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شعري الٔيب  ٕاىل مقاربة نٍص  هتدف هذه ا�راسة  

كربى  أالخري  اdي ٔاحدث نقطة حتولٍ  هذا نواس،
معل عىل  يف املوروث الشعري العريب القدمي،ٕاذْ 

ليساير بذu  خلخs القمي واملسلامت الفكرية
ة يف جممتعه، معمتدا يف ذu عىل التحّوالت العميق

ريدية و رؤاه املعرفية والعقائدية ممارسـته التج
  .والفلسفية

" كام حتاول هذه ا�راسة ٔان تزنل ٕاىل ٔاعامق نّصه    
بتفكيك بنيته اللكّية ٕاىل العنارص " دْع عنَك لْويم

اجلزئية املشلكة �، الكتشاِف عوامل الشاعر 
التخييلية، والنواة الفكرية اليت انبثق مهنا موضوع 

يت تتشّلك وفقها اّ�ال� النص، وكذu الكيفية ال
عرب ٔابيات القصيدة، واليت حنا من خاللها ٕاىل جتريد 
خربته وتصوراته وفق رؤى علمية وعقائدية يف دفقه 

  .واحدة، جتعلها ٔاقرب ٕاىل منطق العقل
  
  

  

  

  

  Résumé:  

La présente étude a pour objet d’approcher le 

» Abû noues texte poétique de « 

nde er avait marqué une graCe derni

transformation dans le patrimoine poétique 

basculé les valeurs et les  arabe ancien, Il avait

postulats intellectuels de son époque afin d’être 

en 

avec les mutations profondes qui  adeguetin

appuyants’opéraient au sein de sa société, en s’ 

Pour se faire sur ses pratiques 

abstractionnistes, ses visions cognitives, 

croyantielles et 

Philosophiques. 

La présente étude tentera également de      

nt le descendre dans les profonds du texte porta

en » et ce  admonition toi de mon-écarte « : titre

procédant à la décomposition de la structure 

globale du texte en question, en des éléments 

partiels qui le constituent, en vue 

D’explorer les mondes imaginaires du poète et 

intellectuel dont le sujet du texte est  le noyau

outre à étudier  issu. Notre étude consistera en

la manière avec laquelle se forme la 

signification du poème et la méthode d’après 

laquelle le poète s’orientait vers l’abstraction 

de son expérience et ses visions en 

correspondance avec des visions scientifiques 

ayant rendues proche  et croyantielles d’emblée,

de la raisons. 

 
 

 

 

 



 العدد التاسع عرش                                                           جمs لكية االٓداب و اللغات

 

 2016 جوان                                       392                                         لكية االٓداب و اللغات

 ٕاىل فّك مغاليق العمل أالدّيب وسرب ٔاغواره،  عىل اختالفهاتسعى املناجه النقدية 
الوسائل واالٓليات والضبط و والكشف عن ٔارساره ش£ ومضمو¡، عىل تفاوت بيهنا يف 

عمل عىل اسـتخالص املهنجي،  ويه يف مقاربهتا للنصوص تفتح آفاقا لقراءات خمتلفة، ت
ا�الالت البعيدة،  ومتنح النصوص حياة جديدة فهيا جتلّيات الكشف ؤامارات إالجعاب، 

 ّdي  حييط هبا ات املبدعة يف تعاملها مع اللّ وهذا  من منطلق ٔاّن اdغة والسـياق الثقايف ا
ات لتسـتفّز من خال� اd –حلظة ٕانتاج النص   –تسعى ٕاىل ٕاحداث املفارقة واملفاجأة  

ّلك قراءة يه  أنّ ب«سـمترار، هذه أالخرية اليت ال تركن  بدورها ٕاىل اليقني، بل تؤمن  الناقدة
الالت املفتوحة  والقراءة يه حماو�  السـتقصاء املعاين املمكنة، فالنص يبقى جمّرة من ا�ّ 

 ّ وصية اللية،  وٕاميا¡ منّا خبصته ؤابعاده  ا�ّ وقفة عىل عتبات النص  ومساء� حول هوي
رٔاينا  النص الشعري يف كونه التخيييل ويف انزÅحاته البعيدة، وجتاوزه ا�امئ ملا هو اكئن، 

ٔان يتّزنل هذا العمل يف حماو� الربط بني نص من الرتاث العريب القدمي و املناجه املعارصة، 
ة ٔاليب نواس وفق املقاربة املوضوعاتي" دع عنك لويم"ٔاو بعبارة ٔاخرى حماو� حتبني نص

، ومبا ٔان )1(ية واخليال و العالقةاكملوضوع واملعىن واحلسـّ : «لرتكزي عىل بعض املقوالت
معظم ا�راسات النقدية اليت تناولت مخرÅت ٔايب نواس احتمكت ٕاىل املعيار أالخاليق 
والنظرة العجىل ٕاىل ٔادمي النص دون الزنول ٕاىل طبقاته العميقة،  فٕانّنا يف هذه احملاو� ارتأينا 

اوز هذا اجلانب، ومقاربة هذه القصيدة «لكشف عن القوانني ا�اخلية  للرؤÅ واخليال جت
فهيا، عىل اعتبار ٔان النقد املوضوعايت يتيح احلرية للقارئ يف استنطاق النص، لكونه ينفتح 
عىل مناجه ٔاخرى اكلبنيوية واملهنج النفيس والنقد أالسطوري  مع ٔاّن املقوالت اخلاصة 

عىل النحو "ماجليوال "وخلّصها "  بري ريشار"نقد املوضوعايت اسـتخدÛا جان مبامرسة ال 
  :التايل
واملاكن، ) اdاكرة(املعرفة، إالرادة، ßنفعال، إالدراك، الزمن (الوعي ٔاحوال  - )1

 ).واخليال
 ).2()العامل، أالشـياء، الاكئنات أالخرى، النفس(.الوعيمضامني  - )2
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البىن يل املوضوع، والنقد املوضوعايت يكشف فالقصدية والوعي قامئتان يف تشك 
  *.وتنظمي معã وتشكيã التفكري وإالحساستكشف طريقة املبدع يف  اليت

وهل  اللّغوية،الرؤÅ اليت حيملها هذا النص و متظهراهتا : وعليه نتساءل عن 
 العلمية، كاميصّب يف قالب عقائدي ٔاو يف قالب معريف يرتمج عن ثقافة العرص العبايس 

"   l’immanence" )احملاّ� ( وذu عرب نّصه، نتساءل عن الكيفية اليت متثّل هبا الشاعر
يتناول النص من داخã،حيث حيّل الناقد يف النص مسـتعيدا بذu :"فاملهنج املوضوعي

فاملنطلق �ينا هو )  3"(حياة املبدع لنّصه ومستبعدا ما حييط «لنص من عوامل خارجية 
 .العالقات ا�اخلية لعنارصه، وتشّلك الوعي واّ�ال� فيهموضوع القصيدة و 

يشري عبد الكرمي حسن ٕاىل دال� املوضوع «عتباره املبدٔا أالسايس يف : املوضوع - أ 
اليت قّدÛا عن الشاعر الفرنيس " ريشار"ٕاىل ما ورد يف رسا�  - النقد املوضوعايت 

بدٔا تنظميي حمسوس، ٔاو املوضوع م :"حيث يعّرف فهيا املوضوع بقو�" ماالرميه"
ديناميكية داخلية، ٔاو يشء öبت يسمح لعامل حو� «لتشّلك وßمتداد، والنقطة 
املهمة يف هذا املبدٔا  تمكن يف تù القرابة الرسيّة، يف ذu التطابق اخلفي واdي 

 ).4"(يراد الكشف عنه حتت ٔاسـتار عديدة 
العالقات اليت  - ناميكية ا�اخلية وسرنكز من خالل القول عىل عنرص ا�ي             

مكؤرش ٕالنتاج النص وبنائه،  ولفهم  -تتحمك يف التفاعل بني العنارص املكّونة للموضوع  
الروابط اخلفية اليت جتمع بني صوره ومعانيه، وقبل الولوج ٕاىل عامل القصيدة، نورد ٔابياهتا 

  .الاكمs كام وردت يف ا�يوان
  "لوِميدْع عنَك ":  القصيدةعنوان 

  :يقول ٔابو نواس

ـْـراء .1  الـّداءُ  وداِوين «لّيت اكنْت ّيه ***  دْع عْنَك لْويم فٕاّن اللْوم َ ٕاغ

ْتُه  سـَ ***    صفراُء ال تزنُل أالحزاُن ساَحهتـا .2  ـّراءُ ــلْو َمّسها َحَجٌر َمسـّ

 ـاءُ ـــلَها ُمحّباِن  لوطي�  و زنـّ ***  مْن كّف ذاِت ِحٍر يف زّي ذي ذَكرٍ  .3
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ها يف البْيـت ٔالالءُ ***  رٌ ـقامْت  ٕ«بْريقها، واللّْيُل  ُمعتَكـِ  .4  فالَح ِمْن وْ�ِ

 ٔاْخُذها «لعني  ٕاْغفــــــاءُ   ٔنّام***    فأْرسلَْت من ِمف إالبريِق صافـيةً  .5

 وجفا عن شلكهـا املـاءُ  ،لطافةً  ***   رقّت عن املاِء حّىت ما يُالمئُهـا .6

 حّىت  تَوَ�ُ  ٔانواٌر و ٔاضــــــواءُ  ***  وًرا  ملازَ�ـافلو مزجَت  هبا  نُ  .7

 ُؤوا َشـــــا مبا  يُصيُهبُُم ٕاّال  ا مف ***  دارْت عىل فتيٍة داَن الزماُن لهـم .8

 اءُ اكنْت  حتّل  هبا هنُد  ؤامسـ***   لتùَ  ٔابىك،  وال ٔابيك ملزنلـةٍ  .9

ا .10 ـَ  والشـاءُ ؤاْن تروَح علهيا  إالبُْل ***    حاشا ُ�ّرًة ٔان تُبين اخلياُم  له

 وغابت عنك ٔاشيـاءُ حفظَت شيئا،***  ملن يّدعي يف العِمل فلسفـةً  فُقلْ  .11

 )5(ديِن ٕازراُء فٕاّن حْظرَكُه يف الـ*** حتُظِر العفَو ٕان كنَت امرٔاً حرًجاال .12

ّرم ما ٔان خيوض يف جمال احمل ٕانه ليس من السهل عىل ٔاّي شاعر: يف البدء نقول  
دع عنك "و أالمر هنا ينطبق عىل هذه القصيدة  مل يكن قادرا عىل اجلدل وإالقناع، 

" ة امخلرة وحسرهاقدسـيّ :"من فكرة نواة يه  -يف اعتقاد¡ –اليت يتشّلك موضوعها " لويم
وعربها يتشّلك النص وفق تقارب  املعاين وتشابكها، ويتحرك يف فضاء ختيييل موغل يف 

جريد،  ومن دواعي ßسـتغراب ٔان مجل القصيدة ؤالفاظها كثريا ما تتجاوز الرمزية والت
 غة املعجمية املتداو� وßسـتعامالت املبتذ� لتوغل يف عامل النور واحلقيقة و إالرشاق،اللّ 

وتأخذ يف تصعيد حساسـية القارئ جتاه  القضية اليت يدافع عهنا صاحب النص، فامخلرة يف 
) العودة ٕاىل حظرية ا�ين"(ٕابراهمي النظام "ا بديال ملا يدعو ٕاليه اسـهتالل القصيدة يطر"

  بسبب التحرمي وجزاء مرتكب الكبرية عند املعزت�، فالتجاذب قامئ بني الشاعر وٕابراهمي 
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وميارس عربه ) الشعر(يذهب حنو رهانه  النظام، وهذا التجاذب جيعل الشاعر
  :سلطته، حيث يفتتح نّصه قائال

  
فٕان اللوم ٕاغراء             وداوين «لّيت اكنت دع عنك لويم  -1

 يه اّ�اء 
هنا نتساءل عن ا�افع اdي جعل جعالت العقل تتوقّف عند ٔايب نواس، ويستيقظ      

 CONJOINTالعنيد حيمل «سـمترار ٔانّه متّصل"ٕاذ ٕاّن �يه صوت الغرائز والعناد،
فاللّوم الشديد ال يثنيه عن ،)6"(ه«ٔالشـياء اليت يبتغهيا،بسبب الطابع التوّسعي ٕالرادت

مل يعد مرغو«  يف العودة ٕاليه، فهو يكّدر  - تهعىل قدسيّ  -، واّ�ين )امخلرة(موضوع رغبته 
اليت ٔاصبحت " امخلرة"عليه حياته من خالل فعل التحرمي،  ويف املقابل ينرشح قلبه لهذه  

حلظة  -ويه ا�واء  -الغيابحلظة  -مدار القول والفعل وعقيدته  اجلديدة،   فهـي ا�اء 
وهنا  ليس «ملفهوم البيولو- ٔاو السـيكولو-، ٔاي ٔان املدمن عىل امخلرة يصاب  -احلضور

بصداع يف غياهبا و«لتايل  ال مفر من البحث عهنا للتداوي هبا، بل يرتبط مبفهوم القمية 
حفضور أالشـياء اليت ، حفياة الاكئنات الواعية ترتاوح بني السعادة وأالمل، )قمية املوضوع(

متù قمية وامتالكها خيلّف الرىض والسعادة والتوازن، وغياهبا يوّ� أالىس وأالمل، فالبيت 
مبوضوع رغبته، فداؤه  ليس غياب العقيدة " ٔايب نواس"املذكور سابقا يكشف شدة تعلق 

، واملؤّرش اللغوي  هو )معتقد ٔايب نواس(،بل غياب امخلرة)حسب تصّور النظام(
داوين، ٔاحدهام للرتك واالٓخر لطلب  /خدامه ٔالفعال أالمر عىل شلك ثنائية ضدية دع اسـت

البديل، وهذا الرفض جيعل الشاعر يف موقع التدليل يف النص، وهذا ما يتجّسد يف 
أالبيات املوالية حيث يتفّجر النص ٔاضواء وحرارة وروحا ؤاشاكال ؤالوا¡ عرب الوصف 

الوصف يف النص و  نواةد،  وميكن اعتبار البيت الثاين للربهنة عىل حصة معتقده اجلدي
  :نقطة ارتاكزه،  وحو� يتجّسد بقية  الرب¡مج الوصفي، حيث يقول

ته ّرساء -2 صفراء ال تزنل أالحزان ساحهتا      لومّسها جحر مسـّ  

ون وما حيمã من ٔابعاد داللية،  ،  ٔاي اللّ )صفراء(واملثري يف البيت هو اخلرب     
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اختار اللون أالصفر دون غريه،  فإالشارة  اخلفية  والتلميح فيه  ¡بعني من  وقع  ٔاثر  ملاذا
ا لبياض "املوصوف عىل  وعي الشاعر ومزاجه،  ومعق  رمزيته، فأالصفر يقرتب  من 

وما متثãّ  من خاصية  احلرارة  فالنّار فإالحراق وdاك ...وميثل الضوء ويرمز ٕاىل الشمس
ختري يف املركز أالول فهو ا6 "ٔاّن أالصفر ٕاذا " ٔامحد  خمتار معر"، ويرى )7" ( دمناتعُرب 

أالصفر ينقل ٕاىل أالمام حيث  يعكس الرغبة يف الهبجة  وأالمل وتوقّع السعادة، حيث ٔانّ 
  ) .    8"( والتجديدُ  والتطورُ  واحلديثُ  اجلديدُ 

 ّ هذه امخلرة اخلاصة ه من كونه صفة ل ام يسـمتد وجودَ ٕاّن أالصفر ال يوجد يف نفسه، ٕان
تبلغ حدا من الكثافة  والتوتر، ) مسالشّ (و )  امخلرة(بني  ٔاو الشمس ٔاو غريها، فالعالقة

  .فهـي تو9  بعملية  الفيض وإالضاءة والكشف 
ها رب مراحل منوّ عمس علهيا من فيض ضوء الشّ  فالطاقة اليت ختزتهنا امخلرة مسـمتدةٌ 

ة العنب بعد ختّمره،  يتحّول ٕاىل من حبّ  املسـمتدُ  ونضجها يف كرمة العنب،  وهذا السائلُ 
، فٕاذا اكن العقل مصدر إالدراك والوعي والتفكري )العقل والوعي(طاقة كفيs بتغييب 

 ٌsمن ٕاحساس «ٔالمل والشقاء، فٕان امخلرة كفي uرتباط «لواقع وما خيلفه ذßوالشعور  و 
ن السكون و الطمأنينة، فهـي متù  بنقل إالنسان من حا� الشقاء وإالحساس ٕاىل حا� م

التغيري والتبديل من خالل تغييب إالنسان عن بعده الفزييقي والعقيل، ونقã  من عامل  طاقةَ 
معلوم ٕاىل عامل جمهول، والصورة تو9 حبنني طفويل يف العودة ٕاىل احلاالت أالوىل  حا� 

وح والرّ  مان واملاكن،د¡ «لزّ ،  فاملادة تقيّ )املادي(  الالوعي اليت تسـبق وجود¡ احلّيس 
ر منه ٕاىل فضاءات الهنائية عرب بوابة تغييب  ترفض  هذا الوجود اجلسامين وترغب يف التحرّ 

العقل وإالحساس، وٕاذا اسـتقصينا ا�ال� ٔاكرث قد تقود¡ ٕاىل نوع من التشالك بني ما هو 
  :وما هو جوهر ال متنايه، وفق املعاد� التالية ،مادي حمسوس

  
  ) الوعي وإالحساس(  اكئن 9 )  =  جحر(  جامد +   مخرة      

  )الوعي وإالحساس (اكئن 9 )  =   تراب(ٕانسان  +  روح        
  الروح= امخلرة : وهذا يسـتلزم ٔان
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امخلرة من طبيعة روحية، وذu من خالل فعل التغيري والتبديل،  ٔانّ  ؛ٔاي
ٕاىل اكئن ) ٔاصل إالنسان من تراب(ي جامد فالروح إاللهية اكنت سببا يف حتّول ما هو ماد

9ّ فيه  العقل وإالحساس، و امخلرة ٔايضا متù طاقة التغيري والتبديل من حال ٕاىل حال 
ته ّرساءُ  لو( ال� احملمتs لهذه املقارنة من الشاعر هو الكشف عن ،  وا�ّ )مّسها جحٌر مسـّ

ق افة ال متناهية حتقّ روحية شفّ  ة امخلرة �يه ومصدرها النوراين، فهـي تفتح عواملقدسـيّ 
الهدوء والطمأنينة، ويه غذاء للروح مثلام  هو القرآن و تعالمي ا�ين إالساليم غذاء للروح 

uيف اسـتقصاء دال� امخلرة «لعقل الاكشف،  ، فنيةٌ وذهنيةٌ  فنّيةٌ  ففي البيت ملسةٌ  ، كذ 
اdي ) أالصفر(ون ، من خالل اللّ اسـيةفB تثريه من ٔافاكر حول رمزية امخلرة النوّ  وذهنيةٌ 

ور اdي هو من مصدر علوي،  وتعزيزا لهذا ٔاو النّ  ،)عبادة النار(الشاعر  يعكس معتقدَ 
وافتتانه مبصدرها ، صور معد ٔابو نواس ٕاىل املرٔاة لتبيان حسر امخلرة وانهباره بنورهاالتّ 

  :وهذا ما خيطر يف ٔاذهاننا عند اسـتحضار البيت الثالث ،وجوهرها
  

                           فالَح من وْ�ها يف البيِت ٔالالُء          قامْت ٕ«بريِقها واللّيُل معتكرٌ  - 4

 ،فالصورة املوصوفة تعمتد عىل حاسة البرص يف بعدها الظاهري السطحي 
 ،عن انبجاس امجلال النوراين يف الكون يف بعدها العميق، فهـي تعّرب  كونيةً  وختفي رؤيةً 

عىل وجود حقيقة مثرية  تدلّ ) الح(اسـتخدام لفظة  ط عدسة  العني �،  غري ٔانّ والتقا
للقلق ويه رسعة وجود امجلال ا�نيوي وزوا�، فالشاعر حياول القبض عىل حلظة تأمل 

فهـي كفيs بتسكني انفعاالته حلظة ßسـمتتاع هبا  -ٕاىل حد ّما   -جاميل ٕالشـباع رغباته  
ية  مما يو9 ب غياب "مل يمتكّن من دحر طفولته املنسـية و"ٔا« نواس "أّن كتجربة حسـّ

كام هو أالمر يف البيت " الغزل «ملذكّر" ذu يف التقاطه صورة املرٔاة بعني ، ويتجّىل "أالمّ 
 –فهو يسوقنا ٕاىل عامل طفولته " لها حمبان لوطّي وزّ¡ء"وقو� " يف زي ذي ذكرٍ " الثالث 

بتقدميها يف صورة " صورة املرٔاة " بذu عىل تشويه   ليعمل  -حلظة ßقتحام وإالفساد 
.                                                                                                                            ؤاخالقية وما حيمã ذu من دالالت نفسـية واجEعية) اdكر(

رى نالحظ يف البيت الرابع ميالد الصورة ٔاو انبثاق الوجود بعد ومن ¡حية ٔاخ
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"  اللّيل معتكر"العدم،  الصورة حلظة تشّلكها، حيث يبدٔا الشاعر بتحضري املشهد 
، واحلركة جاءت )قامت(، وجفأة حيدث القياُم والسكونُ  فالليُل يرسي يف تفاصيã العدمُ 

ويبقى النداىم يف انتظار  التجّسد العيين  ، بعد سكوٍن  لبعث احلياة وارتسام املوجودِ 
ßصطدام جباملية الوجود  وسط الظالم،  وهنا حتدث حلظةُ ) الساقية(لصاحب احلركة 

أالنثوي، من خالل تاليش  الظالم والعدم بفعل ٔالالء جامل الساقية ونورها املرشق، 
هنا تبدو قدرة وعندها حيدث ßسـتغراق  يف تأمل امجلال مصحو« «لغبطة والفرح، و 

ية لتشكيل املعىن ورمس املشهد  / ور النّ / الظلمة {الشاعر عىل امجلع بني املدراكت احلسـّ
وهندسة الصورة هنا حتيلنا عىل زمن } ) الساقية والنداىم(اdوات / احلركة / أاللوان 

( ، ٔاين يصبح إال� يف حاجة ٕاىل ُمشاهد - ميالد الوجود و توّهجه-البداÅت الكونية 
ßفتتان «ٔاللوان وأالنوار ليغتبط  به  ، من خالل هتيئة الوجود وتزيينه ٕاىل حدّ )ٕالنسان ا

 ).املوت(إالنساُن للحظات ٔالنّه حمفوف «لعدم 
ßختفاء يف الوجود «سـتخدام لفظة / وقد ترمج الشاعر عن فكرة الظهور           

ور يه مصدر الكون والنّ ) هللا(اعs اليت جتمع بني العدم والكينونة وتبقى اdات الف) الح(
وا�هشة يف عامل ويه مصدر املتعة  ّسد الساقية مسة امجلال،ويف القصيدة جتُ  والهبجة،

 .لنداىما
  

  
  
  
  
  
  
 

    هللاهللاهللاهللا

    النّورالنّورالنّورالنّور
 البيتالبيتالبيتالبيت    الكونالكونالكونالكون

    النّورالنّورالنّورالنّور

  الساقيةالساقيةالساقيةالساقية
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اdي يرتمج عن وظيفة الساقية  " إالبريق "وهو   خفي�  ويف البيت الشعري يتّرسب جزءٌ 
،فٕانّه يف البيت املوايل يعمل  عىل هامشـيةً  ال�ً وعs قياÛا، فٕاذا اكن يف البيت الرابع حيمل د

،   ) امخلرة(ٕازاحة جامل الساقية وانكسار صورهتا  ٔامام صورة هذا السائل  السحري 
  :حيث يقول 
فأرسلَْت من مف إالبْريق صافيًة         ٔنّام ٔاخُذها «لَعني ٕاغفاءُ  -5  

فة عادة تو9 «ليشء فالّص ، )صافيةً (وهنا نتساءل ملاذا ركّز الشاعر عىل الصفة 
العارض واdي يفلت «سـمترار،  وكذا ماهية امخلرة اليت يه ٔاقرب ٕاىل الّرمز والومه،  

د، من الواقع والصفاء يف البيت يفّجر دالالت امخلرة وينقلها  من عاملها احملسوس ٕاىل اOرّ 
اعر يف توظيف الشّ كفاءة ُ ورانية، وهنا تربزٕاىل الفكرة ،  من ظلمهتا أالرضية ٕاىل سامهئا النّ 

امخلرة  واسـتقصاء داللهتا،  حيث يركّز عىل  ثقافته العلمية  و ا�ينية  السـتكناه جوهر
) احلّيس (وليس اجلانب الظاهري  –طاقة التغيري والتبديل  –البعد  اجلوهري  للخمرة 

  .مهنا
عرصه، رتمج البعد العلمي لو عرب مؤرشات لغوية يدخل ٕاىل جوهر فكرة علمية تُ 

فاملادة عدمية القدرة جامدة، لكن   –تأثري احلرارة عىل املادة  –وذu من خالل تبيان 
تتحّول من طبيعهتا أالصلية ٕاىل طبيعة أخرى ) احلرارة(عندما تتعرض لعامل خار- 

بيد تُ  ،  احلرارةُ تقل مقاومة املادة،وبعبارة ٔادّق  ،  ولكّام ازدادت احلرارةُ )السائل/ الصلب(
ا أالصلية، فقدها طبيعهتَ ويه  ال تفنهيا متاما، لكن تُ  –مضادة للامدة  –ا هو مادي ّلك م

ٔالن ما نسّميه امضحالل املادة واندöرها ٔاوظهورها ... عدم فناء املادة"فالعلوم املادية تؤكّد 
ووجودها ما هو ٕاّال جمرد حتّول يف اجلوهر سواء اكن يف حتّول الفحم احلجري ٕاىل حرارة ٔاو 

تغيري يف  –ٕاّن هذه الظواهر يه جمرد تغيري يف املادة ....حتّول احلبوب ٕاىل حلم حيوانيف 
تُسـهتù طاقة يف حتّول املادة من حا� ٔالخرى، ٔاو تنتج طاقة من هذا .... نوعيهتا ال غري
  . )9.("التحّول ٔايضا

ه وُختّدر فامخلرة النواسـية يف تدفRقها النوراين تأرس برص متلقّهيا وتنساب ٕاىل ٔاعامق
،  ومن هنا ندرك الّرس يف ربط الشاعر بني امخلرة }ٔنّام ٔاخذها «لعني ٕاغفاء{ وعيه 
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وأالنوار،والصورة التشبهيية هنا تسـتفّز العقل قبل البرص،ويف ٔاذهاننا مجs من التداعيات 
ي أالنوار لكّام ازدادت قلّت  مقاومة ما هو ماد ٕانّ : والتأويالت حولها،حيث ميكننا القول

ور،  رصحي لها، ويف القرآن  الكرمي ٕامياءات وٕاشارات لهذا اجلانب، فامجلع بني أاللوهية والنّ 
اموات وأالرض  مثُل نوره مكشاكة فهيا مصباُح املصباح ُيف ُهللا نوُر السّ :"يف قو� تعاىل 

اكد زجاجة الزجاجُة  ٔهنا كوكب درّي يُوقد من جشرة مباركة زيتونة ال رشقية وال غربية ي
  ) 35(سورة النور االٓية ) 10" (زيُهتا يُيضء ولو مل  متسسه ¡ر،  نور عىل نور

بيان تأثري النور عىل املادة، وذu حني طلب  )لكمي هللا(ولنا يف قصة موىس            
الرؤية مسـتحيs «لنظر ٕاىل  يدرك ٔانّ  ، وهللا)النظر ٕاىل اVّ (البرص من بوابة  الرؤيةَ 

ّ طبيعة موىس امل حيث ال ميكنه حتّمل أالنوار إاللهية الساطعة،ؤاثناء جتّيل  ،)تراب(ة ادي
 هوعيَ  دَ قَ ، فالنّيب موىس فَ *من هول املشهد) عليه السالم (اخلالق للجبل، ُصعق موىس 

و«لتايل مل يمتكّن موىس من  ،إالالهية اليت بّددت اجلبلَ  ه العقيل بفعل أالنوارٕادراكَ و 
  .)احلدث اdهين(الرؤية

ومما جتدر إالشارة ٕاليه يف هذا البيت هو خروج الشاعر عن املألوف �ى شعراء 
يكون بعد  عادةً  عىل اجلسد، فالتأثريُ  امخلرة عند احلديث عن   مفعول امخلرة وتأثريها

ب ٕاّال الّرش  ، ٕاّال ٔاّن ٔا« نواس ال يؤّدي طقوَس معينةٍ  قوٍس بشلك جامعي وفق طُ و تذّوقها، 
ٔانوارها وضياهئا، وهذا ما يطرح تساؤال �ينا حول ما يقف وراء  بعد ßسـتغراق يف

 .املشهد
فالصورة الشعرية يف البيت ترتكب وفق رؤية ختييلية مرهفة وحادة،  حيث  

ورانية دساكر امخلرة املعمتة وٕابريق امخلرة يف يد الساقية وسـيالن امخلرة النّ : تتشلك من 
ؤّن الكؤوس ) مف إالبريق(قة تحة ضيّ بشلك معودي حنو الكؤوس من ف ) الصافية(

الصورة  و9ٔاال تُ   -ور فهياتوّجه املادة حبلول النّ  -لشدة صفاء امخلرة   " مصابيح"ا سـتغدو 
و«Xيال الفاريس الضارب ) النور(بواقع نفساين يكشف عن عالقة الشاعر «لضوء 

" سة النّار املقدّ " تù –الم رصاع النور والظّ  -حول "*ُزرداشت "جبذوره حنو تعالمي 
ار اسـية عظمية قامئة عىل احملراب املبين من احلجارة،  وُحجبت قاعة النّ وضع يف ٔس حنُّ تُ 
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" مبارشة  هذه عن قاعات املعبد أالخرى حبيث ال ميكن للمصلّني يف املعبد ٔان يروا النارَ 
املدن وحماريب القرى  شعلون نريان  معابدية ومهنا اكنوا  يُ ار اللكّ وهذا «لنسـبة للنّ )  11(

واملنازل لتأدية طقوس العبادة بعد التحديق يف ٔانوارها،  فهذا ßجنذاب الوجداين النفيس 
يتآلف مع القمي اليت تصارع، وZليا مع بصيص النور اdي يصارع "حنو ٔاحالم الضوء 

كريس، عىل وتù اللعبة الضوئية،  امللعوبة عىل ...املنسكب ون القويّ ذu اللّ ....ا�Åجري
حبيث مل يعد يف مقدورمك رفع ٔاعينمك عهنا فهـي موجودة وجديرة .... ٕابريق، عىل آنية حناسـية

  12"«لوجود

ور ّرس حتّول ق هبذه املادة الكونّية أالصلية � ما يربره، فالنّ وشدة التعلّ    -
ره خللق صوّ  فتيال ،  dا اّختذ منه الشاعرُ واملادة منفعsٌ  ور فّعالٌ النّ  املادة وتقلّهبا،

الشعرية والربط بيهنا عرب ٔابيات القصيدة، وميكن للمخطط التايل ٔان يربز حضوره 
  ãطط (  -:من البيت الثاين ٕاىل السابع سواء «للفظ الرصحي ٔاو مبا يقابXم  = ا

  ) .ب= البيت 
نور / ٔاخذها «لعني+ صافية ) 4ب(نور /ٔالالء ) + 2ب(نور /صفراء             )م(
 . )10ب(نور /ة درّ ) + 7ب(نور ؤانوار ؤاضواء ) 6ب(نور / رقّة و لطافة ) + 5ب(

تù " ار اOوسـية «لنّ " بنا من هوس الشاعروهذا التكرار يلغي ßعتباطية ويقرّ 
ّ  الشعs القدسـية اليت تشق طريقها للمتظهر يف لكّ  ص، وفقا ع عىل فضاء النّ بيت والرتب

 –الالوعي  فاع عن عقيدته املوروثة، ٔالنّ قاصد الواعية يف ا�ّ لرغبات الشاعر ا�فينة ٔاو امل
، السـB ؤاّن النص جاء يف سـياق املدركُ  نفّذ اخلطط وأالفاكر اليت يرمسها العقلُ يُ  –عادة 

 ).حترمي امخلرة(رفض دعوة النظام للشاعر لالمتثال لتعالمي ا�ين إالساليم 
للقبض عىل ماهية امخلرة  ٔاقىص حدّ عرية ٕاىل ره الشّ صوّ  ومن هنا يدفع الشاعرُ 

  : مرتكزا عىل احلوافز البرصية وثقافته العلمية والفلسفية، ففي قو� ،وحقيقهتا
  

  رقّت عن املاء حّىت ما يُالمئُهَا          لطافًة، وجفا عن شلكها املاُء  -6
ُمتكئا يف  لليشء املادي،" احلقيقة"و " املاهية"انشغال الشاعر مبسأ�  نلحظُ
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الكميياء والفزيÅء {ذu عىل اخللفية املعرفية لعرصه، من خالل تطّور املعارف اXتلفة 
فالبيت الشعري ينفتح عىل مفاهمي عرصه الفلسفية حول املادة } ....والفلسفة والطب
، ولعل ٔافضل ما ميكن }الهيوىل، الصورة،  المكية،  الكيفية،اجلوهر{وخصائصها مثل 

ذا البيت  املرتبطة مباهية امخلرة  املامسة  لعنرص املاء،  هو تبيان  عرضه ملقاربة دال�  ه
  :يت وفق الشلك االٓ }الروح وخصائصها{و } املادة  وخصائصها{ٔاوجه ßختالف بني 

  
  
  

  اللطافة  -                           الكثافة  -                   
                   -   sالهيئة(الكيف   -                          )المك(الكت(  
  )المكون(ال حمدود  -                  )  التحقّق(التعّني  -                   

  )القّوة(الهيوىل  -         املاّدة                      -                   
  )الشعور + حلدس ا(إالدراك  -                    )احلواس(إالدراك  -                   

  
جتاوز  وهذا الشلك يساعد¡ عىل فهم مقاصد الشاعر يف البيت، فهو حياولُ 

عىل ) الهيوىل(عدها الظاهري الصوري والتغلغل ٕاىل ماهيهتا وجوهرها احلقيقي امخلرة يف بُ 
، ويُقصد «ملادة هنا العنرص والطينة "*املادة متقّدمة عىل الصورة يف الزمان ٔانّ "ٔاساس 

  . وىل، والصورة          الشلك والهيئة والصيغةوالهي
 –ما ال حيتوي يف ذاته شيئا غريبا عنه  –اعر يبحث عن امخلرة اخلالصة فالشّ 

امخلرة ليست من  عن جوهرها، وتبعا ud يعلن ٔانّ  غريبٌ  يشءٌ اليت ال يفسدها ويلطخها 
يف اجلوهر، رمغ التشابه بيهنام طبيعة املاء، مع اسـتحا� امجلع بيهنام كيشء واحد، الختالفهام 

/ الزيت(طافة والّرقة فهام متنافران مثل بعنرص اللّ  يو�، فاالختالف مرتبطٌيف عنرص السـّ 
  :  وفق المتثيل العلمي االٓيت) املاء

  

 )وصافأ( الروح  ) ٔاوصاف (املادة 
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 .وحدة اجلوهر/حيدث امزتاج Zم) = ماء(املادة ) + ماء(املادة 

 ).اختالف طبيعة ّلك مهنام(م ال حيدث امزتاج Z) = زيت(املادة ) + ماء(املادة  -1

  كثافة الزيت  ]ٔاكرب من [  كثافة املاء                                                     

ّ  وعليه املادة                                                      ليست   يت تنتجُ ال

  ). طبيعة ّلك مهنام فسادُ (مباء خالص وال زيت خالص                                       

املاء          / جوهر قامئ بذاته، وبذu تأىب ٔان تكون حمّال لغريها  امخلرةَ ٔان ّ وهذا يكشُف  - 

 ).امخلرة ٔاشّد لطافة ورقّة(

 الشاعر، والزيف هو وظالل املعىن يف البيت تشري ٕاىل ظاهرة الفساد يف عرص
، فالشخص }الزيف/، احلقيقة مّدعي العمل/اكفر،  عامل /مؤمن{السائد، و«ٔالخص النفاق   

بني امخلرة واملاء ليرشهبا هو حتايُل عىل النص ا�يين وتزييف  حلقيقة ) ميزج(اdي يُزاوج 
بذu يقتل رو"ا،  لحقه جبوهر امخلرة عند ٕاضافة املاء ٕالهيا، فهو ظر عام يُ الرشع بغّض النّ 

ونظري هذا السلوك العدواين عىل اسـتقاللية أالشـياء وتفّردها يف اجلوهر قتل روح إالنسان 
يف " احلزنُ  بتواجده يف حميط ال ينسجم مع رؤاه وختّيالته ومعتقداته، فأبو نواس ينساُب 

متسائs  عادة والغبطة، فيجّسد يف قلقه وحزنه روحا حائرةشعره حّىت يف ٔاكرث حلظات السّ 
الم النفيس والهدوء الرو9، ويف مثل هذه احلاالت تقوى �يه ّد يف البحث عن السّ جتِ 

 ،ãيف روح إالنسان، فتكشف اللكمة �يه عن حاالت نفسه، عن املعّمت يف داخ Åرؤ
وينفذ ببصريته احلادة ٕاىل ما ختبئه املرئيات من معان ؤاشاكل فيفتح العيون عىل ما فهيا من 

  13"ٔاو للحنني   دم وتصبح أالشـياء املادية �يه جتسـيدا للحزن ٔاو للنّ ....روعة 
 

معبوده القدمي، واdي يتجّسد  "            النور"ٔاو " النار"ويبدو ٔاّن حنني ٔايب نواس هو
يف البيت املوايل، واdي يتتبّع فيه جوهر امخلرة وطبيعهتا النورانية، بعدما ٔابعدها سابقا عن 

الباردة والرطبة واملتحركة ٕاىل املاكن، فامخلرة ¡ر توّ� احلرارة ونور تتوّ� عنه طبيعة املاء 
  : عوامل نورانية شفافة، حيث يقول
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فلو مزجَت هبا نورا ملازَ�ا        حّىت توّ�ُ ٔانواٌر ؤاضواءٌ  -7  

 
فالنور هو اخليط اdي يدير احلدث الشعري ويربط صوره يف هذه القصيدة، 

اسـية رقيقة وصافية ومن طبيعة نورانية، ويأخذ منحى حركة القصيدة اجتاهه حنو وّ فامخلرة النّ 
  ٕان لّب امخلرة ورو"ا الاكمنة مسـمتدة من :التجريد ومفارقة الواقع احلّيس، و«ٔالحرى نقول

وٕاىل مصدره النوراين، وفق  -املوجود اdي يعود ٕاىل بدئه –النور، ويه  
  :الشلك التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فامخلرة قبل ٔان تكتسب طاقة التغيري والتبديل وٕافناء إالحساس «لوجود         
حىت تأخذ شلكها ) التخّمر(اجلسامين، تقطع ٔاشواطا يف النشأة والتكوين والنضج والتحّول 

تشع ّمن شدة صفاهئا يف الكؤوس ) الشمس(الهنايئ، حيث تصبح طاقًة من ٔاصل نوراين 
شارهبا وتنقã من حال ٕاىل حال ٔاخرى، تنقã من عامل احلّس وتوّ� حرارة وطاقة يف بدن 

ٕاّن اجلانب الرو9 : والوعي الثقيل ٕاىل عامل الروح واخلفّة والشفافية، وعليه ميكن القول
تتسم «التّساع وßنتشار } أالحاسيس، املشاعر، امليول، ßنفعاالت، التخّيالت{للاكئن 

من جنسها،  ولكّام ّمت تغييب حّدة العقل،  فالقلب حميط  لكّام ّمت تغذيهتا بأشـياء) التوا�(
شاسع ويزداد فيه النشاط الرو9 اتساعا، فاd اdي مل يسعه هذا الكون الشاسع «عتباره 

    ))))نورنورنورنور((((الشمسالشمسالشمسالشمس ................لسامءلسامءلسامءلسامءاااا

 أالرأالرأالرأالرضضضض

العنب من العنب من العنب من العنب من     جتّردجتّردجتّردجتّرد((((العنب العنب العنب العنب     عصريعصريعصريعصري........................عنقود العنبعنقود العنبعنقود العنبعنقود العنب....................    ))))ونضجونضجونضجونضجمنمنمنمنوّ وّ وّ وّ ((((    كرمة العنبكرمة العنبكرمة العنبكرمة العنب
غغغغذاء روذاء روذاء روذاء رو9999    )    ......)    ......)    ......)    ......طاقة طاقة طاقة طاقة ((((اااامخلمخلمخلمخلرة  رة  رة  رة  )   .....)   .....)   .....)   .....سائلسائلسائلسائل((((ختختختختّمره ّمره ّمره ّمره ) ......... ) ......... ) ......... ) ......... املادة وحتّو�املادة وحتّو�املادة وحتّو�املادة وحتّو�

....    
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ا ا ا ا :"جوهرا المتناهيا، قال وسعين قلب عبدي، وعليه نفهم ّرس قو� تعاىل  ًً وأنزلنا ٕاليك روحوأنزلنا ٕاليك روحوأنزلنا ٕاليك روحوأنزلنا ٕاليك روًحً
  . للقلب هو غذاء للروح وقُوتآن الكرمي، ف يف وصفه للقر " من عند¡ من عند¡ من عند¡ من عند¡ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ٔان  ّمما يسـتلزم " هللا"ٕاّن الروح مصدرها  -:ومن خالل هذا المتثيل ميكننا القول  
واdي ) اجلسم(والعالقة مبصدرها حيجهبا  الوجود الفزييقي ....تسـمتد وجودها وقواÛا منه

لروحية تأخذ يف اdو«ن والتاليش لكام َضُعفت مينع الروح من التحّرر والتحليق، والطاقة ا
صلُهتا «ملصدر، فالقمية اليت  نعطهيا لليشء يه اليت تسمح بتعّينه وٕاشعاعه، وميكن الربهنة 

املزُج "علميا عىل هذا  التصّور وفق الثنائية اللفظية اليت اسـتخدÛا الشاعر يف البيت ويه 
  " والتوا�ُ 

  
  
  

   لسفيللسفيللسفيللسفيلاااا املصدراملصدراملصدراملصدر

 العلويالعلويالعلويالعلوي    املصدراملصدراملصدراملصدر

 

    السامءالسامءالسامءالسامء

ضضضضاالٔر االٔر االٔر االٔر 
 ضضضض

    هللاهللاهللاهللا

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

 الزنولالزنولالزنولالزنول

    اللغةاللغةاللغةاللغة    الوسـيطالوسـيطالوسـيطالوسـيط

    التواصل التواصل التواصل التواصل هللاهللاهللاهللا(
 ))))البرشالبرشالبرشالبرش////

    ))))طاقةطاقةطاقةطاقة====روروروروحححح    ((((    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن

)... )... )... )... روروروروحححح/ / / / مادةمادةمادةمادة((((    إالنسانإالنسانإالنسانإالنسان)...)...)...)...القرآنالقرآنالقرآنالقرآن((((الكتابالكتابالكتابالكتاب)... )... )... )... النبوةالنبوةالنبوةالنبوة((((التجسد املاديالتجسد املاديالتجسد املاديالتجسد املادي............الوالوالوالو9999
ßسـتقرار والطمأنينة ßسـتقرار والطمأنينة ßسـتقرار والطمأنينة ßسـتقرار والطمأنينة ............نتانتانتانتاجئجئجئجئ)...)...)...)...إالميانإالميانإالميانإالميان((((تقوية الروتقوية الروتقوية الروتقوية الروحححح)......)......)......)......معاين معاين معاين معاين ((((آن آن آن آن ة القر ة القر ة القر ة القر ففففووووظظظظيييي

 ....والسعادةوالسعادةوالسعادةوالسعادة

 + . وٕاشعاع أكوٕاشعاع أكوٕاشعاع أكوٕاشعاع أكرثرثرثرث        توجهّ توجهّ توجهّ توجهّ ) ) ) ) 120120120120((((مصبامصبامصبامصباحححح    ====    نور نور نور نور ) ) ) ) 60606060wwww((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«يئيئيئيئ    ++++    نور نور نور نور ) ) ) ) 60606060wwww((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«يئيئيئيئ    

  ضعف وتاليش حضعف وتاليش حضعف وتاليش حضعف وتاليش حىتىتىتّىت ßنطفاءّ ßنطفاءّ ßنطفاءّ ßنطفاء        ==== 40404040wwww ( ( ( (((((wwww20) 20) 20) 20)((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«يئيئيئيئ        ----) ) ) ) 60606060wwww((((مصبامصبامصبامصباحححح    ككككهر«هر«هر«هر«يئيئيئيئ -



 العدد التاسع عرش                                                           جمs لكية االٓداب و اللغات

 

 2016 جوان                                       406                                         لكية االٓداب و اللغات

ة تتحمك يف الظواهر النفسـية وا�ينية وßجEعية ٕان ّهذه القوانني أالساسـي
فلكّام ازدادت الطاقة توّ� إالشعاع يف اليشء نفسه والتغّري واحلركة واحلياة، ولكام  ٔايضا،

  .تالشت الطاقة وضعفت تكون سببا يف حتّطم اليشء واندöره
مصدر  فامخلرة النواسـية تشرتك مع النص ا�يين يف الفعالية والتأثري، فهام من

ميثل أالصل واجلوهر، ٔاي الطاقة ٔاو ٔانوار أاللوهية، وهذه الطاقة عندما تشّع يف  علويّ 
الرتباطها خبيط رو9  أالفراد وامجلاعات توّ� طاقة نفسـية ٔاعظم ؤاكرب، فتEسك امجلاعة

ٕاذ ٔان الرشيعة ٔاو العقيدة جتعل النّاس عىل صعيد واحد من احلرية  واحد ومبصدر واحد،
ّ واملساو    .ة واملساواةاة، وامخلرة جتمع النداىم عىل صعيد واحد من احلري

ٔاي رابطة روحية،  واdي جيمع " العقيدة"فاdي جيمع ٔافراد الفئة املؤمنة هو 
 ،داىم عىل صعيد واحد يه امخلرة وحياول ٔابو نواس جاهدا ٔان يعطهيا بعدا روحيا ٔايضاالنّ 

متثّل يف قرارة نفسه حبثه عن   وراء امخلرة عرو لعّل املعاين الروحية  اليت يتلمسها الشا
بني إالنسان واdات إاللهية öنيا، ومن  مث ّما حلقة االتّصال ما بني إالنسان واملثل ٔاوال، "

جند تفسريا لرفضه عامل العبث واOون واجتاهه ٕاىل عامل آخر فيه توبة ونسك هنا قد جند 
مع ٔان توبة ٔايب نواس جاءت   )14("السالمينا- فيه ذاZ ٔاعىل جيد �هيا الطمأنينة و 

   . متأخرة مقارنة بفرتة جمونه
واسـية ٕاّن احلقل ا�اليل اdي تدور يف فلكه امخلرة النّ : وانطالقا مما سـبق نقول

وهو احلقل نفسه اdي تدور يف فلكه معاين العقيدة } التقديس/أالنوار{هو 
، عن روح امخلرة، )اجلوهر(و نواس عن ،  وهنا نتساءل ملاذا يبحث ٔاب}التقديس/أالنوار{

ٕاّهنا طريق ٔايب نواس لتجاوز السطح والنفاذ :وليك نتعمق نقول عن الروح بصفة خالصة 
ور حيث يسـتأنس � ويضع نفسه يف والبحث عن منابت النّ  ،ٕاىل عوامل الكشف وإالشعاع

خرية املتعددة حا� شعورية مرهفة، بعيدة عن إالدراك واحلس ّواdاكرة، هذه العنارص االٔ 
تعمل عىل تشتت ßنتباه وتقلّب أالحوال عند الاكئن، ٔالّن النفس تنقبض لكام ٔاحاطت هبا 

تقلّب ٔاحوال النفس ¡جت عن تقلّب  ؛ٔاي)املرض املوت، اجلوع،  اخلوف، احلرب،(النقائص
ترتسم مأساة ) التارخي(مظاهر الكون والطبيعة وتقلّب القمي، ويف لوحة الزمن أالبدية 
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إالنسان ؤافراحه حتت دورة الشمس الرسمدية، فالاكئن إالنساين تتنازعه قوZن تبدوان 
  .خمتلفتان متاما

  
  ..........بن الطبيعة بن الطبيعة بن الطبيعة بن الطبيعة جبجبجبجبسمهسمهسمهسمهاااا    ..........    .........عبد لٕال� بروحهعبد لٕال� بروحهعبد لٕال� بروحهعبد لٕال� بروحه......

  إالنسانإالنسانإالنسانإالنسان                                        هللاهللاهللاهللا
  الطبيعةالطبيعةالطبيعةالطبيعة

  
  

 الظهورالظهورالظهورالظهور                                                اخلفاءاخلفاءاخلفاءاخلفاء        

  
  املظهر                                                                  اجلوهر      

  
فإالنسان يرتدي ثوب الطبيعة والاكئنات جبسمه ويف الوقت نفسه يسعى جاهدا 

من طبيعة علوية ال ندري ّرسها وجوهرها، والروح يف الزنوع حنو روحانية ال حدود لها، 
س ؤاحوال املادة، يف الرعاية اخلفية مظهرها ال خيفى علينا يف تقلّبات ٔاحوال النف غري ٔانّ 

املّيت، يف الاكئن " اليشء"اليت تزنع قمية " املوت"لسالمة الكون والاكئنات، يف ظاهرة 
واجلسد / بعقã وكينونته ورغبته، فالروح علوية خا�ة" المنوذج أالوحد املمتّزي "إالنساين 

ه البيت املوايل من حيث وهو ما يكشف عن ،)املوت(عرضة للزوال هيدده الزمن) مادة(
  :ا�ال�

  دارْت عىل فتيٍة دان الزماُن هلم        مفا يصيهبم ٕاّال مبا شاُؤوا -8
من يف هذا البيت ختتلف ّمعا هو مألوف، فقد معد ٕاىل قلب فرؤية الشاعر للزّ 

، ٔالننا لو ٔاسقطنا صور املعاين الشعرية املتعلقة )املوت(معاد� عالقة إالنسان «لزمن
رانه وان جندها ترتبط بفكرة الزمن ودو أالظعان وصور املعاين ا�ائرة عىل احلي طالل و«الٔ 

لقوة املاحقة املسـمتر،وما يتوّ� عنه من ٕاشاكليات، ٔامهها العدم اdي هيدد الاكئنات، فا
  .)املوت(:هو فيه هذه القوة «لنسـبة للاكئن احليّ  والشلك اdي تمتظهر)الزمان(للوجود يه 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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        اجلسداجلسداجلسداجلسد
 

    احلواساحلواساحلواساحلواس

        الروالروالروالروحححح
        

        النفسالنفسالنفسالنفس
        

    العقلالعقلالعقلالعقل
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ومن هنا يشعر الاكئن مبحدوديته عىل مسـتوى الوجود اجلسمي، واختيار الشاعر 
تدّل عىل صيغة احلركة من �ة وانتظام النداىم عىل شلك حلقة من �ة } دارت{للفظة 

öنية، ودوران أالفالك عادة يوّ� إالحساس «لزمن اdي يرشب حياتنا ببطء، ٔاما دوران 
عان ما تبطل إالحساس «لزمن، فغايهتا يه ٕايقاف جعs كؤوس امخلرة عىل النداىم رس 

الالزمن، عامل ال حزن فيه وال عقل فيغيب بذu /إالحساس «لزمن لولوج عامل الالوعي
املوت، وال يتأىت هذا أالمر ٕاال «حلضور /القلق الوجودي الناجت عن إالحساس «لزمن 

  . ا�امئ للخمرة
  
  
  
  
  
  

  

  ) الصريورة والتغريالصريورة والتغريالصريورة والتغريالصريورة والتغري.... .... .... .... الزمنالزمنالزمنالزمن( ( ( (          

    خةخةخةخةشـيخوشـيخوشـيخوشـيخو شـبابشـبابشـبابشـباب
 املوتاملوتاملوتاملوت

  طفو�طفو�طفو�طفو�

    ضعفضعفضعفضعف

  الوالدةالوالدةالوالدةالوالدة ةةةةلككككهوهوهوهو

 قوةقوةقوةقوة

        الاكئن  ينوجدالاكئن  ينوجدالاكئن  ينوجدالاكئن  ينوجد
  ::::يف الكون  بـيف الكون  بـيف الكون  بـيف الكون  بـ    

        روج روج روج روج اخلاخلاخلاخل
  من الكونمن الكونمن الكونمن الكون
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اdي وضعناه عن قدرة امخلرة عىل فّك الزمن التعاقيب ٔاو  يكشف هذا اXطط
تعطيã وامليض حنو ا�ميومة والتنامغ ا�اخيل التام للاكئن البرشي، كام يرمس طبيعة العالقة 

حبث العقل عن ا�الالت مدفوع من قبل موضعه يف داخل  ٔانّ " بني اجلسد والعقل، حيث
وحيتاجون ٕاىل حامية من ٕارهاب املوت  البرش جمربون عىل الفعل...جسد غري مكمتل

، السـB ؤاّن املوت قادر عىل حتّدي ٕاحساس إالنسان مبا هو حقيقي من خالل )15"(
ٕاىل  "«مين"و" زجيمنت"دفع  تغييبه عن احلس، واملوت مشلكة حقيقية لٕالنسان وهو ما

ة العقل العجز البرشي عن املصاحلة بني قدر " :ٔاي "فشل العقالنية الهنايئ"تسميته ب
  ).16"(الفائقة عىل السـيطرة عىل الزمن وفناء جسده اللحمي املقيّد زمنيا

هكذا يقّدم الشاعر دال� جديدة للزمن خمالفة للتصور العريب القدمي، فقد ٔاصبح 
وذu بتغييهبم لثنائية  خاضعا ٕالرادة النداىم يترصفون فيه وفق مشـيئهتم،" الزمن اXيف"

  .بفعل الُرشب املسـمتر/لوحدةالعقل واجلسد وحتقيقهم ل
  

ويتأكد بذu البعد النوراين للخمرة اdي يبّدد ويغّري لك ما هو مادي، حيث يشـمتل هذا 

 sشاؤوا يصيهبم، دان، دارت،{البيت عىل خالف أالبيات السابقة عىل ٔاربعة ٔافعال اكم{  

  عامل الصريورة والتغيريعامل الصريورة والتغيريعامل الصريورة والتغيريعامل الصريورة والتغيري

 اجلسداجلسداجلسداجلسد++++العقل العقل العقل العقل 

    ))))موجبموجبموجبموجب((((الالحق الالحق الالحق الالحق 

    السكينة والفرالسكينة والفرالسكينة والفرالسكينة والفرحححح    

        احلد الفاصل بني عاملنياحلد الفاصل بني عاملنياحلد الفاصل بني عاملنياحلد الفاصل بني عاملني        

ال ال ال ال ++++ال عقل ال عقل ال عقل ال عقل 
  

 عامل ا�ميومةعامل ا�ميومةعامل ا�ميومةعامل ا�ميومة )اااامخلمخلمخلمخلرةرةرةرة((((

    السابقالسابقالسابقالسابق) ) ) ) سالبسالبسالبسالب((((

 املوتاملوتاملوتاملوت ////التوتر الناالتوتر الناالتوتر الناالتوتر الناجتجتجتجت عن الزمن عن الزمن عن الزمن عن الزمن
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  : وفق دال� ضدية تنهتـي بقلب املوازين

  

  

  

  

  

  

  

يف الوجود ال يكون ٕاّال من خالل خاصيته الزمنية  فالشلك يكشف ٔاّن احلضور
وßنفالت من بيت الوجود ال يكون ٕاّال عرب بوابة امخلرة واليت تفتح عوامل جديدة  للاكئن 
عرب قّوة الطاقة الاكمنة فهيا، لتسمح بذu للنداىم «متالك ٔاروا"م وقلوهبم ؤاعامقهم امحلميية 

اختفاء الوعي وانفتاح اXيs وتصبح بذu كؤوس وتتحرك هبم يف فضاءات  شفافة بفعل 
امخلرة والساقية والنداىم يه العوامل الفاتنة للروح النواسـية اليت ٔاتعبهتا رصاعات احلياة 
وتقلبات أالزمنة، فامخلرة يه الرمح الرمزي اdي يمتوضُع فيه الشاعر لُيوّ�َ دالالت ضّدية،  

نواس أسري املايض من خالل تصدع بيته الوجودي فاالٓخر ٔاليب  -الEيه «لغري-مضن جدل
، فأجواء )املرأة(واdي يسقط عليه تصّدعه اdايت لفقدان املاكن وما يربطه به " الطلل"

الطلل تثري احلزن والباكء ودالالت املوت، ٔاّما ٔابو نواس حفزنه وباكؤه يأخذ و�ة جديدة،  
  :ٔاملهتا تصورات جديدة، لقو�

   ٔابْيك ملزنٍ�        اكنْت ُحتّل هبا هنٌد ؤاسامءُ لتùَ ٔابْيك وال - 9

 املوتاملوتاملوتاملوت////الزمنالزمنالزمنالزمن

    يبيبيبيبــــدددددددد

            

            

 

        ))))النورالنورالنورالنور( ( ( ( الضوء السامويالضوء السامويالضوء السامويالضوء الساموي
  

    اجلوهراجلوهراجلوهراجلوهر

  اااامخلمخلمخلمخلـرةـرةـرةـرة

 العارالعارالعارالعارضضضض

 اجلساجلساجلساجلســــدددد
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ٕاّن ٕاعطاء ٔايب نواس امخلرة ٔابعادا نورانية واسـتقصاء داللهتا : ومن هنا ميكن القول
البعيدة اكن لغرض ٕاقامة ا�ليل واحلّجة عىل املواقف واالٓراء اليت يتبناها يف آخر القصيدة 

واحلضاري، فالوقوف عىل الّطلل وتتبع املرٔاة اجتاه املوروث أالديب وا�يين وßجEعي 
هو الظاعنة ووصف الرحs يف الصحاري القاسـية، ٔاصبح نغمة ¡sة وسط جمالس اللّ 

والرشاب واملوسـيقى واحلدائق اXرضة والفضاءات احلضارية اجلديدة اليت طبعت العرص 
عارفة فضاءها العبايس، فرحs ٔايب نواس حنو امخلرة رحs الروح الشاعرة السكرى ال

.                                                                                   اخلاص
،  فٕاّن أ« )املرٔاة احملبوبة(وٕاذا اكن الطلل برمزيته يقف حائال بني الشاعر وجوهرة حياته 

حيث ينأى بلغته عن ويريد لها بيتا خاصا يليق بقميهتا، ) امخلرة(نواس يقّدس دّرته المثينة 
الروح ٔان تسكن /، فهو يرفض لهذه امخلرة)الشاء خمية، إالبل،(املعجم اللّغوي البدوي من 

احلضور ا�امئ والنشوة الكربى وفيوض  والرحيل وßندöر، يريد لها بيتبيتا يرمز للطلل 
ذu يعلن رصاحة ليك ال تفارقه وال هو يفارقها،  وهو ب - القصور الفخمة-أالنوار والهباء التام

عن ميالد عرص جديد وثقافةمسـتحدثة،  قواÛا الفردانية وßسـتقاللية وحرية التفكري 
، ش£ يشءوالتعبري وßختالف  وßحرتام، وهذه احلضارة اجلديدة ال يربطها «لقدمي 

  :حيث يقول  ومضمو¡،
  

  بُل والشاُء حاشا �ّرة ٔان تُبىن اخلياُم لها         ؤان تروَح علهيا االٕ  - 10
فالبيت محمّل بدال� الّرفض وßستبعاد للك ما يرمز للقدمي، واستبدا� بمنط 

ايت جديد تكون فيه امخلرة رمزا للتحّرض والرتف، وعالمة من عالمات احلداثة الشعرية، يح 
فهـي ٕايذاٌن مبيالد ٕانسان جديد يُقدس فردانيته وحريته ويريد حياة ممتلئة وصاخبة تعّج 

ة واحلركة، وٕايذاٌن كذu مبيالد عرص عقالين جديد معياره ßختالف  والقلق «حليا
والشك واXاطرة واملنفعة واحلرية والتجريب، ومسته ٔان ال ٔاحد ميù اليقني واحلقيقة 
املطلقة، فرشط اليقني يف معرفة أالخالق، يراه الشاعر ُمصادرٌة للعواطف  واملصاحل 

  :ربة الرفض وتنهتـي برفض الفتوى وأالحاكم أالخالقيةإالنسانية، فالقصيدة تبدٔا بن
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  قُل ملن يّدعي يف العمل فلسفًة        حفظت شيئا وغابت عنك ٔاشـياُء  - 11
واجلدل القامئ يف العرص العبايس حول الكثري " نسبية املعرفة"والبيت يثري قضية 

ملسلامت ا�ينية من املسائل  واليت فتحت ٔابواب الاليقني  والالحقيقة،  حيث اهزتت ا
من ) زعمي املعزت�(وأالخالقية وعىل طريق اجلدل والربهان يرى الشاعر ٔاّن ٕابراهمي النظام 

ٔادعياء العمل، ٕاذ كيف حيّق � ٔان يُفيت «خللود يف النار ملرتكب الكبرية، ومطالبته للمذنب 
وى، وّلك ذu «لتوبة تدّل عىل ٔاّن النّظام ٔادرك حقيقة ا�ين وفقه مقاصده ونطق «لفت

ٔالّن معرفة إالنسان وعلمه تقوم عىل ٔاساس التجربة " ٔايب نواس"رضٌب من الومه يف اعتقاد 
واdاكرة والفهم اdايت، وهذا أالمر نسـيب يتفاوت فيه البرش وخيتلفون يف الرٔاي والتأويل،  

اس فكيف حيمك كام ٔاّن انغامس النظام يف البعد ا�يين جيعã غائبا عن العوامل اخلاصة بأيب نو 
عىل امخلرة «لسلب وهيّدد بعواقهبا وهو ال يعرف عن جوهرها وخصوصيهتا شيئا، والشاعر 
حياول جاهدا جتاوز ثقافة أالوامر والنوايه وإاللزام ٕاىل ثقافة بال ٕالزام وال ٔاحاكم وال 
هتديد، فاخلالق اdي ٔاحاط بلك يشء علام ترك ٔابواب التوبة مفتوحة، فكيف يصّدها 

  : ام ملا يالقيه من حرج خلروج ٔايب نواس عن أالعراف ا�ينية، حيث يقولالنظّ 
  
  ال حتظر العفو ٕان كنت امرٔاً حرًجا     فٕاّن َحظرَكه ُيف ا�ين ٕازراء - - 12
آل " ولقد عفا اVّ عهنم" :والعفو ترك املعاقبة عىل اdنب، كام يف قو� تعاىل  

عىل خالف احلرج اdي يدّل عىل الضيق  يرتبط «لقوة والصرب والسعة) 155(معران 
ومبا ٔان إالسالم هو دين الرمحة  ويه صفات خاصة «ٕالنسان،) 17(والشك وإالمث 

فقد حقق ما مل حتققه ا�Å¡ت أالخرى والفلسفات أالرضية،  والليونة،والتسامح والغفران 
  .و«لتايل نزع هذه املزاÅ منه هو تقليل من قميته

  
حنن نتأمل هذه القصيدة وحناول مراقبة ٕاشعاعاهتا اّ�اللية، ٔان ولقد تراءى لنا و 

العنارص املشلكة �،  عهاقصيدة وفق بنية مEسكة تتفاعل م الشاعر قد شلك موضوع ال 
وإاليقاع املوسـيقي املمتزي، وال ) الهيلك(ويEسك بناء املعاين فهيا مع البناء اخلار- للقصيدة



 بلقامس شعبان / ٔا ).......                                            دْع عنَك لْويم(امللمح ا�يين والعلمي يف قصيدة 
 
 

 2016جوان                                       413                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

تخدÛا الشاعر ال هتدف ٕاىل ٕاقامة بر¡مج وصفي لنقل صورة خيفى علينا ٔان اللّغة اليت اسـ 
كام يه يف الواقع، بل يسعى من خاللها ٕاىل تشكيل وعيه ورؤيته لٔالشـياء والعامل " امخلرة"

برؤى املهنج املوضوعايت كام " موضوع القصيدة"وتصوراته اdاتية، ولهذا فضلنا مقاربة 
ٔالّن هذا املسـتوى " احملايثة"  l’immanence" احملا�"ٔارش¡ سابقا و«ٔالخص عىل عنرص 

ãمن خالل لعبة العالقات ا�اخلية بني عنارصه، وهذا يسمح لنا ....يتناول النص من داخ
«النتقال من اللك ٕاىل العنارص اجلزئية والتدقيق فهيا الكتشاف التفاعل القامئ بني ٔابيات 

قرتاب من زاوية  النظر القامئة يف القصيدة وعالقهتا «ملوضوع أالساس، و يسمح لنا «ال
  .  وعي الشاعر وا�ال� التصورية اليت قام علهيا النص والكيفية اليت صيغت هبا معانيه

ؤاخريا ميكن اعتبار هذه القصيدة مسامهة معرفية فريدة يف عرص الشاعر املسكون «لقلق 
ؤابو نواس عىل اتّساع واجلدال، فالشعر عمل ومعرفة مشـبع بثقافة العرص وبعقائده ورؤاه، 

خميلته الفنية والشعرية ومداركه امجلالية، ترتاءى يف معانيه القصية شعs العقل الفلسفي 
والعلمي وبقاÅ جذوة العقائد الفارسـية القدمية اليت انطفأت مبجيء رÅّح إالسالم، ومن ٔاجل 

نص بدالالت ذu اسـتغرق الشاعر يف حبار المتثRل والتخّيل وحدس اللحظة ليفّجر ال 
، ليجعل القصيدة مبثابة صورة "امخلرة وقدسيهتا حسر" متنامغة تطوف حول موضوع

اdي يسـهتدف عقل القارئ «ٕالقناع ونفسيته وروحه «لتأثري عىل " قناعيالٕ لالتصال ا"
  . سلواك ته ورغباته،ليوصã ٕاىل التفاعل معه
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 .1147، ص2012لzراسات والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان 
 17املهنج املوضوعي ، ص  :عبد الكرمي حسن -3 
 .47املرجع نفسه، ص  :عبد الكرمي حسن -4 
 .8-7ط، دار صادر، بريوت، لبنان، د، ت، ص .ا�يوان، د:ٔابو نواس -5
،دار احلوار 1عيل ٔاسعد،ط:سـميياء املريئ، تر: جاك فونتاين -6

  .32، ص2003،الالذقية،سورية،
، دار حامد للنرش 1الّلون وداللته يف الشعر، ط :ظاهر محمد هزاع الزواهرة -7 

 .118- 116، ص2008والتوزيع، أالردن،
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