جملة اللغة العربية وآداهبا
السنة  ،11العدد  ،1ربيع  1436هـ
صفحة 136 -125
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آفرين زارع ،*1نجمة سلطان آبادي

 .1أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شرياز
 .2ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة شرياز
(تاريخ االستالم 2015/3/2 :؛ تاريخ القبول)2015/5/3 :

خالصة القول
التكرار على نظرية هاليداي وحسن هو إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو اسم عام أو كلمة
شاملة .يشيع التكرار يف الكالم التلقائي ويرجع شيوعه إىل قصر زمن التخطيط .هلذه الظاهرة النصية فوائد؛ حيث أدى
إىل أن يعمد األدباء منذ القدم إىل استخدامه يف نصوصهم .منها أنه يربط بني احملتوى القَضَوي للجمل يف أجزاء النص
املتباعدة ،ويساعد يف حتديد القضية األساسية والكربى يف النص ،مؤكداً على حمتوى معني أو تكرار الكلمات املفاتيح.
ستدرس هذه املقالة دور التكرار من منظار علم لغة النص يف متاسك النص على نظريه هاليداي وحسن مطبقة إياه
على خطبة من خطب هنج البالغة أال وهي اخلطبة القاصعة ،فاملنهج املتبع وصفي -حتليلي .حظيت لفظة اجلاللة
حيث تكررت أربعني مرّة فيها .هناك جمموعات ـ وهي من أنواع
بأكثر عناية يف اخلطبة القاصعة لإلمام علي
التكرار ـ سامهت يف إحكام نسيج اخلطبة؛ مثاين فِرَق من الكلمة العامة وأربع فرق من الكلمات الشاملة .التكرار من
منظار حنو النص حيظي بعناية كبرية يف اخلطبة القاصعة؛ وذلك بسبب خاصية التكرار للتوازن بني املعلومات
اجلديدة والقدمية يف النص وبالتايل تسهيل فهم القضية للمتلقّي .الكلمات األكثر تكراراً يف الكلمات العامة هي ما
ترتبط باإلنسان ،وبعد ذلك ما ترتبط بالزمان واالسم الدال على حقيقة .اإلنسان ،الفُرَص والزمن ،وهناية أمره ...كل
هذه الكلمات جتعل اإلمام يفكر فيها وحيدّث هبا أبناء أمّته.

الكلمات الرئيسة
التكرار ،التماسك النصي ،نظرية هاليداي وحسن ،اخلطبة القاصعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتبة املسؤولة

Email: dr.afarin.zare@hotmail.com
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مقدمة
ال خيفى أن للتكرار فوائد حيث أدى إىل أن يعمد األدباء منذ القدم إىل استخدام هذه
الظاهرة يف نصوصهم .وهو اصطالحاً يُطلق على اإلعادة املباشرة للعناصر .هناك عوامل
تؤثر يف استخدام التكرار يف النصوص املختلفة منها :موضوع الكتابة ،اخللفية الثقافية للمرسل
واملتلقي ،ومهارة الكتابة (شبل حممد ،2007 ،ص.)106
اُهتم بالتكرار اهتماماً كبرياً منذ القدم يف النصوص األدبية وخاصة يف كالم اهلل إىل أن
عدّ من خصائص التعبري القرآين (املطعين ،1992 ،ص .)321أشار البالغيون إىل أن التكرار
يأيت ألغراض عدة منها :التعظيم ،والتهويل ،والتهديد ،والتعجب ،والتنبيه .لكن النصيني ال
ينظرون إليه من حيث أغراضه بل ينظرون إليه كآلية لتماسك النص واستمراريته (بنت
إبراهيم ،2012 ،ص.)21
إن هنج البالغة أهم النصوص الواردة يف تاريخ األدب العريب بعد القرآن الكرمي .فهم
هنج البالغة وتعلم مجالياته األدبية وتوظيفها يف تعليم النصوص توجب ضرورة حتليل
خطَبها .من اآلليات اليت تكشف الستار عن اجلماليات الكامنة يف الطاقات التعبريية لنهج
البالغة علم لغة النص الذي قلما استخدمه الباحثون يف إيران لتحليل نص أديب حتليالً
متعمقاً ،رغم أن له فاعلية ال تنكر يف التحليل األديب.
ويعد التكرار بوصفه أحد أركان علم النص أداة لتحقيق ضرورة حبثنا وهي حتليل
مجاليات هنج البالغة وفهمها وتعليمها ،إضافة إىل أنّ التعرّف على أصول املناهج احلديثة
أمر ضروريّ ومهم.
فتهدف هذه الدراسة الكشف عن تأثري التكرار يف إجياد متاسك النص متاسكاً داللياً
وكشف مجالياته مطبقة إياه يف اخلطبة القاصعة من هنج البالغة مبنهج وصفي -حتليلي.
وأما بالنسبة خللفية البحث فقد ألف بعض الباحثني كتباً تبيّن نظرية النص أو جوانب
منها مع التطبيق يف بعض النصوص وذلك مثل كتاب شبل حممد ()2007؛ قدّمت املؤلفة
لكلّ فصل مقدمة نظرية وأعقب كل مقدمة ،تطبيق يعاجلها يف مقامات األديب األندلسي أي
السرقسطي؛ درست الباحثة لغة املقامات وفقاً لنظام علم النص دراسة أثبتت كفاءة هذا
العلم املستقبلية لتقدمي منهج دقيق لدراسة األدب .وهناك بعض احملاوالت درست علم النص
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دراسة تارخيية مثلما فعل مخري يف كتابه ( ،)2007فهو حتدث عن أصول النص وارتباط
اللغة بالنص وهكذا حتدث عن احملاوالت التأسيسية التنظريية للنص.
يعتمد كتاب الفقي ( )2000على بيان األسس الرئيسة لعلم النص ـ ومنها التكرار ـ
موضّحاً كل معايري النص بأمثلة قرآنية.
ومن النشاطات األخرى يف األدب العرىب كتاب فضل ( )1992الذي يؤكد على أن
تعاريف علم النص تتعدد .إنه حتدث عن نظرية اللغة وارتباطها بعلم النص وعلم اجلمال
والشعرية .مث حتدث عن بالغة اخلطاب واألشكال البالغية وعلم النص يف فصول متميزة،
ويف جمال التحليل والتطبيق اختار النصوص السردية من بني أنواع النصوص.
ومن املقاالت اليت تناولت موضوع التكرار ميكن اإلشارة إىل مقالة رمضان النجار (دون تا)
اليت عاجلت كيفية بروز التكرار وأنواعه وصوره املختلفة مقدمة لكل منها أمثلة من اخلطابة
النبوية.
كذلك ميكن اإلشارة إىل دراسة بنت إبراهيم ( ،)2012وعبداهلل مفتاح ( )2010اللذين
خصصاً التكرار وأنواعه وشروطه بالذكر والتدقيق .ودراسة قياسوند وطاهري نيا ()1388
يف قصة النيب موسى .
تتطرق هذه املقالة إىل إحدى أدوات متاسك النص وهو التكرار وفقا لنظرية هاليداي
وحسن؛ فلذلك يأيت أوال تعريف التكرار ومكانته عند القدماء واحملدثني ،حتديد مفهومه يف
نظرية هاليداي وحسن ودوره يف إجياد متاسك النص ،مث يطبق ذلك على خطبة من خُطب هنج
البالغة أال إهنا اخلطبة القاصعة مع تبيني كيفية تأثري التكرار يف متاسكها ومجاليتها على أساس
ما جاء يف األسس النظرية مبنهج وصفي -حتليلي .حتاول املقالة اإلجابة عن السؤالني التاليني:

أسئلة البحث
 .1ما مفهوم التكرار يف علم لغة النص وما هي أنواعه؟
 .2كيف يساعد التكرار يف الكشف عن متاسك هنج البالغة ومجالياته وفقا لنظرية
هاليداي وحسن؟

التكرار لغة واصطالحاً
جاء يف لسان العرب:
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«الكرّ :الرجوع ومنه التكرار ...وكرّر الشيء وكركره :أعاده مرةً بعد أخرى( »...ابن

منظور ،1956 ،مادة كرر).
وورد يف القاموس احمليط:
«كرّ عليه كرّاً وكروراً وتكراراً عطف عنه ورجع ...وكرّره تكريراً وتكراراً وتكرّةً كتحلّة
وكركره أعاده مرةً بعد أخرى» (الفريوزآبادي ،دون تا ،مادة كرر).
وعرفه السيوطي بأنه هو التجديد للفظ األول ويفيد ضرباً من التأكيد؛ يتميز التكرار من
اإلعادة ،إذ اإلعادة ال تزيد على اثنني أو ثالث مرات خبالف التكرار (الزبيدي ،1974 ،مادة كرر).
التكرار اصطالحاً يُطلق على اإلعادة املباشرة للعناصر (أبو غزالة ،1992 ،ص )81وأيضاً
«تشاكل لغوي يلفت االنتباه ومظهر من مظاهر التماسك املعجمي .حيث يقوم ببناء شبكة من
العالقات داخل املنجز النصي وحيقق ترابط النص .إذ إن العناصر املكررة حتافظ على بنية
النص وتغذّي اجلانب الداليل والتداويل فيه وذلك من خالل تكاثر املفردات وكثافتها ،مما حيقق
سبك النص ومتاسكه وإعادة تأكيد كينونته واستمراريته واطّراده» (بنت ابراهيم ،2012 ،ص.)20
وعند هاليداي وحسن التكرار «إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف
أو اسم عام أو كلمة شاملة» ) .(Halliday, 1984, p288يشيع التكرار يف الكالم التلقائي
ويرجع شيوعه إىل قصر زمن التخطيط (أبو غزاله ،1992 ،ص.)81

فوائد التكرار
ال خيفى أن للتكرار فوائد حيث أدى إىل أن يعمد األدباء منذ القدم إىل استخدام هذه
الظاهرة يف نصوصهم.
 .1يربط بني احملتوى القَضَوي للجمل يف أجزاء النص املتباعدة.
 .2يساعد يف «حتديد القضية األساسية والكربى يف النص بالتأكيد على حمتوى معني أو
تكرار الكلمات املفاتيح» (شبل حممد ،2007 ،ص.)105
 .3يقيم توازنا بني املعلومات اجلديدة والقدمية يف النص وبذلك يسهل فهم النص
للقارئ (شبل حممد ،2007 ،ص.)105
 .4يشدّ النص ويسبكه من خالل االستمرار واالطراد ،حيث يربط الوحدات النصية
الكربى بالوحدات الصغرى فيخلق أساساً مشتركاً بينها وحيكم العالقات بني أجزاء النص.
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 .5التكرار يؤدي إىل كثافة األلفاظ املكررة داخل النص وبالنتيجة يدعم ثبات النص؛ إن
اللفظتني املكررتني ال حتمالن داللة واحدة؛ ألن اللفظة املكررة تكسب مبا فيها ومبا بعدها
معىن آخر وهذا هو املسوغ لوجودها مرة أخرى وهلا كثافة أعلى من اللفظة األوىل وذلك
يسهم يف نسيج النص وفك شفراته الداللية من خالل هذا التتابع الداليل فيدعم ثبات
النص كله.
 .6التكرار مينح خالق النص القدرة على خلق صور لغوية جديدة؛ ألن أحد العنصرين
املكررين قد يسهم يف فهم اآلخر وخيدم اجلانب الداليل والتداويل فيه؛ األمر الذي يفرض
تآزرا ما بني اجلانب املعجمي للنص وسياقه اخلاص (بنت إبراهيم ،2012 ،صص.)25-24
ال تنحصر وظيفة التكرار على ما تقدم ،بل يساعد املرسل يف إقناع املتلقي والتأثري فيه
واستمالته (بنت إبراهيم ،2012 ،ص .)25وإضافة على تأدية وظائف داللية معينة ،التكرار يؤدي
إىل حتقيق متاسك النص عن طريق امتداد عنصرٍ ما من بداية النص حىت آخره (الفقي،
 ،2000ج ،2ص.)22
هناك عوامل تؤثر يف استخدام التكرار يف النصوص املختلفة منها :موضوع الكتابة،
اخللفية الثقافية للمرسل واملتلقي ،ومهارة الكتابة (شبل حممد ،2007 ،ص.)106
شرط علماء النص واللغويون للتكرار أن يرد املكرر يف النص بنسبة عالية (بنت إبراهيم،
 ،2012ص .)22وأن يساعد رصده على فك شفرة النص وإدراك دوره الداليل فيه ،ووقوع
التكرار عند أكثر من كاتب أو يف نص واحد (الفقي ،2000 ،ج ،2ص.)22
جتدر اإلشارة إىل أن اإلسراف يف التكرار وسياق غري حمتاج إليه يسبب ضعف
اإلعالمية يف النص (النجار ،دون تا ،ص .)341فعندما القضية واضحة عند املرسل واملتلقي أو
هو أمر ليس يف مرتبة عالية من األمهية أو ليست املفاهيم كثيفة متراكمة فليست هناك
حاجة إىل التكرار؛ لكن تستعمل هذه الظاهرة غالباً لتقرير وجهة نظر معينة وتوكيدها مثل
ف تَعلَ ُمو َن﴾ (التكاثر( )4-3 :أبو غزالة ،1992 ،ص.)82
ف تَ علَ ُمو َن  ثُ َّم َك َّال َسو َ
اآليةَ ﴿ :ك َّال َسو َ
اُهتم بالتكرار اهتماما كبريا منذ القدم يف النصوص األدبية وخاصة يف كالم اهلل إىل
أن عدّ من خصائص التعبري القرآين (املطعين ،1992 ،ص .)321أشار البالغيون إىل أن
التكرار يأيت ألغراض عدة منها :التعظيم ،والتهويل ،والتهديد ،والتعجب ،والتنبيه .لكن
النصيني ال ينظرون إىل التكرار من حيث أغراضه بل ينظرون إليه كآلية لتماسك النص
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واستمراريته (بنت إبراهيم ،2012 ،ص.)21
يقسم بعض الباحثني التكرار إىل قسمني .1 :التكرار اللفظي باعتبار إعادة اللفظ
ويسمى املشاكلة و  .2التكرار املعنوي باعتبار إعادة املعىن ويسمى املناسبة (حممد مفتاح،
 ،2010نقالً عن السجلماسي :املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع ،حتقيق عالل الغازي ،ج ،1ص.)49

أنواع التكرار على نظرية هاليداي وحسن
1

تكرار نفس الكلمة
وهو على ثالثة أقسام:
2

أ) التكرار املباشر وذلك تكرار العنصر املعجمي دون تغيري (شبل حممد ،2007 ،ص)106
مثل﴿ :ال َقا ِر َعةُ َ ما ال َقا ِر َعةُ﴾ (القارعة.)2-1 :
3

ب) التكرار اجلزئي وهو تكرار جذر صرفـي يف مشتقاته املتعددة (شبل حممد،2007 ،

ص )106مثل :تعصَّب ،متعصب.
ج) االشتراك اللفظي 4هو ما يعرف بالتكرار املعنوي (حممد مفتاح)2010 ،؛ ألن اللفظة
تتكرّر واملعىن خيتلف وذلك حنو :العني (عضو يف الوجه) والعني (مبعىن
اجلاسوس).
اإلحالة التكرارية أو التكرار اإلحايل:
يذهب علماء اللغة إىل أنّ اإلحالة التكرارية من أوثق أنواع التكرار .يقول درسلر« :إن هذا
النوع من إعادة اللفظ يعطي منتج النص القدرة على خلق صور لغوية جديدة؛ ألن أحد
العنصرين املكررين قد يسهل فهم اآلخر» (النجار ،دون تا ،ص355؛ نقالً عن درسلر ،النص
واخلطاب واإلجراء ،ص )306وذلك مثل :خذ كتابك .اجعل كتابك يف حقيبتك.

1. The same word
2. The direct repetition
3. Partial repetition
4. Homonym
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1

الكلمة العامة
وهي «جمموعة صغرية من الكلمات هلا إحالة عامة وتستخدم كوسائل للربط بني الكلمات يف
النص»« .هذه الكلمات حمدودة يف العدد وتلعب دوراً يف اإلحالة باعتبارها نوعاً من الترادف؛
فهذه األمساء هلا معىن عام جداً ،لذا ميكن تفسريها فقط من خالل اإلحالة إىل عنصر آخر
ومن هنا فهي تلعب دوراً داالً يف جعل النص يترابط بعضه مع بعض» (شبل حممد،2007 ،
صص.)109-108
قسم هاليداي ورقية حسن الكلمات العامة هكذا:
 .1االسم الدال على اإلنسان مثل :الناس ،الشخص ،الرجل ،املرأة ،الطفل ،االبن ،البنت.
 .2االسم الدال على حقيقة مثل :سؤال ،فكرة ،شيء ،أمر ،موضوع.
 .3االسم الدال على مكان مثل :مكان ،موضع ،ناحية ،اجتاه (شبل حممد،2007 ،
صص.)109-108
2

الكلمة الشاملة
من أنواع التكرار هو أن يستخدم املرسل كلمات تندرج حتتها كلمات أخرى (النجار ،دون تا،
ص.)338
3
الكلمة األعم تسمى الشاملة والكلمات األخص تسمى املشمولة أو املنضوية  .وذلك مثل هذه
الفئة من الكلمات :احليوان وتندرج حتته :الربمائيات ،الثدييات ،الزواحف (شبل حممد،2007 ،
ص.)108

صور التكرار يف اخلطبة القاصعة
تعددت تصانيف التكرار عند علماء النص .وقد حظي كالم اإلمام بشىت أنواع التكرار ،منها:
تكرار نفس الكلمة
ومنها:

1. General word
2. Super ordinate
3. Hyponym
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التكرار املباشر
أول لفظة حظيت بكمية عالية يف نص اخلطبة هي لفظ اجلاللة؛ فقد جاءت هذه اللفظة
أربعني مرة يف كل اخلطبة .فرمست خيطا من أول النص إىل آخره وخيربنا مبدار فكر
ونعلم ما نعلم من عالقته باهلل ومكانته
صاحب النص فهو اإلمام علي بن أىب طالب
عنده تعاىل .فيكرر امسه يف خطبته أكثر من أربعني مرة حيث مل حتظ أية لفظة أخرى يف
اخلطبة هبذه الكمية من العناية.
بعد لفظ اجلاللة هناك ألفاظ أخرى تكرّرت دون تغيري:
 الكرب (مثا مرات) إبليس (سبع مرات) العصبية ،احلمية ،اجلاهلية ،الشيطان ،املستكربين ،القلوب (كل منها مخس مرات).بناء النص على عناقيد من الكلمات املكررة يوضح القضية الكربى يف النص؛ تلك
الكلمات هي املفاتيح اليت تربط احملتوى القضوي وتسهم يف الربط بني القضايا .باستعانة
هذه الكلمات املفاتيح ميكن استخراج القضية الكربى يف اخلطبة القاصعة وتلخيصه هكذا:
اجتناب صفات سلبية مهمة كالعصبية ،واحلمية ،والكرب ،من القلوب فهي صفات الشيطان،
واملستكربون هم أتباع الشيطان.
تكرار هذه األلفاظ توحي تأكيد اإلمام على هذه املفاهيم ويفهم املتلقي أهنا هي القضية
الكربى يف النص والسيما أن هذه األلفاظ ليست متباعدة بعضها من البعض من حيث
املفهوم :العصبية ،احلمية ،الكرب ،الشيطان ،إبليس.
عالوة على اللفظة اجلاللة جند كمية ملحوظة من ألفاظ (الشيطان -البشر -املالئكة-
العباد) يف الفقرتني األوليني .فربطت بني الفقرتني وميزهتما من سائر الفقرات فزادهتما متاسكا.
التكرار اجلزئي
هذا النوع ،واحد من أكثر أنواع التكرار حضوراً يف اخلطبة القاصعة؛ فهناك:
 (ع،ص،ب) :تعصّبَ ،متعصِّبني ،يتَعصّب ،تتعصّبون ،تعصّبوا ،التعصُّب (خ،ب،ر) :اخترب ،اختبار ،خيترب( -ك،ب،ر) :استكبار ،كربياء ،مستكربين ،تكبُّر ،املتكبّر ،كبَراء ،تكابر ،مكابرة ،يستكربون
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 (ب،ل،و) :يبتلي ،ابتالء ،بلوى ،بالءحضور هذه الكلمات يف صيغها املختلفة وهي منتشرة يف أرجاء النص يربط الوحدات
والفقر فيه وبالتايل يؤدي إىل متاسكه.
االشتراك اللفظي
 وليست خطبة اإلمام غري حمظية هبذا النوع من التكرار .فلننتبه إىل استخدام لفظة «اخللق» يف هاتني اجلملتني من الفقرة األوىل:
 احلمدهلل الذي لبس العزّ والكربياء واختارمها لنفسه دون خلقه.َّ ِ ِ
ِِ
ِ ُّ
يس﴾ اعترضته احلمية فافتخر
﴿فَ َق ُعوا لَهُ َساجد َ
ين  فَ َ
س َج َد ال َم َالئ َكةُ ُكل ُهم أَج َم ُعو َن إال إبل َ
على آدم خبَلقِه.
اخللق يف اجلملة األوىل مبعىن الكائنات والورى ويف اجلملة الثانية مبعىن اخلِلقة.
هذا النوع من التكرار يكون من أسباب متاسك النص ويضفي عليه روعة وهباء.
اإلحالة التكرارية أو التكرار اإلحايل
لقد تكرر ضمري «كم» يف الفقرة الرابعة ثالثني مرة!! وال ندري لعل اإلمام أراد أن يعيد
املخاطبني على وعيهم هبذا التكرار ويربز كوهنم يف احلياة الدنيا يف ساحة معركةٍ هم واحد
من طريف املعركة والشيطان هو الطرف اآلخر .هذا بغَضّ النظر من نصيب ضمري (ه) البارز
و(هو) املستتر الراجعني إىل الشيطان يف الفقرة نفسها مما سبّب بدوره متاسك الفقرة وشدّ
رباط مضموهنا.
الكلمة العامة
وقد جاء يف اخلطبة القاصعة األلفاظ العامة على هذا الترتيب:
 .1األمساء الدالة على اإلنسان :الذين (مرتني) -األمة (4مرات) -الناس (مرتني)-
الولد (3مرات) -األخ -إخوان -الرجال (مرتني) -أحدا (مرتني)  -بنات -األم -آباء-
القوم (3مرات) -عباد (3مرات) -البشر -اخللق (3مرات).
هذه األلفاظ العامة مع تنوعها كما سبق تعترب نوعا من الترادف؛ إذ ميكن إحالة أمساء
أخرى إليها وميسك ألفاظ النص بعضها ببعض.

134



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد األول ،ربيع 1436

 .2االسم الدال على املكان :كلمة «املكان» فقط.
 .3االسم الدال على حقيقة :األمر -الكلمة الوحيدة اليت تدل على حقيقة لكنها جاءت
ثالث عشر مرة يف أرجاء النص .ميكن إرجاع مفاهيم كثرية كان اإلمام يتوخاها إىل هذه
الكلمة فأدى إىل متاسك اخلطبة.
 .4االسم الدال على الزمان :برزت يف كلمات :يوم -أيام -ساعة -سنني.

1

 .5امللك أو املالئكة :اسم عام لصنف من املخلوقات له أفراده.
 .6الشيطان :اسم عام يدل على صنف من املخلوقات له أفراده ومصاديقه ومنهم :إبليس.
 .7األنبياء :اسم عام للمرسلني وله أفراده وذكر منهم :موسى ،هارون ،إمساعيل ،إسحاق
و...
 .8األحجار الكرمية :وهلا أنواعها مثل :الزمرد ،الياقوت.
الكلمة الشاملة
فيما يلي أمثلة هذا النوع من التكرار يف خطبة اإلمام
-

-

:

وأن حيشر معهم طيور السماء ووحوش األرضني (احليوانات تشتمل على أصناف
وأنواع ال حتصى منها :الطيور والوحوش).
فاعتربوا حبال وُلد إمساعيل وبىن إسحاق وبىن إسرائيل فما أشد اعتدال األحوال
وأقرب اشتباه األمثال تأمّلوا أمرهم يف حال تشتّتهم وتفرّقهم (هؤالء كلهم من فئات
املؤمنني املاضني الذين جيب االعتبار بأحواهلم).
إن جلأمت إىل غريه حاربكم أهل الكفر مث ال جربائيل وال ميكائيل وال مهاجرون وال
أنصار ينصرونكم (انقسم املسلمون يف زمن الرسول إىل فئتني :املهاجرين واألنصار).
أال وقد أمرين اهلل بقتال أهل البغي والنكث والفساد يف األرض فأما الناكثون فقد
قاتلتُ والقاسطون فقد جاحدتُ وأما املارقة فقد دوّخت (كان أهل البغي يف زمن أمري
املؤمنني ثالثة فِرَق :الناكثون ،والقاسطون ،واملارقة).

 .1من الرقم الرابع فصاعداً ليس يف تصنيف هاليداي وحسن لكنها وردت للتناسب مع النص احمللّل.

التكرار من منظار علم اللغة النصي ودوره في تماسك النص على نظرية هاليداي وحسن (الخطبة القاصعة من نهج البالغة أنموذجا) 135

النتيجة
-

-

-

-

حيث تكررت
حظيت لفظة اجلاللة بأكثر عناية يف اخلطبة القاصعة لإلمام علي
والكون
أربعني مرّة يف اخلطبة كلها؛ فاهلل هو الوجود املطلق يف رؤية أمري املؤمنني
كله هلل جلّ جالله ،واإلنسان العارف الذي يعرف الرّب حق معرفته ال يرى شيئاً من
الكون إال ويتذكر من ذلك الشيء مالكه.
هناك جمموعات  -وهي من أنواع التكرار -سامهت يف إحكام نسيج اخلطبة؛ مثانية
فِرَق من الكلمة العامة وأربعة من الكلمات الشاملة.
الكلمات األكثر تكراراً يف الكلمات العامة هي ما يرتبط باإلنسان وبعد ذلك ما يرتبط
بالزمان واالسم الدال على حقيقة .اإلنسان ،الفُرَص والزمن ،وهناية أمره ...كلها
جيعل اإلمام يفكر فيها وحيدّث هبا أبناء أمّته.
التكرار مبا هو املقصود يف حنو النص حيظي بعناية كبرية يف اخلطبة القاصعة؛ وذلك
بسبب خاصية التكرار للتوازن بني املعلومات اجلديدة والقدمية يف النص وبالتايل
تسهيل فهم القضية للمتلقّي.
يف الكالم
كل هذه املالحظات تدلّ على قدرة أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب
ومعرفته بأسرار اللغة يف العصور اإلسالمية األوىل حيث مل تكن صنعة وال تصنيع وال
فن زخرفة النثر.
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.12
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جملة اللغة العربية وآداهبا
السنة  ،11العدد  ،1ربيع  1436هـ
صفحة 158 -137

دراسة األفكار والعاطفة يف قصيدة «لوم وعتاب» أليب فراس
احلمداين (حتت ضوء النقد النفسي)
2

زينه عرفت پور ،*1ليال جديدي

 .1أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآداهبا بأكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية
 .2طالبة ماجستري ،قسم اللغة العربية وآداهبا بأكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية
(تاريخ االستالم 2015/4/6 :؛ تاريخ القبول)2015/5/3 :

خالصة القول
إنّ احلبس حادثة قد واجهها كثري من الشعراء األقدمني منهم أبوفراس احلمداين .وهو اشتهر حببسياته اليت كان
أكثرها موجّهاً إىل سيف الدولة ملعاتبته .وهذه املقالة تقوم بدراسة قصيدة لوم وعتاب وحتليل األفكار والعواطف فيها،
وتبيّن مالمح شخصية الشاعر ،وحاالته النفسية ،ومدى تأثره بالسجن ،وكلّها تُحَلَّل على ضوء النقد النفسي؛ فيُستنتج
مما جاء فيها أنّه كان شاعراً رومنسياً بعيداً عن التملّق ومتأثراً باآلالم واألحالم معبّراً عن اجلدل النفسي؛ حيث أثّر
السجن يف نفسية الشاعر وجعله بني األحاسيس املتناقضة مثل التشاؤم والتفاؤل ،وانتابت الشاعر حاالت نفسية خمتلفة
كاإلنتماء والشعور بالعجز ،والعودة إىل املاضي ،والفردانية ،والتجاسر وازدواجية الفكر .كما استنتجنا بأنّ مصدر
األفكار يف قصيدة لوم وعتاب هو الغموم واألحزان اليت سيطرت على أيب فراس يف األسر وهذه كلّها أدّت إىل األحاسيس
املتناقضة منها الضعف والقوّة والتشاؤم والتفاؤل .كما يبيّن هذا البحث أنّ غرض الشاعر من العتاب هو استقطاب
إلتفات سيف الدولة وترغيبه على اإلفتداء بطرق خمتلفة منها :استهالل القصيدة مبقدمة غزلية رائعة ومتناسبة مع
الغرض ،احلوار ،نصح امللك وتكرميه ،واإلشارة إىل خدماته يف حفظ كيان حكومة امللك ،وخلق املشاهد احلزينة
واملؤملة اليت تصوّر مدى قسوة األيام واألصدقاء.

الكلمات الرئيسة
دراسة األفكار ،دراسة العاطفة ،النقد النفسي ،أبو فراس احلمداين ،قصيدة لوم وعتاب.

ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* الكاتبة املسؤولة

Email: z.erfatpor@gmail.com
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مقدمة
النقد النفسي يعترب من األساليب اهلامة اليت يستخدمها النقّاد ملناقشة أثر فينّ ما،
السيما يف السنوات األخرية اهتمّ الباحثون يف تطبيق هذا النوع من النقد على جماالت
خمتلفة منها الشعر .والشعر مرآة ألفكار الشاعر وأحاسيسه ،وبه تُعرف مالمحُ شخصيته؛
ألنّه حياول من خالل أشعاره أن يُعبّر عمّا يف ضمريه .ومن بني الشعراء األقدمني ،يالحظ
أنّ أيب فراس احلمداين يظهر حاالته النفسيه يف شعره.
وهو أحد الشعراء والفارسني يف التاريخ واألدب العريب ،وله دور أساسي يف إنشاء
تاريخ احلمدان بشجاعته وأدبه طوال حياته ،إن كان حرّاً وإن كان أسرياً فهو يف مجيع
األحواالت كان منبعاً غنياً للشعر والنفس اإلنسانية واألفكار العميقة والشعور الصادق ،وهو
ذو شأن رفيع يف التاريخ بسبب إنتسابه إىل امللوك ،ويف األدب بسبب كثرة أشعاره وعدم
التكسب هبا (مروّة ،1990 ،ص.)3
أليب فراس قصائد أنشدها يف السجن وقد اشتهرت بالروميات وتعترب قصيدة لوم
وعتاب واحدةٌ منها .واألفكار اإلنسانية والسليمة يف هذه القصيدة وعذوبة عاطفتها دفعتنا
إىل دراستها.
ويف هذا املقال استخرجنا األفكار األصلية والفرعية للقصيدة ومصدرها وطريقة عرضها
على ترتيب األبيات وعاجلنا األحاسيس امللتهبة عند الشاعر ،وكيفية التيامها حتّى نتمكن من
دراسة أفكاره وأحاسيسه على ضوء املنهج النفسي؛ حيث تربز لنا شخصية الشاعر وكيفية
حتمل ظروف السجن السيئة وغايته من العتاب .وهبذا الطريق نصل إىل مقدرته يف تنسيق
األفكار وإظهار ما يف ضمريه ،ومن خالل ذلك نفهم مدى صربه أمام املصائب.
واجلدير بالذكر أنّ «بعض النقاد املصريني مل يقفوا من املنهج النفسي موقفاً واحداً
وإنّما كانت بينهم فروق يف التطبيق فمنهم من استعان باملعارف النفسية العامة ،ومنهم من
استلهم نظريات فرويد وطبّق منهجه ،ومنهم من استعان بنظريات يونج ،ومنهم من وقف
موقفاً وسطاً يف األخذ من علم النفس» (قطوس ،2004 ،ص.)102
وكان طه حسني ،وابراهيم املازين ،وعباس حممود العقاد ،وحممد النويهي ،وشوقي ضيف
من الذين يستمدون يف نقدهم باملعارف النفسية« .وكان إجتاهم حنو اإلستضاءة بروح العلم،
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واإلستفادة من كل ما يتّصل باملعارف العلمية ،ومن ضمنها علم النفس؛ أحد الروافد املهمة
للنقاد الذين قاموا بدراسات نقدية نفسية وقد كان همّ هؤالء النقاد أن يوسعوا جمال نقدهم،
ويعمّقوه ،باإللتفات إىل معارف العصر ،وعلى هَدي منها» (قطوس ،2004 ،ص .)103وهكذا ميكن
للناقد أن يسرب أعماق العمل األديب ويستشف منها نفس األديب وما يتركه من أثر يف نفس
املتلقي ،وهذه احملاولة تكمّل عملية النقد؛ إذ أن الناقد يتناول الفن ،وأساس الفن هو احلياة،
وأساس احلياة نفس الفنان اليت ميألها عاطفة ويثريها خياالً (الطاهر ،1979 ،ص.)423
ولكن حسب رأي جمموعة من النقاد ومنهم حممد مندور جيب على الناقد عند استخدام
علم النفس يف دراسة األثر األديب أن يتوخى احلذر من توظيف املصطلحات املعقدة والقوانني
اجلافة؛ ألن فهم أعماق النفس البشرية شئ ،وإقحام مصطلحات علم النفس على العمل
األديب شيء آخر (مندور ،دون تا ،ص.)40
وقد بنينا حنن ،الدراسة على منهج النقد النفسي بأسلوب وصفي حتليلي ،واعتمدنا على
املعارف النفسية العامة كما فعل بعض النقاد املصريني ومل نركز على آراء عامل نفساين خاص.
وعلى هذا األساس حنن ندرس القصيدة املختارة من قصائد أيب فراس دراسة نفسية
نستكشف من خالهلا نفس الشاعر ،ومدى تأثريه على نفوس اآلخرين دون أن نثقل البحث
باستخدام مصطلحات علم النفس املعقدة جداً؛ فنستفيد من علم النفس إستفادةً ختدمنا
يف فهم نفس األديب وال غري.
وأما بالنسبة خللفية البحث فقد وجدنا كتباً قامت بتحليل بعض قصائد أيب فراس وحتديد
الصفات للشاعر من خالل أشعاره منها :املوسوعة األدبية امليسرة :أبوفراس احلمداين خلليل
شرف الدين .عاجل املؤلف يف هذا الكتاب حياة الشاعر نظراً إىل موضوعات قصائد ديوانه
وأساليبه يف إنشاد القصيدة بصورة كلية مث قام بتحليل عدّة قصائد منوذجاً .وأبوفراس
احلمداين الشاعر األمري حملمّد رضا مروّة ،ويف هذا األثر درس الكاتب أيضاً السرية الذاتية
أليب فراس وأساليب إنشاده القصائد .ولكن مل تعاجل فيهما هذه القصيدة ومل يتمّ شرح
األفكار والعاطفة الواردة فيها.
وهناك رسالة عنواهنا «جتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد»
أعدّها عامر عبداهلل ،وقد عاجل يف هذه الرسالة مضامني خمتلفة منها :األسرة احلمدانية،
والسرية الذاتية أليب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد وشعر السجن عند أيب فراس
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احلمداين وأيب املعتمد بن عباد ،ودرس دراسة فنية شعر السجن واملعجم اللغوي عندمها وقام
باملقارنة بينهما .واحلري بالذكر أنّ هذه الرسالة مل تعاجل قصائد أيب فراس عرب اإلجتاه
النفسي ومل تستخرج األفكار الرئيسة للقصائد ومل يكن فيها أيّ حتليلٍ لقصيدة لوم وعتاب.
ومثت مقالة أخرى حتت عنوان« :تصوير فخر در سرودههاي أبوفراس محداين» درست
صورة الفخر يف أشعار أيب فراس وبيّنت أنواعه ودوافعه عند الشاعر ومراحله يف ديوانه
وموضوعاته .ويف طيّات املقالة توجد أبيات يستدّل هبا الكاتب لتبيني املوضوع ولكن مل تكن
أبيات قصيدة لوم وعتاب بينها.
وكما الحظنا يف هذه الدراسات نرى إشارة موجزة إىل مضامني أشعار أيب فراس وعاطفته
بصورة عامة ،لكننا مل جند فيها دراسة مستقلة عن قصيدة خاصة ،وإنّما أكثر الدراسات
تتناول مجيع القصائد .وأيضاً ال نرى فيها أي حتليل يستند على علم النفس .أمّا هذه املقالة
فقد ركزّت على إحدى قصائده وحتاول أن تستخرج األفكار احملورية من منظار النقد النفسي
وهتدف أن جتيب على األسئلة التالية:
 .1ما هي األفكار يف قصيدة اللوم والعتاب وما هو مصدرها؟
 .2كيف برزت عاطفة الشاعر وشخصيته يف القصيدة وما قيمتهما؟
 .3ما هي السمات النفسية اليت نستشفها من خالل أفكار الشاعر وعواطفه؟
نظراً إىل القصيدة ميكن القول أنّ الشاعر كان متأثّراً بالغربة اليت حتيط به يف السجن،
وعدم ثبوت حمبة األصدقاء عند الشدائد ،ومصائب األسر.كما نرى ان األفكار احملورية كانت
متناقضة مما تدلّ على األحاسيس املتناقضة اليت تنتاب الشاعر حيث تتراوح بني الضعف
والقوّة ،وبني التشاؤم والتفاؤل ..إذن هذا البحث حياول يف حتديد السمات النفسية للشاعر
مستمداً من علم النفس؛ حيث «إنّ موضوع علم النفس هو دراسة النفس اإلنسانية ،ولذلك فإن
بإستطاعتنا أن نستغل هذا العلم يف دراسة الفن ،ألنّ النفس هي منبع مجيع الفنون» (قطوس،
 ،2004ص.)21

حياة الشاعر فيما يتصل بالنص
أبوفراس احلارث بن سعيد بن محدان بن محدون احلمداين ولد يف املوصل سنة  320هـ
(932م) نشأ حتت رعاية إبن عمه سيف الدولة وكان سيف الدولة معجباً مبحاسنه حتّى أنّه
جعله والياً على منبج وحرّان (فروخ ،2006 ،ج ،2ص.)495
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«يف سنة  337دخل املتنيب بالط سيف الدولة ،1أراد سيف الدولة بذلك أن يكسف نور أيب
فراس يف الشعر واحلرب .مث وقع أبوفراس يف أسر الروم الشوال من سنة  351هـ وبقي فيه
إىل رجب  355هـ (966-962م) .ومل يرغب سيف الدولة يف افتدائه إفتداء خاصاً يعظم من
2
عظماء الروم بل تركه يف األسر حتّى فودي بطريقة العامة يف مبادلة األسرى » (فروخ،2006 ،
ج ،2ص.)495
ونرى يف كتب تاريخ األدب أنّ هناك آراء خمتلفة حول شخصية أيب فراس وشاعريته؛
فيقول أبو منصور الثعاليب صاحب يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر:
«هو إبن عم سيف الدولة وإبن عم ناصر الدولّة كان فردَ دهره ومشس عصره أدباً
وفضالً وكرماً ونبالً وجمداً وبالغةً وبراعةً وفروسية وشجاعة وشعره مشهور سائر بَيِّنُ
احلسن واجلودة والسهولة واجلزالة والعذوبة والفخامة واحلالوة واملتانة ومعه رواء الطبع
وسِمة الظرف وعزة امللك ومل جتمع هذه اخلالل قلبه إلّا يف شعر عبداهلل بن املعتز،
وأبوفراس يعدّ أشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الكالم» (الثعاليب ،1956 ،ج ،1ص.)48
ورغم أنّ الشاعر عاش يف القرن الرابع والفترة اليت كانت احلمدانيون منشغلني باحلرب
والغزو والصراع مع األعداء أطلق عليه عنوان الشاعر الرومنسي؛ فهو يف أسلوبه وموضوعاته كان
كالسيكياً ،ويف بعض مواقفه وميزاته النفسية ذا روح رومنسية ،ومتوغالً يف حالة من اإلنفراد
وغري متعلق بشيء ،وحماوالً يف تغيري األصول الرائجة وامليل إىل األصول احلديثة ومعبّراً عن
مآساة احلياة واألمل واضطهاده كشعراء املدرسة الرومنسية اجلديدة وهكذا اتضحت لنا
رومنسيته يف الشعر العريب القدمي قبل أواهنا (أنظر :شرف الدين ،2000 ،صص.)66-63
وبصورة كلية تكون لدى أيب فراس احلمداين يف مجيع أحواله عاطفة خالصة صادقة
إنسانية .فيقول البستاين« :كانت حياة أيب فراس حرباً وأسراً ،فأجاد الفخر واحلماسة
وأبدع يف رومياته ،وغلبت على شعره العاطفة ألنّه مل يتكلفه تكلّفاً وإنّما جري به طبعه
الصحيح ،وهو يف أشدّ حاالت التأثر حمارباً كان أو أسرياً وإستسالمه إىل العاطفة املطلقة
 .1هو سيف الدولة أبو احلسن علي بن أيب اهليجاء عبداهلل بن محدان ولد يف  17من ذي احلجة من سنة
 303هـ يف مدينة املوصل وكان ملكاً أديباً وحمبّاً لألدباء والشعراء (أنظر :فروخ ،2006 ،ج ،2صص.)485-483
« .2ويف اليوم األوّل من شهر رجب سنة  355هـ خرج أبوفراس بثالثة آالف أسري إىل خرشنة ،ووصل إليها
سيف الدولة بأسراه فدفع ستمائة ألف دينار رومية ،ومتّ الفداء بعد أربع سنوات» (الدويهي ،1991 ،ص.)9
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جعل يف خياله ضيقاً فلم ينفسح له جمال التصوير والتزيني فقد كان يصف حالته يف األسر
كما حيسها ويشعر هبا ال كما جتسّمها وتوسّعها» (البستاين ،1989 ،ج ،2صص.)376-375
قصيدة «لوم وعتاب»

وقع أبوفراس يف السجن مرتني ،1ويف الفترة اليت كان أبوفراس مسجوناً عند الروميني،
أنشد قصائد كثريةً مشهورةً بالرّوميات .وهي كانت معبّرة عن نفسه املعذبة القلقة ،وفيها
العواطف واألحاسيس الصادقة اليت قلّما جندها عند غريه من الشعراء ،وهو يسجّل يف
الروميات قسوة األسر ويرسم حوادث مؤملة حتدث له ،ويروي قلقه وإنتظاره للخالص وميله
الشديد إىل احلرية« .وهذه كلّها جتربة ،صنعت أبا فراس وأمدته بكثري من األدوات الصافية
النقية» (مروة ،1990 ،صص.)90-89
ويبدو أنّ قصيدة «لوم وعتاب» أنشدت يف املرة الثانية من األسر .أمّا بالنسبة إىل سبب
إنشاد القصيدة فيمكن القول «إنّ سيف الدولة يصرّ على الفداء بطريقة عادية فيتحدث
الشاعر مع ملك الروم ويبدأ مبحاولته السياسية حتّى يوافق الفدية املتعلقة لألسراء املسلمني.
فريسل الشاعر رسالةً لسيف الدولة وخيربه عن هذه الفدية لكن مل يصل إليه خربٌ من جانب
ابن عمّه حتّى يرسل إليه الشاعر رسالةً ويشكو من غفلته وتأخّره .يغضب امللك على هذا
الشكوى ويرسل إىل أيب فراس رسالةً إلزدرائه وميتنع عن إفتدائه .يف هذه احلالة يتغلّب اليأس
على الشاعر وينشد هذه القصيدة وقلبه فيها طافح باحملنة» (الزغول ،1382 ،ص.)100
ومن هنا يتبيّن لنا موضوع القصيدة وهو املعاتبة ،فهي موجهة إىل سيف الدولة بسبب عدم
إنتباهه إليه .والعتاب يلقي غالباً يف أذهاننا معىن سلبياً وبعض األحيان يرافقه حتقري امللوم
ومؤاخذته ،فقيل :اللوم كلمة عربية مبعىن عتاب وله مشتقات ،منها :الئم ،ملوم ،مليم ،لوم وكل
واحد منها له معىن خاص ،وكذلك له مترادفات يف اللغة العربية ،منها« :التعيري ،التأنيب»،
ويف اللغة الفارسية تأيت مفردات ملا يقارب هذا املعىن منها« :سركوفت وسرزنش ونكوهش»
(شريف رازي ،1387 ،ص.)8

 .1فأسره األول مبغارة الكحل يف سنة  348هـ املسمّى خبرشنة يقال :إنه قعد على ظهر فرسه
وضرب جنبه برجله فسقط من أرفع احلصن إىل الفرات واهلل اعلم واملرة الثانية أسره الروم وبقي يف
األسر أربع سنني وله يف األسر أشعار كثرية (إبن خلّكان ،1364 ،ج ،2ص. )59
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وكثرياً ما نواجه هذا املوضوع يف أشعار الشعراء املسجونني وهو «طلب اإلبقاء على الودّ
واملراعاة» وغالباً ما يوجّه إىل األشخاص الذين هلم صلة مع الشاعر كاحلكام واألمراء
الذين سجنوه أو األصدقاء الذين قد تركوه ويعتمد الشاعر يف هذا اجملال على تذكريهم
باخلدمات والصالت مع األقرباء واحلكام .وأبوفراس الذى يكون موضوع حبثنا ،فهو أكثر
عتاباً بالنسبة إىل الشعراء املسجونني (أنظر :آباد ،1380 ،صص )334-331منها:
تَنَـ ـ ــكرَ سَي ـ ـ ـفُ الـ ـ ـدِّينِ لَمَّـ ـ ــا عَتَبـتُ ـ ـ ـهُ

وَعَ ـ ـرَّضَ بِـ ــي ،تَح ـ ـتَ الكَ ـ ـلَامِ وَقَرَّعَ ــا

ويقول أبوفراس «حينما عاتبت سيف الدولة غيّر معاملته يل فأخذ يسيء إىل» فمن هنا يتبيّن
لنا أنّ غرض الشاعر احلقيقي من إنشاد القصيدة وهو إثارة ترحّم امللك وترغيبه يف االفتداء.
وربّما يكون سبب عدم إفتداء سيف الدولة ،هو املكانة الرفيعة الّيت كان حيظي هبا
الشاعر؛ ألنّه كان جنماً يف األدب واحلرب؛ فطبيعي أن حياط باحلاسدين والرقباء ،ومن
1
احملتمل أنّه كان خياف من قدرته ومزنلته إذن قلّل من حبّه ومودّته بالنسبة إليه.
وهذه القصيدة مكوّنة من مخسة وثالثني بيتاً على البحر الطويل والّيت مطلعها هو:
أبَ ـ ـى غَ ــربُ هَـ ـذَا الدَّم ـ ـعِ إلّ ــا تَ ـ ـسَرُّعَا

وَمَكنُ ـ ــونُ هَـ ـ ـذَا احلُ ـ ـبِّ إلَّـ ــا تـرضَـ ـ ـوُّعَا

ويف بعض الدواوين مل يكن هلا عنوانٌ وعرفت هبذا املطلع ،وتلعب العاطفة يف هذه
القصيدة دوراً جوهرياً .وللقصيدة مهمّة وهي التأثري يف عواطفنا وكسب تعاطفنا مع موقف
الشاعر .ومن خالهلا يصل الشاعر إىل غايته من إنشاد الشعر وهي تبادل األحاسيس بينه
وبني القارئ.
و«قد جاء يف كتاب سلسلة شعراء العرب تعريفٌ عن عاطفته حيث كتِبَ :شعر أيب فراس
شعر يدّل بوضوح على شخصية شاعرنا وهو أيب النفس ،شجاع ،كرمي ،وطين فالعاطفة ،هي ما
ينضح من شعره أكثر ما ينضح ،وخصوصاً يف الروميات هي القصائد اليت نظمها يف أثناء
أسره ،واليت تطالعنا فيها العاطفية اجلياشة ،اإلحساس الصادق ،التصوير الرقيق واحلزن
واألمل وذلك ماخلد ذكره إىل األبد» (املركز الثقايف اللبناين ،دون تا ،ص.)7

 .1هناك أقوال متعددة حول عدم فداء سيف الدولة ،قد ذكر صاحب كتاب «ادباء العرب يف األعصر
العباسية» أنّ من أسباب غضب سيف الدولة وعدم فدائه إلتجاء أيب فراس إىل أهل خراسان وطلب
املفاداة منهم (أنظر :البستاين ،1989 ،ج ،2ص.)372
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فعلى هذا القول نستنتج أنّ العاطفة جزء رئيسي يف روميات الشاعر ال ينفك عنها بسبب ما
أحاط الشاعر به من مشاكل الدهر ،ونرى أنّ عاطفته إحساس إنساين عامّ؛ ألنّها صادرة عن
حاالت نفسية مل ختتصّ بالشاعر فحسب بل تشمل كل قلب إنسان متأمل عن حوادث الدهر.
واجلدير بالذكر أنّ العاطفة قد غلبت على أيب فراس عندما كان مسجوناً ،وهذه العاطفة
اليت ال تسمح له أن يعترف أنّ من تولّى تربيته يتنحّى عنه ويتأخّر يف فدائه؛ إذ هو كان شاعره
وفارسه اخلالص ،إذن نواجه مسألة شعورية نفسية من جانب أيب فراس ،وحادثة مفجعة وموقفاً
خطرياً من جانب سيف الدولة ،على هذا األساس رومياته معبّرة عن جتربة السجن ،والبعد عن
أهله؛ لذا فهي من أصفى الشعر العريب القدمي (أنظر :شرف الدين ،2000 ،ج ،4صص.)40-39
واملهم أنّنا نرى تناقضاً يف احلاالت النفسية للشاعر يف هذه القصيدة فنالحظ حينما
يتحدّث عن حبّه وعن أسره وعن اإلعراض وعدم الوفاء ولوم سيف الدولة ،تكون عاطفته مؤملة
وحمرقة ومؤثرة يف النفوس ،وكأنّه فقد أمله وقطع مودّته عن سيف الدولة أمّا حينما يبدأ
بنصيحة امللك وتعظيم شأنه ،فيظهر صدق عاطفته بالنسبة إىل امللك وختمد إضطراباته،
وكأنّه يترك لوم امللك يف النهاية ويسعى إلثارة ترمحه ولكن حياول أن يبتعد عن الكذب والرئاء
ودائماً يذكر احلقيقة دون إطالة الكالم وتوشيحه.
هذا وكان الشاعر يف هذه القصيدة شاعراً عاطفياً ،ومصدر هذه العاطفة هي الظروف
اليت عاش فيها منها األمل والقسوة والبكاء ،ولكن رغم كل ذلك أنّه ذات نفسية قوية وأمري
وفارس قاتل ،ولكن العواطف واألحاسيس قد سيطرت عليه يف مطلع القصيدة ،وحينما
يتحدّث عن حبه لسيف الدولة حياول أن يعبّر عن مدى عذابه من اهلجران ،مث يتكلم عن
املشيب ويبيّن لنا حالةً من اليأس .هذا التباطؤ من جانب سيف الدولة قد أوقع يف قلبه
اخلوف واحلزن وقطع األمل ،مثّ نرى بكل صدق يتذكر األسباب اليت أوقعته يف هذه الورطة؛
منها البقاء يف السجن سنتني ،مث اجلفاء من جانب األقرباء ،مث الغفلة والنسيان من جانب
امللك وإستماعه للواشي ،وال يهمّه لو جتعل هذه األقوال سيف الدولة مصرّاً على موقفه منه؟
ألنه ليس شاعراً متملقاً وال متكسّباً ،بل هو أمري متوغلٌ يف األحاسيس وال يريد أن حيط من
شأنه بأقوال كاذبة ومتصنعة ،فالعاطفة الصافية متأل القصيدة .ويف النهاية حينما ينصح
سيف الدولة ويتكلّم عمّا فعله امللك يف حقه ،يكثر من إعالم صداقته وحمبته إليه وهذه
عالمة تدلّ على عذوبة العاطفة فيه.
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وحسب األفكار املطروحة يف هذه القصيدة قسّمنا القصيدة إىل مخسة أقسام؛ ندرس
األفكار والعاطفة املطروحة فيها حتت ضوء النقد النفسي:
أ .دراسة نفسية للمقطع األول من القصيدة
القسم األول منها يشتمل على ستة أبيات يقول فيها الشاعر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أبَــى غَــربُ هَـذَا الدَّمــعِ إلّــا تَــسَرُّعَا
وَكنـ ـتُ أرَى أنِّــي مَـ ـعَ احلَــزمِ وَاج ـدٌ
فَلَمّـ ــرا استَـمَ ـ ـرَّ احلُ ـ ـبُّ فِ ــي غُلَوَائِـ ـهِ
فَحُـ ــزنِيَ حُـ ــزنُ اهل ـ ـرائِمِنيَ مُبَرِّح ـ ـاً
خَلِي ـ ـلَيَّ ،لِ ــم لَ ــا تَبكيَـ ــانِي صَـبَاب ـ ـرةً
عَلَـ ــيَّ ،لِمَ ـــن ضَنَّ ـــت عَلَ ــيَّ جُفُونُ ــهُ

وَمَكنُ ـــونُ هَـ ــذَا احلُ ــبِّ إلَّـ ــا تـ ــرضَوُّعَا
إذَا شِئتُ لِـي مَمضـي وَإن شِـئتُ مَرجِعَـا
رَعَيـتُ مَ ـعَ املِــضيَاعَةِ احلُـبَّ مَــا رَعَــى
وَسِ ـ ـ ـرِّيَ سِ ـ ـ ـرُّ العَـ ـ ــاشِقِنيَ مُضَيَّعَـ ـ ــا
أَأَبدَلتُـ ــمَا بِـ ــاألرجرَعِ الفـ ــرردِ أجرَعَـ ــا؟
غَ ـوَارِبُ دَمـ ـعٍ ،يَش ـمَلُ احلـ ـريَّ أَمجَعَــا!
(الدويهي ،1991 ،ص)208

وعندما منعن النظر يف هذه األبيات نرى أنّ الفكر الرئيسي هو وصف احلب والبكاء
واإلستبكاء .ويف الواقع هذه املقدّمة الغزلية تتكوّن من أفكار جزئية منها:
 انكشاف سرّ الشاعر أي سرّ العشق؛
 كثرة اإلشتياق لصيانة احلب؛
 إظهار احلزن والضعف يف طريق احلب؛
 البكاء واإلستبكاء.
ولكن قبل أن نبدأ بتحليل األفكار البدّ أن نقول إنّ املقطع األوّل يبدأ مبقدمةٍ غزليةٍ يصف
الشاعر فيها بكائه ويطلب البكاء من اآلخرين كالشعراء املتقدمني اجلاهليني .فهنا أيضاً
نشاهد الصلة التامة بني هذه املقدمة واملقاطع األخرى للقصيدة اليت سنذكرها فيما بعد.
ومصدر الفكرة هي إنفعاالته النفسية امللتهبة املنبعثة من قلب الشاعر بسبب احلزن.
حسب ما جاء يف املصادر أنّه مل ينشد املقدمة الغزلية يف الرّوميات إلّا يف أربعة قصائد،
واحدة منها هي القصيدة املذكورة (أنظر :الزغول ،1382 ،ص .)98وربّما هذه املقدمة وسيلة
إلبراز مودّته إىل امللك وتعبريٌ عن حاالته املؤملة بسبب فراقه وغفلته عن الشاعر .فهو ال
يستطيع أن يتحمّل هليب النار يف قلبه ،إذن يكفّ عنه الثبات واملقاومة وهذا ما يؤدّي إىل
البكاء واجلزع وإظهار احلسرة .وهو يعبّر عن عاطفته املشتعلة كالشعراء الرومنسيني؛ ويعتقد
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شرف الدين أنّه شاعر رومنسي؛ رغم أنّ قوالبه الشعرية وموضوعاته تكون مثل الشعر العريب
الكالسيكي املعروف؛ فهو يكون ذا مالمح رومنسية يعيش حالة من الوحدة ،واالنتماء ،والرغبة
يف تغيري املعايري السائدة يف اجملتمع (شرف الدين ،2000 ،ص.)63-62
أمّا األلفاظ فهي توافق أحاسيس الشاعر حيث تُصّور أحزانه وآالمه الناجتة عن جفاء
سيف الدولة ،وتترك تأثرياً بالغاً على نفس القارئ ،منها غرب الدموع ،حزن اهلائمني ،سر
العاشقني ،ضنّ اجلفون عليه و . ...ألنّ الشاعر حياول يف إثارة ترحّم إبن عمه وهذا املقطع
حيقق ما أراده قائله .على كلّ حالٍ غزله رائعٌ وبعيدٌ عن التّصنع والتكلّف ،ولغته بسيطة
الجتهد القارئ يف سبيل فهمها ،إذن تأثريه يف النفوس أكثر وأقوى من القصائد اليت تتكاثر
فيها املفردات الصعبة وهذه ميزة تشمل مجيع قصائده الغزلية.
واجلدير بالذكر أنّ أبافراس قد تفوّق يف الغزل ،وأحد األوصاف الّيت تالزم غزليات أيب
فراس هي الرّقة؛ ألنّه يعرف األحاسيس البشرية ويعبّر عنها بسهولة وموقفه يف الغزل موقف
احلزن والكآبة؛ إذن يلجأ إىل البكاء ويربز شوقه إىل احلبيب (أنظر :مروة ،1990 ،صص.)74-70
وكما قلنا أنّ أبا فراس يريد من اآلخرين البكاء واملشاركة يف أحزانه:
خَلِي ـ ـ ـلَيَّ ،لِ ـ ــم لَ ـ ــا تَبكيَـ ـ ــانِي صَـبَاب ـ ـ ـرةً

أَأَبدَلتُـ ــمَا بِـ ــاألرجرَعِ الفـ ــرردِ أجـرَعَ ـ ــا؟

إذن هو حسب تعبري علماء النفس يقع يف حالة االنتماء 1فهو يريد من خلّانه املساعدة،
واملشاركة يف مهومه ،وذرف الدموع على حالته احملزنة حتّى يقلّلوا شيئاً من قلقه وحزنه.
ب .دراسة نفسية للمقطع الثاين من القصيدة
ويف املقطع الثاين يصف الشاعر حاالته النفسية يف السجن:
 .7وَهَبـ ـتُ شَبَـ ــابِي ،وَالشَّب ـ ـرابُ مَض ـ ـِنَّةٌ
 .8أبِيـ ـتُ ،مع ــىن ،مِـ ــن مَخَـ ــافَةِ عَت ـ ـبِهِ
 .9فَ ــلَمَّا مَ ــضَي عَص ــرُ الشَّــبِيبَةِ ،كلُّــهُ
 .10تَطَلَّبـ ـتُ بَيـ ـنَ اهلَج ـرِ وَالعَت ـبِ فُرجَ ـةً
 .11فَلَـ ــو أَنَّ أس ـ ـرِي بَي ـ ـنَ عَ ــيشٍ نَعِمتُـ ـهُ

لَأَبل ـ ـ ـرجَ م ـ ـ ـِن أَبن ـ ـ ـراءِ عَمِّـ ـ ــي ،أَروَعَ ـ ــا!
وَأصـ ـ ـبِحُ مَحـ ـ ـزُوناً ،وَأُمسِـ ــي مُرَوَّعَـ ــا!
وَفَارَقَنِـ ـ ــي شَـ ـ ــرخُ الشَّبَـ ـ ــابِ مُوَدِّعَ ـ ــا
فَحَ ـ ــاوَلتُ أَم ـ ــراً ،لَـ ــا يُـ ـ ـرَامُ ،مُمَنّـ ـ ـرعَا
حَمَلــتُ لِــذَاك الشَّــهدِ ذَا السُّــم مُنقَعَــا

« ،Affiliation .1االنتماء هو التقارب احلميمي مبا يف ذلك املزاملة واملرافقة .والدّاللة دائماً إجيابية؛
والصحبة يالزمها التعاون والرفقة» (ريرب ،2008 ،ص.)16
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

وَلَـكن أصَابَ اجلُرحُ جِسـماً مُجَرَّحـاً
وَصِـرتُ إذَا مـرا رُمتُ فِي اخلَـريِ لَـذَّةً
وَهَــا أنَــا قَ ــد حَلَّــي الزَّمَ ــانُ مَفَــارِقِي
فَلَـ ـ ــو أَنَّنِـ ـ ــي مُكن ـ ـ ـتُ مِمَّـ ـ ــا أُرِي ـ ـ ـدُهُ
أَمَ ــا لَي ـ ـلَةٌ تَمـ ـضِي وَلَــا بَع ـضُ لَيلَ ـةٍ!
أَمَـ ــا صَ ـــاحِبُ فـ ــرردٌ يـ ــردُومُ وَفَـ ــاؤُهُ!
أَفِـ ـ ــي ك ـ ــل دَارٍ لِـ ـ ــي صَـدِي ـ ـ ـقٌ أَوَدُّهُ
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وَصَ ــادَفَ هَـ ـذَا الصَّــدعُ قَلب ـاً مُصَ ـدَّعَا
تَتَـبَّعت ـ ـ ـ ـُهَا بَي ـ ـ ـ ـنَ اهلـُمُـ ـ ـ ــومِ ،تَتَب ـ ـ ـ ـُّعَا
وَتَوَّجَ ـ ـ ـنِي بِالشَّي ـ ـ ـبِ تَـاج ـ ـ ـاً مُرَصَّـ ـ ـعَا
مِـنَ العَيشِ يَوماً ،لَـم يَجِـد فِـيَّ مَوضِـعَا
أَسُـ ـ ـرُّ بِهَ ـ ــا هَـ ـ ـذَا الفـ ـ ـُؤَادَ املُفـ ـ ـرجَّعَا؟
فَيُصفِي لِمَن أَصفَي ،وَيَرعَي لِمَـن رَعَـي؟
إذَا م ـ ــرا تَفَرَّق ـ ــنَا حَفِظ ـ ــتُ وَضَ ـ ــيَّعَا؟
(الدويهي ،1991 ،صص)209-208

والفكرة الرئيسية يف هذه األبيات هو احلديث عن أيام شباب الشاعر وجفاء أصدقائه
يف أيام احلزن وهذه الفكرة تنقسم إىل أفكار جزئية منها:
 احلسرة بسبب مضي أيام الشباب؛
 إظهار احلزن؛
 اخلوف من عتاب سيف الدولة؛
 ختلّي أصدقائه عنه يف أيام احلزن.
نالحظ أنّ األفكار يف هذا املقطع ناجتة عن شعور الشاعر بالغربة واحلزن والشعور
بالشيخوخة .فرغم أنّ هذه القصيدة أنشدت يف أيام شباب الشاعر وكان عمره مخسة
وثالثني عاماً لكنّه يشعر بالشيخوخة .إنّ الشاعر يريد أن يبالغ يف وصف حاالته ويستقطب
انتباه املخاطب وترحّمه ،وهبذا السبب أشار إىل املشيب.
«هناك مسألة وهي مصدر الغربة وسببه؛ للغربة أبعاد ومظاهر ذكرها علماء النفس
واالجتماع...1؛ منها الشعور بالعجز .»2فيقول أبوفراس يف املقطع املذكور:
« .1إنّ أبعاد ومظاهر الغربة قد أمجلت يف مخسة مظاهر أساسية هي :العجز ،والالمعين ،والالمعيارية،
والعزلة االجتماعيّة ،واالغتراب عن الذّات» (أنظر :اجلبوري ،2008 ،ص.)18
 ،Powerlessness .2فهو شعور الفرد بأنّه ال حول وال قوّة وال يستطيع التأثري يف املواقف اإلجتماعية
اليت يواجهها ويعجز عن السيطرة على تصرّفاته وأفعاله ورغباته ،وال يستطيع أن يقدّر مصريه ،ومن مثّ
يعجز عن حتقيق ذاته أو يشعر حبالة من اإلستسالم واخلنوع والعجز وفقدان القدرة هو توقّع الفرد بأنّه ال
ميلك القدرة على التحكم وممارسة الضبط ،ألنّ األشياء حوله تسيطر عليها ظروف خارجية أقوى منه،
ويتولّد لديه شعور بالعجز واإلحباط وخيبة األمل يف إمكانية التغيري» (اجلبوري ،2008 ،ص.)18
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تَطَلَّب ـ ـتُ بَي ـ ـنَ اهلَجـ ـرِ وَالعَتـ ـبِ فُرجَـ ـةً

فَحَـ ـ ــاوَلتُ أَمـ ـ ــراً لَ ـ ــا يُ ـ ـ ـرَامُ مُمَنّ ـ ـ ـرعَا

فهو يتطلب بني الوحدة الناجتة عن هجر األحبة وبني العتاب الذي يوجهه إليهم ،فرصةً
إلصالح األمور ،لكنه يرى نفسه يسعى ألمر ممتنع ال يتحقق ،فهكذا نالحظ عجزه وعدم
متكنه من تغيري األوضاع.
واملسألة األخرى هي أنّ هناك فرص كثرية يف السجن للتأمل والتفكّر ،وعادةً بسبب اجلو
السائد فيه يتأمّل املسجون يف ماضيه ومستقبله ،ويتأسّف على أعماله ،كما يفعل أبوفراس
فهو يسري يف أيامه املاضية مث ينظر إىل احلاضر ويرى أنّ شبابه مضى يف إرضاء امللك
واخلوف من لومه ويف خدمة األصدقاء ،ولكن من دون جدوى فلم حيصل شيئاً من مداراته
للملك وهذه احملاوالت ال تؤدي له إىل نتيجة إلّا إعراض امللك وتفرّق األحباب عن حوله.
وهذا نوع من العودة 1إىل املاضي.
فعلى هذا األساس حينما الشاعر يتكلّم عن مضيّ الشباب ،واخلوف من العتاب ،وجفاء
األصدقاء يريد به تقليل أحزانه ومواساة نفسه .إنّ الباعث على هذه األفكار هي ظروف
خاصة تفرض نفسها على الشاعر وهذه ال ختتص بأيب فراس فحسب بل نراها عند أكثر
الشعراء املسجونني؛ فيشري الشعراء السياسيون عادةً يف السجن إىل عدم الوفاء ونقض
العهد؛ ألنّ أكثر األصدقاء واألقرباء يعرضون عنهم ويتركوهنم وحيدين يف األزمات ويظهرون
عداوهتم إزاءهم .هبذا السبب يواجه األصدقاء واألقرباء شكوى املسجونني وإكثار احلديث
عن مفارقتهم وإقالل احلديث عن حمبتّهم ألنّ عدد األصدقاء املخلصني هلم قليل (آباد،
 ،1380ص ،)204ويعترب أبوفراس من هؤالء الشعراء الذين ينشدون القصائد يف هذا الباب؛
فهو إكتسب جتارب كثرية يف السجن وعرف الطبيعة املتلوّنة لإلنسان وبرز له عدم ثباته،
إذن نرى يف أشعاره أنّه يعتقد بعدم اإلعتماد على األصدقاء ألنّ طبيعة الدنيا جتعل اإلنسان
خادعاً وخائناً (أنظر :الدويهي ،1991 ،صص.)207-206
إضافة على هذا نرى آهات احلسرة متصاعدة من قلب الشاعر؛ ألنّه يرى نفسه بريئاً ال
 ،Regression .1يف علم النفس «هناك حالة هامة ،هي الرجوع إىل املاضي ،وهذه احلالة يف املباحث
السايكلوجية تسمّى بالعودة وهو رجوع مؤقت إىل حالة نفسية سابقة الحتصل يف الذهن فحسب ،بل يعيش
فيها الشخص مرّة أخرى .إنّ حالة العودة إىل املاضي ميكن أن تكون عودة إىل جتربة مؤملة أو سعيدة،
وهذه عملية دفاعية تبعد األفكار عن املشاكل اجلارية» (تالسني ،1387 ،ص.)44
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ذنب له غري مستحق للجفاء والوحدة .كل هذه األحاسيس جتعله يبكي وحيزن ويشعر
بالشيخوخة ويشكو من عدم وفاء األصدقاء .وينشأ جنواه مع النفس عن هليب النار الذي
يضرم يف قلبه مثّ يشتد ليكون دواءً إلزالة اهلموم اليت جتعله وحيداً.
وأيضاً نشاهد شيئاً من التشاؤم يف األبيات اليت تشري إىل قسوة األصدقاء وتناسيهم إيّاه؛
حيث جيعلهم مجيعاً ممن ال يستمرّ وفاؤه:
أَمَ ـــا لَيـ ــلَةٌ تَمـ ــضِي وَلَـ ــا بَع ــضُ لَيلَ ـ ـةٍ!
أَمَـ ـ ــا صَـ ـ ــاحِبُ ف ـ ـ ـرردٌ ي ـ ـ ـردُومُ وَفَ ـ ــاؤُهُ!
أَفِـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل دَارٍ لِ ـ ـ ــي صَ ـ ـ ـ ـدِيقٌ أَوَدُّهُ

أَسُ ـ ـ ـرُّ بِهَـ ـ ــا هَ ـ ـ ـذَا الف ـ ـ ـُؤَادَ املُف ـ ـ ـرجَّعَا؟
فَيُصفِي لِمَن أَصفَى ،وَيَرعَى لِمَـن رَعَـى؟
إذَا مَـ ـ ــا تَفَرَّقـ ـ ـ ـنَا حَفِظ ـ ـ ـتُ وَضَـ ـ ـ ـيَّعَا؟

فهو ال جيد صديقاً وفياً يرافقه ويفي بعهده.
والتصوير الذي يصورّه الشاعر يف ذهن القارئ هو تصوير مليء بالغموم وكأنّ القارئ
ينغمس يف فضاء كئيب ويشاركه يف أحزانه ويفهم مدى القسوة اليت تعرّض هلا الشاعر ،كما
نرى أنّ األلفاظ توافق املعىن متاماً.
ج .دراسة نفسية للمقطع الثالث من القصيدة
ويف املقطع الثالث يتحدّث عن أيام األسر وعدم مفارقة األصدقاء وقطع األمل من سيف الدولة:
.19
.20
.21
.22
.23
.24

أَقَمـتُ بِـأَرضِ الـرُّومِ عَـامَنيِ لَـا أَرَي
إِذَا خِفتُ مِـن أَخوَايلَ الرُّومِ 1خُطَّـةً
وَإِن أَوجَعَـ ــتنِي مِـ ــن أَعَـ ــادِيَّ شِ ــيمَةٌ
وَلَـو قَــد رَجَــوتُ اللَّـهَ لَــا شَــيءر غَـريُهُ
لَقَد قَنِعـُوا بَعدِي مِنَ القَطرِ بِالنَّدَي
وَمَ ـــا مَ ــرَّ إِنسـ ــرانٌ فَأَخـ ــلَفَ مِثـ ــلَهُ؛

مِـ ـنَ النّـ ـراسِ مَ ــحزُوناً وَلَــا مُتَصَـنِّـ ـعَا
تَخَـ ـوَّفتُ مِ ــن أَعمَ ــامِي العُــربِ أَربَعَــا
لَقِيـ ـتُ مِ ـنَ األرحبـ ـرابِ أَدهَ ــي وَأَوجَعَــا
رَجَـعـ ـ ـتُ إىل أَعل ـ ــى وَأَمَّلـ ـ ـتُ أَوسَ ـ ـعَا
وَمَ ــن لَـ ــم يَجِـ ــد إِلَّ ــا القُن ـ ـُوعَ تَقـرن ـ ـَّعَا
وَلَكـــن يُزَجِّـــي الن ــَّاسُ أَمـــراً مُوَقّ ــرعَا
(الدويهي ،1991 ،ص)209

وكما نرى أنّ األفكار اجلزئية يف هذا املقطع هي عبارة عن:
 احلديث عن السجن؛
 عدم إهتمام األصدقاء واألقرباء به يف أيام األسر؛
 .1إنّ أمّ أيب فراس كانت رومية وأباه عريب ،لذلك يقول« :أخوايل الروم» (الدويهي ،1991 ،ص.)7
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 الوجع بسبب عدم وفائهم؛
 الندم بسبب عدم اتكاله على اهلل؛
 احلديث عن مزنلته الرفيعة وفائدته للقوم والفخر بنفسه.
يتكلّم الشاعر بعد احلديث عن حاالته النفسية عن مدة األسر ،وهذا يلقي يف ذهن القارئ املشاقّ
اليت حتمّلها أبوفراس؛ ألنّه كان أمرياً فارساً ودائماً يف الرحلة وكان يشارك يف احلروب ويقاتل ،أمّا
اآلن فحُبس كسمكةٍ يف قارورة ال مفرّ منها .إذن نرى أنّ مصدر هذه األفكار هو الشعور بالغربة
حيث أصيب من جانب األقارب بصدمة شديدة أثرّت يف روحه وجعلتها جمروحة ،أي نسياهنم
وغفلتهم كانت أشّد من معاملة األعداء .ويف هذا القسم نواجه معىن حكمياً من جانب الشاعر وهي
اإلستعانة باهلل واإلشارة إىل أنّ اهلل معنا يف أيام احلزن ولكن األقرباء أكثرهم يصاحبون املرء عند
متتعه باللذات ،ويتفرقون من حوله فور أن متضي هذه األيام وعندما حتلّ املصائب.
مث يشري الشاعر إىل أنّه أجنز خدمات كثرية لآلخرين ولكنهم أمهلوا يف تكرميه ،وهذه
الفكرة تأيت أمهيتها من األحداث التارخيية اليت توالت بعد ذلك فالتاريخ أثبت أنّ العظماء
خاملو الذكر ولكن من جانب إنساين إذا عمل شخص أعماالً جديرةً البّد أن نشكره ونكرمه،
وهذه من القيم اإلنسانية اليت مل يلتزم هبا أهل أيب فراس ،فتعلّلُ سيف الدولة يف خالصه
يثبت صحة هذه الفكرة.
كما إعترب الشاعر نفسه مبزنلة املطر لقومه ونرى يف هذا التشبيه نوعاً من الفخر بنفسه
وإشارة إىل جوده وكرمه .وهذا الفن الشعري يالزم روميات أيب فراس يف كثري من األحيان.
لقد افتخر أبوفراس بقبيلته وقومه ونفسه وسبب هذا الفخر أوّالً كان أنفة قبيلة آل محدان
وجيسّد هذا يف األشعار الذي أنشدها قبل اإلسارة وثانياً تذكري دوره املثمر يف القبيلة وهذا
ميثّل كثرياً فيما أنشدَ يف األسر إلظهار املقدرة أمام قومه الذي كانوا ينكرون شأنه ومقامه
وصدقي وماليي ،1390 ،ص.)90
(
ونرى يف هذه القصيده أنّ الشاعر يرى نفسه أفضل وأحسن من اآلخرين ،وال يوجد بديلٌ له
عند سيف الدولة .فالفخر عند أيب فراس يوحي إىل أنّه كان مييل إىل الفردانية .1وحينما ندقّق يف

 ،Individualism .1الفردانية يف مصطلح علم النفس «تتناول شرح سلوك الفرد جتاه البيئة» (شايان
مهر ،1377 ،ص )397وهي نوع من اإلعجاب واملباهاة بالنفس ،وتعترب حالة معقّدة.
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أوصاف أيب فراس وسجيته وأعماله تتبني لنا قيمة هذا الفخر وصحته وليس هذا الفخر كذباً وال
وسيلة خلداعة اآلخرين وال نرجسية بل هو دليل على واقع حياة الشاعر ومزنلته الرفيعة احلقيقية.
د .دراسة نفسية للمقطع الرابع من القصيدة
ويف املقطع التايل يتحدّث الشاعر عن أيام السجن وغفلة سيف الدولة عنه ،ويتكلّم مباشرة
عن تعامل امللك معه مث يبدأ بنصيحة امللك حيث يقول:
.25
.26
.27
.28
.29
.30

تَنَك ـ ـرَ سَيـ ـ ـفُ ال ـ ـدِّينِ لَمَّ ـ ــا عَتَبـتُـ ـ ـهُ
فَق ــُولَا لَــهُ :مِـــن أَص ــدَقِ الــوُدِّ أَنَّنِ ــي
وَلَ ـ ــو أنّن ـ ــي أكنَنتُ ـ ـهُ فـ ـ ـِي جَـ ـ ـوَانِحِي
فَال تَغتَـرِر بِالنـَّاسِ! مَـا كـلُّ مَـن تَـرَى
وَال تَتَقَـ ـ ـ ـلَّد مَ ـ ـ ــا يَرُوعُـ ـ ـ ـكَ حَـليـ ـ ـ ـُهُ
وَال تَقبَـ ــلَنّ القَـ ــولَ مـ ــن ك ــلّ قـاِئـ ــلٍ!

وَعَـ ــرَّضَ بِ ـــي ،تَحـ ــتَ الكَـ ــلَامِ وَقَرَّعَـ ــا
جَعَلتُ ـ ـكَ مِمَّـ ــا رَابَنِـ ــي الدَّه ـ ـرَ مَفزَعَـ ــا
ل ـ ـ ـأَورَقَ مَـ ـ ــا بَي ـ ـ ـنَ الضُّل ـ ـ ـُوعِ وَف ـ ـ ـررَّعَا
أَخُــوكَ إِذَا أَوضَــعتَ فِــي األرمـرِ أَوضَــعَا!
تَقـ ــرلَّد إِذَا حَ ـ ــارَبتَ مَ ـ ــا كَـ ــانَ أَقطَعَـ ــا!
سأُرضِيـك مرأَي لستُ أُرضِيك مسـمعَا

(الدويهي ،1991 ،صص)210-209

الفكرة احملورية يف هذا املقطع نصيحة سيف الدولة وتذكريه باألعمال اليت مارسها
ألجله ،واألفكار اجلزئية املطروحة فيه هي:
 عتاب سيف الدولة؛
 تقدمي النصيحة لسيف الدولة؛
 حتذيره عن اإلستماع إىل أقوال الوشاة؛
 عدم اإلعتماد على األصدقاء واألقرباء.
ويف هذا املقطع مييّز الشاعر بني سيف الدولة وناقضي العهد أي األقرباء؛ ألنّ ودّه اليزال
باقياً يف قلب الشاعر فهو اليقطع حبل احملبّة بعدُ ،فهذا احلب دفعه إىل نصيحة امللك حتّى ال
يواجه املشاكل يف األيام اآلتية من جانب الوشاة ومن حييطه من املتظاهرين ،ويربز شفقته
للملك معرباً عن أحاسيسه بكل رقّة وعطوفة؛ ألنّه كان مبزنلة أبٍ له كفله منذ صغره ،فاإلبن ال
يضيق صدره بأبيه حتّى إذا جفا عليه أبوه.
وهنا يربز لنا األسلوب املتداول عند الشاعر إلفادة املعىن وهو احلوار؛ إذ كان احلوار عند
الشاعر وسيلةً للتعبري عمّا يشعره من الوحدة والغربة سواء مع سيف الدولة احلمداين أم يف أسره
عند الروم .إنّه تناول احلوار بصيغه وأشكاله املختلفة ،من بني هذه الصيغ نرى أنّه إستخدم صيغة
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الطلب كاألمر والنهي والنداء واإلستفهام والفائدة اليت تعود إلينا منها هي تنبيه املتلقّي والطلب
املباشر من الطرف املقابل (أنظر :حممود يونس ،2006 ،ص .)233فاستعمال صيغ النهي مثل :التغترر،
ال تتقلّد وال تقبلنّ ،وأيضاً النداء مثل :يا صادق الودّ يؤيّد هذا األمر ،حيث يقلّل اخلطاب من
اإلحساس بالغربة والوحدة؛ إذ يستدعي اخلطاب صورة ذهنية من املخاطب بني جدران السجن.
يف احلقيقة يريد أبوفراس باستعمال صيغ النهي أن يسوق سيف الدوله إىل الدقّة يف
اختيار العمّال واألصدقاء ،أن يوجّه امللك إىل التمييز بني من يكون خمادعاً ومن يكون
صادقاً ،حىت يعرف مَن يوقع العداوة بينه وأيب فراس ومَن يعينه يف الشّدة ،فدوام كل
حكومة حيتاج إىل مناصرين يكونون صادقني يف أعماهلم وأقواهلم كما حيتاج سيف الدولة
إىل هؤالء األشخاص الستمرار حكمه .فنصيحة أيب فراس قد تنبع من مودّته بالنسبة إىل
امللك رغم إعراضه عنه؛ فلربّما هذا األمر يؤثّر يف سيف الدولة ويغري موقفه إزاء الشاعر
األسري؛ فإذن الغرض من النهي هنا هو الدعاء.
ومن جانب آخر إذا اعتربنا الغرض من النهي هنا ،توبيخاً يتبني لنا أنّه يسعى ألن يدافع
عن حقوقه بطرق خمتلفة .فهو يستحق حمبة سيف الدولة ،إذن بالشجاعة يف الكالم ـ ومن
دون اإلنتهاك حبرمته ـ يظهر له عدم مقدرته يف معرفة األقرباء .ويف احلقيقة إحدى
األوصاف الشخصية اليت تظهر لنا يف هذا املقطع من القصيدة ،هي التجاسر ،1وهذه امليزة
هي من مالزمات شخصية أيب فراس ألنه فارس وشجاع وجيب أن يكون فيه اجلرأة.
هـ .دراسة نفسية للمقطع اخلامس من القصيدة
ويف املقطع األخري ميدح سيف الدولة ويذكر النعم الّيت قدمها له سابقاً وهو يقول:
.31
.32
.33
.34
.35

فَلِلّـ ـ ـ ـهِ إحـسَـ ـ ـ ــانٌ عَـ ـ ـ ــليّ وَنِـعـم ـ ـ ـ ـرةٌ
أرَاين طَرِيـ ـقَ املَكرُمَ ـــاتِ ،كمَ ـــا رأى
فَ ـ ــإن يَ ـ ــك ب ـ ــُطءـ مـ ــرّة فَـلَـطَـالَ ـ ــمَا
وَإن جي ـفُ فــي بَعــضِ األمُـورِ فــإنّين
وَإن يسـتَـجِدُّ النّـاسَ بَعـدي فـال يـزَل

وَلِلّ ـ ـهِ صُنـ ـ ـعٌ قَـدكفَ ـ ــانِي التَصـرنُّعَ ـ ــا
عَلِـي ،وَأمسَــاين علـى كـلّ مَــن سَـعَي
تَعَجَّ ـ ـلَ حن ــوِي باجلَمِـ ــيلِ وَأَسـ ــرَعَا
ألشــكرُهُ الّنعُمَ ــى الــيت كــانَ أودَعَـ ــا
ب ــذاك البَ ــديل ،املُستَ ــجَدِّ ،مُـمتَّـعَـــا!
(الدويهي ،1991 ،ص)210

 « ،Assertiveness .1التجاسر إحدى األوصاف السلوكية اليت تكون من مميزاهتا التعامل اإلجتماعي
اإلجيايب للدفاع عن احلقانية أو الوصول إىل احلق» (برونو ،1384 ،ص.)105
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والفكرة احملورية يف هذا القسم الرجاء إىل إفتداء سيف الدّولة ويتفرّع منها األفكار
اجلزئية التالية:
 اإلشارة إىل إحسان اهلل له؛
 اإلشارة إىل إحسان سيف الدولة له؛
 األمل يف إلتفات امللك إىل الشاعر؛
 اإلشارة إىل ما أعطاه امللك فيما قبل؛
 طلب اخلري لسيف الدولة.
إذن يف بداية املقطع بعد التلميح إىل إحسان اهلل له يعود الشاعر ليمدح سيف الدولة بعد
أن المه يف املقطع السابق ،فنراه يقول:
أرَاين طَرِي ـ ـ ـقَ املَكرُمَ ـ ـ ــاتِ ،كمَ ـ ـ ــا رأى

عَلِ ــي وَأمسَـ ــاين عل ــى كـ ـلّ مَـ ــن سَـ ـعَى

وكما رأينا أن الشاعر حيدثنا عن قسوة سيف الدولة حيناً وعن مكارمه وجوده حين ًا
آخر؛ فالبّد لنا أن نربّر مصدر هذه التناقضات؛ وهو العقل الالوعي1؛ حيث يطرد املرء
الفكر الذي ال يعجبه ويزنعج عنه إىل العقل الالوعي ،لكن هذه األفكار ال تتخلّى عنه وتظهر
2
فر ،1384 ،ص.)105
أحياناً وهذا ما يسمّى بـ«الزلّات السلوكية» (
إذن هذه األفكار املتناقضة تسيطر على الشاعر بسبب اجلو السائد يف السجن والبعد
عن أهله فهو اليستطيع أن يتغلب على ما يعذّبه ،وليس بإمكانه نسيان قسوة األقارب.
ويف هذا املقطع يشعر الشاعر باهلدوء فتقلّ إضطراباته النفسية ألنه يشري إىل احسان
سيف الدوله وهلذا استعمل من صيغة التعجب لتعظيم شأنه وأعماله.
ربّما يكون قصد الشاعر من ذكر إحسان سيف الدوله ونعمته هو طلب الودّ عنه ،كما
قلنا سابقاً إنّ الغرض من العتاب هنا طلب إبقاء امللك على الودّ ،فحاول يف هذا األمر دون
أن يلجأ إىل التصنّع والرئاء.
حينما يقوم بتذكري ما فعل إبن عمه يف حقه يف األيام اليت كان عامالً عنده ،يريد
مواساة نفسه وهدوئه والتقليل من إضطرابه وأيضاً يربز إجالله لسيف الدولة .وهكذا ميثل

1. Unselfconscious
2. Freudianslip
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هذا املقطع تفاؤل أيبفراس فهو يظهر يف هذه األبيات اخلمسة أمله يف إلتفات امللك إليه،
من بينها البيت التايل:
فَلِلّـ ـ ـ ـ ـهِ إحـسَـ ـ ـ ـ ــانٌ عَـ ـ ـ ـ ــليّ وَنِـعـم ـ ـ ـ ـ ـرةٌ

وَلِلّ ـ ـهِ صُنـ ـ ـعٌ قَ ـ ــد كفَ ـ ــانِي التَصـرنُّعَ ـ ــا

حيث يشري إىل إحسان اهلل له ،والتفاؤل هو نزعة داخل الفرد للتوقع العام حلدوث
األشياء اإلجيابية أكثر من حدوث األشياء السلبية .املتفائلون يف مواجهة املشاكل يبحثون عن
األهداف السامية ومن خالل توظيف آليات التأقلم املؤثرة ،يستخدمون قدراهتم الذاتية حىت
يتمكنوا من الوصول إىل أهدافهم (ارمجند نيا وخاجناين وحممودي؛ نقالً عن :شي ير وكارور
وبرجيز ،1391 ،ص.)50
هذا وكان سيف الدولة مبزنلة أب أليب فراس ألنّه ربّاه وكفله؛ هبذا السبب نرى عند األمري
إحساساً غامضاً أي الشعور باحلبّ والوفاء واإلشتياق فريسل رسالته إىل سيف الدولة ويعترب
فيها نفسه أحد ندمائه وأقرب الناس إليه ،إذن ال قدرة له على إقناع إعراض امللك ،فيربّر
دائماً عدم التفاته ويعترف بإحسان سيف الدولة إليه فيما سبق:
فَـ ـ ــإن يَـ ـ ــك بـ ـ ـ ـُطءـ م ـ ـ ـرّةً فَـلَـطَـالَـ ـ ـ ـمَا

تَعَجَّ ـ ـ ـلَ حنـ ـ ـوِي باجلَمِـ ـ ــيلِ وَأَس ـ ـ ـرَعَا
(أنظر :شرف الدين ،ج ،2000 ،4صص )78-76

وهكذا يربّر جفاءه ونسيانه أوّالً للحصول على السكينة يف قلبه ،وثانياً حلصول اإلطمئنان
عند امللك ،إنّه مل ينس ألطافه ،وثالثاً هو يبقي وافياً ومل ينكر موهبات امللك .رمبّا هبذا
الطريق يهيئ األرضية لرجوع سيف الدولة إليه ويف البيت األخري قد دعاه حتّى يثبت أنّه ال
يفزع بسبب مقامه بل يتمنّى أن يفوق امللك بواسطة من يكون بديالً منه.
وهكذا تتبني يف هذه القصيدة أوصاف الشاعر منها :فروسيته وشجاعته وفضله وكرمه.
وهبذا السبب اشتهر بالشاعر والفارس ،وهاتان الصفتان تأتيان معاً يف وصفه ،فيشري
الشاعر يف القصيدة املذكورة إىل فروسيته ويشري تلوحياً إىل ما أجنزه يف الدفاع عن ثغور
مُلك املَلِك ،وقد ظهرت شخصيته قويّةً حيث ال يلجأ إىل التملق للخالص ،بل أوّالً بدأ بوصف
الظروف اليت يعيش فيها ،ثانياً يعبّر عن األحاسيس املؤملة اليت تسيطر عليه وجتعله حمزوناً،
ثالثاً يتحدث عن مسبّيب هذا األسر وهم الوشاة ومعاندوه ،ورابعاً يكشف عمّا يكون يف باطنه
من احملبّة إىل امللك بوضوحٍ وصدقٍ ،ويشري أخرياً إىل أمله بسيف الدوله يف أن يفتح له
طريق اخلالص.
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وعندما ندقّق يف القصيدة تربز لنا احلاالت النفسية للشاعر؛ فيمكننا القول أنّه أبتلي
بازدواجية الفكر .1وامللفت للنظر يف هذا اجملال هو أنّه متردّد يف صور خمتلفة بني الضعف
والقوّة ،بني اخلوف واجلرأة ،بني التشاؤم والتفاؤل ،وبني لوم سيف الدولة ومدحه.
وقد تبيّن لنا أنّ الغرض من إنشاد القصيدة هي إثارة ترحّم امللك وترغيبه يف الفداء
والعتاب لطلب املودّة ،أمّا بالنسبة إىل حاالته النفسية فيمكن القول أنّه يستفيد من آلية
الدفاع عن النفس 2وإنّ استعمال آلية الدفاع عن النفس ليست مسة لألمراض النفسية ،ألنّه
تلعب دوراً جوهرياً يف إرتياح النفس لإلنسان يف كثري من األحيان .يف احلقيقة تعترب آلية
الدفاع عن النفس نوعاً من املعاملة احلسنة بشرط عدم اإلفراط يف إستعماهلا (پور أفكاري،
 ،1373ص .)372وإنّ األشخاص يستفيدون منها حملافظة أنفسهم أمام األفكار املؤملة ،كما
الحظنا أن أبا فراس احلمداين وظّف بعض اآلليات الدفاعية منها اإلنتماء والفردانية يف
مواجهة الظروف القاسية اليت كان يكابدها يف السجن.

النتيجة
 .1إنّ مصدر األفكار يف قصيدة لوم وعتاب هو الغموم واألحزان اليت سيطرت على أيب فراس
يف األسر وهذه كلّها أدّت إىل األحاسيس املتناقضة منها الضعف والقوّة والتشاؤم والتفاؤل.
 .2من األغراض الشعرية عند أيب فراس هي العتاب ،وهنا يكون مبعىن طلب اإلبقاء على
الودّ واملراعاة فلم يقصد هبا معناه السليب أي لوم امللوم إلستصغاره وتقليل شأنه.
 .3إنّ األفكار قد جاءت يف ترتيب منطقي ،ولكل منها معىن إنساين وتعرب عمّا يواجهه
اإلنسان بعض األحيان كمفارقة األصدقاء وعدم وفائهم عند املشاكل ،وعدم إلتفاهتم
إىل من يتمتع مبكانة رفيعة ،والتوكّل إىل اهلل ،ومصدر األفكار هو قلب متأمل فهو يعرب
عن جتربته الذاتية بصورة مؤثرة؛ حيث يتأثر القارئ هبا.

 ،Dysgraphe .1وازدواجية الفكر هي «وجود امليل واإلحساس املفرط أو شعوران متناقضان جتاه
شخص أو شيء يف آنٍ واحد .وهذا األمر ميكن أن يكون يف العقل الوعي أو العقل الالوعي» (مجعي از
اساتيد روانشناسي ،1369 ،ص.)262
2. Defensemechanisms
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كان الفخر من فنونه اليت مل ينفك عنها ،فهو يفتخر دوماً بنفسه؛ ألنّه ذو شخصية
قوية ويكون أمرياً فارساً ال حيبّ اإلذالل ،إذن يفتخر بنفسه تلميحاً .ومن العوامل اليت
تسبب الفخر يف الشاعر هي الفردانية أي اإلعجاب واملباهاة بالنفس.
كان احلوار عند الشاعر وسيلة لتقليل آالمه ونسيان غربته وانفراده ،فيستفيد منه بأساليب
خمتلفة وصيغ متنوعة ،ومن بني هذه الصيغ نرى أنه إستخدم صيغة الطلب كاألمر والنهي
والنداء واالستفهام؛ وباستعمال هذه الصيغ خياطب سيف الدولة أكثر من اآلخرين.
إنّ املعاين واأللفاظ والتراكيب توافق غرض الشاعر ألن الغرض من إنشاد القصيدة هي
إثارة ترحم امللك وترغيبه على الفداء ،والتراكيب قد جاءت مطابقةً له .وأيضاً تسيطر
عليه احلاالت الشعورية اليت تطابق الغرض وهي إنتماؤه ورومنسيته وشعوره بالغربة.
يعترب الشاعر يف هذه القصيدة شاعراً عاطفياً؛ ألنّه يعرب عن شعوره باألمل والبكاء بكل
صدق دون أي متلّق وتصنّع ،إذن تكون عاطفته جياشة ،ومؤملة ومؤثّرة يف النفوس.
من بداية القصيدة إىل هنايتها تتغلّب على الشاعر حاالت نفسية خمتلفة منها :اإلنتماء
والفردانية والتفاؤل ،والتجاسر وازدواجية الفكر؛ فاإلنتماء فيه يؤدي إىل دعوة الناس
للمشاركة يف أحزانه ،والفردانية تسبّب الفخر واملباهاة ،والتفاؤل ينبت يف قلبه بذرة األمل
إىل اخلالص ،والتجاسر يهيئ األرضية لنصيحة سيف الدولة وتشجيعه على اإلفتداء،
وإزدواجية الفكر تسبّب ظهور أحاسيس متناقضة إزاء سيف الدولة.
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