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 اإلسالمشعر ما قبل  أثر الدكتور مصطفى ناصف يف دارسي
 د. بتول محدي البستانيأ.م.

 01/6/0224تاريخ القبول:  02/7/0224تاريخ التقديم: 

 
بّينا في دراسة سابقة أن الدكتور مصطفى ناصف درس القصيدة العربية فيي 

عين دالال   كشيف لنيا إذ ،معينيةلهيا دالال   بوصفها رميواا   اإلسالمعصر ما قبل 
علييييى ن رييييية يييييون  فييييي  معتمييييدا   ،(1)الطلييييل والمييييرأة والفييييرس والناقيييية والليييييل والمطيييير

ه صييورة أن ييورأى  ،(األدبيييةالصييورة ) هللرمييا فييي كتابيي أسييسوقييد  .الالشيعور الممعييي
وال تخضيييأ  ،وتتمتيييأ بلصيييالة  ريبييية ،تتحيييرر حركييية حيييرة ،ومودهيييا ذاتيييي ،مسيييتقلة

 األعلىواستقالل مكين يمعله السيد  ،حدة ذاتيةوفي الرما و  ... لمفهوما  خارمية
)وهييو( ابين السيييا   ... فيتمييرد عليى اتبيياي ماييي معيين ميين مايياتهيا ،فيي القصييدة

وبيين مفهيوم  .(2)((وليس سيمة عبيارة مفيردة ،سمة القصيدة كلها ،حقا   ،والرما ،وأبوه
التيي  شييا األطريقة للتعبيير عين  أحسنفهو  .. الرما عند يون  ومصادره وو يفته

ويوضييي   ،مميييالي الشيييعور والالشيييعور إليييىوينتميييي  ... فكرييييا   ال نميييد لهيييا معيييادال  
مصيدره فهيو الالشيعور  أميا .. الحاال  السيكولومية المعقيدة والاامضية والمتناقضية

وورا  هيييذه اليييذكريا   ،حييييو يوميييد ليييدى كيييل شيييخ  ذكرييييا  شخصيييية ،الممعيييي
والمخاونييية فيييي  األميييدادوروثييية مييين الم األوليييىالصيييور البداييييية أو  بعيييل النمييياذ 
 ،والاضي  الشيديد األحيالموت هر هيذه الصيور مين حيين فخير فيي  .الذاكرة الكبرى

ميين هنييا نالحيي   .(3)رمييوا يويسييقطها فيي ،يطلييأ الشيياعر المبييدي عليهييا بالحييدس إذ
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رفيل القيول بالتشيبيه فيي بيي  امير   إذ ،بالرما في تفسير الشعر (ناصف)اهتمام 
 : (1)القيس

 والنميييييييييييوم  كلنهيييييييييييا إليهيييييييييييان ييييييييييير  
 

 مصييييييييييييييييابي   رهبييييييييييييييييان تشيييييييييييييييي  لقفييييييييييييييييال 
 –محبوبتيه  إليىفيي ن رتيه  –ورأى أننا إاا  صورة ممأ الشاعر مين خاللهيا  
القيول بيلن الشياعر شيبه  أن  و  ،المميال إليىبين وام  الايااة وعبيادة الرهبيان والن يرة 

مسييي   مييين ،نيييور النميييوم وقييي  السيييحر بنيييور مصيييابي  الرهبيييان الموقيييدة طيييوال اللييييل
 :(3)على قرا ة قصيدة امر  القيس  (ناصف) حوو  .(2)التشبيه بالمبالاة

 أال عيييم صيييباحا أيهيييا الطليييل البيييالي
 

ييوهييل يعميين ميين كييان فييي الع     الخييالي ر  ص 
 سيييييييييييعيد  مخليييييييييييد إال وهيييييييييييل يعمييييييييييين 

 
 مييييييييييييال  و لقليييييييييييييل  الهمييييييييييييوم مييييييييييييا يبييييييييييييي  ب 

 دييييييار لسيييييلمى عافييييييا  بيييييذا خيييييال 
 

 عليهيييييييييييييا كيييييييييييييّل أسيييييييييييييحم هطيييييييييييييال   ألييييييييييييي ّ  
 :قوله إلى 

 بعيييييد ميييييا نيييييام أهل هيييييا إليهييييياسيييييمو  
 

 مّو حبييييييا  المييييييا  حيييييياال علييييييى حييييييالسيييييي 
فالميا  هنيا رميا  ... وال نقرؤها قرا ة أ رال ومقدما  ،في ضو  رما الما  

 إليهياطهر بدن المحبوبية التيي سيما  ،هلر الديارأ الذا إن الما  إذ ،للهالر والحياة
حاينا عابسا ثم بدا بعد ذلر منطل   وقد بدا امرؤ القيس .الشاعر سمو حبا  الما 

صورة  أما .والرضا وعدمه ومهان انطباعيان عن اادوا  معنى الما  .الومه راضيا
 :السيف وصورة الاو  الذا يعتدا عليه امرؤ القيس في قوله

 أيقتلنيييييييييييي والمشييييييييييييرفي  مضييييييييييييامعي
 

 ومسييييييييييييييييييينونة ار  كلنييييييييييييييييييييا   أ يييييييييييييييييييوال   
عيين أنييه كييان مروعييا بلشييبا   فيعبييران عيين خييوف رابييل فييي عقييل الشيياعر فضييال   

حساس بالدمار لم يستطأ التخل  منه مما دفعه  ،ورؤى مخيفة  ... االعتدا  إلىوا 
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ا بيييين صيييورة األسيييحم الهطيييال وأنييييا  أسيييطوري ا  ربط ربطييينييي أنمييين هنيييا كيييان علينيييا 
 .(1)األ وال

الكامنيية فييي ال وعييي  األسيياطير إلييىالن يير  إلييىهنييا  (ناصييف)يعمييد  .. إذن
ويسييتخل  منهييا الرمييوا التييي تسيياعده فييي الكشييف عيين دالال   ،يالشيياعر الممعيي
 :(2)فامرؤ القيس في قوله ،اإلسالمشعر ما قبل 

 ه  ولييييييلج كميييييو  البحييييير أرخيييييى سيييييدول  
 

 الهميييييييييييييييوم ليبتليييييييييييييييي بيييييييييييييييلنوايعليييييييييييييييي  
 لييييييييييه لمييييييييييا تمطييييييييييي بمييييييييييوا ه   فقليييييييييي    

 
 ونييييييييييييييييييييا   بك ل كييييييييييييييييييييل أعميييييييييييييييييييياااوأردف  

 أال أيهيييييا اللييييييل  الطوييييييل  أال انمليييييي  
 

 فييييييير بلمثييييييل اإلصييييييبا ومييييييا  ،بصييييييب  
بل يكشيف عين ارتبياط ليليه بحييوان  ،(3)لم يصف طول الليل كما قال الشرا  

فلهييا عالقيية بالوسييواس الييذا يتسييلط علييى  (التمطييي)صييورة  أمييا ،خرافييي كالكييابوس
 .(4)ويوحي له بالذعر الشديد اإلنسان

وقيييييد التقيييييى معيييييه فيييييي هيييييذه الرؤييييييا اليييييدكتور عمييييير الطالييييي  اليييييذا ييييييرى أن 
إذ إن ليييل  اإلسييالمميثولومييية القديميية هييي التييي انبعثيي  فييي إبييداي شييعر مييا قبييل ال

القديميية  األسيياطيرلعلييه ميين مخلفييا   ،حيييوان خرافييي ع يييم الخلقيية)اميير  القيييس )
 ن  ا  و  .الممهييول الكييامن فيييه نميي خوفييا  لييذا بعييو فييي الشيياعر  ،(5)((والعبييادا  الوثنييية

ويمثييل  .بحثييه عيين الخلييود ش فيييم عيياين اهييير بيين ابييي سييلمى تييذكر برحليية كلكييا
فيييي اليييديانا  السيييومرية واألكديييية  افخيييرالعيييالم  ...( وردن الميييا ) :فيييي قوليييهالميييا  

فييييذكرنا بيييالبحر اليييذا أبحييير فييييه يولييييوس فيييي  األار الميييا   أميييا .والبابليييية القديمييية
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ذا .لهوميروس األوديسة ربطنا بين الكلة بحواشيها المدماة وح  الانا  التضح   وا 
 مليهأحيان  اإلنسيانسقط  ورقة  فإذاحياة البشر  أوراقهاشمرة الخلد التي تحمل  لنا
فهيين ) :فييي قولييه األمييلويمييد الطاليي  رابطييا بييين الييوادا والقبيير والفييم وانقضييا   ...

 (1) (سح  ويفنيييألنه يسح  ما يلتهمه واليد تضأ فيه ما  (ووادا الرس كاليد للفم
شييييكل قليييي  الصييييورة فييييي قصيييييدة اميييير  أن متاعيييي  الطمييييو  ت (ناصييييف)يييييرى و  ...

 .(2)القيس
 كييييييييييلني بفتخييييييييييا  المنيييييييييياحين لقييييييييييوةج 

 
قيييييان طلطييييل   شيييييمالل     صيييييود ميييين الع 

ب ة  بالضييييييحى  ييييييّاان  الّشيييييير   تخط ييييييف  خ 
 

 رال او وقيييييييييييد حمييييييييييير   منهيييييييييييا ثعالييييييييييي    
 كييييييلّن قلييييييو   الطييييييير  رطبييييييا ويابسييييييا 

 
 ليييييدى وكرهيييييا العنيييييا   والحشيييييف  البيييييالي  

 نيييييى معيشيييييةج فليييييو أّن ميييييا أسيييييعى ألد 
 

 قليييل  ميين المييال –ولييم أطليي   –كفيياني  
 ولكّنمييييييييييييا أسييييييييييييعى لممييييييييييييدج مؤثييييييييييييلج  

 
 وقييييييييد يييييييييدرر الممييييييييد  المؤثّييييييييل  أمثييييييييالي 

شاشيية  نفسييه     ومييا الميير   مييا داميي  ح 
 

ِ  بمييييييييييد     أطييييييييييراف  الخطييييييييييو   وال  ل  ر  ر 
الحيييياة الردييييية التيييي  إليييىطعيييام السيييوقة مييين النييياس  –يرميييا الحشيييف البيييالي  

الحيييياة النبيلييية التيييي يسيييعى أو  العنيييا  فهيييو رميييا للتيييا  أميييا .. القييييسينكرهيييا اميييرؤ 
 إذن (3)ولو أننا درنا حول فكرة التشبيه لضّل من بين أيدينا نسي  المعنى كّله ،إليها
الرمييا هييو الييذا  إن إذ ،علينييا أن نعامييل الشييعر الييذا فيييه تشييبيه معامليية الرمييا ..

 .(4)يحق  وحدة القصيدة
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 بالتشييبيهالشييعر وعيدم تضييييقه فييي ميا يسييمى  أفيي يريييد فيت  هنييا  (ا  ناصيف) ن  إ
االبتعياد عين  يحياولعلى الر م من دور التشبيه في عملية الخل  الشعرا وهو هنا 

 إليىويدعو  ،ية منطقية ومدناها عند مع م نقادنا القدما او التشبيه من ا  إلىالن ر 
 .اإلبيدايالتيالي منبيأ الرميا وبته دراسة مديدة تعتمد على الالشعور وهيو منبيأ سدرا
 اإلبداعييةترسيي  الشيعرية الحقيقيية فيي القصييدة وتعميي  القييم  إليىدعوته أقير   ن  إ

 .في الن 
فيي  اإلسيالمفيي دالال  شيعر ميا قبيل  وأوسيأبصورة اشمل  (ناصف)بحو و 
وقييد ومييدنا دراسييا  ،(2)وقييرا ة ثانييية لشييعرنا القييديم ،(1)العربييي األد دراسيية  ،كتابيييه

فييي  –ذلير أم ال  إلييىسييوا  أشيار   –د  الميينه  نفسيه والطريقيية ذاتهيا عدييدة اعتمي
 (ناصيييف)لهيييا او ليييم يتن اإلسيييالمتحليلهيييا ل يييواهر عدييييدة موميييودة فيييي شيييعر ميييا قبيييل 

 .الكثيير وطورتهيا إليهيا وأضياف فميا   هيذه الدراسيا   ،لهيااو ه قيد تنأن يأو  بالدراسة
والموسومة  ر المطلبي المتمياةوسنختار من هذه الدراسا  دراسة الدكتور عبد المبا

ييرى  (ناصف)في  ،(3)((الماهلية قصة ثور الوحش وتفسير ومودها في القصيدة)بي )
 أميييا.. ميييل الحيييياةأومشيييكلة المصيييير وتصييويره الصيييراي مييين  ،الثييور رميييا للفنيييا  أن  

بييين بواعييو القييوة والتقييدم وبييين  الصييراي بينييه وبييين الصييياد والكييال  فيمثييل صييراعا  
 بينميييا ينطلييي  المطلبيييي مييين كيييون الثيييور إلهيييا   .(4)تقهقييير والتناصييير والفرقيييةالبواعيييو 
بييد منييذ  مقدسييا    إلييىعبادتييه ميينهم وانتقليي   ،وافشييوريينالسييومريين والبييابليين  أيييامع 

ومين ثيم  واإل يريقيينالحتيين والساميين الشيماليين والكنعيانيين والفينيقييين والعبيريين 
 إليىمميا دعيا  ،ن  تعاني من مد  الطبيعية وفقرهياشبه المايرة العربية التي كا إلى

 فضييال   .. المطيير إنيياالتقييديس الثييور رمييا الخصيي  والنمييا  والقييوة التييي تييتحكم فييي 
فييي  واألرلومييردوإ إلييه الشييمس  ،نتييار(( فييي سييومر كييان ثييورا)إلييه القميير) أن  عيين 
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يدة سير الصيور الموميودة فيي القصي معرفيةومين هنيا يمكننيا  .أيضابابل يمثله الثور 
 :على سبيل المثال ،(1)قال الناباة ،المطر إلى اإلشارةوسر  ،عن الثور

 كييييييييلّن رحلييييييييي وقييييييييد اال النهييييييييار بنييييييييا
 

 عليييييييى مسيييييييتانسج وحيييييييد   ،ييييييييوم الملييييييييل 
ييييييه   ،ميييييين وحييييييش  ومييييييرة     موشييييييّي أكارع 

 
 الفيير د   ل  يقكسيييف  الصيي ،ا المصييير  او طيي 

 سييييييير  علييييييييه مييييييين الميييييييواا   سيييييييارية   
 

 لب ييييييييرد  ت امييييييييي الشييييييييمال عليييييييييه مامييييييييد ا 
أو  مالحيييييمأو  تطيييييور لتيييييرانيم))أو  إشيييييارا أو  رميييييوا إالوميييييا هيييييذه الصيييييورة  

تفوها  دينية قديمة تتصل بقدسية الثيور وميا كيان يرميا الييه مين الخصي  والمطير 
الشييعرا   إلييىولكنهييا لييم تعييد تحمييل مايياى دينيييا بييل انتهيي   ،واالتحيياد بييه فييي الصيييد

ن ل أدبيةالماهليين المعروفين بتقاليد  قدسيية وسما  هي بقاييا  إشارا م تخل من وا 
 .(2)((ومراميها إيما اتها إلىانقرض  يستطيأ الملم بلصولها من فهمها والنفاذ 

فييييي تفسيييييره هييييذا ميييين ن رييييية الالشييييعور الممعييييي  (المطلبييييي)ينطليييي   .. إذن
 .القديمة واألساطير األديانودراسة 

 وأسييييطوريةدينيييية  لييييه ميييذور ،الثييييور رميييا مقيييدس أن  ورأى د. عيييادل البيييياتي 
وكان للكاهن والملر والرييس  .(3)األيام أد  هر  في  ،عي المماعةو قديمة في ال
 .(4)القدسية ذاتها

التشيكيل الخرافيي فيي  :رأى الرؤيا ذاتها الدكتور احمد كميال اكيي فيي دراسيته
في حين تسا ل د. نصرة عبد الرحمن عن سب  تكرار قصة الثور  .(5)شعرنا القديم

                                                 

 – 1ط –بييرو   –دار الكتي  العلميية  –عبياس عبيد السيتار  :شير  :ديوان الناباة الذيباني (1)
2913: 21-22.  

 . 141 :اهليةقصة ثور الوحش وتفسير ومودها في القصيدة الم (2)

ملتقطيا  مين الكتي  والمخطوطيا   (هيي119  )كتا  أيام العير  قبيل اإلسيالم ألبيي عبييدة  (3)
مطبعية دار  –د. عيادل ماسيم البيياتي  :دراسة مقارنة لمالحم األييام العربيية :القسم األول –

 . 2914. واصل الكتا  رسالة علمية نوقش  سنة 132-141 :2913 –باداد  –الماح  

 .413-131 :لمصدر نفسها (4)

 –دار األنيدلس  –دراسا  في النقد األدبي د. احمد كمال اكي  :دراسة منشورة ضمن كتا  (5)
 . 213 -212 :2911 –بيرو  
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هييذا الثييور لييه ن يييره فييي  أن  ورأى  ،والصييياد والكييال  فييي القصيييدة العربيييةالوحشييي 
وييتكلم  .(1)الصياد والكال  يمثلون ممموعة من الكواك  والنميوم فيهيا أن  و  ،السما 

في دراسيته  اإلسالمالدكتور على البطل على صورة ثور الوحش في قصيدة ما قبل 
بييل  اإلسييالما فييي شييعر مييا قبييل الصييور والرمييو  أصييلالتييي لييم تكتييف بالكشييف عيين 

 األنمييياطالكشيييف عييين  إليييىعميييد فيهيييا  .. القيييرن الثييياني الهميييرا  خيييرامتيييد  حتيييى 
المكييررة فيييي تليير الصيييور ودراسيية الشيييعر مييين ناحييية ارتبييياط صييوره الفنيييية بمنابعهيييا 

 ،والممارسيييا  الشيييعايرية القديميييية ،والمعتقيييدا  الدينيييية باألسييياطيرالمتمثلييية  األوليييى
فالقمر ي هر  .وطبيعية بين الشمس والقمر أسطوريةلها عالقة  فصورة ثور الوحش

 لإلليهويمثيل الثيور رمياا  ،والشمس ت هر حينما يختفي القمير ،حينما تختفي الشمس
فيييي الشييتا  يتعييرل الثيييور كييذلر لمثييل هيييذه  القميير للمحيينوكمييا يتعيييرل  .. القميير
واالنطال  اللييل  والثور يمنعه من السير ،فالقمر تحمبه السح  الم لمة .. المحن

ييلتي الصيبا  حتيى يكيون الثيور فيي موامهية الصيياد  ن  أوميا  ،والبرد والري  والمطر
قوتييه مييأ قييوة  ،تمتمييأ بييه قوتييان إلهيتييان إذ أعدايييهوكالبييه حيييو ينتصيير فيهييا علييى 

رطيى التيي ألالمساعدة كشمرة ا األخرىالناقة المعبودة المقترنة به فضال عن القوى 
الفاني الذا تسيطر علييه قيوى اليدهر  باإلنسانايمته فهو يقرن وفي حالة ه .تحميه

 .(2)العالم القديم  لهةالاالبة على قوى 
 فهييييي تحيييييط ،الدراسييييا  السييييابقة لهييييا نشييييموال مييي أكثيييير (البطييييل)تعيييد دراسيييية 

 األسييطورية األنميياطفييي البحيو عيين  وتو ييل ،اإلسييالمبالصيور الفنييية لشييعر مييا قبيل 
ميين  قييل انطباعييا  أيكييون  ن  أل او وهييو يحيي ... ر الممعيييالعليييا المسييتقرة فييي الالشييعو 

البعييد فيي تفسييره  التلوييلويسيك  عين  ،الين  ييلتي بتحلييال  بعييدة عين يره فيال 
ليييبعل الصيييور فهيييو يعتيييرف بيييلن صيييورة الحميييار الوحشيييي ليييم يكشيييف التييياري  عييين 

 أسيييطورةمالمييي  مييين ميييا يشيييكل  أبقيييىالشيييعر فقيييد  أميييا األسيييطوريةالدينيييية و  أصيييولها

                                                 

مكتبية  –د. نصيرة عبيد اليرحمن  :الصورة الفنية فيي الشيعر المياهلي فيي ضيو  النقيد الحيديو (1)
 . 249-244 :2913 –عمان  –األقصى 

دراسييية فيييي أصيييولها )الفنيييية فيييي الشيييعر العربيييي حتيييى  خييير القيييرن الثييياني الهميييرا الصيييورة  ( 2)
 .241-213 :2912 – 1ط –بيرو   –دار األندلس  –د. علي البطل (: وتطورها
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بالنسبة لل لييم  أما .مناط  الرعي وموارد المياه إلىدة تتصل بالشمس والرحلة مفقو 
 .(1)من الحمار  موضا   أكثرفما يتصل به 

*    *    * 
وهييي  .(2)الشييؤم إلييىمقييدس يييؤدا  أسييطوراأن الناقيية حيييوان  (ناصييف)رأى  

 ،القوييييية واألموميييية ،والصييييمود ،والمييييو  ،والحييييياة ،القهييييررمييييا ألمييييور عديييييدة منهييييا 
اقتيييران  إليييىفيعيييود  (البيييياتي)سيييب  تقديسيييها عنيييد  أميييا .(3)والعميييل اليييداي  ،والحركييية

ة وناق (عليه السالم)وال يخفى علينا ما فعلته ناقة صال   ،مالحم المو  والفنا  بها
 .(4)البسوس بقومهما

 اإلسييالمصييورة الناقيية فييي شييعر مييا قبييل  أن  يييرى  إذمعهمييا  (البطييل)يختلييف و 
ذكيييير  إليييىفالشييياعر عمييييد  .. تقيييديس الييييديني وقريبييية مييين الواقييييأال  ثيييياربعييييدة عييين 

مثلمييا فعييل طرفيية بيين  .. نفاسييتها إ هييارمنييه بهييا ور بيية فييي  الناقيية اعتيياااا   أوصيياف
فيي حيين ييرى  .(5)العبد في ناقته التيي وصيفها فيي ثمانيية وعشيرين بيتيا فيي المعلقية

ا  بتيلن عنيد كيل عضيو لذا وقف الشعر  اما  ه الناقة تحمل معنى روحيا   أن   (ناصف)
ففيهيا ميين  ،ممعي  ناقتيه فيي نفسيها قيوى متعيددة ماميدة وحيية إذ ،فييه السييما طرفية

 واألميييينوهييييي مممييييأ الرحميييية والعييييذا   .. (6)قييييوى ال ليييييم والثييييور وحمييييار الييييوحش
يفتيدا نفسيه منهيا ولييس كميا قيال الشيرا  فييي  ن  أفيرييد  ،والخيوف تثيير فييه الكراهيية

 :(7)قوله
 قال صياحبي إذا على مثلها امضي

 
 أال ليتنيييييييييييييي أفيييييييييييييدير منهيييييييييييييا وأفتيييييييييييييدا 

 
                                                 

 . 233 :الصورة في الشعر العربي (1)

  .112-134 :، ودراسة األد  العربي219 :قرا ة ثانية لشعرنا القديم :ين ر (2)

 . 211-91 :ة لشعرنا القديمقرا ة ثاني (3)

 . 133 :كتا  أيام العر  قبل اإلسالم (4)

 . 214-211 :الصورة في الشعر العربي ( 5)

 . 133-134 :دراسة األد  العربي (6)

الشيياعر الميياهلي الشييا  طرفيية بيين العبييد،  :. وين يير231-233 :قييرا ة ثانييية لشييعرنا القييديم (7)
 . 33 :دار الفكر العربي )د. ( –المندا د. علي  :تحقي  ودراسة لشعره وشخصيته
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 :(1)وتتملى كراهية طرفة للناقة في قوله
 ومييييييا اال تشييييييرابي الخمييييييور ولييييييذتي 

 
نفيييييييييياقي طريفييييييييييي ومتلييييييييييدا   وبيعييييييييييي وا 

 أن تحيييييييامتني العشييييييييرة  كّلهيييييييا إليييييييى 
 

 وأفيييييييييييييييرد  إفيييييييييييييييراد  البعيييييييييييييييير  المعّبيييييييييييييييد   
 :(2)وقوله داعيا عليها بالهالر 

 عينا انبييييير  لنيييييانحييييين قلنيييييا أسيييييم إذا
 

ييييييييييّدد     علييييييييييى رسييييييييييلها مطروفيييييييييية  لييييييييييم ت ش 
عييييييييي  فيييييييييي صيييييييييوتها خلييييييييي   رم   إذا 

 صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوت ها
 

ب يييييييييييييأ ردااو تميييييييييييي      أ يييييييييييييرر عليييييييييييييى ر 
الناقيية لييم تكيين  أن  فييي  (ناصييف)مييأ  (الطاليي )رؤيييا  التقييا وعلييى اليير م ميين  

الشيعور  أعميا  إليىصلة نفسيية نفيذ  بكثافتهيا صب  خصلتها مادية بالشاعر بل أ
 إذ ،اإلسييالممصييدره الالشييعور عنييد شييعرا  مييا قبييل  و ييد  رميياا   ،المميياعيالفييردا و 

ه لم يتف  معه حينما معل من الناقة أن   إال .. (3)((األساطير مصاف إلىارتفع  ))
الناقيية لييم تكيين )) أن  ورأى  ،(4)((وأقليي  وأحييان الشيياعر الميياهلي أهييممنبيي  كييّل مييا ))

 أكثيرطرفية ليم يكيره الناقية بيل أحبهيا  أن  و  .. (5)((ليه منب  كّل هيم بيل كاني  مخرميا  
 ،الميرأة ليم تخضيأ ليه أن  في حين  كامال   المرأة ألنها خضع  له خضوعا  مما أح  
عادة خلقهيا مين خيالل التفصييل فيي وصيفها إلىلذا عمد  بينميا عاميل  ،(6)تمايتها وا 

 :(7)المرأة بالمثل كما في قوله
ذا تلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييينني ألس يييييييييييييييييييييييييييييييييييييين ها  وا 

 
 ف ق يييييييييييييييييير إننييييييييييييييييييي لسيييييييييييييييييي   بموهييييييييييييييييييونج  

ونحيين ال نسييتار  ميين موقييف طرفيية تميياه المييرأة والناقيية فهييو الشيياعر الشييا   
تالؤمييا مييأ  أكثييروقييد كانيي  الناقيية  ،الثيياير الييذا ال يسييتطيأ الركييون فييي مكييان مييا

مييين المكييان اليييذا ال يسيييعد فييييه  لليييتخل الوسيييلة والاايييية  الشيياعر مييين الميييرأة فهيييي

                                                 

 . 39 :المصدر نفسه ( 1)

 . 31 :المصدر نفسه (2)

 .31 :القل  واال ترا  في الشعر العربي قبل اإلسالم (3)

 .221 :قرا ة ثانية لشعرنا القديم (4)

 . 93 :القل  واال ترا  في الشعر العربي قبل اإلسالم (5)

 .91 :المصدر نفسه (6)

 . 13 :الشاعر الماهلي الشا  طرفة بن العبد :. وين ر93 :ر نفسهالمصد (7)
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الحاميية لهييم فييي مختلييف  أمييسفييي  والنيياس الييذين كييرههم بسييب  تخليييهم عنييه وهييو
 .فترا  حياته

*    *    * 
ومعوذة ماودة بقوى  ،مثل الناقة معقدا   رماا   (ناصف)عند  أيضاالفرس يمثل 

 .(2)ومدناه متمسدا في معلقة امر  القيس أسطوراوهو فرس  ،(1)كثيرة
مينهم  ،في الفيرس (ناصف)رؤيا  رأوامن الباحثين  ومد البحو أن الكثيروقد 

ا أسيييطورياليييذا عيييد حصيييان امييير  القييييس حصيييانا  ،عبيييد اليييرحمن إبيييراهيمدكتور الييي
 اإلسيالمالبحو فيي رميوا الصيور الشيعرية لعصير ميا قبيل  أهمية أكدانه و  .(3) ريبا

معرفيية حضيارة العيير   إليىوهيذا يحتييا   ،الميثولومييية أصيولها إلييىعين طرييي  ردهيا 
 .(4)رةاو ى تلثرهم بالحضارا  المميوتحديد مد ،القديمة وثقافاتهم الدينية والميثولومية

وأ راضيها  ،بتقالييدها الشيكلية وقيمهيا الفنيية)وهو يرى أن القصييدة العربيية تحولي  )
والوسييييييييايل  األدوا بنييييييييا  رميييييييياا متكامييييييييل ومتنييييييييوي  إلييييييييىالموضييييييييوعية المتوارثيييييييية 

لقضييايا كثيييرة تعبيير عيين التييوتر الحاصييل  ميين هنييا كييان الشييعر رميياا   .(5)((واألهييداف
 .(6)والماضي والحاضر ،والقبيلة ،والذا  ،ة والمو بين الحيا

تمايية  إليى تسعى)نها )أورأى  ،في تحليل الشعر (ناصف)وقد رفل طريقة 
مسيييتقال ال  بعينهيييا تفسييييرا   أ يييرالوتقيييف عنيييد تفسيييير  ،القصيييايد الشيييعرية المتكاملييية

بينهيا وبيين موضيوي القصييدة أو  بعضيها بيبعل مين مهية األ راليربط بين هذه 
من الوقيوف عليى  في ل فرس امر  القيس مثال متمياا   ... أخرىمن مهة  لياألص

 أمياا ومن الحديو عين ماامراتيه العاطفيية فيي سياير  ،ومن وصف الليل ،األطالل
ه ال ينطبيي  مييأ ن ييإ إذونحيين ال نتفيي  معييه فييي هييذا القييول  .. (7)((القصيييدة المختلفيية

                                                 

 . 131 :دراسة األد  العربي (1)

 . 12 :لشعرنا القديم ةقرا ة ثاني (2)

 –مكتبييية الشيييبا   –د. إبيييراهيم عبيييد اليييرحمن  :الشيييعر المييياهلي قضييياياه الفنيييية والموضيييوعية (3)
 . 291- 293 :2919 – 1ط –المنيرة 

 .211لي قضاياه الفنية والموضوعية الشعر الماه (4)

 .431 :المصدر نفسه (5)

 . 431 :المصدر نفسه (6)

 . 411 :الشعر الماهلي قضاياه الفنية والموضوعية (7)
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حينمييا يتحييدو عيين مشييكلة  –علييى سييبيل المثييال  –للشييعر فهييو  (ناصييف)تحليييال  
 أنهيياويييرى  ،إليهيياينطليي  فييي تحليلهييا ميين ن ييرة متكامليية  ،المصييير فييي معلقيية طرفيية

نبييدأ بقرا تهييا  ن  أومييا  ،فصييوال فييي سييبيل الصييراي ضييد الطلييل الشيياخ  إالليسيي  
والصيراي بيين الطليل  ،في مالمي  الصيراي بيين الطليل والوشيم)التفكير ) يلخذناحتى 
ذلر الصراي بين الماامرة المسماة  إلىأضف  .الخمر والطلل والصراي بين ،والناقة

ِ  بالفخر وذلر الطلل   .(1)((أيضا 
هنييييار عالقيييية عضييييوية ومدلييييية بييييين موضييييوعا  القصيييييدة الواحييييدة  .. إذن

ورأى  .في ذلير العصير أقلقهتكشف عن موقف الشاعر من الحياة والمو  وكل ما 
ة انفيييرد أسييطوريلحصييانه صيييورة  امييرأ القييييس خليي  أن  فييي  (ناصيييف)رؤيييا  (البطييل)

ألن ذلير ال يتفي  ميأ  واألبيوةالحصيان رميا للرمولية  ه رفيل رأييه بيلن  أن   إال .(2)بها
الحصيان حييوان مقيدس  أن  ورأى  ،فيي تحليليه إليهياالتيي اسيتند  األسيطورية األصيول

ذا  العالقييييية بالميييييا   ،الممتنعييييية ،البعييييييدة ،األم ،األنثيييييى ،ورميييييا للشيييييمس الشيييييتايية
الدينيييية قيييد ربطتيييه  األسيييطورةارتبييياط الحصيييان بالميييا  نيييابأ مييين كيييون  أن  و  .طيييروالم

 .(3)وهي من صفا  شمس الشتا  (ذا  بعدن)بصفة 
ذا  ،قد اعتمد على مصدر مهم وهو كتا  الدكتور مواد علي (البطل)كان  وا 

 ايبييية ال كانييي   (ناصيييف)فيييإن مصيييادر  ،اإلسيييالمالمفصيييل فيييي تييياري  العييير  قبيييل 
تتعييدد  األصيييلولكيين هييذا ال يمنييأ ميين اسييتيعابنا لرؤيتهمييا ألن اليين   .. ومييود لهييا

ذا .قرا اته ورؤاه هيو اليذا  (ناصيف)كما يرى  سطوراكان تفكير امر  القيس األ وا 
اليق ية هيي التيي معلي  اميرأ القييس يبيدي  أحالم ن  إف ،سطورامعله يخل  فرسه األ

 إليهله وهو عودة الملر  ليحق  من خالله الحلم الذا كرس حياته سطورافرسه األ

                                                 

أن  فصييل موضييوعا  الشييعر )) 19. وهييو يييرى أيضييا    219 :قييرا ة ثانييية لشييعرنا القييديم (1)
ه تفكييير، وال يمكيين أن  يوضيي  العربييي فييي العصيير الميياهلي بعضييها عيين بعييل ال يسييتقيم بيي

 (. (شييا

 . 213 :الصورة في الشعر العربي (2)

، 99، 11-13 :قييييرا ة ثانييييية لشييييعرنا القييييديم :. وين يييير212 :الصييييورة فييييي الشييييعر العربييييي ( 3)
مكتبييية  –دار العليييم للمالييييين  –د. ميييواد عليييي  :والمفصيييل فيييي تييياري  العييير  قبيييل اإلسيييالم

 . 3/239 :2911 – 1ط –باداد  –النهضة 
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التشييبيها  المومييودة فييي شييعر  أن   أدررالييذا  ،(1)فيي ن يير الييدكتور محمييود المييادر
العالقيا  الموميودة  إليىمين أن تفهيم فهميا سيطحيا يعيود  بعيد  يورا  أ اإلسيالمما قبل 

التشيبيه ودوره فيي  إليىالن ير  إعيادةفيي  (ناصف)وكلني به يؤيد  .. (2)األشيا بين 
المنطلي  التن ييرا  إليىانشيداد القيدما   أن  وهو ييرى  .. عرية على الن الش إضفا 

فيييي اواييييا التشيييبيه واالسيييتعارة  أحكيييامهمحيييّد مييين فعاليييية ن يييرهم التحليليييي فانحسييير  
والمماا من  ير أن يكشفوا عن طبيعة التنيا ر بيين الصيورة الموضيوعية والصيورة 

 .(3)ن النفسي والفنيعن العالقة بين الحصيلة والباعثي المانبية فضال  
بتطيور المنياه  التيي تعيال   اإلسالموتتطور الرؤى في دراسة قصيدة ما قبل 

 أبييوفهيا هييو اليدكتور كميال  ،(ناصيف)ومييأ ذلير تبقيى تييلثيرا   ،النصيو  الشيعرية
معالمتيييه البنيويييية  أثنيييا فيييي حصيييان امييير  القييييس فيييي  (ناصيييف)ديييي  يكيييرر قيييول 

( (أصييا  تييرى برقييا)بييين ) ةتشييابه عييد أومييه أن نييرى ، نسييتطيأ بحيي أننييا)) :لمعلقتييه
وكلنيه  األفي في وحدة السييل وصيورة الحصيان اليذا ييومل فميلة مثيل البير  عبير 

  .(4) ((افشوريينالممن  عند  سطوراذلر الحصان األ
ا أسيييطوريفييي عيييّد الحصيييان حصيييانا  (ناصيييف)ميييأ  (ديييي  أبيييو)يتفيي   .. إذن

 .اإلسالمعلى الر م من تباين منهمهما في تحليل شعر ما قبل 
*    *    * 

                                                 

نصييو  ميين الشييعر العربييي قبييل اإلسييالم،  :مطوليية اميير  القيييس، بحييو منشييور فييي كتييا  ( 1)
د. نيييورا حميييودا القيسيييي ود. محميييود عبيييد اج الميييادر ود. بهمييي  عبيييد  :وتحلييييل دراسييية

 . 11 :2991 –الموصل  –مطبعة دار الحكمة  –الافور الحديثي 

د. محميود عبيد اج  :ي عصير ميا قبيل اإلسيالمعناصر الوحيدة الثقافيية فيي الشيعر العربيي في ( 2)
 .131-149 :44/2911م   – 4و 1  –مملة المممأ العلمي العراقي  –المادر 

دراسييا  نقدييية فييي  :، بحييو منشييور فييي(ثالثيية أنميياط)تحييول الصييورة فييي القصيييدة التراثييية  ( 3)
 :2991 –الموصيييل  –مطبعييية دار الحكمييية  –د. محميييود عبيييد اج الميييادر  :العربيييي األد 
211- 211. 

د. كميال  :نحو منه  بنيوا في تحليل الشعر الماهلي، ومعلقة امر  القيس، الرؤية الشيبقية ( 4)
   .211 :2913/  1ي – 3م  –مملة فصول  –أبو دي  
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 (ناصيف)سويلم مين الفكيرة نفسيها التيي انطلي  منهيا  أبو أنورالدكتور انطل  
 تكيييرارا   ،(1)المطييير فيييي الشيييعر المييياهلي :حيييول ارتبييياط المطييير بيييالفرس فكيييان كتابيييه

وميود عالقية بيين  (ناصيف)ى يير  إذ .. إليهياالتيي قلميا كيان يشيير  (ناصف) رألفكا
وكانيييي  صييييفا  الفييييرس عنييييد مع ييييم  ،مييييا ان مترابطييييان أنهمييييا إذ ،المطيييير والفييييرس

وقييد كشييف شييعر  .. والييدرير والسيياب الشييعرا  مرتبطيية بالمييا  فهييو المتنييال والمسيي  
فضييال عيين دور  ،امير  القيييس دور الراهيي  والشيياعر وسييادة القيوم فييي صيينأ المطيير

 ،بعييد مهييد وقليي  وتييوتر إالوال ينييال المطيير  .. (2)ناقييةالحيوانييا  والسيييما الكليي  وال
 :(4)القيس امرؤقال  ،(3) ((المطر إلناالبالمهد الذا يبذل  أشبه)وكان فرسه )

كييييييرّ  فييييييرّ  ،م  ييييييدبرج  ،م قبييييييلج  ،م   معييييييا   ،م 
 

 كملميييود صيييخر حطّيييه السييييل  مييين عيييل 
 كمييييي ج ييييياّل الّلبييييد  عيييين حييييال  متنييييه   

 
 كمييييييييييييييا الّيييييييييييييي  الصييييييييييييييفوا   بييييييييييييييالمتنّال 

 مييا السييابحا   علييى الييونى إذامسييّ   
 

 أثيييييييييييييييرن   بيييييييييييييييارا بالكدييييييييييييييييد المرّكيييييييييييييييل 
المهييد المبييذول ميين  إلييىوتكييرار الحييروف يشييير  األبيييا فييي هييذه  فاألصييوا  

وتلي  علييه مطالي   ،تتنااعيه و يايف  امضية ،ملهم ،وكلنه كاين نبيل ،قبل الفرس
وميين ثييم يعييم  ،رالايييو الييذا ينت ييره الشيياعر بصييب إرسييالتمعلييه يمتليير القييدرة علييى 

مييين رؤى  منطلقيييا   –اليييدكتور نصيييرة عبيييد اليييرحمن  أشييياروقيييد  .. (5)الخيييير وينتشييير
فالشيياعر  ،أعماقييا ميثولومييية اإلسييالمأن لييقر  فييي شييعر مييا قبييل  إلييى – (ناصييف)

يتصورون السما  ناقة لذا  اإلسالمما قبل  وكان عر  .. مسؤول عن صنأ المطر
 :(6)قال طرفة بن العبد ،  المطر من ثدييهايتحل نمد السح  عند الشعرا  نياقا  

 كيييلن الخاليييييا فيييييه ضييييل  ر باع هييييا
 

 وعيييييييوذا إذا ميييييييا هيييييييّاه رعيييييييد ه احتفيييييييل   
 

                                                 

 . 2911 – 2ط –بيرو   –عمان ودار الميل  –منشورا  دار عمار  ( 1)

 . 241، 211، 19 :قرا ة ثانية لشعرنا القديم ( 2)

 .11 :المصدر نفسه ( 3)

 . 11-29:ديوان امر  القيس ( 4)

 . 19، 11، 14 :قرا ة ثانية لشعرنا القديم ( 5)

. والشييياعر المييياهلي الشيييا  211-213، 31 :الصيييورة الفنيييية فيييي الشيييعر المييياهلي :ين ييير ( 6)
 . 224 :ابن العبد طرفة
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فكيييرة المطيير وفكيييرة الفييرس متماثلتيييان فييي ذهييين )فيييرى أن ) (سيييويلم أبييو) أمييا
نييياال .(1)((فيييالفرس مسييي  وسييياب  ودريييير ، ريبيييا   الشييياعر المييياهلي تمييياثال   المطييير  وا 

عنيييد  إالوال توميييد  ،را  سيييحرية تمتلييير القيييوة عليييى اسيييتناال المطيييرقيييد إليييىيحتيييا  
وكانوا  ،مثل الشعرا  الذين اعتنوا بسقوط المطر األشخا الملور والكهان وبعل 
وكيان للناقية  .. ويسهرون فيي انت يار البير  واليري  والمطير ،يحسون بالقل  والتوتر

 .(2)بيالمطر متيدر علييه العير  تصيوروا السيما  ناقية أن  دور في صنأ المطر حتيى 
ييثييور الييوحش فهييو رمييا م   أمييا كانيي  لييه  إذ ،الشييي  الكثييير اإللهيييةميين الصييفا   أ  م 

عنيد  فيي قصيته واألسيلوبيوما التكيرار الّلف يي  ،واإلخصا قدرة على صنأ المطر 
الم لمية للشياعر المياهلي اليذا ييؤمن بسيحر  األعما رما ثاب  في )) إالالشعرا  

 .(3)((بنضارتها وفطرتها األمةية في ضمير الكلما  التي بقي  ح
فهيي ليسي  مين قبييل  المطيرالتشبيها  المتكررة في الشعر اليذا يصيف  أما
تعبيييير عييين التيييوتر والقلييي  النييياممين مييين انحبييياس )وتحسيييين الصيييورة بيييل )الممييياا 
هيييو ولييييد الحيييدس الممييياعي  إنميييا ،الواعيييية اإلرادةوهيييذا التيييوتر لييييس ولييييد  ،المطييير

 .(4)((والر بة في ما  الحياة ،موالشعور العا
ل  على الالشعور الممعي والفكر الميثولومي والرواس  يفلبو سويلم  .. إذن

فييي كالمييه علييى المطيير وربطييه  ،اإلسييالمالقديميية التييي استشييفها ميين شييعر مييا قبييل 
التشيبيه ن يرة خاصية منبثقية مين الطقيوس  إليىين ير  أيضياوهو  .بينها وبين الفرس
 .اإلسالمند عر  ما قبل والرؤى الدينية ع

*    *    * 
ولم يقف عندها مثلميا  ،(ناصف)بالمرأة ورمواها في دراسا   اهتماما   نمد لم
ورمواهيييا  (الحيييادرة)ميييا عيييدا اهتماميييه بعينيييية  .. الطليييل والفيييرس والناقييية دوقيييف عنييي

 قييال .للكثييير ميين الدارسييين بعييده ذليير كييان منطلقييا   أن   إال ،المتمثليية بييالمرأة والخمييرة
 :الحادرة

                                                 

 .291 :المطر في الشعر الماهلي ( 1)

 .291، 91 ،11 :المصدر نفسه ( 2)

 . 214-211 :المطر في الشعر الماهلي ( 3)

 . 19 :المصدر نفسه ( 4)
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 بكييييييييييييير  سيييييييييييييمية   يييييييييييييدوة  فتمتّيييييييييييييأ
 

فيييييييييييار ج ليييييييييييم يرميييييييييييأ   و يييييييييييد   يييييييييييدّو م 
 وتييييييييييياود  عينيييييييييييي  يييييييييييداة  لقيت هيييييييييييا 

 
 بلييييييييييييييوى عنييييييييييييييياة  ن ييييييييييييييرة  لييييييييييييييم تنفييييييييييييييأ  

 وتصييييييّدف  حتيييييييى اسييييييتبر بواضييييييي ج  
 

 صيييييييييييل ج كمنتصييييييييييي   الاييييييييييياال األتليييييييييييأ 
عين  فضيال   ،وهيذا التحرييف باالسيم ييوحي لنيا بالتقيديس ،فالمرأة سمية وسيمي 

قي  بالميا  قفعتيقية ر   افلهية  كاني  شيراالخميرة التيي  أميا .منتصي  فياريها  ياال أن  
كيييان الاييياال مقدسيييا  إذوشييياربها يمتلييير قيييوة سيييحرية  ،دم سيييمية ،دم الاييياال فلشيييبه 
وييرى  .. (1)ليكون بمرأى من الحياة –المبدأ  –وهو دايم البحو عن سمية  .عندهم

 .(2)اهرة التشيبيه معاملية الرميانعامل الشعر الذا نمد فيه   ن  أأن علينا  (ناصف)
 :فالثريا في قول امر  القيس

 فييي السيما  تعرضيي ميا الثرييا  إذا
 

 الوشييييييييا  المفصييييييييل  أثنييييييييا تعييييييييرل  
 .(3)صورة رماية للمرأة العاياة المنال كالثريا في السما  

 :األعشىوالسحابة في قول 
 بيييييي  مارتهيييييا مييييين كيييييلن مشييييييتها

 
 مييييييييّر السييييييييحابة ال ريييييييييو وال عمييييييييل 

 باحةوتتحيييييرر وتتسيييييم بالصييييي ،وكلتاهميييييا تليييييد ،فكلتاهميييييا دثيييييار ،الميييييرأةرميييييا  
 .(4)والبيال

مين خيالل التعاميل ميأ صيوره  اإلسيالمشيعر ميا قبيل  إليىوتستمر هذه اليرؤى 
 أصيلفنالح  الدكتور نصرة عبد الرحمن وافتراضاته وتساؤالته الكثيرة عين  ،ورمواه

فيي  ،الرمياا اإلطيارهليية فيي الصيورة الما)ليي  وقيد خصي  بابيا   .الرموا في الشيعر
ورأى  (ناصييف)وقييد سييار علييى نهيي   ... الصييورة الفنييية فييي الشييعر الميياهلي :كتابييه

                                                 

إميييال  أبيييي عبيييد اج  :. ودييييوان شيييعر الحيييادرة212-33 :قيييرا ة ثانيييية لشيييعرنا القيييديم :ين ييير (1)
 –بيرو   –دار صادر  –د. ناصر الدين األسد  :تحقي  –العباس اليايدا عن األصمعي 

2914: 34-33 . 

 . 212 :المعنى في النقد العربين رية  (2)

 . 23 :. وين ر ديوان امر  القيس213-214 :ن رية المعنة في النقد العربي (3)

 –دار الكات  العربي  –إبراهيم مايني  :شر  ديوان األعشى :. وين ر213 :المصدر نفسه (4)
 . 231 :2931 – 2ط –بيرو  
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أو  هييي التييايين اإلسييالمفسيياد رؤيييا ميين يقييول بييلن و يفيية التشييبيه فييي شييعر مييا قبييل 
ييدالن عليى عالقية رمايية أبعيد )كثرة تكيرار المشيبه والمشيبه بيه ) أن  وأكد  .التوضي 

 .(1)((ال اهرية بين الطرفينمن العالقة 
 .. المهيياةو وتسييا ل عيين سييب  تكييرار تشييبيه المييرأة بالدمييية والشييمس والاااليية 

ذ إن تشييبيهها بالييدمى والتماثيييل يعييود إومييود مييا يشييبه التقييديس للمييرأة  إلييىوتوصييل 
أنهيا  إليىوي رميأ تشيبيهها بالشيمس  .. همبلير لربيا  عبيد  مين قياو كونهما تصي إلى

ال  ،اللييل والنهيار والشيمس والقمير ه ياتيومين )) :تعالىقال  ،(2)مكان  مقدسة عنده
 .. (3)((إن كنييتم إييياه تعبييدون خلقهيين واسييمدوا ج الييذا ،تسييمدوا للشييمس وال للقميير

إن المييييرأة التييييي مييييا   فييييي الشييييعر رمييييا مميييياعي لومييييدان  :ويخيييير  بنتيميييية تقييييول
 .(4)المد  والقحط إلىمماعي ديني للشمس التي يؤدا رحيلها 

 إلييىالنسييوة والفتيييا  المييذكورا  فييي المقدميية الاالييية فتعييود  أسييما  يياهرة  أمييا
[ على معبيودا  أويدل على صفة للشمس ])ومود رما ديني خا  ورا  كل اسم )

فهي رموا لسيدة  .. وأم مند  أوفىالنسا  المصدرة بلم كلم  أسما  أما .((أخريا 
 .(5)القبيلةأو  تمر بالشاعر التي تخاط  في المناسبا  الخطيرة التي الحكمة

على معتقد الشاعر الباطني فيي الكشيف  (نصرة)من هنا نالح  مدى تركيا 
والرميا )) ،فالشياعر وثنيي والميرأة عنيده شيمس و االية ومهياة ،عن داللة الرما عنده
 والمهاة هيي الشيمس ،والااالة هي الشمس ،فالمرأة هي الشمس ،والمرموا اليه واحد

لوميدان  مماعييا   تي ما   في الشعر المياهلي ييرم  أن تكيون رمياا  الالمرأة  ]و[ ..
 .(6) ((مماعي ديني للشمس

يسييتقي ميين ن رييية الالشييعور الممعييي فييي تفسيييره لشييعر مييا  (نصييرة) .. إذن
 .(ناصف)الن  بوصفه رماا كما ن ر اليه  إلىوين ر  ،اإلسالمقبل 

                                                 

 .213 :الصورة الفنية في الشعر الماهلي ( 1)

    .211-213 :المصدر نفسه ( 2)

 . 41افية  :سورة فصل  ( 3)

 . 211-214 :الصور الفنية في الشعر الماهلي ( 4)

 . 233 :المصدر نفسه ( 5)

 . 214-212 :الصورة الفنية في الشعر الماهلي ( 6)
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النسيوة  أسيما وميود  اليذا يرميأ (البيياتي)وتستمر هذه الرؤيا بعد ذلير فنميد 
لقديسيا  نيذرن أنفسيهن أو  لايامل إللهيا  معبيودا اصيورة مين صيور الحي   إلى

 .(1)لخدمة المعبد وكهانه ومنهم الشعرا 
 .(البيياتي)و  (نصرة)و  (ناصف)ما ومدناه من رؤى عند  (البطل)وقد كرر 

قييول قييال بييلن المييرأة كانيي  مقدسيية ومعبييودة بوصييفها رميياا للشييمس األم كمييا فييي  إذ
الييذا صييور المييرأة بيضييا  بالضييحى وصييفرا  بالعيشيية ألنهييا هييي الشييمس  األعشييى

 :(2)المقدسة ذاتها
 ييييييييييييا ميييييييييييارتي مييييييييييييا كنييييييييييي  ميييييييييييياره  

 
فييييييييييييييييييييييييييييييار     ه  بانيييييييييييييييييييييييييييييي  لتحان نييييييييييييييييييييييييييييييا ع 

 ترضييييييييييييييييييييييير ميييييييييييييييييييييين دّل وميييييييييييييييييييييين 
 

سيييييييييييييييييييييييييييينج م خال ط يييييييييييييييييييييييييييييه   يييييييييييييييييييييييييييييرار    ه  ح 
 بيضيييييييييييييييييييا   ضييييييييييييييييييييحوت ها وصفييييييييييييييييييييي 

 
 را   العشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّية  كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالعرار ه   

 ،والاااليية ،والمهيياة ،والحصييان ،متمثليية بييالمرأةوكانيي  رمييوا الشييمس المقدسيية  
وقييد ترسييب  هييذه الرمييوا والصييور فييي الشييعر ميين الييدين القييديم وتحوليي   .. والنخليية

 األعضا أن الشعرا  ركاوا على وصف  (البطل)ورأى  .. (3)ةقوال  وتقاليد فني إلى
 إلىتؤدا )المسدية المتصلة بو يفة التناسل والخصوبة المنسية عند المرأة والتي )

أو  وضييمانة اسييتمرار النييوي ،واهبيية الحييياة ،األم لآللهيية األساسيييةالو يفيية  ،األموميية
النسيييا   أسيييما القايييل بداللييية  (نصيييرة)ورفيييل رأا  .(4)((اثييرا  القبيلييية بالعيييدد الييوفير

أو  أسييطورةعلييى أو  لعييدم اسييتناده علييى الكشييوف التاريخييية ،علييى معبييودا  بعينهييا
 .(5)أسطورةحتى بقايا 

                                                 

 –باييداد  –ممليية  فييا  عربييية  –د. عييادل ماسييم البييياتي  :رمييا المييرأة فييي أد  أيييام العيير  ( 1)
21/2911: 11-13 . 

شييير  دييييوان  :. وين ييير34 :الصيييورة فيييي الشيييعر العربيييي حتيييى  خييير القيييرن الثييياني الهميييرا (2)
  . 11: األعشى

 .11، 33-34 :الصورة في الشعر العربي (3)

 .32 :المصدر نفسه (4)

 .93-91 :المصدر نفسه (5)
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ويتوسييأ فييي كالمييه عيين المييرأة فيتحييدو عيين اقترانهييا بالييدرة والبيضيية والقطيياة 
 .(1)ة قديمةأسطوريدينية و  أصولعناصر مستمدة من  وهي مميعا   ،والحمامة

دراسية مدييدة  اإلسيالمفي دراسة شيعر ميا قبيل  (ناصف)من هنا نالح  دور 
ل او لهيييذا الشيييعر ويحييياالبتعييياد عييين القيييرا ة السيييطحية  إليييىيعميييد  إذ ،فيهيييا يعيييد راييييدا  
 .ليه الدراسا  النقدية الحديثةإما ورا  الن  وأعماقه وهو ما تدعو  إلىالتو ل 

لي  االبتعياد عين او التيي ح (البطيل)دراسية  إلىوقد حصل تطور منذ دراساته 
 ،القديمية األسيطوريةالدينيية و  األصولاالنطباعية من خالل التوثي  واالعتماد على 

عين اعتمياده  فضيال   ،النقياد والمهتميين بيالتراو و را لميؤرخين وا اإلخبياريينوروايا  
وليييم يقتصييير فيييي دراسيييته عليييى  .فيييي الالشيييعور الممعيييي ييييون عليييى دراسيييا  فروييييد 

الكشف عن رموا المرأة والحيوانا  وصيورها المتكيررة فيي الشيعر بيل درس الصيور 
  والوصييف والرمييوا التييي ذكرهييا الشيياعر فييي قصييايد المييدي  والفخيير والهمييا  والرثييا

 .األولى األسطوريةوبين منابعها 
 

 The Influence of Dr. Mustafa Nasif on  

Pre-Islamic Poetry Researchers 

Asst. Prof. Dr. Batool Hamdi AlBustani 

Abstract 

Dr. Mustafa Nasif has valuable opinions in the pre-

Islamic poetry and his opinions emanate from Young theory in 

the collective unconsciousness, which he presented in his 

studies entitled (The literary image, the theory of meaning in 

the Arabic criticism and another reading to our earlier poetry). 

The researchers were influenced by his visions, some of them 

agreed with him and some rejected them including Dr. 

                                                 

 . 11-11 :الصورة في الشعر العربي (1)

  Dept. of Arabic/ College of Education/ University of Mosul.  
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AbdulJabbar AlMuttalibi, Dr. Adil AlBayyati, Dr. Ahmed 

Kamal Zeki, Dr. Kamal ABulDheeb and others.  

The research tackled the symbols of night, the wild bull 

and wild donkey, mare, water and woman between them and 

Dr. Nasif and the research concluded that Dr. Nasif’s reading 

of the pre-Islamic poetry was new in which he was considered 

a pioneer as he penetrated far behind the text and that what the 

new critical studies call for.  
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