق

� �الذات، �مع �عMقاdhا �6ي �Wخر�"تتشابك �يكون �أو�فقد �أو�اللغة �أو�الدين �العرق �6ي آخر"

�تنشطر  �وقد �وتص���الـ�السياسة�أو�الحضارة، �و"نحن"، �"أنا" �6ي��الذات�إcى �آخر�كما "نحن"

حال�الشنفرى�وغ��ه�من�الصعاليك�الذين�تمردوا�ع&ى�قبائلهم،�أو�قد�تندغم�Iنا�6ي�النحن�

�ذاتً  �معا �الفضاء��اليكّونا �باختMف �Wخر�ويختلف �يتعدد �قد �كما �Wخر، �مواجهة �6ي واحدة

 Mكاني�الذي�يوجد�فيه،�وباختCف�حا�ت�الذات�وموقفها�منه.الزماني�وا  

�واضًح  �اCصطلح �يكون �Fباعتباره��اومحددً �اوح� �العام، �بمعناه �نأخذه �البحث، �هذا 6ي

 مقاب
ً
M��"العربي"� �µتع� �Fال� �والجمعية �الفردية �الذات �أي �وIشمل، �Iعم �معناها �6ي للذات

ع&ى�نبع�الذاكرة�/��ا،�واعتمادً 1"أينما�وجد�6ي�تاريخه�و6ي�ذاكرته،�و6ي�مجال�حياته�ومماته"

�ذكر� �العربي�هو�"العجم�"، �يقابل �ما �فإن �وتواضعت، �عليه�العرب �تعارفت �ما �وع&ى اللغـة،

�تعريف �6ي �منظور �العجم�ابن �خMف �معروف �الناس �من �جيل �"أdeم �6ي�2العرب: �وقال ،

م�والَعَجم�خMف�الُعْرب�والَعَرب،�وIعجم�الذي���يفصح،�و��يب�ن� �"الُعجْ تعريف�العجم:

،�3كMمه،�وإن�كان�عربي�النسب،�فأما�العجم��فالذي�من�جنس�العجم�أفصح�أو�لم�يفصح"

  ولغة�كما�يتضح�من�تعريف�ابن�منظور.�افالعجم��هو�آخر�للعربي�يختلف�معه�جنًس 

"�ذروته�6ي�الد�لة�ع&ى�Wخر�6ي�العصر�العبا��õ،�وذلك�لشدة�ولقد�بلغ�مصطلح�"العجم�

ب�لغة�وثقافة�وأسلوب�معيشة�وحياة،�مما�حدا�الجاحظ�احتكاك�العرب�بغ��هم�من�الشعو 

                                                           
،�اCركز�1،�طالغربا�تخيل،صورjخر,يالفكرالعربي�سmميالوسيط:�أفايه،�محمد�نور�الدين��1

 .11م،�ص2000الثقا6ي�العربي،�الدار�البيضاء،�
2� مادة�"عرب".لسانالعرب،
 اCصدر�السابق�:�"عجم".�3
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،�1إcى�التمي�¶�ب�ن�العرب�والعجم�ع&ى�أسـاس�العرق�واللغة�والبيئة�وIخMق�والّشيم�والطباع

 
ً
�العصر�مقياسـ �ذلك �6ي �اCصطلح �هذا �د�لة �جعل �عMقة��اومما �إcى �النظرة �6ي �عليه يعتمد

�نرا �ما �هذا �العصر�الجاه&ي، �باèخر�6ي �واصًف العرب �الحو6ي �محمد �د. �قول �6ي العرب:��اه

�بأمة�ام�¶اًج  عظيمة�عميقة�6ي�عقلي|dم�وأدdÑم�ومعارفهم��ايحدث�آثارً �ا"ولك�dم�لم�يم�¶جوا

  .2كما�ام�¶جوا�با�مم�6ي�العصر�العبا��õ،�وكما�نم�¶ج�بالغرب�Wن"

�العصر�معيارً  �ذاك �باèخر�6ي �¡لتقاء �عن �الناتجة �الحضارة �د.�اوكانت شوي��اعتمده

�واصًف  �يقول �الجاهلي�ن، �الشعراء �من �غ��ه �عن �وانميازه ��ëعI� �عن �حديثه �6ي �اضيف

��õويقول�6ي�حديثه،�عن�خمرياته:�"وهو�6ي�3مديحه:�"فإنك�تحس�فيه�روح�العصر�العبا�،"

�نواس" �أبي �أمثال ��õالعصر�العبا� �6ي �اCجان �جماعة �ذوق �من �يق��ب �عن�4ذلك �ويقول ،

،�وقد�ساقه�5ذلك���نعجب�إذا�رأيناه�يشبه�العباسي�ن�6ي�مبالغاdhم�"مبالغاته:�"�ولعلنا�بعد�

ذلك�إcى�الشك�6ي�بعض�قصائده�فقال:�"�ومن�يرجع�إcى�ديوانه،�وما�رفضناه�من�قصائده�

�تزخر�با�لفاظ� �خمرية �لسانه �ع&ى �أجروا �فقد �بشعره، �الرواة �عبث �يMحظ �أن يستطيع

ّما�ممن�أتقن
ُ
وا�الشعر�العربي�6ي�العصر�العبا��õ،�وأتقنوا�فن�الفارسية،�وكأنه�فار���õأبا�وأ

  .6الخمرية�بنوع�خاص"

و��أدري�إن�كانت�قد�سرت�روح�العصر�العبا6���õي�Iع���ëأم��،�وهل�هو�الذي�يق��ب�

�يشبه� ��ëعI� �وهل �Iع��ë؟ �من �يق��بون �الذين �هم �العصر�أم �ذلك �6ي �اCجان �ذوق من

�ا،�أ��يكون�Iع���ëشاعر�خمر�إ��إذا�كان�فارسيً االعباسي�ن�أم�هم�الذين�يشd²ونه؟�ثم�أخ��ً 

                                                           
1�� �،�تحقيقالبيانوالتبي�نالجاحظ،�أبو�عثمان�عمرو�بن�بحر�: عبد�السMم�محمد�هارون،�دار�الفكر،�:

 .3/291ب��وت،�د.ت،�
 .162ص،�الشعرالجاه%يالحياةالعربيةمنالحو6ي،�أحمد�محمد:��2
 .349،�صالعصرالجاه%يضيف،�شوي�:��3
 .357اCرجع�السابق،�ص�4
 .362اCرجع�السابق،�ص�5
 .360اCرجع�السابق،�ص�6
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�أستاذنا�اوأًم �اأبً  �إليه �ذهب �تفس���Cا �من �ليس �العصر�العبا��õ؟ �6ي �الشعر�العربي �وأتقن ،

الكب���إ��ما�قلناه�من�هيمنة�العصر�العبا��õ،�بوصفه�النموذج�اCثال��ثر�الحضارة،�وكأن�

م�يتعرفوا�إcى�أصحاdÑا،�ولم�يم�¶جوا�بغ��هم�،�ولاالعرب�لم�يعرفوا�من�أسباب�الحضارة�شيئً 

  .61ي�ذلك�العصر�من�Iمم�إ�

                                                           
كان�العرب�ع&ى�اتصال�بغ��هم�من�Iمم�اCجاورة،�وكانت�بي�dم�وب�ن�شعوب�تلك�Iمم�كالفرس�والروم��1

ات�تجارية�وسياسية�وثقافية�متبادلة،�وذلك�ح�ن�كان�العرب�وIحباش�وIنباط،�وشائج�وأواصر�وعMق

� ��اأفرادً �–يذهبون �lيMف،��–وجماعات �ويصنعون �العهود �ويأخذون �ويبتاعون، �يبيعون �البMد �تلك إcى

)� �–أبو�ع&ي�القاcي��– ,يأحmفأبناءعبدمنافومتاجرهممعjخرين,يذيل�ماhيوالنوادرانظر:

�أبو�هMل�الحسن�بن�سهل�العسكري،�طو�وائل،�200-199،�ب��وت،�د.ت،�صدار�الكتاب�العربي :1�،

.�وح�ن�كان�يفد�رؤساؤهم�وشعراؤهم�وخطباؤهم�إcى�ملوك�13م،�ص1987ب��وت،��–دار�الكتب�العلمية�

�(انظر �والحبشة �والروم �الفرس �أو�ملوك �والغساسنة �اCناذرة �ورؤساء�: �كسرى �ب�ن �جرت �Fال� اCنافرة

� �النعمان �بحضور �العربية �االقبائل �اCنذر�6ي العرببن أحوال معرفة ,ي �رب �شكري�بلوغ �محمود :

�،��õلوW1/147� أو�ثقافة�أو�عم�اوما�بعدها.�وح�ن�كان�يفد�بعض�العرب�يطلب�علًم 
ً
Mمثل�الحارث�بن��،

أحمد�أم�ن،�دار�:�فجر�سmمطب�من�أهل�جنديسابور�(كلدة�الثقفي�الذي�رحل�إcى�أرض�فارس�وأخذ�ال

� �ب��وت، �العربي، �ص1979الكتاب �علوم�133، �ع&ى �واطلع �كأبيه، �البMد �سافر�إcى �النضر�الذي �وابنه .

ابن�:�الس��ةالنبويةالفلسفة�وأجزاء�الحكمة�وتعلم�أحاديث�ملوك�الفرس�وأحاديث�رسـتم�واسبنديار،�

Iمم�اCجاورة�يفدون�إcى�الجزيرة�العربية،�6ي�حالة�الحرب،�حينما�دخلت�.�كما�كان�أبناء�1/300هشام،�

الوصول�إcى�ب��µاCدان�بنجران،�واحتل�Iحباش��الجيوش�الفارسية�شرق�الجزيرة�واليمن،�وحاول�الروم

اليمن�ووصلوا�إcى�مكة،�و6ي�حالة�السلم،�حينما�كانوا�يوافون�Iسواق�ببضائعهم،�فكان�الفرس�يوافون�

اCشقر�بالبحرين،�وكان�يجتمع�6ي�دبا�تجار�الهند�والسند�والص�ن�وأهل�اCشرق�واCغرب،�أو�يع��ون��سوق 

�6ي� �أو�يقيمون �للقبائل، �ا��Cة �ويدفعون �والعهود �اCواثيق �فيعقدون �الجزيرة �6ي �التجارة �طرق بقوافلهم

� �الزراعة �6ي �فعملت �استوطنت، �وجاليات �الرقيق، �تجارة �خMل �من �فرادى �ودور�الجزيرة أو�الصناعة،

وكانت�هذه�الجاليات�مختلفة�Iجناس�وIديان،�فم�dا�الفار���õوالرومي�والهندي�والحب��ë،�وم�dم�،�اللهو

النصراني�وال�dودي�واCجو���õوالوث��µ(انظر�6ي�سـبل�اتصال�العرب�بغ��هم.�اCفصل�6ي�تاريخ�العرب�قبل�

:�ناصر�الدين�Iسد،�جاه%يوقيم¸Vاالتاريخيةومصادرالشعرال،�l7/107�،8/700سMم:�جواد�ع&ي،�

أحمد�محمد�:�والحياةالعربيةمنالشعرالجاه%يبعدها،��وما�18م،�ص1988،�دار�الجيل،�ب��وت،�7ط

 .98الحو6ي،�ص
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  �اذا�ع���وjخر؟

أث��µالقدماء�ع&ى�شعر�Iع���ëوشاعريته،�وتفرده�وأوليته،�وأشادوا�بمكانته�الخاصة�6ي�

بن�العMء�االشعر�الجاه&ي،�وتم�¶ه�عن�غ��ه�من�الشعراء�الجاهلي�ن،�فقد�قدمه�أبو�عمرو�

�"عليكم�بشعر�Iع��ë،�فإني�شd²ته�بالبازي�يصيد�ما�ع&ى� غ��ه�من�الشعراء،�وكان�يقول�:

�الِكْركي �إcى �العندليب �Iخطل1ب�ن �وجعله �أشعر�2، �الراوية �وحماد �حفصة، �بن �ومروان ،

�طرب3الناس �إذا �أشعر�الناس �النحوي �يونس �عّده �بينما �العبدي�4، �الجون �بن �Ëيح� �أما ،

  .65ي�الجاهليةفوصفه�بأنه�أستاذ�الشعراء�

وفّضله�أبو�عبيدة�ع&ى�غ��ه�من�الشعراء،�واحتج�"بك��ة�طواله�الجياد،�وتصرفه�6ي�اCديح�

�لغ��ه �ذلك �وليس �الشعر، �وسائر�فنون �سـأل�6والهجاء، �من �أول �بأنه �سMم �ابن �ووصفه ،"

�"صناجة�العرب؛��نه�أول�7بالشعر،�واستجدى�بالقريض ،�ونعته�ابن�قتيبية�وابن�رشيق�بـ

"�أو�"لقوة�طبعه،�وحلية�شعره،�يخيل�إليك�إذا�أنشدته�أن�آخر�8كر�الصنج�6ي�شعرهمن�ذ

  ".9ينشد�معك

�من� �غ��ه �ع&ى ��ëعI� �يقدمون �كانوا �القدماء �أن �ع&ى �مجموعها �6ي �Iحكام �هذه تدل

مستوى�ف��µصفات�موضوعية�وفنية�رفعته�إcى�"�الشعراء�الجاهلي�ن،�Cا�اتسم�به�شعره�من

                                                           
 .130+9/129،��غانيIصفهاني،�أبو�الفرج:��1
 .314+8/304اCرجع�السابق،��2
 .9/129اCرجع�السابق،��3
 .9/130السابق،��اCرجع�4
 .9/131اCرجع�السابق،��5
 .9/129اCرجع�السابق،��6
محمود�محمد�شاكر،�دار�اCعارف،�القاهرة،�:�،�تحقيقطبقاتفحولالشعراء:�الجمÄي،�حمد�ابن�سMم�7

 .47م،�ص1952
 .1/264،�الشعروالشعراءابن�قتيبة:��8
 .1/131،�العمدة,يمحاسنالشعروآدابهونقدهابن�رشيق:��9
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�غ��ه �يبلغه �يكد �معاصريه�لم �الشعر�الجاه&ي�1من �حلقات �من �مهمة �"حلقة �وجعلته ،"

،�ا"�وعّده�الرواة�والنقاد�القدماء�"أس���الناس�شعرً �2إcى�هذا�الشعر�اواضًح �اتضيف�جديًد 

 
ً
  .3"،�ح��Fكاد�الناس�ين���Êأصحابه�اCذكورين�معهاوأعظمهم�فيه�حظ

�شعره� �وسمت �Fال� �ذوقه، �رقة �من �جاءت ��ëل¿ع� �اCم�¶ة �اCكانة �هذه �أن �6ي �شك و�

�الذيوع� �سريع �وجعله �الجاهلي�ن، �الشعراء �من �غ��ه �عن �ومازه �فرقه �به �خاص بميسم

�بأهل� �اختMطه �طول �من �جاءت �الرقة �هذه �أن �6ي �كذلك �شك �و� �الناس، و¡نتشار�ب�ن

نسأل:�هل�كان�لهذا�Iثر�الحضري�أو�التحضر�،�ولنا�أن�4الحضر�كما�يقول�د.�شوي�ضيف

�ساعدت� �Fي�العوامل�ال£� �فما �ذلك، �كان �وإذا �باèخر؟ �غ���عMقته �من ��ëعI� �عند وجود

�معه،� �وتواصل �Wخر، �هذا �إcى ��ëعI� �تعّرف �كيف �Wخر؟ �dÑذا �¡حتكاك �ع&ى ��ëعI

  وانفتح�عليه؟

 نعود�إcى�فضائه�اCكاني/الجغرا6ي،�بوصفه�حق
ً
M� من�مكونات�خطاب��ارئيًس �اومكونً �امهًم

�lقليم� �ذلك �اليمامة/جو، �إقليم �قرى �من �قرية �"منفوحة" �6ي �نشأ �فقد الشاعر�الثقا6ي،

�بزرقاء� �شهرته �واق��نت �وجديس، �طسم �عهد �من �الحضارة �وافر�من �حظ �له �كان الذي

�Mف� �الوقت، �ذلك �6ي �مراكز�الحضارة �من �القريب �موقعه �الحظ �هذا �من �وزاد اليمامة،

فصله�عن�الخليج�العربي�حيث�الفرس�6ي�الضفة�Iخرى�سوى�البحرين،�ويتصل�جنوبه�ي

  الغربي�بأطراف�اليمن،�فيما�يتصل�غربيه�بأطراف�الحجاز.

�الفرس� �لنفوذ �تخضع �اليمامة، �وم�dا �العربية، �الجزيرة �من �الشرقية �اCنطقة كانت

ه�اCنطقة�من�الجانب�ن�واCناذرة،�وقد�حرص�ملوك�الح��ة�يساندهم�الفرس�ع&ى�"إنعاش�هذ

                                                           
1�� �إبراهيم: �الرحمن، وا�وضوعيةعبد الفنية قضاياه الجاه%ي، �الشعر �القاهرة،�م، �الشباب، كتبة

 .284م،�ص1979
 .365،�صالعصرالجاه%يضيف،�شوي:��2
العمدةابن�رشيق:��3،1/181. 
 .361+349،�ص�العصرالجاه%يضيف،�شوي:��4
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،�فازدادت�صل|dا�1الثقا6ي�و¡جتما�ي،�وتزويد�العرب�بش��Fوسائل�التشجيع�اCادي�وIدبي"

بالح��ة�أهم�مراكز�الحضارة�والثقافة�6ي�ذلك�الوقت،�وتأثر�أهلها�بحياة�أهل�الح��ة�ا��Cفة�

�ملذات �من �ف�dا �بما �وينعمون �ملوكها، �يمدحون �شعراؤهم �وأّمها كالخمر�والغناء��الMهية،

  والنساء.

� �تم�¶ت �حيث �اCنطقة �هذه �حياة �6ي �أثره �¡تصال �لهذا �من��–كان �وتحررها لتحضرها

بالغزل�اCاجن،�ووصف�مجالس�الخمر�واللهو،��–بعض�القيم�والتقاليد�¡جتماعية�اCرعية�

أقبلوا�وكان�Iع���ëمن�أوائل�هؤ�ء�الشعراء�الذين�أفرطوا�6ي�الشرب،�وأسرفوا�6ي�اللهو،�و 

  ع&ى�ملذات�الحياة.

�البMد،� �يطوف �فراح �إcى�اCال، �دائمة �حاجة �6ي ��ëعI� �الMهية �الحياة �هذه �جعلت وقد

يتجر�به��اويؤم�اCلوك�وIشراف،�يمدحهم�وينال�عطاءهم�ح��Fقيل�"إنه�جعل�شعره�متجرً 

�لقيس2نحو�البلدان" �مديح �وفيه �بعدهما، �من �الح��ة �واcي �الطائي �قبيصة �بن �وإياس بن��،

�عبد��معد �µب� �من �والعاقب �وللسيد �اليمن، �أمراء �أحد �رائش �ذي �ولسMمة �الكندي، يكرب

اCدان�بن�الدّيان�سادة�نجران،�ولهوذة�بن�ع&ي�سيد�ب��µحنيفة،�وآل�جفنة�بالشام.�ويصرح�

  :�I3ع���ëبحرصه�ع&ى�اCال،�ويش���إcى�رحMته�الكث��ة�من�أجله�فيقول 

ـــــفــــــــــــــــُت 
ُ
ــــــــــــــــــــهوقـــــــــــدط

َ
  للمـــــــــــالآفـــــاق

    

ــــلــــــــــــــــــــْم  
َ

  ُعـــمــــــــــــــــــانفِحـمـــــــــــــــــصفــــأوِرش

فـــــــــــــيأرضــــــــــــــــــــه    أتـيـــــــــتالنجــاشـــــــــــــيَّ

 

  وأرَضالنبـــــــــــــــــــــيطوأرضالَعَجـــــــــــــــــــــْم  

ـــــــرومـــــــنِحْمـــــــيــــــــــــــــــر    فنجـــــــراَنفالسَّ

 

َرمْ  
َ
ـــــــــــــــمأ ـــــــــــــــهلـــــــــــ ـــــــــــــــراملـــــــــــ ـــــــــــــــأيمــــــــــ   فـــــــــ

  ومــــــــنبعــــــــدذاكإhــــــــىحْضــــــــَرمْوت 

 

ـــــــــــــُم   ـــــــــــــاأهــــ وحـينـ ـــــــــــــّمِ ُتهــتـــ
ْ
ـــــــــــــ   فـــأوقــيــــ

     

                                                           
العربيالقديممععابدين،�عبد�اCجيد:��1�Åالن،�مقارن¸Vابنظائرها,يjدابالسامية�خرى �مثال,ي

 .31م،�ص1956،�مكتبة�مصر،�القاهرة،�1ط
 .1/81،�العمدةابن�رشيق:��2
 .I�56 -59بيات،��4،�القصيدةالديوان�3
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  :�1اويقول�أيضً 

يــاإhــىعــدٍن 
ْ

فــُتمــابــ�نباِنق
ُ
  قــدط

    

رحـــال,ــيالُعجـــوطــ 
َ
ْسيـــِمت

َ
  اري ـاhيوت

�ونجران�  �واليمن �والحبشة �اCقدس �وبيت �وحمص �ُعمان �إcى �ذهب �بأنه �يصرح فهو

وحضرموت�وعدن�وبانقيا،�كما�يظهر�هذا�الطواف�من�خMل�حواره�مع�ابنته�6ي�قصيدت�ن�

  :�2من�ديوانه،�يقول�6ي�Iوcى

الرحيـــــــــحـــ�نج��ــــــــتقـــولابن   لـــــــــــدَّ

    

  ْم ــــــــــــــــتــــديــــــــــــقنــــــــــــــــــــــواًءومــــــاســــــــــــــــأران 

ـــــانــــــــأب  ِرمـــــــmفـــــــــا مـــــ
َ

ـــــت ـــــِدنـــــــــــنـــــْنعـــ   اــــ

 

  ِرمْ ـــــــــــــــــــــــــــمتـــــــــــــــرإذالـــــــــــــــــــــيـــــــخـــابــــــــــــــــــإنـــف 

ــــــويــ  ــــــتـــأباــ تــــــــــــــ¢ــــــا  نـــَزْلعــــــــــــــــــــ
ْ
ــــــدنــــــــ   اـــــــــــــ

 

 ـف 
ّ
 إن

َ
بـــــــــــــــــــــــخـــــــانـــــــــــــــــــــ

ُ
 ـــــــــــــــــاف

ْ
خ

ُ
  ��مْ ـــــــــــــــــأنت

  :�3ويقول�6ي�الثانية 

ـــــتق ـــــ��وقــــــوُلبنــ بــدقـ  ُتمــــرتحـــــــرَّ
ً
m  

    

بي�وصـاَبوالوجعـا 
َ
ْبأ ِ

ّ
جن   يارّبِ

  بل�لقد�روي�أنه�كان�يفد�ع&ى�ملوك�الفرس،�وأنه�أنشد�كسرى�قوله:� 

رقـــــــهادا�ـــــــذاالســـــــأرقــــُتومــــاه ّ
  ؤ

    

  قـابيمعشــــمومـــقـــنســـَيمــــابــــوم 

�فقال�  �و��عشق! �غ���سقم �سهر�من �ذكر�أنه �فقالوا: �قال! �ما �لنا �فسروا �كسرى: فقال

  .4عشق�فهو�لص"�كسرى:�إن�كان�سهر�من�غ���سقم�و� 

�الحضارات،� �من �مختلفة �بألوان �وصلته �أن �Iسفار�والرحMت؛ �هذه �نتيجة �من وكان

ع&ى�أخبار�Iمم�واCلوك،�وما�حيك��اطMعً اورفعته�فوق�مستوى�البداوة،�وأكسبته�ثقافة�و 

�باCلوك� �فاختلط �قرب، �باèخر�عن �¡حتكاك �له �وأتاحت �وأساط��، �خرافات �من حولها

�وآراء� �تجارب �لديه �ولد �مما �وال�dود، �والنصارى �والسقاة، �والخمارين �والقيان وIشراف

 وانطباعات�قّل�أن�نجد�مثي
ً
M�.لها�عند�شاعر�جاه&ي�مثله  

                                                           
 .�2،�البيت25القصيدة�،�الديوان�1
 .I�،51 -53بيات�4القصيدة�،�الديوان�2
 .�9،�البيت13،�القصيدة�الديوان�3
 .9/135،��غاني:�،�وIصفهاني1/264،�الشعروالشعراءابن�قتيبة:��4
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�له �كان �فقد �وأسفارً وهكذا �نشأة ��ëعI� �فيه �عاش �الذي �الفضاء �من�اذا �خالطه �وما ،

�الح��ة� �بعد �ك��ى �انطMق �قاعدة �بيئته لت
ّ
�مث �فقد �بعد، �الكب���فيما �Wخر�أثره �مع تماس

�الشعوب� �ودخول �lسMمية، �الفتوحات �خMل �من �والتثاقف �¡قتباس �لعمليات والشام

Cد�اMى�البcم�وذهاب�العرب�إMسlخرى�6ي�Iفتوحة،�مما�سمح�بانفتاحات�فكرية�وعلمية�

ل�Iع���ëنفُسه�رسول�
ّ
وأدبية���حدود�لها�ع&ى�الحضارات�العاCية�6ي�العصر�العبا��õ.�ومث

الحضارة�إcى�العرب�6ي�العصر�الجاه&ي،�حيث�قام�بدور�النخبة�6ي�عمليات�اCثاقفة،�ف��ك�

  بصمات�واضحة�ع&ى�مس��ة�الشعر�من�بعده.

ياتصورjخ
ّ
  ر,يشعر�ع���:تجل

�dÑا،� �تماس �ع&ى �كان �Fال� �وIقوام �Iجناس �بتعدد ��ëعIشعر�� �Wخر�6ي �صور تعددت

فهناك��Wخر�الفار���õوالرومي�والنبطي�والحب���ëوالهندي،�وبتعدد�الديانات،�حيث�هناك،�

؛�إذ�ال�dودي�والنصراني،�واCجو��õ،�والوث�µ،�ومع�أن�الديانة���تتبع�العرق�6ي�بعض�Iحيان

�نصرانيً  �والعربي ��ëوالحب� �الرومي �يكون �عنوانً اقد �أفرد �أن �آثرت �µإ��أن� ل«خر�الدي���µا،

�عنصرً  �إcى��امهًم �اباعتبار�الدين �وافدة �كانت �الديانات �هذه �و�ن �الذات، �عناصر�تكوين من

�الجزيرة�العربية�قبل�lسMم،�و6ي�هذين�اCسرب�ن،�Wخر�العري�وWخر�الدي�µ،�تدخل�بقية

�والحرب� �السلم �حالة �واختMط �حياته، �ونمط �¡جتماعية، �طبقته �حيث �Wخر�من تجليات

معه،�ثم�عMقة�IعdÑ���ëذا�Wخر،�ونظرته�اCتخيلة�عنه،�وأثر�هذه�النظرة�6ي�رؤيته�له�6ي�

  الواقع.

 jخ  رالعرÇي:

لقربه�منه،�وبعده�عنه،��ا6ي�شعر�Iع���ëتبعً �اوغيابً �اتتفاوت�صور�Wخر�العري�حضوًر 

�ال«خر�الفار���õماديً �اكب��ً �اولقوة�عMقته�وضعفها�معه،�ففي�الوقت�الذي�نجد�فيه�حضوًر 

بما�يحتاجه�العرب��ا6ي�السلم�والحرب،���نجد�ل«خر�الهندي�إ��اسمه�فقط،�مقرونً �اومعنويً 

�ذكرً  �نجد �� �وقد �الهندية، �وهو�السيوف �الحربية �حياdhم �6ي �يكن���قوام�امنه �لم أخرى

    ل¿ع���ëتماّس�معها�مثل�Iقباط�وال��بر�والصيني�ن.
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  jخرالفار¼��:

�للدين� �يكن �ولم �حضارية، �وحالة �قوية، �إرادة �باعتباره ��õخر�الفارèبا� ��ëعI� احتك

رب�ولو�Cرة�واحدة�6ي�شعره،�علم�يشر�إcى�ديان|dم�وأثرها�6ي�الحضور�6ي�هذا�¡حتكاك؛�إذ�

�–لحالة�السلم�والحرب؛�ففي�حالة�السلم�نجد�Iعشـى��اعMقته�بالفرس�تبعً ولقد�اختلفت�

يفد�ع&ى�كسرى،�ويمدحه�وينال�عطاءه،�كما�يفد�ع&ى�أتباعه�من�العرب��–كما�مر�من�قبل�

��Fقة�الMناذرة،�وإياد�بن�قبيصة�الطائي،�وهوذة�بن�ع&ي،�وواضح�من�هذه�العCمثل�ملوك�ا

Iع���ëكانت�نظرة�فوقية،�نظرة�القوي�إcى�الضعيف،�والغ��µحكمها�اCال،�أن�النظرة�إcى�

���ëعIى�البدوي،�وبالرغم�من�ذلك،�فإن�كسرى�كان�يدرك�مكانة�cى�الفق��،�والحضري�إcإ

�وأجز  �استقبله، �وإ��Cا �ف�dم، �شعره �ودور �العرب �يحسن��ل عند �لم �شعره �أن �رغم عطاءه

ّسر�له،�
ُ
بقدر�ما�يقول�عند�العرب،�واقتداء�dÑم�علما�وإنما�فعل�كسرى�ذلك�"عنده�ح�ن�ف

  .1فيه"�كما�يقول�ابن�رشيق

�وضياعها� �عل�dا، �وأثابه �كسرى، �مديح �6ي �قالها �Fال� ��ëعI� �قصيدة �تصلنا �لم �وقد أما

أفقدنا�القدرة�ع&ى�تلّمس�صورة�Wخر�الفار���õمن�خMل�عMقة�Iع���ëاCباشرة�معه،�فما�

  ة�6ي�الشظايا�الشعرية�ال��Fتناثرت�6ي�قصائده.علينا�إ��أن�نبحث�عن�معالم�هذه�الصور 

ية�القوم�م�dم�وقادdhم،�ورأس�Iمر�ف�dم/ملوكهم،�
ْ
وأول�ما�يطالعنا�من�هذه�الصورة�ِعل

وقد�ذكرهم�6ي�سياق�حديثه�عن�اCوت�اCحّتم�وعدم�الخلود،�وهو�6ي�ذلك�شبيه�بغ��ه�من�

لحياة�دامت�لدامت�لهم�Cا�عندهم�الشعراء�الجاهلي�ن�الذين�تعّزوا�بموت�اCلوك،�فلو�أن�ا

  :�2نفسه�امن�قوة�وجاه�ونعيم�وسلطان،�يقول�مخاطبً 

�فمــــــــاأنــــــــتإْندامــــــــتعليــــــــكبخالــــــــد �

� �

ـــدقبـــلساســـانومـــْوَرُق  
َّ
�كمـــالـــمُيخل �

هنشــــــاُهالــــــذيســــــارملكــــــهُ  
َ

�وكســــــرىش �

 

 �æأشــــــــتَبــــــــُق لــــــــهمــــــــا
ْ
�راٌحعتيــــــــٌقَوَزن �
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��µلوك�مثل�ساسان�وكسرى،�وألقاب�بعضهم�مثل�شهنشاه�بمعCفيذكر�أسماء�بعض�ا

  مِلك�اCلوك،�ثم�يصف�طبيعة�عيشهم�حيث�الخمر�والزنبق�والريحان.

وتطالعنا�من�هذه�الصورة�قوة�الفرس�وقدرdhم�اCادية�والعسكرية�6ي�سياق�حديثه�عن�

حضر�وصاحبه�الض�¶ن،�وdhديم�الع��ة�من�اCوت،�حيث�يذكر�محاصرة�"�شاهبور�"�حصن�ال

  :�1جنوده�جدران�هذا�الحصن�بالفؤوس،�فيقول 

الذي��كما�يذكر�غلبة�الفرس�ع&ى�Iحباش�6ي�اليمن�من�خMل�ضرب�اCثل�بقصر�"ريمان"

،�وذلك�أن�"�وهريز�"�الفارC���õا�هزم�Iحباش؛�جاء�بالعلم�فلم�يدخل�من�اخربً �اأم���Êخاويً 

  :�2،�فأمر�dÑدم�الباب،�يقول االباب�فتط���أن�يدخل�العلم�منكوًس 

�يـــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــنيـــــــــــــــــــــــرىَرْيمــــــــــــــــــــــــانأمـــــــــــــــــــــــــ �

� �

�هُ ـكعاُبـــــــــــــــــــــــاخرًبـــــــــــــــــــــــا¼ـــــــــــــــــــــــ��خاوًيـــــــــــــــــــــــ  �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
َ
�أمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالثعالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُبأهل �

 

 بعــــــــــــــــــــــــــــدالذيــــــــــــــــــــــــــــنُهــــــــــــــــــــــــــُممآبـــــــــــــــــــــــــــ 
ُ
�هْ ـ �

  مـــــــــــــــــــــــــــنُســــــــــــــــــــــــــــوقٍةحكــــــــــــــــــــــــــــٍمومـــــــــــــــــــــــــــْن  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــهثوابـــــــــــــــــــــــــــــ  لــ  ملـــــــــــــــــــــــــــــكُيَعـــــــــــــــــــــــــــــدُّ
ُ
  هْ ـ

  بكـــــــــــــــــــــــــرْتعليـــــــــــــــــــــــــهالفـــــــــــــــــــــــــرُسبْعــــــــــــــــــــــــــ    

    
بابــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ�ُهــــــــــــــــــــــدَّ  دالُحــــــــــــــــــــــْبِشح�َّ

ُ
  هْ ـ

  ف�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�اهَمْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوَم�عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  

ــــــــــــــــــــــــ    هْ ـhــــــــــــــــــــــــيوهــــــــــــــــــــــــومْســـــــــــــــــــــــــحوٌلتراُب

    
كما�تظهر�هذه�القدرة�6ي�أثناء�مدح�عمال�الفرس�وتابع�dم�قبل�يوم�ذي�قار،�مثلما�نجد�

إياس�بن�قبيصة�الطائي،�عاملهم�ع&ى�الح��ة�وع�ن�التمر،�ح�ن�استعان�به��ذلك�6ي�مديح

كسرى�للوقوف�6ي�وجه�هرقل،�قيصر�الروم،�Cا�غزاهم�بجيش�عظيم،�حيث�نجد�إعجاب�

  .3ممدوحه�م�dم�موقفه�وموقفمع��اكسرى�بالفرس�وانتصاراdhم�انسجاًم 

   
                                                           

 .61+4/60ق�،�الديوان�1
 .54/26ق،�الديوان�2
 .14+36/10ق�،�الديوان�3

ــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
�ألــــــــــــــــــــــمتــــــــــــــــــــــريالحْضــــــــــــــــــــــَرإذأهل �

� �

ِعــــــــــــــْم  
َ
عمــــــــــــــىوهــــــــــــــلخالــــــــــــــٌدمــــــــــــــنن

ُ
�بن �

�أقـــــــــــــــــــــــامبـــــــــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــــــــاهبورالجنـــــــــــــــــــــــو  �

� �

ـــــــــــــــُدمْ د 
ُ

�حــــــــــــــْول�نتضــــــــــــــرُبفيــــــــــــــهالق �

� �
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�و  �الصفقة، �ليوم �عرض �ح�ن �ع&ي �بن �هوذة �مدح �6ي �نجده �تميم�ومثلما �µبب� ض عرَّ

� �لطائم �ع&ى �"نطاع�عتداdjم �بـ �اليمن �إcى �الذاهبة �ما�كسرى �أن �إcى �يش���بوضوح �حيث ،"

�ظلًم  �كان �وقافلته �بكسرى �التميميون �عقابً �افعله �كان �كسرى �dÑم �فعله �ما �وأن �اواعتداًء،

  :�1لهم،�ومع�كل�ذلك�فقد�شفع�لهم�هوذة�عند�كسرى�وأطلق�مائة�أس���م�dم،�يقول 

ــــــــــــائْل  �بـــــــــــهأيـــــــــــامصـــــــــــفق¸Vماتميًمـــــــــــســ �

� �

هــــــــــــمضــــــــــــَرعا 
ُّ
ل

ُ
ــــــــــــارآهــــــــــــمأســـــــــــــارىك

ّ
�� �

ر,ـــــــــيعْيطـــــــــاَءمظلمـــــــــٍة   ـــــــــقَّ
َ

ش
ُ
�وْســـــــــطا� �

 

ُمْمتنعـــــــــــا  يســــــــــــتطيعونفVWـــــــــــاثـــــــــــمَّ¢� �

وىمكـــــــاَ®Vُُم  
ْ
والســـــــل طعمـــــــواا�ـــــــنَّ

ُ
  لـــــــوأ

  

عمــــافــــVWمنجعــــا 
ُ
  مــــاأبصــــرالنــــاسط

لمهــــــــــــــمبنطــــــــــــــاعا�لــــــــــــــكضــــــــــــــاحية    
ُ
  بظ

    
  ُجَرَعـافقدحَسْوابعُدمْنأنفاسـهم 

     
ٌ
  أصــــــــاVuممــــــــنعقــــــــاِبا�لــــــــكطائفــــــــة

  

  كـــــــــلتمـــــــــيمبمـــــــــا,ـــــــــينفســـــــــهُجـــــــــدعا 

ــــــــــــكســــــــــــّرِحمــــــــــــ·Vممائــــــــــــة    
ْ
  فقــــــــــــالللمل

    
 ِرْسـ 

ً
mعــاامــنالقـوِلمخفوًضــ

َ
  ومـاَرف

    
هو�الذي�دّبر�اCؤامرة�لæيقاع�بب��µتميم،��وIع���ëينفي�6ي�هذه�القصيدة�أن�يكون�هوذة

�دفاعً  �كله �ذلك �فعل �هو�الذي �كسرى �أن �وواض�اويرى �لطائمه، �يسّوغ��عن ��ëعI� �أن ح

أن��اب��µبكر)�بالفرس،�وهم�الذين�كانوا�ع&ى�خMف�مع�ب��µتميم،�وواضح�أيضً عMقة�قومه�(

من�ورائه،�و��يقف�إcى�العصبية�القبلية�الضيقة�£ي�ال��Fجعلته�يدافع�عن�هوذة�والفرس�

جانب�أبناء�عمومته�ب��µتميم�ضد�الفرس�الغرباء،�وقد�تكون�الحاجة�إcى�دراهم�هوذة�£ي�

  ال��Fصرفته�إcى�هذا�اCوقف.

�رأينا،�بيد�أن�Iحوال�قد� إcى�ذاك�الزمن�كانت�بكر�ع&ى�وئام�مع�الفرس�وأتباعهم،�كما

� �بن �النعمان �مقتل �بعد ت
ّ
�تبدل �قد �وIمور �سًد تغ�ّ�ت، �كانت �Fال� �الح��ة �وضعف �ااCنذر،

ب�ن�الفرس�والعرب،�فاغتنمت�بكر�هذه�الفرصة،�وأغارت�ع&ى�سواد�فارس�واقتحمته��امنيعً 

�عندهم،� �وولده �وأهله �النعمان �حلقة �أن �علم �ح�ن �وبخاصة �عل�dا، �كسرى �حقد فاشتد

�رهنً  �يكونون �غMم �مائة �تقدم �وأن �النعمان، �حلقة �تسلم �بكر�أن �من �كسرى بما��افطلب

هاؤهم�6ي�السواد،�وخ�ّ�ها�ب�ن�ذلك�وب�ن�الجMء�عن�أرضهم�أو�القتال،�ويبدو�أن�فيحدث�س
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�تحقيق� �يريدون �وأdeم �الفرس، �مع �صراع �6ي �الدخول �6ي �راغب�ن �يكونوا �لم ��ëعI� قوم

�حماها� �تعت���أن �ك��ى �"دولة �كانوا �الفرس �أن �óدراكهم �غ���قتال؛ �من �اقتصادية مكاسب

،�غ���أن�كسرى�1أحد،�كما�أdeا�تعت���القبائل�يجب�أن�تدين�لها�بالو�ء"�يجب�أ��يق��ب�منه

�بكرً  �بمن��اوضع �تفرط �أرضها،�أو�أن �عن �الجMء �ف�Mبكر�تستطيع �أحMها�مّر، �خيارات ب�ن

�بنات� �ترهن �Fح� �فعله �يستحيل �م�dم �كسرى �طلبه �الذي �الرهن �ذلك �ع&ى �زد استجار�dÑا،

  :�2ا،�يقول نعش�أبناءها�أو�يرهن�السماك�الفرقد

  :�3فلم�يبق�إ��خيار�الحرب�والقتال

كمع%ــــــــــــــــــــــى
ّ
قــــــــــــــــــــــاتلن

ُ
ن

َ
لــــــــــــــــــــــْت مــــــــــــــــــــــال �خيَّ �

� �

دا  �ـــــــــــــــــــنبçـــــــــــــــــــىوتمـــــــــــــــــــرَّ �ولـــــــــــــــــــنجعلنَّ �

مــــــــــــــا 
ّ
والفــــــــــــــراِتكأن

َ
�مــــــــــــــابــــــــــــــ�نعانــــــــــــــة �

 

ـــــــــ 
ً

Vuـــــــــاحريق
ُ
الغـــــــــواة ـــــــــدااحـــــــــشَّ

َ
�موق �

 
م�6ي�رقاdÑم،�وإنما��deم�يريدون�

ّ
كان���بد�من�قتال�الفرس�ليس�لبغ�dم�وظلمهم�والتحك

  :�4،�يقول ااستئصالهم�من�جذورهم�مكانة�وقيًم 

�أتـإنــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــنبنــــــــــــــــــــــــــــــي�حـــــــــــــــــــــــــــــــرا �

� �

َممــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
�ِرقــــــــــــــــــــــــــــوللــــــــــــــــــــــــــــميكــــــــــــــــــــــــــــنأ �

�أرادوانـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثـلـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  �

 

ما 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

ُ
انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنعالـخ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
�وكـن �

روًه  
ْ

  اوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَنالـبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  

تحما 
ْ
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــوُلالـــــــــــــــــــــــــــــــــجهلُمـــــــــــــــــــــــــــــــــن

      

   

                                                           
 .157م،�ص1984،�دار�Iندلس،�ب��وت،�الشعروأيامالعرب,يالعصرالجاه%ي:عبد�الرحمن،�عفيف�1
 .26-34/24ق�،�الديوان�2
 .31+30القصيدة�السابقة،�البيتان��3
 .7- 56/5ق�،�الديوان�4

�جــــــــــــاَءهَمــــــــــــْنُمبلــــــــــــٌغكســــــــــــرىإذامــــــــــــا �

� �

ـــــــــــــــ�  داعّ�ِ ــــــــــــــــرَّ
ُ

مشـــــــــــــــاتش
ْ

�مآلــــــــــــــــَكُمخ �

بناِئنــــــــــــــــــــا 
َ
نعطيــــــــــــــــــــهِمــــــــــــــــــــْنأ¢�آليــــــــــــــــــــت �

 

ـــــــ 
ً
�فيفســـــــَدهمكمـــــــاقـــــــدأفســـــــدااُرُهن �

  
ً
  ح�ـــــــــــــ�ُيفيـــــــــــــدكمـــــــــــــنبنيـــــــــــــهرهينـــــــــــــة

  

ــــــماُكالفرقــــــدا  ــــــَكالّسِ
ُ
ويْرهن  نعــــــٌش
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للفرس،�وليست�بقادرة��اع&ى�كره�من�بكر،�óدراكها�أdeا�ليست�كفوً �1وقعت�وقعة�ذي�قار

ما�كان�من�أمر�هذه�الوقعة،�وكانت�النتيجة�ال��F،�وكان�2عل�dم،�لتفوقهم�6ي�ش��FاCجا�ت

؛�أن�باóمكان�¡نتصار�ع&ى�بI��µحرار،�من�هنا�كان�3والعرب�أجمع�ن�اأذهلت�Iع���ëوبكرً 

��Fا�بنفسها،�وهذه�الثقة�الd|وقع�يوم�ذي�قار�6ي�التاريخ�العربي،�وأثره�6ي�الذات�العربية�وثق

لت�للعرب�أن�بمقدورهم�أن�يكونوا�أند للفرس�رغم�الفارق�الكب���بي�dما،�بحيث�كانت��اادً خيَّ

  مقدمة�لMنتصارات�العربية�6ي�الفتوحات�lسMمية�فيما�بعد.

�أربع� �6ي �عنه �تحدث �فقد ،��ëعIلفخر�� �ثرة �مادة �اليوم �نصر�ذاك �يكون �أن و��عجب

�62�،77،�وأشار�إليه�6ي�قصيدت�ن�أخري�ن�هما�رقم�26�،34�،40�،56قصائد�ذوات�Iرقام�

�طريقة� �الفخر�ع&ى �هذا �سار�6ي �وقد �القتال، �6ي �وثباdhم �وشجاع|dم �قومه �قدرة فامتدح

                                                           
م،�نسخة�مصورة�ع�dا،�1905:�أبو�عبيدة،�معمر�بن�اCث�µ،�طبعة�أوروبا�:النقائضانظر�يوم�ذي�قار�6ي�1

� �ببغداد، �µثCا� �648- 3/638نشر�مكتبة �القاهرة،�وا�عارف، �اCصرية، �دار�الكتب �طبعة �قتيبة، �ابن :

�ص1963 �603م، الفريد، �وال��جمة�والعقد �التأليف �لجنة �ورفاقه، �أم�ن �أحمد �تحقيق �ربه، �عبد �ابن :

:�والعمدةوما�بعدها،��2/193الط��ي،�:�تاريخالرسلوا�لوك،�268-5/260م،�1946والنشر،�القاهرة،�

:�البكري،�تحقيق�مصطفى�ومعجممااستعجم،�2/519:�اCيداني،�ومجمع�مثال،�2/218،�ابن�رشيق

،�3/293:�جواد�ع&ي،�وتاريخالعربقبل�سـmم،�3/1042م،�1983،�عالم�الكتب،�ب��وت،�3السقا،�ط

 .6ص:�محمد�أحمد�جاد�اCوcى،�وأيامالعرب,يالجاهلية
من�كسرى:�"لو��صهرك�لقتلناك،�فإنه���حاجة�بنا�إcى��اقالت�طّيء�للنعمان�بن�اCنذر�ح�ن�لجأ�إل�dا�هربً �2

]،�وقال�النعمان�لب��µرواحة�بن�عبس�22ص،�أيامالعرب,يالجاهليةمعاداة�كسرى،�و��طاقة�لنا�به"�[

���طاقة �فإنه �أهلككم، �أن �أحب �"ما �معه: �القتال �عليه �عرضوا �[�عندما �بكسرى" ,يلكم العرب أيام

�الجاهلية �ص �محرضً 23، �مسعود �بن �هانئ �وقال �نجاء��ا]، �خ���من �مقدور �"مهلك �القتال: �ع&ى قومه

معرور،�وإن�الحذر���يدفع�القدر،�وإن�الص���من�أسباب�الظفر،�اCنية�و��الدنية،�واستقبال�اCوت�خ���

أيامالعرببر،�يا�قوم�جدوا�فما�من�اCوت�بد"�[من�استدباره،�والطعن�6ي�الثغر�أكرم�من�الطعن�6ي�الد

 ].30ص�،�,يالجاهلية
�الرسول �3 �العجم�(ص)�وصف �من �العرب �فيه �انتصفت �يوم �أول �بأنه �اليوم ,ي[�،ذلك العرب أيام

 ].6،�ص�الجاهلية
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الجاهلي�ن،�فوصف�جيوش�Iعداء،�ومظاهر�قوdhم�ليقول�لنا�إن�قبيلته�استطاعت�التغلب�

  :�1ع&ى�هذا�الخصم�القوي،�قال�يمدح�ب��µشيبان�وبMءهم�6ي�ذلك�اليوم

بيننــــــــــــــــــــا
ُ
رنــــــــــــــــــــاوا�نّيــــــــــــــــــــة

ُ
  فثــــــــــــــــــــارواوث

    

ـــــــــــــــِت وهاجـــــــــــــــْت  
َّ
فتجل

ٌ
  علينـــــــــــــــاغْمـــــــــــــــرة

رْتبالنــــاِسشــــمطاُء¢قــــٌح     وقــــدشــــمَّ

 

ِت  
َّ
  عـــــــــــــــواٌنشـــــــــــــــديٌدهمزهـــــــــــــــافأضـــــــــــــــل

أتـــــىالهـــــاَمْرزتخفـــــقفوقـــــهُ  
ْ
ـــــْواإذ

َ
ف

َ
  ك

    

ِت  
َّ
  كِظـــــــــــلالُعقـــــــــــابإذهـــــــــــوْتفتــــــــــــدل

  وأحمــواِحمــىمــايْمنعــوَنفأصــبحْت     

    

ــــــــــــ 
ً
ُعــــــــــــٌنكانــــــــــــتوقوف

ُ
ــــــــــــِت النــــــــــــاظ

َّ
  فحل

كأًســــــ    اأذاقوُهُمــــــوا 
ً
ة   مــــــنا�ــــــوتُمــــــرَّ

    

ـــــــــــــــِت  
َّ
  وقـــــــــــــــدبـــــــــــــــذختفرســـــــــــــــاُ®Vُموأدل

    
  :�2وقال

حهم الِحنــــِوصــــبَّ
َ
كســــرىغــــداة  وجنــــُد

    

فانصــــرفوا 
َ

زéــــيا�ــــوت
ُ
  منــــاكتائــــُبت

  
ٌ
  جحــــــــــــــــــاجٌحوبنــــــــــــــــــوُملــــــــــــــــــِكغطارفـــــــــــــــــــة

 

مـــــــــَن�عـــــــــاجِم,ـــــــــيآذا®Vـــــــــا  
ُ

طـــــــــف   النُّ

ـــــــــــــــابأيـــــــــــــــدV¹َم 
َّ

ش
ُّ
  إذاأمـــــــــــــــالواإhـــــــــــــــىالن

 

 الهــــــاُم ــــــملنــــــاببــــــيٍضفظــــــلَّ
َ
ط

َ
 ُيخت

ُ
  ف

تطحــــــــــــُ·Vم    وخيــــــــــــُلبكــــــــــــٍرفمــــــــــــاتنفــــــــــــكُّ

 

  
ُ

  ح�ــــــــ�تولــــــــواوكــــــــاَداليــــــــومينتصــــــــف

 
�من� �السمحاء، �الكرماء �السادة �اCنظر�الجميل، �وأصحاب �البيض �الوجوه �ذوو فالفرس

نسل�اCلوك�وIشراف،�الذين�يلبسون�اللؤلؤ�6ي�آذاdeم�كناية�عن�غناهم�وترفهم،�والذين�

� �طحن|dم �بالسهام؛ �وهو�بذلك�يقاتلون �بسيوفها. �رؤوسهم �واختطفت �بكر�بخيولها، كتائب

يتيه�ع&ى�القبائل�Iخرى�أمثال�ب��µأسد�والرباب،�ال��Fكانت�ترهب�الفرس�وتعتقد�بقدرdhم�

�قهر�اCوت" �كفيلون �3"ع&ى �وهم �اCوت، �قاهري �وهذا��فبنو�بكر�قهروا �أعداdjم، بقهر�كل

النصر�وسام�شرف�ع&ى�صدور�البكري�ن�وحدهم،�ولو�أن�القبائل�العربية�Iخرى�شارك|dم�

  4فيه�لنالت�مثلهم�من�الشرف�العظيم،�يقول:�

                                                           
 .9- 40/5ق�،�الديوان�1
 .20-62/17ق�،�الديوان�2
 .101،�ص�ساط��دراسةحضاريةمقارنةزكي،�أحمد�كمال:��3
 .62/21ق�،الديوانانظر:��4
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كانشاركنا كلمعّدِ    لوأنَّ

ُ
رف

َّ
�,ييوِمذيقارماأخطاهُمالش �

�يعرّ  �البيت �القوهو�dÑذا �آخر�بتلك �جانب �من �مثل�ض �الفرس �جانب �إcى �وقفت �Fال� بائل

�بعض� �إليه �ذهب �ما �ينفي �التعريض �وهذا �قاسط، �والنمر�بن �وطّيء �وأياد �وقضاعة تغلب

،�لك�dا�ب�Mشك�أذكت�هذا�1الباحث�ن�من�أن�هذه�الحرب�قامت�ع&ى�أساس�جنس�أو�دين

�الصف �ويوم �إdeا �قلت: �إن �و��أغلو�القول �البكريون، �حققه �النصر�الذي �بعد قة�الشعور

�حدودها� �عن �بالقبيلة ت �ترفعَّ �Fال� �العربية �الذات �ظهور �بداية �كانت �دير�الجماجم ويوم

الضيقة،�وجعلت،�العرب�يشعرون�ليس�فقط�بأdeم�أنداد�للفرس�وغ��هم�من�Iمم،�وإنما�

  .2دفعت�Iع���ëإcى�السخرية�بنتاج�كسرى�وصولجانه

  jخرالرومي:

�واضًح  �الروم �حضور �يكن �بكر��الم �ب�ن �الشقة �لبعد �وذلك �الفرس، �كما ��ëعIشعر�� 6ي

�أو�  �سياسية �بعMقات �dÑم �يرتبطوا �ولم �الروم، �مع �تماّس �ع&ى �البكريون �يكن �فلم وبي�dم،

�سيطرة�  �دائرة �6ي �كانوا �ذلك �عكس �ع&ى �بل �حروب، �6ي �معهم �يدخلوا �ولم اقتصادية،

�اتصا  �الروم �بملوك �يتصل �لم ��ëعI� �أن �كما  الفرس،
ً
�أتباعهم�ارً مباش�� �زار �وإنما ،

6ي�شعره،�إذا�لم�تتح�له��االغساسنة،�وطاف�6ي�بMد�الشام،�لهذا�كان�حضور�الروم�باهتً  

�بMدهم  �6ي �وشعوdÑم �اCباشر�بملوكهم �¡حتكاك �القيس-الظروف �أمرؤ �فعل للتعّرف��-كما

   إل�dم�عن�قرب. 

لية�اCتداولة�ع�dم�من�هنا�لم�يتجاوز�ما�جاء�6ي�شعره�ع�dم�اCعرفة�العامة�أو�ال نظرة�القبْ

  6ي�الجزيرة�العربية،�فذكر�أسماء�ملوكهم�مثل�"اCورق"�6ي�سياق�الحديث�عن�اCوت�وعدم�

                                                           
 .157،�ص�الشعروأيامالعرب,يالعصرالجاه%يعبد�الرحمن،�عفيف:��1
 .34/38ق�،�الديوانانظر:��2
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،�وأشار�إcى�معرف|dم�بالبناء،�وإcى�بناياdhم�الضخمة،�وأبراجهم�العالية�6ي�أثناء�تشبيه�1الخلود

  :�2ناقته�الضخمة�dÑا�كما�6ي�قوله

ــــــــُح ْت ــــــــــــــــَمَرح  ــــ
ٌ
ة ــــــرةالــــــــــــــكقنطرَّ   رو ــــــــــ

    

تفـــــــــريالــــــــــــــــــــم  ــــــــــهجــــّيِ ــــــــــ��باِ»ْرقــــــــ   اِل ــــــــ

 
ُفل�ومفاتيح،�فهو�يلتمس�صورة�الرومي�الذي�يعالج�

ُ
ُجد�وق

ُ
وإcى�ما�يلزم�هذه�Iبنية�من�أ

 قف
ً
M� 3يقول بمفتاحه�ليصف�إمساكه�بصاحبه�الذي�يديم�ظلمه�له،��امستغلًق�:  

ظ  mم��ــــــــوكنــتإذامــاالِقــْرُنراَم

    

ـــ 
ْ

ِلق
َ
َيـــْدَرباـغ

َ
ِفـــْرلخصـــميف

ْ
  ُتفلـــمأغ

ِلــِه  
ْ

ف
ُ
ــَبق

َ
ش

ْ
ِمن   كمــاالــتمسالرومــيُّ

 

سَّ  
َ
ــــإذااجت ـــباــ

ُّ
  ُهمفتاُحـــُهأخطـــأالش

 
�أيضً  �هنا �موقًف �اومن �الروم �من �موقفه  متخي�اكان

ً
M� نابعً امسبًق� �عMقة��ا، �طبيعة من

حلفائه�وأصدقائه�بالروم،�وليس�من�موقف�الروم�اCباشر�من�Iع���ëوقومه،�أو�من�نظرة�

���ëعIوقومه�بصلة،�أظهر����ëعIى�cل�حادثت�ن���تمتان�إMقومية�بحتة،�ظهر�ذلك�من�خ

ل�من�الروم،�Iوcى�ح�ن�وقف�إcى�جانب�الفرس�وأتباعهم�من�العرب�قب�اعدائيً �اف�dما�موقًف 

يوم�ذي�قار�6ي�يوم�"سآآتيدمي"،�وهو�يوم�للفرس�ع&ى�الروم،�فامتدح�انتصار�الفرس�وأشار�

  :�4إcى�هزيمة�الروم�بقوله

 
ْ
 وِهـــــــــــــــــــــــــَرق

ً
m  يـــــــــــــــــــــــــوَمســــــــــــــــــــــــــــآاتيدمي

    

  َرَجــــــْح ِمــــــْنب�ــــــ�ُبرجــــــاَن,ــــــيالبــــــأِس  

ــــــــــــــــــــــــؤَددَ   ـ السُّ
َ

  عـــــــــــــــــــــــنآباِئـــــــــــــــــــــــِه وِرث

 

mًمـــــــــــــــ 
ُ
ـــــــــــــــْح اوغــــــــــــــزافـــــــــــــــVWمغ

َ
ك

َ
  مـــــــــــــــان

حوافـــــــــارَس,ــــــــيرأد  ـــــــــÏىصــــــــبَّ   الضُّ

 

  بطحــــــــــــــــــــوِنفخمــــــــــــــــــــٍةذاتَصــــــــــــــــــــَبْح  

مـــــــــــــاكـــــــــــــاءواولكـــــــــــــن    قـــــــــــــّدمواثـــــــــــــمَّ

 

ـــــــــــــــْح  
َ
ط

َ
  كـــــــــــــــْبَشغـــــــــــــــاراٍتإذا¢Çـــــــــــــــىن

ــــــــــــــــــــــــراٍبصـــــــــــــــــــــــائٍب فـــــــــــــــــــــــفت  ْوابضـ
َ
  ان

 

�رضنجيًعـــــــــــــــــــــــ Ýامـــــــــــــــــــــــْح 
َ

  فَســــــــــــــــــــــــف

قــــْوامــــنا�ــــوتُضــــÏىً  ¢  ِمثــــَلمــــا

 

ضــــــــــــــْح  
َ
  هــــــــــــــرَبالهــــــــــــــارُبمنـــــــــــــــمواْمت

 
                                                           

 .33/5ق�،الديوان�1
 .1/25ق�،�الديوان�2
 .40-14/39ق�،�الديوان�3
 .15-36/10ق�،�الديوان�4



169 

�ختلف�موقف�Iع���ëمن�الروم،�ولكان�مع�ولو�أن�هذه�الوقعة�كانت�بعد�يوم�ذي�قار،�

  اCثل�الذي�يقول:�عدو�عدوي�صديقي.

�نجران،��أما �سادة �الحارثي�ن �أصدقائه �جانب �إcى �وقف �ح�ن �فكانت �الثانية، الحادثة

�مخاطبً  �يقول �نجران، �ع&ى �lغارة �ينوون �كانوا �الذين �الروم �مقاومة �ع&ى يزيد��ايحرضهم

  :�1وعبد�اCسيح�سيدي�نجران

وIع���ëيطلق�ع&ى�الروم�6ي�هذه�Iبيات�لقب�"صهيون"�نسبة�إcى�جبل�صهيون�بالقدس�

  الذي�كان�فيه�قصر�"ه��ودس:�وكان�فيه�دار�الو�ية�الرومانية.

   

                                                           
 .4- 42/1ق�،�الديوان�1

كماأيـــــا
ْ
أوصـــــَين¢دينجـــــران   ســـــــّيِ

    

مـــــــــــا 
ُ

  بنجـــــــــــراَنفيمـــــــــــاناVuَـــــــــــاواع��اك

خ�ــــــــــ�ً  mعـــــــــــ
ْ

  وترتـــــــــــديابـــــــــــِه افــــــــــإْنتف

 

  فإنكمـــــــــــــــاأهـــــــــــــــٌللـــــــــــــــذاكِكmكمـــــــــــــــا 

  وإْنتكفيـــــــانجـــــــرانأمـــــــَرعظيمــــــــٍة  

 

مـــــــــــــا 
ُ

  فقبلكمــــــــــــامـــــــــــــاســــــــــــــادهاأبواك

  عليكمـااوإْنأْجلبْتِصـهيوُنيوًمـ 

 

كوِكرحاكمــا  رêــىالحــربالــدَّ   فــإنَّ
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  jخرالنبطي:

�ف�dا� �وأسسوا �الغساسنة، �قبل �الشام �ملكوا �الذين �Iنباط �هنا �بالنبط �اCقصود ليس

�"�أو� �"بطرا "سلع"�الب��اء�اليوم،�فقد�أجمع�الباحثون�ع&ى�أن�هؤ�ء�مملكة�قوية�عاصم|dا

�العرب �وبخاصة�1من �والشام، �العراق �6ي �القديمة �الشعوب �بقايا �dÑم �اCقصود �وإنما ،

  Wراميون،�وكانوا�يتكلمون�لهجات�عربية�ممزوجة�برطانة�أعجمية،�أو�بلكنة�غريبة�ظاهرة.

�بالنسب �كانوا ��deم �القوم �هؤ�ء �العرب �ازدرى �يكونوا�ولقد �فلم �الهوية، �مجهوcي �لهم ة

،�كما�لم�يكونوا�من�رعايا�الدولت�ن�العظمي�ن�6ي�ذلك�الوقت،�الفرس�والروم،�اأقحاًم �اعربً 

 زد�ع&ى�ذلك�أdeم�كانوا�عما
ً
�يأنف�منه�العربي،�وقد�أشار��اُسَخرة،�وزراعً �� ل¿رض،�وهو�ما

ميد�6ي�سياق�تشبيه�بع��ه�بالبناء�Iع���ëإcى�سخرdhم�6ي�البناء،�يشيدون�Iبراج�ويبنون�القر 

  :�2الضخم�6ي�قوله

ـــــــــــــــه
َ
ــــــــــــــــدٍستخـــــــــــــــالمَحال �وعــــــــــــــــذافٍرســ �

� �

القْرَمـــــــــــــَدااُبْرًجـــــــــــــ 
ُ
ُدُهالنبـــــــــــــيط �تشـــــــــــــيَّ �

 
كمـا�أشــار�إcــى�عملهـم�6ــي�الــري�والزراعـة�6ــي�أثنــاء�مـدح�النعمــان�بــن�اCنـذر،�ووصــف�عطــاءه�

  :�d�3ا�6ي�قولهبال�dر�العظيم�الذي�يعمل�النبط�حول�جداوله�فيسقون�Iرض�م

رُقمـــــنَحَجراتـــــه الـــــزُّ
ُ
�ويـــــروىالنبـــــيط �

� �

ــــــــــــــــــــِد اديــــــــــــــــــــارً   َعمَّ
ُ
ا� ىبــــــــــــــــــــا»تّيِ ــــــــــــــــــــَروَّ

ُ
�ت �

 
و6ي�أثناء�مدح�مسـروق�بن�وائل،�وتشـبيه�كرمه�بالفرات�الذي�ينتشر�النبيط�حوله�يروون�

  :4اCزارع�من�روافده�الحافلة،�يقول 

 
ً
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

َ
�ف�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ىالنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط �

� �

�راويا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارَعبالحوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  �

 
                                                           

�انظر�1 �د.�جو تاريخالعربقبل�سmم: زيدان،�دار�الهMل،��:�جرÖيوالعربقبل�سmم،�3/5،�د�ع&يا:

،�دار�الفكر،�ب��وت،�1ط،�:�محمد�أحمد�باشميلوالعرب,يالشامقبل�سmم،�93ت،�صالقاهرة،�د.

 .28م،�ص1973
 .34/19ق�،�الديوان�2
 .28/32ق�،�الديوان�3
 ح�ن�ذكرهم�6ي�سياق�مديح�قيس�بن�معد�يكرب.�3/22ق�،الديوان:�،�وانظر70/8ق�،�الديوان�4
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وع&ى�الرغم�من�وصـف�Iعëـ���لهـم�"بـالزرق"�كنايـة�عـن�عيـوdeم�الزرقـاء،�ولـوdeم�Iبـيض�

اCحبــب�عنــد�العــرب�إ��أن�نظرتــه�الدونيــة�لهــم�باديــة�مــن�وراء�هــذا�الوصــف�وذلــك�لوضــاعة�

ـ�امهن|dم،�ومما�يؤكد�ذلـك�تشـبيه�قبيلـة�إيـاد�dÑـؤ�ء�النـبط�احتقـارً 
ً
مـن�قـدرها،��deـا��الهـا�وحط

رس�6ـــي�يــوم�ذي�قـــار�وكانــت�تابعـــة�لهــم�محكومـــة�بــأمرهم�كـــأمر�هــؤ�ء�النـــبط،�تحالفــت�مـــع�الفــ

  :�1كسرى �ايقول�مخاطبً 

�خُربــــــــــــــــــْتبيــــــــــــــــــوُتنبيطــــــــــــــــــٍةفكأنمــــــــــــــــــا �

� �

ـــــــــــداالـــــــــــمتلـــــــــــَقبعـــــــــــدَكعـــــــــــامرً   �متعّهِ �

  لْســــــــــــناكمــــــــــــنَجَعلــــــــــــْتإيــــــــــــاٌددارهــــــــــــا 

  

Vــــــــــــاأْنُيحصــــــــــــدا  َّÒحتنظــــــــــــر
َ

  تكريــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــوًم      ـــــــــــــــــــــاقـ مَّ
ُ
 يعـــــــــــــــــــــالُجق

ً
m  أبنـــــــــــــــــــــاؤهم

  

 وسmســـــــــــــ 
ً
mجـــــــــــــًد 

ُ
  موصـــــــــــــدااوباًبـــــــــــــاأ

    
،�حــــ�ن�ينفـــي�عــــن�نفســـه�أن�يكــــون�ا��تلميًحـــ�اويتـــوج�Iعëــــ���احتقـــاره�هــــذه�اCهنـــة�تصــــريًح 

  :�2مثل�هؤ�ء�يعمل�6ي�Iرض�ويروdÔا�باCاء�من�السواي�6ي�قوله�امزارعً 

�ذري�ــــــــ�لــــــــكالــــــــو¢يmتآتــــــــيالغوانيــــــــا �

� �

اًعــــــ  ــــــوانياام�ــــــ�كنــــــتزرَّ �أســــــوُقالسَّ �

 
النبطي�الجسدية�متسقة�مع�صورته�اCعنوية�6ي�ذهن�Iع���ëوشـعره،�ولهذا�بدت�صورة�

�افبــــــدا�النبطــــــي�ذا�ثيــــــاب�ممزقــــــة�يلــــــبس�الســــــروال�Iعجمــــــ����الثــــــوب�العربــــــي،�يقــــــول�واصــــــًف 

  :3إcى�لباس�النبط�االنعمان�با�سد�ومش��ً 

ثيــــــــــــاَبالقــــــــــــوِمحــــــــــــْوَلعريِنــــــــــــِه  �كــــــــــــأنَّ �

� �

ــــــــِبُمْحصــــــــِد  
ْ
�تبــــــــاب�ُنأنبــــــــاطإhــــــــىَجن �

   

   

                                                           
 .34/32ق�،�الديوان�1
 66/1ق�،�الديوان�2
 .28/23ق�،�الديوان�3
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jخر   الحب���:

يخيل�للدارس�أن�سيكون�ل¿حباش�حضور�كب���6ي�شعر�Iع��ë،�ذلك��نه�زار�الحبشة�

كما�ذكرنا�من�قبل،�كما�أن�Iحباش�احتلوا�اليمن�ووصلوا�إcى�مكة،�وأثروا�6ي�حياة�العرب،�

�تل �أولها �مرات، �أربع �سوى �شعره �6ي �يذكر�Iحباش �لم ��ëعI� �إcى��كغ���أن �أشار�ف�dا �Fال

للحبشة،�وثان�dما�6ي�حديثه�عن�قصر�ريمان�وتعاقب�الحبش�والفرس�عليه،�وثال�dا�6ي��زيارته

  :�1أثر�ال��د�6ي�القيان�6ي�قوله�امعرض�افتخاره�بكرم�قومه�6ي�الشتاء�مصوًر 

 
ً
ة   وإذاالقيـــــــــــــاُنحســـــــــــــب¸Vاَحبشـــــــــــــيَّ

    

ـــــــــــــــــ�ً   9ْ
ُ
اغرفـــــــــــــــــاِد 

َ
�حmئـــــــــــــــــب   وقـــــــــــــــــلَّ

 
    :62ي�قوله�ابالحب���ëاCنبطح�أرضً ورابعها�6ي�حديثه�عن�الخمرة،�ح�ن�شبه�زقها�

لـــــــــــــدV¹اُمْســـــــــــــنًد 
  اتحِســـــــــــــُبالـــــــــــــزقَّ

    

ْح انــــــــــــــــامَعْمـــــــــــــــًد احبشـــــــــــــــيً  
َ
َبط

ْ
  فــــــــــــــــان

 
�Iخ��ت�ن �الصورت�ن �هات�ن �قصرهما�-لكن �Iع����ë- ع&ى �نظرة �ع&ى �د�ل|dما �6ي غنيتان

�ل«خر�الحب���ëوموقفه�منه،�وأول�ما�نراه�م�dما�لون�هذا�Wخر،�ومكانته�¡جتماعية،�وكأن

�العربي� �شعور �و� �شعور �6ي �Iسود �اللون �ارتبط �ولقد �¡جتما�ي، �موقعه �حدّد لونه

،�وكان�معظمهم�من�Iحباش�ابالعبودية،�ذلك�أن�معظم�عبيد�الجزيرة�العربية�كانوا�سودً 

 
ً
،�و��غرابة�أن�تكون�نظرة�Iع���ëإcى�Wخر�الحب���ëنظرة�االذين�ع��وا�البحر�Iحمر�شرق

لتمي�¶�ب�ن�أبناء�البشر�ع&ى�أساس�اللون،�كما�نرى�ف�dا�وضاعة�هذا�Wخر�فوقية�غارقة�6ي�ا

  من�خMل�اغ��ار�لونه�وانبطاحه�ع&ى�Iرض.

   

                                                           
 .16/32ق�،�الديوان�1
 .36/42ق�،�الديوان�2
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  أقوامأخر:

هذه�أهم�Iجناس�وIعراق�ال��Fوقف�عل�dا�Iع6���ëي�شعره،�فأفصح�عن�موقعها،�وعن�

ذكر�ال��ك�والكابل�6ي�وصف�فقط،�ف�اأخرى�ّمر�dÑا�ذكرً �اموقفه�م�dا،�غ���أن�هناك�أقواًم 

  :�1الراقصات�من�حوله�6ي�قوله

  ولقـــــــــــــــــــــــدشـــــــــــــــــــــــــربُتالخمـــــــــــــــــــــــَرتـــــــــــــــــــــــْر 

    

ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــُضحولنــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــركوكاُب
ُ

  ك

 
�الهند" �"سيوف �مرات: �خمس �السيف �ذكر �خMل �من �الهنود �والهندواني2وذكر ،3�،

�خر�العريكما�ذكر�W ،�6،�كما�أشار�إcى�اCصري�ن�من�خMل�نيلهم�مرت�ن5،�واCهندة4والهندي

 مجهو 
ً
 مرس��

ً
M� 

ً
بصفة�تدلل�ع&ى�أعجميته،�كزرقة��امن�غ���تحديد�جنسه�أو�قومه،�موصوف

العين�ن،�أو�رطانته،�أو�لباسه،�وقد�جاء�ذلك�كله�6ي�مجال�وصف�الخمرة،�فالخمار�أزرق�

  العين�ن:�

لهــــــــــــــــامــــــــــــــــنبكــــــــــــــــارالقطــــــــــــــــاف
َّ

  تنخ

    

  7أزيــــــــــــــــــــــــــــــرقآمــــــــــــــــــــــــــــــنإكســـــــــــــــــــــــــــــــادها 

 
ن�وسالت�الخمرة،�راح�يتمتم�عل�dا�بلغة���تفهم:�   إذا�فتح�الد�

ـــــا Vَ َ̧   لهــــــاحـــــارٌسمـــــاي9ـــــ�ُحالـــــدهربي

    

ىعلVWــــــــاَوَزْمَزمــــــــا 
َّ

بَحــــــــْتصــــــــ%
ُ
  8إذاذ

 
  والساي�يعلق�6ي�أذنيه�لؤلؤت�ن�وقد�شّمر�قميصه:

                                                           
 .76/5ق�،�الديوان�1
 .6/38ق�،�الديوانانظر:��2
 .33/55+�ق�6/59ق�،�الديوانانظر:��3
 .62/4ق�،�الديوانانظر:��4
 .�73/13،�قالديوانانظر:��5
 .55/35+�ق��3/22ق�،�الديوانانظر:��6
 .8/12ق�،�الديوان�7
 .55/4ق�،�الديوان�8
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ٌ

ــــف
َ
ط

ُ
  يســـــãىVuــــاذوزجاجــــاتلــــهن

    

مـــــُل  
َ
ـــــرباِلُمعت َلالّسِ

َ
  1ُمقلـــــٌصاســـــف

 
  أو�تدلت�اللؤلؤتان�من�أذنيه�وقد�شّد�ع&ى�فمه�خرقة�بيضاء:�

مٌ  ــــــــوَّ
َ
Vuــــــــاســــــــاقعلينــــــــاُمت

ُ
  يطــــــــوف

    

ما  ــــــدَّ
َ

مـــــايــــــزالُمف
ٌ

  2خفيـــــفذفيــــــف

 
  jخرالدي��:

�مكونً  �الدين �اCشاعر��ارئيًس �ايعّد �بنية �6ي �¡نتماءات �أقوى �وهو �الذات، �مكونات من

�فض �Wخرة، �والحياة �الدنيا �الحياة �أمور �بكل �مرتبط �الدين �أن �ذلك  الجماعية،
ً
Mأنه��� عن

�والوجدانية،� �الروحية �حاجاته �ويل®� �الداخلية، �والراحة �بالطمأنينة �lحساس �الفرد يعطي

خر�ع&ى�Wخر�"ولعل�قبول�Wخر�6ي�اCجال�الديl��µحساس�بالتم�¶�والتفا�اكما�يمنحه�أحيانً 

  .3أصعب�منه�6ي�اCجا�ت�Iخرى�كما�6ي�Iسر�اCتجاورة،�والقبائل�اCتناحرة�"

،�وأdeا�اوع&ى�الرغم�من�أن�الوثنية�كانت�أهم�Iديان�6ي�الجزيرة�العربية،�وأك��ها�شيوعً 

�وال�dودية �كالنصرانية �أخرى، �ديانات �جوارها �إcى ��شـهدت �إ��أنه �يكنواCجوسـية، لهذه��لم

Iديان�كب���أثر�6ي�الوثنية،�ولم�تدخل�6ي�صراع�دي��µمعها�لدحرها�أو�تقليص�نفوذها،�ذلك�

�ن�بعض�أصحاب�هـذه�الديانات�الوافدة�قد�تعربوا�مثل�dÔود�خي���وي��ب�ووادي�القرى،�

عربية�أشعارهم.�ثم�إن�فاصطنعوا�اللغة�العربية�لغة�الحديث،�وظهر�م�dم�شعراء�نظموا�بال

�ابعض�الذين�دخلوا�6ي�هذه�الديانات�من�العرب�لم�يتعمقوا�دي�dم�الجديد،�وإنما�بقي�مشوبً 

�ابالوثنية�يستشهد�ع&ى�ذلك�بعدي�بن�زيد�العبادي�الذي�أقسم�برب�الكعبة�والصليب�معً 

  :�64ي�قوله

 íشــــــــــــريــــــــــــألون¢  اســــــــــــãى�عــــــــــــداء

    

والصــــــــــــــــــــــليِب  
َ
مكــــــــــــــــــــــة ورّبِ   ع%ــــــــــــــــــــــيَّ

 
                                                           

 .64/24ق�:�،�وانظر�6/41،�قالديوان�1
 .35-�39/34ق،�وانظر:��55/6،الديوان�2
 .27م،�ص�1998،�دار�الشروق،�القاهرة،�1،�طقبولjخر:حنا،�ميMد�3
 .38،�ص�ديوانه�4
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(النصرانية��يلتقي�مع�الديانت�ن�الرئيست�ن�اإcى�ذلك�أن�بعض�العرب�كان�موحًد يضاف�

�جميعً  �"العرب �أن �كما �الدين، �أمور �كث���من �6ي �ونصران�dم،��اوال�dودية) �ومجوس�dم وثن�dم

مرتبط�ن�بقيم�العرب�¡جتماعية�وبتقاليدهم�ال��Fكانت�ظاهرة�فاشية�6ي�آخر��اظلوا�جميعً 

  .1ف��ات�الجاهلية�قبيل�lسMم"

،��نه�قد�يكون�Wخر�اهذه�Iمور�جميعها�جعلت�معرفة�Wخر�من�منظور�الدين�أمر�صعبً 

وف�6ي�يومنا�الدي��µأنا�6ي�العرق،�كما�أنه�لم�يكن�هناك�اشتباك�أو�صراع�دي��µباCع��µاCعر 

هذا،�وكأن�الصراع�القب&ي�ط¸ى�ع&ى�الصراع�الدي�µ،�أو�كأن�تمسك�العرب�بالقيم�الجمعية�

��µالدي� �¡نسجام �هذا د
ّ
�ول �الدين،�مما �قداسة �فاق �لها �وتقديسهم �العليا �أو�مثلهم العربية

�للعرب�تآلفت�امعنويً �اب�ن�العرب،�فكان�الو�ء�للقيم�فوق�الو�ء�للدين،�حيث�شكلت�وطنً 

  فيه�Iديان�كما�6ي�أوطاننا�اليوم.

 
ً
�ارتباط �مرتبط�ن�بدي�dم �الجاهلية �6ي �يكن�الشعراء �"لم �كله، �هذا �إcى يدير��اوثيًق �ايضاف

�6ي� �الشعراء �من �قلة �نجد �ونحن �حوله، �وتدور �الدين، �هذا �من �ك���تنبع �بقصائد ألسن|dم

�دينية �بسمات �شعرهم �يتسم �وال�dودية �واCسيحية �لم… lسMم �الدين��والعربي �يوcي يكن

  .2،�وكان�تقديره�لدينه�يقتصر�ع&ى�مزاياه�العملية"اكب��ً �ااهتماًم 

من�هنا�ندرك�Cاذا�كان�الدين�باهتا�6ي�شعر�Iع��ë،�وغ��ه�من�الشعراء�الجاهلي�ن،�فلم�

�بتأث���الكلدان،� �العرب �إcى �وصلت �Fال� �الكواكب �أو�عبادة �اCجوسية، �الديانة �إcى يشر�قط

�نج �� �أننا �موقًف كما �عنده �هذا��ادينيً �اد �6ي �البحث �لكن �الديانات، �هذه �أصحاب من

اCوضوع،�وتناول�Wخر�الدي��µيفيدنا�6ي�lجابة�عن�مثل�هذه�التساؤ�ت:�إcى�أي�مدى�كان�

�عنصرً  �أو�غيابه �الدين �Wخر؟��امهًم �احضور �قبول �6ي �أثرهما �وما �Iع��ë؟ �ذات �توجيه 6ي

µالدي� �التعصب �أن ��ëعI� �أدرك �حاجزً وهل �يكون �قد �هل��ا� �ثم �Wخر؟ �قبول �وجه 6ي

                                                           
 .27اCقدمة،�ص�،�الديوان�1
 .377،�ص�الحياةالعربيةمنالشعرالجاه%يالحو6ي:��2
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��ëعIاستطاع����µخر؟�وهل�انطلق�6ي�ذلك�كله�من�تسامح�ديWتجاوز�الدين�6ي�تعامله�مع�

ّسب�بالشعر�يتطلب�مثل�هذا�التسامح�؟
َ

  حق�أو�من�إدراكه�أن�التك

 �ايصف�الدكتور�شوي�ضيف�تدين�Iع���ëبقوله:�"كان�وثنيً 
ً
وقوله:� 61ي�وثنيته"�امعروف

6ي��امتعمًق �ا"وطبيÎي�Cن�تكون�حياته�ع&ى�هذا�النحو�من�اCجون�وlثم�فيه�أن�يكون�وثنيً 

"� �السماوية �Iديان �من �و��غ���lسMم �lسMم ���يعتنق �وأن �كان�2وثنيته، �"فقد �وقوله: ،

ته�بكل�،�وقوله:�"وقد�احتفظ�بوثني63ي�وثنيته"�كما�تدل�ع&ى�ذلك�خMله"�اغاليً �اIع���ëوثنيً 

  .4ما�كان�ف�dا�من�إثم�وفجور"

ع&ى�دين�آبائه�وأجداده،�ولكنه�لم�يكن�كما�وصفه�Iستاذ��القد�كان�Iع���ëوثنيً �احًق 

 
ً
6ي�وثنيته،��ن�مثل�هذه�Iوصاف�تضع�Iع6���ëي�أع&ى�الرتب��اوغاليً �اومتعمًق �االكب���مغرق

يدافع�عنه،�ويدفع�كل�محاولة��لدينه�االدينية�الوثنية�6ي�العصر�الجاه&ي،�وتجعله�متعصبً 

للتأث���فيه�من�Iديان�Iخرى،�مما�يوقعه�6ي�خصام�وجدل�مع�أصحاب�هذه�الديانات�وهو�

  6ي�غ��µعن�ذلك�كله.

وكان�"�ويبدو�أن�الدكتور�ضيف�اعتمد�6ي�إصدار�مثل�هذه�Iحكام�ع&ى�قول�ابن�سMم:

�و��ي �شعره، �6ي �ويتعفف �جاهليته، �6ي �يتأله �من �الشعراء �من�من �وم�dم ستd²ر�بالفواحش،

"��ëعIم�امرؤ�القيس�وdولقد�صدق�ابن�5كان�يتعهر�و��يبقي�ع&ى�نفسه،�و��يتس��،�وم��،

سMم،�إذ�لم�يكن�Iع���ëمتألها�ح��Fيتعفف�6ي�شعره،�ثم�إن�التعهر���يمكن�أن�يكون�هو�

 ،�و��ي�dض�ليكون�دلياالوثنية�بحد�ذاdhا�عقيدة�واعتقادً 
ً
M� غراق�6ي�ع&ى�التعمق�وlغا�ة�وCا

  الدين،�وإنما�ع&ى�عكس�ذلك�يبعد�صاحبه�عن�الدين.

                                                           
 .337،�ص�العصرالجاه%ي�1
 .338اCرجع�السابق،�ص��2
 .339اCرجع�السابق،�ص��3
 اCرجع�السابق�والصفحة�السابقة.�4
 .34،�ص�طبقاتفحولالشعراء�5
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و6ي�س��ة�حياة�Iع���ëوأشعاره�ما�ينفي�عنه�هذه�Iوصاف،�وما�يؤكد�أن�Iع���ëتجاوز�

 الدين�ممارسة�وعم
ً
Mوتعام� 

ً
Mخرين،�مما�يدل�ع&ى�تسامحه،�وهذا�ينسجم�مع�طبيعة��Wمع�

  وكسب�ودهم�ودراهمهم.�هسÎى�إcى�إرضاء�ممدوحي�امداًح �امهنته�بوصفه�شاعرً 

�Wخر�وقبوله �ع&ى �lقبال �من �وثنيته �تمنعه �وسوقة- �فلم �ويعايشه،��-ملكا يمدحه،

ويشاركه�مجالس�لهوه�وغنائه،�ذكر�صاحب�Iغاني�أن�Iع���ëكان�يفد�ع&ى�أسـاقفة�نجران�

ويقيم�عندهما�ما�شاء،�"وكان�يزورهم�ويمدحهم،�ويمدح�العاقب�والسيد�وهما�ملكا�نجران،�

وقد�أشار�Iع1����ëيسقونه�الخمر،�ويسمعونه�الغناء�الرومي،�فإذا�انصرف�أجزلوا�صلته"

  :�2إcى�ذلك�6ي�قوله

نجــــــــــــــــــراَن 
ُ
  حــــــــــــــــــتمعليـــــــــــــــــــوكعبــــــــــــــــــة

    

  اـــــــــــــــــــــــِكح�ـــــــــــــــــــــ�تنـــــــــــــــــــــاåيبأبواVuِـــــــــــــــــــــ 

  نــــــــــــــــــزوُريزيــــــــــــــــــَدوعبــــــــــــــــــدا�ســــــــــــــــــيْح  

  

  
ً
ـــــــــــــــــــــــ   ُهــــــــــــــــــــــُمخ�ــــــــــــــــــــــُ�أرباVuــــــــــــــــــــــااوقيسـ

ْتVuــــــــــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــــــــــ�اتتلــــــــــــــــــــــــــوَّ   إذاالَح9َ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــا  اVuـ ـــــــــــــــــــــــــــــافَلُهدَّ واأســ   وجــــــــــــــــــــــــــــرُّ

  
ٌ
ـــــــــــــــــــرباٌتلهـــــــــــــــــــاَبْهجـــــــــــــــــــة

ْ
  لهـــــــــــــــــــمَمش

 

ْعجاVuِــــــــــــــــــــــــــا 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــروُقالعيــــــــــــــــــــــــــونِبت   تــ

 
�ومشارك|dم� �بالشام، �جفنه �وآل �الح��ة، �نصارى �بالعبادي�ن �¡تصال �من �تمنعه �لم كما

  :�3مجالس�الخمر�واللهو�كما�6ي�قوله

ها   وكأٍسكع�نالـديكبـاكرُتحـدَّ

    

ضــرببفتيــاِنصــدٍقوالنــواقيص 
ُ
  ت

 
  :�4هوذة�بن�ع&ي�ح�ن�أطلق�أسارى�تميم�اوذكر�أعيادهم�مثل�عيد�الفصح�6ي�قوله�مادًح 

 
ً
َبيــــومالفصــــحضــــاحية   Vuــــمتقــــرَّ

    

ىومــــاصــــنعا    يرجــــو�لــــهبمــــاســــدَّ

  :�5مجلس�خمر�اوعيد�اله·¶من�كما�6ي�قوله�واصًف  

                                                           
 .6�/314ق،��غاني�1
 .29-22/26ق�،�الديوان�2
 .30/13ق�،�الديوان�3
 .13/69،�ق�الديوان�4
 .55/9ق�،�الديوان�5



178 

ومــــــــــــــْرُدوسوســــــــــــــٌن ـوآٌسوخيــــــــــــــ   ريٌّ

    

ــــــــــماـإذا�كــــــــــان�ِهنــــــــــ  �ورحــــــــــت�ُمَخشَّ نٌ   َزمْ

وضرب�اCثل�برهباdeم�6ي�العدل�والتقوى،�فشبه�ممدوحه�قيس�بن�معد�يكرب�بالراهب� 

  :�1إcى�هللا�6ي�قوله�اوتضرعً �اع&ى�صلواته�سجودً �ااCعتكف�6ي�هيكله�أمام�صليبه،�دائبً 

هيكــــــــــــــــــــــٍل ع%ــــــــــــــــــــــى ْيُب%ــــــــــــــــــــــيٌّ
َ
  ومـــــــــــــــــــــاأ

    

َبفيــــــــــــــــــــهوَصــــــــــــــــــــارا 
َّ
  بنــــــــــــــــــــاهَوَصــــــــــــــــــــل

  ُيــــــــــــــــــراوحمـــــــــــــــــــنصــــــــــــــــــلواتا�ليــــــــــــــــــــ 

 

ــــــكطــــــْوًر     ُجــــــؤارااوطــــــوًر اســــــجودً اـ

قــــــــى,ــــــــيالحســــــــاب 
ُ
  بـــــــأعظممنــــــــهت

 

بـــــــــــــــارا 
ُ
ْضـــــــــــــــَنالغ

َ
ف

َ
َســـــــــــــــماتن

َّ
  إذاالن

،�وكان�يرى�أن�Iع���ëقدري،�سئل:�من�اعباديً �اوكان�راوية�شعره�"يح��Ëبن�م�F"�نصرانيً  

  :أين�أخذ�Iع���ëمذهبه�الذي�يظهر�من�قوله

ـــــــــــــــــــــتأثرهللابالوفــــــــــــــــــــاءوب   الـــــــــــــــــــــــ"أسـ

    

ــــــــــــــــــع    الــــــــــــــــرجmدلووhــــــــــــــــىا�mمــــــــــــــــةـ

 
  .2قال:�من�قبل�العبادي�ن�نصارى�الح��ة�كان�يأت�dم�يش��ي�م�dم�الخمرة�فلقنوه�ذلك"����

  :�3وقد�بلغ�تسامحه�الدي��µمع�Wخر�النصراني�أن�يقسم�برب�راهب�النصارى�6ي�قوله

 
ً
وربالســــــــــــاجدينعشــــــــــــية   فــــــــــــإنّيِ

    

هـــا 
ُ
بيل

َ
نـــاقوَسالنصـــارىأ   ومـــاصـــكَّ

ج� 
ُّ

  :�4نفسه�والكعبة�اCشرفة�6ي�قولهأو�يقسم�براهب�دير�الل

وال�ــــــــ� ــــــــّجِ
ُّ

  فــــــــإنيوثــــــــْوبيراهــــــــبالل

    

وا�ضـــاضبـــنُجـــْرُهم  îـــ��ٌّ
ُ
  بناهـــاق

كما���يجد�غضاضة�من�أن�يشاركهم�عبادdhم�وأن�ينشد�معهم�أناشيدهم�الدينية�كما� 

  :�65ي�قوله

 
ً
ُرنعمـــــــــــــــــــة يكـــــــــــــــــــّدِ¢  رّبـــــــــــــــــــيكـــــــــــــــــــريم

    

ـــــــــــــــــــُدبا�هــــــــــــــــــارِق  
َ

ــــــــــــــــــداوإذاُيناش
َ

نش
َ
  أ

 
                                                           

 .64- 5/62ق�،�الديوان�1
 .9/133،��غاني�2
 .23/16ق�،�الديوان�3
 .15/44ق�،�الديوان�4
 .34/13ق�،�الديوان�5
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،�أما�1اهذا�التسامح�الدي��µبعض�الباحث�ن�إcى�¡عتقاد�بأن�Iع���ëكان�نصرانيً �وقد�دفع

لة�يالذين�دفعوا�عنه�نصرانيته،�فلم�يجدوا�من�سبيل�إ��القول�إّن�مثل�هذه�Iشعار�دخ

�Fّبن�م��Ëنحلها�راويته�النصراني�يح�،��ëعIو6ي�الذي�ذهبنا�إليه�من�تسامح�2ع&ى�شعر��،

��µالدي���ëعI.إنقاذ�لشعره�من�النحل،�وإبقاء�له�ع&ى�وثنيته  

  :�3ولÜن�حلف�Iع���ëبالرهبان�ورdÑم،�فلقد�حلف�6ي�مواضع�أخرى�بالكعبة�كما�6ي�قوله�

  حلفــــتبــــربالراقصــــاتإhــــىم�ــــ�

    

  إذامخــــــــــرمجاوزنــــــــــهبعــــــــــدمخــــــــــرم 

  :�4وقوله 

َعْمـــرالـــذيحجـــتقـــريشقطينـــه
َ
  ل

    

  لقـــدِكـــْدV�َمكيـــدامـــرئغ�ـــ�مســـند 

  :�5وقوله 

  إنــــيلعمــــرالــــذيخطــــتمناســــمها

    

ُيـــــل 
ُ
  تخـــــدىوســـــيقإليـــــهالبـــــاقرالغ

�وسلم�  �عليه �الن®��ص&ى�هللا �رحل�إcى �فلقد �وأحبارهم، �وال�dود �زار�أشراف�النصارى ولÜن

  :�6ح�ن�ظهر�lسMم�ومدحه�بقصيدته�اCشهورة�ومطلعها

ــــتمضعينــــاكليلــــةأرمــــدا
ْ
غ

َ
  ألــــمت

    

دا    وعـــــادكمـــــاعـــــادالســـــليما�ســـــهَّ

قط��ا؛�فرصدوه�ع&ى�طريقه�وقالوا:�هذا�صناجة�العرب،�ما�مدح�أحًد ا"فبلغ�خ��ه�قريًش  

"�وكلها�بك�رافق�ولك�وامقإ��رفع�6ي�قدره"،�وقالوا�له�"إنه�ي�dاك�عن�خMل�ويحرمها�عليك،�

  .7الخمر�والزنا�والقمار�والربا،�ثم�أهدوه�مائة�ناقة�فعدل�عن�وجهته

                                                           
 .60،�ص:شعراءالنصرانيةو،�لويسخ:�شيانظر�1
 .102�،338�،342،�ص�العصرالجاه%ي:�د.�ضيف،�شوي:�انظر�2
 .15/30ق�،�الديوان�3
 .28/17ق�،�الديوان�4
 .6/62ق�،�الديوان�5
 .17/1القصيدة�رقم�،�الديوان�6
 .1/262،�والشعروالشعراء،�9/147،��غانيالخ���6ي��انظر �7
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 I� �إغراق �ع&ى �الخ�����يدل �"��وهذا �وأنه �ضيف، �شـوي �د. �ذهب �كما �وثنيته �6ي ��ëع

�السماوية" �Iديان �من �و��غ���lسMم �lسMم �Iع1���ëيعتنق ���مبا�ة �ع&ى �يدلل �وإنما ،

بالدين،�وعدم�اهتمامه�به،�وأن�ضالته�ما�dÔمه�6ي�دنياه�من�كسب�مادي�ومتع�ولهو،�حيث�

� �لتحريم�الخمر، �lسMم �عن ��ëعIعدل�� �أخذه �[وCا �من�مال �قريش �أمل�من �ع&ى lبل]،

� �جديد، �كسب �إcى �القادمة �السنة �6ي �"العودة �أبو�سفيان �له �قال �ح�ن �وبينه�وذلك بيننا

به�هدنة،�ف��جع�عامك�هذا،�وتأخذ�مائة�ناقة�حمراء،�فإن�ظهر�بعد�ذلك�أتيته،�وإن�ظفرنا�

  .2فرد�عليه�Iع���ëبقوله:�"��أباcي"�"رحلتكعن��اكنت�قد�أصبت�عوضً 

�التسامح�الذي�اتسم�به�Iع���ëهما�اللذان�جعMه�يتعامل� هذه�الMمبا�ة�بالدين�وهذا

مع�Wخر�ال�dودي،�ويمدحه�ويشيد�به،�ع&ى�الرغم�مما�عرف�ع�dم�6ي�الجاهلية�من�احتقار�

�الطرق� �Fبش� �اCال �وكسd²م �القبائل، �ب�ن �وإيقاعهم �وحسدهم، �لكيدهم، �وازدراء؛ ووضاعة

�وغ���اCشر  �معجبً اCشروعة �ف·�اه �ويدعو��اوعة، �خمرته �ع&ى �يص&ي �الذي بالخمار�ال�dودي

  :�3ويتعوذ�6ي�قوله

  اV¹ـــــــــــــــــــــــــــوَصـــــــــــــــــــــــــــهباَءطـــــــــــــــــــــــــــافV¹ود

    

ْم  
َ
  وأبرَزهـــــــــــــــــــــــــــــــــاوعلVWـــــــــــــــــــــــــــــــــاخــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  وقابلهــــــــــــــــــــــاالــــــــــــــــــــــريح,ــــــــــــــــــــــيدّ®Vــــــــــــــــــــــا 

 

َســـــــــــــــــــْم  
َ
Vـــــــــــــــــــاوارت   وصـــــــــــــــــــ%ىع%ـــــــــــــــــــىدّ®ِ

بما�فيه�من��"�الذي�كان�لعاديا�والد�السموءلIبلقبحصوdeم،�وبخاصة�حصن�"�اومعجبً  

ب��Üماء،�وأسوار�وغرف�فرشت�بالطنافس،�ون���ف�dا�اCسك�والريحان،�وخمرة�لذة�للشارب�ن،�

  :�4وقيان�بيضاوات�كالتماثيل،�وطباخ�وقدور�وأقداح�وصوان،�يقول 

ــــــهُ لــــــميمنــــــعاو¢عادًيــــــ
ُ
مال

َ
  ا�ــــــوت

    

ـــــــــــُق  
َ
أبل   وحصـــــــــــنبتيمـــــــــــاِءالVWـــــــــــودّيِ

  
ً
  بنـــــــــاهســـــــــــليماُنبـــــــــنداوَدِحقبــــــــــة

 

ــــــــــــــــــــُق  
َّ
ُمَوث   لــــــــــــــــــــهأَزٌجعــــــــــــــــــــاٍلوطــــــــــــــــــــيٌّ

  ُيــــــــــوازيكبْيــــــــــداَءالســـــــــــماءودونــــــــــهُ  

 

وداراٌتوكلـــــــــــــــٌسوخنــــــــــــــــدُق  
ٌ
  بـــــــــــــــmط

                                                            
 .338،�ص�العصرالجاه%ي�1
 .1/263،�الشعروالشعراءابن�قتيبة:��2
 .4/10ق�،�الديوان�3
 .11- 33/7ق�،�الديوان�4
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ومشـــــــــارٌب لــــــــهدرمــــــــٌك   ,ــــــــيرأِســــــــِه

 

ُق   ِ
ّ

َصـــــــــــــف
ُ
  وِمْســـــــــــــٌكوَرْيحـــــــــــــاٌنوراٌحت

  
ٌ

مىومناِصـــــف   وحـــــوٌركأمثـــــاِلالـــــدُّ

 

ـــــــــــــاخوصـــــــــــــاٌعَوَدْيَســـــــــــــُق     وقـــــــــــــْدٌروطبَّ

 
صه�من�أسر�

ّ
ونراه�يمدح�شريح�بن�حصن�بن�عمران�بن�السموءل�بن�عاديا،�الذي�خل

�كلب �µب� �بابنه��1أحد �ضÄى ��نه �الوفاء �6ي �اCثل �به �ضرب �الذي �السموءل �بجده ويشيد

 
ً
  :�2ع&ى�أدرع�امرئ�القيس،�قال�احفاظ

ــْنكالســموءِلإذســارالُهمــاُملــه
ُ

  ك

    

  ,ـــــــيجحفـــــــٍلكســـــــواِدالليـــــــلجـــــــرارِ  

ـــــــهُ جـــــــاُرابـــــــن 
ُ
ت ـــــــُهِذمَّ

ْ
  حّيـــــــا�ـــــــننالت

 

  أْو,ــــــىوأمنــــــعمــــــْنجــــــارابــــــنعمــــــارِ  

ـــــــهُ  
ُ
ِقالفـــــــْرِدمـــــــْنتيمـــــــاَءم�Ðل

َ
  بـــــــا»بل

 

ارِ   ـــــــدَّ
َ
  ِحصـــــــٌنَحصـــــــ�ٌنوجـــــــاٌرغ�ـــــــ�غ

ْســٍففقــاَللــهُ  
َ

�ــْ�خ
َّ
ط

ُ
ســاَمُهخ

ْ
  إذ

 

لـــــــــــُهفـــــــــــإنيســــــــــــامٌعجـــــــــــارِ  
ُ

ق
َ
  َمْهمـــــــــــات

بي·Vمـــــــــا 
َ

كـــــــــٌلوغـــــــــْدٌرأنـــــــــت
ُ
  فقـــــــــالث

 

 VWف�ختـــــــــارِ امـــــــــفـــــــــاخ�ْ�ومـــــــــا
ٌّ
  حـــــــــظ

غ�ــــــــ�قليــــــــٍلثــــــــمقــــــــاَللــــــــه    فشــــــــكَّ

 

َكإنــــــــــيمــــــــــانٌعجــــــــــاري     اذبــــــــــحهــــــــــِديَّ

 
�علل� �وقد �النواقيس، �أثر�أصحاب �أقل�من ��ëعIشعر�� �6ي واضح�أن�أثر�Wخر�ال�dودي

� �قال: �6ي�الجاهلية، �هذا �تعليله �ويصلح �lسMم، �6ي �ذلك �6ي�"الجاحظ م�النصارى
َّ
�عظ ومما

� �إcى �وحبd²م �العوام، �وأطباء�قلوب �اCلوك، �وفرا��� �السMط�ن، �كتاب �م�dم �أن الطغام

اغً  أو��اأو�قصابً �اأو�حجاًم �اأو�دباغً �اIشراف،�والعطارين�والصيارفة،�و��نجد�ال�dودي�إ��صبَّ

،�فلما�رأت�العوام�ال�dود�والنصارى،�توهمت�أن�دين�ال�dود�من�Iديان�كصناع|dم�6ي�اشعابً 

�مقومات��يبدو �.3الصناعات" �من �مهم �مقوم �الدينية �الMمبا�ة �أن �أدرك �قد ��ëعI� أن

،�ولهذا�لم�يختلف�مع�اأو�معنويً �اماديً �االتعامل�مع�Wخر�و¡حتكاك�به،�وأdeا���تكلفه�ثمنً 

  Wخر�الدي��µمما�يدل�ع&ى�تسامحه�وعدم�تعصبه.

                                                           
 وما�بعدها.�6/348،��غانيقصة�أسره�6ي��انظر �1
 .10- 25/5ق�،�الديوان�2
،�دار�الجيل،�1عبد�السMم�هارون،�ط:�وشرح��،�تحقيقضمنرسائلالجاحظ-رسالةالردع%ىالنصارى �3

 .3/316م،�1991ب��وت،�
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  أثرjخر,يشعر�ع���:

� �اCلوك �ويمدح �البMد، �يطوف ��ëعI� �العطاء،�كان �له �فيجزلون �وIشراف، والسادة

ويفيضون�عليه�اCال،�وقد�أتاحت�له�هذه�الظروف�¡تصال�بألوان�مختلفة�من�الحضارة،�

�ويرد� �ا��Cفة، �مجالسهم �6ي �اCلوك �يخالط �فكان �واللهو، �الطرب �أصناف �ع&ى وlقبال

�و  �والسقاة �الخمارين �من �عناصر�أعجمية �من �ف�dا �اللهو�بما �ودور �يستمتع�الحانات القيان،

  بما�ف�dا�من�خمر�ونساء�وغناء.

 
ً
�شغوف ��ëعI� �كان �مفتونً �اولقد �هذه،  �ابمظاهر�الحضارة

ً
�مسرف �عل�dا،��اdÑا، �lقبال 6ي

  :�1ح��Fأتى�اCعيشة�من�باdÑا�كما�يقول �ا،�وينكّب�ع&ى�اللذة�انكبابً افأخذ�ي�dب�اCتعة�deبً 

ةٍ 
َّ

ــــــــــــــــــــربُتع%ـــــــــــــــــــىلـــــــــــــــــــذ   وكـــــــــــــــــــأٍسشـ

    

   م·VــــــــــــــــــــاVuــــــــــــــــــــاوأخــــــــــــــــــــرىتــــــــــــــــــــداوْيُت

  لكـــــــــــييعلـــــــــــَمالنـــــــــــاُسأنـــــــــــيامـــــــــــرٌؤ  

 

مــــــــــــــــــــنباVuــــــــــــــــــــا 
َ
  أتْيــــــــــــــــــــُتا�عيشــــــــــــــــــــة

 
وح��Fكأنه�يريد�أن�يغتنم�أي�فرصة�منحها�الدهر�له،�ولم�يمنحها�Cن�قبله�من�الناس،�

  :�2يقول�بعد�أن�وصف�مجلس�خمر

نــــــــــــاٍسقــــــــــــدمَضـــــــــــــْوا
ُ
«  ذاكدهــــــــــــر

    

  ولهـــــــــــذاالنـــــــــــاِسدهـــــــــــرقـــــــــــدســــــــــــنْح  

 
و��شك�6ي�أن�هذه�الحياة�الMهية�العابثة�ال��Fعاشها�Iع��ë،�وألوان�الحضارة�الزاهية�

� �dÑا، �أحاط �Fال"� �أنفسهم�جعلته �ع&ى �يسرفون �يكونوا �لم �الذين �معاصريه �ذوق �من يف��ق

،�ورفعته�فوق�مستوى�البداوة�الخشنة�ال��Fتبدو�6ي�شعر�معظم�3إسرافه�6ي�اللهو�واCجون"

ا�كان�له�أثر�كب���6ي�شعره،�ونحن�ملتمسو�هذا�Iثر�6ي�ثMثة�مسارب�من�،�مّم 4الجاهلي�ن"

  فنه�£ي:�لغته،�ومعانيه�وأغراض�شعر،�وموسيقاه.

   

                                                           
 .18-22/17ق�،�الديوان�1
 .54-36ق�،�الديوان�2
 .357،�ص�العصرالجاه%يضيف،�شوي:��3
 .37اCقدمة�ص�،�الديوان�4
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  أثرjخر,يلغته:

كان�من�أثر�هذه�الحياة�اللينة�الهانئة�ال��Fعاشها�Iع���ëأن�جعلت�ألفاظه،�تتساير�معها�

�وُيسرً  �عليه،�الينا �أو�سابق �معاصر�له �شاعر�جاه&ي �عند �نعرفها �لم �رقة �ورقت �فسهلت ،

كان�من�أبناء�قبيلته��أمسواء�أكان�من�الذين�تأثروا�مثله�بالحضارة،�مثل�النابغة�الذبياني،�

Iلفاظ�السهلة�الناعمة،�ويكاد�بعضها�يدنو�من�ولقد�ك��ت�6ي�شعره�"مثل�طرفة�بن�العبد،�

 اللغة�اCحكية�لطراوته�و 
ً
ع&ى�سMمته��ارخاوته،�ولكنه���يسقط�إcى�درك�العامية،�بل�محافظ

،�ولعل�هذه�السهولة�£ي�ال��Fجعلت�اCغن�ن�والقيان�6ي�العصور�التالية�يك��ون�1"وفصاحته

�–من�قبل��–من�غناء�شعره؛�مما�أدى�إcى�شيوعه�وذيوعه،�وهذا�يفسر�لنا�ما�قاله�القدماء�

 و �اعنه�إّنه�كان�"أس���الناس�شعرً 
ً
،�و£ي�ال��Fدفعت�الدكتور�طه�حس�ن�إcى�2"اأعظمهم�حظ

�تنكر" �ما �والل�ن �السهولة �من ��ëعIشعر�� �من �تجد �"وأنت �قال �ح�ن �شعره ،�3إنكار�بعض

 I� �ناصر�الدين �الدكتور �"ويرى �ينكره�الدكتور�طه�حس�ن �فيما  دليسد
ً
M� ًع&ى��اواضًح �اقوي

أثر�القيان�6ي�شعره،�فإن�الحياة�السهلة�اليس��ة�القائمة�ع&ى�¡ستغراق�6ي�اللهو،�والتمتع�

به،�وإدمان�الخمر،�وسماع�القيان�وعشقهن،�جعلت�ألفاظه�تتسق�6ي�يسرها�ولي�dا�مع�يسر�

�القيان،� �هؤ�ء �أنغام �مع �موسيقاها �وعذوبة �جرسها، �حMوة �6ي �وتتسق �اللهو�ولينه، هذا

  ".64ي�الغناء�والرقص�وألحاdeن

�كث��ً  ��ëعI� �اقتبس �أن �الحياة �هذه �تأث�� �من �اCادية�اوكان �بمظاهرها �يتصل �مما

�وألفاظها �بمسمياdhا �الحضارة�امصوًر ، �أسباب �من �به �يحيط �ما �القصف�، ووسائل

فقال�عنه�،�فدخلت�Iلفاظ�Iعجمية�6ي�شعره�بك��ة�لفتت�أنظار�نقادنا�القدماء،�والتسلية

�،�وس·�ى 5"كان�Iع���ëيفد�ع&ى�ملوك�فارس�ولذلك�ك��ت�الفارسية�6ي�شعره":�ابن�قتيبة

                                                           
 .170م،�ص�1993،�دار�الجيل،�ب��وت،�1،�طبيئاتالشعرالجاه%يعطوان،�حس�ن:��1
 .�1/181العمدةابن�رشيق:��2
 .260م،�ص�1979،�دار�اCعارف،�القاهرة،�13،�ط,ي�دبالجاه%يحس�ن،�طه:��3
 .249،�ص�القيانوالغناء,يالشعرالجاه%يIسد،�ناصر�الدين:��4
 .1/264،�الشعروالشعراءابن�قتيبة:��5
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 �أنه
ً
وع&ى�سبيل�الخطرة،�كما�قال�عنه�،�ا،�و6ي�الندرةلم�يكن�يستعمل�هذه�Iلفاظ�تظرف

�رشيق �عايشها1ابن �وأمور �عاشه �واقع �يع���عن �كان �وإنما ،� �واجد�، �إنك �قلت: �إن و��أبالغ

 
ً
�أو�ألفاظ �ك�الفظة �6ي �عن�أعجمية �حديثه �6ي �Iلفاظ �وتك���هذه �قصائده، �من �قصيدة ل

  .3،�والخسرواني2حيث�نجد�من�أسماء�الخمرة،�lسفنط�مجالس�اللهو�واCجون 

�القاقزة �آني|dا: �والباطية4ومن �والتامورة5، �والطهرجاره6، �واCكوك7، ��Wت�8، �من �ونجد ،

  .11،�والطنبور 10والصنج،�9:�ال��بط�اCوسيقية�الوترية

،�أما�16،�واCسك15،�ومن�العطور:�اMCب14،�والتبان13،�والدمقس12ومن�اللباس:�الشيدارة

أسماء�الورود�والرياح�ن�فتظهر�6ي�وصف�IعC���ëجلس�من�مجالس�الغناء�ن��ت�فيه�هذه�

  :�17الورود�والرياح�ن�وعزفت�فيه�ضروب�من��Wت�وغنيت�فيه�ألوان�من�Iلحان�يقول 

                                                           
 .1/128العمدة،:�انظر�1
 .12/9+�ق��1/15ق�،�الديوان�2
 .،�وهو�نسبة�إcى�خسروشاه78/14ق�،�الديوان�3
4 .24-64ق�،�الديوان
 ،�والباطية:�إناء�واسع�Iع&ى�ضيق�Iسفل�يوضع�ب�ن�الشارب�ن�ليغ��فوا�منه.36/35ق�،�الديوان�5
6   ،�و£ي�إناء�الخمر.39/33ق�،�الديوان
7 ،�الطهرجاره:�الفنجانة.20/25ق�،�الديوان
 ،�هو�إناء�يشرب�به�الفرس.1/49ق،�الديوان�8
 ،�وهو�العود.64/23+55/11ق�،�الديوان�9

 ،�الصنج:�دوائر�من�النحاس�تثبت�6ي�أطراف�Iصابع�ويصفق�dÑا.78/15+55/11ق�،�الديوان�10
 وستة�أوتار�من�نحاس.عنق�طويل��،�وهو�آلة�من�أ�ت�الطرب�ذات78/15ق�،�الديوان�11
 جيب.�و��كم�ن�غ���من�عنقها�6ي�اCرأة�تلقيه�ثم�يشق�برد�الشيدار:�،�77/22ق،�الديوان�12
 .77/23+�30/12ق،�الديوان�13
 ،�سراويل�صغ��ة�يلبسها�اMCحون�واCصارعون.�28/23ق،�الديوان�14
 .�39/32ق،�الديوان�15
 .33/20�،54/44�،55/5�،78/13�،79/7ق،�الديوان�16
 .22-�22/20ق،�الديوان�17
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والياســــــــــــــــــاهدناالــــــــــــــــورد   ميـــــــــــــــــوشـ

    

ـــــــــــــــــــــــــاVuا  صَّ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــمعاُتبق ـــــــــــــــــــــــــنوا�سـ   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــٌم     وِمْزهُرنــــــــــــــــــــــــــــــاُمَعمــــــــــــــــــــــــــــــٌلدائــ

 

الثmثـــــــــــــــــــــــــــــــِةأزرىVuـــــــــــــــــــــــــــــــا    فـــــــــــــــــــــــــــــــأيُّ

ــــــــــجوة  ـــــــــنَجيبكـــــــــيلـــــــــهشـ   تـــــــــرىالصَّ

 

ُيــــــــــــــدÁىVuــــــــــــــا 
َ

  مخافــــــــــــــةأنســــــــــــــْوف

 
ل�6ي�وصف�مجلس�آخر�يك���فيه�من�ذكر�هذه�Iلفاظ�Iعجمية�ك��ة�جعلت� ثم�يفّصِ

  .1البعض�يشك�6ي�هذه�القصيدة،�ويصف�Iع���ëبأنه�فار���õأبا�وأما

  :�2يقول 

ـــــــــــٌج  َســ
ْ

ف
َ
ســــــــــاٌنعنــــــــــدهاوبن

َّ
  لنــــــــــاُجل

    

مـــــــــــــا 
َ
ْمن

َ
9ٌ�وا�رزجـــــــــــــوُشُمن

ْ
  وسيِســــــــــــن

ومــــــــــــــرٌووســـــــــــــــوسٌن وآٌس     وخ�ــــــــــــــ�يٌّ

 

 ـــــــماإذاكـــــــاَن
َّ

ش
َ

ـــــــَ�ْمٌنوُرحـــــــُتُمخ
ْ
Ðِه  

ِرْموالياســـــم�ُنونـــــرجٌس  
َ

  وشاِهْســـــف

 

مـــــــــــا  دْجـــــــــــٍنتغيَّ حنا,ـــــــــــيكـــــــــــّلِ   يصـــــــــــبُّ

  
ٌ
وَبــــــــــــــْرَبط   وُمْســــــــــــــتُقســــــــــــــــين�ٍنَوَونٌّ

 

مــــــــــــــــانيجاوُبــــــــــــــــُهَصــــــــــــــــ 
َّ
  ٌجإذامــــــــــــــــاترن

 
�الوترية� �العزف �آ�ت �وإcى �والزهور، �والرياح�ن �الورود �أسماء �من �الحشد �هذا فانظر�إcى

  والنفحية.

   

                                                           
 .360،�ص�العصرالجاه%يشوي،�ضيف:��1
 .11- 55/8ق�،�الديوان�2
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  أثرjخر,يمعانيهوأغراضشعره:

��يظهر�تأث���الحضارة�والحياة�ا��Cفة�6ي�لغة�Iع���ëوألفاظه�وحسب،�وإنما�يظهر�كذلك�

�ا6ي�معانيه�وصوره�وأغراض�شعره،�وقد�تفاوت�هذا�التأث���من�غرض�إcى�آخر،�ف·�اه�واضًح 

�اجليً  �اCديح �6ي �أقل �درجة �وهو�ع&ى �الخمر�والغزل، �6ي �تأث��ً ، �ليكون �ويختفي غ����اوالهجاء،

  مباشر�6ي�بقية�Iغراض،�مثل�الرحلة�والفخر�ووصف�الصحراء.

لذاته،�وإنما��ا،�لكن�ذكرهم�لها�لم�يكن�مقصودً اوقد�ذكر�الشعراء�الجاهليون�الخمر�كث��ً 

كان�يرد�ح�ن�يفتخرون�بفتوdhم�وكرمهم�وإنفاقهم�اCال�6ي�اCلذات،�أو�ح�ن�يشd²ون�رضاب�

باdhم�dÑا،�أو�ح�ن�كانوا�يصفون�ذهولهم�عند�فراقهن�بذهول�شارdÑا،�أما�Iع��ë،�فهو�محبو 

أك���من�أدمن�الخمر،�وأطال�6ي�وصفها،�فاق��ن�ذكره�dÑا،�وعّده�القدماء�أشعر�الشعراء�إذا�

�وافتنانه� �لها، �تقديسه �عن �ينم �وهو�وصف �الخمر�ووصفها، �شرب �إذا �يقصدون طرب،

�دي �ينظر�6ي �ومن �وسقاdhا�بمجالسها، �وخمارها �ودdeا �لها �وصفه �ودقة �dÑا، �كلفه �يرى وانه

�6ي� �6ي�اCجالس�من�ورود�ورياح�ن،�ومغنيات�ومغن�ن،�وأثرها وحانوdhا�وأوان�dا�وما�يصاحd²ا

�فنً  �عنده �الخمرة �وصف �غدا �Fح� �خمريات��اقائًم �اشعريً �االشارب�ن، �أمام �وكأننا بذاته،

.��õالعصر�العبا  

�من �كله �هذا �أن �6ي �شك �العربية��و� �الجزيرة �6ي ��ëعI� �dÑا �ألم �Fال� تأث���الحضارة

وخارجها،�و��نجد�غرابة�بعد�ما�قدمنا�أن�تكون�الخمرة�£ي�السبب�6ي�عدول�Iع���ëعن�

�–lسMم،�إذ�لم�dÔتم�بتحريم�lسMم�الزنا�والقمار�والربا،�ولكنه�جزع�أشــد�الجزع�ح�ن�علم�

� �أسـلفنا �فقال:�–كما �الخمر، �يحرم �اCهراس��أنه �6ي �cي �بقيت �قد �صبابة �إcى �أرجع "أّوه

  .1فأشرdÑا"

                                                           
 .9/147،��غانيأبو�الفرج�Iصفهاني:��1
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وكث���من�غزل�Iع���ëيصور�نساء�غ���عربيات،�فارسيات�وروميات،�بعضهن�من�القيان�

6ي�غزله�من��امثل�هريرة�وقتيلة�وجب��ة،�وبعضهّن�من�البغايا،�وقد�بدا�أثر�الحضارة�واضًح 

  :�1إحداهن�ان�مظاهر�الزينة،�يقول�واصًف خMل�وصف�اMCبس�والجواهر�والعطور،�وغ��ها�م

تلَبُســــــــــــــــــُهظــــــــــــــــــاهرً    اتــــــــــــــــــرىالخــــــــــــــــــزَّ

    

ـــــــــــــبِطُنمـــــــــــــندونذاكالحريـــــــــــــرا 
ُ
  وت

ــــــــــــــــــــــدْتِمْعصــــــــــــــــــــــًم  
َّ
  يارقْيـــــــــــــــــــــــاإذاقل

 

ّصـــــــــــــ 
ُ
ّرِفصـــــــــــــِنف

 لبالـــــــــــــدُّ
ً
m  نضـــــــــــــ��ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  
َ
فْوق

ٌ
زبرجــــــــــــــــــــــــــــــَدة   وجـــــــــــــــــــــــــــــــلَّ

 

شـــــــــــــــيئً  
َ

ـــــــــــــــت
ْ
ِخل

ٌ
اوياقوتـــــــــــــــة  نك�ـــــــــــــــ�ا

ومن�خMل�هذه�الصورة�الجميلة�ال����Fتتأتى�إ��Cن�ألم�بقسط�وافر�من�الحضارة�6ي� 

  :�2قوله

ــــــــدِرَصــــــــْدٌعلهــــــــا   فبانــــــــْتو,ــــــــيالصَّ

    

ـــــــــــــــِئْم  
َ
ت

ْ
  كَصـــــــــــــــْدِعالزجاجـــــــــــــــِةمـــــــــــــــاَيل

 
  فهو�يشبه�جراحات�القلب�بصدع�الزجاجة�الذي���يلتئم.

�ماديً  ��ëعI� �غزل �يكون �أن �اصريًح �اوطبيÎي �بالشهوة �يفيض �باóغراء�، �ويتدفق العارمة

�عل�dا� �وبالوقوف �با�طMل �فهو���dÔتم �ولهذا �وعبثه، �وخمره �لهوه �مع �ينسجم �مما ،��Êالح

صنيع�أقرانه�من�الشعراء�الجاهلي�ن،�وإنما�ينصرف�إcى�وصف�صاحبته،�ووصف�مشاعره�

 مفص�اوصًف �انحوها،�فهو�6ي�مطولته�يصف�هريرة�فيما�يزيد�ع&ى�أربع�ن�بيتً 
ً
M36ي��،�ويدقق

وصف�"قتيلة"�وما�أخفت�مMبسها�من�مواضع،�ويصورها�6ي�قعودها�وقيامها،�و6ي�إقبالها�

�6ي�أك���من�عشرين�بيتً  ،�ويمتاز�غزله�بالرقة�والوله�والصبابة�4اوإدبارها،�وح�ن�تلوح�بيدdÔا

"و£ي�صبابة���نعرفها�عند�الجاهلي�ن،�إنما�نعرفها�عند�Iع���ëصاحب�الذوق�الرفيع�الذي�

  .5فيه�الحضارة،�وحولته�دقيق�الحس�دقة�شديدة،�فإذا�هو�يتذلل�6ي�حبه�ويخضع"أثرت�

                                                           
 .22-12/20ق�،�الديوان�1
 .4/8ق�،�الديوان�2
 .الديوان6ي��6القصيدة�رقم��انظر �3
 .77القصيدة�رقم��انظر �4
 .361،�ص�العصرالجاه%يضيف،�شوي:��5
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�واضًح  �أثر�الحضارة �dÑا��اونMحظ �يرفل �Fال� �يركز�ع&ى�مظاهر�الحضارة، �ح�ن �مديحه 6ي

ممدوحه�من�قصور�ونعيم�وترف�ولهو�وغناء،�ومMبس�وجواهر�تروق�عيون�الناظر�إل�dا�Cا�

�والعجب �الغرابة �من �6ي�1ف�dا �وlسراف �lفراط �إcى �النوال �وطلب �اCال �حب �دفعه �وقد ،

مدائحه�بحيث�يعد�ذلك�مقدمة�Cبالغات�العباسي�ن�6ي�مدائحهم،�فانظر�إليه،�وهو�يتذلل�

  :�62ي�السؤال�6ي�مديح�هوذة�بن�ع&ي�ح�ن�يقول 

ـاِبأهـديُتِمـْدَح�� الَوهَّ
َ
  إhىهـوذة

    

  
ً
âنــــــــوـــــــي ِéَّر

ُ
 فاضـــــــأ

ً
m  مــــــــنعطائكــــــــا

اليمامــــِةنـــــاق��  عــــنُجـــــّلِ
ُ

ف
َ
  تجــــان

 

  كائومــــــاقصــــــدْتمــــــنأهلهــــــاِلِســــــوا 

  إcى�أن�يقول:� 

ســــــــــمعُتبرْحـــــــــــِبالبـــــــــــاِعوالجـــــــــــوِد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى   والنَّ

ْتبرشـــــائكا 
َ

ق
َ
  فأدليــــُتَدلـــــويفاســــت

  ف�ـــــ�يحمـــــُل�عبـــــاَءلـــــوكـــــانغ�ـــــُ�هُ  

 

  مــَنالنــاِسلــميــ·VْضVuــاُمتماِســكا 

ـــــــ�� 
َ

ريش
َ
دت��أنت   وأنـــــــتالـــــــذيعـــــــوَّ

 

الـــــــــذيآويت�ـــــــــ�,ـــــــــيِظmِلكـــــــــا 
َ

  وأنـــــــــت

مــــــــــــوَزعٌ   ــــــــــــا,ــــــــــــيَّ
َ
  فإنــــــــــــــكفيمــــــــــــابْينن

 

ٌعبثنائكـــــــــــــــــــــا 
َ
ـــــــــــــــــــــيُمــــــــــــــــــــــول

ّ
  بخ�ــــــــــــــــــــٍ�وإن

  
ّ

�تبذ �نعرف  فلم
ً
�بالثناء��� �فهو�مولع �غ��ه�من�الشعراء�الجاهلي�ن، �عند �الوجه �Cاء وإراقة

  من�أجل�العطاء�الذي�ولع�به�ممدوحه،�وهو�يرجو�النوال،�يدcي�بدلوه�ليغ��ف�اCال.

�الذوق�أثره�الكب���6ي�هجائه،�فجاء�مختلًف  عن�هجاء�سابقيه�ومعاصريه��اكما�كان�لهذا

من�الشعراء�إذ�اصطنع�لنفسه�لغة�ت��فع�عن�اCسبة�والشتيمة،�ونحا�إcى�أسلوب�السخرية�

�Wخر،�فاقرأ�قوله�6ي�كسرى�ح�ن�هددهم�بالحرب�قبل�يوم� و¡س|dزاء�6ي�أثناء�خMفه�مع

  ذي�قار:�

  بــــهايــــكالتـــــاجمعتصــــبً واقُعـــَدعل

    

ــــــــــــــــــــنســــــــــــــــــــوامنافتعبـــــــــــــــــــدا  ¢3تطلبـ  

 

                                                           
 .29+22/28،�ق�49-13/47،�ق�49-1/47ق�،�الديوانانظر:��1
 .22-11/14ق�،الديوان�2
 .34/38ق�،الديوان�3
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تجد�أنه�يسخر�من�كسرى،�ويستخف�بجيوشه،�ويس|dزئ�بقوته�وج��وته،�وكأنه�وقومه�

�أندادً  �ال���Fاليسوا �بالهزيمة �فسيمنون �عل�dم �بالهجوم �فكروا �وإذا �درجة، �أقل �وإنما لقومه

  تطيح�بتاجه،�فليقعد�كسرى�عن�القتال،�وليحتفظ�dÑذا�التاج.

وقد�انعكس�هذا�Iسلوب�6ي�هجائه�ل«خر�6ي�النحن�أي�لغ��ه�من�العرب،�وكأنه�وجده�

خريته�من�علقمة�بن�عMثة�ح�ن�من�الهجاء�اCقذع،�وقد�أك���منه،�ع&ى�شاكلة�س�اأشد�إيMًم 

  :�1وازن�بينه�وب�ن�خصمه�عامر�بن�الطفيل�6ي�قوله

إhـــــــــــــــــىعـــــــــــــــــامرِ 
َ

ْســــــــــــــــــت
َ
ل¢ــــــــــــــــَم

َ
ق

ْ
  َعل

    

  النــــــــــــــــــــــــــاقِض�وتــــــــــــــــــــــــــاَروالــــــــــــــــــــــــــواترِ  

يا    يـــــــــــاعجـــــــــــبالـــــــــــدهرم�ـــــــــــ�ُســـــــــــّوِ

 

  كــــــْمضــــــاحٍكِمــــــْنذاوكــــــْمســــــاخرِ  

 
  :�2وع&ى�شاكلة�سخريته�من�يزيد�بن�مشهر�الشيباني�6ي�قوله

 
ً
ـــــــــة

َ
ك

ُ
ل

ْ
  أبلــــــــغيزيــــــــدب�ــــــــ�شـــــــــــيبانمأ

    

تِكـــــــــــــُل  
ْ
تأ ـــــــــــــكُّ

َ
نف

َّ
َبْيـــــــــــــٍتأمـــــــــــــات

ُ
  أبـــــــــــــاث

¸Vًيــــــ 
ْ
ُمن

َ
لِتنــــــااألســـــــت

ْ
ث

َ
  عــــــننحــــــتأ

 

ـــــــِت�بـــــــُل  
َّ
  ولســــــــتضـــــــائرهامـــــــاأط

يوًمــــــــــ 
ً
هــــــــــااكنــــــــــاطٍحصــــــــــخرة

َ
ِلق

ْ
  ِلَيف

 

ــــــُهالَوِعــــــُل  
َ
رن

َ
ف�ــــــ�ق

َ
  فلــــــميُضــــــرهاوأ

 
���ëعIللشعر��ا6ي�شعره�جميعه�يعد�تمهيًد والحق�كما�يقول�الدكتور�شوي�ضيف:�"إن�

�هذه� �فهو�6ي �ومديحه، �هجائه �6ي �أم �وخمره �غزله �6ي �سواء �بعده، �ظهر�من �الذي الحضري

يفصح�عن�ذوق�متحضر،�سواء�6ي�خطاب�Iمراء�وIشراف�والخضوع��ااCوضوعات�جميعً 

ستخفاف،�و¡س|dزاء�dÑم�و¡ �هلهم،�أم�6ي�خطاب�النساء�والتذلل�لهن،�أم�6ي�اللعب�بمهجوي

  .3أم�6ي�وصف�الخمر�ومجالسها�ودناdeا�وكئوسها"

   

                                                           
 .25-18/15ق�،�الديوان�1
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  أثرjخر,يموسيقاه:

�الشجية،��كان �اCوسيقى �تلك �واCغنيات، �اCغن�ن �إcى �واستماعه �الحضارة، �تأث�� من

وIلحان�العذبة،�وIلفاظ�الرقيقة�السهلة�ال��Fنحس�dÑا�ونحن�نقرأ�أشعاره،�وكأنه�يحيل�

�Iشعار�أنغاًم  �وألحانً �اهذه �مع��اعذبة، �اللفظ، �6ي �الداخلية �اCوسيقى �ف�dا �تتداخل رشيقة

  �اCوسيقى�الخارجية�6ي�البحر.

ولقد�أك���Iع���ëمن�التنويع�6ي�أوزانه،�فاستخدم�البحور�الطويلة�واCجزوءة،�وأحسن�

�راقصة� �ف�dما�موسيقى �والوافر�اللذين �كاCتقارب �القص��ة �أك���من�البحور �كما استخدامها

�البحور��،فرةوا �ومن �القص��ة، �الخفيفة �البحور �من �الك��ة �هذه �نجد �� �أننا �شك "و�

"��ëعIجزوءة�6ي�ديوان�أي�شاعر�جاه&ي�كما�نجدها�عند�C1ا.  

�6ي� �متشاdÑة �حروف �واستخدام �Iلفاظ، �عذوبة �من �الناشئة �الداخلية �موسيقاه أما

ي�كل�قصيدة�نقرؤها،�بيد�أننا�الجرس�الصوتي،�ف��Ïمن�الك��ة�6ي�ديوانه�بحيث�نقع�عل�dا�6

نستطيع�مMحظة�ظاهرت�ن�غالبت�ن�ع&ى�شعره�هما�"�إيثاره�للقوا6ي�اCطلقة�ع&ى�نحو�ما�نرى�

،�اعند�معاصره�زه���بن�أبي�سلم�،�وفتنته�بأصوات�الل�ن�ال��Fين��ها�6ي�أبيات�قصائده�ن��ً 

�ي �اللذين �الصوتي �والتقطيع �التكرار�اللغوي �هذا �إcى �باóضافة �ثابتت�ن�وذلك �ظاهرت�ن مثMن

  .2"من�ظواهر�الشعر�القديم،�ولك�dما�يغلبان�أو�يك��ان�6ي�قصائده�ك��ة�ملفتة

 
ً
ها�مط

ّ
�اوقد�أجاد�Iع6���ëي�توظيف�أصوات�الل�ن�واق��اdeا�بالقوا6ي�اCطلقة،�فتارة�يمط

�ن�،�وتارة�يقصر�م�dا�ليخلق�موسيقى�سريعة،�وهو�6ي�هذه�وتلك�يربط�باليولد�بطئا�موسيقيً 

�حالته �وب�ن �اCغن�ن��اCوسيقى �جعلت �Fال� �£ي �اCوسيقى �هذه �كانت �وربما النفسية،

�يفسر� �ما �قدمنا �فيما �ولعل �شعره، �غناء �من �يك��ون �lسMمية �العصور �6ي واCوسيقي�ن

�"صناجة�العرب" شعره�ن�قارئ�إ،�وقول�ابن�رشيق�الذي�مر�بنا�من�قبل:�تسمية�Iع���ëبــ

  ".معهيحس�وكأن�هناك�آخر�ينشد�
                                                           

،�وقد�أح¼���Iسد�بحور�الشعر�246+245،�ص�القيانوالغناء,يالعصرالجاه%يIسد،�ناصر�الدين:��1

Iع���ëورأى�أن�البحور�الطويلة�عنده�إحدى�وأربعون�قصيدة،�والبحور�الخفيفة�إحدى�وأربعون��عند

اCتقارب،�وسبع�من�بحر�الوافر��،�م�dا�ثمان�بحورها�مجزوءة،�جاءت�عشر�قصائد�من�بحر اقصيدة�أيضً 

 ].�245،�صالقيانوالغناء[
  .285،�ص�وا�وضوعيةالشعرالجاه%يقضاياهالفنيةعبد�الرحمن،�إبراهيم:��2
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  ا�صادروا�راجع

  القرآنالكريم -

  الكتابا�قدس/العهدالقديموالجديد -

  م.1981دار�اCعارف،��.�القاهرة:3ط�.أشكالالتعب��,ي�دبالشع£�.�ةنبيل،إبراهيم -

�محمد - �بن �الدين �شهاب ،�ÏبشيI.مستظرف� فن كل ,ي عبدهللا��تحقيق:�.ا�ستطرف

  م.1982دار�القلم،��.�ب��وت:أنيس�الطباع

  م.1965دار�الكتاب�العربي،��.�ب��وت:الكامل,يالتاريخ�.ابن�Iث��،�أبو�الحسن�ع&ي -

دار�الكتاب�العربي،�.��القاهرة:�ترجمة:�فؤاد�زكريا�.الفنوا�جتمعع�9التاريخ�.آرنولد�هاوز  -

  م.1969

،�دار�مكتبة�سومر.�حلب:�ترجمة:�محمد�وحيد�خياطة�.قاموسjلهةو�ساط���.ازدارد -

  م.1987

تحقيق:�رشدي�الصالح��.أخبارمكةوماجاءفVWامنjثار�.ي،�محمد�بن�عبدهللاIزر -

  ھ.1352اCطبعة�اCاجدية،�مكة�اCكرمة:��.ملحس

�ناصر�الدين - الجاه%ي�.Iسد، العصر ,ي والغناء ��.3ط�.القيان الجيل،��دارب��وت:

  �م.1988

  م.1988دار�الجيل،�ب��وت:��.7ط�.الشعرالجاه%يوقيم¸Vاالتاريخيةمصادر �.----------  -

  م.1994مكتبة�غريب،��.�القاهرة:الفنو�نسان�.،�عزالدينإسماعيل -

  م.1995دار�الفكر،��.�ب��وت:2ط�.تحقيق:�عبد�مهنا�.�غاني�.،�أبو�الفرجIصفهاني -

�قريب - �بن �اCلك �عبد �شاكر�وعبد�.�صمعيات�.IصمÎي، �محمد �أحمد السMم��تحقيق:

  م.1979دار�اCعارف،�القاهرة:��.5ط�.هارون

- ��ëعI.حس�نالديوان�� �محمد �محمد �تحقيق: ،.�� �للطباعة�ب��وت: �العربية دار�ال�dضة

  م.1974والنشر،�
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�الدين - �نور �محمد �سmمي�.أفاية، العربي الفكر ,ي jخر صور ا�تخيل، الغرب

  م.2000اCركز�الثقا6ي�العربي،�البيضاء:��الدار �.1ط.الوسيط

�محمود�شكري  - ،��õلوI.� ر�العرببلوغ معرفةأحوال ,ي �دار�الكتب��.2ط�.ب ب��وت:

  ھ.1314العلمية،�

  .م�1991ب��وت:�دار�صادر،�.تحقيق:�ناصر�الدين�Iسد�.الديوان�.امرؤ�القيس -

  م.�1979ب��وت:�دار�الكتاب�العربي،�.فجر�سmم�.أم�ن،�أحمد -

ب��وت:�دار��.تحقيق:�سيف�الدين�الكاتب�وأحمد�الكاتب�.الديوان�.أمية�بن�أبي�الصلت -

  م.�1980مكتبة�الحياة،

  م.�1979ب��وت:�دار�صادر،�.3ط�.تحقيق:�محمد�يوسف�نجم�.الديوان�.أوس�بن�حجر -

  م.�1973ب��وت:�دار�الفكر،�.1ط�.العرب,يالشامقبل�سmم�.باشميل،�محمد�أحمد -

  م.1980منشورات�وزارة�lعMم�العراقية،�بغداد:��.ملحمةجلجامش�.باقر،�طه -

  م.1977مكتبة�مصر،�القاهرة:��.ترجمة:�سليم�حسن�.فجرالضم���.برستد،�جيمس -

�نورمان - البشري �.بريل، العقل ��.بزوغ ��.حقي�إسماعيلترجمة: �deضة�القاهرة: مكتبة

  م.1964مصر،�

  م.1995دار�الشروق�العربي،�ب��وت:��.تحقيق:�عزه�حسن.الديوان�.ازمبشر�بن�أبي�خ -

  م.1981،�:�د.ندمشق�.سومروآكاد�.بشور،�وديع -

�صدر�الدين - البصرية�.البصري، �أحمد�.الحماسة �مختار�الدين ب��وت:��.3ط�.تحقيق:

  م.1993عالم�الكتب،

،�:�د.نب��وت�.الصورة,يالشعرالعربيح��أواخرالقرنالثانيالهجري �.البطل،�ع&ي -

  م.1981

�حسن - �عمر�بن �بن �إبراهيم سرالروح�.البقا�ي، �نصار�.كتاب �محمد �محمود �.تحقيق:

  م.1990مكتبة�ال��اث�lسMمي،�القاهرة:�
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�عبدالعزيز - �بن �عبدهللا استعجم�.البكري، ما �السقا�.معجم �مصطفى �.3ط�.تحقيق:

  م.1983عالم�الكتب،�ب��وت:�

دار�ال�dضة�العربية،�القاهرة:��.ترجمة:�رشدي�السي���Ê.عصر�ساط���.بلفنيش،�توماس -

  م.1966

  م.1970جامعة�بغداد،�بغداد:��.ترجمة:�وليد�الجادر�.الديانةعندالبابلي�ن�.بوت��و،�جان -

  م.�1996ب��وت:�دار�صادر،�.1ط�.تحقيق:�طMل�حرب�.الديوان�.ًتأبط�شرا -

�الشيباني - �ع&ي �بن �Ëيح� ا�فضليات�.الت��يزي، �البجاوي �.شرح �ع&ي �محمد �.تحقيق:

  دار�deضة�مصر�للطبع�والنشر،�د.تالقاهرة:�

�الطائي�أبو  - �أوس �بن �حبيب الحماسة�.تمام، �صالح�.ديوان �أحمد �اCنعم �عبد �.تحقيق:

  م.1987دار�الشؤون�الثقافية�العامة،�بغداد:�

اCكتبة�الشعبية،�ب��وت:��.قصص�نبياء(عرائسا�جالس)�.الثعل®�،�أحمد�بن�إبراهيم -

  د.ت.

- � �أبو �بالجاحظ، �بن �(عمرو والتبي�ن�- حرعثمان �محمد��.البيان �السMم �عبد تحقيق:

  �د.ت.� ب��وت:�دار�الفكر،��.هارون

��.2ط�.تحقيق،�محمد�عبد�السMم�هارون.الحيوان�----  - البابي��مكتبة�مصطفىالقاهرة:

 ��م1956الحل®��

- وشرح:�عبد�السMم�هارون.��.�تحقيق"رسائلالجاحظ"ضمنرسالةالردع%ىالنصارى،

  م.1991.�ب��وت:�دار�الجيل،�1ط

مطبعة�عي���Êالبابي�الحل®�،�القاهرة:��.أيامالعربالجاهلية�.جاد،�اCوcى،�محمد�أحمد -

  م.1961

�يح - ��Ëالجبوري، الشعر خصائصه الرسالة،�ب��وت:مؤسسة.5ط.وفنونهالجاه%ي،

 م.1986

-  ----------  م.1982مؤسسة�الرسالة،�.�ب��وت:�1.�طقصائدجاهليةنادرة
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�سMم - �بن �محمد الشعراء�.الجمÄي، فحول �شاكر�.طبقات �محمد �محمود �.تحقيق:

  م.1952دار�اCعارف،�القاهرة:�

  م.1981ب��وت:�دار�ال�dضة،��.فينوسوأدونيس�.جمعة،�بديع�محمد -

دار�الطليعة�للطباعة�ب��وت:��.2ط�.من�ساط��العربيةوالخرافات�.الجوزو،�مصطفى -

  م.1980والنشر،�

  ھ.1403دار�القلم،�ب��وت:��.تلبيسإبليس�.ابن�الجوزي،�جمال�الدين�أبو�الفرج -

- � �ج، �(ت، الفراعنة�.ھ)جيمز، �زه���أم�ن�.كنوز �أحمد �اCصرية��.ترجمة: �الهيئة القاهرة:

  م.�1995العامة�للكتاب،

  د.ت.�ب��وت:�دار�صادر،�.تحقيق:�كرم�البستاني�.الديوان�.حاتم�الطائي -

  م.�1982ب��وت:�دار�صادر،�.2ط�.تحقيق:�ناصر�الدين�Iسد�.الديوان�.الحادرة -

  م.1948دار�مجلة�Iديب،�ب��وت:��.عش��وتوأدونيس�.حبيب،�نافع -

�.ترجمة:�جورج�حداد،�وعبد�الكريم�رافق�.تاريخسوريةولبنانوفلسط�ن�.ح�F،�فيليب -

  م.1982دار�الثقافة،�ب��وت:�

�الهيئة�اCصرية�العامة��.تحقيق:�سيد�حنفي�حسن�ن�.الديوان�.حسان�بن�ثابت - القاهرة:

  م.�1972للكتاب،

  م.1979دار�اCعارف،�القاهرة:��.13ط�.,ي�دبالجاه%ي.حس�ن،�طه -

كلية�لبنان:�،�1،�ط,يالشعرالعربيقبل�سmمان��بولوجيةالصورة�.الحس�ن،�ق¼�� -

  .م1980الجامعة�اللبنانية،��-Wداب

�الهcMي�حميد - �ثور �العزيز�اCيم��µ.الديوان�.بن �عبد ��.تحقيق: الدار�القومية�القاهرة:

  م.1951للطباعة�والنشر،�

  م.1973دار�الشروق،�القاهرة:��.1ط�.قبولjخر�.حنا،�ميMد -

�سليم - العرب�.الحوت، عند ا�يثولوجيا طريق ��.1ط�.,ي �دار�الكتب،�ب��وت: مطبعة

  م.1955
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�يوسف - القديمالبنية�.الحوراني، �سيوي ا�توسطي الشرق ,ي الحضارية �.الذهنية

  م.1978دار�ال�dار�للنشر،�ب��وت:�

�محمد - �أحمد ��.الحو6ي، الشعرالجاه%ي: من العربية �اCصرية�الحياة �الهيئة �القاهرة: .

 م.1972العامة�للكتاب،�

  م.1973دار�deضة�مصر�للطباعة�والنشر،�القاهرة:��.3ط�.الغزل,يالعصرالجاه%ي� -

�نسيب - (�.الخازن، مmحم)أوغاريت أديان، ��.1ط�.أجيال، �للطباعة�ب��وت: دار�الطليعة

  م.1961والنشر،�

  م.1980الحداثة،��دارب��وت:��.2ط�.�ساط��والخرافاتعندالعرب�.خان،�عبد�اCع�ن -

- �µاليوناني�ن�.خشبة،�دريدار�أبعاد�للطباعة�ب��وت:��.1ط�.أساط��الحبوالجمالعند

  م.1983،�والنشر

  دار�كرم،�د.ت.دمشق:��.الديوان�.الخنساء -

  م.1990دار�الشؤون�الثقافية،�بغداد:��.1ط�.معجم�ساط���.الخوري،�لطفي -

- ��õمو� �بن �محمد �الدين، �كمال الك�9ى �.الدم��ي، الحيوان �حسن�.حياة �أحمد �تحقيق:

  م.�1994ب��وت:�دار�الكتب�العلمية،�.يسج

�ول  - الحضارة�.ديورانت، �محفوظ�.قصة �نجيب �زكي ��.ترجمة: �لجنة�القاهرة: مطبعة

  م.1965التأليف�وال��جمة�والنشر،�

�العدواني - �الدليم��.الديوان�.ذو�Iصبع �ومحمد �العدواني، �عبدالوهاب �وتحقيق: �.جمع

  م.1973مطبعة�الجمهور،�اCوصل:�

ة�دار�مكتبحلب:��.تعريب:�محمد�وحيد�خياطة�.قاموسjلهةو�ساط���.روكينغ،�بوب -

  م.�1987سومر،

  دار�ال�dضة�العربية،�د.ت.القاهرة:��.الشرقالخالد�.زايد،�عبد�الحميد -

- ��ïالقاموس�.الزبيدي،�محمد�مرتتحقيق:�عبد�الستار�أحمد��.تاجالعروس,يجواهر

  م.1995مطبعة�حكومة�الكويت،�د.م:��.فراح
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  م.1932اCعارف،�القاهرة،��مطبعة�.صري�ن�دبوالدينعندقدماءا��.زكري،�أنطون  -

  م.1979دار�العودة،�ب��وت:��.2ط�.�ساط���.زكي،�أحمد�جمال -

  دار�الهMل،�د.ت.القاهرة:��.العربقبل�سmم�.زيدان،�جرÖي -

الدار�القومية�القاهرة:��.تحقيق:�عبد�العزيز�اCيم��µ.الديوان�.سحيم�عيد�ب��µالحسحاس -

  م.1965للطباعة�والنشر،�

�ب��وت:�دار�الكتب�العلمية،�.2ط�.تحقيق:�فخر�الدين�قباوة�.الديوان�.جندلسMمة�بن� -

  م.1980

  د.ت.�ب��وت:�دار�صادر،�.تحقيق:�كرم�البستاني�.الديوان�.السمؤال�بن�عاديا -

  م.1995دمشق:�دار�عMء�الدين،���سطورةوا�ع��.�-.السواح،�فراس -

.�نيقوسيا،�ق��ص:�سومر�للدراسات�1.�طكنوز�عماق/قراءة,يملحمةجلجامش----- 

 م.1987والنشر�والتوزيع،�

دار�عMء�الدين،�دمشق:��.6ط�.(�لوهيةا�ؤنثةوأصلالدينو�سطورة)لغزعشتار-- -

  م.1996

  م.1980دار�الكلمة�للنشر،�ب��وت:��.1ط�.مغامرةالعقل�وhى�.-- -

  م.1983الحرية،��مطبعةبغداد:��.تاريخحضارةواديالرافدين�.سوسة،�أحمد -

  م.1987دار�الجيل،�ب��وت:��.1ط.دراسات,يالشعرالجاه%ي�.سويلم،�أنور �أبو  -

�إبراهيم�محمد��.غرائبوعجائبالجنوالشياط�ن�.الشب&ي،�بدر�الدين�عبدهللا - تحقيق:

  م.1982دار�الرياض،�الرياض:��.الجمل

مطبعة�القاهرة:��.1ط�.تحقيق:�محمود�حسن�زناني�.مختاراتابنالشجري �.ابن�الشجري  -

  م.1952،�¡عتماد

د.م:��.لعباس�أحمد�بن�يح��Ëالشيباني�صنعه�lمام�أبي�ا�.شرحديوانزه��بنأبيسلمى -

  م.1964الدار�القومية�للطباعة�والنشر،�
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عن��ة - ديوان �شل®��شرح �رؤوف �اCنعم �عبد ��.1ط�.تحقيق: �دار�الكتب�العلمية، � ب��وت:

  م.1980

- ون شعراء
ّ
  م.1987عالم�الكتب،�ب��وت:��.جمعة:�حاتم�صالح�الضامن�.مقل

  م.1977دار�اCعارف،�القاهرة:��.تحقيق�وشرح:�صMح�الدين�الهادي�.الديوان�.الشماخ -

  م.1999دار�الساي،�ب��وت:��.1ط�.ديوان�ساط���.الشواف،�قاسم -

�ألن - مصرالقديمة�.شورتر، ,ي اليومية .الحياة� �ميخائيل �نجيب د.م:��.إبراهيمترجمة:

  م.1956،�مكتبة�Iنجلو�اCصرية

  م.1926مطبعة�Wباء�اليسوعي�ن،�ب��وت:��.شعراءالنصرانية�.شيخو،�لويس -

دار�القاهرة:��.3ط�.تحقيق:�أحمد�شاكر�وعبد�السMم�هارون�.ا�فضليات�.الض®�،�اCفضل -

  م.1964اCعارف،�

 ب��وت:�دار�القلم،�د.ت.�الط�9ي).تاريخ�مموا�لوك(تاريخ_�.الط��ي،�محمد�بن�جرير

  دار�اCعارف،�د.ت.القاهرة:��.(تفس��الط�9ي)قرآنجامعالبيان,يتفس��ال� -

�العبد - �بن �البستاني�.الديوان�.طرفة �كرم �للطباعة��د.م:�.تحقيق: �العربية اCؤسسة

  والنشر،�د.ت.

  د.م:�د.ن،�د.ت.�.الديوان�.الطفيل�الغنوي  -

�اCجيد - �عبد jداب�.عابدين، ,ي بنظائرها مقارن¸Vا مع القديم العربي�Åالن ,ي �مثال

  م.1956مكتبة�مصر،�القاهرة:��.1ط�.السامية

  م.�1979ب��وت:�دار�صادر،�.تحقيق:�كرم�البستاني�.الديوان�.عامر�بن�الطفيل -

�مرداس - �بن �الجبوري�.الديوان�.العباس �Ëيح� �وحققه: �مؤسسة��.1ط�.صنعه ب��وت:

  م.1991الرسالة،�

القاهرة:��.الزمانوا�كانوأثرهما,يحياةالشاعرالجاه%يوشعره�.عبد�الحافظ،�صMح -

  م.1982دار�اCعارف،�
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�شوي - �الحكيم، و�ساط��العربية�.عبد الفولكلور ��.موسوعة �خلدون،�ب��وت: دار�ابن

  م.1978

لجنة�التأليف�والنشر،�القاهرة:��.تحقيق:�أحمد�أم�ن�ورفاقه�.العقدالفريد.ابن�عبد�ربه -

  م.1964

�إبراهيم - �الرحمن، وا�وضوعية�.عبد الفنية وقضاياه ��.الشعرالجاه%ي مكتبة�القاهرة:

  م.1979الشباب،�

�عفيف - �الرحمن، الجاه%ي�.عبد العصر ,ي العرب وأيام �دار��.1ط�.الشعر ب��وت:

  م.I1984ندلس،�

�نصرت - �الرحمن، ,ي�.عبد الجاه%ي الشعر ,ي الفنية الصورة�دبي النقد ضوء

  م.1982مكتبة�Iق¼��،�عمان:��.2ط�.الحديث

�الطيب - �بن �الجبوري�.الديوان�.عبدة �Ëيح� ��.جمعه: �والنشر�بغداد: �للطباعة دار�الحرية

  م.1971والتوزيع،�

�الزبعري  - �بن �الجبوري�.الديوان�.عبدهللا �Ëيح� �وحققه: �مؤسسة��.2ط�.جمعه ب��وت:

  م.1981الرسالة،�

  م.1991جروس�برس،�طرابلس/�لبنان:��.2ط�.الحضاراتالساميةمعجم�.عبودي،�ه·�ي  -

مطبعة�مصطفى�البابي�القاهرة:��.1ط�.تحقيق:�حس�ن�نصار�.الديوان�.عبيد�بن�Iبرص -

  م.1957الحل®�،�

- �µثCا،��1905.طبعة�أوروبا�.النقائض�.أبو�عبيدة،�معمر�بن�اdبغداد:�م،�نسخة�مصورة�ع�

�µثCد.تنشر�مكتبة�ا�،.  

  م.1994دار�الفارابي،�:�ب��وت�.1ط�.موسوعةأساط��العرب�.محمدعجينة،� -

�العبادي - �زيد �بن �جبار�اCعيبد�.الديوان�.عدي �محمد ��.تحقيق: دار�الجمهورية�بغداد:

  م.1965للنشر،�

  د.ت.� ب��وت:�دار�صادر،��.تحقيق:�كرم�البستاني�.الديوان�.عروة�بن�الورد -
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  م.1995دار�الفكر�اللبناني،�ب��وت:��.1ط�.ا�نقرضةالدياناتالوضعية�.العري®�،�محمد -

ب��وت:�دار�الكتب��.1ط�.تحقيق:�أحمد�عبد�السMم�.جمهرة�مثال�.العسكري،�أبو�هMل -

  م.�1988العلمية،

  م.�1987ب��وت:�دار�الكتب�العلمية،�.1ط�.�وائل�.-------------  -

- Cدنى�.اسنحعصفور،�محمد�أبو�ا���.2ط�.القديممعالمحضاراتالشرق دار�ب��وت:

  م.1980ال�dضة�العربية،�

  م.1993دار�الجيل،�ب��وت:��.1ط�.بيئاتالشعرالجاه%ي�.عطوان،�حس�ن -

  .162،�القاهرة،�رقم�كتابالهmل.إبليس�.العقاد،�محمود�عباس -

�الفحل - �الخطيب�.الديوان�.علقمة �ودرية �الصقال �لطفي ��.تحقيق: دار�الكتاب�حلب:

  م.1969العربي،�

�الواحد - �عبد �فاضل تموز �.ع&ي، ��.عشتارومأساة �العامة،�بغداد: �الثقافية دار�الشؤون

  م.1986

  م.1970دار�العلم�للمMي�ن،�ب��وت:��.ا�فصل,يتاريخالعربقبل�سmم�.ع&ي،�جواد -

�قميئة - �بن ��.الديوان�.عمرو �خليل ��.العطية�إبراهيمتحقيق: �للطباعة،�بغداد: دار�الحرية

  م.1972

  م.1994دار�العلم،�ب��وت:��.تحقيق:�عمر�الطباع.الديوان�.بن�كلثوم�عمرو  -

  م.1992دار�Wداب،�ب��وت:�.بنيةالقصيدةالجاهلية�.عوض،�ريتا -

��.دراسات,ي�دبالعربي�.غرنباوم،�غوستاف�فون  - �دار��.حسان�عباسإترجمة: ب��وت:

  د.ت.�مكتبة�الحياة،

  م.1997دار�Iمل�للنشر�والتوزيع،�إربد،�Iردن:��.أوجاريتيات�.الغول،�عمر -

�ه·�ي  - �دنى�.فرانكفورت، الشرق ,ي �طفجرالحضارة �خوري. �ميخائيل �ترجمة: .2�.

 م.1965ب��وت:�منشورات�دار�مكتبة�الحياة،�
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الفلسفةما - ��.قبل �ج��ا ��.3ط�.ج��ا�إبراهيمترجمة: �للدراسات�ب��وت: �العربية اCؤسسة

  م.1982والنشر،�

�أحمد�الخليل�الفراهيدي، - الع�ن�.بن �و �.معجم �اCخزومي �حمدي �إبراهيمتحقيق:

  دار�مكتبة�الهMل،�د.ت.بغداد:��.سلسلة�اCعاجم�والفهارس�.السامرائي

  م.1979دار�ال�dار،�ب��وت:��.2ط�.مmحموأساط��من�دبالسامي�.فريحة،�أنيس -

  م.1980دار�ال�dار،�ب��وت:��.مmحموأساط��منأوغاريت�.-----------  -

�جيمس تموز �_�.فريزر، أو �طأدونيس �ج��ا. �إبراهيم �ج��ا �ترجمة: �اCؤسسة�3. �ب��وت: .

 م.1982العربية�للدراسات�والنشر،�

الذه£� - �أبو�زيد�.الغصن �أحمد �للكتاب،�.1ط�.ترجمة: �العامة �اCصرية �الهيئة �القاهرة:

  م.1971

د.م:�د.ن،�د.ت.سوسيولوجياالحضاراتالقديمة.�.الفوال،�صMح -  

-     
  م1973،�دار�القلم:�ب��وت.�نبيلة�إبراهيم�:ترجمة.�ةالخرافيةيالحكا.�فردريش،��ين�فون  -

  د.م:�د.ن،�د.ت.�.القاموسا�حيط�.الف��وز�أبادي -

- � �ع&ي �أبو �القاس�إسماعيلالقاcي، �IصمÎي.�ماhي�.بن �الجواد �عبد �محمد �.تحقيق:

  د.ت.�ب��وت:�دار�الكتاب�العربي،

  د.ت.�ب��وت:�دار�الكتاب�العربي،�.والنوادرذيل�ماhي�.-----------  -

�مسلم - �بن �عبدهللا �قتيبة، �شاكر�.الشعروالشعراء�.ابن �محمد �أحمد �.3ط�.تحقيق:

 �م.1977دار�ال��اث�العربي،�القاهرة:�

  م.1984.�ب��وت:�دار�الكتب�العلمية،�1.�طكتابا�عانيالكب��-----------  -

  م.1963دار�الكتب�اCصرية،�القاهرة:��.ا�عارف�.------------  -

�الخطاب - �أبي �بن �محمد �أبو�زيد، أشعارالعرب�.القر���، �ع&ي��.جمهرة �وضبط: شرح

  م.�1992 ب��وت:�دار�الكتب�العلمية،��.2ط�.فاعور 
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اCكتبة�Iموية،�د.م:��.عجائبا�خلوقاتوغرائبا�وجودات�.القزوي�µ،�زكريا�بن�محمد -

  د.ت.

  م.1993سينا�للنشر،�القاهرة:��.2ط�.ال��اثو �سطورة�.القم�µ،�سيد�محمد -

تحقيق:��.العمدة,يمحاسنالشعروآدابهونقده.الق��واني،�أبو�ع&ي�الحسن�بن�رشيق -

  م.1972دار�الجيل،�ب��وت:��.محمد�مح��Ëالدين�عبد�الحميد

  ..�د.م:�د.ن،�د.تالديوان�.قيس�بن�الخطيم -

�حمودي - �نوري ،��Êالجاه%ي�.القي,يالشعر ��.1ط�.الطبيعة �للطباعة�بغداد: دار�lرشاد

  م.1970والنشر�والتوزيع،�

  م.�1996ب��وت:�دار�الفكر،�.1ط.البدايةوال·Vاية�.ابن�كث��،�أبو�الفداء -

�نوح - �صموئيل، القديم�.كريمر، �يوسف�.أساط��العالم �الحميد �عبد �أحمد �.ترجمة:

  م.�1973الهيئة�اCصرية�العامة�للكتاب،مطبعة�القاهرة:�

  م.1968دار�القاموس�الحديث،�ب��وت:��.الديوان�.زه��كعب�بن� -

شركة�القاهرة:��.ترجمة:�محمد�عبد�الهادي�شع��ة.الحضارةالفينيقية�.كنتينو،�جورج -

  م.1948مركز�كتب�الشرق�Iوسط،�

  م.1924دار�الكتب،�القاهرة:��.تحقيق:�أحمد�زكي.�صنام�.ابن�الكل®�،�هشام�بن�السائب -

�كل�� - مصرالقديمة�.�لويت، من دنيوية ونصوص مقدسة �ماهر��.نصوص ترجمة:

  م.1996دار�الفكر�للدراسات،�.�د.م:�1ط�.جويجاني

  م.�1962،سلسلة�ال��اث�العربيالكويت:��.عباس�إحسانتحقيق:��.الديوان�.لبيد�بن�ربيعة -

�ست�ن - القديم�.لويد، �دنى الشرق �درويش�.فن �محمد ��.ترجمة: دار�اCأمون�بغداد:

  م.1988لل��جمة�والنشر،�

  م.1998دار�الشروق�للنشر�والتوزيع،�عمان:��.1ط�.الدينالسومري �.اCاجدي،�خزعل -

  م.1997دار�الشروق،�عمان:��.1ط�.قبلالتاريخأديانومعتقداتما:�-----------  -

  م.1997دار�الحوار،�الMذقية:��.ترجمة:�ربا�الخش�.تاريخالحضارةالفينيقية�.مازيل،�جان -
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�يزيد - �بن �محمد �أبو�العباس و�دب�.ا��Cد، اللغة ,ي ��.الكامل �اCعارف،�ب��وت: مؤسسة

  د.ت.

�أبو�الطيب - �العك��ي �.ديوانه�.اCتن®�، �البقاء �أبي �وآخرين�.شرح �السقا �مصطفى �.تحقيق:

  ،�د.ت.:�د.نب��وت

 ھ1354.�القاهرة:�مطبعة�اCقد��õ،�معجمالشعراء:�----------- �.هللا�عبيد�اCرزباني،�أبو -

  م.1965دار�deضة�مصر،�القاهرة:��.تحقيق:�ع&ي�محمد�البجاوي �.ا�وشح -

�ع&ياCرزو - �أبو و�مكنة�.ي، ��.�زمنة �الهند: �دار�اCعارف،�حيدر�أباد، �مجلس مطبعة

  ھ.1332

�أبو�الحسن - الجوهر.اCسعودي، ومعادن الذهب �الدين�.مروج �Ëمح� �محمد �.تحقيق:

  م.1938دار�الرجاء�للطباعة�والنشر،�القاهرة:�

  م.1980دار�الرشيد�للنشر،�بغداد:��.مواقف,ي�دبوالنقد.اCطل®�،�عبد�الجبار -

  مكتبة�إحياء�العلوم،�د.ت.ب��وت:��.الخططا�قريزية�.اCقريزي  -

  م.1984دار�الجيل،�ب��وت:��.ترجمها�عن�Wكادية:�سامي�سعيد�Iحمد�.جلجامشملحمة -

  م.1997دار�صادر،��:ب��وت�.6ط�.لسانالعرب�.الفضل،�جمال�الدين�ابن�منظور،�أبو  -

  م.1961دار�اCعارف،�القاهرة:��.1ط�.مصروالشرق�دنىالقديم�.ميخائيل،�نجيب -

ب��وت:�دار��.تحقيق:�محمد�مح��Ëالدين�عبدالحميد�.مجمع�مثال�.اCيداني،�أبو�الفضل -

  م.�1972الفكر،

- �،�µيمCدبية�.عبدالعزيزا�مطبعة�لجنة�التأليف�وال��جمة�والنشر،�القاهرة:��.الطرائف

  م.1937

�سبتينو - السامية�.موسكاني، �بكر�.الحضارات �يعقوب �السيد ��.ترجمة: دار�القاهرة:

  م.1957الكتاب�العربي�للطباعة،�

�الذبياني - ��.الديوان�.النابغة �أبو�الفضل �محمد ��.إبراهيمتحقيق: دار�اCعارف،�القاهرة:

  م.1977
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نشر�كلية�Wداب،�الجامعة�الليبية،�د.م:��.قراءةثانيةلشعرناالقديم�.ناصف،�مصطفى -

  د.ت.

�حسن - القديمة�.نعمة، الشعوب وأساط�� ��.ميثولوجيا �اللبناني،�ب��وت: �الفكر دار

  م.1994

- � �سmم�.إسماعيلالنعيم�، قبل العربي الشعر ,ي ��.1ط�.�سطورة �سيناالقاهرة:

  م.�1995للنشر،

�أحمد - �وخليل �السهار، داوود�.نفوري أبي حل ,ي ا�جهود �دار�الكتب��.بذل ب��وت:

  د.ت.�العلمية،

�ديتلف - القديم�.نيلسون، العربي �حسن�ن�.التاريخ �فؤاد ��.ع&ي�ترجمة: مكتبة�القاهرة:

  م.1958ال�dضة�اCصرية،�

  م.1976منشورات�جامعة�حلب،�د.م:��.ا�دخلإhىاللغةالسريانيةوآداVuا�.،�أحمدهبو -

�اCلك - �عبد �هشام، النبوية�.ابن �وآخرين�.الس��ة �السقا �مصطفى ��.تحقيق: دار�ب��وت:

  الكنوز�Iدبية،�د.ت.

الدار�القومية�للطباعة�القاهرة:��.نسخة�مصورة�عن�طبعة�دار�الكتب�.الديوان�.ن الهذليو  -

  م.1965والنشر،�

��.ترجمة:�صبÄي�حديدي�.ةالبشريةليمنعطفا�خ�.هوك،�صموئيل�ه·�ي  - دار�الMذقية:

  م.1983الحوار�للنشر�والتوزيع،�

�أبوعبد - �العباس�ال�¶يدي، �بن �محمد ��.أماhيال��يدي�.هللا �الدكن: دار�اCعارف�حيدر�أباد،

  م.1948العثمانية،�

  اCكتبة�العصرية،�د.ت.ب��وت:��.الحية,يال��اثالعربي�.إسماعيلأبو�يح�Ë،�أحمد� -
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.الدوريات  

- � �Iورف"�.إدواردالخياط، �وIسطورة إبداع�".يةالديانة ��مجلة �Iول يناير،�(العدد

  .)م1980

�كمال - �أحمد �للشعر�القديم"�.زكي، فصول �".التفس���Iسطوري �Iول،�مجلة �اCجلد ،

  .)م1981،�(أبريلالعدد�الثالث�

�أنور  - ��.أبو�سويلم، �الشعر�الجاه&ي"¡ستسقاء �".6ي للبحوث مؤتة ،�والدراساتمجلة

  .)م1986(العدد�Iول�

  .)1998( �15،�العددمجلةأبواب�".هل�شخصية�لي&ى�أسطورية"�.الشوك،�ع&ي -

�العزيز - �عبد �العربية"�.صالح، �الجزيرة �اCصادر�اCصرية�شبه عالم�".القديمة�6ي �مجلة

  ،�الكويت.lعMم،�اCجلد�الخامس�عشر،�العدد�Iول�وزارة�الفكر

  .)م1986ديسم��،�(��337،�العددمجلةالعربي -

  .)م1998(�،�العدد�الثانيمجلةإبداع�".حكمة�اCصري�ن"�.وهبة،�مراد -

  

  الرسائلالعلمية:

�خضر - �إحسان الشعرالجاه%ي�.الديك، ,ي �ماجست���غ���منشورة�.ا�اء جامعة��.رسالة

  م.l،�1982سكندرية

  

  

�  
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  فهرسا�وضوعات

  الصفحة  ا�وضوع

      lهداء

  1    اCقدمة

  5    الفصل�ول:صدىعشتار,يالشعرالجاه%ي

  7    تأسيس��-

  8    عشتار�Iم�الك��ى�(سيدة�الحياة�واCوت)��-

  17    صدى�Iم�الك��ى�6ي�الشعر�الجاه&ي��-

  23    عشتار�الزهرة�ربة�العشق�والجنس�واللهو��-

  39    ب�ن�العزى�وعشتار��-

  49    الفصلالثاني:الوعلصدىتموز,يالشعرالجاه%ي

  51    )1(�تأسيس -

 53    )2(�تأسيس -

 58    قداسة�الوعل�6ي�اللغة�والفكر -

  58    6ي�اللغة�-أ

  63    6ي�اCوروث/الفكر�-ب

  68    تموز ر�أسطورية�مش��كة�ب�ن�الوعل�و عناص��-�

  68    الوعل/تموز/الجبل

  80    الوعل/تموز/الخلود

  86    الوعل/الحية/الخلود

  89    الوعل/تموز/الخصب
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  103    الفصلالثالث:الهامةوالصدى.صدىالروح,يالشعرالجاه%ي

  105    تأسيس��-

  106    الروح�هواء��-

  114    الروح�ط����-

  118    صدى�الروح؟�لم�الهامة�والصدى.��-

  125    لم�البوم�صدى�الهامة�والصدى؟��-

  132    مغادرة�الروح�جسد�اCيت��-

  143    الروح�والغرب��-

  147    مكان�الروح��-

  151    ر(ميمونبنقيس)ـالفصلالرابع:jخر,يشعر�ع���الكبي

  153    تأسيس -

 C    156اذا�Iع���ëوWخر -

- ��ëعIخر�6ي�شعر�W160    تجليات�صور� 
  W    160خر�العري�

���õخر�الفارW    161  

  167    يمWخر�الرو �

  W    170خر�النبطي�

���ëخر�الحبW    172  

  173    أقوام�أخر�

  174    الديW�µخر��

- ��ëعIخر�6ي�شعر�W182    �أثر�  

 183    أثر�Wخر�6ي�لغته -

 186    أثر�Wخر�6ي�معانيه�وأغراض�شعره -

 190    �أثر�Wخر�6ي�موسيقاه -

  191    اCصادر�واCراجع

  205    الفهرس


