
 

 

 

 

  ة بن العبدمظاهر األنيمة وكيفّياهتا األسلوبية يف شعر طرف

 

 2ناديا دادبور، *1مهدي عابدي جزيني
 أصفهان، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة مساعد أستاذ .1

 أصفهان، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طالبة دكتورا  .2
 

 (7/1/2018؛ تاريخ القبول: 7/6/2017)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

ة الل حاول يونغ إزاحـة السّـتار عنـها يف التحليـل النفسـي للشّخصـيات املـذكّرة وهـي         تعدّ األنيمة إحدى املؤشرات الرّئيس

تعين الشّق األنثوي اخلفّي الـذي يسـتقّر يف الرّجـل وأحيانـاا يطفـو علـى السّـطح عنـدما يتصـرّف الرّجـل فيمـا يتصـرّف أو             

سة إىل حتليل أشـعار طرفـة بـن العبـد مـن منظـار       فيما ينتج  من اآل ار الفنّية أدبيّة كان  أو غري أدبيّة. تسعى هذ  الدّرا

اجلــزء األنثــوي لــدى هــذا الشــاعر وتبــيني كيفيــة ظهــور  يف شــعر هــذا الشــاعر اجلــاهلي معتمــدةا علــى املنــهج املتكامــل.        

ــد علــى أنّ األنيمــة يتــوزّع يف قســمي السّــلب واإلجيــاب وهــو يســاعد علــى تكثيــف بعــض      ماتوصّــل  إليــ  هــذ  الدّراســة يؤكّ

ب البالغية يف شعر طرفة؛ منها التشبي  والتجسيد والتكـرار وتوظيـف الـزّمن بشـكل خـاصّ واألنيمـة ليسـ  ميـزة         األسالي

بـن العبــد؛ بــل سـائر األغــراض الشـعرية مــن اهلجــو والرّ ـاء واحلكمــة تتـأ ر بنفســية الشّــاعر      خاصّـة بــالغزل عنـد طرفــة   

 .اخلفية بصُور متباينة
 

 ةكلمات الرئيسال

 .بن العبد، الالشعور اجلمعي، النماذج البدئية، يونغاألنيمة، طرفة 
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 ةمقدم

إحدى الزّوايا الل تكمن يف الوعي اإلنسان وتسفر عن نفسيّت  هـي "اللّاشـعور اجلمعـي" الـذي     

يُعتــرب نتاجــاا للتجــارب اإلنســانية عامّــة وهــو ممــا يتجلّــى يف املعتقــدات واألســاطري والفنــون           

رات  أمهّهـا النمـاذج البدئيـة وهـي صُـور بدائيـة       والتقاليد. ويتكوّن الالشعور اجلمعي من مؤشـ 

الشعورية تضـع خيطـاا مشـتركاا بـني اجليـل الـرّاهن واألسـالف السـابقة وهـي تنتقـل مـن دمـاال              

األنيمة، الل تعترب مظهراا للطبيعة النّسـوية  ي ه»جيل إىل آخر وإحدى هذ  النّماذج البدائية 

يف الرّجــل تــؤ ر علــى عاطفتــ  وميلــ  إىل   يف الشــعور الرّجــل وهــي عامــل ورا ــة ذو أصــل بــدئي 

)مريقـادري  « الطّبيعة، ولألنيمة خصائص عديدة منها: الكمونـة، الغموضـة، واإلزدواجيـة، و...   

 .(326، 1435وفريوزبور، 

ولـيس األدبـاء يف عملــهم األديب مبعـزل عــن تـأ ّرات هـذا اللّاشــعور والسـيما يف إنتاجــاهتم       

بـن العبـد، تـرك بصـمات هـذا الّلاشـعور اجلمعـي املتـأ ر يف         األدبية؛ فالشاعر اجلـاهلي طرفـة   

كيفيات  بالبيئة الل عاشها واملعاملة الل عاملت  قبيلت ؛ مثّ كيفية ترعرع  ونشأت  تـرك هـذا   

كلّ  أ راا جلياا يف جمموعة آ ار  ما جعل ديوان  خري ساحة لدراسة مظاهر الالشـعور اجلمعـي   

 والسيما األنيمة. 

  :أهداف البح 

بـن العبـد ليسـتخرج منـها جتليـات األنيمـة مـا ظهـر         استهدف هذا البح  دراسة ديوان طرفة 

منها وما بطن؛ مبيناا خصائها األسلوبية والبالغية وذلك بغية التعـرّف علـى امليـزات النفسـيّة     

 هلذا الشاعر ومدى أصدائها يف أدب .

 :أسئلة البح 

 خص فيما يلي:األسئلة الل حياول البح  اإلجابة عنها تتل

  بن العبد؟ ما هي جتلّيات األنيمة ومظاهرها يف ديوان طرفة 

  ما هي األساليب البالغية الل وردت األنيمة فيها يف ديوان طرفة بن العبد؟ 

 ما هي التباينات املتواجدة يف جتليّات األنيمة يف خمتلفي األغراض عند طرفة بن العبد؟ 
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 ضرورة البح : 

ر رئيس يف علم النّفس للعامل النّفساين يونـغ وحتليـل األسـاليب البالغيـة     دراسة األنيمة كمؤشّ

فــة يف إبــراز هــذين املؤشــرين يف شــعر الشــاعر اجلــاهلي طرفــة بــن العبــد يكشــف عــن         املوظّ

املكنونات النفسية الكامنة لدى الشاعر كما يعطي الفرصـة للمتلقّـي كـي يقـارن بـني الكيفيّـات       

 لى يف طرفة ومن هنا تظهر ضرورة البح . األسلوبية والنفسية الل تتج

 الدّراسات املسبقة:
الدراسات الـل سـبق  هـذ  الدراسـة تقـدّم بضـاعة جـديرة وتفـتح نافـذة موسـعة أمـام الباحـ              

فمن هذ  البحوث ميكن اإلشارة إىل   "دراسة األنيمـة يف شـعر بلنـد احليـدري" لسـيد فضـل اهلل       

ملقالة األنيمة وأساليبها يف شعر بلند احليدري الذي مريقادري ومرضية فريوزبور، درس  هذ  ا

، يعــدّ أحــد أعــالم األدب املقــاوم. "تطبيــق معشــوق دروىن طرفــ  بــن عبــد بــا آراء كــارل       

اش"، ملهدي ممـتحن ورضـا كمـاي بانيـاين،     ، وفرويد در قصيد  رائية در وصف معشوق 

قصـائد طرفـة بـن العبـد. و "بررسـي برخـي        وقد تتطرّق إىل دراسة وجو  األنيمة يف قصيدة مـن 

در شعر امحد شاملو"، جلهانكري صفري فتكون دراسة األنيمة قسماا من مقالـ .    كهناز 

شخصي  در رمّان الطريـق إىل الشـمس )تشـريقة آل املـر( أ ـر عبـد الكـرمي         و"نقد كهن 

الـدورة اجلديـدة،    7السـنة   ناصيف" جلواد أصغري وسيمني غالمـي جملـة فصـلية لسـان املـبني،     

درســ  هــذ  املقالــة املعــامل النفســية لبطــل روايــة "الطريــق إىل     .16-1صــص، 1395، 24العــدد 

الشمس" وأشارت إىل مالمح األنيمـة وزواياهـا الكامنـة يف دراسـتها. مثـة الكتـاب "رمـز ومثـل در         

 عملـ  هـذا قصـة    الباحـ  يف  روانكاوي" جلالل ستاري، الطبعة األوىل، مطبعة  تـوس. وقـد درس  

علـم الـنفس   هر األنيمة في . وهنالـك الكتـاب "  بوف كور" لصادق هداي  وكشف الستار عن مظا"

اليــونغي" ترمجــة نــدرة اليــازجي للناشــر: األهــاي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ويتــبني مــن خاللــ   

 احلجر األسس للمباين لليونغية يف التحليل النفسي.  

 إبداع البح : 

ذ  الدّراســة هـو أهنـا احنصـرت يف دراســة مظـاهر األنيمـة وجتلياهتـا يف ديــوان       مـا ابتدعتـ  هـ   

طرفة ويف مجيع أغراض  الشعرية مثة أهنا تكشف عن الكيفيات األسلوبية الـل ظهـرت فيهـا    

 يف الدراسات الل سبق  هذ  الدراسات.  ــ على ما علم ــ جند  األنيمة؛ هذا ما مل
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 اإلطار النظري:

ثاا إ ـر  ياملنهج النفسي الذي هنج هنجاا حدى زة علكامل مترتكارسة املنهج املاصطف  هذ  الد

ة بالبحـ  عـن الالشـعور    يـ   هتـتمّ بدا يـ بـ ؛ ح  يرتبط ونغ عن الالشعور اجلمعي ومايات يفكش

ات تقتـرب مـن   يـ من أشعار طرفة بـن العبـد أب  ى مة؛ مثّ تصطفية واألنيومناذج  البدئ ياجلمع

هــا ومــا يتعلـق باألنيمــة لـ  صــلة وطيــدة بـبعض املؤشــرات النفســية    يزاهتـا عل ية وميــهـذ  النظر 

ليونغ. فاملنهج الذي تتبع  الباح  يف خطوات  هو املنهج االستقرائي حي  قام بدراسـة ديـوان   

بن العبد من بدايت  إىل هنايتـ  وبعـد ذلـك اسـتخرج مـا تـراءى لـ  مـن مظـاهر األنيمـة           طرفة 

هنا أن تسـاعد املتلقـي يف اقتنـاص املعـىن األنيمـي للوحـدة       ملحقاا هبا كل تقنية بالغية من شـأ 

الشـرائح اجلمليـة مـن دون الوحـدة     املدروسة فاملقاس للوحدة املدروسـة يف هـذ  الدراسـة هـي     

 النصية واالستقراء يف املنهج املختار استقراء كيفي ال يؤكد على العمليات األدبية اإلحصائية.  

 الالشعور اجلمعي

ــور لقــد حفــظ الوعي» األمنــاط الــل طاملــا عاشــها اإلنســانُ القــدمي يف    - نــا اجلمعــي هــذ  الصّ

أساطري هو عبادات  وأحالم  ورنا ؛ وهاهوذا يعيدها إلينا اليوم عرب أحالمنا ورنانا وسـلوكنا  

وهكــذا فــنحن الحنمــل فينــا جتاربنــا الفرديــة فقــط، بــل وجتــارب وخــربات أســالفنا  . وعلومنــا

صور. إنّ هذ  األمناط البدئية تتجـاوز الزّمـان واملكـان، وتعـود إلينـا      ية مجعاء عرب العواإلنسان

جمد دة للرّموز القدميـة، مثـل البطـل الشّمسـي، وإلـ  الرّبيـع املنبعـ ، وشـجرة احليـاة، وقـبس           

النـــار والنـــور، واجلنّـــة واجلحـــيم، ومواضـــيع التكـــوين والبـــدء، والسّـــاحر والسّـــاحرة، واملـــواد   

طّـــريان والغـــوص، وانتـــهاء املكـــان والزمـــان، والصّـــراع مـــع الشـــيطان،  املتحوّلـــة والنـــادرة، وال

وأخصّـهم فانـدرلوو   ـــ  وغريها، إخل. وهلذا فإن كبار علماء التاريخ واألنثروبولوجيا واألديان
(1)

 

م. إليــاد و
(2)

ــ   لإلشــارة إىل الرّمــوز األساســية الــل تشــكِّل  " الــنمط البــدئي " فهــوميعتمــد ومـ ـ

لة مـن التمثـيالت والصّـور وأساسـها. وبشـكل أعـّم، يصـبح الـنمُط         حمر ض )ومصـفوفة( سلسـ  

البدئي الصـورَة األوىل، الصّـورة األم، الصـورة الـل تغـّذي الصّـور "الفرديّـة" املتعـددة، ابتـداء           

من العمق القدمي نفس  ومن البُعد األول عين  الذي تنـهل منـ  الـدياناتُ واألسـاطري واألحـالم      

 .(3 :دون تا وري،)اخل« واإلبداعات كلّها

                                                      

1. Van der Leew 
2. M. Eliade 
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فاألب واألمّ اجلسديان مها  صيصان للنّمط البـدئي غـري املنظـور؛ وهلـذا فهمـا يُحاطـان       »

هبالــة مــن التقــديس يف نفســانية الطّفــل ويف أحالمنــا. علينــا، إذن، أال نــرى يف األمنــاط البدئيــة  

حياةُ الفـرد. فصـلة   مضمون ا شخصيًّا للنفسانية؛ بل هي أشب  بـ"قوالب" أو "مسارات" تصبُّ فيها 

الشخص بأم  ، مثالا، ليس  صلة شخصيّة فحسب، بل هي صلة منطيّة تسـري وفـق منـاذج أوليـة     

 .(3 :دون تا )اخلوري،« مل تتغيّر منذ أن وُجِدَ اإلنسان، على الرغم من تعدّدها اهلائل

 النماذج البدئية

مل عليـ  األسـاطري وقصـص    مفهوم النمـوذج البـدئي مسـتفاد مـن املالحظـة املتكـرّرة ملـا تشـت        »

احلوار املعروفة يف األدب العاملي من موضـوعات حمـدّدة رئيسـيّة، شـائعة يف كـّل مكـان. لكّننـا        

نصــادف هــذ  املوضــوعات لــدى أفــراد يعيشــون بــني ظهرانينــا يف أيّامنــا هــذ ، يف خيــاالهتم       

ما أطلق علي   وأحالمهم، هذياناهتم وضالالهتم. هذ  الصّور النموذجية، وما يتّصل هبا، هي

اسم "األفكار البدئية". وكلّما اشتدّت حيوية هذ  األفكار اشتدّت حدّة املشاعر النامجة عنـها.  

شـكل سـابق   ـــ  حبـدّ ذاتـ     ــ هذ  األفكار البدئية تستمدّ أصوهلا من النموذج البدئي، الذي هو

ة ولــذلك يتبــدّى الوجــود، غــري شــعوريّ، وغــري قابــل للتمثيــل، ويبــدو جــزءاا مــن الــنفس املورو ــ   

 (244: 1997)يونغ، . عفوياا يف كلّ زمان ومكان

 األنيمة واألنيموس

ذان املصطلحان يعبّران عن تشخيص للطبيعة املؤنثة يف خافية الرّجـل، وتشـخيص للطبيعـة        ه

املذكرة يف خافية املرأة. وهذ  االزدواجية اجلنسيّة انعكاس للحقيقة البيولوجية الل تقرّر أنّ 

د األكرب من "اجلينات" املذكّرة )أو املؤنثة( هو العامل احلاسم يف حتديد جنس اإلنسان، العد

مذكّراا كان أو مؤنثاا. أمّا العدد األصغر من "اجلينات "للجنس اآلخر فيحـدث خاصـية موافقـة    

معــ ، تظــلّ عــادة يف حالــة غــري شــعورية. وأكثــر مــا يتجلّــى األنيمــة واألنــيم جتليــاا مشخصــاا يف   

الم والتخيالت مـن مثـل "فتـاة األحـالم" و"احلـب املـأمول" أو يف الشـعور غـري العقلـي عنـد           األح

الّرجل، والتفكري غري العقلي عنـد املـرأة. ومبـا مهـا منظّمـان للسـلوك كانـا مـن أهـّم النمـاذج           

كـّل رجـل ينطـوي داخلـ  علـى صـورة املـرأة األزليّـة، الصـورة هـذ            »البدئية تأ رياا. يقـول يونـغ:   

ــك؛ بــل صــورة األنثــى غــري حمــدّدة. هــذ  الصــورة غــري شــعورية بصــورة          املــرا ة بالــذات أو تل

أساسـية، وهــي عامــل ورا ــة ذوأصـل بــدئي مرســوم يف اجلملــة العضـوية احليّــة لــدى اإلنســان،    

وهي بصمة أو منوذج بدئي، لكل اختبارات السلف لألنثى، ومستودع  حقيقـي لكـلّ االنطباعـات    
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ا كانــ  هــذ  الصــورة غــري شــعورية،كان  اإلضــفاءات أو اإلســقاطات  الــل أحد تــها املــرأة. وملــ

ــ  واحــداا مــن             ــذي حنبــ  ذات صــفة غــري شــعورية وكان ــها علــى الشــخص ال الــل تصــدر عن

 األسباب الرّئيسية للحبّ أو البغض الشديديْن. 

واألنــيم يف حالتــ  غــري الشــعورية األوليــة، يتــألّف مــن آراء عفويــة، غــري مصــمّمة، متــارس    

اا شــديداا يف حيــاة املــرأة العاطفيــة، علــى حــني تتــألّف األنيمــة مــن مشــاعر تــؤ ّر يف فهــم    تــأ ري

الرّجــل أو تســلك بــ  ســبيل اإلعوجــاج... الوظيفــة الطبيعيــة لألنيم)كمــا هــو احلــال بالنســبة       

لألنيمة( أن يظلّ يف مكان  بني اخلافية الفردية واخلافية اجلامعة، وهو يف هـذا يشـب  القنـاع    

متامــاا، الــذي هــو ضــرب مــن الطبقــة القائمــة بــني األنيــة الواعيــة وأشــياء العــامل      أو الشّــخص

اخلارجي. وعلى هذا يكون األنيم أو األنيمة جسراا أو باباا، يفضي إىل صور اخلافية اجلامعة، 

. وهبذا الصّدد البـدّ  (237-236: 1997)يونـغ،  « كما أنّ القناع أو الشخص جسر يؤدّي إىل العامل

مـــن املـــرأة يتطـــابق مـــع اجلانـــب   ياجلانـــب الـــواع »... بـــا  إىل نقطـــة هامّـــة هـــي أنّإىل االنت

االنفعاي من الّرجل، ال مع "عقلـ ". العقـل مـن املـرأة هـو "روحهـا" أو "أنيمهـا". وكمـا أّن أنيمـة          

الرّجل تتكوّن من صفات متدنّية، مليئة باالنفعال،كذلك يتكوّن أنـيم املـرأة مـن أحكـام مبتـورة      

متدّنية. يتكّون أنيم املـراة مـن كثـرة اآلراء املبيتـة، ولـذلك التقبـل التشـخيص يف شـكل          أو آراء

 .(134: 2000)ويلهم ويونغ، « واحد، بل تظهر يف أكثر األحيان على هيئة مجاعة أو مجهور

 وأهمّ ميزات األنيمة تتخلّص يف أربعة هي: الغموضة، واإلزدواجية، والسلبيّة، واإلجيابية.

 بن العبدلذاتية لطرفة السّرية ا

بـن  بـن عكابـة   هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن  علبة »

صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن 

 .  (37 :1980 )اهلامشي، «ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

 اجلاهلي؛ لقّب ب  إ ر بي  أنشد : وطرفة لقب  هلذا الشاعر 

 لَـــــــا تُعْجِلَـــــــا بِالوبُكَـــــــاء  الويَـــــــوْمَ مُطَر فَـــــــاا 
 

ــا   ــا بِالوــــــــــد ارِ إِذو وَقَفَــــــــ ــا أَمِيْرَكُمَــــــــ  وَلَــــــــ
 

ويكنّــى "طرفــة" بـــأيب إســحاق وأيب ســعد وأيب عمــرو. جتاهلــ  املصــادر القدميــة ســنة مــيالد     

ذكـرت خيتصـر يف أنـ  شـاعر جـاهلي مـن       وذكرت عن وفاتـ ، ومـا ذكرهتـا غـري مضـبوط وجـلّ مـا        

الطّبقة األوىل، أشعر الناس يف معلقت ، أحدث الشعراء يف سنّ  وأقصرهم يف عمـر ، عاصـر امللـك    

 (39-38 :1980 )اهلامشي، .عمرو بن هند وسبب هو نفس  قتل  ومل جياوز العشرينيات من عمر 
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ورا ة كبري دور يف ازدهـار هـذا   ومل تكن شاعريت  هذ  وليدة العبقرية البحتة؛ بل لعامل ال

نشأ يف بيئة يكتنفهـا الشـعر مـن أطرافهـا، فعمّـ  شـاعر، هـو املـرّقش         »اجلانب من شخصيت  فـ

« األكرب، وخال  شاعر، هو املتلمّس، وأخت  اخلرنق شاعرة، وجدّ  ألم  عمرو بـن قميئـة شـاعر   

 .(42 :1980 )اهلامشي،

 ة طرفة بن العبداألنيمة يف شخصيّالعوامل املؤثّرة يف تكوين 

هنالك عوامل عـدّة سـاعدت علـى تضـخيم البُعـد األنثـوي الكـامن يف نفسـيّة طرفـة وجتّليـ  يف           

 أ ر  األديب، منها:

     تعلّق  النفسي بأمّ  إ ر وفاة أبي  يف صغر سنّ ؛ فلم يتمكّن من أن يعـيش حتـ  رعايـة

 ذي قبل. أبي  وكفالت  ممّا جعل شخصيت  متيل إىل حمبّة األمومة أكثر من 

      ــيئة وغصــب حقّــ  ممــا تــرك أ ــراا ســلبياا يف نفســيّة الشــاعر جتــا معاملــة أعمامــ  السّ

 الذّكور ورفع مبكانة األمّ أي اجلنس األنثوي عند .

   انصــراف  إىل اللّهــو والعبــ  وإدمانــ  علــى اخلمــرة مــا رقّ نفســيت  وجعلــها تقتــرب مــن

 األنو ة أكثر من ذي قبل.

 ا والذّود عنها عند اشتداد الظّروف عليها وهطول املصائب اهتمام  بأخت  وعالقت  هب

 على كاهلها أحكم فتل شخصية األنو ة يف ظالل نفسيّة طرفة ومكامن وجود . 

فستظهر لك شخصية قوية ومذهب يف احلياة واضح جليّ: مذهب اللهو واللذّة  »... وبعد:

ال فيمـا تتـيح لـ  مـن نعـيم بـرئ       يعمد إليهما من اليؤمن بشئ بعد املـوت واليطمـع مـن احليـاة إ    

 .(355 :2003)حسني، « من اإلمث والعار على ما كان يفهمهما علي  هؤالء الناس...

 ألنيمة وأساليبها يف ديوان طرفةمظاهر ا

 مظاهر األنيمة وأساليبها يف اهلجو: 

وملا اهلجاء ضدّ املديح، » اهلجاء من األغراض الشعرية الل هلا صلة وطيدة بنفسيّة الشاعر

كـان املــدح اجليّــد املصــيب إمنـا يكــون بالفضــائل النفســية، فكـذلك اهلجــاء اجليّــد إمنــا يكــون    

 .(43 :1990)نورالدين، « بسلب هذ  الفضائل وتعرية اإلنسان من كلّ حسنة ومأ رة...

فــرغم أنّ اهلجــاء يرافقــ  شــئ مــن خشــونة البعيــدة عــن الشخصــية األنثويــة؛ إال أنّ املكيــدة   

غض يف هــذا االتّجــا  ميا ــل ميــزة األنثــى الغضــوبة ومــن مثّ الشــاعر ولــو يف هجائــ    واحلقــد والــب
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للعــداء يتــأ ّر بأنيمتــ  اخلفيّــة وهــي تــوحي لــ  مــا تــوحي وتــؤ ر عليــ  مــا تــؤ ر؛ ففيمــا يلــي تــدرس     

 أهاجي طرفة بن العبد الل طفح  فيها األنيمة سلبية أو إجيابية واألساليب الل وردت فيها: 

ـــ  ــ َ لَنـــــ ــرو   فَلَيــــــ ــكِ عَمــــــ ــانَ املَلــــــ  ا مَكــــــ

ــبَلَ قادِماهـــــــــا     مِـــــــــنَ الزَمِـــــــــراتِ أَســـــــ
 

 

 
 رَغو ـــــــــــــاا حَـــــــــــــولَ قُب تِنـــــــــــــا تَخـــــــــــــورُ

ــةٌ دَرورُ  ــر تُها مُرَك نَـــــــــــــــــــــــــ  وَضَـــــــــــــــــــــــــ
 

(37: 1961)طرفة،    

، فيتمنّــى «رخــالن»و« ضــرّهتا»و« رغــوث»تتجلّــى األنيمــة يف األبيــات الســابقة يف املؤشّــرات: 

ــك عمــرو أن يســت     ــذ  النعجــة      الشــاعر يف هجــاء املل ــاا" أي نعجــة تصــوّت؛ فه ــ  "رغو  بدل مكان

املرضع مظهر مـن مظـاهر األنيمـة يف نفـس طرفـة الـل طفحـ  علـى السّـطح؛ يقـيم الشـاعر            

مقارنة طفيفة بني النّعجة الل التسمن والتغـين مـن جـوع إال يف صـوهتا ودوّيهـا املـزعج الـذي        

األنو ـة الـل تتميّـز هبـا النعجـة تتبلـور يف       ميأل املكان فامللك عمرو أدىن منـها مزنلـةا وشـأناا. ف   

نعوت منها الضعف، عبثيّة الكالم وغلبة الثّر ار، واألمومة فهذ  امليـزات األنثويـة حمبّبـة لـدى     

الرّجل عامّة؛ فـ طرف  يستلهم هذ  امليزات من الوعي  ويطبّقها على من يريد أن يُجلس  علـى  

ل يصــفها هــي نعجــة زامــرة أي مــن قلــيالت    عريكــة احلكومــة بــدالا عــن احلــاكم والنعجــة الــ   

هو الركيزة األساسـية عنـد أنيمـة الشـاعر      فالنّتاجالصّوف الل تكون من أغزر النعاج ألباناا؛ 

فهــو يطلــب اإلمثــار والتخصــيب مــن دون غــري  مــن املواصــفات. أمّــا األســاليب البالغيــة الــل   

تعـد عـن أرض الواقـع ويقتـرب مـن      تعضد هذ  الصّورة الطافحة فهي التمنّي؛ التمنّـي الـذي يب  

األجواء اخليالية؛ فهذا التحليق يف األجـواء الّلاواقعيـة مـن نـات املـرأة وتطغـى علـى مشـاعر         

 الرجل عند غلبة األنيمة علي .

 يُشـــــــــــارِكُنا لَنـــــــــــا رَخِـــــــــــالنِ فيهـــــــــــا   

 لَنــــــــــــــا يَــــــــــــــوم  وَلِلكِــــــــــــــروانِ يَــــــــــــــوم  
 

ــورُ    ــا تَنـــــــــ ــاشُ فَمـــــــــ ــا الكِبـــــــــ  وَتَعلوهـــــــــ

  نَطـــــــــــــــريُتَطـــــــــــــــريُ البائِســـــــــــــــاتُ واَل
 

(37: 1961 )طرفة،  

"رخالن" جتل  آخر ألنيمة طرفة يف هذ  األبيات وهي األنثى من أوالد الضّأن يقول طرفـة:  

إنّ قابوس قسّم أيام  بني طرفة وخال  املتلمّس، وصيد الكروان، ولكـن هـذ  الطّيـور البائسـة     »

. واألنثـى مـن   (49 :1990ن، )نور الدي« تطري و لص، أمّا مها فاليستطيعان الطريان والتخلّص

الركيـزة األخـرى الـل تتّصـف      "فاحلريّـة" أوالد الضّأن تلعب ومترح وهذا ما سلب  امللك منـ .  

هبا األنيمة عند طرفة بن العبد؛ كـأّن الشـاعر حيسـد الّطيـور األحـرار غـري املقيّـدات ويغتـبط         
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النظــارة الــل وضــعها  علــى أوالد الضــأن األنثــى؛ واحلســد مــن الصّــفات البــارزة لألنثــى فهــذ 

طرفة على عين  وتفكري  التدع للعقل شأناا كبرياا واحنطاط شأن العقل وإحباط قيمتـ  يـزنوي   

 حت  الرنية األنثوية الل سيطرت على خيال الشاعر. 

األســاليب البالغيــة الــل تتواجــد يف هــذ  الشّــرحية الداّلليــة وتقــوم بإســعاف تبلــور أنيمــة  

ل املضارعة"يشـاركنا" و"تعلوهـا" و"تطـري" و"النطـري" والفعـل املضـارع       الشاعر هي تكثيـف األفعـا  

يدلّ على االستمرار التجدّدي؛ فتفوّق أوالد الضّأن والطيور أمر مستمرّ ال انقطاع لـ . الشـاعر   

حني اإلشارة إىل تعاست  عند بالط امللك عمرو، يتمسك بأسلوب املقارنـة الـل ألبسـها لبـاس     

لكروان يوم" فهو يقيس ما يف شـأن  ومـا يف شـأن الكـروان الطـائر الضـخم       التّكرار: "لنا يوم ول

الكبري املنقار. ويشاهد جبانب األنيمة يف هذين البيتني "أنا" األعلـى للشـاعر وذلـك مـا يظهـر      

يف الضّمري املتكرّر "نا" فالشاعر ينوي الذّود عن نفس  وحيسّ باحلقارة يف ال شـعور ؛ فتظهـر   

 ة املتناقضة باستحضار "أنا" األعلى واألنيمة يف وحدة داللية متوحّدة. هذ  الوسيمة النفسيّ

 ويف البي : 

 أنــــ  ابــــن هنــــد فــــأخرب مــــن أبــــوك إذا 
 

 اليصـــــــــــلح امللـــــــــــك إال كـــــــــــلّ بـــــــــــذاخ 
 

فاملؤشـر اإلني"هنــد" تظهـر فيــ  األنيمــة السـلبيّة؛ ألنّ طرفــة ذا نسـب  بغــيض إىل أمّــ  ال     

ب هوان  وذلّ  فـ"هند" هي ظهور لألنيمـة السـلبيّة الـل    أبي  وهذا يقلّ من شأن املخاطب ويسبّ

يصوّرها طرفة؛ أمّـا حقـد املـرأة وكراهّيتـها، فينجمـان عـن اللّـاوعي االجتمـاعي احلاصـل مـن           

الفكرة الّسائدة يف اجملتمع اجلاهلي يف شـؤم األنثـى ووجـوب دسّـها يف التـراب؛ فهـذا اللّـاوعي        

ح األلفــاظ ويشــكّل أنيمــة ســلبية يســتمدّ هبــا طرفــة النافـذ يف الشــعور الشــاعر يطفــو علــى ســط 

ــد علــى هــذا       للتعــبري عــن امشئــزاز  للملــك وتوظيــف ضــمري اخلطــاب بدايــة البيــ  "أنــ " يؤكّ

االمشئزاز والضغينة واجلملة اإلنية دالّة على الثبوت؛ فكون امللـك ابـن هنـد صـفة  ابتـة لـ        

حصـــرياا علــى نعــ  امللــك بـــالكرب     اليــتمكّن مــن اخلــالص عنـــها. مث االســتثناء يقــيم توكيــداا      

ــتهزاء      ــذا وغرضـــ . مثّ الســـخرية واالسـ ــلوب البيـــ  هـ ــى أسـ ــة علـ ــاول؛ والســـخريّة غالبـ والتطـ

املوجّهان حنو األعداء واملنافسني نة تتدرّع هبا النساء الاليت الجيدن حيلة لرتق حقـارهتم  

قاميـة تتحشّـد يف هـذا    ومكبوتاهتم النفسـية الضـائعة؛ فجميـع العناصـر اللفظيـة والدالليـة وامل      

 البي  لتكتنف ما يف نفسيّة الشاعر ولتتكفّل إبرازها خري تكفيل. ويف البي :  

ــا   ــرهُصُ مَعزُهــ ــباسُ تَــ ــا البَســ ــاد  بِهــ جَمــ
 

 

ــرا    ــالقِمَةَ احلُمـــــ ــونِ وَالسَـــــ ــاتِ اللُبـــــ بَنـــــ
 

(1961:47)طرفة،   
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توحيـان بالنفسـيّة األنثـى     فـ "املعز" وهي األرض الغليظة مثّ "بنات اللّبون" وهي صغار اإلبل  

عند الشاعر وهي تتراوح بني السّلب واإلجياب؛ فاألرض الغليظة متثّل األنثى الغضوبة وصغار 

اإلبل جبماهلا وروعة منظرها متثّل رقّة األنثى عند الشاعر والعالقـة التوزيعيـة املتضـادّة بـني     

على تضـخيم أنيمـة طرفـة ذلـك     "بنات اللبون" و"السّالقمة احلمراء" وهي كبار اإلبل، ساعدت 

أن الضدّ يعرف بالضدّ. وهنالك رنية متميّزة تفسر "املعز" علـى أهنـا "املـاعزة"، فتعضـد هـذ       

القـراءة حـوار املعــز بصـغار اإلبــل فتتجسـد األنو ــة وتتضـخم إ ــر هـذ  القــراءة حنـان األمومــة        

 الكامنة يف نفسية الشاعر امتقرة.

 ويف البي : 

ــوا خَي  ــابِهِم إِذا جَلَســــــ ــ َ  ِيــــــ ــ َ تَحــــــ لــــــ

 

 

ــذرا    ــا نَــــ ــغيبِ لَهــــ ــويف بِالضَــــ ــقَ تــــ خَرانِــــ

 

 

(47 :1961)طرفة،    

األنيمة يف هذا البي  ذو وج   نائي؛ فمرّة األرنب خبصاهلا السـلبيّة املتمظهـرة  يف كلمـة    

"خرانق" تصبح قناعـاا ألنيمـة الشـاعر ومـرّة أخـرى املؤشـر "خرانـق" يـوحي بأخـ  طرفـة الـل            

وهي هبذا االعتبارأنيمة إجيابية ويبدو أنّ هـذ  الثنائيـة جـاء بـ  طرفـة عفويّـاا       انها "خرانق" 

من دون أن يتعمد يف إتيان  بشئ وأسلوب الشرط الـذي يـدلّ علـى الـيقني "إذا" يف هـذا البيـ        

يساعد على تقدمي صورة األنيمة على ما هي أحسن عليـ  مثـة توظيـف املؤشّـر الفعلـي "خيّلـ "       

ــتمت  ــافر السـ اع باخليـــال، امليـــزة الـــل تعتـــرب مـــن امليـــزات النفســـية يف األنثـــى مث    تصـــريح سـ

ــياح والثر ــرة؛      ــغيب" وهــو صــوت األرنــب يكــوّن مشــهداا مفعمــاا باجللبــة والضّوضــاء والصّ "الضّ

فالصّـــياح وإجالـــة اللّســـان يف الفـــم ميـــزة تعـــرف هبـــا النســـاء مـــن دون الرجـــال. فالعناصـــر   

طقسـاا أنثويـاا قـدَر اإلمكـان وهـي نتـاج لنفسـية الشـاعر          املتواجدة يف هـذا البيـ  تتّحـد لتشـكّل    

 طرفة ومشاعر  الل قذف  من نفس  لتجد حضورها يف ساحة األوراق.

وعنـدما يتعجّـب طرفـة مـن بغـي ابـن عّمــ  وظلمـ  الـذي جـاوز احلـّد حيـزن ويبـدي تعّجبــاا             

 ول :مريراا وعندئذ تتجلّى األنيمة يف مظاهر عدّة مباشرة وغري املباشرة؛ يف ق

ــ ِ   ــا مِــــــن عَبــــــدِ عَمــــــرو  وَبَغيِــــ يــــــا عَجَبــــ

واَل خَـــــــريَ فيــــــــ ِ غَـــــــريَ أَن  لَــــــــ ُ غِــــــــىن    

ــ ُ   ــاءن احلَـــــــي  يَعكُفـــــــنَ حَولَـــــ يَظَـــــــل  نِســـــ

 

ــا    ــرو  فَأَنعَمـــ ــدُ عَمـــ ــي عَبـــ ــد رامَ ظُلمـــ لَقَـــ

ــح   ــ ُ كَشــــــ ــما وَأَن  لَــــــ ــامَ أَهضَــــــ اا إِذا قــــــ

ــنَ عَســــــيب  مِــــــن سَــــــرارَةِ مَلــــــهَما      يَقُلــــ
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 لَــــــــــــ ُ شَــــــــــــربَتانِ بِالنَهــــــــــــارِ وَأَربَــــــــــــع 

ــ ُ   وَيَشــــــرَبُ حَتّــــــى يَغمُــــــرَ املَحــــــضُ قَلبَــــ
 

ــا   ــى آضَ سُـــــخداا مُوَر مـــ ــلِ حَتّـــ ــنَ اللَيـــ  مِـــ

ــا   ــيَ مَجثَمــــــ ــرُك لِقَلبِــــــ ــ ُ أَتــــــ  وَإِن أُعطَــــــ
 

(70 :1961)طرفة،    

فهو يصف عمرواا بأن  يبغي علي  ويظلم  وقد قصد ورام أن يضرب  بسهام ظلم  وهو عـدمي  

نـاعم لطيـف ويف هـذا     ـــ  وهـو مـا بـني اخلاصـرة إىل الضّـلع      ـــ غينّ ل  كشح اخلري وكلّ ما هو أن  

الوصف تظهر األنيمة ظهوراا غري سافر ذلك أنّ هذا الوصف الذي يعـدّ تعـبرياا هتكّميـاا وحتقـرياا     

مريراا للملك وصف مادّي نسائي؛ ألنّ النساء يتميزنّ بنعومة الكشح واخلاصـرة ولطافتـ  وامللـك    

 ن نيناا بادناا بعيداا عن النّعومة واللّطافة النسائية املوصوفة.على ما يبدو كا

يف صورة "نساء احليّ" الاليت يعكفن حول امللك، قـائالت أنّـ    ى أمّا األنيمة املباشرة فتتجلّ

جريدة خنل مستقيمة من أفضل أنواع النّخل وأجودها يف ذلك املوضع الذي يكثر في  النخل، 

ــةا لــ . ولرمبــا      فالشــاعر جيعــل النســاء ميــدّ   حن امللــك ويعظّمنــ  وهــذا لــيس إال حتقــرياا وإهان

الشــاعر يف الوعيــ  حيــّب مــدح النســاء وإعجــاهبّن بــ ؛ فلــذلك صــّرح مــن دون قصــد مبــا يف        

ضـمري  هبـذا األســلوب التـهكّمي السـاخر. مّث يشــري الشـاعر إىل هلـو امللــك ولعبـ  واإلمعــان يف        

نّ طرفة يقيم مقارنةا بني نفس  وبني امللك؛ ليقيم دلـيالا  اللهو واللعب من هوايات النّساء؛ إال أ

على أفضليّت  وإعتالئ  على امللك فيواصل واصفاا نفس : إذا شرب اللّنب ال ميلـئ معدتـ  حـىت    

 اليكد جيد ل  منفساا بل إذا شرب يعتدل يف شرب  ويترك جماالا لراحة نفس . 

ية الـل التليـق بـأن يـذّم الرجـل بـ ؛ بـل        ما يلف  النظر يف هذ  األبيات هي األوصاف املادّ

املميزات النفسية واخللقية أجدر بأن تكون سـاحة للرّصـد والتمزيـق وهـذا االنتبـا  املـاّدي أ ـر        

من اآل ار الل تركتها أنيمة طرفة بن العبد يف أدب ؛ ألنّ املميزات الظاهرية اجلسمانية جتـد  

 أمهية فائقة لدى املرأة احلبيبة. 

 يمة وأساليبها يف الفخرظاهر األنم

الفخر جتل  آخر لألنا األعلى ومن مثّ يعترب نافذة مفتوحة على مصراعيها وجمال واسع للبوح 

باملكبوتات النفسية واألنيمة من هذا املنظور تقع ضمن هذ  املكبوتات؛ فالفخر ميدان خصـب  

حتدّث عـن أجمـاد    » بن العبد هو الذيلدراسة هذ  النواحي النفسية للشعراء والسيما طرفة 

 .(52 :1990)نورالدين، « ومزايا  يف قصائد قصرية وردت يف ديوان 

وبلغ طرفة شأواا بعيداا يف فنّ اهلجاء ونبغ في  متأ راا في  بعوامل خارجية وعوامل داخلية؛ 

أّما العوامل اخلارجية فهـي تتعلّـق بـالظّروف الصـعبة الـل واجههـا طرفـة يف حياتـ  مـن ظلـم           
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جوْرهم علي ، خيبت  يف وقوف  بباب عمـرو بـن هنـد وأخيـ  قـابوس. واسـتيائ  شـعور         أعمام  و

بالضّجر جتا  تصّرفات صهر  عبد عمرو بن بشر؛ ألنّـ  أضـاع بسـّر  بـني النـاس وأوقعـ  علـى        

اهلالك؛ مثّ املنافسات املتواجدة بني قبيلل ابن وائل وبكر وتغلب. أما العوامل الدّاخلية الـل  

زدهار طرفة يف فـّن الفخـر هـي املوهبـة النفسـية، جرأتـ  وجسـارت ، مث الـذّكاء         ساعدت على ا

 .(142: 1980 )اهلامشي،...« الذايت، الذي متيّز ب  

ومن املواضع الفخريـة الـل تظهـر يف طّياهتـا األنيمـة هـي األبيـات التاليـة؛ حـني اعتـزاز             

ة املرأة اخلبيثـة فهـي إمـا تتحـوّل     وفخر  بسلك  القفار املوحشة يذكر اجلنّ وهي تتزاوج ونفسيّ

إىل اجلنّ هذا الكائن األسطوري وإما هلا عالقة متواصلة مع اجلن الشرّير وهذا مـا يالحـظ   

 يف األبيات التالية: 

 وَرَكــــــــــــوب  تَعـــــــــــــزِفُ اجلِـــــــــــــنُّ بِـــــــــــــ ِ 

ــا   ــاءن بِهـــــــــــ ــفَرَ املـــــــــــ ــباب  سَـــــــــــ  وَضِـــــــــــ

 فَهــــــــــيَ مَــــــــــوتى لَعِــــــــــبَ املــــــــــاءن بِهــــــــــا
 

ــد  أَ    ــن عَهــــ ــلِ مِــــ ــذا اجليــــ ــلَ هَــــ ــدقَبــــ  بَــــ

ــدَد   ــريَ السُــــــــ ــا غَــــــــ  غَرِقَــــــــــ  أَوالجُهــــــــ

 يف غُثــــــــــاءل ســــــــــاقَ ُ السَــــــــــيلُ عُـــــــــــدَد   
 

(30 :1961)طرفة،    

فاجلنّ العازف ل  عالقة وطيدة باملرأة العازفة وهذا التعبري ناجم  عـن نقطـة متوحّـدة يف    

ــاحرات       الشــعور الشــاعر  املقتــبس مــن الالشــعور اجلمعــي ذلــك أنّ الثقافــة العربيــة تــرى السّ

ــة؛ مّث        مرتبطــ ــاهن اخلبيث ــب لتحقيــق نواي ــوامل اجلــّن مســتمدّات مــن هــذا الكــائن الغري ات بع

العناصــر الطبيعيــة الــل وظّفهــا الشــاعر تعــّد صــورة أخــرى لألنيمــة الغــائرة يف األســاطري           

واملعتقدات الثّقافية للشعب العريب فترة اجلاهلية؛ فاملاء الذي يؤدّي إىل الغـرق صـورة سـلبية    

الل ينبغي أن توفّر حيـاة طيبـة لرجـل لكـن أحيانـاا تصـنع لـ  حالـة عكسـية مـن           للمرأة؛ املرأة 

حيـاة مريــرة ضـنكة هــي للمـوت أقــرب وللعـذاب أشــب  مـن العذوبــة. واملؤشـر اإلنــي "السّــيل"       

صــورة للمــاء الســلا الــذي يســتبطن  املــوت. اجلمــل الــل اســتعملها الشــاعر يف هــذ  األبيــات   

 مجل إنية تدلّ على الثبوت.

 يف البي  التاي يسطرد يف وصف أنثوي للفرس ما يشري إىل األنيمة الغامضة خفية:و

 قَــــــــــــدْ تَبَط نْــــــــــــ ُ بِطِــــــــــــرْف  هَيْكَــــــــــــلِ

ــلَفُوا   ــي   سَـــــــــــ ــد امَ حَـــــــــــ ــدَاا قُـــــــــــ  قَائِـــــــــــ
 

ــدْ    ــأوب  مُكَـــــــ ــا جَـــــــ ــاءل وَلَـــــــ ــرِ مَرْبَـــــــ  غَيْـــــــ

ــدْ    ــل  رَفَـــــــ ــا وَغوـــــــ ــاس  وَلَـــــــ ــرِ أَنْكَـــــــ  غَيْـــــــ
 

(30 :1961)طرفة،   

البيـتني ركوبـ  علـى وسـط مهـر كـرمي طويـل غـري املتثاقـل يف مشـي            يصف طرفة يف هذين 

دُم أسـالف         وهو غري غليظ وليس هو مكدوداا بالسّاق والسّوط. هو جيلـس علـى هـذا املهـر ويَقـو
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ــورة الــل خيلقهــا        الــذين مل جينــوا ومل يكونــوا ضــعافاا ولكــنّهم يعطــون وجيــودون؛ فهــذ  الصّ

  النعومـة والطرافـة تكشـف القنـاع عـن وجـ  أنيمـة        طرفة لريسم الفرس بريشـة األلفـاظ، هـذ   

الشــاعر واملــرأة املثاليــة الــل يرومهــا فهــي أيضــاا كرميــة رشــيقة غــري متثاقلــة يف مشــيها غــري   

غليظة. أمّا األساليب البالغية الل ساعدت على ظهور األنيمـة، فهـي تـواتر النعـوت وتكا فهـا      

يزة املنفورة يف األنيمة واألسلوب الـذي اختـار    يف هذا املقطع وجُلّها سلبية تنفي استحضار امل

 طرفة أسلوب إخباري حب  فال جيد الشكّ إلي  سبيالا. 

ــة    ــن جُر ومَـــــــــ ــعيِ مِـــــــــ ــبَالء  السَـــــــــ  نُـــــــــ
 

ــد    ــي لِلبَعَـــــــــ ــدُنيا وَتَنمـــــــــ ــرُكُ الـــــــــ  تَتـــــــــ
 

(30 :1961)طرفة،    

؛ فأسـالف  "اجلر ومة" ترمز األمّ والدنيا هي األنو ة اخلبيثة املزخرف الـل يلفّهـا اخلـداع   

ــاس ســكنوا األرض وأصــلهم طيّــب متأّصــل يف اخلــريات هــم الــذين           طرفــة وأجــداد  خــري أن

 يضربون صفحاا عن الدّنيا وزخرفها ويستعدّون لألخرى اآلتية عن كثب. 

فهذا البي  يشري إشارة طفيفة إىل أنّ طرفة مييل إىل البعـد النفسـاين الروحـاين يف بعـض     

بعـامل الغيـب ذلـك أنـ  يفتخـر ويتبـاهى بآبائـ  الـذين تركـوا الـدنيا            األحيان ويؤمن إمياناا بسـيطاا 

ألجل األخرى؛ فاالنتبا  إىل اجلر ومة تسفر عن األنيمة اإلجيابية الل يرنـو إليهـا طرفـة وطيـب     

األصل من أهمّ املؤشّرات لدي  ومن مثّ البنية املتضادّة يف هذ  الوحـدة تسـاعد علـى كشـف ذات     

ر  مـن الصّـراعات النفسـية فــ "تتـرك" و"تنمـي" و"الـدنيا" و"البعـد" تؤكّـد          طرفة ومايدور يف الشـعو 

 على القلق النفسي الذي يعاين من  الشاعر ويبوح بالعراك الذي يتولّا  اإلحساس والعقل.

ــف  جُاللَــــــــةٌ    ــر ت كَهــــــــاةٌ ذاتُ خَيــــــ  فَمَــــــ

ــاقُها   يَقـــــــولُ وَقَـــــــد تَـــــــر  الوَظيـــــــفُ وَســـــ
 

 دِعَقيلَـــــــــــةُ شَـــــــــــيخ  كَالوَبيـــــــــــلِ يَلَنـــــــــــدَ  

 أَلَســــــ َ تَـــــــرى أَن قَـــــــد أَتَيـــــــ َ بِمُؤيِـــــــدِ 
 

(22 :1961)طرفة،    

يصف الشاعر يف هذ  األبيـات ناقـة ضـخمة نينـة ووصـف  هلـذ  الناقـة وهـي ملـك شـيخ           

كــبري يــوحي يف ضــبابية باألنيمــة الــل يكتنفهــا الشــعور الشــاعر؛ فهــي أيضــاا مــن بيــ  أصــيل     

ظيف لفظة "عقيلة" اللفظـة املشـتركة بـني وصـف     وأبيها شيخ شهري وما يؤيّد هذا الكالم هو تو

املال ووصف النساء؛ فكرميـة املـال والنسـاء تسـمّى "العقيلـة؛ أمّـا مـا ورد يف الـديوان يف شـرح          

يقول: فمرّت يب يف حال إ ارة خمافل إيّاها ناقة ضخمة هلا جلـد الضّـرع وهـي    »هذا البي : 

ىت صـار كالعصـا الضّـخمة يبسـاا     كرمية مال شـيخ قـد يـبس جلـد  وحنـل جسـم  مـن الكـرب حـ         

 .(38 :1961 )طرفة،« وحنوالا وهو شديد اخلصومة
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وقيل عن هذا اخلصم هو أبو . أمّا األساليب البالغيـة الـل اسـتثمرها طرفـة يف هـذ  األبيـات       

ــ  يــذود الشــاعر عــن نفســ        ف هــي التشــبي  واالســتفهام اإلنكــاري التقريــري؛ مثّ احلــوار ويف هــذا كلّ

سارت  يف عقر الناقة الثّمينة ويشري إىل مالم اآلخـرين إيّـا  حيـ  اسـتغربوا فعلتـ       ويبيّن جرأت  وج

 الل فعلها وكأن  أتى بداهية شديدة وكلّ هذا جتسيد لألنا األعلى الل تنفر الذلّ واهلوان.  

ــةا   ــاا رَوي ــــ ــبِحكَ كَأســــ ــأتِين أُصــــ  مَــــــىت تَــــ

 نَـــــــــدامايَ بـــــــــيض  كَـــــــــالنُجومِ وَقَينَـــــــــةٌ

ــابُ اجلَ  ــب  قِطـــ ــةٌ  رَحيـــ ــها رَقيقَـــ ــبِ مِنـــ  يـــ

ــا   ــرَت لَنـــ ــا اِنبَـــ ــا أَنِعينـــ ــنُ قُلنـــ  إِذا نَحـــ
 

ــاِغنَ وَاِزدَدِ     ــها ذا غِــــىن  فَــ ــ َ عَنــ  وَإِن كُنــ

ــروحُ عَلَينـــــــا بَـــــــنيَ بُـــــــرد  وَمَجسَـــــــدِ      تَـــــ

ــر دِ   ــةُ املُتَجَـــــــ ــدامى بَض ـــــــ ــس  النَـــــــ  بِجَـــــــ

 عَلــــــى رِســـــــلِها مَطروقَـــــــةا لَـــــــم تَشَـــــــد دِ 
 

(22 :1961)طرفة،   

ــاعر يقـــوم بوصـــف نـــداما      تتجلّـــى األنيمـــة يف هـــذ  األبيـــات جتليـــاا شـــب  ســـافر؛ ألنّ الشـ

بالبياض تلوحياا إىل أنّهم أحرار ولدهتم حرائر ومل تعـرف اإلمـاء فـيهم فتـور هم ألـواهنم أو      »

وصفهم بالبياض إلشـراق ألـواهنم وتأللـؤ غـررهم يف األنديـة واملقامـات أو وصـفهم بالبيـاض         

... يقــول: نــداماي أحــرار كــرام تــتألأل ألــواهنم وتشــرق     لنقــائهم مــن العيــوب، أو الشــتهارهم  

وجــوههم ومغنّيــة تأتينــا رواحــاا البســة بــرداا أو  وبــاا مصــبوغاا بــالزّعفران ويقــول: هــذ  القينــة     

واسعة اجليب إلدخال الندامى أيديهم يف جيبها للمسها وهي رقيقة على جسّ الندامى إيّاها. 

جللد صايف اللّون إذا سألناها الغناء عرض  تغنّينا وما يعري من جسدها ناعم اللّحم رقيق ا

 .(31-30 :1961)طرفة، « متّئدة على ضعف نغمتها التشدّد فيها

فهذ  امليزات الل يقـوم الشـاعر بوصـف القينـة والنـدمان علـى أساسـها هـي منطلقـة مـن           

ــها طرفــة يف بالــ  وأكثرهــا صــفات ماديــة تــؤدي     إىل رســم  األنيمــة واملــرأة املثاليــة الــل يتخيّل

ــا األســاليب البالغيــة الــل وردت هبــذا        ــورة الــل يتوقعهــا الشــاعر؛ أمّ صــورة يف الــذّهن الصّ

ــرد         فالصــدد  ــا بــني ب ــة الوصــفية "تــروح علين هــي التشــبي  يف "بــيض كــالنّجوم" توظيــف اجلمل

ــاء" وهـــي مـــن احلـــروف      ــونيم "البـ ــلوب الشـــرط ويف البيـــ  الثـــاين يتـــواتر الفـ جمسّـــد" مثّ أسـ

 لل تعضد خلق هذ  الصورة وابتداعها.االحتكاكية ا

ــذ يت   ــورَ وَلَـــــ ــرايب اخلُمـــــ ــا زالَ تَشـــــ  وَمـــــ

ــا   ــريَةُ كُل هــــــــ ــامَتين العَشــــــــ  إِىل أَن تَحــــــــ
 

 وَبَيعـــــــي وَإِنفـــــــاقي طَريفـــــــي وَمُتلَــــــــدي    

 وَأُفـــــــــرِدتُ إِفـــــــــرادَ الـــــــــبَعريِ املُعَب ـــــــــدِ   
 

(25 :1961)طرفة،    

وهــذا البيــ  يســفر عــن حــب اللــذّة  ومـن مظــاهر األنيمــة "حــبّ اللــذّة واملتعــة" لــدى الرّجــل 

وإبذار املال وإتالف  لدى الشاعر االنعزال والطّرد عن العشرية كموطن الشاعر وملجأ  يتـرك  
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أ راا سلبياا يف نفسيّة طرفة إال أن  يعترف مبا فعل وكأن  يفتخر بإسـراف  واليـرى غبـاراا عليـ ،     

لـى سـطح األلفـاظ يف البنيـة املضـادّة      هذ  األنيمة اخلفيّة الل تستظل يف هذ  الوحدة  تعم ع

ــة املتشــاهبة   ــدي( والبني ــاء املــتكلّم للوحــدة      يف )طريفــي ومتل ــذة(؛ مثّ تكــرار الي )اخلمــور والل

يسبّب إيقاعاا انفعالياا هلذ  الوحدة ومن مثّ يؤكّد على حضور "األنا" األعلى وظهـور الشـاعر يف   

؛ مثّ التشبي  يف "أفردت إفـراد الـبعري" يبـيّن    هذ  الوحدة أكثر بروزاا من أنيمت  اخلفية الغائبة

احلالة املأساوية الـل عاشـها الشـاعر آنـذاك ومـن مّث هـذا الـبعري املعبّـد مظهـر مـن املظـاهر            

السلبية الل تواجدت يف الشعور طرفة واملرض الذي يشري إلي  يف هذا املقطع ميكن اعتبـار   

 فة.من األنيمة اخلبيثة الل يتوجّس الشاعر من  خي

وعند تفاخر  خبفّت  وذاكرت  يشب  نفس  باحليـة، و"احليّـة" كـائن أسـطوري يـوحي بـاملرأة       

 اخلبيثة الل توسوس يف الصّدور: 

ــ ُ   ــذي تَعرِفونَـــ ــربُ ال ـــ ــلُ الضَـــ ــا الرَجُـــ  أَنـــ
 

ــدِ   ــةِ املُتَوَقِّـــــــ ــرَأسِ احلَي ـــــــ  خَشـــــــــاش  كَـــــــ
 

(27 :1961)طرفة،    

ــة رنيــة خمتلفــة، حيــ     إنّ الشــاعر يشــب  نفســ  هبــا ويراهــا كائنــاا   رنيــة الشــاعر إىل احليّ

والعـرب تتمـدح خبفـة اللّحـم؛ ألنّ كثرتـ       »إجيابياا وهو يصف نفس  بالضّرب وهو خفـة اللّحـم   

داعية إىل الكسل والثقل ومها مينعان مـن اإلسـراع يف دفـع امللمّـات وكشـف املهمّـات؛ مث قـال:        

كاء ذهن  بسرعة حركة رأس احليّـة وشـدة   وأنا دخّال يف األمور خبفّة وسرعة. شبّ  تيقظ  وذ

 . (37 :1961طرفة، )« توقّد 

فهذ  الوحدة الوصفية يتماهى فيهـا "أنـا" األعلـى وأنيمـة الشـاعر الـل جنمـ  عـن اللّاشـعور          

اجلماعي الذي يقول بسلبية احليّة وهذا التّماهي متـا   متعـارض إذ يتـرواح بـني الداّللـة السـلبية       

  الشـاعر إىل جسـد  ووصـف  باخلفّـة يـنجم عـن أنيمـة الشـاعر ويقظتـها يف          واإلجيابية؛ مثّ انتبـا 

تلــك اآلونــة ألهنــا هتــتمّ بالكيفيــات املادّيــة وهــذا التعــبري اخليــاي التشــبيهي لــيس إال صــدى  مــن    

أصداء األنيمة؛ ألهنا تبتعد عن العقالنية وجتول يف ساحات اخليال كما كان حال طرفة هاهنـا.  

هـــذ  الشّـــرحية وتتجلّـــى يف الضـــمري "أنـــا" الـــذي متوقـــع يف صـــدر الكـــالم   واألنانيـــة تفـــوح مـــن 

 واألسلوب أسلوب إخباري تقريري حياول وقع املعىن يف ذهن السامع من دون أي ترداد.

ــرونَين    ــرباء  ال يُنكِـــــ ــ ُ بَـــــــين غَـــــ  رَأَيـــــ
 

ــد دِ    ــرافِ املُمَــــ ــذاكَ الطِــــ ــلُ هَــــ  وَال أَهــــ
 

(28 :1961)طرفة،    
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هي أصل األمومـة والشـاعر عنـد تغطيـة االحتقـار الـذي أصـاب  مـن         "الغرباء" هي األرض و

طرد القبيلة يستعيد هويّت  النفسية الضّائعة باالستناد إىل أن حمبّت  نفذت يف قلـوب اجلميـع   

ــاا؛ فيقــول: ملــا أفــردتين العشــرية رأيــ  الفقــراء الــذين لصــقوا بــاألرض مــن شــدّة   »فقــرياا وغنيّ

علـيهم ورأيـ  األغنيـاء الـذين هلـم بيـوت األدم الينكـرونين        الفقر الينكـرون إحسـاين وإنعـامي    

 .(31 :1961)طرفة، « الستطابتهم صحبل ومنادمل

فــالتعبري عــن الفقــراء بـــ "بــين الغــرباء" فيــ  إشــارة إىل أمومــة األرض وهــذ  األمومــة هلــا   

نّ األرض عالقة باألنيمة عامة فلذلك عدم إنكار أبناء األرض للشاعر يكافئ إفـراد قبيلتـ ؛ أل  

وأبنائهـا أوىل عنــد الشــاعر مقامــاا وأرقــى مكانــة. ويوظّـف الشــاعر الفعــل اليقــيين "رأيــ " كــي   

يغلق أبواب الشّب  والتّهم وهو لبيان هذ  العناية والدّعم اليستفهم واليتعجّب بل يقوم برصـف  

اف املمـدّد" وهـذا   األلفاظ رصفاا إخبارياا داالا على اليقني وهو يكنّي باأل رياء بقول  "أهل الطّـر 

 التكنّي أنفذ من التّصريح وأروع وسهام  أقرب من النّفاذ ويف قول : 

ــ ُ    فَـــــإِن مُـــــ ُّ فَـــــاِنعيين بِمـــــا أَنـــــا أَهلُـــ

ــــــ ُ  واَل تَجعَلـــــــيين كَـــــــامرِئ  لَـــــــيسَ هَمُـّ
 

 وَشُــــقّي عَلَــــي  اجلَيــــبَ يــــا اِبنَــــةَ مَعبَــــدِ   

ــائي وَمَشـــــهَدي    ــي واَل يُغـــــين غَنـــ  كَهَمّـــ
 

(29 :1961)طرفة،    

شاعرنا طرفة بن العبد يرى نفس  وشخصيّت  الذّاتية األصيلة يف مرآة أنيمت  الل لبس  

قناع أخت  هاهنا؛ فهو رهني ملرأت  الداخلية النفسية فهو خياطبـها ويقـول: إذا أنـا مـ ّ جيـب      

أن تشقي جيبك كما أستحقّ وأن التستخفي بالبكاء والثكل عليّ؛ ألنّين لس  كـاآلخرين الـذين   

 قي مهّهم يف دائرة ارتزاقهم الضيّقة.ب

فما يطلب  الشاعر من أخت  ليس طلـب رجـاي؛ ألّن الرجـال يقفـون صـارمني قـانعني عنـد        

اهلموم وعند حلول اآلجال عليهم فتشجيع األخ  على البكـاء وشـقّ اجليـب لـيس إال اسـتلهاماا      

يف "الالشــعور اجلمعــي" يف مــن املــرأة الداخليــة املثاليــة للرّجــل كمــا أنّ هــذا الطلــب لــ  جــذور   

اجملتمع اجلاهلي فهنالك قصص وحكايات عديدة تشري إىل أنّ بعض الرّجال عند استحضار 

أجلهم أو فينـة قتلـهم يستحضـرون مجاعـة مـن النّسـاء كـي ينـدبن علـيهم ويـنحن نوحـاا الئقـاا             

الالشـعور  عليهم وكان حيسب ذلك ترفيعاا لشأن امليّ  فما يطلب  طرفة بن العبد صدى  هلذا 

املكتوم يف نفس الشاعر ويربز من خالل هذا الطلب "أنا" األعلـى الـل انـد رت حتـ  عناصـر      

الكب  البيئية والنّفسـية. ومـن أهـّم األسـاليب الـل ظهـرت يف طّياهتـا األنيمـة هـي النّـداء "يـا            
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هـذا البيـ    ابنة معبد" مّث أسلوب الشـرط مّث املقارنـة بـني أنـا األعلـى املتماهيـة مـع األنيمـة يف         

وبني العنصر العدواين املضادّ ومن هنا تربز شخصيّة الشاعر باخلصال الل حيبّـذها نفسـ    

، التّكـرار الضـمائري يف هـذ  الوحـدة     ىهي اهلمّة والغناء وشهود املعارك. ومن أساليب  األخر

يـة املضـادّة   "ي" ما تدلّ على تفاقم األنانية واستدعاء األنا يف ذات الشاعر. مثّ أن  يوظّف البن

يف خماطبت  لألنيمة املتأرجحة بـني األمـر والنـهي يف املؤشـرات الفعليـة "انعـيين" و"شـقّي"و يف        

"الجتعليين" فهذ  العناصر كلّها يف هذ  الوحدة تعطـي بضـاعة دنـة يف الكشـف عـن األنيمـة       

 من جهة وإزاحة الستار عن وج  األنا من جهة أخرى. 

ــا ال ــــــــــــذي يَعرِفُ  ــائِلوا عَنّــــــــــ ــاســــــــــ  نــــــــــ

 يَـــــــومَ تُبـــــــدي البـــــــيضُ عَـــــــن أَســـــــوقِها 
 

ــا يَــــــــــــومَ تَحــــــــــــالقِ اللِمَــــــــــــمْ    بِقُوانــــــــــ

ــنَعَمْ  ــراجَ الـــــــــ ــلُ أَعـــــــــ  وَتَلُـــــــــــفُّ اخلَيـــــــــ
 

(75 :1961)طرفة،   

يف يـوم "قضّـة" مـن أيـام حـرب البسـوس وهـو اليـوم املعـروف          » هذ  األبيات قاهلـا الشـاعر  

« هم ليعـرف بعضـهم بعضـاا...   "بتحالق اللّمم" ملا أمر احلارث بـن عبـاد بـين بكـر حبلـق رنوسـ      

 .(90 :1960 )طرفة،

فيتباهى الشاعر يف هذ  األبيات بقدرت  ومدى قوّة قبيلت  فيطلـب مـن الـذين جيهلونـ  أن     

تكشـف  »يسألوا عن  وعما فعل  عشريت  وما خلق  من محاسة يوم حتالق اللّمم. اليـوم الـذي  

 .(90 :1960 )طرفة،« احلرائر عن أسوقها من الفزع استعداداا للهرب

ففي وصف هذ  املعركة العويصة املستعصية يلتفـ  طرفـة بـن العبـد إىل النّسـاء احلرائـر       

الاليت خيفن األسر فيبادرن باهلروب ويكشفن عن سوقهن آنذاك؛ فـاملرأة هنـا تصـبح تقنيـة     

يستجلبها الشاعر ويستخدمها إلظهار نفسـ  والتفـاخر هبـا؛ فمـرّة أخـرى تصـبح األنيمـة نفقـاا         

ظهور "األنا" عند طرفة واحلقّ أنّ ساحة احلرب موطن الضّرب والطّعـن والقتـل واملـوت    هاماا ل

والتفاخر فيها هبذ  األمور أجدر من غريها إال أنّ الشاعر تغلب عليـ  األنيمـة فـيغمض عينيـ      

يف  الكنايـة عمّا هو أجدر للوصف يف هذ  السّاحة ومن األساليب البـارزة يف هـذا الصـدد هـي     

ي "البــيض" الــذي كنّــى بــ  الشــاعر عــن النّســاء احلرائــر مثّ أســلوب األمــر الــذي  املؤشــر اإلنــ

صدر ب  هذا البي  "سائلوا عّنا" أراد الشـاعر بـ  أن يتحـّدى مـن ينكـر قـوا  وعشـريت  وأصـل          

 وحسب  وهذا كلّ  ذوداا عن "األنا" الل شعر طرفة بن العبد باحتقارها آنذاك.

 بن العبد يف الفخر قول :طرفة ومن أخرى جتليتات األنيمة عند 
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ــدورَنا    ــي قُــــ ــي  تَطهــــ ــاءن احلَــــ ــ ُ إِمــــ  تَبيــــ

ــا    ــلَ بَينَهــــ ــلُ زايَــــ ــا اخلَيــــ ــنُ إِذا مــــ  وَنَحــــ

 وَجالَـــــ  عَـــــذارى احلَـــــي  شَـــــتّى كَأَن هـــــا    

ــمِ أَهــــلَ احلَــــي  إِلّــــا    بــــنُ حُــــر ة اِوَلَــــم يَحــ

ــذَة    ــل  نَقيــــــ ــب  كُــــــ ــداةَ الغِــــــ ــا غَــــــ  فَفِئنــــــ

ــها رِ  ــد طَل قَتــــــــ ــة  قَــــــــ ــاوَكارِهَــــــــ  ماحُنــــــــ

ــرُدُّ النَحيــــــــبَ يف حَيــــــــازميِ غُص ــــــــة      تَــــــ
 

 وَيَــــــــأوي إِلَينـــــــــا األ شــــــــعَ ُ املُتَجَـــــــــر فُ   

ــفُ  ــل  وَمُزعِــــ ــاج  مُخِــــ  مِــــــنَ الطَعــــــنِ نَشّــــ

 تَـــــــــواي صَــــــــــوار  وَاأل سِـــــــــن ةُ تَرعَــــــــــفُ  

 وَعَـــــــــم  الــــــــــدُعاء  املُرهَـــــــــقُ املُتَلَه ــــــــــفُ  

ــر فُ   ــابِرُ املُتَعَـــــــ ــيُّ الصـــــــ ــا الكَمـــــــ  وَمِنّـــــــ

ــذرِفُ وَأَنقَـــــــــذنَها  ــاء  تَـــــــ ــنيُ بِاملـــــــ  وَالعَـــــــ

 عَلـــــــى بَطَـــــــل  غادَرنَـــــــ ُ وَهـــــــوَ مُزعَـــــــفُ 
 

(55 :1961)طرفة،    

ــة أنيمــة الشــاعر يف األبيــات الســابقة هــي "إمــاء        واملؤشــرات الــل ترشــد املخاطــب إىل كيفيّ

بن حرة، كارهة، طلّقتها" فالشاعر لإلزاحة عن مدى كرم  وكرم قبيلتـ   ااحليّ، وعذارى احليّ، 

رة بديعـة عـن كيفيّـات كرمـ  ومـن هـذا املنطلـق يصـوّر بعـض األعمـال الـل تقـوم هبـا              يرسم صو

نسـاء احلــيّ فهــي تطــبخ يف القـدور وتعــدّ الطعــام ملغبّــر الـرأس الــذي جرفــ  السّــنون أموالــ  ويف    

ساحة احلرب عند قرع األسنّة والرّماح بعضها بعضاا ترتعد النساء العذارى خوفاا وكأنّهـا قطيـع   

ميـزة نسـائية يبـوح بـ  الرّجـل عنـد غلبـة         الشعور باخلوف املفـرط يسيل منها الدّم. بقر الوحش 

األنيمة علي . النقطة اجلـديرة يف هـذ  الشـرحية هـي أّن طرفـة بـن العبـد حـني التفـاخر بنفسـ            

ينسب نفس  إىل أمّ  احلرّة "ومل حيم أهل احلي إال ابـن حـرّة" والتفـاخر بأحسـاب واألنسـاب يف      

رب التفاخر باألجداد واآلباء ال األمّهات كما فعل طرفة يف هذا املقطـع. وهـو يعكـس    الغالب يتمّ ع

وظيفــة الرّمــاح يف القتــل والــدّمار إىل أهنــا وســيلة مــن أفضــل وســائل خــالص النســاء الكارهــات  

ألزواجهنّ؛ فرماح طرفة وأصحاب  تنجيهنّ من هذ  احلياة املريرة البغيضـة وتسـبّب ارتيـاحهنّ.    

شاعر يف الشعور  يرنو إىل جندة املرأة ويرى هـذا األمـر مهمّـة لنفسـ . أمّـا األسـاليب       يبدو أنّ ال

البالغية الل ظهرت يف حضنها األنيمة يف األبيات السابقة فهـي رصـف اجلمـل رصـفاا إخباريـاا      

وذلك تأكيداا على صدق مـا يقولـ  وكأنّـ  بوصـف  خمـرب صـادق معتمـد يقـدم تقريـراا عـن الواقـع            

مجيل مثّ أسلوب التكرار"احليّ" يشري إىل أمهيـة اجملتمـع القبلـي الـذي كـان يعـيش        بأسلوب شيّق

طرفة في  فترةا غري قصرية من حيات ؛ مثّ التشبي  الذي أورد  الشاعر ليخلق صورة فنّية بديعـة  

 من النساء اخلائفات الاليت ترتعد فرائصهنّ خوفاا.

 ظاهر األنيمة وأساليبها يف الغزلم

حة لتجلّــي األنيمــة وظهورهــا عنــد الشــاعر؛ ذلــك أهنــا  ــصّ أكثــر مــا  ــصّ   الغــزل خــري ســا

باملرأة إمّا تلك احلقيقية الل أحبّها الشاعر أم الذّهنيـة الـل صـوّرها الشـاعر وقصـد حبّهـا       
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يف ضمري  املتبطّن. ومن مناذج الشقّ األنثوي يف بواطن الشاعر املتجلّي يف ساحة الغزل عنـد  

 طرفة، هي: 

 لِسَــــــــلمى إِذ تَصــــــــيدُكَ بِــــــــاملُىندِيــــــــار  

 وَإِذ هِـــــيَ مِثـــــلُ الـــــرَئمِ صـــــيدَ غَزالُهـــــا    

ــةا    ــرُّقَ حِقبَــــ ــى التَفَــــ ــا نَخشــــ ــا وَمــــ  غَنينــــ

ــودُين  ــبا وَيَقــــــــ ــادُ الصِــــــــ ــالِيَ أَقتــــــــ  لَيــــــــ

 سَـــــما لَـــــكَ مِـــــن سَـــــلمى خَيـــــالٌ وَدونَهـــــا

ــبِ احلِمــى      ــاأل عالمُ مِــن جانِ ــذو الــنريِ فَ  فَ

 نــــــاوَأَنّــــــى اِهتَــــــدَت سَــــــلمى وَســــــائِلَ بَينَ

ــدَة     ــدو  وَبَلــــ ــن عَــــ ــلمى مِــــ ــم دونَ سَــــ  وَكَــــ

ــ ُ   ــالةِ كَأَن ـــــــ ــريُ الفَـــــــ ــا عَـــــــ ــل  بِهـــــــ  يَظَـــــــ

ــا ذاتَ رِجلَـــــة      ــلمى قَبلَهـــ ــ ُ سَـــ  وَمـــــا خِلـــ

ــ ِ    ــكَ كُلِّـــــ ــلمى بِعَقلِـــــ ــ  سَـــــ ــد ذَهَبَـــــ  وَقَـــــ
 

 وَإِذ حَبــــــلُ سَــــــلمى مِنــــــكَ دان  تُواصُــــــلُ  

ــر  ســــــــاج  إِلَيــــــــكَ تُواغِلُــــــــ      ــا نَظَــــــ  لَهــــــ

ـــ  ــاعِمُ العَـــ ــر  نــــ ــا غَريــــ ــ كِالنــــ  يشِ باجِلُــــ

ــ    ــ ُ وَيُحاوِلُـــــــــ ــا رَيعانُـــــــــ ــولُ بِنـــــــــ  يَجـــــــــ

ــ   ــ ُ فَأَمايِلُــــــــ ــب  عَرضُــــــــ  سَــــــــــوادُ كَثيــــــــ

ــري أَســــاجِلُ      ــرِ التُــــرسِ تَجــ ــفم كَظَهــ  وَقُــ

 بَشاشَــــــةُ حُــــــب  باشَــــــرَ القَلــــــبَ داخِلُــــــ  

ــا اهلـــــادي اخلَفيـــــفُ ذاَلذِلُـــــ   ــارُ بِهـــ  يَحـــ

ــائِلُ   ــ ُ وَيُضــــــ  رَقيــــــــب  يُخــــــــايف شَخصَــــــ

ــلِ جي ــوَريُّ اللَيـــــ ــرابِلُ إِذا قَســـــ  بَـــــــ  سَـــــ

ــ     ــ ُ حَبائِلُــــ ــيد  أَحرَزَتــــ ــريُ صَــــ ــل غَــــ  فَهَــــ
 

(80 :1961)طرفة،    

أوّل ما يهمّ الشاعر يف ترسيم"سلمى" املرأة احلبيبـة هـو البُعـد املكـاين؛ فاملكـان اخليـاي        

يقترب من الواقـع فيمـا يقولـ  الشـاعر لتّتخـذ احلبيبـة أيضـاا وجـوداا واقعيـاا وهـو يشـب  أنيمتـ              

لرئم وهــي الظــا اخلــالص البيــاض؛ فالبيــاض هــو املؤشــر األســاس فيمــا يتصــوّر    املثاليــة بــا

طرفـة مـن امليـزات اجلســدية حلبيبتـ ؛ مث احليـاء الـذي يســتنبط مـن كيفيّـة وصـف  لنظراهتــا          

فهي  تلس النظرات حياء  والمتدّها مدّاا مث عنصر الزّمـان "ليـاي" يتجلّـى يف سـاحة الشـعور      

ة عـن األنيمـة؛ مث الشـاعر يصـّرح سـافراا عـن الفضـاء اإلنتزاعـي         الشاعر ليـبين هندسـة مؤقتـ   

الذي جيول يف آفاق خيال  "نا لك من سلمى خيال"؛ فاخليـال هـو الـذي ميـدّ يـداا يف ابتكـار       

الكيفيـات النفســية لسـلمى؛ ألنّ البــون الشاســع املتواجـد بينــ  وبينــها مينـع التمسّــك باحلقيقــة     

ــوات رنيــة ســ    البة فكأنّهــا رقيــب حيــول دون وصــال  ومــا حيــدث حــني     ورنيــة الشــاعر إىل الفل

استحضار األنيمة وغلبتها هو تضـانل دور العقـل يبـوح بـ  الشـاعر" وقـد ذهبـ  سـلمى بعقلـك          

كلّ " أّما األسـاليب البالغيـة الـل يوظّفهـا الشـاعر بصـدد إزاحـة السّـتار عـن األنيمـة يف هـذ             

لرّئم مثّ اجلبال احلائلـة دونـ  للوصـول إليهـا     األبيات، فهي التشبي  حي  يشبّ  عرب  حبيبت  با

بالرقيب. وكلّ ما يصف  من احلاالت النّفسية يف تلك الفترات وكلّ مـا يستشـعر بـ  مـن أمل أو     
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عذاب كلّ  بأسلوب إخباري يقيين؛ كأنّ  يرنو إىل تقدمي تقرير عمّا وجـد  واسـتوجد  مـن دون    

 صف إمرأت  املثالية وشوق  هلا يقول:أن  تلط مبا يقول شائبة الشكّ والرّيب. ويف و

ــرَقِّش      ــدِ مُـــ ــلمى مِثـــــلُ وَجـــ ــدي بِسَـــ  فَوَجـــ

ــرَقِّش    ــا مُــــ ــداا عَلَيهــــ ــ ُ وَجــــ  قَضــــــى نَحبَــــ

 لَعَمــــــــــري لَمَــــــــــوت  ال عُقوبَــــــــــةَ بَعــــــــــدَ ُ
 

ــ    ــتَفيقُ عَواذِلُـــــــــ ــاء  إِذ ال تَســـــــــ  بِأَنـــــــــ

 وَعُل قــــــ ُ مِــــــن سَــــــلمى خَبــــــاالا أُماطِلُــــــ  

ــوى  ال     ــن هَـ ــفى مِـ ــذي البَـــ ِّ أَشـ ــ  لِـ  يُزايِلُـ
 

(81 :1961)طرفة،    

فهــذ  املقارنــة الــل أقامهــا الشــاعر بــني حبيبتــ  وحبيبــة مــرقّش هــو املقارنــة بــني الواقــع      

بـن العبـد وأنيمتـ . فهــو يـرى قصّـة املــرقّش      واملثـاي فهمـا ينطبقـان انطباقــاا تامّـاا علـى طرفــة      

معانـاة املـرقّش؛ ألنّ املـوت يف     وحبّ  الفاشل مما لةا لقصّت  وقصّة سلمى بل تزيد معانات  على

سبيل احلبّ أفضل وأكثر تروحياا للنفس من مواصـلة احليـاة رغـم الفشـل يف احلـبّ. الشـاعر       

يف استكشــاف حبّــ  ومــدى عالقتــ  يــذوب ذالا وهوانــاا ويبتعــد عمّــا عهــد عنــ  يف جمــال الفخــر   

غلبـة حـاالت األنو ـة    ويظهر على هيئة إنسـان ضـعيف الميلـك لنفسـ  موتـاا والحيـاة والنشـوراا. ف       

من الضّعف وعدم االقتدار واضمحالل دور "األنا" يتجلّى أكثر ما يتجلّى يف الغزل وكأنّ الغزل 

قناة أو قنطرة أخّصائية لتجلّي األنيمـة ومـن األسـاليب البالغيـة الـل تكشـف عمّـا يـدور وراء         

ــب الــذي راح  كــواليس نفســيّة الشــاعر وإرهاقــ  هــو أســلوب القســم "لعمــري" مثّ التشــبي       املركّ

 احلدي  عن  يف املقارنة بني طرفة واملرقّش يف بضع أسطر خل . 

 ويف رسم حبّ  ملاية يرسم اللّوحة التالية:

 أَصَــــــــحَوتَ اليَــــــــومَ أَم شــــــــاقَتكَ هِــــــــر   

ــاتِالا   ال يَكُـــــــــــــــــن حُبُّـــــــــــــــــكِ داء  قـــــــــــــــ
 

ــتَعِر    ــونٌ مُســـــــــ ــب  جُنـــــــــ ــنَ احلُـــــــــ  وَمِـــــــــ

 لَــــــــيسَ هَــــــــذا مِنــــــــكِ مــــــــاوِي  بِحُـــــــــر    
 

(37 :1961)طرفة،    

فيقول طرفة بن العبد متسائالا نفس  هل ترك  الصّـبا والباطـل أمّ هاجتـك إمـرأة باسـم "هـرّ"       

ومن احلـبّ مـا يشـب  اجلنـون وتفـاين العقـل املتلـهب؛ مثّ يلتفـ  إىل ماويّـة قـائالا: أنّ حبّـك مل يكـن             

نيـة إىل نفسـ    بداءل قاتـل ولـيس مـا تفعلـني يب مـن صـدود وإعـراض خبلـق كـرمي؛ مثّ يعـود طرفـة  ا           

 متسائالا: كيف أرجو زوال حبّها عن نفسي بعدما تعلق القلب بداء احلبّ املكتوم يف القلب.  

هاهنا تتجلّى األنيمة السلبيّة الل يعاين من خلقها طرفـة فاحلبيبـة تصـدّ وتعـرض. مـن مثّ كلمـة       

لحـبّ؛ فلفظـة احلـبّ تشـري     "احلبّ" تطلق على عالقات الرّجل واملرأة و"اجلنون" هي الدرجة املتفاقمة ل

إىل أبرز أبعاد األنيمة وأظهرها؛ أمّا األساليب البالغية الل ساعدت على جلوس األنيمـة علـى واجهـة    
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هذ  األبيات، فهي أسلوب االسـتفهام اإلضـرايب الـذي يؤكّـد علـى احلالـة النفسـية الـل عاشـها طرفـة           

الـداخلي الـذي جيـول يف خـواطر الشـاعر وأخـرياا       بن العبد تلك اآلونة. مثّ االلتفات الذي يبيّن احلـوار  

 أسلوب النفي الذي يبيّن مدى تأ ري الشاعر هبذ  األنيمة السلبيّة ومدى إزعاجها ل .

 ويف مكان آخر:

ــكِ   ــةَ مالِـــ ــا اِبنَـــ ــومَ يـــ ــا اليَـــ  قِفـــــي وَد عينـــ

 قِفـــــــي ال يَكُـــــــن هَـــــــذا تَعِل ـــــــةَ وَصـــــــلِنا    

ــا قَـــــد لَقيـــــ ُ وَشَـــــف ين   وَلَـــــم يُنس ـــــين مـــ

ــا  ــآوِب  وَمـــــــ ــا  َـــــــــالثٌ مَـــــــ ــا إِلّـــــــ  دونَهـــــــ

ــؤالُها  ــاريَت وَسُــــــــ ــا جــــــــ  واَل غَــــــــــروَ إِلّــــــــ

ــل   ــبِالدِ وَرِحلَــــــ ــرُ سَــــــــريي يف الــــــ  تُعَي ــــــ
 

ــكِ     ــدورِ جِمالِـــ ــن صُـــ ــا مِـــ ــوجي عَلَينـــ  وَعـــ

ــكِ   ــن نَوالِـــــــ ــا مِـــــــ ــبنَي  واَل ذا حَظ نـــــــ  لِـــــــ

 مِـــــنَ الوَجـــــدِ أَنّـــــي غَـــــريُ نـــــاس  لِقـــــاء كِ 

ــوارِكِ    ــنِفاتِ احلَـــــ ــيس  مُســـــ ــدِرنَ لِعـــــ  قُـــــ

 ل لَنـــــــا أَهـــــــلٌ سُـــــــئِل ِ كَـــــــذَلِكِ   أاَل هَـــــــ

ــرُّ دارِكِ  ــوى حُـــــــــــــ  أاَل رُب  دار  ي سِـــــــــــــ
 

(59 :1961)طرفة،    

يبدو أنّ هذ  القصيدة يف حوار مع القصيدة السابقة، فيصرّح الشـاعر مبـا يريـد مـن املـرأة الـل       

تركتـــ  وتركـــ  يف قلبـــ  قمـــاقم احلـــزن متكا فـــة فيطلـــب منـــها الوقـــوف واملالطفـــة وتـــرك الصّـــدود    

واإلعــراض وهــو يفشــي مبــا يف ذاتــ  حيــ  إنّ امرأتــ  املثاليــة مستحضــرة لديــ  يف مجيــع األحــايني.       

والشاعر مل ينس اللقاء أبداا. "أنا" الشـاعر تنمحـي امنحـاء تامّـاا أو قـل شـب  تـامّ يف هـذ  األبيـات وهـو           

ن إدراك يعــرب عــن عجبــ  جتــا  ســؤال اجلــارة وهــي ظهــور آخــر لألنيمــة الســلبيّة الــل التــتمكّن مــ        

جارها؛ فتسأل  هل لك من أهل، فهنا "أنا" الشاعر تتجلّى لتدعو على هـذ  األنيمـة بـأن تغتـرب وتسـأل      

كما سئل هو حاالا. فهذا السؤال الذي ورد ها هنا وكدّر صفو عيش  حلظات أبـدى عـن شـعور الشـاعر     

الجتــا  هــي احلصــر  بــاالغتراب واالحتقــار والوحــدة لــدى طرفــة؛ مثّ األســاليب الــل وظّفــ  يف هــذا ا   

 واالستفهام فكلّها تعاضدت لتكشف عن التوتر النفسي وكيفية األنيمة لدى طرفة بن العبد.

 ومن وقوف  على األطالل:

 لِهِنــــــــــد  بِحِــــــــــزّانِ الشَــــــــــريفِ طُلــــــــــولُ

 وَبِالسَــــــــــفحِ آيــــــــــات  كَــــــــــأَن  رُســــــــــومَها 
 

 تَلــــــــــــــوحُ وَأَدىن عَهــــــــــــــدِهِن  مُحيــــــــــــــلُ 

ــحولُ    ــدَةٌ وَسَـــــــــ ــت ُ رَيـــــــــ ــانُ وَشَـــــــــ  يَمـــــــــ
 

(66 :1961)طرفة،    

 وتظهر األنيمة عند تغزّل  باملرأة والعناية جبماهلا الكلّي:

 ويف احلَــــي  أَحــــوى يَــــنفُضُ املَــــردَ شــــادِنٌ 
 

ــؤ  وَزَبَرجَـــــــــدِ    مُظـــــــــاهِرُ سِـــــــــمطَي لُؤلُـــــــ
 

(20 :1961)طرفة،    
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 وهنالك يشب  احلبيبة ببقرة وحشيّة خذول:

ــة    خَــــــــــذولٌ تُراعــــــــــي رَبرَبــــــــــاا بِخَميلَــــــــ

 س ــــــــمُ عَــــــــن أَملــــــــى كَــــــــأَن  مُنَــــــــو راا    وَتَب
 

ــرِ وَتَرتَــــــــدي     ــرافَ البَريــــــ ــاوَلُ أَطــــــ  تَنــــــ

ــدي    ــ ُ نَـــ ــص  لَـــ ــلِ دِعـــ ــر  الرَمـــ ــلَ حُـــ  تَخَل ـــ
 

(20 :1961)طرفة،    

 وكقول : 

 ال تَلُمـــــــــــــين إِن هـــــــــــــا مِـــــــــــــن نِســـــــــــــوَة 

ــا   ــأَدنَ كَمــــــــــ ــرِ يَمــــــــــ ــاتِ املَخــــــــــ  كَبَنــــــــــ

 فَجَعـــــــــــوين يَـــــــــــومَ زَمّـــــــــــوا عريَهُـــــــــــم 
 

ــيفِ مَقال   ــدِ الصَـــــــــ ــزُر رُق ـــــــــ ــ   نُـــــــــ  يـــــــــ

 أَنبَــــــــ َ الصَــــــــيفُ عَســــــــاليجَ اخلُضَــــــــر

 بِــــــــــرَخيمِ الصَــــــــــوتِ مَلثــــــــــوم  عَطِــــــــــر 
 

(41 :1961)طرفة،    

 ويقول:

 إِذا رَج عَـــــ  يف صَـــــوتِها خِلـــــ َ صَـــــوتَها   
 

ــع  رَدي    ــى رُبَــــــــ ــآر  عَلــــــــ ــاوُبَ أَظــــــــ  تَجــــــــ
 

(25 :1961)طرفة،    

جــديرة عـن كيفيّــات األنيمــة  فكـلّ مــا تـرى يف  األبيــات الغزليـة السّــابقة تقـدم للمتلقّــي بضـاعة      

وتعامــل الشــاعر معهــا وعــن الكيفيّــات الــل تــؤدّي إىل التــوتّر النفســي يف ذات الشــاعر واألنيمــة           

املتجلّية يف الغزل تتفاوت بأنائها وألقاهبا من هند ووردة وخولة إىل ما مل يصرّح بانهـا ويعبّـر   

هـا مـن نسـوة رقّـد الصّـيف مقاليـ  نـذر        عنها بأشكال عدّة منـها: خـذول تراعـي ربربـاا خبميلـة، وإنّ     

كبنــات املخــر ميــأدن، ويف احلــيّ أحــوى يــنفض املــرد شــادن، وغريهــا مــن التعــابري الوصــفية. مــن     

األســاليب امللفتــة يف جتســيد األنيمــة يف غــزل طرفــة هــو توظيــف الوحــدات التشــبيهية، والتكــرار يف  

ــل أبكــي وأبكــي، صــوهتا وصــوهتا، احلــوار بــني أنــا الشــاعر و         أنيمتــ  السّــافرة؛ غلبــة األســاليب    مث

اإلخباريــة وتواجــد أســلوب الشّــرط يف بعــض األحيــان. وهنالــك بعــض مظــاهر الطّبيعيــة تتقنــع هبــا  

األنيمة عند طرفة منها الناقة، بقر الوحش، الغزال، األظار ومل تكن مجيع الصّور إجيابيـة؛ فمنـها   

   هلي طرفة بن العبد.ما تبيّن األنيمة السّلبية ومميزاهتا لدى الشاعر اجلا

 

 ائجالنت

ما توصّل  إلي  هذ  الدراسة املتواضعة عرب الفحص عن مظاهر األنيمـة يف ديـوان طرفـة بـن     

 العبد يتلخّص يف األمور التالية: 
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           تستعاد صورة األنيمـة عـرب األقنعـة املتباينـة والسـيّما احليوانـات والّطيـور املؤنثـة الـل

ا نعـوت املـرأة املثاليـة الـل يرنـو إليهـا وحـىت يف        يصفها طرفـة بـن العبـد وحييـل عليهـ     

ــة األنو ــة وأحاسيســها تظهــر األنيمــة وهــي تتــراوح بــني        ــق برقّ اهلجــاء الــذي قلّمــا يتعلّ

 السّلب واإلجياب.

          ومـن األسـاليب البالغيــة الـل سـاعدت علــى ظهـور األنيمــة عنـد طرفـة بــن العبـد هــي

ض العقالنيـة البحتـة وهنالـك أخـرى     التمنّي الذي يتوسّع في  الفضـاء اخليـاي لتـنخف   

 خصال األنو ة من احلريّة واحلسد تترك بصماهتا يف ديوان طرفة بن العبد. 

             سيطرة األفعـال علـى الطقـوس النصّـية مّث املقارنـة بـني األنـا واآلخـر؛ اآلخـر هـو الـذي

ــل عنــد طرفــة وجهــاا مــن وجــو  األنيمــة. مثــة تصــبح األنيمــة الســلبيّة مظهــراا مــن        ميثّ

ر اللّــاوعي االجتمـــاعي الكــامن يف ضـــمري الشــعب اجلـــاهلي الســيّما يف قضـــية     مظــاه 

"الوأد". مثة املظـاهر البيئيـة وعلـى رأسـها "األرض" متثـل األمومـة يف املسـتويات العليـا         

 اخلفية، كما أهنا تكون وجهاا آخر ألنيمة الشاعر طرفة بن العبد. 

   النّعـوت وتوظيـف البنيـات املضـادّة      املستويات املتشاكلة واملتباينة املتمظهـرة يف رصـف

 مهاد تظهر علي  األنيمة ناعسة أو قامتة على حسب املوقف. 

       ،ــى أنيمــة طرفــة حتــ  ظلّهــا هــي: أســلوب الشــرط مــن األســاليب البالغيــة الــل تتجلّ

وتوظيف الثنائيات الداّللية عن الوعي، تواتر النعوت وتكا فها مثة الوحدات التشبيهية 

اري، الكناية، والنداء، واحلوار الـذايت والتكـرار الضـمائري، ورصـف     واالستفهام االنك

اجلمل اإلخبارية الل تدلّ على تقرير املعىن يف ذهن املتلقّي داخليـاا كـان أو خارجيـاا،    

 وأخرياا االلتفات الذي يكشف عن ساق احلاالت النفسيّة لدى طرفة بن العبد. 

  يتــأرجح بــني الــزّمن التــأرخيي والــزّمن و"الــزّمن" يهنــدس األنيمــة هندســة مؤقتــة وهــو

 النفسي؛ مثّ املكان الذي يتجسّد يف ديوان طرفة يتراوح بني احلقيقي واجملازي. 

     ويف غزل طرفة بن العبد تغلب حاالت األنو ة من الضّعف وعـدم االقتـدار واضـمحالل

الطّبيعيـة  دور "األنا" ويبدو أنّ الغزل قناة أخصّائي لتجلّـي األنيمـة مثـة بعـض املظـاهر      

تتقنع هبا األنيمة عند طرفة منها: الناقـة، بقـر الـوحش، الغـزل، األظـار، وغريهـا مـن        

املظاهر من أمثال "اجلنّ" املوحي باملرأة اخلبيثة و"اجلر ومة" الل ترمـز إىل األمومـة   

 عامّة وهي تعدّ أنيمة إجيابية.
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