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جـدل الرغبـة والعدوانيـة فـي معلقـة امـرئ القيـس 
 مؤود حممد صاحل اليوزبكي. د.م.أ

 18/6/2008: تاروخ القبول 15/5/2008: تاروخ التقدوم

 املقدمــــة

مف " جدؿ الرغبة والعدوانية في معمقة امرئ القيس"يتناوؿ ىذا البحث 
خالؿ منيج تحميمي نفسي معاصر، وتوليفة ضرورية مف إمكانات منيجية متعددة 

خارج نصية، ونصية، مفيـو الرغبة في تضادىا الجدلي مع نزعة الشاعر 
وقد رصد البحث، مف خالؿ الصور الكمية أو . العدوانية في مطولتو الرئيسية

الموحات التي مثمت صميـ البنية الفنية لمقصيدة، تطور مفيـو الرغبة مف مستوى 
المذة واإلشباع البيولوجي إلى المستوى الوجودي اإلنساني حيث تصبح الرغبة 
 .جوىر اإلنساف والتي قد يفنى دوف بموغيا كما ىو شأف الشاعر امرئ القيس

يبقى النص الشعري القديـ مشروعًا خصبًا لمتأويؿ، وفقًا لمسياؽ المتجدد 
لمفاىيـ القراءة، وتقنيات إجراءاتيا المنيجية وآلياتيا، في ضوء ما يتوافر ليا مف 

، ويستمد ىذا النص خصوبتو مما تتميز بو ...كشوفات في حقوؿ المعرفة المختمفة
عناصر بنيتو التكوينية مف عالقات تمتمؾ فضاًء دالليًا واسعًا يتجاوز األفؽ 

، وىو فضاٌء ال يمكف استكناه محمولو مف ...(الشاعر)الزمكاني لمنتجو أو مرسمو 
 عند –الرؤى والتصورات دوف حدٍس عميؽ لمبؤرة المولدة لمنص، ودوف اإلحاطة 

 بمرجعية النص الخارجية التي يقتضييا تفسير بعض غوامضو، مع –الضرورة 
أف العمؿ األدبي خاّلؽ لمعناه، أنو ليس عالمًة أو صورًة "األخذ بعيف االعتبار، 

، وىو ما (1)"محسنة، ولكنو يذيب العناصر جميعًا ويعطييا شكاًل أو قوامًا جديداً 
، التي يجترح فييا وجودًا شعريًا (معمقتو): (امرئ القيس) (نص)ينطبؽ بقوة عمى 

                                                 
 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ المغة العربية .
 .192: 1981، 2 بيروت، ط–مصطفى ناصؼ، دار األندلس . دراسة األدب العربي، د( 1)
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يستمد مكنوناتو مف مرجعية تجربتو الحياتية الواقعية، في مفاصميا وانعطافاتيا 
المثيرة، وما خالجيا مف تضاد في بواعثيا بيف ما ىو طبيعي يتصؿ بطبيعة 
كينونتو اإلنسانية المطمقة ومتطمباتيا، وبيف ما ىو ثقافي يرتبط بخصائص 

وقد ال . شخصيتو البدوية القبمية ومسؤوليتيا حياؿ أعباء كونو سميؿ أسرة حاكمة
يساور المتأمؿ في تفاصيؿ ىذا الوجود الشعري الشؾ فيما يممحو مف عالقة بيف 

ما تحتممو صوره أو لوحاتو، عمى المستوى النفسي، مف توتر وانفعاالت حادة 
محتدمة، وما تؤوؿ إليو وقائع تمؾ الصور مف نيايات ال يمكف أف تعني، عمى 
المستوى المعنوي أو الفكري، إال حالة مستمرة مف اإلحباط استمبت مف الشاعر 

إنو . ثقتو بقدرتو عمى صياغة فمسفة خاصة لحياتو ووجوده يمكف أف يطمئف إلييا
إحباط يمكف تعميؿ باعثو الجوىري بطموح ذاتو الواقعية لبموغ غاية يستحيؿ 

التي ال تشبع أبدًا وال تتوقؼ عند مدى، بؿ ال "تحقيقيا، إذ ىي جوىر الرغبة 
، اشتممت داللة جذرىا (المساف)والرغبة، كما جاء في . (1)"تتحقؽ إال بالموت

قولو ظيرت الرغبة أي "المغوي، باشتقاقاتو المختمفة، عمى جممة مف المعاني أىميا 
كثر السؤاؿ وقمت العفة ومعنى ظيور الرغبة الحرص عمى الجمع ومنع الحؽ 

... َرِغَب َيرَغُب رغبة إذا حرص عمى الشيء وطمع فيو والرغبة السؤاؿ والطمع
وَرَغُب النفس سعة األمؿ وطمب ... الرغائب ما يرغب فيو مف الثواب العظيـ

. (2)"والُرْغُب بالضـ كثرة األكؿ وشدة النيمة والشره... الكثير
وكما يبدو، فقد اجتمع في داللة األصؿ مف المعاني ما ىو متعمؽ بالغمو 

كثرة "، والجوع "الطمع"و " الحرص عمى الجمع"البشري في تطميف غريزتي التممؾ 
، وما ىو مرتبط بالنزوع اإلنساني لبموغ غايات مثمى "األكؿ وشدة النيمة والشره

، عمى نحٍو "سعة األمؿ وطمب الكثير"والسعي لتحقيؽ الذات " الثواب العظيـ"
كؿ ما يستثير بواعث النفس ويجتذبيا لتمبية  (الرغبة)استوعبت فيو الداللة المغوية لػ

إف الرغبة وفقًا . حاجاتيا المادية العضوية المباشرة وحاجاتيا الروحية غير المباشرة
كؿ شيء، فأينما توؿِّ "ليا إذ ىي لديو  (بارت)لدالالتيا ىذه تجد صداىا في مفيـو 

                                                 

، السنة 8، مج15التحميؿ النفسي المعاصر ودراسة األدب، السيد إبراىيـ، مجمة جذور، ج( 1)
 .98: ـ2003ىػ ديسمبر 1424السابعة، شواؿ 

 .407–406ص / 1ج( 2)
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جوىر " فثـ الرغبة ثـ الشيء سوى الرغبة، والرغبة كما يقوؿ سبينوزا وشايعو الكاف
غالبًا، وال ينتمي  (اإلرادة)مصطمح سيكولوجي، يعارض : "وىي أيضاً . (1)اإلنساف

كإحدى مفردات  (الرغبة)مع ىذا تعتبر السيميائية ... إلى االصطالح السيميائي
وييدؼ مصطمح الرغبة إلى تنمية منطؽ إرادي، يعمؿ عمى ... تنميط اإلرادة

والمنطؽ . (2)"تسمية متغيرات اإلرادة، في عالئقيا بالبنيات السيميائية األكثر تعقداً 
، يتصؿ بشكؿ (امرئ القيس)اإلرادي الذي تسعى الرغبة إلى تنميتو في معمقة 

وثيؽ بجممة مف البواعث االجتماعية والنفسية والفمسفية، التي يمكف إدراؾ طبيعتيا 
 (األغاني)و (الشعر والشعراء)مف خالؿ سيرة الشاعر كما روتيا المظاف القديمة كػ

بوصفيا مرجعية  خارجية، ومف خالؿ ما احتممو الوجود الشعري الذي تمثمو 
المعمقة وطائفة مف قصائد  الشاعر، مف مواقؼ ورؤى، بما يسيـ في الوصوؿ إلى 
. استقصاء واضح لما تمثمو المعمقة مف مفيـو الرغبة في جدليا مع نزعتو العدوانية
: وجممة البواعث التي أشير إلييا آنفًا يمكف أف تشكؿ مفاتيح أساسية لذلؾ، وىي

، وطرده لو (امرئ القيس)قوؿ الشعر عمى ابنو  (ُحجر بف الحارث)حظر الممؾ - 
لّما صنع في شعره بفاطمة ما صنع وكاف ليا عاشقًا فطمبيا زمانًا فمـ يصؿ إلييا "

قفا :  فقاؿ)*(وكاف يطمب منيا ِغرَّة حتى كاف منيا يوـ الغدير بدارة ُجمُجؿ ما كاف
نبِؾ مف ذكرى حبيٍب ومنزِؿ فمما بمغ ذلؾ ُحجرًا أباه دعا مولًى لو يقاؿ لو ربيعة 

فقاؿ لو أقتؿ امرأ القيس واتني بعينيو فذبح جؤذرًا فأتاه بعينيو فندـ ُحجر عمى ذلؾ 
فأتني بو، فانطمؽ فإذا ىو قد قاؿ شعرًا في رأس : فقاؿ أبيت المعف إني لـ أقتمو قاؿ

 :جبؿ وىو قولو

                                                 

: ، عف140: التحميؿ النفسي المعاصر ودراسة األدب( 1)
Evans, D., Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, p.36. 

سعيد عموش، دار . ، د(عرض وتقديـ وترجمة)معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة ( 2)
 .100: 1985، 1 المغرب، ط– الدار البيضاء – بيروت، سوشبريس –الكتاب المبناني 

 (فاطمة)ثمة اشتباه تثيره ىذه الرواية المتعمقة بدارة جمجؿ يـو الغدير، بيف أف تكوف الفتاة )*( 
ابنة عمو، عمى أف ىذا االشتباه ال يثير فرقًا جوىريًا، فكمتا الفتاتاف تنتسباف إلى  (عنيزة)أو 

باسمييما في غزلو الفاحش يعد خرقًا لمواصفات  (امرئ القيس)أسرة معروفة، وتصريح 
 .أخالقية واجتماعية في المجتمع العربي قبؿ اإلسالـ
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فال َتْتُرَكنِّي يا ربيُع ليذِه 
 

وُكنُت أراني قبَميا ِبَؾ واثقًا  
 

: فرده إلى أبيو فنياه عف قوؿ الشعر ثـ إنو قاؿ
أال أنعـ صباحًا أييا الطمؿ البالي 

 :فبمغ ذلؾ أباه فطرده فبمغو مقتؿ أبيو وىو بدموف فقاؿ
تطاوؿ الميؿ عمينا دموف 

 

دموف إّنا معشر يمانوف  
 

ّننا ألىمنا محبوف . (1)"وا 
مف قوؿ الشعر أيضًا، بدعوى عدـ لياقتو  (امرأ القيس)ابنو  (حجر)ويرتبط منع 

أف حجرًا كاف طرد : حدثني أبي عف ابف الكاىف األسدي: قاؿ ابف الكمبي"بالمموؾ 
امرأ القيس وآلى أال يقيـ معو أنفة مف قولو الشعر، وكانت المموؾ تأنؼ مف 

. (2)"ذلؾ
امرئ )حياؿ ابنو  (الممؾ حجر)إف إجراء الحظر أو المنع، الذي اتخذه األب - 

، يمثؿ ما يطمؽ عميو (شعرياً )، الذي يصادر فيو حريتو في ممارسة رغبتو (القيس
يؤسس "الذي  (قانوف الداؿ)أو  (قانوف المنع األبوي)في التحميؿ النفسي المعاصر 

أبدية الرغبة، وىو في الوقت نفسو يمنع ىذه الرغبة ويعترضيا، فيو يدمرىا، بما 
فرض القانوف، أو بعبارة أخرى . يترتب عمى ذلؾ مف ظيور الذات كذات ُمَدمَِّرة
 Primal)"الكبت األوؿ " فرض الثقافي عمى الطبيعي يسمى عند الكاف

Repression)ىذا الكبت ىو منشأ الالشعور . ، وىي عبارة فرويدية في األساس
قانوف الداؿ يقضي بانشقاؽ الذات، ويترتب عمى ذلؾ . وىو منشأ الرغبة كذلؾ

. (3)"تأسيس الرغبة وتدميرىا معاً 
يمكف تقدير شدة وطأتو عمى وجداف  (حجر)إف إجراء المنع الذي قرره األب الممؾ 

: في ضوء العناصر اآلتية (امرئ القيس)
                                                 

أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة : الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء، تصنيؼ( 1)
 –مفيد قميحة، دار الكتب العممية . د: ، حققو وضبط نصو(ـ899-ىػ276ت )الدينوري 
 .50: 1985، 2بيروت، ط

مصور عف طبعة دار )ـ، 976-ىػ356األغاني، أبو الفرج األصبياني عمي بف الحسيف ( 2)
 .9/87:  بيروت–، مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر (الكتب

: نقاًل عف. 103: التحميؿ النفسي المعاصر ودراسة األدب( 3)
Casey, E. S., and Woody, J. M., Hegal Heidegger, Lacan: “The Dialectic of 
Desire” in Smith J. H. and Kerrigan, W., eds, Interpreting Lacan, p.108. 
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استحضر في وقفتو الطممية في المعمقة، صورًا مف تاريخو  (امرأ القيس)إف - 
الشخصي الخاص في ممارسة الحب، وىي صور تجسد بعدًا فعميًا مف أبعاد مبدأ 

فيما يبدو وكأنو آلية دفاع وتوازف ذاتية في مواجية الطمؿ، الذي يحتمؿ "المذة لديو 
 الذيف يمكف (1)"في تصورنا مبدأ الواقع الذي يرادؼ األلـ النابع مف الكبت والحرماف

. أف يكونا الباعث األساس عمى بكائيتو الطممية
إف صيرورة حرماف الشاعر الباعث الجوىري عمى بكائو في ظؿ ما حققو في - 

بيد أف ىذه الدىشة ما تمبث أف . يمكف أف يثير الدىشة (انجازات)عالـ النساء مف 
المحظات "أف : تتبدد عند إدراؾ الحقيقة المرة التي لـ يصرح بيا الشاعر، وىي

المذِّية التي سبؽ أف مارسيا والتي يستعيدىا اآلف، ليست إال مظيرًا ال شعوريًا 
لمتعبير عف النقص في اإلشباع الجنسي بالدرجة األولى، وليست لمجرد التعويض 

ـّ بو لمتو ولعؿ ىذه الالتمبية . ىذا ىو حالي عمى الدواـ: فكأنما ىو يقوؿ. عما أل
. (2)"ىي الدافع الالشعوري الكامف وراء ابتكار القصيدة برمتيا

إف ما يوثؽ ذلؾ مف مرجعية خارج نصية يتمثؿ فيما روي عف األصمعي مف - 
أف امرأ القيس حيف ىرب مف المنذر بف ماء السماء صار إلى جبمي طيء أجأ "

                                                 

مؤيد محمد صالح اليوزبكي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى . الرمز في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ، د( 1)
 .66: 1984 جامعة الموصؿ، –مجمس كمية اآلداب 

في ىذا . 177: 1980، 2 بيروت، ط–مقاالت في الشعر الجاىمي، يوسؼ اليوسؼ، دار الحقائؽ ( 2)
غياب الحياة مف "بأف  (امرئ القيس)لبكاء  (محمد أحمد بريري)الصدد يمكف اإلشارة إلى أف تعميؿ 

المكاف الذي أصبح مسكنًا لموحوش، بعد أف كاف عامرًا بالحبيبة آىاًل بساكنيو مف البشر، ىو الذي 
حاشية عمى قراءة ثانية، مجمة : الميؿ والنيار في معمقة امرئ القيس)". حفز الشاعر إلى البكاء

، ال يستوفي جوىر (20: 1995، صيؼ 2، ع14، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مج(فصوؿ)
يرى في موضع  (محمد أحمد بريري)ومف الطريؼ أف . الباعث النفسي عمى بكائية الشاعر الطممية

مبعثو افتقاده لمعنى األمومة والجماؿ المتجسداف في  (امرئ القيس)آخر مف بحثو، أف بكاء 
، وىو يقترب في الرأي األخير مف رأي الدكتور (21: ف. ـ) (أـ الحويرث)و (أـ الرباب)شخصيتي 

أف سبب البكاء ىو اإلحساس بالغربة ثـ الحنيف إلى " ، والذي ذىب فيو إلى (عمر محمد الطالب)
التي ابتعد عنيا وبالتالي ستتصؿ األرض األـ بالمرأة، فيي أـ البشر وبالتالي  (األـ)ىذه األرض 

عمر محمد . صراع الحياة والموت في شعر امرئ القيس، د)ىي صفة االستقرار والخصب والنماء 
 (.75: 1978، 9الطالب، مجمة آداب الرافديف، ع
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 فبينما – وكاف امرؤ القيس مفرَّكًا مبغَّضًا –وسممى فأجاروه، فتزوج بيا أـ جندب 
فمـ يقـ، ! قـ يا خير الفتياف فقد أصبحت : ىو ذات ليمة نائـ معيا إذ قالت لو

ما حممؾ عمى ما : فكررت عميو، فقاـ فوجد الفجر لـ يطمع بعد، فقاؿ  ليا
درة  ، )*(صنعت؟ فسكتت عنو ساعة، فألح عمييا، فقالت حممني أنؾ ثقيؿ الصُّ

فعرؼ مف نفسو تصديؽ قوليا فسكت . خفيؼ العجزة، سريع الِيراقة، بطيء اإلفاقة
سأؿ أخرى عف مثؿ  "(امرأ القيس)مف أف  (ابف قتيبة)وكذلؾ فيما ذكره . (1)"عنيا

فقاؿ أنت صدقتيني إذ . ذلؾ فقالت يكرىف منؾ أنؾ إذا َعِرْقَت ُفْحَت بريح كمب
أىمي أرضعوني بمبف كمبة، ولـ تصبر عميو إال امرأة مف كندة يقاؿ ليا ىند وكاف 

أكثر ولده منيا، وكاف يعد مف عشاؽ العرب والزناة، وكاف يشبب بنساء منيف 
ذا كاف الدكتور . (2)"فاطمة بنت العبيد بف ثعمبة بف عامر العذرية  (عمر الطالب)وا 

األكثر قبواًل "يميؿ إلى اعتماد السبب الثاني، المتعمؽ برائحتو حيف يعرؽ، ويراه 
 فإنو ال يمنع مف أف (3)"وتصديقًا في عدـ رغبة النساء في معاشرة امرئ القيس

في الرواية األولى، ليؤلفا، أي  (أـ جندب)ُيَضَـّ إليو السبب الذي صرحت بو 
يعاني منيا، والتي ىي عمة  (امرؤ القيس)السبباف، طبيعة العقدة الَخْمِقية التي كاف 

الباعثة عمى شعوره بالحرماف مف اإلشباع الجنسي كما ينبغي أف  (الالتمبية)حالة 
. يكوف
ليذه العقدة تبمغ ذروة تفاقميا في وجدانو عندما  (امرئ القيس)ولعؿ معاناة - 

يخالجو الشوؽ إلى وصاؿ المرأة التي يحب، إذ الغريزة الجنسية ال تنحصر 
نما تتمثؿ أيضًا  في االندفاع "وظيفتيا في المحافظة عمى الحياة الفردية فحسب، وا 

لخمؽ الحياة، لمتناسؿ، لمحب، لالنجاز الذي يعني تفسير أنفسنا لآلخريف الذيف 

                                                 

 .ما أشرؼ مف أعمى صدره: الصدرة مف اإلنساف)*( 

، 4 القاىرة، ط–محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ : ديواف امرئ القيس، تحقيؽ( 1)
1984 :40. 

 .60: الشعر والشعراء( 2)

 .121: 1978، 29رحمة في معمقة امرئ القيس، مجمة المجمع العممي العراقي، مج( 3)
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والتي يشعر باالنجاز مف  (امرؤ القيس)واآلخر، أو المرأة التي يحبيا . (1)"نحبيـ
التي تغدؽ عميو الحناف واالستقرار  (الحياة)المرأة "لو، ىي  (المنشود)خالؿ حبيا 

 غير الجارية وغير –لقد كاف منذ فتوتو يبحث عف مثؿ ىذه المرأة . والسعادة
 التي تقؼ منو موقؼ الند لمند، المرأة التي تمتص ما في نفسو القمقة –السمعة 

المذة والسعادة )غير المستقرة ذلؾ الصراع الخفي الناشب فييا بيف الحياة 
وال يجد الباحث امرأة تنطبؽ (. القمؽ والخوؼ مف المجيوؿ)، والموت (واالستقرار

التي جاء  (فاطمة)عمييا مواصفات المرأة الحرة مف خالؿ شعر امرئ القيس غير 
: ، في قولو(2)"ذكرىا في معمقتو

أفاطـُ َمْياًل َبْعَض ىذا التََّدلُِّؿ 
ْف ُكنِت َقد ساَءْتِؾ ِمني َخِميقٌة  وا 

أَغرَِّؾ ِمّني أفَّ ُحبَِّؾ قاِتمي 
وما َذَرَفْت عيناِؾ إاّل لتقَدحي 

 

ْف ُكْنِت َقْد أزَمْعِت َصْرمي فأجممي   وا 
َفُسّمي ثيابي مف ثيابؾ تنُسِؿ 
وأنَِّؾ ميما تأمري الَقْمَب َيفَعِؿ 
 (3)بَسْيَمْيِؾ في أعشاِر َقْمٍب ُمَقّتؿِ 

 

امرأ )رأيًا آخر، فيو يعتقد أف  (عمراف الكبيسي)ىذه، يرى فييا الدكتور  (فاطمة)و
فإذا أقبؿ عمييا أو تشيى فيو إقباؿ تشؼ ال . لـ يكف عمى وفاؽ مع المرأة "(القيس

الغريمة " فصورة المرأة في أعماؽ امرئ القيس، صورة زوجة األب. إقباؿ تشو
فإف خاصمت ال ترحـ، . ووصفو الحسي ليا إغراء لنا بشكميا المخاتؿ المخادع"

ف بكت ال تبكي إال لتغتاؿ الرحمة وتستدر  وتزمع عمى الخصومة بال جميؿ وا 
كما يعتقد . (4)"يغرييا إخالص مف تحب بإذالؿ مف تكره. الظمـ والقسوة بالدموع

لـ يحب المرأة كيانًا ومالذًا، ولـ يحبيا روحًا،  "(امرأ القيس)أف  (الكبيسي)الدكتور 
                                                 

يوسؼ عبد المسيح ثروت، دار الحرية : شنايدر، ترجمة. أي. التحميؿ النفسي والفف، د( 1)
 .159: 1984 بغداد، –لمطباعة 

عمر محمد الطالب، مجمة آداب الرافديف، . صراع الحياة والموت في شعر امرئ القيس، د( 2)
 .298-297: 1978، 9ع

 .13-12: ديوانو( 3)

، 29بغداد، مج- قراء في معمقة العرب األولى، مجمة المورد، دار الشؤوف الثقافية العامة  (4)
 .47: ىػ1422 –ـ 2001، 2ع
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نما كاف طمبيا جسدًا يقتص منو ويصفي فيو حسابات الماضي يحرؽ في جسد . وا 
شغمتو ذكريات . المرأة ما غيؿ في أعماقو مف ذكريات زوجة أبيو وصويحباتيا

الطفولة وأرقتو فيحاوؿ أف يثأر لضعفيا بالفحولة التي تستعبد جسد المرأة وينتصر 
إف تأويؿ . (1)"عمييا ليذليا جسديًا ويمتينيا غريزيًا بعد أف امتينتو معنويًا بجفائيا

وىؤالء النسوة المواتي استأثر  (امرئ القيس)لطبيعة العالقة بيف  (الكبيسي)
وجودىف بذكرياتو العاطفية، بباعث مف رغبة الشاعر باالنتقاـ مف زوجة أبيو، 

التي حرمتو في طفولتو مف حناف أبيو ورعايتو، في شخصيات ىاتيؾ النساء، فيما 
: يبدو وكأنو انتقاـ رمزي منيف، تأويٌؿ يحفو الشؾ لالعتبارات األتية

لى أنيا أىممتو في طفولتو،  (أـ الحويرث)إف إشارتو إلى كوف -  زوجة أبيو، وا 
، ليس ثمة ما (2)وحالت بينو وبيف ما كاف يتطمع إليو مف حناف األب ورعايتو

. في المظاف القديمة (امرئ القيس)يوثقيا فيما روي مف سيرة 
إف بكائية الشاعر الطممية، التي تأتي الحقة أليامو مع تمؾ النساء، ال توحي - 

بأنو كاف يستعبدىف جسديًا ويمتينيف غريزيًا ثأرًا لضعؼ طفولتو، قدر ما توحي 
بعمؽ حالة اإلحباط التي كاف يعاني منيا بسبب إخفاقو بنيؿ وصاؿ المرأة التي 

. (فاطمة): يحب
بالمرأة، كما تجسد المعمقة أبعادىا النفسية الوجودية،  (امرئ القيس)إف عالقة - 

تنطوي عمى نوع مف التضاد أو التضارب في بواعثيا بيف غريزتي الحياة والموت 
في داخمو، فنزعتو السادية التي تتمبس حالتو الشبقية وآلية ممارستو الحب، 

يستثيرىا عزوؼ النساء عنو بسبب عقدتو الَخْمِقية، فيما تبتعث المرأة، التي لـ 
، نزعتو الماسوشية (فاطمة)تحفؿ برغبتو الحقيقية فييا مالذًا لروحو القمقة، أي 
إف عالقة الشاعر : بعبارة أخرى. التي تتجمى في بكائيتو الحارة في وقفتو باألطالؿ

. العاطفية بالمرأة تقـو في جوىرىا عمى نوع مف التضاد بيف الحب والعدوانية
ماثمة في  "– كما يرى الكاف –فالعدوانية كامنة في طبيعة النفس البشرية، بؿ ىي 

صور الحب والمودة، حتى لدى المصمحيف االجتماعييف وغيرىـ مف الذيف يجدوف 

                                                 

 .47: ف. ـ( 1)

 .47: ف. ـ: ينظر( 2)
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أنفسيـ مدفوعيف إلى التضحية بأنفسيـ في سبيؿ الجنس اإلنساني كما ىي ماثمة 
وىنا ال يفترؽ الكاف عف فرويد الذي ذىب إلى أف العواطؼ . في صور العنؼ

إنو . (1)" القائـ عمى الحب والعدوافambivalenceاإلنسانية تقـو عمى التضارب 
تضارب ال يفضي إلى انفصاـ الصمة بيف طرفي ىذه الثنائية أو ما يقترف بيما، 

فصورة الحياة تؤلفيا فاعمية الوحدة الجدلية بيف الحب والموت، المذة واأللـ، أو أنيا 
نتيجة لنشاط غريزة الحب وغريزة الموت في  "– (فرويد)كما يرى - أي الحياة، 

مف جانب آخر فإف المرأة التي . (2)"وقت معًا، واتجاه عمؿ كؿ منيما ضد األخرى
، في معمقتو، لـ تكف مجرد جسد بالنسبة لو، كما اعتقد "امرؤ القيس"تعامؿ معيا 

فالجسد والروح متفاعالف، وأي "، بؿ ىي روح كذلؾ (عمراف الكبيسي)الدكتور 
. (3)"حركة عمى الجسـ ىي حركة في الروح

عمراف )إف باإلمكاف أف يمتمس قدر ميـ مف المعقولية في رأي الدكتور - 
استبدؿ بفحولة الفروسية فحولة ( "امرأ القيس)، الذي ذىب فيو إلى أف (الكبيسي

الشعر، وفحولة الجنس  والمغامرة، وفحولة الصيد والطرد، فعوض عف شيء 
وفي ضوء ذلؾ  يمكف تقدير مدى األثر الذي يكتسبو قرار أبيو بمنعو . (4)"بأشياء

إنو حظر يشتبو بفكرة الخصاء طالما تمثؿ الشاعر في . مف قوؿ الشعر في ذاتو
إخصاء ابنو  (الممؾ حجر)إف محاولة األب . مفيـو الرغبة (الشعري)وجوده 

شعريًا وليس واقعيًا، يمكف النظر إلييا عمى أنيا مشروع اغتياؿ  (امرئ القيس)
الرغبة، عمى نحو يمنح : إمكانات الذات الشعرية لئال تحقؽ جوىرىا اإلنساني

 (5)الذي تشربو الشاعر في سيرة حياتو، ضمف شطرىا الالىي العابث (الطبيعي)
في  (الثقافي)حضورًا ونفوذًا واسعًا مف خالؿ الشعر، بما يؤدي إلى تقويض فعالية 

                                                 

: ، عف13: التحميؿ النفسي المعاصر ودراسة األدب( 1)
Evans, D., Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, pp.6, 38, 165-6. 

 .20: 1978 بيروت، –عز الديف إسماعيؿ، دار الرائد العربي . روح العصر، د( 2)

 .142: دراسة األدب العربي( 3)

 .45: قراءة في معمقة العرب األولى( 4)

 .9/87: األغاني: ينظر( 5)
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تأسيس ثوابتو وتنميط الفعؿ أو االستجابة الفردية وفقًا لمتطمبات ذلؾ، ولـ تكف تمؾ 
المتطمبات سوى مقتضيات الدور الممكي السمطوي، الذي يسعى األب لمحفاظ عميو 

عف عقاب اآلباء : "(ىيغؿ)وفي ىذا الصدد يذكر . وعمى استمراره في أبنائو
تخويفيـ مف ممارسة ... ألبنائيـ ليس مرادًا بو إقامة العدالة، ولكف الغرض منو

نوع مف الحرية ليس إال حبائؿ تتصيدنا بيا الطبيعة، ودمج المصمحة العامة في 
رادتيـ . (1)"وعييـ وا 

 (امرئ القيس)في ضوء ذلؾ يمكف أف يحدس المتأمؿ حقيقة ما يختمج في دخيمة 
مف ىاجس مقمؽ يبعثو تمزقو بيف ما يدفع ذاتو إلى التماىي مع نموذج األب 

 (الطبيعي)، وبيف ما يشد نفسو إلى تمبية رغباتيا المحظورة، أي مابيف (الممؾ)
: ، وىو الياجس الذي يحظى بتعبيره في قصيدتو التي مطمعيا(الثقافي)و

ـْ صباحًا أيُّيا الطََّمُؿ البالي  أالِع
 

 (2)وىؿ َيِعَمْف مف كاف في الُعُصر الخالي 
 

: وذلؾ في قولو
وبيِت َعذاَرى َيْوـَ َدْجٍف َولْجتُو 
ِسباِط الَبناِف والَعرانيِف والَقنا 

ـَ ُيْتِبْعَف الَيوى ُسُبَؿ الرَّدى  َنواِع
َصَرفُت الَيوى عنيفَّ مف َخشيِة الرَّدى 

 

ُيِطْفَف ِبَجمَّاِء الَمَرافِؽ ِمْكساِؿ  
كماِؿ  ِلَطاِؼ الُخصوِر في َتماـٍ وا 
َيُقْمَف ألْىِؿ الِحْمـ ُضاًل ِبتْضالِؿ 

 (3)ولسُت بَمْقميِّ الِخالؿ وال قاؿِ 
 

إف ىاجس الشاعر ىنا يتمثؿ في خشيتو وخوفو مف افتضاح أمر صمتو بيؤالء 
النسوة بيف العرب، وىو ىاجس غريب بالنسبة لشاعر اعتنؽ العشؽ واليوى مذىبًا 

، ومقومًا جوىريًا مف مقومات فحولتو التي يرد بيا عمى مف (شعرياً )صريحًا ُمْعَمنًا 
: يساورىا الشؾ حياؿ امتالكو لتمؾ المقومات وذلؾ بقولو

                                                 

: ، نقاًل عف130: التحميؿ النفسي المعاصر ودراسة األدب( 1)
Eeke, W. V. "Hegel as lacans source of Necessity" in Smith, J. H. and 
Kerrigan, W., eds., interpreting lacan, p.128. 

 .27: ديوانو( 2)

 .35-34: ف. ـ( 3)
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كاّني لـ أركب َجَوادًا ِلمّذٍة 
ِويَّ ولـ أُقؿْ   ولـ أْسَبأ الزِّؽَّ الرَّ

 

ولـ اَتَبطَّْف كاِعبًا ذات ِخمخاِؿ  
 (1)لخيمَي ُكرِّي َكرًَّة بعد إجفاؿِ 

 

إنو يجمؿ تاريخو الشخصي بعناصر مشروع حياتو الوجودي التي ينتظميا 
. ، والتي تتمثؿ في ممارسة الصيد والحب وشرب الخمرة والفروسية(المذة)مبدأ 

وكما يبدو فإف ىاجس الشاعر ينبثؽ مف خالؿ عالقتو بالمرأة، وىي العالقة التي 
تمنح تداعياتيا النفسية في ضوء الحساسية االجتماعية وفي إطار صمتيا بمفيـو 

امرئ )الذي تمثمو معمقة  (الشعري)في الوجود  (الطبيعي)الرغبة، النفوذ الكامؿ لػ
. (القيس

يستدعي  (المعمقة)عمى فضاء  (الطبيعي)إف التحقؽ مف امتداد نفوذ 
أبعاده مف خالؿ سائر  (الذات الشعرية)الذي تصوغ  (الوجود الشعري)استبطاف 
أو  (امرئ القيس)ولموىمة األولى تبدو رغبة . أو وحداتيا البنائية (المعمقة)مقاطع 

وكأنيا محددة باختيار موضوعي غريزي يتمثؿ بتمبية الحاجة  (ذاتو الشعرية)
والرغبة بيذا المفيوـ تستأثر كما يبدو باثنيف وأربعيف بيتًا مف . الجنسية مع المرأة

، في مقابؿ خمسة وثالثيف بيتًا، ىي سائر (بما فييا مقدمتيا الطممية) (المعمقة)
الميؿ، والفرس، والمطر، بيد أف ىذه : أبيات المعمقة، التي اشتممت عمى لوحات

متطمباتيا الجسدية، عمى نحو  (امرؤ القيس)التي يتمثؿ الشاعر  (الجنسية)الرغبة 
لمذات، تقع عمى أعتاب  (الكازانوفي)أو  (الدوف جواني)يموح وكأنو نوع مف التوكيد 

ىي إشباع مؤقت ربما أرضى حاجة بيولوجية، "التي  (المذة)الرغبة، وضمف مبدأ 
أما الرغبة، فإنيا تقع وراء تخـو . أو ربما كاف استجابة لطمب دليؿ عمى الحب

أما الرغبة ...  في الكائف الحيhomeostasisمبدأ المذة ىو مبدأ التوازف : المذة
عندما  (الرغبة)بمعنى أف . (2)"فتتجاوز العتبة التي يفرض مبدأ المذة أال نتجاوزىا

                                                 

 .35: ف. ـ( 1)

: ، نقاًل عف104: التحميؿ النفسي المعاصر ودراسة األدب( 2)
Gunn , D. Psychoanalysis and fiction. p. 48. 
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، (األنثى)تبقى في حدود تمبية الغريزة الجنسية التي يكوف موضوعيا جسد اآلخر 
. بوصفيا الجوىر اإلنساني (الرغبة)ال ترقى إلى مفيـو 

في ممارستو لمحظاتو المذية مع النساء، يبدو واقعًا تحت  (امرؤ القيس)و
ضغط حالتو الشبقية التي تدفعو، فضاًل عف نرجسيتو، إلى العبث مف خالؿ 

: في قوليا (عنيزة)ىاجس عقر البعير الذي تصرح بو 
تقوؿ وقد ماَؿ الغبيُط بنا معًا 

 

 (1)عقرَت بعيري يا امرأ القيس فانِزؿِ  
 

لى خرؽ القيـ االجتماعية، إذا أخذنا بافتراض كوف  ابنة عمو، كذلؾ  (عنيزة)وا 
: تدفعو إلى انتياؾ قيـ األمومة والطفولة في أعمؽ لحظاتيا ضرورة في قولو

فِمْثُمِؾ ُحبمى قد َطَرقُت وُمرِضعًا 
 

ـَ ُمْغَيؿِ   فألييتيا عف ذي َتمائ
(2) 

 

: بؿ قد تجرفو إلى شفا ميواة الموت بما يمثؿ ارتداد العدوانية عمى الذات
ـُ ِخباؤىا  وبيَضِة ِخْدٍر ال يرا

تجاوزُت أحراسًا وأىواَؿ معشِر 
 

َتَمتَّْعُت مف ليو بيا غيَر ُمعَجِؿ  
 (3)َعَميَّ ِحراٍص لو ُيِشّروف مقَتمَي 

 

وقد ال يكوف مف المغاالة التمميح ىنا إلى أثر العدوانية الذي يتصاعد كمما 
رغبتو الجنسية، بما يفضي إلى ىيمنة مفيـو  (امرئ القيس)نشأ عائؽ دوف تحقيؽ 

عمى أبعاد رؤيتو لمعنى حياتو ووجوده في ظؿ نزعتو المتمردة عمى  (الطبيعي)
عمى أف األمر ال يقتصر عمى ىذا . القائـ عمى المنع (الممؾ حجر)قانوف األب 

في بحثو عف ذاتو، فثمة بعد آخر يتبمور أثره  (امرئ القيس)الحد في ضوء معاناة 
عمى نحو فاعؿ في سموؾ الشاعر يرتبط بمحاولتو المستمرة تبديد قمقو، الناجـ عف 

تحاوؿ حجب الخطر عف طريؽ تبديؿ االختيار "، بآلية دفاع (الموت)خطر غريزة 
إف غريزة الموت مثاًل تحصؿ بواسطة الذات عمى شكؿ . الموضوعي الغريزي

عدواف وتحطيـ وسيادة واستغالؿ وتنافس وىذا يعني أف الموضوعات الخارجية قد 
عوضت اختيار الموضوع األصمي الذي ىو الفرد نفسو، وبقدر ما تنحرؼ غريزة 

                                                 

 .11: ديوانو( 1)

 .11: ف. ـ (2)

 .13: ديوانو( 3)
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بيد أف . (4)"الموت عف الفرد نفسو فإف الخطر قد حجب وأف الفرد ال يشعر بالقمؽ
المستمرة ىذه تصطدـ عمى مستوى الوجود الشعري لممعمقة،  (امرئ القيس)محاولة 
وعدـ اعترافيا برغبتو وحبو، كما يبدو ذلؾ في عتابو المرير  (فاطمة)بصدود 

. (1)ليا
في صدودىا وتمنعيا عميو، نقطة تحوؿ خطيرة  (فاطمة)لقد مثؿ موقؼ 

وانعطافة كبرى، في مشروع الشاعر لتحقيؽ وجوده الذاتي عمى مستوى الحقيقة 
وخطورة ىذا التحوؿ تتمثؿ . الشعرية التي تبدو ىنا وثيقة الصمة بالحقيقة الواقعية

المتمثؿ  (الثقافي)، ومف امتداد لػ(الموت)فيما يمكف أف يتيحو مف نفوذ لغريزة 
 (الشعرية)بقانوف المنع األبوي عمى نحو يمكف أف يفضي إلى تصدع الذات 

وانييار مشروعيا الوجودي وىو ما يمكف استشفافو مف خالؿ  (امرئ القيس)لػ
بكائيتو الطممية، ومف داللة اختالؼ ريحي الشماؿ والجنوب عمى رسوميا، وىو 

اختالؼ يمثؿ جزءًا مف منطؽ الطبيعة الذي يمارس حضوره في اتجاىيف 
المحو واإلظيار بشكؿ يبدو متالئمًا مع حركة الصراع النفسي بيف : متعاكسيف ىما

رغبة الشاعر في االنعتاؽ مف باعث ألمو، وبيف شعوره باإلحباط الذي يدفع بيذا 
الباعث إلى الحضور والضغط باستمرار عمى عقمو ووجدانو بفعؿ ارتباطو برغبة 

كذلؾ يمكف أف يستكنو المتأمؿ في بعض . الشاعر بمفيوميا اإلنساني العميؽ
 كحب الفمفؿ والحنظؿ، (امرئ القيس)رموز طممية 

وفي ارتباط وقوؼ الشاعر لدى توديعو ظعائف قومو بنقفو الحنظؿ جوار سمرات 
، صمتيا كميا بطبيعة رؤيتو الفؽ مشروعو الوجودي في ظؿ (2)الحي (أشجار)

، وىو حصاد الذع ومرير لمروح، إذ (فاطمة)حصاد أمسو مع المرأة التي يحب 
ينذرىا بياجس العقـ الذي يمكف لممتأمؿ أف يممحو مف خالؿ مغزى اقتراف وقوؼ 

                                                 

 –دحاـ الكياؿ، مكتبة دار المثنى : ىوؿ تعريب.  س–مبادئ عمـ النفس الفرويدي، كالفف ( 4)
 .166: 1988، 3بغداد، ط

 .13-12: ديوانو( 1)

 .9-8: ينظر ديوانو( 2)
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التي كانت وفقًا لمتصور الديني واألسطوري العربي " سمرات الحي"الشاعر بجوار 
بيد أف نقطة التحوؿ . (3)(العزى)أو  (عشتار)قبؿ اإلسالـ، مسكنًا إللية الخصب 

، تمتمؾ فضاًل عف أثرىا فيما تتيحو (فاطمة)واالنعطافة الكبرى، التي مثميا صدود 
يستكمؿ أثر قانوف المنع األبوي، بعدىا االيجابي الفاعؿ،  (الموت)مف نفوذ لغريزة 

لممعمقة والذي يتمثؿ في تطور مفيـو الرغبة لدى  (الوجود الشعري)عمى صعيد 
إنيا . وارتقائو مف درؾ الغريزة الحيوانية إلى مستوى الرغبة اإلنسانية (امرئ القيس)

نقطة تحوؿ وتطور ما كاف ليا أف تستوفي مداىا الفني الجمالي والمعنوي 
: ، لوال استنبطاف الشاعر لرؤيتو الفنية في مخاض تجسدىا النيائي(شعرياً )

كمما عظـ شأف الفناف ازداد حدسو وتفسيره الضمني وازداد تكامؿ "فػ . القصيدة
وتعمؽ كؿ ما ىو بدائي وبضمف ذلؾ كؿ ما ىو جنسي في المضموف والصراع 

أي )مف حيث نضج تحولو إلى جماؿ الشكؿ الفني  (أي االندفاع اإلبداعي)
قد فتح مسارب  (امرأ القيس)وفي ىذا الصدد يمكف القوؿ أف . (1)"(الييمنة الخالقة

لعدوانيتو في جدليا مع رغبتو وذلؾ فيما عمد إليو مف تحويؿ لموضوع رغبة 
ولعؿ . إلى موضوعات أخرى تتمثؿ أبعادىا في رمزي الفرس والمطر (فاطمة)

مسوغ ىذا الفتح يتصؿ بما يمكف أف يبمغو الصراع مف أجؿ اعتراؼ اآلخر 
برغبتو، مف حدود خطيرة مف تفاقـ العدوانية في نفسو، عمى نحو يمكف  (فاطمة)

أف يفضي إلى انتفاء معنى الرغبة، مف حيث بعدىا التداولي، الذي يقتضي وجود 
ىذا مف جية، ومف جية . (2)اآلخر واعترافو برغبتو في رغبة الشاعر، ال إلغاءه
درءًا الرتدادىا  (امرئ القيس)أخرى، فقد ارتبط ىذا الفتح لمسارب العدوانية عند 

                                                 

 .191: 1992 بيروت، –ريتا عوض، دار اآلداب . بنية القصيدة الجاىمية، د: ينظر( 3)

 .165: التحميؿ النفسي والفف( 1)

 (ىيغؿ)التي استمدىا مف فكرة  (ديالكتيؾ الرغبة)حوؿ  (الكاف)يتأسس ىذا التأويؿ عمى فكرة ( 2)
، بعد أف أحاؿ فكرة الصراع مف مستواىا الخارجي بيف األفراد عمى (ديالكتيؾ السيد والعبد)

إلى مستوى داخمي لتكوف بيف الرغبة والعدوانية حاذيًا في ذلؾ  (ىيغؿ)صعيد المجتمع، عند 
ينظر ). في عده العواطؼ اإلنسانية قائمة عمى التضارب بيف الحب والعدواف (فرويد)حذو 
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، بما طرأ عمى رغبتو في المرأة مف تطور في (الموت)عمى الذات مف خالؿ غريزة 
: بعدىا الروحي، جّسده فيما آؿ إليو وصفو لجماؿ المرأة في قولو

َتضيُء الظالـَ بالعشاِء كأنيا 
 

 (3)منارُة ُممسى راىٍب متبّتؿِ  
 

الذي قارف فيو ضياء وجييا بضياء مصباح راىب منقطع عف الناس لمعبادة، عمى 
إلى حالة روحية عقمية ال تختمؼ عف حاالت االستغراؽ في "نحو أحاؿ المرأة فيو 

، والذي يكشؼ شدة تعمقو (1)"المشاعر الدينية التي أثارىا الضوء والراىب المتبتؿ
: بيا قولو

با  َتَسمَّْت َعماياُت الرِّجاؿ عف الصِّ
 

 (2)وليس ِصباَي عف ىواىا ِبُمنَسؿِ  
 

وما اقترف بيذا التطور في رغبتو مف نصح أو تعذاؿ يمكف أف يمثؿ امتداد لقرار 
: الثقافي، كما في قولو/ المنع األبوي 

أال ُربَّ َخصـٍ فيِؾ أْلَوى َرَدْدُتُو 
 

 (3)نصيٍح عمى تعذالو غيِر مؤَتؿِ  
 

حياؿ ذلؾ كاف مخاض التحوؿ في فحوى رغبتو بكؿ ما خالجو مف احتداـ 
التي تستبطف  (المعمقة)داخمي، يحظى بتمثيمو العميؽ الداللة في صورة الميؿ، في 

زمف الشاعر النفسي فيما يحتممو مف صراع بيف ضغط الرغبة في بحثيا عما 
المتصؿ  (الثقافي)يالئميا وفقًا لطبيعة الشاعر وتطمعاتو، وبيف ما يكبحيا مف 

بقانوف المنع األبوي، والذي تمبس صورة الميؿ في سكونيتو ضمف الحس الذاتي 
كما يبدو امتداد لمبدأ الواقع أو األلـ الذي احتممتو  (امرئ القيس)لمشاعر، إف ليؿ 

وىو امتداد أسيـ في تفعيؿ جدؿ . القائـ عمى المنع (الثقافي)طمميتو، والذي يرادؼ 
الرغبة والعدوانية في ذات الشاعر بصورة يتناسب فييا تصعيد وتائره مع تتابع 

ضغط اليمـو عمى وجدانو وعقمو، التي مثميا تعاقب أمواج البحر، بظممتيا كأستار 
. تحوؿ دوف ما يبحث عنو مف وضوح رؤية لخياره المستقبمي

                                                 

 .17: ديوانو( 3)

 .26: الميؿ والنيار في معمقة امرئ القيس( 1)

 .18: ديوانو( 2)

 .18: ف. ـ( 3)
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وال يخفى ما توحي بو أمواج البحر في ارتطاميا بالضفاؼ مف عنؼ الرغبة 
المشتبو بالعدوانية كما قد ال يكوف مف االشتطاط في التأويؿ االعتقاد ىنا بأف ثمة 
تمميحًا خفيًا يكمف فيما تخمفو تمؾ األمواج في تربة الضفاؼ مف بوار، ىذا إذا لـ 

. تكف تمؾ الضفاؼ رمااًل صحراوية عقيمة جدباء
، كما تبدت في الحس (المعمقة)في  (الميؿ)ولعؿ مما يعزز كوف لحظة 

ومخاضو المؤلـ، ىو ما  (رغبتو)الذاتي لمشاعر، ىي نقطة التحوؿ في مفيـو 
أعقب ىذه المحظة، دونما فاصمة، مف صورتيف كميتيف لمفرس والمطر، عمى نحو 
يوحي بانفتاح مسربيف عمى مستوى الوجود الشعري، يستوعباف ما احتدـ في دخيمة 

مف ثورة رغبتو وعدوانيتو التي أطبؽ عمييا زمف الميؿ الممتغمة  (امرئ القيس)
. أجواؤه بظممة اإلحباط الخانقة لروحو وسكونيتو

إف المتأمؿ في صورة الفرس في ضوء تصاعد حدة جدؿ الرغبة والعدوانية 
في ذات الشاعر، يمكف أف يقرف ما يتمتع بو فرسو مف طاقة حيوية متفجرة برغبة 

إف حراؾ ىذه الرغبة في مخاض تحررىا مف . في احتداميا الداخمي (امرئ القيس)
اإلحباط، يبدأ مع أولى خيوط الفجر، وقبؿ اف تغادر الطيور / أسر الميؿ 

أعشاشيا، بما يوحي بتناغمو مع حركة الطبيعة في بوادر تفتح حيويتيا، إنو حراؾ 
استحضر لو زخمًا ىائاًل مف الطاقة الحيوية، التي تمثميا بشكؿ أسطوري صفات 
فرسو الَخمقية والفعمية، التي ال يسيؿ معيا قياده إال لفارس محنؾ الخبرة، كرغبة 

: ال يمكف فيـ مغزاىا إال بوعي عميؽ لفحواىا (امرئ القيس)
وقد أغتِدي والّطيُر في ُوُكناتيا 

ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقبٍؿ ُمْدِبٍر معًا 
ُكَميٍت َيِزؿُّ الّمْبُد عف حاِؿ َمْتِنِو 

 ِمَسحٍّ إذا ما السابحاُت عمى الونى
 عمى الَعْقِب َجّياٍش كأفَّ اىتزاَموُ 

ُيطيُر الغالـَ الَخؼَّ عف َصَيواِتِو 
دريٍر كُخْذُروِؼ الوليِد أَمرَّه 
لو أْيَطال َظْبٍي وساقا نعامٍة 

 كأفَّ عمى الِكْتَفيف منو إذا انتحى

بمنجرٍد قيِد األوابِد ىيَكِؿ  
 كُجمموِد صخٍر حّطُو السَّْيُؿ مف َعؿِ 

ِؿ  فواُء بالُمَتَنزِّ كما َزلَّت الصَّ
أَثْرَف غبارًا بالكديد المَركَِّؿ 

إذا جاَش فيِو َحْمُيُو َغْمُي ِمْرَجِؿ 
وُيْموي باثواب الَعنيِؼ الُمثَقَِّؿ 

ِؿ  َتَقُمبَّ كّفيِو ِبخيٍط ُمَوصَّ
رخاُء ِسْرحاٍف وتقريُب َتْتُفِؿ  وا 

 مداَؾ عروٍس أو َصَراية حنظؿِ 
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وبات عميو َسْرُجو وِلجاُمُو 
 

 (1)وبات بَعيني قائمًا غيَر ُمْرَسؿِ 
 

 (المنجرد)جممة مدىشة مف الصفات، فيو  (امرئ القيس)لقد احتاز فرس 
الذي يسبؽ الخيؿ، والذي استحاؿ بسرعتو الخارقة قيدًا لؤلوابد أو الوحوش، وبدا 
بييئة جسمو كييكؿ النصارى،  وىو كجممود صخر في صالبتو وزخـ اندفاعو 
سواء في الكر والفر، وبدا ظيره كالصخرة الممساء، وىو يسح أو يصب الجري 
كالمطر، ويجيش جوفو في جريو المتتابع كغمياف قدر الماء عمى النار، ولشدة 

دفعتو في عدوه السريع ال يثبت عمى صيوتو الغالـ الخفيؼ، كما ال تثبت أثواب 
راكبو األخرؽ عميو، وىو كخرارة الصبياف في سرعة دورانيا، فضاًل عما يمتمكو مف 
مزايا جمالية مف رشاقة بدت معيا خاصرتاه كخاصرتي ظبي، ومف طوؿ فخذيف 

وقصر ساقيف صمبيف مما يستحب بالفرس، ومف مرونة حركة في السير يمكف أف 
تتخذ إرخاء الذئب تارة، وتقريب الثعمب تارة أخرى، ومف حارؾ يبرؽ لمالستو كما 

ىذا إلى جوار قدرتو . يبرؽ الحجر الذي يسحؽ عميو الطيب، أو الحنظمة الصفراء
إف . عمى البقاء ليمو قائمًا بعدتو مف سرج ولجاـ، مترقبًا لحموؿ الصباح لمصيد

األسطوري لمشاعر مف خالؿ رؤية  (الشعري)باإلمكاف تصور ما يعنيو ىذا الفرس 
الصمة بيف ىذه الجممة مف الصفات، وبيف ما احتدـ في دخيمة الشاعر مف ثورة 

، عمى نحو يمكف أف يكوف فيو ىذا (1)رغبتو وعدوانيتو في ليمو النفسي الطويؿ
الداخمي، في ذروة تصاعد رغبتو  (امرئ القيس)الفرس معاداًل موضوعيًا لعالـ 

. وعدوانيتو، ضمف مخاض تحوؿ مفيـو الرغبة لديو
كاف يترقب الصباح بكؿ ىذا االحتداـ الداخمي، كما كاف  (امرأ القيس)إف 

والصيد كما يبدو سيتخذ مفيومًا أعمؽ في صمتو . فرسو يترقب الصباح لمصيد
بفحوى رغبة الشاعر في ضوء الصورة التي التبس فييا مظير فرائسو مف بقر 

. (دوار)الوحش بجوار أبكار يطفف بصنـ 
                                                 

 .20-19: ديوانو( 1)

إف ركوب الحصاف وحرث األرض يمكف أف يرمز إلى الجماع "ىوؿ .  س–يرى كالفف ( 1)
مبادئ )" الجنسي ألف الحركات التي تحصؿ تكوف متشابية في الركوب والحرث والجماع

 (.44: عمـ النفس الفرويدي
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َفَعفَّ لنا ِسْرٌب كأفَّ ِنعاَجُو 
 

 (2)َعَذارى َدواٍر في المالء الُمَذيَّؿِ  
 

مف المرأة التي يحمـ باعترافيا بحبو  (امرئ القيس)لقد تحوؿ موضوع رغبة 
، عمى نحو (دوار)، إلى موضوع بقر الوحش بقرينة تشبييو لو بعذارى (فاطمة)

الذي ىو أحد آليات الحمـ، إذ يستبدؿ الحمـ موضوع  (اإلبداؿ)يقترب مف مفيـو 
المحرمات / (التابو)الرغبة الذي يعني الظفر بو في عالـ الواقع انتياكًا خطيرًا لػ

الدينية واالجتماعية بموضوع آخر يسيؿ لمرقيب الالشعوري تسريب الرغبة 
وقد ال يكوف مف شطط . وتحقيقيا، لمتخفيؼ مف زخـ العدوانية التي تخالجيا

التأويؿ التمميح إلى الصمة بيف مشيد دماء فرائسو مف بقر الوحش بنحر فرسو التي 
الحت لو حمرتو كحمرة الخضاب في الشيب، وبيف ما يقترف بفض بكارة العذراء 
مف عالمة ىي الدـ، وما يوحي بو ذلؾ مف تجدد الحيوية في مظير الخضاب 

: الذي يغطي الشيب
كأف دماء الياديات بنحِرِه 

 

ؿِ    (1)ُعصارُة ِحنَّاء بَشْيٍب ُمَرجَّ
 

إنو يعوض عمى مستوى الوجود الشعري موضوع رغبتو الحقيقي العالؽ بقيود 
، وذلؾ (الطبيعي)، بموضوع رغبة ينتمي إلى فضاء (قانوف المنع األبوي) (الثقافي)

رؤية الشاعر لمحقيقة التي ىي وليدة االمتزاج الحقيقي المباشر أو "في إطار 
فالشاعر في لحظة الرؤيا . االتحاد بيف قمبو وعقمو وبيف المظاىر الكبرى لمحياة

بيد أف ىذا التعويض ال يخمو . (2)"يرى في الطبيعة المحسوسة رموزًا لحياتو الباطنة
كجممود صخٍر : "مف ىاجس الموت الذي يتيدده بسقطة مدمرة يومئ إلييا قولو

والذي يضعو عمى مستوى الوجود الشعري عمى حافة . (3)"حّطو السيؿ مف عؿِ 
بيولوجية، بما  (العالـ الطبيعي)الخطر إلشباع رغبتو، التي لـ تعد في لوحة الصيد 
إف الكائف الذي : يقوؿ ىيجؿ"يرقى بحقيقة ذاتو إلى ذروة تحقيؽ جوىرىا اإلنساني 

ليس بمقدوره أف يضع حياتو رىف الخطر في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ ليست عضوية 

                                                 

 .22: ديوانو( 2)

 .23: ديوانو( 1)

  بغداد، –الشعر بيف الواقع واإلبداع، صبيح ناجي القصاب، دار الحرية لمطباعة ( 2)
1979 :125. 

 .19: ديواف امرئ القيس: ، وينظر257: دراسة األدب العربي: ينظر( 3)
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ممحة، أي الكائف الذي ال يستطيع المخاطرة بحياتو في نزاؿ مف أجؿ السورة أو 
. (4)"المنزلة العميا فقط، ليس كائنًا إنسانيًا عف حؽ

ليختمؼ بكثير في داللتو عمى تحوؿ مفيـو  (المعمقة)وليس مشيد المطر في 
، فثمة ترقبو لمجيء المطر، مف خالؿ متابعة رؤية (امرئ القيس)الرغبة عند 

حركة البرؽ، يرادؼ ارتقاب الفرس لمجيء الصباح حيث األمؿ بما يحتممو المطر 
مف خصب ونماء لؤلرض العطشى كرغبة الشاعر التي يسعى لالمتالء بيا، درءًا 

إف الفناف المنسجـ مع نفسو "لخطر غريزة الموت التي تتيدده بفكرة الخواء، إذ 
تسوقو رؤيا احتماؿ العثور عمى تفسير شكمي أعظـ وأجّد لؤلشياء  (العالـ المبدع)كػ

، ولعؿ تفاقـ (1)"والتي تحفزه عمى ما يفعؿ (بصفتو ممثاًل لعصره)التي يعاني منيا 
، والتي يعاني منيا بباعث مف (امرئ القيس)النزعة العدوانية التي تخالج رغبة 

، قد أفضت إلى إحداث تحوؿ خطير (فاطمة)شعوره باإلحباط العميؽ في عالقتو بػ
: في فكرة المطر تجمى مف خالؿ تمظير عدوانية الشاعر بالسيؿ

وأضحى َيُسحُّ الماَء عف كِؿ ِفْيَقٍة 
وَتيماَء لـ يترؾ بيا ِجذَع نخَمٍة 

 كأف َطِميََّة الُمَجيْمِر ُغْدَوةً 
كأف أبانا في أفانيف َوْدِقِو 

وألقى بصحراِء الَغبيط ًبعاَعُو 
كأف ِسباعًا فيو غرقى ُغَديًَّة 

 

َيُكبُّ عمى األذقاِف َدْوَح الكنيَبِؿ  
وال ُأُطمًا إال َمشيدًا ِبَجندِؿ 

 مف السَّْيؿ والُغثَّاِء َفْمَكُة ِمْغَزؿِ 
كبيَر أناٍس في ِبجاٍد ُمَزمَِّؿ 

ِؿ  ُنزوؿ اليماني ذي الِعياِب المخوَّ
 (2)بأرجائو القصوى أنابيش ُعنُصؿِ 

 

وعدوانيتو معًا، بشكؿ واسع مؤل عميو فضاء وجوده  (امرئ القيس)لقد تفجرت رغبة 
الشعري مف خالؿ مشيد المطر الكوني، بيد أف سيؿ عدوانيتو راح يدمر كؿَّ ما 

وجذوع  (العضاة)ويقتمعو مف جذوره كشجر الكنيبؿ  (الطبيعي)يمثؿ رموز الحياة 
النخؿ، ويغرؽ السباع التي بدت كأصوؿ نبت العنصؿ البري الذي يشبو البصؿ، 

                                                 

:  نقاًل عف124: التحميؿ النفسي المعاصر ودراسة األدب( 4)
Kojeve , A. , Introduction of the reading of Hegel , p. 4. 

 .119: التحميؿ النفسي والفف( 1)

 .26-24: ديوانو( 2)
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كما دمر كؿ البيوت المبنية بجص وحجارة باستثناء البيوت المشيدة بجندؿ، والتي 
واحتوائو،  (الطبيعي)الذي ما يزاؿ يمتمؾ قدرة مقاومة طغياف  (الثقافي)توحي بػ

امرئ )ولما كانت ذات . لمحيمولة دوف أف يستكمؿ مداه في العبث بناموس الحياة
، فقد آلت طبيعتيا (الطبيعي)، منحازة تمامًا إلى مبدأ (المعمقة)الشعرية في  (القيس

النرجسية في مشيد المطر، إلى مصير مأساوي، إذ ارتدت عدوانيتيا عمى الذات 
 – ويا لممفارقة –، فقد يفنى المرء (1)تدميرًا إلمكانات بقائيا وديمومة جوىرىا الرغبة

دوف بموغ رغبتو مداىا، ولف يكوف ىذا البموغ سوى الوقوؼ عند حافة الخواء 
إف ثمة صمة خفية يمكف لممتأمؿ فيما احتممو الوجود الشعري لممعمقة مف . والعدـ

وعدوانيتو، أف يحدسيا بيف جذور الحياة التي اقتمعيا  (امرئ القيس)جدؿ رغبة 
السيؿ في مشيد المطر، وبيف حب الفمفؿ والحنظؿ في طمميتو، يمكف اف توحي 

بالحصاد المر الذي أفضى إليو جدؿ رغبتو وعدوانيتو، في صيرورتو التي حظيت 
. بتمثيميا الجمالي في لوحتي الفرس والمطر

في معمقتو، يمكف أف تتكامؿ أبعاده  (امرؤ القيس)إف مفيـو الرغبة التي جسدىا 
اإلنسانية الجوىرية، مف خالؿ إضاءة مستمدة مف نص شعري آخر لو يتمثؿ في 

: قولو
فمو أفَّ ما أسعى ألدنى معيشٍة 

ولكنَّما أسعى لمجٍد ُمَؤثَِّؿ 
وما المرء ما دامت ُحشاشُة نفسِو 

 

 قميٌؿ مف الماِؿ – ولـ أطمْب –كفاني  
وقد يدرُؾ الَمجَد الُمؤثََّؿ أمثالي 
 (2)بُمْدِرِؾ أطراؼ الخُطوِب وال آؿِ 

 

                                                 

، (القصيدة الشبقية)في السيؿ، مف خالؿ مفيومو  (كماؿ أبو ديب)في ىذا الصدد يرى ( 1)
وحدة تمقي باشعاعاتيا عمى وحدات القصيدة األخرى، عمى نحو تتحدد معو داللة حركة 

نحو منيج : الرؤى المقنعة). المراة المانحة لمخصب إذ تؤوؿ في ىذه القصيدة إلى العقـ
البنية والرؤيا، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  (1)بنيوي في دراسة الشعر الجاىمي، 

( أبو ديب)عمى حيف يرى البحث ىنا أف ىذا العقـ الذي يتحدث عنو . (152: 1986
 .يقترف بذات الشاعر بباعث مف تفاقـ عدوانيتيا، وليس بالمرأة

 .39: ديوانو( 2)
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فالرغبة ال ... امرؤ القيس يدرؾ أنو ما داـ حيًا فإنو لف يبمغ برغبتو ذروتيا... إذف
ييدأ زخميا الدافع إال بالموت، ورغبتو التي استعارت، بعد مقتؿ أبيو، قناع الثأر 

. لـ تنطفيء إال بموتو
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The Argumentation of Desire and Antagonism in 

Omru’u El-Qeis’s Mo’allaqa 

Asst. Prof. Dr. Mu’ayad M. S. Al-Yozbaki
 

 

Abstract 

Throughout a contemporary psycho-analytic method 

and an urgent synthesis composed of multiple methodological 

capabilities which are either out-of-text or textual, This 

research: “The argumentation of desire and antagonism in 

Omru’u El-Qeis’s Mo’allaqa” tackles the concept of desire in 

its dialectical contradiction besides the antagonistic tendency 

of the poet appeared in this major long poem. And via to all 

images and paints that represented the essence of the technical 

structure of the poem, the research, also investigated the 

development of the concept of the desire right from level of 

enjoyment and biological satisfaction up to the human 

existential level at which the desire turns into the essence of 

man who may vanish for the sake of gaining it as it happens 

with subject of Omru’u Al-Qeis. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


 Dept. of Arabic/ College of Arts/ University of Mosul. 



                  (   53) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 67 

 


