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الرؤية للذات ولآلخر يف مطولة عمرو بن كلثوم  
 مؤيد حممد صاحل اليوزبكي. د.م.أ

 13/10/2009: تاريخ القبول 11/9/2008: تاريخ التقديم

مقدمـــــة 

الرؤية لمذات كلآلخر في مطكلة عمرك بف ))يتناكؿ ىذا البحث المكسـك 
بالتحميؿ رؤية الشاعر الجاىمي، البدكم، لذاتو التي تتماىى مع الذات ( (كمثكـ

القبمية مستبطنان مرجعياتيا االجتماعية كاألخالقية، التي تمثؿ خمفية رؤيتو كمكقفو 
كقد . (آخر النحف)الذم ىك، ضمف إطار عصر ما قبؿ اإلسالـ،  (اآلخر)مف 

جسَّدت المطكلة تفاصيؿ ىذه الرؤية، التي اتسمت ببعدىا االنفعالي، المتمركز 
لغاء كجكده ما لـ (اآلخر)حكؿ الذات، ًإلى الحد الذم يفضي بيا ًإلى تيميش  ، كا 

.  يكف تابعان، دائران في فمؾ الذات القبمية لمشاعر، كمكرسان لتفكقيا كسمطتيا المطمقة
مف المنطقي االعتقاد بأٌف رؤية الشاعر لما يستثيره مف مشكالت كاقعو، 
كىمكـ عصره، تتأثر طبيعة فحكاىا كمدل أفقيا، عمقان كاتساعان، بنكع الحصيمة 

كىي حصيمة ال . الخاصة لجدؿ كعي الشاعر كذاتو مع كاقعو كبيئتو الشاممة
تتشكؿ بمعزؿ عف اثر مرجعيات الشاعر االجتماعية، كالنفسية، كالفكرية، التي 

إف اإلنساف ىك نتاج طبقتو كطائفتو ))تمثؿ ميراث تجربتو الجماعية كخبراتيا، إذ 
اف ))، ك (1)((كشخصيتو اجتماعية أكثر منيا بيكلكجية.. كنظمو كعاداتو كتقاليده 

الشخصية ىي نتاج شبكة العالقات بيف األشخاص في فترة مبكرة مف الحياة، كما 
ال يتـ ))كذلؾ فإنو . (2)((ىي نتاج الظركؼ االجتماعية التي أدت ًإلى تككنيا

 ((اآلخر))الكعي الكجكدم بالذات، كما ال يتـ بناؤىا كتطكيرىا إال مف خالؿ 
بإدراكو كالكعي بو، بتفسير دكره كمفاكضة مكانتو، كبالصراع المستمر معو، سكاء 

                                                 
جامعة المكصؿ/ كمية اآلداب/   قسـ المغة العربية  .
، ترجمة"نتممؾ أك نككف"اإلنساف بيف الجكىر كالمظير   (1) سعد زىراف، سمسمة : ، أريؾ فرـك

.  9ص: 1989 الككيت، –عالػـ المعرفػة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب 
.  86ص:  المرجع نفسو(2)
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حقيقة أـ خياالن، كميما كاف بعيدان نائيان أك قريبان جكانيان،  ((اآلخر))أكاف ذاؾ 
كتصنع كؿ الذكات الثقافية مف نفسيا، بعمميات اإلدراؾ كالبناء كالكعي، مراكز 

محكرية كما تبحث لنفسيا، مف خالؿ العمميات نفسيا، عف آخر ليا، عف أطراؼ 
كىكامش، تكظفيا ألغراضيا الذاتية بما يحفظ ليا مركزيتيا كتكازنيا 

" صكرة الذات"تالـز بيف مفيـك ))، كقد ال يككف ثمة شؾ في كجكد (1)((كاستمرارىا
.  حضكر اآلخر– تمقائيان –فاستخداـ أم منيما يستدعي " صكرة اآلخر"كمفيـك 

كيبدك أفَّ ىذا التالـز عمى المستكل المفاىيمي ىك تعبير عف طبيعة اآللية التي يتـ 
فصكرتنا عف ذاتنا ال تتككف بمعزؿ عف صكرة اآلخػػر . كفقان ليا تشكؿ كؿ منيما

. (2)(( صكرة لمذات– بمعنى ما –لدينا، كما أفَّ كؿ صكرة لآلخر تعكس 

                                                 

إدراؾ الذات المركز كاآلخر الجكاني، سالـ سارم، ضمف كتاب :  الذات العربية المتضخمة(1)
الطاىر لبيب، مركز دراسات الكحدة : صكرة اآلخر العربي ناظران كمنظكران إليو، تحرير)

.  377ص: (1999، 1 لبناف، الجمعية العربية لعمـ االجتماع، ط–العربية، بيركت 
تحميؿ سكسيكلكجي لركاية : صكرة الذات كصكرة اآلخر في الخطاب الركائي العربي (2)

صكرة اآلخر العربي ناظران كمنظكران "، فتحي أبك العينيف، ضمف كتاب "محاكلة لمخركج"
التالـز بيف صكرتي الذات كاآلخر قد ظير جميان  جدير باإلشارة، ىنا، أفَّ . 812ص": إليو

في أعماؿ عمماء النفس كاالجتماع الذيف استأثرت باىتماميـ المسائؿ المتعمقة بالذات 
 في نياية القرف التاسع ،(William James)كاآلخر، إذ أسست أعماؿ كلياـ جيمس 

 .J.M)عشر، أكؿ نظرة سيككلكجية لمذات، كما طٌكرت أعماؿ جيمس مارؾ بالدكيف 

Baldwin) رؤية تفاعمية تناكؿ فييا عالقة الذات باآلخر، كأٌكد عمى الكالدة المشتركة 
 Charles)كالمتزامنة لؤلنا كاآلخر، كذلؾ كاف إلسيامات كؿ مف تشالز ككلي 

H.Cooley) كجكرج ىربرت ميد أىميتيا في تأسيس النظرة االجتماعية لمفيكمي األنا ،
:  ، نقالن عف812ص: ف.ينظر ـ). كاآلخر

- R. B. Burns, The Self Concept in Theory, Measurement, 
Development and Behaviaour (London; New York: long man, 1979) 
pp. 6-12.  

- M. Sherif "Self Concept" David l. Sills, ed, International 
Encyclopedia of the Social Sciences (New York): Macmillan 
company; Free press, 1968-ivols. 13-14, p.150.  
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فإف الذات الجمعية تميز أصحابيا ككما ))ككما ىك شأف الذات الفردية 
يقكؿ دكفاؿ كفيكمكند، بأنيـ يقدمكنيا بما تمتاز بو مف غيرىا كبثكبيا الناصع، 

.  (1)((ككمما أصبب الكعي بالذات أكثر، فإنيا تصبب أكثر تجردان كتنمقان 
كال شؾ في أفَّ الكعي بالذات ال يتحقؽ إال بكجكد اآلخر، عمى أفَّ ىذا 

 – إف جاز التعبير –اآلخر، في حقبة ما قبؿ اإلسالـ التي كاف يييمف عمييا 
، ككاف اإلنساف ينظر إليو مف داخؿ "آخر النحف"))الكعي القبمي، لف يككف سكل 

مف كاف ))ىك  ((آخر النحف))ك . (2)((التي كانت تمثؿ محيط كعيو" القبيمة"
فاآلخر ىك مف ليس : مكجكدان مف قبؿ، ككاف ينعت باألجنبي أك بالجار أك بالعدك
: ، أك بعبارة أخرل(3)((لو ال األجداد أنفسيـ كال اآللية نفسيا، كال حتى المغة نفسيا
كأمر . القبيمة (نحف)اآلخر ىك المختمؼ في النسب كالمعتقد الديني كالمغة عف 

االختالؼ ىذا، كما يبدك، يثير حياؿ البحث، في إطار استقصائو كمقاربتو لمفيـك 
الجاىمية، إشكالية تتمثؿ في ككف اآلخر الذم  (عمرك بف كمثكـ)اآلخر في مطكلة 

يعنيو الشاعر، كىك متعدد يشتمؿ عمى عدد مف القبائؿ العربية، فضالن عف ممؾ 
، ال يتطابؽ في بعض خصائصو المتعمقة باختالؼ االركمة (عمرك بف ىند)الحيرة 

كالمغة مع فحكل المفيكـ المذككر آنفان لككف الشاعر كخصكمو عربان بيد أفَّ ثمة 
إمكانية منطقية لتذليؿ ىذه اإلشكالية، بإجراء تكييفي ليذا المفيكـ يستمد شرعيتو 

:  مف المسكغات اآلتية
 –يفترض  (القبيمة)الذم كاف ينظر إليو مف داخؿ  (آخر النحف)إف مفيـك  -

ىذا كفؽ الخمفية االجتماعية  (آخر النحف) تىشىكيؿى معالـ صكرة –منطقيان 
.  كالنفسية كالفكرية لمكقؼ القبيمة منو

                                                 

 أثر الصكرة الذاتية في المكقؼ العربي مف دكلة إسرائيؿ، مينا يكسؼ حداد، ضمف كتاب (1)
.  333ص: (صكرة اآلخر العربي ناظران كمنظكران إليو)

.  21ص: ، طاىر لبيب(المقدمة) صكرة اآلخر العربي ناظران كمنظكران إليو (2)
صكرة اآلخر العربي ناظران ) اآلخر بما ىك اختراع تاريخي، جاف فارك، ضمف كتاب (3)

.  51ص: (إليو كمنظكران 
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قد تتشكؿ صكرة اآلخر لدينا مف عناصر انتقائية ىي ما نريد أٍف نثبتيا ))إنو  -
في أذىاننا عف ىذا اآلخر، في حيف تغيب عنيا عناصر أخرل ال نراىا أك ال 

اآلخر المقصكد ىك الغير ليس ))أم إفَّ . (1)((نريد رؤيتيا أك االعتراؼ بيا
صكرة اآلخر بناء في ))كقد تككف . (2)((كما ىك في الكاقع كانما كما أعيو أنا

ف كاف الصراع حكليا . المخياؿ كفي الخطاب الصكرة ليست الكاقع، حتى كا 
 . (3)((مف رىانات الكاقع

الذم " نحف"يشير، أيضا، ًإلى مفيكـ  (آخر النحف)كلما كاف مفيـك  -
صيغة معينة لؤلنا تتحقؽ في حالة كجكد جماعة تضـ في عضكيتيا ))يعني

 أك –عددان مف األفراد يشعركف بالتعاكف في ما بينيـ، كباختالفيـ عف 
كأفَّ شعكر ىذه الجماعة باختالفيا عف . (4)(( جماعات أخرل–تعارضيـ مع 

 عمى نسؽ مف التصكرات يتألؼ – بالضركرة –الجماعات األخرل، ينطكم 
مف جممة مف الخصائص الطبيعية كالنفسية كاالجتماعية، كمف عناصر ثقافية 
كالقيـ كالغايات كالقدرات التي تعتقد الجماعة أنَّيا تتصؼ بيا، كما يشتمؿ ىذا 

الشعكر الجماعي باالختالؼ عمى تصكر لآلخر يتككف مف مركب مف 
الخصائص االجتماعية النفسية كالفكرية كالسمككية التي تنسبيا الجماعة 

 .(5)اليو

، ضمف مطكلة (اآلخر)يبدك مف المشركع أٍف يؤسس مفيكـ .. إزاء كؿ ذلؾ  -
، عمى المنطمؽ كاألسمكب، المذيف يحكماف رؤية الشاعر (عمرك بف كمثكـ)

 (عمرك بف ىند)الممؾ : كضميرىا، ألطراؼ الجكار (تغمب)بكصفو سيد قبيمتو 
بما يمثمو مف سمطة إمارة المناذرة في الحيرة كسطكتيا العسكرية، كبعض مف 

كمنطمؽ الرؤية كأسمكبيا، يقكماف عمى أساس مف اعتدادو عاؿو . (معد)قبائؿ 
حد الشعكر بالتفكؽ كالتعالي عمى القبائؿ العربية  (تغمب)بمكانة القبيمة 

                                                 

.  813ص:  صكرة الذات كصكرة اآلخر في الخطاب الركائي العربي(1)
 القاىرة، – المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة، دكتكر عبد المنعـ الحفني، مكتبة مدبكلي (2)

.  29ص: 2000، 3ط
.  21ص: (المقدمة) صكرة اآلخر العربي ناظران كمنظكران اليو، (3)
.  812ص:  صكرة الذات كصكرة اآلخر في الخطاب الركائي العربي(4)
.  813: ف. ينظر ـ(5)
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األخرل، كال شؾ في أفَّ ىذه المغاالة في اإلحساس بالذات كاف منشؤىا حالة 
 (تغمب)مف جية، ك  (الحيرة)ك  (تغمب)التكتر التي تطكرت ًإلى صراع بيف 

كغيرىا مف جية أخرل، بسبب مف اختالؼ  (بكر)كبعض القبائؿ العربية كػ 
 . المصالب كاألىداؼ، كما سنرل في ثنايا ىذا البحث

كفؽ ذلؾ، فإف باإلمكاف االعتقاد بأف قدران مف االختالؼ في المصالب 
كالغايات قد يبمغ حد التصادـ بيف اإلرادات الجماعية فيؤسس إلحالة المتجانس في 

، ضمف مكاضعات كحيثيات لحظة تاريخية معينة، ًإلى آخر (نحف)اليكية مع الػ 
.  مختمؼ عنو في المصالب كاألىداؼ ًإلى حد االنفصاؿ كالعداء كالصراع

، (عمرك بف كمثكـ)، كما صكرتو مطكلة (اآلخر)كال شؾ في أف فيـ 
يستمـز إدراؾ عمة تشكيؿ صكرتو ىذه كمفتاح سرىا، كىي عمة ترتبط، عمى نحكو 

، أك ليكيتو (القبيمة/ نحف )كثيؽ، ببكاعث تصكر الشاعر لذاتو المتماىية مع الػ 
 ىي – (الكاف) حسب رأم – (اليكية)فإذا كانت . اإلنسانية كاالجتماعية

، كىي، أيضا، شيء ((ما ينعكس في األشياء مف صكرة الذات))، ك ((التماىي))
الكبير الذم يتككف مف القانكف " اآلخر"تستعيره الذات مما يسميو الكاف ))مستعار 

، فإٌف آليتي االستعارة كالتماىي ىما ما يضمناف انتشار (1)((كالمجتمع كاآلخريف
 في تحقيؽ المراىؽ أك – (أريكسكف) عمى حد رأم –اليكية أك الدكر بما يسيـ 

، (2)الفتى تماىيو كذكبانو في أبطاؿ الجماعة الذيف يجتذبكنو كفؽ طمكحاتو الذاتية
مف حيث  (عمرك بف كمثكـ) عمى شخصية الشاعر – في تقديرنا –كىك ما ينطبؽ 

لدييا، فػ  (الذات)طبيعة تككينيا كنشأتيا، كالعكامؿ المؤثرة في تشكيؿ صكرة 
شىـ ))الذم ينتسب ًإلى  (عمرك بف كمثكـ) مالؾ بف عتاب بف سعد بف زىير بف جي

ٍنـ بف تغمب بىٍيب بف عمرك بف غى ًلدى في ))، (1)((بف كائؿ)) (3)((بف بكر بف حي كي
                                                 

، السنة (15)، ع (جذكر) التحميؿ النفسي المعاصر كدراسة األدب، السيد إبراىيـ، مجمة (1)
:  ، عف122ص: 2003السابعة، ديسمبر 

Locan, J.,Ecrits, trams. Alan Sheridan, London: Tavistock, 1977, p.23. 

عبد المنعـ الحفني، مكتبة مدبكلي، دار . مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي، د:  تنظر(2)
. 379ص: 1978، 1 بيركت، ط–العكدة 

، قرأه كشرحو ابك فير (ىػ231-139) طبقات فحكؿ الشعراء، محمد بف ساٌلـ الجمحي (3)
.  151ص: 1980 القاىرة، –محمكد محمد شاكر، السفر األكؿ، مطبعة المدني 
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شمالي جزيرة العرب في بالد ربيعة، كتجٌكؿ فييا كفي الشاـ كالعراؽ كنجد، ككاف 
: (شرح نكادر القالي)في  (ابك عبيد البكرم)كقد ذكر . (2)((مف أعز الناس نفسان 

عمرك بف كمثكـ شاعر فارس جاىمي، كىك احد فيتٌاؾ العرب، كىك الذم فتؾ ))
. بعمرك بف ىند، ككنيتو ابك األسكد، كأخكه ميرَّةى ىك الذم قتؿ المنذر بف النعماف

كىك ابف خمس )) (تغمب)كقد ساد قكمو . (3)((كأمو أسماء بنت ميميؿ بف ربيعة
كربما كاف لنسبو األثر البالغ . (4)((عشرة سنة كمات كىك ابف مائة كخمسيف سنة

في تككيف شخصيتو بيذه الطبيعة االنفعالية الحادة، كفي تسكيد قكمو لو كىك فتى، 
رى كاعتز بيذا النسب، كما في قكلو لطالما فىخى
(5) :

ـٍ  يرى ًمٍنيي كىًرثتي مييىٍمًيالن كالخى
ج 

 

ـى ذيٍخري الذاخرينا  زىىٍيران ًنٍع
 

كعتَّابان ككيٍمثيكمان جميعان  
 

ـٍ ًنٍمنىا تيراثى األكرىمينا   ًبًي
ٍنوي   دٍِّثتى عى كذا البيرىًة الذم حي

 
بًو نيٍحمىى كنىحمي الميمجئينا  

ًمنَّا قىٍبمىوي السَّاًعي كيمىٍيبه   كى
 

ًلينا   ٍجًد إالَّ قىٍد كى فىأىمُّ المى
إف ميميالن كعتَّابان ككمثكمان كذا البيرىًة ككميبان، كما يبدك، رمكزه اثيرةه في ذاكرة  

الشاعر ككعيو ليكيتو القبمية، كىي رمكزه أسيمت بادكارو ميمة في صنع المجد 

                                                                                                                       

( 1093-1030) خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم (4)
: عبد السالـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي بالقاىرة، مطبعة المدني بالقاىرة: تحقيؽ كشرح

.  183ص/ (3)ج 
(/ 5)ج : 1969، 3 بيركت، ط– (االكفست) األعالـ، خير الديف الزركمي، طبعة عمى آلة (1)

.  256ص
. 183ص/ (3)ج :  خزانة األدب(2)
 .184ص/ (3)ج : ف. ـ(3)

، إعداد(4) : (ت.د)لبناف، /  بيركت–طالؿ حرب، الدار العالمية :  شعر عمرك بف كمثـك
.  33ص
صاحب حرب كائؿ أربعيف سنة كىك جد عمرك بف كمثـك مف قبؿ أمو كزىير جده :  الميميؿ

: ابك عمرك الشاعر، عتِّاب: كمثـك. (349ص: شرح القصائد العشر التبريزم)مف قبؿ أبيو 
ىك : كميب. رجؿ مف بني تغمب، سمي بو لشعر عمى انفو يستدير كالحمقة: جده، ذا البرة

.  مف الكالية، أم صرنا كالة عميو: كلينا. شقيؽ الميميؿ (كميب كائؿ)كميب بف ربيعة، اك 
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شقيؽ  (كميب)فػ . (1)الذم يتحدث عنو الشاعر كالذم يستغرؽ معظـ أبيات مطكلتو
كجعمت لو  (معد)مف جية امو، اجتمعت إليو  (عمرك بف كمثكـ)كجدُّ  (الميميؿ)

الذم تحررت فيو  (خزار)قسـ الممؾ كتاجو كتحيتو كطاعتو بعد انتصاره في يـك 
مف ربقة تسمط ممكؾ حمير كالقبائؿ المكالية ليـ مف مذحج، بيد أنَّو كبعد  (معد)

تكليو سيادة قكمو، داخمو زىك كبير قاده ًإلى أٍف يبغي عمى قكمو ًإلى اف قيًتؿى عمى 
، ألنيا كانت ترعى (البسكس)بذريعة رميو ضرع ناقة خالتو  (جساس بف مرة)يد 

 (بكر)ك  (تغمب)دكف إذف منو، األمر الذم فٌجر حربان بيف  (كميب)في حمى 
دامت زىاء أربعيف سنة لـ ييدأ فييا، عمى الرغـ مف كثرة القتؿ، نزكع شقيقو 

إذف، فال غرابة في أٍف تتميز . (2)الجارؼ ًإلى الثأر كالى مزيد مف القتؿ (الميميؿ)
بنزعة التحدم كالتعالي ماداـ قد تشٌرب، منذ  (عمرك بف كمثكـ)لدل  (الذات)صكرة 

صباه، عقميان ككجدانيان قيـ القكة كالتسمط عمى النحك الذم تمثمت في تاريخ أجداده، 
فالكائف ال يرتفع ًإلى مستكل ))كىك التاريخ الكامف كراء نرجسيتو المتضخمة، 

إف اآلخريف . كاآلخريف" أنت" كمعرفة إال إذا اصطدـ بػ –الشعكر بالذات كالشعكر 
فبالمشاركة التي ييكيِّؼ بيا اآلخركف األنا، . كيبة" أنا"يقدمكف، لكؿ كاحد منا، 

كييكيِّؼ بيا األنا اآلخريف، يبدأ التشخصف، كمف ىذه المحمة، ينسج كؿ أنا ككؿ 
كما عند )ما يككف الذات كاألنا األعمى  (كذلؾ" ىـ"كبطريقة غير مباشرة الػ )" أنت"

                                                 

كانت في نحك ألؼ بيت، كانما بقي منيا ما حفظو  "(عمرك بف كمثـك) قيؿ إف مطكلة (5)
(.  256ص/ (5)ج : االعالـ)" ، كفييا مف الفخر كالحماسة العجبةالركا

لماف : ، تنقيب كتصحيب(ىػ151ت )حرب البسكس، محمد بف إسحاؽ بف يسار :  ينظر(1)
أياـ العرب قبؿ : ، كما بعدىا، ك38ص: 1928 بغداد، –الصفكاني، مطبعة دار السالـ 

: 1976 بغداد، –عادؿ جاسـ البياتي، مطبعة دار الجاحظ . اإلسالـ ألبي عبيدة، د
، ابف : ، ك542، 381ص الكامؿ في التاريخ، عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكـر

: ، كما بعدىا، ك521ص/ (1)ج : 1965، دار صادر كدار بيركت، (ىػ630ت )األثير 
 (ىػ733-677)نياية االرب في فنكف األدب، شياب الديف احمد بف عبد الكىاب النكيرم 

نسخة مصكرة عف طبعة دار الكتب، المؤسسة المصرية العامة لمتاليؼ كالترجمة كالطباعة 
.  ، كما بعدىا396ص/ (15)ج : 1963كالنشر، مطابع ككستا تسكماس كشركاه، 
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كىذه الذات، عندما تعي دكرىا كمكانتيا ضمف محيطيا االجتماعي . (1)(((فركيد
، فإنيا تتماىى معو، أم تتكحد بػ (عمرك بف كمثكـ)كتتكافؽ معو كشأف  (القبمي)
في تشخصنيا بباعث مف الحاجة ًإلى الشعكر باألمف، كذلؾ لما يضفيو  (النحف)

قٍَّؽ،  (نحف)التكحد بػ  القبيمة مف إحساس بالقكة حياؿ أمِّ تحدٍّ أك خطر خارجي ميحى
أك محتمؿ قد يستثيره مكقؼ أك جممة مكاقؼ فعمية ذات طابع استفزازم قد ينـ، في 

 (عمرك بف ىند)، عف ركح عدائية، كمكقؼ الممؾ (ذات الشاعر)تصكر الذات 
لجريرة ارتكبيا غيرىـ، كالذم أشار إليو  (تغمب)حيف اعتدل عمى بعض رعيتو مف 

.  (2)منذران كمتكعدان  (عمرك بف ىند)في خطابو لػ  (عمرك بف كمثكـ)
ٍبًمغه عمركى بفى ًىٍندو   أىالى مف مي

 
ٍيتىا   فما ريًعيىٍت ذىمامىةي مف رىعى

أىتيٍغًضبي مالكان بذينيكًب تىٍيـو  
 

لقىٍد ًجٍئتى المحاًرـى كاعتىٍديتا  
 
 
 

فىمىكال ًنٍعمىةه ألبيؾى فينا 
 

ٍيتا   ٍت قىناتيؾ أك ثىكى لقىٍد فيضَّ
ٍيًرضاتو   أتىٍنسىى ًرٍفدىنا بعيكى

 
ٍيتا    كى غداةى الخيؿي تىٍخًفري ما حى

كينَّا طكعى كىفِّؾى يا اٍبفى ىندو   كى
 

ٍيتا   بنىا ترمي مىحارـى مف رمى
 

سىتىٍعمىـي حيفى تىٍختىًمؼي العىكىالي  
 

ٍيتا   مىف الحاميكفى ثىٍغرىؾى إف ىىكى
كب بميٍميباتو   كمىٍف يغشى الحيري

 
ـي كيؿَّ بيٍنيافو بىنىٍيتا   تييىدِّ

ـٍ ًتٍسعيكفى أىٍلفان   إذا جاءىٍت لىيي
 

ٍيتا   عىكىاًبسيييفَّ ًكٍردان أك كيمى
ككما يبدك فإٌف ىذا اإلنذار أك الكعيد الًشعرم، ربما جاء سابقان عمى زمف  

عمرك بف )مطكلتو، أك الحقان لما نظـ منيا قبؿ مقتؿ  (عمرك بف كمثكـ)نظـ 
كاف قاـ بيا ( ))عمرك بف كمثكـ)اف  (ىػ276ت ( )ابف قتيبة)، إذ ذكر (ىند

                                                 

محمد عزيز الحبابي، دار . دراسات في الشخصانية الكاقعية، د:  مف الكائف ًإلى الشخص (2)
.  77-76ص/ (1)ج: 1962المعارؼ بمصر، 

العطاء كالصمة، : ىمؾ، الرفد: الرمب األجكؼ، ثكل: كسر، القناة: فض. 48ص:  شعره (1)
مكضع بعينو في ديار بكر كتغمب، كقع فيو احد أياـ حرب البسكس كفيو : عكيرضات

جمع العالية كىي النصؼ الذم يمي السناف مف القناة، الكرد مف : انتصرت تغمب، العكالي
.  ما كاف لكنو بيف األسكد كاألحمر: ما بيف الكميت كاألشقر، كالكميت: الخيؿ
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كلعميا كانت جممة أبيات القسـ . (1)((خطيبان فيما كاف بينو كبيف عمرك بف ىند
: (2)األكؿ مف المطكلة الذم ربما يبمغ نيايتو عند قكلو

ـى بًف بىٍكرو   شى برأسو مف بني جي
 

كنا   زي نىديؽُّ بو السُّييكلىةى كالحي
: (3)إذ تميو مباشرة األبيات التي يقكؿ فييا 

ك بف ًىٍندو  بأمِّ مشيئةو عىٍمرى
 

ـٍ فييا قىطينا   نككفي لقىٍيًمكي
ك بف ًىٍندو   بأمِّ مشيئةو عىٍمرى

 
شىاةى كتىٍزدىرينا   تيطيعي بنا الكي

ٍيدان    كى تىيىدٍَّدنا كأٍكًعٍدنا ري
 

ٍقتىًكتنا   مىتى كينَّا أليمِّؾى مى
ك بف ىند)كالتي تشير ًإلى باعث قتمو   كىك محاكلة األخير النيؿ مف  (عىٍمرى

ًو بمعاممتيا كالخادمة، فما (عمرك بف كمثكـ)أيِـّ  طِّ مف شانيا، حيف أكعىزى ألمِّ ، كالحى
عمرك )، حيف أيىينىتى أمُّوي في البالط، إاٌل أف قتؿ الممؾ (عمرك بف كمثكـ)كاف مف 
 (أفنكف بف صريـ التغمبي)كقد كثَّؽ . (4)بسيؼ لو كاف معمقان في السرادؽ (بف ىند

:  (5)كاقعة مقتؿ الممؾ بقكلو
لعمرؾ ما عمرك بف ىند كقد دعا 

 
فىًؽ   لتخدـ ليمى أيمَّوي بميكى

ـى ابف كمثكـ ًإلى السيؼ مصمتا   فقا
 

فامسؾى مف ندمائًو بالمخنًَّؽ  
 

                                                 

 القاىرة، –احمد محمد شاكر، دار التراث العربي لمطباعة :  الشعر كالشعراء، تحقيؽ كشرح(1)
. 212ص: 1977، 3ط

كف: السيد كىك ىنا الحي، السيكلة: ، الرأس31ص:  شعره(2) جمع : ماالف مف األرض كالحيزي
ٍزف كىك ما غمظ مف األرض .  بطف مف تغمب بف كائؿ: جشـ بف بكر. حى

الخدـ، : كالقيؿ باليمف ممؾ دكف الممؾ األعظـ، كالقطيف. كزير الممؾ: القيؿ. 31: ف. ـ(3)
.  الخدـ، كاحدىا مقتكمٌ : المقتككف. انذر بالشر: أكعد. تستخؼ بنا: تزدرينا

المحبر، ابك جعفر محمد بف حبيب بف : تنظر تفاصيؿ قصة مقتؿ الممؾ عمرك بف ىند في (4)
ابي سعيد الحسف بف الحسيف : ، ركاية(ىػ245ت )أمية بف عمرك الياشمي البغدادم 

:  ىػ1361 بيركت، –ايمزه ليختف شتيتر، المكتب التجارم . د: السكرم، اعتنت بتصحيحو
.  204-203ص

عبد الستار احمد : ، تحقيؽ(ىػ356ت ) األغاني، ابك الفرج عمي بف الحسيف األصفياني (5)
. 49ص/ (11)ج : 1959- 1955 بيركت، –فراج، دار الثقافة 
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مَّمىوي عمرك عمى الرأًس ضربىةن   كجى
 

طىبو صافي الحديدة ركنًؽ   َى بذم شي
كفي ىذا يتفؽ البحث مع ما ذىب إليو أحد الباحثيف مف أفَّ مطكلة  

نظـ بعضيا قبؿ مقتؿ عمرك بف : ترجع ًإلى زمنيف منفصميف)) (عمرك بف كمثكـ)
.  (1)((ىند، كنظـ بعضيا بعد مقتمو بزمف يسير

ككما يبدك، فإف ثمة تكتران طرأ عمى العالقة بيف الشاعر كالممؾ، ربما كاف 
باعثو، فيما يتعمؽ بيذه الحدة االنفعالية التي طغت نغمتيا عمى سائر أبيات 

عمرك بف )في مطكلتو الممؾ  (الحارث بف ًحمِّزىة اليشكرم)المطكلة، ىك تحريض 
مف خالؿ سرد حكادث تاريخية تنتقص مف شجاعتيا، ( تغمب)عمى قبيمة  (ىند

كتثير شكككا في مدل صدقيا كجديتيا في كالئيا لو عمى نحكو أثار ىياجو 
. (2)كغضبو

إنَّو ارتجميا بيف يدم عمرك بف ىند ارتجاالن، في ))كىي المطكلة التي قيؿ 
 كربما قاد ىذا الغضب الممؾ ًإلى (3)((شيء كاف بيف بكر كتغمب بعد الصمب

، كبدا ككأنو تىنىكيره لمكقفيا (تغمب)مكقؼ أثار حفيظة الشاعر؛ إذ مٌس مكانة 
كدكرىا في دعـ نفكذ الممؾ كسمطتو في مكاقع انتشارىا، كاستيانة بقكتيا كبأس 

رجاليا، كمف الطبيعي أٍف يستفز ىذا المكقؼ بخمفيتو التحريضية، المرتبطة بأجكاء 
                                                 

(/ 1)ج: 1984، 5 بيركت، ط– تاريخ األدب العربي، عمر فركخ، دار العمـ لممالييف (1)
.  143ص

 –جكاد عمي، دار العمـ لممالييف . المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، د:  ينظر(2)
.  249ص/ (3)ج : 1978، 2 بغداد، ط–بيركت، مكتبة النيضى 

لمممؾ يبدأ مف البيت الخامس عشر مف مطكلتو  (الحارث) جدير بالذكر، ىنا، اف تحريض 
كأتانا عف األراقـ انبا            ء كخطب نيعنى بو كنيسػاء  : كالذم يقكؿ فيو

:  إلى البيت الخامس كالستيف الذم يقكؿ فيو
                         أييا الشانئ المبمغ عنا             عند عمرك كىؿ لذاؾ انتياء 

( 15-10ص: 1969 بغداد، –ىاشـ الطعاف، مطبعة اإلرشاد : ديكانو، أعاد تحقيقو) 
 عمرك فمالؾ كالحارث كعمرك كجشـ كثعمبة كمعاكية أبناء بكر بف حبيب ب: فاألراقـ ىـ

ٍنـ بف تغمب، كجشـ ينىسب اليو عمرك بف كمثـك  . في تاريخ األدب الجاىمي، د: ينظر)غى
(.  474ص: ت. القاىرة، د–عمي الجندم، دار الفكر العربي 

.  203ص/ (1)ج :  الشعر كالشعراء(3)
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، الشاعر ًإلى الحد الذم يستحيؿ معو الممؾ (بكر)ك  (تغمب)التكتر كالصراع بيف 
بادم الخصكمة كالعداكة، األمر الذم سيستثير معو، لدل الشاعر،  (آخر)ًإلى 

نحف )حسان عميقان بالذات يستنيض مف خاللو عناصر قكتيا المتصمة بانتمائيا ًإلى 
مف ( عمرك بف ىند)، في إطار استجابتو لما بدا لو مف سمكؾ الممؾ (القبيمة/ 

كلعؿ أكؿ تمميب لمشاعر ًإلى ىذا المظير ىك ما كرد في . مظير عدائي لو كلقكمو
. (1)مقدمة مطكلتو في قكلو

صدىٍدًت الكأسى عنَّا أيَـّ عمركو 
 

ككاف الكأسي مىٍجرىاىا اليىمينا  
: (2)كىك تمميب يجد تفسيره في مطكلتو نفسيا في قكلو 

نيفى إذا التىقىٍينا  ككينَّا األٌٍيمى
 

ككاف األٍيسىريفى بىنيك أبينا  
كانكا حماة الميمنة في حيف كانت  (تغمب)الذم يشير فيو ًإلى أفَّ رجاؿ  

لبيد بف عنؽ ) (كميب كائؿ)تحمي الميسرة في حرب نزار كاليمف بعد قتؿ  (بكر)
. (3)عامؿ ممؾ غساف عمى تغمب ألنو لطـ زكجتو التي كانت أخت كميب (الغساني

كتأكيد الشاعر عمى اتخاذه كقكمو جية اليميف في طقكس الشيٍرًب كالحرب يستمد 
، عمى كفؽ سياقات استعماؿ (م، ـ، ف)داللتو مما اكتنزه المشجر الداللي لمادة 

اشتقاقاتيا المختمفة في التراث المغكم العربػي، مف معاني الخير كالبركة كالمنزلة 
. (4)الحسنة كالقكة كالعناية

                                                 

.  24ص:  شعره(1)
. 35ص: ف. ـ(2)
شرح المعمقات السبع، ابك عبد اهلل الحسيف بف احمد الزكزني، دار القامكس الحديث :  ينظر(3)

.  183-182ص: ت. بيركت، د–
اصالح المنطؽ، ابف السكيت، : كمشتقاتو (م، ـ، ف) ينظر في تأصيؿ داللة الجذر (4)

: 1970، 3 القاىرة، ط–احمد محمد شاكر، عبد السالـ ىاركف، دار المعارؼ : تحقيؽ
 –احمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممالييف : ، الصحاح، الجكىرم، تحقيؽ294ص

 بيركت –، الكامؿ، المبرد، مكتبة المعارؼ 2220ص/ (6)ج : 1984، 3بيركت، ط
ريتر، مطبعة . ق: ، أسرار البالغة، عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ189ص/ (1)ج: (ت.د)

، 2 بغداد، ط–أعادت طبعو باالكفست مكتبة المثنى ) 1954 استانبكؿ، –كزارة المعارؼ 
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كذلؾ يمكف أٍف يككف حديثو ًإلى الظعينة، أك المرأة المسافرة في ىكدج، 
عمى نحكو يمنب زمف  (عمرك بف ىند)تنكيعان فنيان في أسمكب خطابو الشعرم لمممؾ 

ك  (تغمب) الظعينة بعدان رمزيان يكحي بعيد مف الكفاؽ بيف –الكصاؿ مع المرأة 
رَّت بيا عيكف أبناء العمكمة، راحت تتيدده كشايات  (بكر) َى كاالنتصارات، التي ؽى

: (1)الخصكـ طمعان باالستئثار بالحظكة كالمكانة في بالط الممؾ في الحيرة، يقكؿ
ًقًفي قبؿ التفرًُّؽ يا ظعينا  

 
بٍِّرًؾ اليقيف كتيٍخبرينا   نيخى

ٍربان كطىٍعنان   بيكـً كىرييىةو ضى
 

أقىرَّ بو مكاليًؾ العيييكنا   
ٍصالن    ًَ ىىٍؿ أحدىٍثًت كى ًقًفي نسأىٍلًؾ

 
ٍنًت األمينا   ٍشًؾ البىٍيًف أـ خي ًلكى

: (2)كلعؿ مما يعزز ىذا التاكيؿ قكلو 
با كاشتىٍقتي لىمَّا  تىذىكٍَّرتي الصِّ

 
ًدينا   ميكلىيا أيصيالن حي رأيتي حي

رٍَّت   ًت اليىمىامىةي كاشمىخى كأىٍعرىضى
 

كأسياؼو بأيدم ميٍصًمتينا  
 الظعينة أياـ –الذم يشير فيو ًإلى تذكره كاشتياقو لعيد الحب مع المرأة  

التي بدأت تظير لو، في األفؽ،  (اليمامة)صباه، كالى رحيمو، بعد مفارقتيا، ًإلى 
كىك تشبيو أقرب ما يككف ًإلى ... معالميا كأسياؼ سيمٍَّت مف أغمادىا كشيًيرىٍت 

كذلؾ ... مفيـك المعادؿ المكضكعي، فسؿ األسياؼ يعني حالة مف التييؤ لمقتاؿ 
بعد جممة مف األبيات ييشىبِّبي فييا أك يتغزؿ بمفاتف تمؾ الظعينة، التي أكرثو فراقيا 
عان ييكف دكنو حزف ناقة ككجعيا عمى كليدىا الذم فقدتو، كحزف  كفىٍقديىا حزنان ككىجى

: (3)تمؾ المرأة الكبيرة التي فقدت أبناءىا التسعة
دىٍت كىكىٍجًدم أـ سىٍقبو  فما كىجى

 
نينا   عىًت الحى مٍَّتوي فرجَّ أضى

 
                                                                                                                       

دراسة داللية، عماد عبد يحيى، رسالة : ، ألفاظ الثكاب في القرآف الكريـ(334ص: 1979
.  205-204ص: 1987ماجستير، كمية اآلداب، 

.  بنك العـ ىنا: اسـ لشدة الناس في الحرب، المكالي: الكريية. 24ص:  شعره(1)
. ارتفعت: اشمخرت. ظيرت: أعرضت. جمع حامؿ، يريد ابميا: الحمكؿ. 26ص: ف. ـ(2)

مَّوي : أصمت السيؼ .  سى
: الشمطاء. الصكت المتكجع: الحنيف. الفصيؿ: ناقة، السقب: أـ سقب. 26ص: ف. ـ(3)

.  المستكر في القبر ىنا: الجنيف. ليست بشابة: بياض الشعر، كالشمطاء: الشىمىط
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كال شىٍمطاءي لـ يىٍتريٍؾ شىقىاىا 
 

نينا    ليا مف تسعة إالَّ جى
كىذا الرحيؿ الذم يفصب عف شخصية مرىفة اإلحساس تجيش أعماقيا  

بالعاطفة لحظة تذكر المرأة التي يحب، يمكف أٍف يكحي باقتراف زمف الحب 
الذم انفرط  (بكر)ك  (تغمب)، بعيد االتحاد بيف (عمرك بف كمثكـ)كالصبا، لدل 

في  (الحارث بف ًحمِّزىة)، كالذم يبكيو، أيضا، (1)عقده بسبب النزاع بيف القبيمتيف
: (2)طممية مطكلتو التي مطمعيا

 آذنتنا ًببىيًنيا أسماءي 
 

ريبَّ ثاكو ييمىؿي منوي الثىكاءي  
، عمى (بكر)ك  (تغمب)إذ بمغ فيو الكفاؽ ذركتو في انتصارىما، أم  

، كقد ارتبطت ذكرل ىذا االنتصار بالنار التي أكقدىا (خزازل)الجنكبييف في 
، كالتي استحالت ًإلى رمز لعيد االتحاد الذم (خزازل)عمى جبؿ  (السفاح التغمبي)

، بعيدة ال دؼء (الحارث)، بيد أفَّ تمؾ النار أمست، بالنسبة لػ (3)أثمر النصر
: (4)فييا

فتنكٍَّرتي نارىىىا مف بىعيدو 
 

بخزازى ىىٍييىاتى منؾى الصِّالءي  
، (تغمب)، التي ىي، ىنا، رمز لػ (أسماء)فقد انفرط عقد التحالؼ، كآذنت  

بالرحيؿ كالفراؽ بعد جكار طكيؿ العيد أشار إليو بكممة  (بكر)الشاعرى كقبيمتو 
ك  (تغمب)رمزان لعيد مف الصفاء كالحب نعمت بو  (أسماء)، كقد تككف (5)الثكاء

                                                 

 ككانت آخر كقائع ىذا النزاع ىالؾ سبعيف مف تغمب عطشان اك تسممان كاتياـ تغمب بكران (1)
. كاحتكما اليو (عمرك بف ىند)بالتسبب في ذلؾ، كخشية عكدة الحرب بينيما اجتمعا ًإلى 

فخر . د: شرح القصائد العشر، تحقيؽ: ينظر تفصيؿ ذلؾ في ركايتيف أكردىما التبريزم في
.  369-368ص: 1980، 4 بيركت، ط–الديف قباكة، منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة 

.  9ص:  ديكانو(2)
. 39-38ص: حرب البسكس:  ينظر(3)
. 9ص:  ديكانو(4)
احمد . الرمزية في مقدمة القصيدة منذ العصر الجاىمي حتى العصر الحاضر، د:  ينظر(5)

.  18ص: 1973 النجؼ، –الربيعي، مطبعة النعماف 
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، كبالنار التي أكقدت فكؽ (أسماء)بػ  (الحارث)لقد أراد . (1)قد آذىفى باالنتياء (بكر)
، إثارة المعاني التي انطكل عمييا ذلؾ العيد في نفكس األخكة المتحاربيف (خزازل)

عمرك بف )إزاء ذلؾ كاف افتتاح . (2)كلـ يقصد بيا الغزؿ (تغمب)ك  (بكر)مف 
مطكلتو بمقدمة تغنى فييا بشرب أجكد أنكاع خمكر الشاـ، ثـ كصؿ ذلؾ  (كمثكـ

بالحكار مع الظعينة كتغزلو بمفاتنيا، كىك حكار لـ يىٍخؿي مف حكمةو عف حتمية قدر 
المكت لمبشر، ييمىمِّبي بيا ًإلى عدـ جزعو كفزعو مف ىذه الحتمية، كمكاقيتيا التي 

كا ليا قيدِّرىت لمبشر كقيدِّري
(3) :
نايا  ٌنا سىٍكؼى تيٍدًركينا المى كا 

 
ميقىدَّرىةن لىنا كميقَّدرينا  

: (4)كعف ارتياف اليـك كالغد باألقدار التي ال يحيط بيا عمـ البشر 
فَّ اليكـى رىٍىفه  فَّ غدان كا  كا 

 
كبعدى غدو بما ال تىٍعمىمينا  

: كىي حكمة ال يخفى ما يكحي بو حمكليا كمفصميف بيف مقطعي المقدمة 
الخمرم كالغزلي مف داللة متصمة بطبيعة المكقؼ االتصالي، المحتدـ باالنفعاؿ، 

كالذم استدعى نظـ المطكلة، يمكف تأكيميا بدعكة الشاعر الضمنية الممؾ أاٌل 
..  يطمئف لما ىك راىف، فال دكاـ لشيءو في ظؿ ما يحتممو ضمير الغيب مف أقدار

، الذم (عمرك بف ىند)الممؾ  (اآلخر)ىي مقدمة الحكار مع .. إذف 
أشيرىا؛ إذ  (الدكسر)الشؾ في أفَّ بأسى كتائبو العسكرية كسطكتيا الرىيبة، ككانت 

، ىك الباعث األكبر عمى نظـ المطكلة (5)((أبطش مف دكسر))ضرب بيا المثؿ 
لما يمكف أٍف يعنيو تحدم ىذه القكة مف تكريس لصكرة الذات كما يراىا الشاعر، 

إلثارة الرىبة في دكاخؿ ىذا  (الممؾ كالقبائؿ العربية) (اآلخر)ككما يريد أٍف يراىا 
                                                 

، 3 بيركت، ط–كىب ركمية، مؤسسة الرسالة . الرحمة في القصيدة الجاىمية، د:  ينظر(6)
.  361ص: 1982

تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرف الثالث اليجرم، نجيب محمد البيبيتي، دار :  ينظر(1)
.  102- 101ص: 1967، 3 بيركت، ط–الكتاب العربي 

. 24ص:  شعره(2)
. 26ص: ف. ـ(3)
: 1977، 2 بيركت، ط– المستقصى في أمثاؿ العرب، الزمخشرم، دار الكتب العممية (4)

.  32ص/ (1)ج
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في  (تغمب)بصفتو نكعان مف اإلعالـ اليادؼ ًإلى تاميف مصمحة القبيمة  (اآلخر)
كذلؾ ىي مقدمة الحكار مع حميؼ األمس . بيئة تحكميا القكة بالدرجة األساس

يؤسس سياؽ  (عمرك بف كمثكـ)ككما يبدك فإف الشاعر . تذكيران كتحذيران  (بكر)
حد  (القبيمة/ نحف )حكاره الشعرم عمى منطؽ االعتداد باألنا المتماىية مع الػ 

لديو بعدان نرجسيان  (صكرة الذات)المغاالة كالتعالي، عمى نحك اكتسبت معو 
كعقكليـ، إذ  (تغمب)متضخمان كعجيبان حظي بصداه العميؽ في نفكس أبناء القبيمة 

فَّزىت مطكلتو بقكة شعكرىـ بعصبيتيـ القبمية كاعتزازىـ بيا، كقد ذكر  ابف )حى
: لشغًؼ تىٍغًمبى بيا ككثرة ركايتيـ ليا قاؿ بعض الشعراء)) أنو (1)(قتيبة

أليىى بني تىٍغًمبى عىٍف كيؿِّ مىٍكريمىةو 
 

قصيدةه قاليا عمرك بف كيٍمثيكـً  
ـٍ   لييي ييفاخركفى بيا ميٍذكاف اكَّ

 
ٍيًر مىٍسؤكـ    ( (!يا ًلمرِّجاًؿ لفىٍخًر غى

. قبيمتو (نىحف)الشاعر، في فخره، بػ  (أنا)األمر الذم يعكس مدل تماىي  
عمرك بف )يأتي ذلؾ، في إطار استجابة الشاعر، لما استفزه مف مكقؼ الممؾ 

لو في بالطو في الحيرة، كما مىرَّ ذكره سابقان، لذلؾ ( الحارث)إثر تحريض  (ىند
عمى نحك غير مباشر، عمى مستكل الكجكد الشعرم  (الممؾ/ اآلخر)يبدأ حضكر 

. (2)في المطكلة، مف خالؿ خطاب الشاعر لو تمك المقدمة مباشرة
مىٍينا  ٍؿ عى أبا ًىٍندو فال تعجى

 
بٍِّرؾى اليىًقينا   كاٍنًظٍرنا نيخى

بمظير ينـ عف مكقؼ  (الممؾ/ اآلخر )كقد قرف الشاعر ىذا الحضكر لػ  
لو، كبشجاعة  (تغمب)ال يخمك مف عدائية يثيرىا تعجموي في التشكيؾ بصدؽ مكاالة 

، إنو، أم ((فال تعجؿ عمينا))رجاليا كمركءتيـ، كىك ما عناه الشاعر بقكلو 
بأف مكقفو ىذا مبني عمى ظنكف كأكىاـ سيبددىا  (الممؾ/ اآلخر )الشاعر، يبمغ 

بما سيخبره مف يقيف يفصب فيو عف أصالة فركسية قكمو التي شيٌدت صرح 
مجدىـ في الحركب، فراياتيـ البيض ترجع، بعد المعارؾ، حمران قد ركيت مف دماء 
خصكميـ، كليـ أنىفىةه مف مكاالة الممكؾ كراىية طاعتيـ كالتذلؿ ليـ تشيد بيا ليـ 

                                                 

 .242ص/ (1)ج :  الشعر كالشعراء(1)

. 26ص:  شعره(2)
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أياـ أك كقائع مشيكرة بيف القبائؿ كالغيرِّ أك المشاىير مف الخيؿ، بؿ إنيـ قيركا 
سىيِّدى قكـ متكجان بتاج الميٍمًؾ حاميان لمممجئيف، كقتمكه كترككا خيميـ مقيمة عميو 

: (2)، يقكؿ (1)صفكنا كقد قٌمدكىا أعنتيا
بأٌنا نكردي الرايات بيضان  

 
كينا    ٍمران قد رى كنيٍصًدريىيفَّ حي

كأياـ لنا غيرِّ ًطكىاؿو  
 

ٍينىا المىٍمؾى فييا اف ندينا   عىصى
كهي   كسىيًِّد معشىرو قد تكَّجي

 
رينا   بتاًج الميٍمًؾ يحمي الميٍحجى

تركنا الخيؿى عاكفةن عميو  
 

فيكنا   ميقمَّدةن أعنَّتيا صي
، ىنا، كيفسري ما ألمبى إليو في  (عمرك بف كمثكـ)ككما يبدك، فالشاعر   ييبىيِّفي

مقدمة مطكلتو مف إنجازات بطكلية تىقيرُّ بيا عيكف أبناء العمكمة، كتعبر عف 
، أك غير  فركسية أصيمة تتكامؿ مع الخمرة كالمرأة في تكثيؽ انتمائو عمى نحكو كاعو

: األصؿ الذم صدرت عنو أغمى قيـ الجاىمية، كمثميا العميا الثالث))كاعو ًإلى 
المرأة، كالخمرة، كالفركسية، تمؾ القيـ التي تعاكر عمييا الشعراء، كأضفكا عمييا 
ىالة مف التقديس، إنيا صفات األـ الكبرل في رمكزىا كطقكس عبادتيا، كالتي 

انعكست في صكرة البطؿ المثاؿ، كالقائد الحامي، كالسيد المقدس، فحرص الشعراء 
أك  (العيزَّل)، كاألـ الكبرل في نظر الشاعر الجاىمي ىي (3)((عمى االتصاؼ بيا

 (عمرك بف كمثكـ)لقد صاغ الشاعر . (4)إلية الحب كالخصب كالحرب (عشتار)
كالحربية تكليفة فنية مثيرة بتعبيريتيا  (الغزلية)مف لحظاتو الخمرية كالظعنية 

                                                 

.  172ص: شرح المعمقات السبع لمزكزني:  ينظر(1)
فيكف. 27-26:  شعره(2) جمع صافف، كقد صفف الفرس يصفف صفكنان إذا قاـ عمى ثالث : صي

.  قكائـ كثنى سنبكو الرابع
 – صدل عشتار في الشعر الجاىمي، إحساف الديؾ، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث، نابمس (3)

. 178ص: 2001، (15)فمسطيف، المجمد 
محمد عبد المعيد خاف، دار الحداثة لمطباعة . األساطير كالخرافات عند العرب، د:  ينظر(4)

األسطكرة كالتاريخ في التراث الشرقي : ، ك134-133ص: 1981، 3 بيركت، ط–كالنشر 
: 1988، 1 بغداد، ط–محمد خميفة حسف احمد، دار الشؤكف الثقافية العامة . القديـ، د

.  62ص
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كمغزاه  (قبيمة بكر)ك (الممؾ) (اآلخر)الرمزية، التي احتممت طبيعة مكقفو مف 
، (اآلخر)السياسي كاألخالقي كالنفسي ضمف مقدمة مطكلتو أك حكاره مع ىذا 

الذم اتخذ، في صيغتو المباشرة، اتجاىان، ىك، في غالبو، فخره ببأس قكمو 
بسرد ما  (الممؾ/ اآلخر )كشجاعتيـ، كلعؿ ابتداء الشاعر حكاره المباشر مع 

اجترحو قكمو كما يمكنيـ اف يجترحكه مف مآثر بطكلية، في أية كقائع حربية مع 
: النفي: (1)أبناء جمدتيـ مف قبائؿ العرب، قكاميا

ٍلنا البيييكتى بذم طيميكحو  كأىٍنزى
 

الى الشَّامات تنفي الميكًعدينا  
كالقتؿ إذ تصير حربيـ، في صكرتيا االستعارية، رحى يطحنكف بيا مىٍف  

: يالقكنا
انا  متى نىٍنقيٍؿ ًإلى قكـو رىحى

 
يىكيكنيكا في المِّقاء ليا طحينا  

ٍممىى    يككفي ًثفاىلييا شىٍرًقيَّ سى
 

ىا قضاعة أىٍجمىعينا  َي  كليكتى
كيىشيقُّكف رؤكسيـ كيقطعكف رقابيـ بغير شفقة، حتى لتكثر جماجـ أبطاليـ  

اري أنداديىـ ماذا  كتغدك كأحماؿ اإلبؿ الممقاة في أمكنة كثيرة الحجارة، كسيىحى
. (2)يحذركف منيـ مف القتؿ كسبي الحـر كاستباحة األمكاؿ

نيطاًعفي ما تراخى الناسي عٌنا 
 

كنىٍضًربي بالسِّيكؼ إذا غيًشينا  
طِّيِّ ليٍدفو    بسيٍمر مف قىنىا الخى

 
ذىكىاًبؿى أك ببيضو يىٍعتىمينا   

ؤيكسى القكـ شىقِّان   نىشيؽُّ بيا ري
 

قىابى فيىٍختىمينا   كنيٍخمييا الرِّ
ـى األبطاؿ فييا   اًج مى تىخاؿ جى

 
سيكقان باألماًعًز يىٍرتمينا   كي

 
                                                 

جمدة اك خرقة : بالد الشاـ، الثفاؿ: مكضع الشامات: ، ذم طمكح30-29، 28-27:  شعره(1)
القبضة مف الطعاـ تمقى في الرحى، : تجعؿ تحت الرحى، سممى، أحد جبمى طيء، الميكة

يقطعف، : المنسكبة ًإلى الخط كىك مرفأ في البحريف، يختميف: الرماح، الخطي: القنا
جمع امعز كىك مكاف تكثر فيو الحجارة : جمع كسؽ كىك الحمؿ، االماعز: الكسكؽ

.  شجرة ليا شكؾ ال تمس لشدة شككيا: كالحصى، القتادة
 . 176ص:  ينظر شرح المعمقات السبع لمزكزني(2)
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ٍيًر ًبرٍّ  ؤيكسيـ في غى زُّ ري نىحي
 

فما يدركف ماذا يىتَّقيكنا  
، فيما يرتدكف مف ًزمِّ الحرب كعيدًَّتيا، يرىب   كليـ في كؿ كقائعيـ مظيره

: حتى كالبيـ فتنكرىـ
كقد ىىرٍَّت ًكالىبي الحيِّ ًمنَّا 

 
ٍف يىمينا   كشىذٍَّبنا قتادىةى مى

لعؿ ابتداء الشاعر ىذا، دكف أٍف يغفؿ في ثناياه اإلشارة ًإلى بعض مالمب  
مركءة قكمو مع مف كاالىـ مف دفاع عنيـ كعفة عما يممككف، يمكف أٍف يمثؿ 

ٍعمىـو ليا،  (قبيمتو/ نحف )مع  (التي يتماىى فييا أناه)نسجان لصكرة الذات  في أىـ مى
، (اآلخر)ضمف منطؽ بيئة عصره، ييحاكي بو أىـ ما أستأثر باىتمامو مف طبيعة 

ضمف المكقؼ االتصالي المحتدـ الذم تعبر عنو المطكلة، كىك قكتو كسطكتو 
، كاستفز (اآلخر)إنيا صكرة لمذات تىشيؼي عما انعكس عمييا مف صكرة . العسكرية

فييا مبدأ التحدم بكصفو، ىذا، نكعان مف استجابة انفعالية تسـ الشخصية 
اإلنسانية، البدكية بكجو خاص، كتستنيض مف خالليا ميراث قكتيا التاريخي لدرء 

عمرك بف )في رؤية  (اآلخر)ككما يبدك فإف . ما يتيدد كجكدىا مف تحديات خطيرة
 يتكرع عف الالكامف في خمفية صكرة الذات ىك الجٌبار الطاغية الذم  (كمثكـ

البطش بمف ال ينقاد ًإلى مطاليب حكمو كسطكتو، ىك المختمؼ، المتقاطع مع 
الشاعر كقكمو، في المصالب كاألىداؼ، ىك مف بدأ الشاعر يستشعر مدل الحقد 

. (1)الدفيف الذم يكنو لو كلقكمو
ٍغًف يبدك  ٍغفى بعد الضَّ فَّ الضِّ كا 

 
عميؾ كييٍخًرجي الداءى الدفينا  

كحياؿ ذلؾ، يعمد الشاعر ًإلى الرد بأسمكب الكعيد الضمني، كالترىيب  
بأسباب القكة، التي تمتمكيا قبيمتو، إذ تمظيرت، مف خاللو، بطكلتيا الجماعية 

بخصائص سمككية كنفسية تكاد تتطابؽ، في مجمميا، مع مفيـك البطكلة الكثنية 
ؿَّ ما يطمحكف إليو ىك الغزك  سَّدىىا أبطاؿ اإلغريؽ كالجرماف الذيف كاف جي كما جى
كالنصر، كالتدمير، كالنيب كالسمب، كال تتحقؽ الحياة لدييـ إال بالغركر كالتعالي 

                                                 

. المستتر في القمب: الحقد، الدفيف: الضغف. 28:  شعره(1)
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، كما يعبر (1)كاألبية كالسمطة كالشيرة، كبالتفكؽ في القدرة عمى القتؿ كسفؾ الدماء
: (2)عف ذلؾ قكلو

ٍكفى القىٍتؿى مىٍجدان  ًبفتيافو يىرى
 

بينا   رَّ كًب ميجى ري كشيبو في الحي
دىيَّا النَّاًس كيمِّيـي جميعان    حي

 
ميقارىعىةن بنًييـٍ عف بىًنينا  

ذ يستأنؼ   حضكره في الكجكد الشعرم  (الممؾ عمرك بف ىند/ اآلخر)كا 
ال يخمك مف بعد شخصي يمس كرامة  (تغمب)لممطكلة، بمكقؼ عدائي سافر لقبيمة 

، عٌبر عنو مسردي متناـو مف أفعاؿ الكراىية رصدىا (عمرك بف كمثكـ)سيدىا 
الشاعر، إذ تتابعت في حكاره المباشر أك منافرتو عمى نحكو مكازو لتصاعد حدة ىذا 

.  (3)الحكار الذم اتخذ أسمكبان استفياميان مستنكران 
ك بف ًىٍندو  بأىمِّ مىشيئةو عىٍمرى

 
ـٍ فييا قىطينا   نككفي لقىٍيًمكي

ك بف ًىٍندو   بأىمِّ مىشيئةو عىٍمرى
 

شاةى كتىٍزدىرينا   تيطيعي بنا الكي
يدان   كى تىيىدٍَّدنا كأكًعٍدنا ري

 
ٍقتىًكينا   متى كينَّا أليمِّؾ مى

: ثـ أسمكبان متحديان  
ك أىٍعيىٍت  فإف قىناتىنا يا عىٍمري

 
عمى األعداًء قىٍبمىؾى أف تىمينا  

إذا عىضَّ الثِّقىاؼي بيا اٍشمأىزٍَّت  
 

بيكنىا   نىةن زى ـٍ عىشىٍكزى لٍَّتيي كى كى
نٍَّت   نىةن إذا انقىمىبىٍت أرى عىشىٍكزى

 
بينا    تىديؽُّ قىفىا الميثىقًِّؼ كالجى

حضكره العدائي، يستنيض الشاعر حياؿ ذلؾ  (الممؾ/اآلخر)إذ يستأنؼ  
ثَّؿى آباءه كأجداده أىـ رمكزه(تغمب)تاريخان مف فركسية قبيمتو  ، مى

، بكصفو نكعان (4)
كلكي ال يتمادل ىذا اآلخر في مكقفو، يردؼ الشاعر حكاره . (اآلخر)مف الردع لػ 

                                                 

.  150ص: اإلنساف بيف الجكىر كالمظير:  ينظر(2)
.  مراىنة: نتحدل أشراؼ الناس، مقارعة: حديا الناس. 31-30ص:  شعره(3)
الحديدة التي يقـك بيا الرمب، : ىنا استعارة لمعز، الثقاؼ: القناة. 32-31ص: ف. ـ(1)

.  صكتت: الدفكع، أم تضرب برجمييا كتدفع، أرنت: الصمبة الشديدة، الزبكف: العشكزنة
. 33ص:  ينظر شعره(2)
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بتقرير جممةو مف المزايا التي ما يزاؿ قكمو يتمتعكف بيا بما يعني استمرار منعتيـ 
 (ذم أراطى)كديمكمة سطكتيـ عمى ما يحيط بيـ، فيـ الذيف حبسكا أمكاليـ بػ 

إلعانة مف معيـ كمساعدتيـ عمى القتاؿ، كىـ الحاكمكف العاصمكف لآلخريف إذا 
ٍنًفذيكف عزيمتيـ إذا جكبيكا بالعصياف، كالتارككف لما ال يميؽ بيـ أك  أيطيعكا، كالمي

 ثـ (1)يثير سخطيـ كاآلخذكف لما يرضييـ دكف إمالء أك كصاية عمييـ فيما يفعمكف
، داعيان (بكر)، الذم يمثمو أبناء عمكمتو (اآلخر)ينعطؼ الشاعر، في حكاره، ًإلى 

إياىـ ًإلى التنحي عف مكقؼ المنافسة أك التعرض لقكمو بعدما عرفكه مف منعتيـ 
: (2)كبأسيـ

ـٍ  ـٍ يا بني بىٍكرو إلىٍيكي إليكي
 

أىلىمَّا تىٍعًرفيكا منا اليقينا  
ـٍ   ألما تىٍعًرفيكا ًمنَّا كًمنكي

 
يٍرتىمينا   كتاًئبى يىٌطًعفَّ كى

كمستعرضان أسباب ىذه المنعة كىذا البأس المتمثمة بشجاعة فرساف القبيمة،  
، في (تغمب)، كىي األسباب التي ارتقت بيـ، أم بقبيمة (3)كبأسمحتيـ كخيكليـ

تصكر الشاعر، ليككنكا سادة العرب كأشرافيا، كذلؾ في إطار تصعيد نغمة 
، كغير (الممؾ/ اآلخر)التحدم في الحكار الذم بدا، ىنا، مكجيان بشكؿ مباشر ًإلى 

انطالقان مف شعكر الشاعر بتميز  (القبائؿ العربية/ اآلخر)مباشر أكضمني ًإلى 
قكمو كتفكقيـ قكة كعددان كعيدَّة، فيـ المتفردكف باعتالء ذرل المجد كالبطكلة في كؿ 
المكاقؼ اإلنسانية ككما تقتضييا مف مركءة كشجاعة، فيـ الذيف يعصمكف جيرانيـ 

: (4)كيبذلكف الطعاـ لمف يريد في السنة الشديدة
بأنَّا العاًصميكف بكؿِّ كىٍحؿو  

 
كأنا الباذلكف ًلميٍجتًدينا   

كىـ، أيضا، كضمف اشتراطات كمكاضعات ظرفية قاسية عبرت عف  
بعضيا صيغ الشرط المندمجة بصيغ التككيد بما يجعؿ مف الحكـ الشرطي فييا 

                                                 

. 35-34ص: ف.ـ:  ينظر(1)
. 35ص:  شعره(2)
.  36-35: ف.ـ:  ينظر(3)
.  37ص:  شعره(4)
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كفى غيرىـ كينعمكف عمييـ، (1)((مطمقان يمتد مف الحاضر ًإلى المستقبؿ)) ، ييٍقري
كييمككف مف ييغيري عمييـ، كيمنعكف الناس مما أرادكا منعيـ إياه، كينزلكف حيث 

شاؤكا مف بالد العرب، كأنَّيـ لعزىـ يختاركف مف كؿ شيء أفضمو كيترككف أرذلو 
:  (2)لغيرىـ، فيـ السادة كغيرىـ األتباع

كأىنَّا الماًنعيكفى إذا قىدىٍرنا  
 

كأىنَّا الميٍيًمكيكفى إذا أيتينا  
ٍدنا   كأىنَّا الماًنعيكفى لما أرى

 
كأىنَّا النازلكف بحيثي شينا   

ٍفكان    كأىنَّا الشَّاًربيكف الماءى صى
 

نا كىًدران كطينا    كيشربي غيري
عمى قبيمتو مف مزايا القكة  (عمرك بف كمثكـ)ككما يبدك، فقد أسبغ  

كالشجاعة كالبأس كالمنعة ما يحيميا، ضمف الكجكد الشعرم لمطكلتو، ًإلى أسطكرة 
كىي نزعة . ، في تعبير كاضب عف نزعة التحدم لو(الممؾ/ اآلخر)يرىب بيا 

غذتيا نرجسية تضخمت بباعثو مف تاريخ قبمي يمجد العنؼ أكثر مف أم شيء 
آخر، كتبمغ ىذه النرجسية مدلن مذىالن مف التعالي الذم يشي بحدة انفعاؿ الشاعر 

:  (3)في قكلو
ٍسفىان  ـى الناس خى اذا ما المىٍمؾي سا

 
ٍسؼى فينا   أبىٍينا أف ييًقرَّ الخى

ـي أىنَّا   ـي األقكا أالى ال يعمى
 

نينا   عنا كأٌنا قد كى ٍعضى تىضى
ده عمينا   أالى ال يىٍجيىمىٍف أحى

 
ٍيًؿ الجاًىمينا   فىنىٍجيىؿى فكؽى جى

لنا الدُّنيا كما أٍمسىى عمييا  
 

كنىٍبطشي حيف نىٍبطشي قاًدرينا  
بغاةن ظالميفى كما ظيًمٍمنا  

 
كلكنَّا سنبدىأي ظالمينا  

نَّا   مؤلنا البىرَّ حتى ضاؽ عى
 

كنحفي البحري نممؤيهي سفينا   
إذا بىمىغى الرضيعي لنا فطامان  

 
بىاًبري ساجًدينا    تًخرُّ لو الجى

 
                                                 

ٍنسىة، دار نكف لمدراسات كالنشر :  اآلفاؽ القصية(5) /  الالذقية–دراسة في المعمقات، كفيؽ خى
.  157ص: 1997، 1سكريا، ط

. 188ص: شرح المعمقات السبع لمزكزني:  ينظر(6)
.  يسفيف: يجيمف. الفتكر: الكنى. الظمـ كاإلذالؿ: الخسؼ. 40-39ص:  شعره(1)
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عمرك )لدل  (صكرة الذات)كىك مدلن يكشؼ عف نزعة استعالئية قكية في 
الممؾ عمرك / اآلخر )استثارىا عمى ىذا النحك، في المطكلة، مكقؼ  (بف كمثكـ
. ، األمر الذم يؤكد مدل أىمية مكانتو كقكتو في كجداف الشاعر كعقمو(بف ىند

مف  (الممؾ/ اآلخر )كلعؿ مما عٌزز ىذا التنافر بيف الشاعر كقكمو مف جية، ك 
جية ثانية، فضالن عف تقاطعيما في المصالب كالغايات، ىك قدره بالغ مف التناظر 
كالتماثؿ في طغياف نزعة القكة كالتسمط عمى المظير العاـ لسمككيما االجتماعي 

 لتطابقيما فكالسياسي مما يجعميما ككجيي قطعتي المغناطيس المذيف يتنافرا
الذم تؤلفو بعض  (اآلخر)كعمى العكس مف ذلؾ، ييٍظًيري االختالؼ مع . كتماثميما

العسكرية، نكعان مف االحتكاء الذم يقكـ  (تغمب)القبائؿ العربية، ممف طالتيا سطكة 
، كتذييؿ مكقفو مستغالن ضعفو كحاجتو ًإلى الحماية، (اآلخر)عمى رىف إرادة ىذا 

ذا ما استعصت إرادة ىذا  عمى  (اآلخر)بما يفضي ًإلى تيميشو كتذكيب كجكده، كا 
، فمف يككف مصيره، في رؤية الشاعر، غير (تغمب)االنقياد كبادر ًإلى مكاجية 

، بما يحتممو (اآلخر)لقد تكسؿ الشاعر تفاصيؿ دكر قبيمتو مع ىذا . النفي كالقتؿ
مف نزعة استعالء كىيمنة كتدمير متأثرة تأثران كاضحان بطبيعة البيئة البدكية، لتأكيد 

بكصفيا ًنٌدان  (الممؾ/ اآلخر )نفكذ قبيمتو في مجاليا الحيكم، كقدرتيا عمى مكاجية 
كال شؾ في اف مكقؼ الشاعر، ىنا، ينطكم عمى ازدكاجية المعيار . صعب المراس

/ اآلخر )األخالقي الذم يعتمده، ففي الكقت الذم يأنؼ فيو مف اإلذعاف لمشيئة 
، نجده يسكؽ جممةن مف الكقائع كالمكاقؼ، التي تعامؿ مف خالليا مع طائفة (الممؾ

مف قبائؿ الجكار، تحت دكاعو اجتماعية كأخالقية، أك ذرائع سياسية شتى، عمى 
، كبرغبتو في (تغمب)نحكو يشي بنزعتو ًإلى جذبيا ًإلى فمؾ التبعية لو كلقبيمتو 

التأكيد إعالميان عمى مدل نفكذ قكمو كىيمنتيـ عمييا ًإلى الحد الذم يحيميا ًإلى 
التي  (تغمب)ضعيؼ، مسمكب اإلرادة، ضائع في معادلة الصراع بيف  (آخر)

. (عمرك بف ىند)التي يمثميا ممكيا  (الحيرة)، ك (عمرك بف كمثكـ)يمثميا سيدىا 
آخر )كلػ  ((النحف)مع  (األنا)التي تماىت فييا )إف رؤية الشاعر لمذات 

، كما جٌسدتيا مطكلتو، انفعالية غٌذل المكقؼ االتصالي، المحتدـ بيف (النحف
الشاعر كالممؾ، كالباعث عمى نظميا، تمركزىا حكؿ الذات القبمية عمى نحكو 

اجتذبت معو، عمى صعيد الكجكد الشعرم، كؿ أفعاؿ الفركسية كالبطكلة، ماضييا 
، فضالن عف (القبيمة)المعبر عف  (نا)كمضارعيا،الى ضمير الجمع المتصؿ
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األسماء كصيغ الحاؿ، كما ارتبطت كؿ أسماء الفاعؿ الكاردة بضمير الجمع كفؽ 
. متصالن أك منفصالن  (القبيمة)ذلؾ، بما سبقيا مف ضمير جمع عائد ًإلى 

، مف خالؿ ىذه الرؤية، بما احتممتو مف تكتر (صكرة الذات)لقد ظفرت 
 (الكافر)كاحتداـ حظيا بما يالئميما كيستكعبيما مف إيقاع خارجي مٌثمو بحر 

الزاخر بالتدفؽ كسرعة الحركة، بنفكذ كاسع في لغة المطكلة الشعرية ًإلى الحد 
التي  (نا)الذم يمكف تممس ما يتجاكب معيا مف صدل تمثمو القافية بيذه الػ 

كسيمة  (صكرة اآلخر)يكحي المدُّ فييا بالعمك كالشمكخ، كالى الحد الذم بدت معو 
صاغ الشاعر ما أراد أف يراه كينتقيو مف مالمحيا كمعالميا عمى نحكو أسيـ بدرجة 
بالغة في تعزيز تمركزه حكؿ ذاتو القبمية البدكية كتعصبو ليا حدَّ أف يخالج الكىـ 

فتمسي الدنيا بما فييا ميٍمكان لو كلقبيمتو يبطشكف كاآللية  (عمرك بف كمثكـ)رؤية 
بمف فييا متى شاؤكا، كقد ضاؽ البر، عمى اتساعو، بحشكد رجاليا، كامتؤل البحر 
ًعيا، كبيذا  ًبسفنيا، كخٌرت جبابرة األقكاـ األخرل سجكدان لمف بمغ الفطاـ مف ريضَّ

الكىـ تستكمؿ المطكلة أبعاد رؤية الشاعر لمذات القبمية في صمتيا الجدلية بػ 
 إنيا رؤية تستميـ فييا ىذه الذات، التي تماىى الشاعر بيا، مفيكمان – (اآلخر)

، كمكقفيا (1)(اآلخر)بدائيان لمسمطة، تتمسؾ بو عنكانان لمجمؿ تفاصيؿ تعامميا مع 
، عف نزعة التغالب (عمي الكردم)منو الذم يعبر، أيضا، كما يرل الدكتكر 

المسيطرة عمى ىذه الذات البدكية، كالتي تمثؿ مفتاحيا، كىي نزعة تقتضي مف 
أف يككف ناىبان ال منيكبان، معتديان ال معتدلن عميو، معطيان ال قابضان، ))البدكم 

مقصكدان ال قاصدان، طالبان ال مطمكبان، مغيثان ال مستغيثان، مجيران ال مستجيران، قادران ال 

                                                 

ٍنسىة) لقد رصد الباحث (1) المبادئ، التي يقـك عمييا مفيـك السمطة كما تناكلتو مطكلة  (كفيؽ خى
كقد  (159-158ص: اآلفاؽ القصٌيو: ينظر). ، كحددىا عمى نحكو مجرد(عمرك بف كمثـك)

تكلى بحثنا ىذا بالتحميؿ ىذه المبادئ اك العناصر كربطيا ببكاعثيا ضمف سياؽ المكاقؼ، 
.  التي ألمب الشاعر إلييا اك صٌرح بيا في مطكلتو
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مقدكران عميو، حاميان ال محميان، مسؤكالن ال سائالن، مرجكان ال راجيان، مشككران ال شاكران 
))...(1) .

مف اآلخر، كما ترشب عف مطكلتو،  (عمرك بف كمثكـ)إف مكقؼ الشاعر 
كنفيو كتدميره كتصفيتو، إٍف لـ يكف تابعان ضعيفان، مف  (اآلخر)يستيدؼ إلغاء ىذا 

النرجسية المتعالية، كالباعثة عمى كؿ مظاىر  (القبمية)اجؿ تكريس صكرة الذات 
.  الطغياف كالتسمط عمى مىرِّ عصكر التاريخ اإلنساني

  

                                                 

، 1 قـ، ط–عمي الكردم، منشكرات سعيد بف جبير .  العراقي، دع دراسة في طبيعة المجتـ(2)
.  37ص: ـ2005
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Looking Inside the Ego and the Other in the  

Long Poem of Amro bin Kalthoom 

Asst. Prof. Dr. Mu’ayad M. Salih

 

Abstract 

The present study deals with the vision of the pre-

Islamic and bedouin poet to himself which overlays with tribal 

ego filling its social and moral authorities that represent the 

background of his vision and his attitude toward (the other) 

who is (the other within the framework of the pre-Islamic age).  

This long poem has embodied the details of this vision 

which is characterized by its emotional dimension, which is 

centered around the ego., up to the point that leads it to 

maginate (the other) and invalidating his existence unless he 

will be it follower circling in the orbit of the tribal ego and is 

devoted to its superiority and its absolute authority.  
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