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: الٌطقسي للغن 

 

 

 

 الٌطقس للغ .

 الٌطقس في عمـ االجتماع. 

 الٌطقس في عمـ األرصاد الجكٌيغ. 

 الرٌابط بيف الٌطقس في عمـ األرصاد الجكٌيغ كغيره. 

 الٌطقس في المأثكر الٌشعبي. 

 الٌطقس كالٌشعيرة. 

 الٌطقس كاألسطكرة. 

 الٌطقس كالٌديف. 

 أهميغ الٌطقس. 

  أأكاع الٌطقكس  ديمان كحديثان. 

  ( اأكف القمب المتأاسؽ)أأكاع الٌطقكس ك. 
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 الداللة المُّغكية لكممة مبعد سياحة في المعاجـ المُّغكية كغير المُّغكية المتعددة، تجمت ؿ

( تىٍكس)، كقيؿ ىي معرب كممة (Taxein)أك  (تٍكسيسه )، فيي يكنانية محدثة، كأصميا (1)(الطقس)

الطريقة، كغمب عمى : (طقكس)، كجمعيا (2)(طسؽ)، كبالعربية (طسقا)الفرنجٌية، كىي بالسريانية 

قامة الشعائر . الطريقة الدينية بمعنى النظاـ كالترتيب كا 

كىي عند النصارل، نظاـ الخدمة الدينية، أك شعائرىا : "(3)(المعجـ الكسيط)كأضاؼ صاحب 

الطقس طريقة كغمب عمى : " بقكلو(5) كفاكية البستاف(4)(البستاف)ثـ فسرىا صاحب " أك احتفاالتيا

كعند المكلديف حالة اليكاء باعتبار الصحك كالمطر كالحر . (نصرانية كدخيمة)الطريقة الدينية 

 (7)(الكجيز)بينما ذىب أصحاب . (6)أيضان  (الكافي)كالبرد، ككرر ىذا التفسير البستاني في معجمو 

نظـ الخدمة الدينية أك شعائرىا كاحتفاالتيا، كذىب : (عند غير المسمميف)الطقكس : "بقكليـ 

. (8)مكرران ما قالو البستاني (الرائد)صاحب معجـ 

مكاف صغير خارج دار الحريـ، تستقبؿ فيو األضياؼ، كقد نقؿ : (9)كالطُّقٍيساءي كالطُّقٍيسىةي 

مختص بالطقس : كالطُّقيسيُّ . (محيط المحيط) ىذا التعريؼ عف صاحب معجـ (رينيارت دكزم)

                                                 
:  مادة طقس فييأظر  (1)

الجميكرية العراقية، كزارة الثقافة كالفنكف، دار الحرية لمطباعة بغداد، سنة . 60 /7 تكممغ المعاجـ العربيغ، دكزم، رينيارت، 
. ـ1978

 שורש، 891 עמוד، 1991– ו  שני ، כרך ، בע״ם ספר – קרית הוצאת، ירושלים، החדש הםלון، אברהם، שושן، אבן 
 .(טכס )ו( טקס )המלה

 .(طقس)، مادة 468، ص1992، بيركت، دار الشركؽ، 33، طالمأجد في الملغ كاألعبلـ اليسكعي، لكيس معمكؼ،  (2)

 .(طقس)، مادة 587(/2)، 1972، القاىرة، مصر، 2، طالمعجـ الكسيط أنيس، إبراىيـ كآخركف،  (3)

 .(طقس)، مادة 662، ص1992، بيركت، مكتبة لبناف، البستاف البستاني، عبد ا،  (4)

 .(طقس)، مادة 868، ص1930، بيركت، المطبعة األمريكانية، فاكهغ البستاف ػػػػػػػػ ،  (5)

 .(طقس)، مادة 275، ص1980، بيركت، مكتبة لبناف، 1، طالكافي ػػػػػػػػ ،  (6)

 .392، ص1980، دار التحرير لمطباعة كالنشر، 1 الكجيز، مجمع المغة العربية، طالمعجـ  (7)

 .(طقس)، مادة 2/973، 1968، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 5، طالرائد مسعكد، جبراف،  (8)

 .(طقس)، مادة 553، بيركت، مكتبة لبناف، ، صمحيط المحيط البستاني، بطرس،  (9)
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غرفة صغيرة تجاكر بيك الحريـ، : (تيقيسىةي )الكنسي، أم نظاـ الخدمة الدينية أك أمكر التعبد، ك

.  (1)حٌماـ، مًحـ، عٌراؽ، مكضع يحمى لمتعريؽ: (طيقيسى)ك. تجمس فيو العكالـ، أم المغنيات

مجمكعة مف اإلجراءات كالحركات التي تأتي استجابة لمتجربة : الطقس: (2)كقاؿ فراس السٌَّكاح

كتككف ذرائعية الطقس بأشكاؿ متعددة . الٌدينية الٌداخمية، كتيدؼ إلى عقد صمة مع العكامؿ القدسية

. كالحركة كالرقص كالفعؿ كاألناشيد المغناة

تفسير الداللة ب عمينا المعاجـ القديمة ضنَّتلقد : كبعد ىذه السياحة فمف باب اإلنصاؼ القكؿ

، كأفدنا كثيران مف المعاجـ الحديثة في ذلؾ؛ فالكممة محدثة كمعربة، بينما ذكرت (3)(طقس)لمجذر 

. (طىٍقسى )، كخبل القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ مف كممة (4)(طىسىؽى )المعاجـ القديمة معنى 

النظاـ، كىي مف )،أم (5) )לסדר מיוונית، טקסים)كفي المُّغة العبرٌية، الطقس ىك النظاـ 

:  الطقس(6)كيضيؼ إبراىيـ شكشاف(. الطقكس)، أم ( טוקסות،טקסים)، كمف اشتقاقاتيا (اليكنانية

رتب رٌب البيت الضيافة لمضيكؼ، كتعني أيضان : ىك النظاـ كالحكـ في المكاف، فيقكلكف

                                                 
 .(طقس)، مادة 7/60، تكممغ المعاجـ العربيغ دكزم دينيارت،  (1)

. 129، ص2001، دمشؽ، سكريا، منشكرات دار عبلء الٌديف، 2، طاألسطكرة كالمعأى انظر السَّكاح، فراس،  (2)
، (المعجـ العربي األساسي)      العايد، أحمد، الركس   .795، ص1980، تكنس، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

. (البف منظكر)  لساف العرب –:   مثؿ (3)
. (محٌمد بف مرتضى الٌزبيدم)  تاج العركس مف جكاىر القامكس لػً 

. (البف دريد) جميرة المغة 
. (الٌزبيدم) التكممة كالذيؿ كالصمة لما فات صاحب القامكس مف الٌصمة ًلػ 

د في المغة لػً  . (أبي الحسف بف الحسف الينائي) المنجَّ
 .(إسماعيؿ بف عباد) المحيط في المغة ًلػ

، مجد الديف محٌمد بف يعقكب، القامكس المحيط، بيركت، لبناف، المؤسسة العربية لمطباعة كالنشر، دار الجيؿ، الفيركز أبادم:  انظر (4)
. (طىسىؽى )، مادة 3/267

، بيركت، لبناف، دار لساف العرب، دار الجيؿ، لساف العرب   ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي األنصارم المصرم، 
.  (طىسىؽى )ـ، ماٌدة 1988، 4/592

ٍرباًف مف الخراًج المقرًر عمى األرض، فارسي معرب، : الطٍَّسؽي : (ابف منظكر)     حيثي فسَّرىا  ما يكضع مف الكظيفة عمى الجي
ميًف مف أىؿ الذمة أسمما كفي . أرجع الجزية عف رؤكسيما كخٍذ الطىٍسؽى مف أرضييما: ككتب عمر إلى عثماف بف حنيؼ في رىجي

، كليس بعربي خالص:  لؤلزىرمالتيذيب  .مكياؿ معركؼ: كالطسؽ. الطٍَّسؽ شبو الخراج، لو مقدار معمـك

(5)
 (.טקס )השורש، 2/891، 1991 ، ירושלים ، בע״ם ספר – קרית  הוצאת، החדש המלון، אברהם، שושן، אבן  

(6)
 (.טקס )שורש، 2/912، עצמו הנ״ל הספר  
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طقس تكزيع : ، كتفيد كيفية التصرؼ في أثناء األعياد كالمناسبات، مثؿ(צרמוניה)االحتفاالت 

 הטהור הטכס)كقد ربط معنى الطقس بالٌطيارة . الشيادات، كطقس كضع حجر األساس لبناء ما

كيسمى المكاف . ، كتعني أيضان تنظيـ المجمكعات(تبلزمية الماء كالطيارة)أم  (עולמים לחי

. (1)أم مدرسة األناشيد الدينية (התהלים  מדרש )الطقسي بالعبرية  

مرسـ كجمعيا مراسـ، كمف يقـك عمى التشريفات يسمى : (2)كمف معاني الطقس أيضان 

، كالفعؿ (הטקס ראש הטקס על הממונה )كبالعبرية . (المسؤكؿ عف التشريفات)أم  (تشريفاتيٌ )

. منيا أقاـ كجيز كزٌكدى 

، كتارة أخرل تكتب (بالكاؼ)أم  (טכס)بالعبرٌية، فيي تارة تكتب  (طقس)أما كيفية كتابة 

، كقد قيست عمى (נרדפות - שמות)، عمى اعتبار أنيا مف األسماء المترادفة (بالقاؼ)أم  (טקס)

؟، كلماذا؟  ـى  :(3)(מדוע(! )למה)ترادؼ ًل

كتفيد التقميد كالنظاـ الشعائرم، كقد أعطى األستاذ حسف  (Ritual)كالطقس باإلنجميزية 

طقكس الرقص لمقبيمة، كالبداية التقميدية لكؿ : (4)الكرمي أمثمة عمى ىذه الطقكس أىميا

 Longman)كقد عٌرفيا أصحاب معجـ  (Ritualism)كاإلكثار مف ممارسة الطقكس تسمى .سكرة

Dictionary)(5)أنكاع مف السمككات النمكذجية المحكمة، مثؿ طقكس الجنائز كاألفراح :  بأنيا

                                                 
 .194، ص1975، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، 1، طالمعجـ الحديث كماؿ، ربحي،  (1)

:  يأظر  (2)
 (.טקס )שורש، 1/481، 1967 ، ירושלים ، בע״ם ספר – קרית، החדש המלוין، שושן، אבן 
 .651 עמוד( מ – ח: )כרך، 1985، ניויורק، ערבי עברי מלון، דוד، שגיב 

 .215 עמוד، 1964، אביב  תל، בע״ם יזרעאל ספרים הוצאת، הלשון יד، יצחק، אבינרי    (3)

 .1167، ص1987، مكتبة لبناف، بيركت، 1، طالملأي األكبر الكرمي، حسف سعيد،  (4)
(5)
 Procter, Raul, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman GL. 1978. Riad Solh Square, 

Beirut, Page 959. 
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ىي : (1)(J.R.V Marchant)كعرفيا األستاذ . كاألتراح، كتستعمؿ في أداء العبادة في الديانات

(. Ritualism)احتفاالت تقميدية معادة، كالمغاالة فييا ىي 

طقكس )طقكس المعمكدية : -  إلى الطقكس اآلنفة الذكر(2)(C.L Barnhart)كأضاؼ 

التطيير، كطقكس القرابيف، كالطقكس الركمانية ، كالطقكس االسكتمندية، كاألنجميكانية، حيث يقـك 

. (3)العابد (الطقكس)بيا 

ىي خدمات دينية أك احتفاالت أخرل : (4)الطقكس (Collins Cobuild)كقد عرؼ معجـ 

تقدـ بشكؿ أكامر محكمة، كمف األمثمة عمى - عادة–التي تتداخؿ في سمسمة مف الحركات التي 

كالطقس لو سمة التكرار . طقكس االستقباؿ، كالكداع، كالرياضة، كالختاف، كالٌطيارة: ىذه الطقكس

.  (5)مف الفعؿ كالحدث المعاد ينتج مف خبلؿ االتصاؿ، كالعبادة الجماعية ذات الطابع الكاحد

،كالدليؿ عمى ذكر لفظة (7)(Liturgie) أك (6)(Ceremonial)كيقابؿ الطقس بالفرنسية 

مجمؿ الٌصيغ : " بتعريفو لمٌطقكس(8)، التي تعني الطقس ما فٌسره معجـ اإليماف المسيحيٌ (ليترجيو)

الٌطقس البيزنطي كالٌطقس : مثبلن )الميترجٌية الخاٌصة بكنيسة مف الكنائس أك منطقة مف المناطؽ 

، ىي نسبة إلى الميترجيو أك إلى (Liturgique)أك (Liturgical)، ككممة طقس (القبطيٌ 

                                                 
(1)
 Marchant, J.R.V, Cassell's Latin Dictionary, Funk and Wagnalls company, New York, Page 491.  

(2)
 C.L Barnhart, The American College Dictionary Random House, New York, The L.w. Singer. 

Syrancuse 1964, Page 1048.   
(3)
 Cassell's Latin Dictionary, Page 491. 

(4)
 Collins Co build, English Language Dictionary, Harper Collins Publishers, London, First Published, 

1987, Page 1254.    
(5) 

 :انظس 

 William D., Halsey, Macmillan Contemporary Dictionary, M.P.Comm, Inc, New York, 1979, Page 859. 

 William T, Mcleod, The Collins Paper Back English Dictionary, 1986, W.C. Souns and Co. LTD, Page 

737. 

 J.T. Pring, The Oxford Dictionary of Modern Greek, Clarendon Press, London, Page 270.  
 

 : اأظر  (6)
. (طقس)، مادة 343، مكتبة الركس، باريس، صالسبيؿ ريغ، دانياؿ، 

، דפוס גן רמת، אביב – תל בע״ם ،אחיאסף הוצאת، 1965  ראשונה  הדפסה، עברי צרפתי חדש מלון، מרדּכי، כהן 
 .111 ע

 .(طقس)، مادة 416 ص،1988 ، دار الجيؿ، دار لساف العرب، بيركت، لبناف،معجـ المصطمحات العمميغ كالفأيغ  خياط، يكسؼ، (7)

 .309، ص1994، بيركت، لبناف، دار المشرؽ ش ـ ـ، المكتبة الشرقية، 1، طمعجـ اإليماف المسيحي  اليسكعي، صبحي حمكم، (8)
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تعني الٌدكرة الٌطقسٌية،  (Cycle Liturgique)أك  (Liturgical Cycle)أما كممة .(1)قكاعدىا

كقد طرحت أمثمة عمى ". سياؽ األعياد الٌطقسية التي تعكد كؿ سنة في الترتيب نفسو: " (2)كىي

الزمف قبؿ الميبلد، كزمف الميبلد، كزمف الصكـ، كزمف ): ذلؾ تسمى بأزمنة الخبلص، كىي

. (الفصح، كزمف العنصرة، كزمف الصميب

القٌداس بمفيكـ  " (Divine Liturgie)أك  (Divine Liturgy)كتعني الميترجيو إليٌية 

 الذم (3)كقد ذكرنا ىنا داللة الٌمفظة؛ الرتباطيا الكثيؽ بالٌذرائعٌية األدائٌية لمٌطقس". بعض الكنائس

(.  Liturgiste)أك  (Liturgist)يختص بيا كيسمى 

 :الطقس في عمـ االجتماع

ىك مجمكعة مف : (4) بأنَّويعرؼ عمماء االجتماع األنثركبكلكجيكف االجتماعيكف الطٍَّقس

األفعاؿ كاألقكاؿ كالحركات المتكررة يتعاقد عمييا أبناء المجتمع الكاحد بأشكاليا كأنكاعيا المتعددة، 

كىنا تتبلـز الرمزية مع . بحيث تتناسب كالغاية التي دفعت الفاعؿ االجتماعي أك الجماعة لمقياـ بيا

الطقس، كيبنى ذلؾ الجسر مف العبلقة الحميمة بيف الكاسطة كالغاية التي تكمف في السمكؾ 

.  (5)االجتماعي

                                                 
 .31، صمعجـ اإليماف المسيحياليسكعي، صبحي حمكم،   (1)

(2)
 .216وفسه، صالسابؽ  المرجع  

كلما كانت خدمة ا العامة خدمة الٌصبلة كالعبادة، فقد استعمؿ " خدمة عامة كرسمية أك كظيفة"كممة يكنانٌية معناىا األصمٌي : " ليترجيو (3)
كاستعمميا البيزنطيكف لمداللة عمى الٌذبيحة اإلليٌية، عممان أنيا العمؿ . المسيحيكف ىذه الكممة لمداللة عمى القياـ بالعمؿ الكينكتي في مجممو

 ىي مجمكع الرمكز كالكممات كالحركات التي تعبر بيا الكنيسة، باالتحاد مع المسيح رأسيا عف العبادة الكاجبة :فالميترجيو. الٌطقسٌي المثاليٌ 
 . (ليترجيَّ )، مادة 421معجـ اإليماف المسيحي، ص:  انظر. 

، 1980، منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، الجميكرية العراقية، دار الرشيد لمنشر، سنة 1، طمعجـ عمـ االجتماع ميشيؿ، دينكف،  (4)
 .251ص

 .252 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (5)
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 تمؾ التصرفات السحرية كالدينية التي تقرىا العادات كالتقاليد : بأنو(1)كيمكف تعريؼ الطَّقس

كاألعراؼ المجتمعية السائدة، التي تخضع لمعايير طقسية متعارؼ عمييا مجتمعيان، بحيث تصبح 

. تمؾ الطقكس أساسيات مجتمعية المخالؼ فييا خارج عف قكاعد تمؾ األساسيات

ىك حدث رمزم يعٌبر عف :  الطَّقس بقكلو(2)(رادكمؼ براكف)كقد عٌرؼ العالـ األنثركبكلكجي 

قيـ اجتماعية ميمة، كىذا التأثر يقـك عمى فرضية التأثير الرمزم في الحياة االجتماعية، كيرفض 

إميؿ )، كيرفض مصطمحي مقدس كشٌرير مخالفان بذلؾ (فريزر)تأثير السحر كالٌديف مخالفان بذلؾ 

". القيـ الٌطقسٌية"، كيستعمؿ بدالن عنيا (دكركيايـ

ىك : (3) الطقس بقكلو(كليـ ركبرتسف سمث)كقد عٌرؼ العالـ األنثركبكلكجي األسكتمندم 

أشياء تعبر عف آراء يمكف تمريرىا مف شخص آلخر، كمف عصر آلخر، دكف إحداث أم تغيير 

ىك نكع مف أنكاع السمكؾ االجتماعي لو صفة رمزية : (4)الطقس بقكلو (Leachليج )كيعٌرؼ . فييا

تنعكس في الشعائر كالممارسات الدينية، كأحيانان يعبر عنيا في سياؽ العادات كالتقاليد االجتماعٌية، 

كيرفض . كتظير معالـ التركيب االجتماعي التي تحدد نكع العبلقة االجتماعية بيف الفرد كالمجتمع

ككدم )كيعرّْؼ العالـ .  الحدثية في الطقس، بؿ ىك كسيمة إعبلـ تعبر عف الحدث االجتماعي(ليج)

Goody) ككدم )، كيؤكد "ىك نكع مف أنكاع الٌسمكؾ ذات المقاييس المتكازنة: "(5)الطَّقس بقكلو

Goody)  بتمثيؿ الٌسمكؾ الطَّقسي بالحدث السحرم، كالعادات كالتٌقاليد االجتماعٌية اٌلتي تمبس ثكبان

. جميبلن مف الٌرمكز الٌسمككية

                                                 
 .252، صمعجـ عمـ االجتماعميشيؿ، دينكف،   (1)

 .252 الٌسابؽ نفسو، ص المرجع (2)

 .252 الٌسابؽ نفسو، ص المرجع (3)

 .252 الٌسابؽ نفسو، ص المرجع (4)

 .253 الٌسابؽ نفسو، ص المرجع (5)
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الٌتعميؽ )بمصطمح ( المغاالة بممارسة الطَّقس)أم  (Ritualism) (ميرتكف)كيعٌرؼ العالـ

، حيث رفض الفرد لؤلىداؼ المحٌددة ثقافيِّا، لشعكره بعدـ تحقيؽ الٌنجاح (1)(المتطٌرؼ بالٌطقكس

كيتشٌبث بالعممٌيات الركتينٌية كالمعايير الٌنظامٌية المحدكدة إلنجاز ىذه األىداؼ، كيجد الفرد األماف 

أحد أنكاع الٌتكافؽ الفردم اٌلتي  (الٌتعمؽ المتطٌرؼ بالٌطقكس) دٌ لمتابعة العممٌيات المقٌررة لمٌنجاح، كيع

. (االمتثاؿ، كالٌتجديد، كاالنفعالٌية،  كالٌتمرد) كىي (ميرتكف)عرضيا 

(:  Temps)الطقس في عمـ األرصاد الجكيغ 

ىك حصيمة تركيب حالة كظكاىر اجتماعية في مدة : (2)عرَّؼ عمماء األرصاد الجكية الطقس

معينة، كذلؾ حسب شعكر اإلنساف كالكائنات الحية بيا، كعندما تحدث الظاىرة الطبيعية بشكؿ 

الطقس حار جاؼ أك غائـ جزئي، كيتناسب : متكرر في مكاف معيف تأخذ اسـ نمكذج طقس، فمثبلن 

كىذه المصادر . كؿ نمكذج طقسي مع رسكمات الخرائط المطبكعة بكساطة المصالح الجكية الدكلية

الرياح، الحرارة، الثمج، الضباب، ): الجكية تعطي الظكاىر المتغيرة في دكلة ما أك مساحة ما مثؿ

. (المطر، الندل

عمى اعتبار  (Weather Forecasting) التنبؤات الٌطقسية (3)(جكف كنغستف)كقد أضاؼ 

درجة ) ألشكاؿ الحالة الجكية (4)أف معرفة الطقس تدخؿ في عالـ الغيبيات، كأضاؼ نديـ مرعشمي

. (سطكع الشمس في يـك أك أياـ قميمة

كالٌرابط بيف الٌطقس كاألحكاؿ الجكٌية ميّـّ جدِّا، فمـ يأًت عبثنا، فالحالة الجكٌية دائمة التغٌير 

ا عمى سمكؾ المجتمعات في الممبس كالمشرب كالمأكؿ، . كالتقٌمب كتحدث ىذه الحالة تغييران كاضحن

فعبدت الٌشمس مىصدىر الٌنكر كمحدثة الميؿ كالنيار، ككذلؾ المطر الذم يحدث الغيث، حيث تنمك 
                                                 

 .390، ص1979، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1، ط امكس عمـ االجتماع غيث، محٌمد عاطؼ،  (1)

 .547، ص1994، بيركت، لبناف، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، 1، طمعجـ المصطمحات الجلرافيغ جكرج، بيار،  (2)

 .56، ص1991، بيركت، لبناف، مكتبة لبناف، 1، ط امكس الجلرافيا المصكر كتابوي،  (3)

 .675، ص1975، بيركت، لبناف، دار الحضارة العراقية، 1، طالصحاح في المُّلغ كالعمـك ، كتابوي  (4)
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 إلرضاء مصادر ىذه الظكاىر  الطقسي مكًرسك. النباتات، فيأكؿ الحيكاف، كيعيش اإلنساف عمييا

إلو )التي تحدث ىذه التغٌيرات في حياة اإلنساف، كظيرت أىمية الٌطقس جمٌية فعبد ىك نفسو 

، حيث رسـ عمى شكؿ ثكر جامح كالٌصاعقة في الٌديانة الٌسكمرٌية، كارتبط اسمو بالٌدمار؛ (الٌطقس

ككاف يمثؿ عند األكادييف قكة الٌطبيعة، كمف ثـ المجاعات، . إلفساده األرض الٌزراعية كالمحاصيؿ

ٍعبىدىهي  (آف)، حيث شارؾ اإللو (أشكر)في  (أكر)كعبد قرب مدينة  . (1).مى

: الرٌابط بيف الٌطٌّ س في عمـ األرصاد الجكٌيغ كغيره

تعريؼ الطقس في عمـ األرصاد الجكية، فالرابط كاضح كيزداد كضكحان بعد - عبثنا–لـ أسرد 

، كالنمكذج الطَّقسٌي تكسـ بو المناطؽ التي تتكرر فييا الحالة (إلو الٌطقس الٌثكر الجامح)ظيكر 

: الجٌكٌية مرات عديدة، كتسمية الطقس لمحالة الجكية مبنية عمى أساس مف الشركط الطقسية كىي

الٌسمككات، كالحركات المكررة المعادة، اٌلتي يتأثر بيا الفرد كيؤثر فييا، كما أف السمكؾ الطقسي 

. مجمكعة حاالت كظكاىر، ككذلؾ الطقس المناخي مجمكعة مف الحاالت كالظكاىر الطبيعية

كالذم يزيد األمر ارتباطان كجكد حالة األرؽ كالقمؽ في غياب عدـ تكيُّؼ الفرد مع أبناء 

مجتمعو في طقكسو، فإذا لـ يتكيٍَّؼ معيا الفردي شعرى بالعزلًة كالخركًج عف القاعدًة، كالٌشعكر نفسو 

. يحدثي مع اإلنساًف في جكّْ المناًخ الطَّقسٌي عندى غياًب التكٌيًؼ العاـ

 

 

 

: الطَّطقس في المأثكر الٌشعبيٌ 

                                                 
 .158، ص1996، طرابمس، لبناف، جركس برس، 1، ط امكس الخرافات كاألساطير بادنجكي، طاىر،  (1)
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كقد سمعتي الٌناس يستعممكف المَّفظة، فأىؿ مصر كفمسطيفى يستعممكنيا مع تقمباتيا 

جس الٌنبض كمعرفة )، كالتطقيس بمعنى (الكضع العاـ)الٌطقس بمعنى : كاشتقاقاتيا فيقكلكفى 

فاعؿ )، كالمطقسي بمعنى (العادات)، كالطُّقكس بمعنى (االستيزاء)، كالتطقيسي بمعنى (األحكاؿ

جيمان عند األعراب )ك( ىمزة عند أىؿ المدف)، ككذلؾ المطٌقساتي، كتنطؽ القاؼ فييا مرة (الٌطقس

. (كالبدك

"  بعد الحصار قبؿ الٌشمس بقميؿ: " ... كعف الٌطقكًس كتب األديبي أكـر ىنٌية في أقصكصتو

منذ سنكات كىك يمارس ىذه الٌطقكس، كمنذ اليكـ سيختمؼ ... كيتمتـ أدعيتو ... يا فتٌاح يا عميـ " 

الٌصباح عف شكمو المعتاد، كسيضطر لتغيير طقكسو كلكف ألـ تتغير الٌطقكس منذ سنكات؟ ألـ 

. (1 )..."ألـ تئًف شكارعيا تحت أقداـ ثقيمة غريبة- القدس- يتغير ىكاء المدينة

ككأٌني بعابر الٌطقس في ىذه األقصكصة يحكؿ نفسو مف مرحمة إلى مرحمة كمف طريقة 

طقسٌية إلى أخرل؛ عندما يمتقي الفرد أك المجتمع باألزمات، كأبكمازف بعد مرحمة المكت يقرر أف 

. كطقكس المدينة... يغير طقكسو 

: الٌطقس كالٌشعيرة

جمعييا شعائر، كمعناىا العبلمة كالبدنة الميداة، : (2) لغةن ةرم، كأٌما الٌشعتي أٌما الٌطقكس فقد بٌيف

ا، - رضي ا عنو-سيميت بذلؾ ألنو في حديث مقتؿ عثماف  أف التُّجيبيَّ دخؿى عميو فأشعرهي ًمشقصن

: أم دىٌماه بو، كأنشد أبك عبيدة

، ًبهىا ييتىقىرَّطبي                ـي      شىعىاًئرى  يٍربىافو ـٍ ًجيبلن فىجيبلن، تىرىاهي  [الٌطكيؿ]أيقىتٍّميهي

                                                 
 .157، ص1986، (بيساف برس)، نيقكسيا، قبرص، مؤسسة 1، ططقكس ليـك آخر كتابوي،  (1)

(2)
، : ينظس    ، 1988 ط جديدة، بيركت، لبناف، دار الجيؿ، دار لساف العرب، لساف العرب المحيط، ابف منظكر، جماؿ الديف بف مكـر

 .(شىعىرى )مادة 
 .(شىعىرى )، مادة 487ـ، ص2000، بيركت، لبناف، دار الفكر، ، المعجـ المفهرس أللفاظ القرآف الكريـ عبد الباقي، محٌمد فؤاد
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مىمنا لطاعة اً : كشعاري الحجٌ  -  عزَّ كجؿٌ –مناسكوي كعبلماتو كآثاره كأعمالو، ككؿ ما جعؿ عى

- عميو الٌسبلـ-أف جبريؿ: كالكقكؼ كالٌطكاؼ، كالٌسعي كالٌرمي، كالٌذبح كغير ذلؾ، كمنو الحديث

فقاؿ مير أمَّتؾ أف يرفعكا أصكاتيـ في الٌتمبية، فإٌنيا مف شعائر - صٌمى ا عميو كسٌمـ- أتى الٌنبيٌ 

. الحج

شعائر الحٌج مناسكو، كاحدتيا شعيرة، : قاؿ الٌمحيانيٌ . كالشّْعار: كالٌشعيرةي كالشّْعارةي كالمىٍشعىري 

ـي، كالميتعىبَّدي مف ميتىعىبَّداًتو: كالمىٍشعري  ٍعمى ـي التي نىدبى ا إلييا كأمر بالقياـ عمييا، : كالمىشاعري . المى المعال

ٍعمـه لمعبادة كمكضع ـي؛ ألٌنو مى م المشعري الحرا ٌّ ـٌ . كمنو سي

يعنى بيا جميع متعٌبدات ا التي أىشعرىا ا، أم جعميا : كقاؿ الٌزٌجاج في شعائر ا

ا لنا ٌنما قيؿ شعائر لكؿ عمـ مٌما تعبد بو؛ . أعبلمن كىي كؿ ما كاف مف مكقؼو أك مسعىن أك ذبح، كا 

كالٌشعائر . شعائر: شعرت بو عٌمٍمتوي، فميذا سيٌميىت األعبلـ التي ىي متعٌبدات ا، فقاؿ: ألف قكليـ

. مكاضع المناسؾ

ا: كالٌشعيرة كاحدة مف الٌشعير : جنس مف الحبكب المعركؼ، كباًئعوي شىعيرٌم، كمعناىا أيضن

في ًمساكنا لنصاًب الٌسكيف  ىىنىةه تصاغي مف فٌضةو أك حديدو عمى شكًؿ الٌشعيرًة، تدخؿي في السّْيبلًف فتيككّْ

ًّ الٌشعيرة: كمف معانييا. كالٌنصؿ ًّ ًّ ٍميه ييٌتخذي مف فٌضةو مثؿ الشعير عمى ىيئًة كفي حديث أـ . حى

ممىة  .  أنيا جعمت شعارير الٌذىب في رقبتيا-  رضي ا عنيا–سى

، كليس مف - جزمنا–      كالٌناظر إلى تعريؼ الٌشعيرة يرل  أٌنيا مف عنًد اً الخالؽ عزَّ كجؿَّ

، "ىي كٌؿ ما جعؿ عممنا لطاعة ا عٌز كجؿٌ : "لقكؿ صاحب المٍّساف- عزَّ كعبل-مخمكقاتو 

: كقكؿ الٌزٌجاج في الٌمساف". المعالـ اٌلتي نىدبى ا إلييا: المشاعر: "كيستدرؾ صاحب الٌمساف بقكلو

في حيف أف الٌطقكس مف عنًد البشًر؛ كىذا ما دعاني الختيار الٌطقكس ". ىي جميع متعٌبدات ا"

.  عنكاننا
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دي مصدرٌية الٌشعيرة اإلليٌية كركدىا في التنزيؿ في مكاضع متعددة تحمؿ  ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ كمٌما يؤٌؾ

: المعاني اآلنفة الٌذكر، كىي

[. 158: البقرة]. ﴾ إَّنا الَّن َف ا َف الَف ْر َف َفا ِم ْرا َف َف اِم ِما ِما﴿: قاؿ تعالى

[  2: المائدة]. ﴾أَف ا أُّي َف ا الِمأ َفا  َف ُن  ا ا ُن ِم ُّي  ا َف َف اِم َفا ِما﴿ : قاؿ تعالى

ا ِم ْر َفا الَف ْر َف ِما ا َف َف اِما﴿: قاؿ تعالى [ 198: البقرة]. ﴾ َف اْر ُن ُن  ا َف

ا أٌنيا تقكدنا إلى المعاني الٌسابقة نفسيا، بمعنى (شىعىرى )كعندما ننظر تقٌمبات مادة  ، نرل أيضن

. (1)أٌف مصدرٌية الٌشريعة مف عنًد ا

: الٌطقس كاألسطكرة

األسطكرة ضرب مف الٌشعر يسمك عمى الٌشعر بإعبلنو عف : "(2)(ىنرم فرانكفكرت)قاؿ 

حقيقة ما، ضرب مف التعميؿ العقمي يسمك عمى التعميؿ بأٌنوي يبغي أحداث الحقيقة التي يعمف عنيا، 

فنيج القدماء األسطكرم ليس ضربنا مف باب التسمية ". ضرب مف الفعؿ، أك المسمكية المراسميَّة

بقدر ما ىك مشاركة مف الفرد فيما يركيو، بحيث يكشؼ باألسطكرة كمف خبلليا عف الحقائؽ 

ا باإللقاء الجيكرم(3)الميتافيزيقية، كالميثكبيكف .   ال يسردكف أخبارنا بؿ يمثمكنيا ركائينا بقكة تتنشط دائمن

لمفيكمٌي الٌطقس كاألسطكرة، كلكف عالـ " األسبقية كاألكلكية"كقد كثر الجدؿ حكؿ 

فالٌطقس ". األسطكرة استمدت مف الٌطقكس: " (1)األنثركبكلكجيا الحديثة السير جيمس فريزر يقكؿ

يذبؿ كيتبلشى عمى مٌر العصكر، كتظير األسطكرة المنقذ لتمؾ الحياة في ذلؾ الٌطقس المقبكؿ 

                                                 
، الٌشريعة  ما حسف ا مف الٌديف كأمر بو، كالٌصـك كالٌصبلة كالحٌج كالٌزكاة كسائر أعماؿ البٌر، (شرعى )، مادة لساف العربانظر  (1)
3/299 . 

 .19، ص1949، بغداد، العراؽ، دار مكتبة الحياة،  بؿ الفمسفغ ما فرانكفكرت، ىنرم،  (2)

 .صانعك األساطير:   الميثكبيكف (3)

 .14، ص2000، دمشؽ، منشكرات دار عبلء الٌديف، 12، طملامرة العقؿ األكلى السٌَّكاح، فراس،  (1)
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 باعتبار أف الٌطقس سمككيات كحركات دينية، (2)(فريزر)كأٌكدى فراس السَّكَّاح رأم . اجتماعينا

. كاألسطكرة ىي المثبت كالمرٌسخ لذلؾ الٌطقس

كسكاء كانت األسبقية لمٌطقس أك لؤلسطكرة، فالرابط بينيما قكم متيف، فالطّّقس فعؿ 

ف كاف الطقس جكىر الٌديف فاألسطكرة ىيى المسٌجؿ لو ف . كاألسطكرة داللة لفظية ركائية عميو، كا  كا 

كاف الطىقس سمككات كحركات فاألسطكرة ىي المعنى الٌذىني الٌداؿ عميو، كقد يتصبلف كقد 

ألف كمييما يعبر عف مكاقؼ " ينفصبلف، كتبقى فرضية األسبقٌية ألحدىا عمى اآلخر غير جازمة 

 كىذا العالـ مكجكد خمؼ (3)"كأفكار دينٌية تتشكؿ لدل اإلنساف مف إحساسو بكجكد عالـ ما كرائٌي 

. المظاىر الحياتٌية اليكمٌية
 

: الٌطقس كالٌديف
 

فالمعتقد يمثؿ الجانب . (4)"المعتقد كالٌطقس كاألسطكرة: "يقكـ الٌديف عمى مككنات ثبلثة ىي

. األيدكلكجي، كالٌطقس يمثؿ السمكؾ كاألداء لذلؾ الفكر، كاألسطكرة ىي المثبت كالمسجؿ ليما

. فالعبلقة بينيا تكاممية مبنٌية عمى دعـ كٌؿ منيما لآلخر

كال يرسخ المعتقد . (1)"يتبادالف االعتماد عمى بعضيما بعضان  " (المعتقد)كالٌطقس كالٌديف، أم 

مجمكعة األسباب كالكسائؿ التي : "(2)في الٌذىف إال بعد ظيكر الطقس بشكؿ أدائي؛ ألف الٌطقس

". تفيد خمؽ اإليماف بشكؿ دكرمٌ 

                                                 
 .129، ص2001، دمشؽ، دار عبلء الٌديف، 2، طاألسطكرة كالمعأى ػػػػػػػ،  (2)

 .146 الٌسابؽ نفسو، صرجع الـ (3)

 .69، ص1995، دمشؽ، سكريا، دار عبلء الٌديف لمنشر كالتكزيع كالترجمة، 2، طديف اإلأساف  الٌسكاح، فراس،  (4)

 .55،، صديف اإلأساف الٌسكاح، فراس،  (1)

 . 55 الٌسابؽ نفسو، ص المرجع  (2)
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يتحكؿ الٌطقس مف أداء فردم إلى أداء جماعي، كيرتبط بالخبرة " كبعد التقنيف الٌطقسي 

كيزداد الفكر خمكدنا كحيكية كثباتنا كحركة بعد أف يمارسو . (3)"الٌدينٌية المباشرة بدؿ ارتباطو بالمعتقد

الكطف غاؿو في نفكس أبناء األمة، كحاضر بيف الضمكع، : (4)فعمى سبيؿ المثاؿ. الٌطقس أداء

كثابت في األفئدة، كلكف عندما تذىب إلى مدرسة حيث يرفع العمـ، كينشد النشيد الكطني، كتبلحظ 

كالعكس يقاؿ عند استحضار . االحتراـ لذلؾ العمـ الممثؿ لمكطف، يتأجج القمب أحاسيس كعكاطؼ

، إذ فقدت تمؾ الفمسفة حرارة السمكؾ، فبقيت في (5)"نظاـ طقسي"الفمسفة األفبلطكنية المفتقرة إلى 

. العقؿ، كتبلشت مف القمب

ككأٌني بالمعتقد أسبؽ مف الٌطقس، فبعد أف تكلد الفكرة أساسنا يكلد الٌطقس مخمدنا كبارزنا، 

. كيأتي دكر الٌتكثيؽ العممٌي كالتاريخٌي مف األسطكرة. كناشرنا ليا
 

: أهميغ الٌطقس
 

الٌطقس حضارة، يمثؿ جانبيا الفكرٌم كاألدائي كالذرائعٌي كيحدث فييا الٌتمييز لفرد عف فرد، 

ا، تزيؿ حالة القمؽ  كمجتمع عف مجتمع، كالٌطقكس نتيجة لحاجة فكرٌية تككف أداءن، أك قكالن، أك رقصن

عند الفرد كالمجتمع، كما تعزز الٌطقكس الٌتضامف االجتماعٌي، بؿ ىي العمؿ االجتماعي اٌلذم يقكم 

أكاصر العبلقة بيف اإليماف بالٌشيء كالمؤمف بو، إضافة إلى بناء الٌطقس عمى العقيدة، فإف 

. لمٌطقكس لغة كحدكدنا كعاداتو كتقاليدى كأعرافان ىي جزء مف الحضارة، إف لـ تكف الحضارة نفسيا
 

: أأكاع الٌطقكس

                                                 
 .53 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (3)

 .54 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (4)

 .53 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (5)
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: (1) ( ديمان )أأكاع الٌطقكس : أكالن 

:   الٌطقكس الٌسحرٌيغ– ( 1
 

       أساسيا اإليماف بالقكة السرٌية غير المرئٌية، كال تصدر عف إلو أك كائف ركحانٌي محدكد 

الٌشخصٌية، كىذه القكة حيادٌية فكؽ الخير كالٌشر، كىي الٌشكؿ األكؿ مف أشكاؿ االعتقاد الٌدينٌي، 

. كىذا الٌنكع ىك أٌكؿ األنكاع نشأة

أٌف اإليماف بالٌسحر كبالقكل التي تجعؿ الٌسحر ممكننا قد سبؽ : "(2)(كاليس بدج)كيرل الٌسٌيد 

بؿ إنو يذىب إلى أبعد مف ذلؾ فيرجع ". اإليماف بكجكد اآللية المشخصة في الٌديانة المصرٌية

ا بأف اإليماف باآللية المشخصة سبؽ اإليماف ". الٌطقكس الٌدينٌية إلى أصميا الٌسحرمٌ  كأضاؼ أيضن

بالقكة الٌسحرٌية  غير المشٌخصة، بؿ لجأت اآللية في مصر إلى الٌسحر فاعتمدت عميو في المياـ 

. (3)"الٌصعبة

دائرة سحرٌية يحيط بيا رفاقو مف أجؿ الحماية مع  (إيا)ففي أسطكرة الٌتككيف البابمٌي يصنع 

كنقرأ مف . كأتباعو، كعندما يمتقي الٌطرفاف يبدأ فعؿ القكؿ الٌسحرم اٌلذم يمغي فعؿ العدك (آبسك)

:  (1)(اإلينكما إيميش)

العميـ بكؿ شيء،  ٍد أىفىذى ببصيرتًه إلى خططهـ،  (إيا)

فابتكًر دائرة سحرٌيغ ضربها حكؿ رفا ه، 

كبتأفٍّ أطؽى تعكيذته المقٌدسغ المسيطرة، 

                                                 
 .130، صاألسطكرة كالمعأىكتابو، : قٌسميا الٌسٌكاح إلى أنكاع ثبلثة، كقد أخذت بيذا التقسيـ، انظر:  الٌسٌكاح،فراس (1)

 .130، صاألسطكرة كالمعأى الٌسٌكاح، فراس،  (2)

. 131 الٌسابؽ نفسو، صرجع الـ (3)
:  يأظر  (1)

. 131، صاألسطكرة كالمعأى الٌسٌكاح، فراس، 
 .58، صملامرة العقؿ األكلى  ػػػػػػػ ، 
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،  (آبسك = )رٌتمها كأحاطى بها سطحى الماًء 

فجمب عميه الٌأـك العميؽ 

ـى  كراحى في سباته ببل حراؾ  (آبسك )أا

اندماج الٌسحر بالٌديف، بؿ لجكء الٌديف إلى الٌسحًر، كتمٌفظ اآللية تعاكيذى - قديمنا–كالمبلحظ 

بعاًد الشرّْ كاليبلًؾ عف الٌنفس كالٌرفاؽ، كىنا قاؿ  إف عصرنا : "(2)(ىيجؿ)سحرٌية مف أجًؿ الحمايًة كا 

 (الٌسيري جيمس فريزر)كقد ذىبى ". سادى فيو الٌسحريقٍد سبؽى عصرى الٌديًف في تاريخ الحضارة اإلنسانٌيةً 

.  كقد عارض الٌسٌكاح ذلؾ". ال أرل ديننا إال عندما أرل طقكسنا: "(3)أبعدى مف ذلؾى بقكلوً 

في ىذا –كبغضّْ الٌنظًر عف الٌسحًر كالٌديًف كًلمف األسبقٌية كاألكلكٌية في االستعانة، فإٌني 

أرل اى، كأرل ما خمؽى، فأيعًمؿي بذلؾى العقؿى كالحكمةى؛ فتتجٌمى لي القدرةي اإلليٌيةي : أقكؿ- المجاؿ

. (الٌشعائر)فأعبدي اى بسمككاتو حٌددىا كبٌينيا 

:  الطقكس الٌديأٌيغ الٌركتيأٌيغ– ( 2
 

أرل اختبلؼ المعتقد الٌديني كالثٌقافةى الٌدينٌيةى سببنا في اختبلؼ الٌطقكس مف مجتمع آلخر في 

، فقد كانت الٌطقكس الٌدكرية الكيبرل كاحدة، كلكف عندما يذىب الٌناس اٌلذيف  ثقافاًت الٌشرًؽ القديـً

. كف بممارسة طقكًسيـ الخاٌصةشرعيؤٌدكف الٌطقس إلى بمداتيـ يتبلشى الٌطقسي الٌدكرم العاـ، كم

، التي ال تٌتخذ شكبلن كاحدنا لدل جميًع الثٌقافاًت، فنرل تٌمكزى يختمؼي (1)كمثاؿ ذلؾى عبادة اإللو تٌمكز

، كغسؿ تماثيؿ اآللية،  في الٌريًؼ عنو في المدينًة كأطراًؼ الحضارًة، ككذلؾ طقسي تقديـً القرابيفى

ـٌ الكسكة كاإلطعاـ، كحرؽي الحيكانات القرابيف عمى منٌصاتو خاصةو ليصعدى دخافي المحرقًة إلى  كمف ث

. (كتمٌثؿ ذلؾى محارؽي ممحمة جمجامش)مكاًف اآلليًة 
                                                 

 .134، صاألسطكرة كالمعأى الٌسكاح، فراس،  (2)

 .134 الٌسابؽ نفسو، صرجع  الـ(3)

 .138، صاألسطكرة كالمعأى السكاح، فراس،  (1)
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كالٌصبلة في المعابد مف الٌطقكس الٌركتينية األساسية، حيث يصاحبيا اإليقاع الترتيمي، كمثاؿ 

ككانت ىذه الٌصبلة تؤدل في اليكـ . مف العصر األشكرم الحديث (إلو القمر)ذلؾ صبلة لئللو سف 

كقد أكرد فراس . الثالث عشر مف الشير العربي، كىدفيا الحصكؿ عمى البركة كغسؿ الخطايا

:  (2)السَّكَّاح الٌنٌص التالي الذم يمٌثؿ تمؾ الطقكس

أم إلهي ًسف المبٌجؿ، أم إلهي أىأَّطار 

أٌيها اإلله الفذ صاأع الٌشعاع المضيء 

كاهب الٌأكر إلى الٌأاس جميعنا 

  (3)كمسدد خطى ذكم الٌرؤكس السكد

اء في أعالي الٌسماء  أكرؾ كضَّط

. كأار مشعمؾ مٌتقدة عمى الٌدكاـ

.  الٌسماكات كمشيئتؾ الخاصغ ال يعرفها أحد(1)(آأك)أأت 

.  أمامؾ يأحأي اآللهغ الكبار، كأمكر الببلد بيف يديؾ

كطقكس العبكر ىنا . طقس غسؿ فـ اإللو: كاألمثمة كثيرة عمى ىذا الٌنكع مف الٌطقكس، كمنيا

كاجبة، حيث يدعى اإللو ليبيجؿ في تمثالو، فينتقؿ مف العالـ الدنيكٌم إلى العالـ القدسي بالٌطقكس، 

، ممثمة لنقاط (2)كتغدك القطعة الحجرية ليا ميزة القدسية المختمفة عف القطع الحجرية األخرل

. (3)تكاصؿ بيف المستكل المتطكر كالمستكل الغيبٌي، كبيف الٌسماء كاألرض

                                                 
 .139140 الٌسابؽ نفسو، صرجع الـ (2)

 .تعبير سكمرٌم يشير إلييـ، كاستخدمو األكديكف:  الرؤكس السكد (3)

 .(عند األشكرييف المحدثيف) كبير اآللية، كأعمى مقاـ إليي:  آنك (1)

 .141، ص األسطكرة كالمعأى الٌسٌكاح، فراس،  (2)

 .141 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (3)



 19 

، يتحٌدث الٌنٌص المترجـ مف (غسؿ فـ اإللو)كعندما يتحٌدث عف كيفٌية ممارسة ىذا الٌطقس 

ٌير يكمنا مكاتينا، كفي مكاف كرشة : "قبؿ فراس الٌسٌكاح عندما يتكجب عميؾ القياـ بغسؿ فـ اإللو، تخى

ـى اإللو، كقماشنا أبيضى بجانبو ارفع ... الٌنحات اجعؿ ًقدريف مف ماء مقدس، كضع قماشنا أحمرى أما

ثـ اقرأ ثبلث مٌرات ". أنت المكلكد في الٌسماء مف ريح األعالي: "يدؾ كاقرأ ثبلث مٌرات تعكيذة

، بعد ذلؾ خذ بيد اإللو كاجعمو يسكؽ كبشنا، "مف اآلف سكؼ تغدك في حضرة أبيؾ إيا: "تعكيذة

.  (4)"في قدكمؾ، في قدكمؾ: "ككرر ثبلث مٌرات تعكيذة
 

:  الٌطقكس الٌدكرٌيغ الكيبرل– ( 3
 

أف ىذا النكع يرتبط بأساطيًر التككيًف، فالٌطقسي ىنا أسطكرة، كقد  " (5)يىرل فراسي الٌسٌكاحي 

ـى، ككذلؾى ترتبطي  تحكلت إلى سمكؾو يستيدؼ الٌزمف الميثكلكجٌي البدئي عندما خمقت اآللية العال

". بأساطيًر الخىصًب، كما كيكٌرر الٌطقس الٌدكرٌم حدثنا ماضينا جرل في األزمنًة الميثكلكجٌيًة األكلى

أعيادي رأًس الٌسنًة، كأعيادي الخصًب الربيعٌية، : (1)كمف األمثمة عمى ىذا الٌنكًع مف الٌطقكسً 

. (إيكيتك)كأعيادي الٌربيًع، كالٌطقكسي التٌمكزٌية، كرأس الٌسنة البابمٌي 
 

:  (حديثنا)أأكاعي الٌطقكًس : ثاأينا
 

: (2)لقد قسـ فاف جنب الٌطقكس إلى نكعيف ىما

، (Rites of Passage)كباإلنجميزٌية : (طقكس المركر أك شعائر االأتقاؿ) طقكس العيبكًر – ( 1

 (.Rite de Passage)كبالفرنسٌية 

                                                 
 .142 الٌسابؽ نفسو، ص المرجع  (4)

 .142 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (5)

 .143، صاألسطكرة كالمعأى الٌسٌكاح، فراس،  (1)

 .388، ص1979، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  امكس عمـ االجتماع غيث، محٌمد عاطؼ،  (2)
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ىي تمؾ الٌطقكس : "(3):طقكس العبكًر بقكلو (Victor Turnerفكتكر تكرنر )كقد عرَّؼ 

التي تعٌبر عف انتقاؿ شخص أك مجمكعة أشخاصو مف مكانةو اجتماعٌيةو معينةو إلى مكانةو اجتماعٌيةو 

طقكس الكالدًة، كالٌزكاًج، كالمكت، كالتعميًد، كالختاًف، كالعيرًس، : كاألمثمة عمى ىذه الٌطقكس". أخرل

. (4)كالجنازًة، كالمرضً 

: (5) طقكس العبكًر إلى أأكاع ثبلثغ هي(فاف جأب)كما  ٌسـ 
 

:  طقكس االأفصاؿ أك الفراؽ– (أ 

(. Rites De Seperation)، كبالفرنسٌية (Rites of Sparation)باإلنجميزٌية 

:   الٌطقكس الهامشٌيغ– (ب 
 

، كتسمى (Rites De Marge)، كبالفرنسٌية (Rites of Marginality)باإلنجميزٌية 

ا طقكس العتبٌية  (. Rites of Liminality)أيضن
 

:  طقكس االأدماج أك طقكس التجميع– (ج 
 

، (Rites of Reincorporation)أك (Rites of Reaggregation)باإلنجميزٌية 

(. Rites De Agregation)كبالفرنسٌية 

تيتـ بالفرًد كطقكسًو باعتبارًه جزءان مف المجتمع، حيث - طقكس العبكر- كىذه الٌطقكس 

كتككف . (طقكس غير ثابتة)كتحدث تمؾ الطقكس في مكاسـى محدكدةو . يعيش مراحؿ العبكر الٌسابقة

                                                 
، 1، مجٌمة مجمع الٌمغة العربٌية، دمشؽ، ج(دراسة في البنية الٌنمكذجٌية)؛ القصيدة العربٌيغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش، سكزاف،  (3)

. 58، ص1985
(4)
 Webster's Third New In International Dictionary , A merrianWebster MW  Inc. Publishers, 

Massachusetts,USA, Page 1961. 
 .59، صالقصيدة العربٌيغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش، سكزاف،  (5)
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 Rites of)المشاركة اختيارٌيةن كمحدكدةن كخصكصٌيةن، كتسٌمى ىذه الطقكسي طقكسى االنتماًء 

Initiation )(1) كىي طقكسه غيري مكسمٌيةو ، .
 

(  Rites of Intensification):  الٌطقكسي المكسمٌيغي – ( 2
 

كىي الٌطقكسي التي تنيجي منيجى المشاركًة باالحتفاالًت كاألزماًت الثٌابتًة المتعمقًة بالمشاركًة 

. (2)كقد اىتـ بيا العمماء األنثركبكلكجيكف دراسةن كتحميبلن . الجماعٌيًة ككؿ متكامؿو 
 

( Law of Symmetrical Inversion): أأكاعي الٌطقكًس ك اأكفي القمًب المتأاسؽ
 

 فٌعالةه –كما نعرفيا في البنيكٌيًة - إٌف الٌضدٌية الثٌنائٌية : (3)تقكؿ الباحثة سكزاف ستيتكيفيتش

بيف مراحًؿ اليامشٌيًة مف جيةو كبيف مرحمتي الفراؽ كالتجٌمع مف جية أخرل؛ أم ثمة تقابؿ بيف 

. كبيف مرحمتي الٌطفكلة كالبمكغ (طكر االنتقاؿ الغامض خارج المجتمع كضٌده)مرحمًة اليامشٌية 

التجمع في المجتمع كرجؿ )كالثالثة  (الطفكلة كاالنقطاع عنيا)كىناؾ تقابؿ آخر بيف المرحمة األكلى 

. (ناضجو 

العبلقة الجدلٌية بيف الطبيعة كالحضارة، :  مجمكعة مف الٌضٌدٌية الثنائٌية مثؿ(1)ثـ تسردي الباحثة

، فقد عٌبر اإلغريؽ (Claude Levi Strauss)م عٌبر عنيا كمكد ليفي شتركاس تىذه العبلقة اؿٌ 

. عف االنتقاؿ مف الٌطفكلة إلى البمكغ بيذا القانكف

                                                 
(1)
  Webster's Third New In International Dictionary , Page 1961.  

(2)
  Webster's Third New In International Dictionary , Page 1961. 

 .60، صسكزاف، القصيدة العربٌيغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش،  (3)

 .60، صسكزاف، القصيدة العربٌيغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش،  (1)
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، فاإلنساف يمٌر بمراحؿى  كأرل في ىذا السياًؽ منطقية الٌضدٌية الثنائٌية في الحياة كاألدًب كالعمـً

نمك مختمفة كمتعددة بأسمائيا كصفاتيا كمتطمباتيا، فيختمؼ البناء النفسٌي كالٌمغكٌم مف مرحمةو إلى 

. أخرل برفقة البيئة األسرية كغيرىا مف أجؿ عممية التكٌيًؼ الٌشاممةً 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ل  الفصل األوَّ
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 القديـً اإلأساأيٍّ الطُّقكسي في الفكًر 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الٌطقكس في الفكر اإلأساأي القديـ 

. الٌطقكس في الفكر السامي القديـ:  المبحث األٌكؿ– (أ 

 .الطُّقكس في ببلد ما بيف الٌأهريف .1

 .الطُّقكس الفرعكأيَّطغ القديمغ .2

 .الطُّقكس اليكأاأيَّطغ كالٌركماأيَّطغ .3

 الفصؿ األٌكؿ
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:  القديـالسَّطاميالٌطقكس في الفكر  :المبحث األكؿ
 

الحضارة اإلنسانٌية ضاربة في القدـ، كالٌطقس يبلـز الجانب اإلنساني منيا، كالٌديف كالمعتقد 

يبلزماف الٌطقس في أحاييف كثيرة، بؿ تأخذ الحضارة ميزتيا عف غيرىا بالٌطقس كالٌديف، كتسمسؿ 

 ، كفييا بدأ اإلنساف الٌصيد كمرحمة عبكر إلى حياة (1)الحضارة يشير إلى أكلكية الحضارة الٌنيكليتٌية

، فبنى المعابد (3)، كمارس العبادة كالكيانة(2)االستقرار، فدٌجف الحيكانات مبتعدنا تدريجيِّا عف الٌصيد

                                                 

، تحكؿ فيو اإلنساف مف القبكع في الكيكؼ إلى الٌزراعة كأحدث ما (ـ.  ؽ4500– ـ .  ؽ8500)عصر زراعٌي :   العصر الٌنيكليتي(1)
  (.NEOLITHIC)" بالٌثكرة النيكليتية"ييسٌمى 
 (.14ـ، ص2000، دمشؽ، دار عبلء الٌديف، 7، ط(األلكىة الميؤٌنثة كأصؿ الٌديف كاألسطكرة)؛ للز عشتارالٌسٌكاح، فراس، :  اأظر

 .17، ص نفسو الٌسابؽالمرجع (2)
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 (األنكثة األكلى)، ىي األـٌ الكيبرل ك(عشتار/ األرض)عمى أساس المعتقد الٌزراعي، فاآللية الكاحدة 

. (4)المعبكدة طقسٌيان كركحيِّا، ليا تقدـ القرابيف أينما كانت كميما اختمفت أسماؤىا

كالحديث عف الطَّقس ىك الحديث عف عشتار األكلى، كالحديث عف عشتار األكلى ىك 

البحث عنيا بحث عف األسطكرة : "(5)الحديث عف الطَّقس، فعشتار كما قاؿ األستاذ فراس الٌسكاح

، كالٌطقس األٌكؿ مكرس حكؿ عشتار، كمف أجؿ "األكلى كالٌديانة المركزٌية األكلى، كالٌطقكس األكلى

 .عشتار التي بنت بركحيا الييكمية األكلى لمحضارة اإلنسانٌية األكلى

في –إلى جزيرة كريت، كتبقى اإللية األكلى، كليا تقدـ " ٌييفتفي قمكب الٌنيكلي"كتسافري عشتاري 

، كتحت حمايتيا كرعايتيا تمارس الٌطقكس (1)العذارل طقكس الجنس قبؿ أف تقدـ لؤلزكاج- بابؿ

ـٌ تنزح الٌشعكب الٌنيكلي. جميعيا  ىـ الذيف ىاجركا مف الجزيرة (3) كالٌسامٌيكف، إلى ببلد الٌرافديف(2)ٌيةتث

. (4)ـ. ما بيف القرنيف الخامس كالٌرابع ؽ (دٌيكف، البابمٌيكف العرب، العبرانٌيكفااألؾٌ )العربٌية 

ىنرم فرانكفكرت )، فقد دٌلت التنقيبات التي قاـ بيا األستاذ (5)كالحضارة الٌسكمرٌية عريقة جدِّا

H. Frank Fort)(6) في مكاقع ديالي األثرية عمى كجكد األختاـ األسطكانٌية، كقد رسمت عمييا ،

                                                                                                                                               
 .20، ص نفسو الٌسابؽرجع الـ(3)

، كعند العرب (ديمتر)، كعند اإلغريؽ (إيزيس)، كعند المصرٌييف (عناة)، كعند الكنعانٌييف (إنانا)، ك(نمك) عشتار عند الٌسكمريٌييف (4)
. (العيٌزل)ك  (البٌلت)
 . 27، صليلز عشتارالٌسٌكاح، فراس، : اأظر 

نشكء المجتمعات الٌطبقية القديمة كالمكاطف األكلى )؛ تاريخ الٌشرؽ القديــ، ديكانكؼ، . م:  كاأظر. 28، صنفسو الٌسابؽ رجع  الـ(5)
 .120ـ، ص2003، دار أسامة لمٌنشر كالٌتكزيع، مطبعة بابؿ الفٌنيَّة، الخميؿ، 1، ط(لحضارات العيبكدية

 .40 صللز عشتار،  الٌسٌكاح، فراس، (1)

 .39، ص نفسو الٌسابؽرجع  الـ(2)

، العراؽ، دار الشؤكف الثقافٌية العامة، 2، ط(الكجيز في تأريخ حضارة كادم الٌرافديف)؛ مقدمغ في تأريخ الحضارات القديمغ  باقر، طو، (3)
 .1/68ـ، 1986

 .73، صنفسو المرجع الٌسابؽ (4)

، بيركت، دار 2، ط(مف أقدـ العصكر إلى مجيء اإلسكندر)؛ معالـ تاريخ الٌشرؽ األدأى القديـ عصفكر، محٌمد أبك المحاسف، (5)
اختمؼ المؤرخكف في أصؿ ىؤالء الٌسكمرييف، إذ لـ يمكف إرجاع لغتيـ إلى عائمة الٌمغات : " كقد قاؿ. 346ـ، ص1981الٌنيضة العربٌية، 

كا أصبلن مف مكاف في شرؽ ببلد الٌنيريف أك جنكبيا ءالسامٌية أك إلى عائمة الٌمغات اليندكأكركبية، كلذا فإٌف فريقنا مف الباحثيف يرل بأٌنيـ جا
الٌشرقي، كيرل فريؽ آخر بأٌنيـ جاؤكا عف طريؽ البحر، كأٌنيـ مف نفس الجنس الذم كصؿ إلى مصر في عصر ما قبؿ األسرات، كيرل 
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أك  (Hieros Gamos)، كالٌزكاج المقٌدس، كالٌزكاج اإلليي (Banget Scenes)طقكس الكالئـ 

(Sacred Marriage)(7) .

تنبع طقكس دفف المكتى الٌسكمرٌية مف اعتقادىـ في حياة خالؽ المكت، إذ يؤخذ الحاكـ 

كيدففي في تابكت، ثـ يكضع في قبكو مبنيو مف حجر، حيث يحاط بالٌرجاؿ كالخدـ، كيزٌكد بحاجٌيات 

شخصٌية، تمؼ مع الجٌثة كتكضع بجكار المٌيت داخؿ التٌابكت، كيكضع قارب صغير مممكء باألكاني 

 العتقادىـ بالحياة بعد المكت، بؿ تعٌدل ذلؾ ليدفف الٌناس مع ممككيـ، ؛الفخارٌية المممكءة بالقرابيف

أٌما . (1) حتى إذا نيض مف مكتو كقفكا عمى خدمتو،فيقتمكف كتكضع جثثيـ في الحفرة بجانب الممؾ

 .Ki)العاٌمة فإٌنيـ ييدفنكف تحت بيكتيـ، كالممكؾ تحت قصكرىـ، كييسٌمى قبر المٌيت كيماخ 

MAKH) كفي بعض الٌطقكس ييدفف المٌيت في حصراف مثبتة بدبابيس تكضع في التكابيت ،

الخشبٌية أك جرار فخارٌية لؤلطفاؿ، بحيث يكضع المٌيت عمى شكؿ الجنيف في بطف أٌمو، كقد يعقد 

المدفف كخاٌصة مدافف الممكؾ التي تتككف مف أرضية كاسعة، كتكضع الٌنساء كاألكاني كاألسمحة 

ا .  (2)كالٌتعاكيذ كالحمٌي كالخناجر كالعربات الممكٌية كقيثارات مكسيقٌية أيضن

كفكؽ ىذه المدافف أقيمت المزارات كالمعابد كالغرؼ، كميكرست الٌطقكس، كقيٌدمت القرابيف 

، كىي ميدئات لركح المٌيت، أٌما الٌطعاـ، فيك الخراؼ تقٌدـ لممٌيت، كييسٌمى (طعاـ، ماء، االسـ)

باإلضافة إلى الٌزيكت كالعطكر كالبخكر كالنبيذ األبيض كالفاكية، أٌما سكب الماء فييسٌمى   (الكسبا)

، حيث ييرٌش الماء عمى تراب المٌيت إلركاء ظمأه، أك بإنزاؿ أنبكب فٌخارم إلى القبر، (ألمي تقك)
                                                                                                                                               

بيف الٌسامٌييف )سكسة، أحمد، حضارة كادم الٌرافديف؛ : كانظر". الفريؽ الثالث أٌنيـ نشؤكا نشأة محمٌية، كتطٌكرت حضارتيـ محميِّا
 .   131، ص1980، بغداد، دار الٌرشيد لمٌنشر، 1، ط(كالٌسكمرٌييف

، القاىرة، 2، ط صغ الٌدياأاتمظير، سميماف، :  كاأظر. 255، صمعالـ تأريخ الٌشرؽ األدأى القديـ  عصفكر، محٌمد أبك المحاسف، (6)
 .69ـ، ص1998مكتبة مدبكلي، 

 .259، صمقٌدمغ في تأريخ الحضارات القديمغ باقر، طو، (7)

 .69، ص،  ٌصغ الٌدياأات مظير، سميماف(1)

القبر في عمراف، ركحي، :  كاأظر. 161، ص1998، عمَّاف، دار الٌشركؽ لمٌنشر كالٌتكزيع، 1 طالٌديف الٌسكمرم، الماجدم، خزعؿ، (2)
 .8ـ، ص2001، (الدكتكر إحساف الديؾ، جامعة القدس: رسالة ماجستير بإشراؼ )؛ الٌشعر الجاهمي
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، حيث يذكر المٌيت بكجكده، كييعطى االسـ لمكاليد جديدة، (شكماز كارك)أٌما ذكر االسـ فييسٌمى 

كالٌطقكس الٌثبلثة المذككرة آنفنا تقاـ بعد شير مف كفاة المٌيت كفي ليمة اختفاء القمر اعتقادنا بتجمع 

. (3)أركاح المكتى، كأٌما مكعدىا السنكٌم فيك بداية آب، كتزداد جذكتيا في التٌاسع منو

كيعمك الٌنكاح كييمطـ عمى . كبعد المكت تسكد حالة مف الحزف كالحداد، فيترؾ الٌشعر ثـ ينتؼ

ـٌ يرافؽ الكينة العائمة في طقكسيـ، كيقرعكف  الخٌديف، كتضرب األرض باليديف، كتيمٌزؽ الثٌياب، ث

بأٌف اآللية "، كطقس المكت نابع مف االعتقاد (1)الٌطبكؿ عمى أنغاـ األناشيد الحزينة كالعزؼ القيثارمٌ 

خمقت البشر ليقكمكا عمى خدمتيـ، كأف اإلنساف في حاجة إلى مف يرعاه مف الحكاـ الذيف تختارىـ 

، فالممؾ أك الحاكـ يتمتع بالقداسة، كعمى الٌشعب ممارسة طقكس (2)"اآللية لتدعيـ قكانينيا المقٌدسة

. (3)المكت بالمكت؛ لبلعتقاد ببعث الحياة بعد المكت

تشكؿ عقيدة المكت كاالنبعاث الميداف الخصب لمٌطقس الٌسكمرم، فالمكت حياة، كلكال 

، (4)المكت لماتت الًجٌدة كالٌتجٌدد لمطبيعة، كمكت دمكزم حياة آتية، كمف أجمو تيمارس طقكس البكاء

ا إلى "أكثر البكاء مرارة"كاعتبرت البكائيات المذركفة مف أجؿ دمكزم  ، كيبدأ ىذا البكاء مرفكعن

: اإللية إنانا

أكثر بكاء الٌدأيا مرارة أبذله عمى زكجها 

                                                 
ـ، 1986، سكريا، دار المدل لمثقافة كالٌنشر، 5، طممحمغ كمكامشباقر، طو، : كاأظر، 163 الماجدم، خزعؿ، الديف الٌسكمرم، ص(3)

 .157ص

، بيركت، دار الٌساقي، 1، ط(سكمر، كآكاد، كآشكر)الشٌَّكاؼ، قاسـ، ديكاف األساطير؛ : كاأظر، 163، صممحمغ كمكامش  باقر، طو، (1)
، عٌماف، األىمٌية لمنشر كالٌتكزيع، 1الماجدم، خزعؿ، إنجيؿ سكمر، ط:  عف المكت كأحكاؿ المكتىكاأظر. 4/347، 4/185ـ، 2001
. 229، ص114ـ، ص1998
. 137، بيركت، بيساف لمنشر كالٌتكزيع ، ص1، ط(الخميقة كالٌطكفاف ككمكامش)؛ أساطير مف ببلد الرٌافديفدالي، ستيفاني، :  كاأظر
، مصر، عيف لمٌدراسات 1، ط(دراسة في ممحمة جمجامش)؛ األسطكرة كالتٌاريخ في الٌتراث الٌشر ي القديـحسيف، محٌمد خميفة، : كاأظر

 .106ـ، ص1997كالبحكث اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، 

 .346، صمعالـ تأريخ الٌشرؽ األدأى القديـ  عصفكر، أبك المحاسف، (2)

 .138ـ، ص1994، دمشؽ، دار الفكر، 1، ط(كمكجز عف الحضارات الٌسابقة)؛ الحضارة العربٌيغ كاإلسبلمٌيغ  أبك خميؿ، شكقي، (3)

 .165، صاألسطكرة كالمعأى  الٌسٌكاح، فراس، (4)
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. مف أجؿ إأاأا، أكثر البكاء مرارة أبذله عمى زكجها

. كاحسرتاه عمى زكجها، كاحسرتاه عمى فتاها

. كاحسرتاه عمى بيتها، كاحسرتاه عمى بمدها

. عمى زكجها المٌيت، عمى زكجها الرٌا د

 (5 ).عمى زكجها اٌلذم غاب، ألجؿ أكركؾ، في األسر

كأثناء طقس البكاء عمى إنانا، تبحث العفاريت عف دمكزم، في جكو مف األناشيد كالٌتراتيؿ 

. كاإليقاعات الٌطقسٌية الباكية عمى نام مف القصب، بمشاركة نسكة دمكزم كأٌمو كزكجتو كأختو

: كعندما يعتقدكف بالمكت يعتقدكف بالحياة، فالبكاء سمفكنٌية العكدة

ألجمه، ألجؿ اللائب البعيد 

أبكي كخكفي أاٌل يعكد 

ألجؿ طفمي اللائب البعيد 

 (1 ).أبكي كخكفي أاٌل يعكد

ـٌ تعكد اآللية مبعكثة الحياة، كتعاكد طقكس عكدة االنبعاث مف جديد :  ث

عيد يا فتى .... عيد إليأا يا فتى 

أكشكشك، عيد إليأا يا فتى، عيد يا فتى 

 (2 ).عيد إليأا بماء الحياة، عيد يا فتى

كحالة االنبعاث كعكدة الحياة، تصاحبيا أصكات الٌطبكؿ كالٌصنكج كالٌدعاء مف الحناجر 

انبعاث اآللية مف بيًف األمكاًت،  (قائد الكيكرس)المستنيضة، كبعد معاناة طقسٌية ييعمف كبيري الكىينًة 

                                                 
 .165، ص نفسو الٌسابؽرجع  الـ(5)

 .165، صاألسطكرة كالمعأى  (1)

 .172، ص نفسو الٌسابؽرجع  الـ(2)
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ـٌ يسيري المككبي االحتفالٌي حامبلن  فيسكد الٌصمتي كيبدأي الٌتكاصؿي مع اآللية، باليتافات كالٌزغاريد، ث

. (3)اإللو العائد إلى زكجًو إنانا، فيبدأ طقس زكاج إليٌي جديد، كسنة طقسٌية جديدة

كما يمٌيز طقكس الٌدفف، الحكارٌيات عمى لساف اآللية أك كبير اآللية ككبير الكينة، كليس 

مف خبلؿ الٌركاية عمى لساف الٌراكم، كتأخذ طابع اإلنشاد الٌديني اإليقاعي الكٌمي الذم يشارؾ فيو 

. الٌشعب، فالٌشعب يمارس حالة المكت طقسنا كمكتنا كانبعاثنا

كمقابؿ المكت تككف الكالدة، فطقكس الكالدة تبدأ عند الحمؿ، فتعرض المرأة الحامؿ لمعفريتة 

؛ حتى تميك العفريتة  (الماشتك)الٌشٌريرة  طيمة فترة الحمؿ، كتقٌدـ ليا القرابيف مف لحكـو كىدايا كدمىن

كعندما يأتي كقت الكالدة تأتي القابمة . بالٌميك (الماشتك)بيا، فيبتعد األذل عف الحامؿ بابتعاد 

كتعصب رأس المرأة، كيكضع رأسيا عمى مصطبة مف الٌمبف، كتأخذ  (Sha-zu)الٌسكمرٌية شازك 

. (1)(ننخرساج)، كىما صكرتاف مف صكر اإللية األـ الٌسكمرٌية (أركرك)أك  (ننتك)القابمة دكر اإللية 

. كتقـك القابمة بالعمؿ اإلجرائي لمكالدة

، نرل أدكات الٌطقكس مف مبلحـ (3) كالٌطكفاف الٌسكمرم(2)فعندما نقرأ الٌتككيف الٌسكمرم

، ثـ فصؿ الٌسماء عف األرض، (كي)ك (آف)ك  (نمك)شعرٌية كتراتيؿ دينٌية، كتسمسًؿ أحداث، فكانت 

ا طقكس الٌتطيير، كنسمع البكاء الذم يعٌبر عف األلـ كالكالدة، كالٌنكاح مف الٌشعب مف  كنرل أيضن

كمع الٌنكاح تقدـ القرابيف اإلليية رمكز الٌتطيير كالكالدة، كمع الكالدة يككف الٌسجكد كالٌرككع  (إنانا)

 في السفينة زيكسكدراكالٌصبلة كالتٌأمؿ، كالٌرككع أداة الٌطقس الحركية، كتظير جمٌية عندما يككف 

: (4)كطقس القرباف أراه جمٌيان في الٌنٌص التالي. كاألمكاج مف حكلو

                                                 
 .172، ص نفسو الٌسابؽرجع  الـ(3)

 .157، صالٌديف الٌسكمرم  الماجدم، خزعؿ، (1)

 .31ـ، ص2000، دمشؽ، دار عبلء الٌديف، 2، ط(دراسة في األسطكرة)؛ ملامرة العقؿ األكلى  الٌسكاح، فراس، (2)

 .157، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (3)

 .158، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (4)
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في تمؾ األٌياـ زيكسكدرا كاف ممكنا ك ٌيمنا عمى المعبد 

عظيـ  ( ربافو ) اـ بتقديـ 

 بخشكع (كيركع)كجعؿ يسجد بخضكعو 

 (في المعبد)كدكأما كمؿو تكٌجه لئلله 

. فرأل في أحد األٌياـ حممنا لـ يرى له مثيبلن 

نميؿ؛ ألنيما رمز الحماية كالعطاء كالٌدفاع، كالٌرككع الٌطقسي قٌمة ككزيكس درا يركع أماـ آنك كا 

: - العبادة كاالحتراـ

أميؿ ... درا ككركع زيكس أماـ أأك كا 

 (1)الٌمذٍيًف رفعاه إلى الحياة األزلٌيغ مثؿ اآللهغ

، فتبدأ بالقسـ كالٌزٌفة، كيرفع (الزكاج التقميدم، كالٌزكاج المقٌدس)أٌما طقكس الٌزكاج بنكعييا 

الٌزكج القمنسكة عف زكجتو، كيسكب الٌزيت عمى رأس العركس لمباركتيا، كتقٌدـ الٌنذكر كاألضاحي 

، كترعى (Kirrumكرُّـ )أك  (طقس الٌسكب)لممعبد، كتسكب الخمكر عمى األرض كعمى األضاحي 

، كىدفيا إعادة (2)، أٌما الٌزكاج المقٌدس فيحدث في بداية السنة الٌسكمرٌية(إشخادا)الٌزكاج اإللية 

. (3).تكريس الممكؾ الٌسكمرييف كٌؿ عاـ

مف اآلجر المطبكخ بالٌنار في  (بيٍرجو )أٌما الٌطقكس الٌزراعٌية الفبلحٌية الٌسكمرٌية فيي مرتبطة بػً 

ا القرابيف  (نيبكد)سيؿ شنعار كمركزهي مدينة  رأس المعزل )المقٌدسة، إذ يأتي الفبٌلح إلى البرج مقٌدمن

كالٌنقكش الٌسكمرٌية تحتكم مشاىد . (4)رمزنا لمحياة؛ كدرءنا لمفيضاف (كماء كبعض سعكؼ الٌنخؿ

                                                 
 .22، ص1999، دمشؽ، األىالي، 1، طالٌطكفاف في المراجع الٌسماكيغ  عمي، فاضؿ عبد الكاحد، (1)

 . آذار مف كؿ عاـ21  السنة السكمرٌية في (2)

 .1/210عمي، فاضؿ عبد الكاحد، حضارة العراؽ، :  ، كانظر159، صالٌديف الٌسكمرم  الماجدم، خزعؿ، (3)

: رسالة ماجستير، إشراؼ)؛ ،  ٌصغ الٌذبيح كالقرباف البشرٌم كاأعكاساتها عمى الٌصراع الحضارم في فمسطيف  بكريني، حسف محٌمد(4)
 .31ـ، ص2003، 1، ط(الدكتكر مصطفى أبك صكم، جامعة القدس
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، كعندما يتنافس الفبلح مع الٌراعي مف أجؿ خطبة اإللية (5)(عيد المحاصيؿ)طقسٌية لمفبٌلحيف في 

 : إلو الٌشمس يؤثر الٌراعي عمى الفبٌلح، كيحاكؿ التٌأثير عمى أختو (أكتك)، نرل اإللو (إنانا)

ا، يا أختاه  عميؾ بالرٌاعي زكجن

ـى اإلعراض عأه، يا إأاأا العذراء؟  ل

طٌيبه زبده، كطٌيبه لبأه 

 (1 ).ككٌؿ ما يأتج الرٌاعي لذيذ

: كعندما يقع الخيار عمى الفبٌلح، يبتئس الٌراعي كيقكؿ

ما اٌلذم يفك أي الفبٌلح؟ أفبٌلح؟  

أفبٌلح يفك أي؟ 

ما اٌلذم يفك أي به الفبٌلح؟ 

.  ذلؾ يبتيج الفبٌلح كيغدؽ بالقرابيف لآللية كيتصالح مع الٌراعيـأما

كمف أجؿ االستقرار الٌزراعي، فالعبادة الٌسكمرٌية مٌرت بمراحؿ عديدة، فمف اإللية األـ، إلى 

 إلى قدسٌية العكامؿ الجٌكٌية المؤثرة عمى الٌزرع كالحصاد، ،عبكدٌية الماء إلى قدسٌية العكامؿ الٌطبيعية

عبد ، ك(2)إلو الٌشمس( أكتك)إلو األرض، ك ( إنكي)إلو اليكاء، ك ( إنميؿ)إلو الٌسماء، ك (كفآ)فعبد 

، كتحٌكمكا بو مف خبلؿ الٌطقكس الٌسحرٌية مف أجؿ الحصكؿ (مصدر الظكاىر الٌطبيعية)الٌطقس 

. عمى االستقرار الٌزراعي، كبالتٌالي االستقرار االجتماعي

                                                 
 .154، صتاريخ الٌشرؽ القديــ ، ديكانكؼ، .   م (5)

 .196ـ، ص1954، بغداد، دار مكتبة الحياة، 1، طما  بؿ الفمسفغ  فرانكفكرت، ىنرم، (1)

 .1/148ـ، 1958، بغداد، 1، ط(المعتقدات الٌديأٌيغ)حضارة العراؽ؛   رشيد، فكزم، (2)
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صانع )أٌما طقكس االستسقاء الٌسكمرٌية أك طقس الٌتحكـ بالمطر عف طريؽ الٌساحر 

ةانٌيكف ػىر اليكفػػ، كاشت(مػر العمكـػاحػالٌس )كـ بالٌطقس ػ، فيؽ(3)(رػالمط كتحٌكمكا  ،بطقكسيـ الخاصَّ

التعكيذات كاألناشيد  (الٌساحر العمكمي)بالٌشمس كالٌسحاب كالٌرياح عف طريؽ الٌسحر، كيستخدـ 

 (1).(الماء كالثيراف كاألفاعي كالنباتات كالمرأة)كأٌما رمكز االستسقاء فيي . كالٌصمكات كالٌدعاء

لمعرفة  (اآللية)أٌما طقكس العرافة فيمارسيا الممؾ أك الٌشعب كىدفيا االٌتصاؿ بالقكل العميا 

، ككانت تعقد في المعبد أك القصر، كاستخدمت كثيرنا قبؿ الحركب كمع  اآلتي مف شرٍّ أك خيرو

ما بسكب الٌزيت في الماء، فإذا تككنت حمقة (2)الجيكش ، كخطكات الٌطقس إٌما بضرب األقداح، كا 

زيتٌية كاممة كاٌتجيت نحك الٌشرؽ كاف األمر خيرنا، أٌما إذا انكسرت الحمقة فكؽ الماء، كلـ تتككف 

ٌما . حمقات كاف األمر سيئنا .  (3)حرؽ البخكر كاألعشاب كمراقبة حركتيابكا 

الٌتماثيؿ كالحركز كالٌتمائـ الطينٌية كالحجرٌية في تبدأ بكضع كأٌما طقكس البناء، فيي عادة ما 

كىك رمز اإللية ) (آلية العيف)أساس البيت أك القصر أك المعبد؛ لطرد الشركر، كيختار تمثاؿ 

حبلؿ الخير . (سبيتك المككف مف سبع عيكف لذلؾ السبب تكضع أماـ البيكت لدرء الحسد كالشٌر كا 

.  ، كبعد البناء تقٌدـ األضاحي(4)كالٌسكنة كالٌطمأنينة

                                                 
 .1/250ـ، 1971، القاىرة، 1، ط(دراسغ في الٌسحر كالٌديف)اللصف الٌذهبي؛   فريزر، سيرجيمس، (3)

  إذ يسير مككب طقسي يكناني مف األطفاؿ، كيطكؼ جميع اآلبار المجاكرة كمصادر المياه كالينابيع، كتتقدـ المككب فتاة تغٌطي جسميا (1)
: بالٌزىكر، كيسكب عمييا الماء بكمٌيات كبيرة ثـ يتكقؼ المككب كىـ يرتمكف

يا إلهي ابعث عمى الٌسهكؿ 
مطرنا هادئنا خفيفنا 

كي تثمر الحقكؿ كتزهر الكرـك 
كتمتمئ حبكب اللٌمغ كتأضج 
كيرل األهالي مف حكلأا  

 .306، صاللصف الٌذهبيفريزر، سيرجيمسي، : اأظر 
(2)

 .199، صحضازة العساق  علي، فاضل عبد الىاحد، 
 .200، ص نفسو السابؽرجع  الـ(3)

 .160، صالٌديف الٌسكمرم  الماجدم، خزعؿ، (4)
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كقد مارس الٌسكمرٌيكف الٌطقكس الٌسحرٌية لتحقيؽ حاجة أك درء ضرر قادـ، كعندما يمارس 

 الٌسحر يعتقد بإزالة الٌضرر عف الجسـ الحقيقي، كذلؾ بإحداث ضرر سحرٌم في جسـ 

 

، فرسـ اإلنساف حيكانات تمنى (الٌتشابو)كقد عرؼ بمبدأ . (1)كىمٌي، فيتبلشى الضرر

. اصطيادىا، أك أحدث إعاقة في دمية شبيية لمشخص المراد دفع الضرر عنو

، يمارسيا الكاىف لشفاء المريض مف (طقكس الٌشفاء مف المرض)كمف الٌطقكس الٌسحرٌية 

ـٌ (المشتك)الٌشيطانة  أخذ شيئان مف الٌطيف يصنع منو دمية تمثؿ م، كيبدأ بتطيير المكاف أكالن، ث

ـٌ تكضع عمى رأس الٌرجؿ المريض(المشتك)الٌشيطانة  ، ث
(2) .

ا  تبلكة ب (3)، حيث يقكـ العٌزامكف(طقس طرد األركاح الٌشٌريرة)كمف الٌطقكس الٌسحرٌية أيضن

كترديد التعكيذات في المعبد أك البيت لطرد األركاح الٌشٌريرة، كذلؾ بعد تطيير المكاف، كلجؤكا أيضان 

إلى صناعة الٌدمى مف الٌشمع الٌشبيو بالمريض، كيتـ دفنيا في مقبرة مع دمية أخرل تمثؿ الٌركح 

، كيحتاؿ عمى الٌركح الٌشٌريرة (دفف رمزم لمٌركح الٌشٌريرة)الٌشٌريرة التي سٌببت المرض لممريض 

.  (4)بتمكيت المريض فتمكت معو

، كيمارس ىذا الٌطقس لنقؿ المرض مف (5)مف الٌطقكس الٌسحرٌية (البديؿ)كطقس الفكىك 

المصاب إلى الدُّمية الشبيية، فإذا كاف البديؿ مصنكعنا مف الخشب أك العجيف أك الٌشمع يبقيو 

ذا كاف البديؿ حيكاننا، يبقيو الكاىف ليمة كاممة في فراش المريض،  الكاىف ليمة كاممة مع المريض، كا 

ـٌ تيمٌبس لباس المريض كتدفف بعد ذلؾ بقدسٌية  .كمعو كبالٌسٌكيف نفسو تذبح الدُّمية أك الحيكاف، ث

                                                 
 .201، صحضارة العراؽ  عمي، فاضؿ عبد الكاحد، (1)

 .203، ص نفسو السابؽرجع  الـ(2)

 .  الكٌياف اٌلذيف يطردكف األركاح الٌشٌريرة(3)

 .205، صحضارة العراؽ  عمي، فاضؿ عبد الكاحد، (4)

 .154، صالٌديف الٌسكمرم  الماجدم، خزعؿ، (5)
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 كاألساس الٌسحرم الميثكلكجي ليذا الٌطقس االحتكاؾ بيف المريض كالبديؿ مف خبلؿ مبدأ 

. (1)الٌتشابو

االغتساؿ كالكضكء، كىما مقدمات لطقكس أخرل : (2)أٌما الٌطقكس الٌدينٌية فيي عديدة كمنيا

مصدر الحكمة كالٌشفاء، كالٌصبلة ال كقت ليا، تقاـ في  (إنكي)ىاٌمة كالٌصبلة، كالماء الذم يسكبو 

المعبد في جٌك مف االبتياالت أماـ تمثاؿ اإللية، كالكينة يضعكف أكٌفيـ فكؽ بعضيا عند الٌصبلة 

 يرل أركاف صبلتيـ، فمنيا (3)خشكعنا لئللية، كقد تيؤدَّل جماعة أك فرادل، كالٌناظر لصكر الٌتماثيؿ

. الٌرككع كاالنحناءات كاألدعية الماثمة أماـ الٌتماثيؿ، كرفع اليديف

ا، فبل يخضع لزماف معٌيف، كحرمت عمييـ أنكاع معٌينة مف  كالٌصياـ مف الٌطقكس الٌدينٌية أيضن

كفي الكقت نفسو . رتَّؿ فيو الٌتراتيؿ الٌسكمرٌية اإليقاعٌية التٌأٌممٌيةتي المأككالت الحيكانٌية أك الٌنباتٌية، ك

، فيستخدـ المكقد المقٌدس الذم يرمز لئللييف (مذبح البخكر)يمارسكف طقكس الٌتطيير بقصدىـ 

. (4)(ننكشزيدا)كالٌشفاء لػً  (نسكك)إلو الٌطب كالٌشجرة، حيث الٌضياء لػً  (ننكشزيدا)إلو الٌنار ك (نسكك)

ا  ، فبعد صناعة الٌتمثاؿ مف حجر أك نحاس (فتح فـ اإللو كغسمو)كمف الٌطقكس الٌدينٌية أيضن

 مٌ أك خشب، يجرم طقس الغسؿ لنقؿ الٌقداسة إلى الٌتمثاؿ، إذ ييؤتى بالٌتمثاؿ عمى شاطئو نير

. (5)كيكضع عمى حصيرة مف القصب ككجيو نحك الٌشرؽ، كلو تقدـ القرابيف مف أكباش كنباتات

كيقٌدـ لو الٌذىب كالفٌضة، كمف ثـ يمارس سكب البيرة عميو لكضع الٌركح القدسٌية في الٌتمثاؿ، كلو 

. (1)يقٌدـ الٌطعاـ اليكمٌي مٌرتيف في اليكـ فيأكمو الكينة كالممكؾ

                                                 
عبلف المكت:  "  مبدأ الٌتشابو(1) ، الٌديف الٌسكمرمالماجدم، خزعؿ، : انظر".ىك الٌذبح المتزامف كالثٌياب المتبادلة كمعاممة الجٌثة كا 

 .152ص

 .152، صالٌديف الٌسكمرم  الماجدم، خزعؿ، (2)

 155، صالٌسابؽ نفسو المرجع  (3)

 .153، صالٌسابؽ نفسو المرجع  (4)

 .األعشاب كاألرز:   مثؿ(5)

 .154، صالٌديف الٌسكمرم  الماجدم، خزعؿ، (1)
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إلى الٌزمف األكؿ، كمنيا  (العكد األبدم)كقد كثرت األعياد الٌسكمرٌية، التي تعتمد عمى فكرة 

، كىك عيد رأس الٌسنة، كعيد (Zag-Muk –ka)كعيد زكمؾ  (عيد إش إش)عيد نياية األسبكع 

 رمز الخصب كاستنزاؿ المطر، ككذلؾ عيد (2)(السكاستيكا)، كفيو تمارس رقصة (Akitu)األكيتك 

. (3)، كفي ىذه األعياد تمارس الٌصبلة كالقرابيف كطقكس الٌتطيير كاألناشيد(Ezen- Mah)إيزنماخ 

، فقد تعٌددت (4)كفي إطار الحديث عف الٌطقكس في ببلد الٌرافديف، نستحضر الٌطقكس البابمٌية

، فمكؿ مدينة إلو، كلكؿ قرية إلية تعبدىا (5)اآللية كبمغ عددىا خمسة كستيف ألفان كخمسة آلية

، (آنك كبؿ كمردكخ)كآمف البابمٌيكف بالثٌالكث المقٌدس . كتخمص ليا، كأحياننا لكؿ أسرة إليتيا المنزلية

، فالٌزكاج مف امرأة شرعٌية كاحدة، كال ضير أف تككف لمٌزكج خميمة (طقكس الٌزكاج)كأىـٌ طقكسيـ 

كخكفنا مف اآللية أقيمت طقكس الٌصبلة كالقرابيف، كقد . (6)دكف زكاج، كلممرأة الحٌؽ في ىجر زكجيا

: (7)كرد في نٌص بابميٌ 

 ٌدـ الخضكع كٌؿ يـك إللهؾ 

الٌتضحيات كالٌصمكات كالبخكر 

! ليكف  مبؾ أقيًّا أماـ رٌبؾ

                                                 
 .معناىا الٌصميب المعقكؼ:   السكاستيكا(2)

 .72، 71ـ، ص2002، دمشؽ، دار عبلء الٌديف، 2، ط(ممحمغ الرٌافديف الخالدة)جمجامش؛   الٌسٌكاح ، فراس، (3)

، كأشير ممككيـ حمكرابي (باب اإللو): مف القبائؿ األمكرٌية القديمة، سٌمكا كذلؾ نسبة إلى عاصمتيـ باب إيؿ، أم:  البابمٌيكف (4)
 18391594)، كامتٌدت حضارتيـ (سكريا( )تؿ حريرم شماؿ البككماؿ)الذم تكٌسع في عيبلـ، كاستكلى عمى مارم  (ـ. ؽ17911749)
. 406، صمقٌدمغ في تاريخ الحضارات القديمغباقر، طو، :  كاأظر، 141، صالحضارات اإلسبلميغأبك خميؿ، شكقي، : اأظر. (ـ.ؽ

عصفكر، : كاأظر، 83، صالعراؽ في التٌاريخاألحمد، سامي سعيد، : كاأظر، 1/569، تاريخ الٌشرؽ القديــ، ديكانكؼ، .م:  كاأظر
، سكريا، دار 1، طكالفرات ممحمغ دجمغيكسؼ، أفرايـ عيسى، : كاأظر، 366، صمعالـ تاريخ الٌشرؽ األدأى القديـمحٌمد أبك المحاسف، 

 .123ـ، ص2001الحكار، 

 .144، صالحضارة العربٌيغ اإلسبلمٌيغ  أبك خميؿ، شكقي، (5)

 .146 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (6)

 .195، القاىرة، مكتبة اآلداب، ص1 ط،(الحضارات البابمٌيغ كاألشكرٌيغ)ببلد ما بيف الٌأهريف؛   ديبلبكرت، ؿ، (7)
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العتقادىـ بأٌف الٌتضحية  (العبادة كالٌتكٌسؿ كالٌدعاء كالٌسجكد كالقرابيف)كمف الٌطقكس البابمٌية 

مكٌكف مف طعاـ، كحرؽ نباتات - عادة –(1)تطيؿ العمر، كالٌصبلة تطٌير الجسـ مف اآلثاـ، كالقرباف

ـٌ الممح، كعندما تذبح . كسكب الماء كتقديـ الخبز كنبيذ الٌسمسـ، كمزيج مف الٌزبد كالعسؿ ث

، كغالبنا ما يأخذكف الحمؿ أك (الفخذ األيمف كالكميتاف كقديد)األضحية يتقٌبؿ اإللو نصيبو منيا 

: الجدم قرابيف؛ لتمثيميـ الجٌيد لحقيقة صاحب القرباف

الحمؿ فداء لمبشر 

لقد  ٌدـ حمبلن بدالن مف حياته 

لقد  ٌدـ رأس الحمؿ بدالن مف رأس اإلأساف 

لقد  ٌدـ عأؽ الحمؿ بدالن مف عأؽ اإلأساف 

 (2)لقد  ٌدـ صدر الحمؿ بدالن مف صدر اإلأساف

يستيقظ  (إككا)كبير الكينة  (أكريجالمك)كالماء ماٌدة طقسٌية تطييرٌية ميٌمة، فقد كاف ألػ 

ـٌ يباشر الكينة أعماليـ ككاجباتيـ الٌطقسية عمى أنغاـ المكسيقا البابمٌية كيطٌير نفسو بالماء، ث
(3) .

كطقكس المكت طقكس نابعة مف اعتقادىـ بالخمكد، إذ يكضع المٌيت عمى ظيره في حكضو 

مستطيؿو مف الٌطكب، كيزٌكدكنو بأكافو مف الٌطيًف كالبركنز كالٌسكاكيف كالمكازيف كحٌبات العقيؽ 

ف أرادكا عقابنا ألحدىـ، فإنيـ يحرمكف دفنو، كىي أقصى عقكبة  كالبراميؿ الٌصغيرة كالٌسياـ، كا 

                                                 
 .177ـ، ص2001، دمشؽ، األىالي لمٌطباعة كالٌنشر، 1، ط(ـ. ؽ626539)؛ الٌدكلغ البابمٌيغ الحديثغ  غزالة، ىديب، (1)

 .197، صببلد ما بيف الٌأهريف  ديبلبكرت، ؿ، (2)

 .1/614، مصر، مكتبة النيضة المصرٌية، 2، طتاريخ العالـ  ىامرتف، السيرجكف، (3)
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فالمٌيت ييدفف في حصير : ككاف الٌدففي بطريقتيف، أٌما األكلى. (1)"فمتسقط جثٌتو كال يجد ليا قبرنا"

. (2)يكضع تحت أرض الغرفة في قبكو مف اآلجرؼ: الثٌانيةأمَّا تحت نعش مف الٌصمصاؿ، ك

ذا لـ – بعد ذلؾ - كحرؽ الجثث مف طقكس الٌدفف البابمٌية، إذ تيحرؽ كتيحفظي  في قكارير، كا 

أٌما المرأة فتطمي خدكدىا بالٌدىاف كجفكنيا بالٌمكف األسكد، . يتـٌ حرقيا فإٌنيا تمبس المبلبس الجميمة

كيضعكف معيا العطكر كالٌزينة لتجميؿ نفسيا بعد البعث، كدفف الجثث مجمبة لؤلمراض، لذلؾ 

. يمارسكف طقكسى التطيير

، فقد نقؿ حسف نعمة عف المؤٌرخ اليكنانٌي (البغاء المقٌدس)كما مارس البابمٌيكف طقس 

ينبغي لكٌؿ امرأة بابمٌية أف تجمس في ىيكؿ الٌزىرة مٌرة في : "(3)عف حياة البابمٌييف ما يمي (ىيركدكت)

حياتيا، كتضاجع رجبلن غريبنا، كمنيٌف كثيرات يترٌفعف عف االختبلط بسائر الٌنساء لكبريائيف الٌناشئ 

مف ثرائيٌف، كىؤالء يأتيف في عربات مقفمة، كيجمسف في الييكؿ كمف حكليٌف عدد كبير مف الحاشية 

يجمسف كعمى رؤكسيٌف تيجاف مف : .... كالخدـ، أٌما الكثرة الغالبة منيٌف فإٌنيٌف يتٌبعف الٌطريقة التٌالية

ـٌ يمٌر فييا الغرباء ليختاركا مف ... الحباؿ  تخترؽ الٌنساء ممٌرات مستقيمة في كٌؿ االٌتجاىات، ث

ـٌ يمقي الغريب في حجرىا قطعة مف فٌضة كيضاجعيا خارج المعبد، كالغريب " الٌنساء مف يرتضكف ث

، كال يجكز لممرأة أف ترفض قطعة الفٌضة "أضرع إلى اإللية ميمتا أف ترعاؾ: "عند المضاجعة يقكؿ

أٌما . قانكنيِّا ، كعمييا أف تسير كراء أكؿ رجؿ ألقى قطعة الفٌضة في حجرىا، ثـ تعكد إلى بيتيا

. المشٌكىات فيحتجف إلى زمف طكيؿ لمبقاء في المعبد بحثنا عف المضاجع الغريب

                                                 
 .72سميماف، مظير، قٌصة الٌديانات، ص: ، كانظر206 صببلد ما بيف الٌأهريف؛ ديبلبكرت، ؿ، (1)

ـ، 1984، دمشؽ، دار الجميؿ، 1، طرحمغ إلى بابؿ القديمغبراندت، إيفميف، : كاأظر، 1/562، تاريخ العالـ ىامرتف، السيرجكف، (2)
 .52ص

 .29، صمكسكعغ ميثكلكجيا كأساطير الٌشعكب القديمغكتابو،   (3)
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اا، كمٌدتو(1)(آكيتك)كمف الٌطقكس البابمٌية أعياد رأس الٌسنة  أٌما األٌياـ األربعة .  أحد عشر يكمن

، (الخميقة البابمٌية كاممة)األكلى فيمارسكف فييا الٌصبلة كاألناشيد الٌدينٌية، كفي اليكـ الٌرابع تقرأ قٌصة 

كاليكـ الخامس تمارس فيو طقكس الٌتطيير، كيرٌش المعبد بالماء كالبخكر، كتقٌدـ القرابيف، كتمسح 

جدراف المعبد لتطيير الخطايا، ثـ يرمى كبش القرباف في الٌنير، كيبقى الكاىف خارج المعبد حٌتى 

نياية االحتفاالت لنجاستو مف العمؿ الٌطقسي اإلجرائي، كيتجٌرد الكاىف مف الٌشارات الممككٌية 

.   ، كالمتٌفؽ عميو ضياع طقكس اليكـ الٌسادس حٌتى الحادم عشر(2)كيضعيا أماـ الٌتمثاؿ

رٌب القصر العظيـ،  (رع) فيي ضاربة في القدـ، فالٌناس سجدكا لئللو الفرعكأٌيغأٌما الٌطقكس 

ال بؿ . (3)كآمنكا بالحساب كالٌثكاب كالبعث، كحدثت صراعات بيف اآللية، كحدثت الٌطقكس كغيرىا

، فبنيت األىرامات بالغة الٌركعة كالجماؿ، كتعٌددت اآللية، فاإللو "أشٌد البشر تدٌيننا" "إٌف المصرٌييف 

، (4)أكزيرس في أبيدكس، كمتاح في ممفيس، كآمكف في طيبة، كىكركس في إدفك، كىانكر في دندرة

". (5)عميو الٌسبلـ-كزارىا إبراىيـ . كلـ تخؿي الٌديار الفرعكنٌية مف دعكات الٌتكحيد

، كيتضٌمف ىذا الٌطقس الٌرككع كالٌسجكد، كالكقكؼ (الٌصبلة أماـ اآللية)كأكلى ىذه الٌطقكس 

كعدد الٌصمكات أربع . (6)، كيتعٌسر ذلؾ عمى العاٌمة(اإللو)كالخشكع، كيتيٌسر لمممؾ رؤية الٌتمثاؿ 

أعبد سيادتؾ، بعبارات مختارة بصمكات تزيد مف : "(1)مٌرات في اليكـ، ككاف مما يقرؤكف في الٌصبلة

....". عظمتؾ

                                                 
 .1/216، حضارة العراؽ عمي، فاضؿ عبد الكاحد، (1)

:  اأظر  (2)
. 156، صرحمغ إلى بابؿ القديمغ براندت، إيفميف كمنيكؿ، 

 .1/217، حضارة العراؽ عمي، فاضؿ عبد الكاحد، 
(3)

 .31، ص، قّصة الّديانات  مظهر، سليمان
 .5ـ، ص1965، دار الفكر العربي، 1 ط،(مقارأغ األدياف)الٌدياأات القديمغ؛   أبك زىرة، محٌمد، (4)

 .  دعكة مكسى كيكسؼ عمييما الٌسبلـ(5)

 .9؛ صالٌدياأات القديمغ  أبك زىرة، محٌمد، (6)

. 63ـ، ص1995، األردف، الٌشركؽ لمٌدعاية كاإلعبلف كالٌتسكيؽ، 1، طالٌديف المصرم الماجدم، خزعؿ، (1)
 .225ـ، ص1995، مصر، مكتبة مدبكلي، 1 ط،(الكحداأٌيغ كالتعٌدد)دياأغ مصر الفرعكأٌيغ؛ ىكرنكج، إريؾ، : كاأظر 
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، كيقـك بيا الكاىف األكبر (طقكس الخدمة في ساحات المعبد)كلممعبد طقكس خاٌصة 

-الحياة األبدٌية الخالدة، كتبدأ ىذه الٌطقكس  (الممؾ)كمساعده في قدس األقداس، كىدفيا منح اإللو 

ـٌ تقديـ القرابيف كترتيؿ األناشيد - قبؿ شركؽ الٌشمس ـٌ تطيير المعبد، ث بعممٌية تطيير األجساد، ث

ـٌ الٌصبلة (الٌطقكس الٌصباحٌية)، مع االستمرار بتقديـ الٌطعاـ كتزييف اآللية كرٌش الماء (2)الخاٌصة ، ث

، كما أف يأتي المساء تبدأ الٌطقكس (طقكس الٌظييرة)عند كقت الٌظييرة كرٌش الماء كحرؽ البخكر 

أنا كاىف ابف كاىف، أنا طاىر "المسائٌية بغمؽ المعبد كرفع الٌطعاـ كتطييره، كيذىب الكٌياف مرٌدديف 

.  (3)، كبذلؾ يككف إحبلؿ اإللو في تمثالو"ابف طاىر

 :"نشيد إلى خنكـ: "كالٌطقس الٌسابؽ تيصاحبو األناشيد مثؿ

الٌتهميؿ لؾ 

اٌلذم زٌكد بأربعغ كجكه فكؽ عأؽو كاحدو  (اإلله)أٌيها 

ذك الٌصكت المرتفع القكٌم كلكف ليس في استطاعغ  (اإلله)

 (4).أحد أف يراه صاحب المجد العظيـ كالهيبغ الٌرفيعغ

 

 

 المقٌدمة لئللو نابعة مف االعتقاد بحاجة اإللو إلييا، بؿ ىي مف ثكابت (1)كطقكس القرابيف

كىذه . (2)(الحيكانات، كالنباتات، كصٌب الماء، كالبخكر): االحتفاالت اليكمٌية، كىي مكٌكنة مف

                                                 
 .25ص ٌصغ الٌذبيح كالقرباف البشرم، يني، حسف، ربك: كاأظر، 226، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (2)

 .227، صالٌديف المصرم  المرجع الٌسابؽ، (3)

 .228، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (4)

، كالقيرب نقيض البيعد، كقىريب الٌشيءي بالٌضـ: "القيرباف  (1) : كالقرباف كاحد القرابيف، كالقيرباف. أم دنا: يٍقريبي قيٍربانان ، كًقرباننا بالكسر: مٍف قىريبى
، مادة 5/44، لساف العرب: انظر. كجمعيا قرابيف، كالقربة جمعيا قيرىب كقربات، كىي ما يتقربي بو إلى ا تعالى (جميس الممؾ كخاٌصتو)
 .(قىريبى )

. 231،صالٌديف المصرمالماجدم، خزعؿ، : اأظر  (2)
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أٌما أدكات القرباف . ، كتككف نٌيئة أك مشكٌية، كيندري حرقيا(3)"أعداء اإللو تقتؿ إلرضائو"القرابيف 

. (حٌماالت القرابيف، كمجمّْرات الفحـ، كمكائد القرابيف): فيي

، فبكؿ المرأة يحٌدد صدؽ الحمؿ أك كذبو، فإف (طقكس الكالدة) (4)كمف طقكس المناسبات

ف مات كاٌصفٌر كاف الحمؿ كاذبنا . بالت عمى نبات فأحدثت فيو نضرة، كاف الحمؿ صادقنا، كا 

ككانكا إذا أرادكا معرفة نكع الجنيف ذكرنا . كالٌتمائـ طاردة األركاح الٌشٌريرة عف الحمؿ كالجنيف كاألـ

ـٌ تبكؿ المرأة  كاف أـ أنثى، يأتكف بحفنتيف مف شعير كحنطة مكضكعتيف في خرقتيف منفصمتيف، ث

ف كاف نمك الحنطة  الحامؿ عمييما، فإف كاف نيميكُّ الٌشعير أكثر مف الحنطة كاف الجنيف ذكرنا، كا 

، كأٌما كقت الكالدة فمف شأف (خنكـ)كأٌما شكؿ الجنيف فمف عمؿ . أكثر مف الشعير كاف الجنيف أنثى

يزيس ىي الٌطبيب المكٌلد، كالكاىنة ىي القابمة، كاآلليات (إيزيس، كنفتيس، كحقت، كمسخنت) ، كا 

. الباقيات مساندات

، فتكضع الٌتمائـ المعدنٌية كالخزؼ عمى شاكمة (طقكس الٌرضاعة)كالتٌالي لطقكس الكالدة 

كاختيار األسماء  (طقكس الختاف)كالتٌالي ليذه الٌطقكس . أثداء إزيس الٌذىبٌية كىي ترضع طفميا

.  (5)التي أغمب ما تككف مف اآللية

كتاب تأسيس )، ككضع أمنحكتب كتابنا أسماه (1)أٌما طقكس البناء الفرعكنٌية فيرأسيا سشاث

لكاء ابف )يقكـ الممؾ بتحديد مساحة البناء كتتقٌدمو أربعة ألكية : كمختصر ىذه الٌطقكس. (المعابد

ـٌ يحفر األساس عمى أربعة قكائـ كاضعيف فيو (أكل، كلكاء الٌصقر، كلكاء طيبة، كلكاء أبي منجؿ ، ث

افتتاح المعبد )الكدائع الٌذىبٌية كاألحجار الكريمة كاألكاني الفٌخارية كالقاشاني، كيككف طقس 

                                                                                                                                               

 .13، صالٌدياأات القديمغ               أبك زىرة، محٌمد، 

 .233، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (3)

 .233، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (4)

 .233، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (5)

 .(تحكت)  آلية العمارة كرٌبو دكر الكتب كالكثائؽ، كآلية الكتابة كزكجيا اإللو (1)
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، إذ يطٌير المعبد كيحرؽ البخكر، ثـ يطرؽي الممؾ باب المعبد اثنتي عشرة طرقة لتكريس (كتكريسو

الباب، كييضاء قدس األقداس بالمصباح أربع مٌرات كيييدل المعبد مف الٌشعب كالفٌنانيف نقكشنا جميمة 

. عمى الجدراف

تساكم - كحسب اعتقادم– أٌما طقكس الٌزكاج فإٌنيا مذىمة لدٌقة قكانينيا كشركطيا، بؿ 

كتيعقد ىذه الٌطقكس في المعبد، كاألب مسؤكؿ عف . قكانيف األحكاؿ الٌشخصٌية في ىذا العصر

 الٌزكاج، يرل شركط الٌزكاج كعقده كشيكده كما لو كما عميو كما (3)، كالقارئ لقكانيف(2)تجييز ابنتو

. ىك اٌلذم يشرؼ عمى ىذا الٌزكاج (آمكف)يحٌؽ كما ال يحٌؽ لكٌؿ طرؼو مف أطراؼ الزكاج، كاإللو 

 فيدفيا الحفاظ عمى جسد المٌيت اعتقادنا بأٌف الجسد باؽو (4)أٌما الٌطقكس الفرعكنٌية الٌسحرٌية

في األرض كالٌركح صاعدة إلى الٌسماء، كالحفاظ عمى الجسد حاجة رئيسة، كىدؼ سحرٌم 

.  ميثكلكجٌي ساـو 

كالٌطقكس الٌدينٌية العاٌمة في مصر الفتة كىاٌمة، كالٌطقكس الٌنابعة مف االعتقاد باالعترافات 

 جدِّا ميّـّ المقٌدمة لآللية، كاإلقرار بالعمؿ نحك الكاجب الٌدينٌي الٌطقسٌي اٌلذم يأخذ طابع العبادة 

ا كالٌسمكؾ العاـ كالٌطقس العاـ مبنٌياف عمى الخمكد ما بعد المكت، كميزاف الحسنات كالٌسٌيئات، . أيضن

". لقد سعيت إليكـ فامحكا جميع خطايام: "(2) يقكؿ(1)ككتاب المكتى

                                                 
 .238، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (2)

ـ، 1998، مصر، كزارة الثٌقافة، المجمس األعمى لآلثار، 1، طالٌزكاج كالٌطبلؽ في مصر القديمغحندكسة، تحفة أحمد، : اأظر  (3)
 .20ص

ار العربي، ث، القاىرة، سينا لمٌنشر، مؤٌسسة األ1، ترجمة عبد اليادم عبد الٌرحمف، طالٌسحر في مصر القديمغبدج، كاليس، :  اأظر  (4)
. 165ـ، ص1998

ـ، 1973، بيركت، دار القمـ، 1، ترجمة نبيمة إبراىيـ، ط(أشأتها، مأاهج دراستها، فٌأيتها)؛ الحكايغ كالخرافغ      ديراليف، فردريش، 
 .168ص

مجمكعة لفائؼ مف أكراؽ البردل تحتكم تعاكيذ كأدعية كصمكات، تيدؼ لطرد األركاح الٌشٌريرة مف مقبرة المتكٌفى ليعبر :   كتاب المكتى(1)
 .كسٌمي كذلؾ لعثكرىـ عميو في مقابر المكتى، حيث يكٌضح الكتاب محاكمتيـ. إلى العالـ اآلخر بيدكء

، القاىرة، الييئة 1 حسف محٌمد جكىر كعبد المنعـ عبد الحميـ، ط:، ترجمةالحياة االجتماعٌيغ في مصر القديمغـ فمندرز، .  بترل، ك(2)
 .142، ص1975المصرٌية العاٌمة لمكتاب، 



 42 

 مصادر (3)"الٌنفس خالدة ال تمكت أبدنا"كعقيدة المكت كالبعث كالخمكد كتجٌدد الحياة كأٌف 

فالٌدار الباقية ىي دار ما بعد المكت، كالٌدار العابرة إلى الخمكد ىي الحياة ما . إرشاد طقسٌي ىاـ

كمف . قبؿ المكت، فالحياة تتجٌدد بعد عبكرىا حالة مف المكت المؤٌقت إلى الحياة األبدٌية المستقٌرة

. (عمـ الٌتحنيط الفرعكني)ىنا جاء االىتماـ بالمكت كالحفاظ عمى الجٌثة 

، فالمٌيت يدخؿ في حالة اندماج (5) تحٌدثنا عف الٌطقكس الجنائزٌية بإسياب(4)"لآف"كبيرًدٌيةي 

ا كخمكدنا)كاممة  كتتـ معالجة المٌيت كتحضيره الستقباؿ . مع أكزريس اإللو المٌيت العائد (اسمنا كركحن

، كمع إنشاد الٌتعاكيذ يمسح الٌرأس بالٌزيت، كتنزع األحشاء الٌداخمٌية كتحفظ في قالخمكد، فتزاؿ أظفار

ـٌ يأتي اإللو آنكبيس (آنية مصنكعة مف الحجر أك الخشب أك الفٌخار)األكاني الكانكبٌية  إلو )، ث

كبعد عممٌية تحضير المٌيت .  إلجراء الٌطقس(6)رئيس الٌطقكس الجنائزٌية( أبكاكات)كاإللو  (المحٌنطيف

طريقة التحنيط )، فأغمى طريقة ىي (7)يحمؿ إلى المحٌنطيف، كيعرض نماذج مختمفة لتحنيط الجٌثة

ـٌ (1)(األكزريسٌية ـٌ تغسؿ بنبيذ البمح كالٌسكائؿ العطرة، ث ، إذ ييستخرج المخ مف الجمجمة بآلة معدنٌية ث

ـٌ تنقع الجٌثة في ممح النطركف لمٌدة سبعيف يكمنا، كبعد ذلؾ تغسؿ الجٌثة جٌيدنا  ترٌش بمسحكؽ المٌر، ث

كتمٌؼ بقماشو كتٌاني بعد غمسو في سائؿ الصؽ، كيصبح المٌيت جاىزنا محافظنا عمى جسده؛ ألف 

.  (2)التحنيط شرط مف شركط الحياة بعد المكت

                                                 
 .108ت، ص.، القاىرة، مكتبة مدبكلي، د2 أنطكف زكرم، ط: تعريبالٌطٌب كالٌتحأيط في عهد الفراعأغ،  جٌيار، يكليكس، (3)

 1500/1400)إلى الفترة  (كالس بدج)عصر الٌدكلة الفرعكنٌية الحديثة، كنسبيا السير : تنتمي إلى فترة العصر الٌطيبي، أم": آني  "(4)
 . (ـ.ؽ

 .245ـ، ص1988، القاىرة، مكتبة مدبكلي، 1، ط(بالمتحؼ البريطاأي" آأي"عف برديه )كتاب المكتى الفرعكأي؛ إـ ىرك، برت،  – (5)

 .241، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (6)

 .  الٌتحنيط غالي الٌتكاليؼ، كاقتصر عمى الميسكريف كالممكؾ كالكٌياف(7)

 .39، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (1)

 .126ـ، ص1951، مصر، كزارة الثٌقافة، المجمس األعمى لآلثار، 1 طالٌدياأغ المصرٌيغ القديمغ،  تشرنى، ياركسبلؼ، (2)
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كىي عكف لو في الٌنيكض )كبعد ذلؾ تكضع الجٌثة المحٌنطة في تابكت مزٌيف بصكر اآللية 

، كعمى أنغاـ المكسيقا يقاـ الٌطقس الجنائزٌم، إذ يحمؿ الكينة التٌابكت مع كلكلة الٌنساء (بعد المكت

. (3)كندبيٌف، كيحمؿ تابكت آخر يحتكم تماثيؿ المٌيت، كتحمؿ بقٌية القكارب المتاع الجنائزمٌ 

 ب مف الكداعاخ، إذ تتقٌدـ الٌنساء الجنازة في جٌك ص(طقكس الٌتشييع األخير)كالتٌالي لذلؾ 

طقس فتح الفـ )ذم اإليقاعات الٌصعبة، كعندما يكضع المٌيت بجانب القبر يمارس مف قبؿ الكينة 

ـٌ يكضع عمى قاعدة (سـ)، كيسٌمى ىذا الٌطقس (كالعينيف كاألذنيف ، فيبدأ بتطيير تمثاؿ المٌيت، ث

الكاىف كجو المٌيت بآالت مختمفة،  (سـ)مف الٌرمؿ، ككجو المتكٌفى نحك الجنكب، كتبلمس يد 

، ( الميثكلكجي سحرمقطقس جكىر)فيممس الفـ مف أجؿ الحديث كالعيف لمرؤيا كاألذف لمٌسمع 

كبعد ذلؾ يدفف . كالٌطقس يحاكؿ التٌأثير عمى تمثاؿ المٌيت لكي يحدث التٌأثير عمى جٌثة المٌيت

ـٌ يكسر الفخار حٌتى ال يعكد  المٌيت كتذبح القرابيف كيكٌزع الٌمحـ كالخبز كالجٌعة عمى المشٌيعيف، ث

.  (4)المٌيت عمى األحياء

 

 

، فالقاضي كرئيس المحكمة ىك أكزريس في (طقس محاكمة ركح المٌيت)كبعد المكت يأتي 

ـٌ يترافع عف نفسو،  ناككس كيشاركو ذلؾ أبناؤه كالقضاة، إذ يقؼ المٌيت عمى باب قاعة العدؿ، ث

ٌما باإلدانة . كعندما تنتيي المحكمة يصدر الحكـ، إٌما بالبراءة كا 

 ق، الحداد عمى المٌيت، أم الحداد عمى اإلؿ(الحداد)كبعد مكت الجسد يمارس طقس 

تككف فييا األناشيد كالحزف كالبكاء عمى المٌيت كالٌتعاكيذ المتعٌددة . (1)لمٌدة أربعة أٌياـ (أكزكريس)

                                                 
 . 241، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (3)

 .141، صالٌدياأغ المصرٌيغ القديمغتشرنى، ياركساؼ، : كاأظر، 243، ص الٌسابؽ نفسوالمرجع  (4)

 .325، صللز عشتار  الٌسٌكاح، فراس، (1)
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كىـ في ىذا الٌطقس يعتقدكف أف اإلنساف يشارؾ الحداد عمى . التي ذكرت في كتاب المكتى

ٌنما ىي مرحمة عبكر نحك الخمكد كالحياة العائدة، . (2)أكزكريس؛ ألنو لـ يمت، كلـ يختؼً  كا 

، كاعتقادىـ بسرمدٌية اإللو، كفيضاف البكاء كالحداد باعث (3)كاعتقادىـ الجاـز بالبعث كالحساب

. (4)الحياة في األرض بعد مكتيا كفي اإللو بعد مكتو

كالٌطقكس الفرعكنٌية الٌسابقة، عقدت في المعابد في ىيكؿ آمكف في الكرنؾ، كىك المكاف 

 تحضر كتعكد بعد المكت لتسكف بيف الٌناس كي- كما يعتقدكف–اٌلذم يتضٌرع فيو العابد إلى اآللية 

كتأخذ دكرىا المقٌدس مف رعاية كحماية، كبيذا تعكد اآللية كيعكد الٌطقس الممارس، كتعكد الحياة، 

 .(5) عند عكدتيا لؤلشياء تأخذ قداستيا ثانية كمف جديدىاكتعكد القداسة لؤلشياء؛ ألف

المرتبطة بمكاعيد الٌدكرة الٌزراعية الٌنيمٌية كفيضاف الٌنيؿ )أٌما طقكس أكزكريس الخاٌصة 

كتككف بندب اإللو . األكلى شعبٌية، كالثٌانية رسمٌية:  إلى نكعيف(7)، فقد قٌسميا الٌسٌكاح(6)(الٌسنكم

، (مثؿ دمكع إزيس)القتيؿ، كدعكة أكزكريس إلى الحداد كالٌنكاح مع الحٌصاديف، كيفيض الٌنيؿ دمكعنا 

. كبعد تراجع الفيضاف تأتي مرحمة الحداد الثٌانية

آخت، كبيرت، )األعياد الٌشيرٌية، كاألعياد الفصمٌية الٌثبلثة : (1)أٌما األفراح الٌطقسٌية فيي

رأس الٌسنة، كنياية الٌسنة، كأٌياـ الٌنسيء الخمسة، كعيد )عياد الٌطكاؼ، كاألعياد الٌسنكٌية أ، ك(كشمك

، كأعياد (عيد ترٌقب الفيضاف)فيضاف الٌنيؿ، كعيد الحصاد، كعيد ظيكر نجـ الٌشعرل اليمانٌية 

                                                 
. 90ـ، ص1993، القاىرة، دار الفكر لمٌدراسات كالٌنشر كالٌتكزيع، 1 ماىر جكرجاني، ط:، ترجمةاألدب المصرم القديـ  اللكيت، كمير، (2)

 
 .141، القاىرة، دار الفكر لمٌدراسات كالٌنشر كالٌتكزيع، ص1، طأكزيريس كعقيدة الخمكد في مصر القديمغ  اٍلقّْمىني، سٌيد محمكد، (3)

 .85ـ، ص1984، مصر، دار المعارؼ، ، الٌدياأغ في مصر الفرعكأٌيغ  محٌمد، محٌمد عبد القادر(4)

 .245ـ، ص1967، ترجمة إبراىيـ رزؽ، لبناف، مكتبة لبناف، طيبغ في عهد أمأحكتب الثٌالث  رايفشتاؿ، إليزابث، (5)

 .324، صللز عشتار  الٌسٌكاح، فراس، (6)

 .325 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (7)

 .244، صالٌديف المصرم  الماجدم، خزعؿ، (1)
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، كعيد أكبت، (في أبيدكس)عيد الميبلد، كعيد التتكيج، كأعياد اآللية، كاألعياد األكزيرية )الممكؾ 

Initiation Ritualsكالٌطقكس الٌسٌرٌية، كطقكس التنشئة، كطقكس تمقيف األسرار 
(2).     

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو، ما ىي جذكر الحضارة الفرعكنٌية كطقكسيا،، كمف أيف 

ة المختمفة؟ ٌّ . لقد أجاب عف ىذا السؤاؿ أ. جاءت؟كما ىي منابع تمؾ الثٌقافة كالٌسمككات الٌطقسٌي

، مؤٌسس الٌسبللة المصرٌية األكلى لػً : "(3)كادؿ بقكلو ، اإلمبراطكر (مانس المحارب)الممؾ منسي

كالحقيقة  كبعد ىذه الٌسياحة بيف الحضارتيف كبيف طقكس كٌؿ منيا ". الٌسكمرٌم لكادم الٌرافديف

ا بيف الحضارتيف، كدليؿ قاطع عمى كجكد جذكر سكمرٌية في : أستطيع القكؿ إٌف ىناؾ تقاربنا كاضحن

. الحضارة الفرعكنٌية

 

العبادة : كأىـ ىذه الٌطقكس. (2)، فإٌنيا تنبع مف الٌديف اليكنانيٌ (1)اليكأاأٌيغكأٌما الٌطقكس 

، أٌما العبادة األكلى فإٌنيا مانحة الٌسعادة بعد المكت، (3)اإليميكسٌية الٌسٌرٌية، كالعبادة األكرفٌية الٌسٌرٌية

، كيتككف مف (إحياء لذكرل ديمتر)كتمارس بالٌصكـ بعد االغتساؿ، ثـ يتناكؿ العابد عشاء ربانيِّا 

الكعؾ المقٌدس، ثـ تبدأ االحتفاالت بزكاج سٌرٌم مقٌدس، يقكـ بو كاىف ككاىنة، كيعمف عنو بكالدة 

ـٌ يسير المحتفمكف إلى الكيكؼ  غبلـو مقٌدس، كتعرض سنبمة القمح رمز الخصب كالعطاء، ث

                                                 
 .77، ص الٌدياأغ الفرعكأٌيغمحٌمد، محٌمد عبد القادر،:  كاأظر، 244، صالٌديف المصرم الٌسابؽ نفسو، المرجع  (2)

 .27، ص1999، األردف، األىمية لمٌنشر كالٌتكزيع، 1، ترجمة زىير رمضاف، طاألصكؿ السكمريَّطغ لمحضارة المصريَّطغ   كادؿ ، أ، (3)

كمارسكا الٌزراعة . ـ.  ؽ2000مف الٌشعكب اليندكأكركبية، قطنكا حكض الدانكب، كسكف منيـ ببلد اليكناف حكالي عاـ : اليكأاأٌيكف  (1)
سبرطة كطيبة، كخمد ىكميركس حضارتيا بإلياذتو : كترككا اليمجٌية كبشاعة المسمؾ، كسٌنكا القكانيف كاألنظمة كالٌشرائع، كأىـ مدنيا أثينا كا 

. الٌشييرة
، بيركت، دار الفكر المبناني، 1، ط(كمعجـ أىـ المعبكدات القديمة)؛ مكسكعغ ميثكلكجيا كأساطير الٌشعكب القديمغنعمة، حسف، :  اأظر 

 . 100ـ، ص1994

 .101، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (2)

 .102، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (3)
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، كتعرض عمييـ (تمثؿ الجٌنة)، ثـ إلى الغرفة العميا التي تشع منيا األنكار (تمثؿ الجحيـ)المظممة 

. كىذه الٌطقكس تمٌثؿ عذاب اآللية كمكتيا. الٌصكر كالٌتماثيؿ، كيعيشكف حالة تكحد مع اآللية

، كتبدأ بعزؼ (الٌرجؿ العطكؼ كالكاىف الٌزاىد)أٌما العبادة الثٌانية فإٌنيا تدكر حكؿ أكرفيكس 

، (يديدس)أكرفيكس عمى القيثارة مع الغناء، فترتاح الكحكش ليذه المكسيقا، كيتزٌكج أكرفيكس مف 

ابنة زكيكس أعادتيا " برسيفكني"بو مىسّّ مف الجنكف، فقفز إلى الجحيـ، كلكٌف سحر مصمكبعد مكتيا 

لمحياة بشرط أف ال ينظر إلييا إال بعد الكصكؿ إلى سطح األرض، كلكٌنو فقدىا ثانية لعدـ كفائو 

كما زالت أغاني أكرفيكس . بيذا الٌشرط، كمات أكرفيكس، كمٌزقتو البنات حقدنا عميو إلىمالو ليفٌ 

. كمكسيقاه أناشيدى دينٌية طقسٌية

ا، الٌصمكات كالتضحيات، كاالحتفاالت كيشارؾ في الٌطقكس . كمف الٌطقكس اليكنانٌية أيضن

تماثيؿ، آنية، أسمحة، ثياب، )الكاىنات كمكٌظفك الٌدكلة، برفقة المكسيقا كحكؿ رائحة القرابيف المقٌدمة 

، الٌصميب المحفكر (اآللية الحربٌية)، قرف الٌثكر المقٌدس، الٌدرع (اإلنساف)ثمار، أشجار، اآلدمٌي 

.  (1)(آلة التضحية)عمى جبية الٌثكر أك عمى فخذ اإللية أك ينقش عمى الخكاتـ، كالبمطة المزدكجة 

، كىي طقكس سحرٌية تيدؼ إلى إثارة حماسة (طرد الٌشياطيف)كقد مارس اليكنانٌيكف طقكس 

، كتعزؼ القيثارة األنغاـ، كيرتّْؿي (2)اإللو الغافؿ، حيث ييحرؽ البخكر، كيينفخ في صدفة بحرٌية كبيرة

. الكيٌياف األناشيد

أٌما طقكس الٌدفف كالمكت كالجنائز اليكنانٌية، فيي تقكـ عمى عقيدة تعظيـ المٌيت، إذ يكضع 

في تابكت مف الٌصمصاؿ كيزٌكد بالٌطعاـ كاألدكات الٌذاتية، كالٌدمى الٌصغيرة مف أجؿ مكاساة المٌيت، 
                                                 

 .103، صميثكلكجيا كأساطير الٌشعكب القديمغ  نعمة، حسف، (1)

تحمؿ بعدنا ركحيِّا، كتبلـز طقكس المكتى، كاألصداؼ ترمز لعكدة الحياة، فالينكد ييعىبّْدكف الٌطريؽ التي تفصؿ بيت المٌيت : األصداؼ  (2)
عف المقبرة باألصداؼ، بؿ يممؤكف فمو باألصداؼ، كفي أفريقيا تفرش أرضية القبر باألصداؼ، كفي ىـر المكسيؾ كجدكا األصداؼ 

، كعندما يخمك الٌنعش مف الٌصدفة تطمب الٌزكجة (زكج المرأة المٌيتة)أٌما الٌصدفة الفارغة . بجانب الٌتكابيت، كاألصداؼ رمز الحياة كالجنس
ا آخر . زكجن

 .36ـ، ص1989 ، رياض الٌرٌيس لمكتب كالنشر،بريطانيا ،1، ط(دراسات في الميثكلكجيا القديمة)؛ رمكز كطقكسصدقة، جاف، :  اأظر
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ذا كاف المٌيت ممكنا كضعكا معو الٌذىب كالحمٌي، كبعد الٌدفف يسترضكف ركح المٌيت بطقكسو  كا 

، بؿ كقد اعتبر (3)خاٌصة؛ بغية اتٌقاء شٌرىا العتقادىـ بأٌف الٌركح قادرة عمى فعؿ الخير أك الشرٌ 

. (4)(ثناتكس)ىك المكت  (ىبنكس)اليكنانٌيكف الٌنكـ 

 ،التمجيد اإلليي: (5)كقد قٌسـ الٌدكتكر ثركت عيكاشة طقكس الٌصبلة إلى ثبلثة أجزاء ىي

فاإللو لو حٌؽ العبادة المطمقة ًذكرنا .  كالٌدعاء إلى اإللو دكف االعترافات بالخطيئة،كتذكير المتعٌبد

. كاسمنا كطقكسنا، كالٌصبلة ىي المنٌبو الٌدائـ لممتعٌبد بتمجيد اآللية، كالٌدعاء إلى اإللو ال ينقطع

كما مارسكا طقكس العرافة كالٌسحر كالشعكذة، فظير عندىـ الٌتشاؤـ مف ممارسة الٌسحر 

األسكد، كالتٌفاؤؿ بحركة الٌطير قبؿ المعارؾ، فزيكس مصدر األحبلـ الجاٌدة، كقد أيلبست ىذه 

.  (1)"ثكبنا مف المعقكلٌية كاإلدراؾ السميـ"الٌطقكس 

ا  كىي تيدؼ لتكريس زيكس، . (ـ. ؽ776الٌطقكس الٌرياضٌية الٌدكرٌية عاـ )كقد مارسكا أيضن

، كتبدأ الٌدكرة بذبح القرابيف "ىدنة مقٌدسة"كتقاـ مٌرة كٌؿ أربعة أعكاـ، كأثناء الٌدكرة تسكد بيف الٌناس 

ـٌ تييدل القرابيف  عمى ضريح بيمكبس السترضاء زيكس حامي اليكناف مف الٌذباب حامؿ األمراض، ث

عمى احتراـ القكانيف الٌرياضٌية، ( عمى مذبح زيكس)، ثـ ييٍقًسـ البٌلعبكف (لية الٌدؼءإ)إلى ىستيا 

ـٌ تنتيي الٌدكرة بمككب مييب كطعاـ رسمٌي لذيذ . (2)كالفائز في الٌدكرة ييتٌكجي بأغصاف الٌزيتكف، ث

 في فصؿ الٌربيع، كيمارسكف طقكس (3)، فالعيد الٌسنكٌم لو(لديكنيسيكس طقكس خاٌصة)ك

ا بالٌصنكج  (الجكقة) كيعيشكف عذابات اإللو، كالفرقة المكسيقٌية ،اإللو القتيؿ تمارس أعماليا أيضن

                                                 
 .104، صميثكلكجيا كأساطير الٌشعكب القديمغ  نعمة، حسف، (3)

 .120ـ، ص1991، دمشؽ، دار كنعاف لمٌنشر كالٌدراسات، 1، طمظاهر األسطكرة  إلياد، مرسيا، (4)

 .15/24ـ، جػ1994، مصر، الييئة المصرٌية العاٌمة لمكتاب، 2، طاإلغريؽ بيف األسطكرة كاإلبداع  كتابو، (5)

 .15/24،، جػاإلغريؽ بيف األسطكرة كاإلبداععكاشة، ثركت،   (1)

 اإلغريؽ عيكاشة، ثركت،: ، انظر(العدك، كرمي القرص أك الٌرمح، كالمبلكمة، كالمصارعة، كسباؽ المركبات):   األلعاب الٌرياضٌية مثؿ (2)
 .15/23 ، جػ بيف األسطكرة كاإلبداع

 ..333، ص، للز عشتار  الٌسٌكاح، فراس(3)
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، كيمٌزؽ حيِّا كيؤكؿ نيئنا (ثكر يمثؿ ديكنيسيكس)كالفمكت فيبعث اإللو مف جديد، كيقدـ القرباف 

. كيشرب دمو، ثـ يدكركف في الغابات حامميف قمب اإللو القتيؿ

معبد جكبتر، كأبكلك ): ، كعند بنائو مثؿ(4)أٌما المعبد فيك المكاف الٌطقسٌي الممٌيز

تقدـ القرابيف عمى مصاطب الٌذبح كمكائد الٌطعاـ، كالمعبد مشفى لممريض، كالٌنكـ فيو  (كاسككالبيكس

. (5) بالتنكيـ المغناطيسي اليكـةاسترداد لمٌصحة كالعافية، كالمعالجة في المعابد شبيو

ا (Hagnoىاغنك )اليكنانٌية، فإٌنيا تجرم عمى حاٌفة نير  (طقكس الماء)أٌما  ، كتسٌمى أيضن

إلو )(Acheloosأخيمكس )، حيث تيرمى األحصنة الحٌية إلى اآللية البحرٌية، ك(طقكس األنير)

( Thetisثيتس )لية الينابيع، كإ( ليركف)كأٌمو ( سيزيؼ)، كنرسيس رمز الماء كأبكه النير (األنيار

. (1)ممكة الحياة، كمف الٌنير تككف القٌكة كالٌتحٌدم كمكاجية الكاقع كالحياة

ا، كيعٌد اإلفراط فييا ضربن   مف المغاالة ال لزـك لو كال فائدة اكتقٌؿ الٌطقكس الٌركمانٌية تكىجن

، كتطير بيا ركما كؿ خمس (تقديس ركما بالقرابيف)كمف طقكسيـ . (2)منو ، إذ تذبح القرابيفي

مكقدم نيراف : ؛ أم(Flamineفبلميني )سنكات، كيقكـ بالٌطقس خمسة عشر كاىننا يسٌمكنيـ 

. األضاحي

أك القٌفازكف الذيف يستقبمكف  (SALiiالساليكف )، كيقـك بو (الٌرقص المقٌدس)كمف طقكسيـ 

ا . العاـ الجديد المكبرسي )م يمارسيا إخكاف الٌذئاب تاؿ (Lupercaliaلكبركاليا )كمف طقكسيـ أيضن

Luperci .)

                                                 
، دمشؽ، األىالي لمٌطباعة 1 حٌنا عٌبكد، ط: ترجمة،(الميثكلكجيا اليكأاأٌيغ الٌركماأٌيغ اإلسكأدأافٌيغ)مكسكعغ األساطير؛   فكلد، أدمكند، (4)

 .174ـ، ص1997كالٌنشر كالٌتكزيع، 

 .175، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (5)

 .19، صرمكز كطقكس  صدقة، جاف، (1)

ـ، 1988 محٌمد بدراف، بيركت، دار الجيؿ، :، ترجمة(قيصر كالمسيح أك الحضارة الٌركمانٌية)؛  ٌصغ الحضارة  ديكرانت، كؿ كايرؿ، (2)
1/123. 
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ا  العذارل الفستية، : ؛ أمVestal Virgins (3)(طقس البقاء العذرمٌ )كمف طقكسيـ أيضن

أعمارىف بيف السادسة )حيث ييرٌش مكقد الٌدكلة بالماء المقٌدس، ثـ تمبس العذارل الثٌياب البيض 

ـى العيذرٌية خدمة لآللية (كالعاشرة ذا ( فستا)، كييقًسمف قىسى ثبلثيف سنة مقابؿ الٌتكريـ اإلليي الخاص، كا 

. مارسف الجنس ييضربف بالعصٌي كييدففَّ عمى قيد الحياة، كيحٌؽ ليف الٌزكاج بعد ثبلثيف عامنا

 مف خبلؿ الٌطيكر، كالقرابيف التي قد تككف كعكة أك نبيذنا أك ثمارنا أك (1)كمف طقكسيـ العرافة

، حيث يمارس مع المحاصيؿ (طقس الٌتطيير الٌزراعي)كمف طقكسيـ . كبشنا أك كمبنا أك خنزيرنا

. (2)كالماشية بالٌطكاؼ كالٌصمكات كالٌذبائح

أٌما األعياد الٌركمانٌية فحزينة لتقديسيـ المكتى كالعالـ الٌسفمي، كىدفيا استرضاء المكتى 

يبصؽ – في ىذا العيد – كاألب  (Lemuresعيد األركاح المٌيتة )كمف أعيادىـ . كتجٌنب غضبيـ

اذىبي يا أطياؼ .....  أنٌجي نفسي كأبنائي يا أيُّيا الفكؿي األسكد: "مف فمًو فكالن أسكد، كىك ينادم

ا أعياد . (3)"أسبلفي كمف أىدافيا  . Feralia، كالفراليا (Parentaliaالبارنتاليا )كمف أعيادىـ أيضن

.  (4)استرضاء اآللية، كبعض طقكسيـ ييدؼ إلى الفرح كمؿء البطكف كاإلباحٌية الجنسٌية

ا لكبركاليا  كفي ىذا العيد . الحامي مف الذباب (Faunusلئللو فكنس )كمف أعيادىـ أيضن

يمبس جمد المعز ييركؿ كيدعك اآللية إبعاد  (الكاىف)تيقدـ األضاحي مف المعز كالضأف، كالمكبرسي 

الميضٌحى بها مف األركاح الٌشٌريرة، كىـ عندما ييركلكف يضربكف الٌنساء بسياط مف جمكد الحيكانات 

ـٌ تيمقى دمى مف القش في أهر التيبر السترضاء إله الٌأهر، كمف  أجؿ التطهير، كزيادة إأجاب الٌذككر، ث

                                                 
 .1/131   ٌصغ الحضارة،  ديكرانت، كؿ كايرؿ، (3)

 . 1/133  ،  ٌصغ الحضارة،  ديكرانت، كؿ كايرؿ، (1)

 .1/134، الٌسابؽ نفسو  المرجع (2)

 .1/135، الٌسابؽ نفسو  المرجع (3)

 .1/135 ،الٌسابؽ نفسو  المرجع (4)



 50 

ا عيد  كأٌم . (5)"ييمٌجد فيه عضك الٌتذكير في الرٍّجاؿ رمز اإلخصاب"الذم  (Liberليبر )أعيادهـ أيضن

 إعادة الطَّقس مٌرات كمٌرات حٌتى ييمارس خطأ مف األخطاء الٌسمككٌيغ ألٌم طقس مف الٌطقكس ييكجبي 

. (6)بشكؿ صحيح، حٌتى لك كصؿ األمري إلى إعادة الٌطقس ثبلثيف مٌرة

 المتأٌثرة بالحضارة الفرعكنٌية، فمجأت إلى تحنيط الجثث، كرسـ الٌنقكش الفأيقٌيغأٌما الٌطقكس 

عمى الٌتكابيت، كبنيت المقابر نحتنا، كأقيمت الصمكات، كقيٌدمت القرابيف، كالتقت الٌطقكس الكنعانٌية 

 في الٌدفف كالمكت، فالمٌيت ييمٌدد عمى ظيره كالٌرأس مٌتجو نحك الٌشماؿ، (1)مع الٌطقكس الفنيقٌية

. كبجانبو تكضع المصابيح كالٌطعاـ كالٌشراب كزاًد العبكر

مّْؿى نفسيا في عالـ الٌسككف كاليدأة، كسيٌمي القبري بػً  كتكضع مع المرأة المٌيتة زينتيا كحمٌييا لتيجى

أٌما األغنياء فبنكا قبكرىـ مف الحجارة ليتعٌذر سرقتيا مف اٌلمصكص، كأٌما الفقراء . (البيت األزلي)

. (2)فتكابيتيـ خشبٌية، كيكضع فكؽ القبر حجره يينقش عميو اسـ المٌيت

مختمؼ ) في عيده السنكٌم صيفنا أك ربيعنا تقاـ، حيث (طقكس أدكنيس)كمف الٌطقكس الفنيقٌية 

، ثـ (تمثؿ اإللو القتيؿ العائد)، كفي ىذا الٌطقس تصنع الٌنساء ديمىن مف شمع أك طيف مشكم (عميو

تكضع في مداخؿ البيكت، كيتحٌمقف حكليا بثياب الحداد، ثـ يمارس الندبي كالٌصراخ كلطـ الخدكد، 

كضرب الٌصدكر عمى أنغاـ الٌنام الحزينة، ثـ ييطاؼ بصكر أدكنيس في مكاكب جنائزٌية في شكارع 

لية العدؿ ىي الٌشمس، (طقس العدؿ)كمف طقكسيـ . (3)المدينة مع عزؼ الٌرجاؿ كنكاح الٌنساء ، كا 

                                                 
 .1/136، الٌسابؽ نفسو  المرجع (5)

 .1/133، الٌسابؽ نفسو  المرجع (6)

 .82، صميثكلكجيا كأساطير الٌشعكب القديمغ  نعمة، حسف، (1)

 .15، صالقبر في الٌشعر الجاهميٌ   عمراف، ركحي، (2)

 .305، صللز عشتار  الٌسٌكاح، فراس، (3)
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، أٌما الكسكؼ "مكت"كذلؾ العالـ الخفٌي فكؽ الٌسماء كتحت األرض، كالٌميؿ خادـ إللو العالـ الٌسفمي

. (4)ىك لغز الحياة كالمكت (دمكزم)شٌر كعدٌك يبتمع الٌشمس، كابف الٌشمس اإللو 

، فقد أقيمت عمى الجباؿ بعد إقامة المذابح عمييا، كىناؾ االكأعاأٌيغأٌما الٌطقكس الدينٌية 

، (قرباف االبف األكبر)، كييسٌمى ىذا الٌطقس (االبف األكبر أحياننا)قٌدمت القرابيف الحيكانٌية كالبشرٌية 

لبلعتقاد بالحياة بعد - إلقامة الٌطقكس فييا، كدفنكا مع مكتاىـ - عمى شكؿ غرؼ-كبنيت المعابد 

. (1)حاجٌيات كاقعة المٌيت- المكت 

، حيث يحـر لمس المٌيت، (طقس المكت كالدفف): كثيرة، كأىٌميا (2)دشتٌيغاالٌزرأٌما الٌطقكس 

بؿ يكضع عمى برجو عاؿو ليأكؿ منو الٌطير؛ إليمانيـ بقداسة الماء كاألرض، فالماء مصدر خمؽ 

القٌديسة التي تضاعؼ عدد القطيع كاألمبلؾ كالٌثراء "لية الماء، كتيمٌقب بػً إ" أناىينا"اإللية الفارسٌية 

ـٌ كؿ الٌنساء، تعطييٌف الحميب"كاألرض كاألرض مقٌدسة؛ . ، كىي التي تطٌير زرع الٌرجاؿ، كىي أ

ا إيرانيِّا فاسدنا ترؾ عمى األرض شيطاننا بحرينا فمٌكث الماء كاألرض، ثـ قتؿ عمى يد  ألف حاكمن

. (4)أٌما شعائر المٌيت فإٌنيا تيقاـ بعد ثبلثة أٌياـ مف دفنو إيناسنا لمٌنفس. (3)(Ormuzd)أكرميزد 

                                                 
دقة، جاف، (4)  .114، صرمكز كطقكس  صى

 .15ـ، ص2003، فمسطيف، جامعة القدس، مكتبة دار الفكر، 1، طحضارات عالمٌيغ  عدامة، صبلح، (1)

ـ، كظير معى ظييكر بكذا في اليند، كككنفكشيكس .  ؽ521 أك 522كتكفي عاـ . ـ.  ؽ599 أك 598  نسبة إلى زرادشت، كلد عاـ (2)
ٌؿ عقيدتو مف كتاب (أىكرامزدا)في الٌصيف، كنعت بالمخمص لئللو  مجمع العمـ كالحكمة، كتدعك الٌديانة إلى  (Avestaاألفستا )، كجي

التٌناسؿ كالٌتعمير كالعمؿ الٌصالح، كال يؤمنكف بالمبلئكة كال الٌشياطيف، أٌما المكت فيك نتيجة تقٌمب األركاح الٌشريرة؛ لذلؾ حٌرـ لمس المٌيت 
.  كأكجب إلقائو لمٌطير

 .63، صميثكلكجيا كأساطير الٌشعكب القديمغنعمة، حسف، :   انظر

دقة، جاف، (3)  .20، صرمكز كطقكس  صى

، القاىرة، مكتبة الٌدار العربية لمكتاب، 1، ط(معتقدات غريبة ما زالت شائعة)؛ مكسكعغ المعتقدات كالعادات  عبد الٌصمد، محٌمد نكفؿ، (4)
 .53ـ، ص1995
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مف أقكاؿ )دشتٌييف الٌسحر كالتٌنجيـ كاليمكسة كالخرافات مع الٌتراتيؿ كالٌدعاء اكمف طقكس الٌزر

ىٌيا إذنا أٌييا الٌراقكف، ترغبكا بيذا الٌنشيد، فيك نشيدم، : كأقاكيمو عف أحاديث الٌمذات بقكلو (زرادشت

 :(5)تغٌنكا جميعنا بنشيد زرادشت

أٌيها اإلأساف، كيف عمى حذر 

ماذا يقكؿ أصؼ الٌميؿ؟ 

لقد استسممت طكيبلن لمكسف "

كها أأذا أأتبه مف ر ادم "

ف العالـ جٌد عميؽ " كا 

فهك أعمؽ مما يعتقد الٌأهار "

، فيي خمسة مف طقكس القرابيف يختمؼ كؿ كاحد منيا عف (1)الكأفكشيكسيغأٌما الٌطقكس 

األخر،  باختبلؼ العبادة كىدفيا، فعبادة الٌسماء ىدفيا األمطار كاإلغداؽ عمى األرض ماء، كعبادة 

خراجو، كعبادة أركاح المكتى في المعبد ىدفيا تكثيؽ الٌصمة  األرض ىك تحفيز عمى إنبات الٌنبات كا 

كىذه العبادات . بيف الٌسمؼ كالخمؼ، أٌما عبادة الجباؿ كاألنيار فيدفيا تقديس األركاح اإلنسانٌية

. (2)يككف عمى رأسيا رٌب العائمة أك األخ األكبر سنِّا في العشيرة

                                                 
 .348ت، ص.  فميكس فارس، بيركت، دار المقمـ، د:، ترجمةهكذا تكٌمـ زرادشت  نيتشيو، فريدريؾ، (5)

، كاسمو كنػچ، مشتؽ مف اسـ قبيمتو، "Tsou" تسك"في مدينة . ـ.  ؽ551 نسبة إلى ككنفكشيكس، مؤسس العقيدة الٌصينٌية، كلد سنة (1)
، ككاف ابننا غير شرعٌي، تكفي كالده كعمره ثبلث سنكات، عاش "رئيس ككنج كفيمسكفيا: " تعني الرئيس أك الفيمسكؼ، أمFutzeكفكتس 
. ـ.  ؽ479، ثـٌ عمؿ قاضينا كحاكمنا ككزيرنا، ثـٌ مات في سنة Laotze" لكتس"كمف أساتذتو الفيمسكؼ . يتيمنا
 . 73، صالٌدياأات القديمغأبك زىرة، محٌمد، : انظر 

 .www.bayynat.org: اأظر  (2)
www.alkalema.us 

http://www.bayynat.org/
http://www.bayynat.org/
http://www.bayynat.org/
http://www.alkalema.us/
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، تقديـ القرابيف العائمٌية، كقبؿ إجراء الٌطقس يتقدـ رٌب (عبادة األسبلؼ)كمف طقكسيـ في 

أنا العابد الحفيد فبلف الفبلني، : األسرة كيجثك عمى ركبتيو أماـ الٌمكحات كالٌتماثيؿ اإلليية كىك يرتؿ

. ، كىذه التراتيؿ تيدؼ إلى طرد األركاح الٌشٌريرة"أتقٌدـ قرباننا لكـ

، كلذا اعتبر اإلمبراطكر (Hero – Worshipتقديس البطكلة، )كمف الٌطقكس الكنفكشيكسية 

البطؿ، الكاىف األكبر لمٌشعب، كلو قٌدمت القرابيف تقديسنا لمبطكلة في مذابح معبد الٌسماء كاألرض 

كمعبد الٌشمس كالقمر كمعبد الٌزراعة، كنحرت القرابيف في مذابح األرض كالحبكب، كاٌتسمت طقكس 

. (3)األمراء اإلقطاعٌييف بالٌركعة كالجماؿ

، فكانت تعقد في المعابد الجميمة المزٌينة بالرسكمات (1) في الصيفالبكذيغأما الطقكس 

، أم فراغ (طقس مكسـ الفراغ)تقٌدـ القرابيف، كمف طقكسيـ " الصنـ"كالفنكف الجميمة، كلبكذا 

اإلنساف مف عممو الٌزراعي الشاؽ، ففي الصيؼ تقؿ األعماؿ الٌزراعية كتبدأ إجازة طقسٌية كما قاؿ 

المكاكب جميمة، كتحفيا البيجة، كالرقص باألجساد : " بقكلو(2)عنيا ككصفيا الدكتكر أحمد شمبي

شبة العارية، كناية عف الزىد كاإلقبلؿ في الحياة، كتسير المكاكب الفرعٌية باٌتجاه المككب العاـ، 

كفي نياية الٌسير يصطٌؼ الٌرجاؿ جالسيف لحبلقة رؤكسيـ، كتقكـ النساء بسكب الماء عمى رؤكسيـ 

بالٌصابكف، ثـ تدىف رؤكسيـ بمادة صفراء، ثـ يغسمكف ليدخمكا غرفنا مجاكرة، فيرتدكف لباس المعبد 

                                                 
الييئة المصرٌية العاٌمة ) محٌمد غريب جكدة، مصر، مكتبة الٌشركؽ :، ترجمةمكجز تاريخ العالـ كالحضارة في الٌصيف  نيدىاـ، جكزيؼ، (3)

 .147ـ، ص1995، (لمكاتب

(1)
، كاف أميرنا مف أسرة نبيمة، تزٌكج كىك في التٌاسعة عشرة مف عمره، ثـٌ ؿـ في بمدة عمى حدكد نيبا.  ؽ560 نسبة إلى بكذا، كلد سنة –

ىجر زكجتو عندما بمغ التٌاسعة كالعشريف مٌتجينا نحك الٌزىد كاألحراش كالغابات، كفي الٌسادسة كالثبلثيف شعرى بالمعرفة، كمات عندما بمغ 
. الٌثمانيف مف عمره

 .53 ص،(مقارأغ األدياف)الٌدياأات القديمغ؛ أبك زىرة، محٌمد، : اأظر 

 . 188ـ، ص1976، القاىرة، مكتبة الٌنيضة المصرٌية، 4 ط،(الهأدكسٌيغ، الجأيأٌيغ، البكذٌيغ)أدياف الهأد الكيبرل؛   (2)
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، كبعد ذلؾ يستأنؼ المككب سيره إلى المعابد "، ثـ يتناكؿ الجميع الٌطعاـ(قماشنا أصفر فاقع المكف)

. (3)البكذٌية عمى أنغاـ الجكقة المكسيقٌية كبمشاركة الٌنسكة

أعكذ ببكذا : "كاٌلذم يظير في نذكر ثبلثة ىي (قسـ الٌراىب الٌبكذم لبكذا) (4)كمف طقكسيـ

كىذه الٌتعاكيذ الٌثبلثة ىي قسـ الٌراىب . (5)"بإيماف، كأعكذ بالعقيدة بإيماف، كأعكذ بالٌرىبانٌية بإيماف

كفي طقكسيـ استخدمكا الٌشمكع كالماء . الٌبكذم لبكذا الذم قير الٌشيطاف كترؾ الماؿ كاألىؿ

المقٌدس كالبخكر كالمسبحة، كالثٌياب الخاٌصة، كالٌمغة الكينكتٌية، كالٌصياـ، كاالعتراؼ بالخطيئة، 

. (6)كتدشيف القٌديسيف

كالٌطقكس البكذٌية تأممٌية في بعضيا، كخاٌصة الحٌج إلى المعابد في نيباؿ كاليند، إذ يبدؤكف 

الٌطقس بمباس قطعة قماش بٌنٌية لمرجاؿ كبيضاء لمٌنساء، كيحمؽ الرجاؿ كالٌنساء رؤكسيـ، كيجمسكف 

عبادة - مترٌبعيف–الجمكس تحت األشجار )مترٌبعيف حاسرم الٌرؤكس، كعيكنيـ نحك بكذا، 

مٌرات، ثـ  (10-3)، ثـ تركع الٌنساء أماـ األجراس كالٌتماثيؿ مٌرة كاحدة كيسجدف مف (1)(تأٌممٌية

يتكٌجيف لقرع األجراس ثبلث مٌرات، ثـ يطفف بالمعبد مٌرة، كبعد ذلؾ يحٌركف األجساـ االسطكانٌية في 

، أٌما الٌرجاؿ فيدخمكف غرفة الٌشمكع المينيرة ذات الباب الكاحد، كلمباب ستارة جمدٌية (2)سكر المعبد

 بضـٌ اليديف فكؽ يحيُّكفيدخؿ العابدكف حيث حاجبة لمٌشمس، كيمنع دخكؿ الغرفة بالحذاء الجمدٌم، 

الٌصدر، كبعد ذلؾ يخرجكف لؤلجراس الٌثبلثة كيقرعكف كبلن منيا ثبلث مٌرات، ثـ االنتياء بالٌطكاؼ 
                                                 

 .97ـ، ص1995، لبناف، دار الفكر المبناني، 1، طالٌدياأات الكضعٌيغ الحٌيغ في الٌشر يف األدأى كاأل صى  العريبي، محٌمد، (3)

 .53، صالٌدياأات القديمغ  أبك زىرة، محٌمد، (4)

 .102 الٌسابؽ، صالمرجع  (5)

 .1/198،  ٌصغ الحضارة  ديكرانت، كؿ كايرؿ، (6)

، مصر، مكتبة الٌدار العربية 1 ط،(معتقدات غريبغ ما زالت شائعغ)مكسكعغ غرائب المعتقدات كالعادات؛  عبد الٌصمد، محٌمد كامؿ، (1)
 .33ـ، ص1995لمكتاب، 

ف، أٌما المدخؿ الٌرسمي فيذىب إلى ساحة مبٌمطة باألحجار، حيث تكجد أجراس ثبلثة ممكٌكف مف سكر كفناء كمدخؿ: "المعبد الٌبكذم  (2)
كمب ممٌطخ بالٌدماء ، ككمبة ممٌطخة بالٌدماء، كفيؿ )كبيرة، كخمؼ األجراس درج يصعد إلى قٌبة المعبد، كفي أعمى الٌدرج ثبلثة تماثيؿ كبيرة 

". متٌكج
 . 34، ص، مكسكعغ غرائب المعتقدات كالعاداتعبد الٌصمد، محٌمد كامؿ: اأظر 
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أٌما طقكس الٌصبلة فيي سبع صمكات في اليكـ الكاحد، تيؤٌدل بجانب مكقد نارو . بالمعبد نصؼ دكرة

 .ال ينطفئ أبدنا، كسبعة أكافو صغيرة مممكءة بالماء، كىدفيا مناجاة بكذا حٌتى يرضى

أٌما طقس الٌزكاج البكذم، فيسير مككب الٌزكاج يحٌفو الٌرجاؿ كالٌنساء مع المكسيقا كالغناء، 

يستقبمو األىؿ بإناءيف مف ماء كلبف رمزان لمخصكبة كالٌطيارة  (أىؿ العريس)كعندما يصؿ المككب 

ـٌ يجمساف، كيجمس  ـٌ يتقٌبؿ العريساف اليدايا، ث  (أعمى درجة دينٌية بكذٌية): (البٌلما)كاالمتبلء، ث

. (3)أماميما، فيتمك كيشرب الٌنبيذ كيعمف الٌزكاج

أٌما عقائد ما بعد المكت عندىـ فإٌنيا تقكـ عمى حرؽ الجٌثة مباشرة أك بعد شير، إذ ييقٌدـ 

ـٌ تحديد مكعد  أىؿ المتكٌفى إلى المعبد قطع القماش ليضع فكقيا خرائط الٌنجكـ كاألفبلؾ، كعميو يت

، ثـ تبدأ طقكس الحداد بعد اليكـ الٌرابع مف (البٌلما)الحرؽ، كبعد ذلؾ يقٌدـ أىؿ المتكٌفى اليدايا لػً 

، كبيف (الٌرابع، كالٌسابع، كالحادم عشر، كالٌرابع عشر، كالتٌاسع كاألربعيف: أٌياـ الحداد ىي)الٌدفف 

تتكٌقؼ الٌصبلة، كفي اليكـ الخمسيف يقٌدـ الجيراف  (الحادم كالعشريف كالتٌاسع كاألربعيف)اليكميف 

كالبٌلمٌيكف الٌطعاـ كالٌشراب كالٌنبيذ ألىؿ المٌيت، حينئذ تبدأ الٌصمكات كالٌدعكات بجمب الٌسعادة ألىؿ 

   . (1)المٌيت

، كتخٌص Self – Hypnosisكالتٌأٌمؿ كتنكيـ الٌذات  (Yogaاليكجا، )كمف طقكس البكذٌييف 

. (3)، كليا أدكاتيا الخاٌصة مف مباخر كطبكؿ كقناديؿ كأجراس كأصداؼ(2)ىذه الٌطقكس أىؿ الٌديف

اإلنساف التحمي   كىذه الٌطقكس نابعة مف المعتقد البكذم، فالحياة الٌدنيكٌية مؤقٌتة، كعمى

. (4)الٌطاعة لئللو بالقرابيف باألدب كاألخبلؽ كيقٌدـ

                                                 
 .46، صمكسكعغ غرائب المعتقدات كالعادات  عبد الٌصمد، محٌمد كامؿ، (3)

 .47، صمكسكعغ غرائب المعتقدات كالعادات  عبد الٌصمد، محٌمد كامؿ، (1)

ـ، 1995، مصر، مكتبة الٌشركؽ، الييئة المصرٌية العاٌمة لمكتاب، 1، طمكجز تاريخ العالـ كالحضارة في الٌصيف  نيدىاـ، جكزيؼ، (2)
 . 427ص

(3)  www.rmhb.com.cn . 

http://www.rmhb.com.cn/
http://www.rmhb.com.cn/
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طقكس المعبد، كطقكس :  (6) فيي تترٌكز حكؿ ثبلثة أنكاع ىي(5)الهأدكسٌيغأٌما الٌطقكس 

حرؽ المٌيت، كطقكس الٌصبلة، أٌما األكلى فمكانيا المعبد الٌنظيؼ المعٌطر الجاىز ألداء المصٌميف 

صبلتيـ ثبلث مٌرات يكميِّا، كالماء خير ما يبدأ بو لمٌتطيير مع الٌزىكر كالعطكر، كيبدأ الكاىف 

بالٌتعكيذات، كيركع تحت قدمي الٌصنـ مع المتعٌبديف، كيرفع الكاىف يديو داعينا اإللو، كبعد الٌصبلة 

ـٌ يخرج ، فتبدأ بغسؿ المٌيت بالماء، (طقكس حرؽ المكتى)أٌما الثٌانية . يرٌش الكاىف نفسو بالماء ث

، (الٌنار المحترمة)كمٌرة أخرل بالماء المعٌطر، كتغمؽ كؿ فتحات الجسـ ثـ يحرؽ الجسـ بالٌنار 

تيتمى ؼ، أٌما الٌتراب المتبٌقي مف الحريؽ ( ذك الرَّائحة الٌطيّْبةالحطب المحتـر)كيمقى عمييا الحطب 

، إذ ال كجكد لمٌصبلة الجماعٌية بؿ (طقكس الٌصبلة)أٌما الٌطقكس الثٌالثة . عميو الٌتعاكيذ كالٌتراتيؿ

فردٌية برفقة الكاىف كالٌترانيـ أك بدكف الٌترانيـ، كالٌرجؿ يجمس مترٌبعنا لمعبادة كالٌصبلة، أٌما المرأة 

. فتجثك عمى ركبتييا

كيتكزع إلى أربعة طقكس رسمٌية . (1)(االثناف كالعشركف شرطنا)ٌم لو شركطو كسىنداؿكالٌزكاج 

ـٌ يسير العريساف فكؽ بيض، كييرمى : األكؿ: (2)ىي التٌقابؿ الٌزكجي عمى بعد سبع خطكات، ث

مشي الٌزكجيف : كالثٌالث. ربط يدٌم الٌزكجيف: كالثٌاني.  الٌزىكر، ثـ يمتقياف في كسط الٌطريؽاعمييـ

ككاف الٌطقس غالبنا ما يقاـ في المعبد . مع بعضيما كناية عف الٌتكٌحد، ثـ يبارؾ الكاىف ىذا الٌزكاج

كالٌطقس يقكـ بو الكاىف، كالمحارب يذىب لمحرب، ككؿّّ يذىب . (3)("أكريسة"مثؿ معبد بيك كنيشك )

 (ميريتا)ىذا إضافة إلى مصاحبة الٌرقص لمٌطقس اليندٌم ذم الٌدالالت المختمفة، فرقصة . إلى عممو
                                                                                                                                               

 .25ـ، صCel ،2002، حمب، مركز اإلنماء الحضارم 1، ترجمة محمكد منقذ الياشمي، ط، البكذٌيغ الفمسفغ الحٌيغ  أكيدا، دايساكك(4)

ابتداء مف القرف الثامف قبؿ الميبلد، نسبة إلى  (البرىمٌية)  نسبة إلى اليندكس، جمعت تقاليد اليند كعاداتيـ كأخبلقيـ كأطمقكا عمييا اسـ (5)
. ، كقد تكٌلدت ىذه الٌديانة لحاجة اآلٌرٌييف لتنظيـ حياتيـ(Brahma)براىما 

 .39، صأدياف الهأد الكبرلشمبي، أحمد، : اأظر 

 .137ـ، ص1983، الككيت، دار القمـ، 2 ط،(دراسغ في الأحؿ كاألهكاء القديمغ في الٌشرؽ)آلهغ في األسكاؽ؛   شمبي، رؤكؼ، (6)

 .142 ص،(دراسغ في الأحؿ كاألهكاء القديمغ في الٌشرؽ)آلهغ في األسكاؽ؛   شمبي، رؤكؼ، (1)

 .142 ص، نفسو الٌسابؽالمرجع  (2)

 .270ـ، ص1948، فمسطيف، دار إحياء الكتب العربٌية، 1، طحضارات الهأد  لكبكف، غكستاؼ، (3)
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تعٌبر عف الٌتراث،  (بيارا تاناتياـ)تعٌبر عف الفكرة، كرقصة  (نيريتيا)تعٌبر عف الجماؿ، كرقصة 

كالٌراقصكف يمبسكف األقنعة عمى الكجكه، كاألغطية عمى الٌرؤكس مع تمكيف الكجو، بؿ ذىبكا إلى 

.  (4)يعبد في المعابد (إلو الٌرقص) (شيفا)أبعد مف ذلؾ في عبادة الٌرقص، حيث اإللو 

 

كأٌما الميرجانات فأىٌميا . (عيد اإللو كريشنا)عيد جكفيندا : (1)أٌما أعيادىـ فأىٌميا

. (2)(ىكلى)ك (الٌركسيرا)كمككب  (النافراترل)

ا  كجة أف تيدففلٌزكج افبعد مكت . (حرؽ األرممة حٌية)كمف طقكسيـ أيضن  بعد حرقيا، يحؽ لمزَّ

فالحياة ليا مف بعد مكتو حقيرة، لذا يحمؽ شعرىا، كتتجٌرد مف زينتيا، فتفٌضؿ الحرؽ عمى الحياة؛ 

. (3)لمٌنظرة الٌسٌيئة مف الٌناس ليا، مقابؿ كعد الكٌياف ليف بالحياة الخالدة بعد المكت

ـٌ إجراء ىذا الٌطقس بكضع رأس الٌزكجة عمى مخٌدة مف الخشب كظيرىا مسند إلى لكح  كيت

خشبٌي، كتكثؽ إلى منتصؼ جسدىا، ثـ تمسؾ بجٌثة زكجيا المٌيت كىي جاثمة عمى ركبتييا لمدة 

ـٌ تيحرؽ في جكو  نصؼ ساعة، كبعد ذلؾ تطمب الحرؽ بنفسيا كبمسانيا كىي تمبس أجمؿ الٌمباس، ث

مف اإلنشاد مف قريباتيا الٌمكاتي يتقاسمف الحمٌي بعد حرقيا، كالٌشرؼ العظيـ ألخييا األكبر اٌلذم 

. يٍدفعيا لحرؽ نفسيا

ا ، فركثيا ماٌدة مقٌدسة يتبرككف بو، (4)كقد كانت األبقار محكر طقسو ىندٌم تعٌبدٌم أيضن

ذا ماتت .  األكؿ، كجمدىا ال ييمبس كال ييصنع منو شيءلىكبكليا خمر مقٌدس، كلحميا عصٌي ع كا 

                                                 
 .195، صمكسكعغ غرائب المعتقدات كالعادات  عبد الٌصمد، محٌمد كامؿ، (4)

 .452ـ، ص1994، القاىرة، دار األميف، 1، طمكسكعغ أغرب األعياد كأعجب االحتفاالت  عبد الفتٌاح، سٌيد سابؽ، (1)

 .450 الٌسابؽ، صالمرجع  (2)

 .31، صمكسكعغ غرائب المعتقدات كالعادات  عبد الٌصمد، محٌمد كامؿ، (3)

 .3/208،  ٌصغ الحضارة  ديكرانت، كؿ كايرؿ، (4)
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حمبلت لحماية األبقار، كقد اعتبرىا – تقديسنا ليا  - (5)ديفنت بطقكس دينٌية سامية، كقاد غاندم

".  رمزنا لكؿ العالـ الكاقع تحت سمطة اإلنساف"

مجمكعة  (شرعة ماتك)، كتعتبر (6)(عبادة العبلقات الجنسٌية كتقديـ القرابيف)كمف طقكسيـ 

 .(7)قكاعد لطقكس اإلنساف منذ كالدتو كحٌتى كفاتو

كيككف الٌطقس خارج القرية أك . (2)(تعظيـ الكامي الٌرئيس) (1)كمف الٌطقكس الٌشنتكية

الٌتجٌمعات البشرٌية، كيككف في مكاف مكٌكف مف أركاؽ خشبٌية ترمز إلى الخركج عف عالـ اإلنساف 

ا . (الكامي)كالٌدخكؿ إلى عالـ  ، كطقس (حماية البشر مف غضب الٌطبيعة)كمف طقكسيـ أيضن

باإلضافة . (3)، كىك طقس دكرم زراعي ييدؼ إلى التٌقديس مف أجؿ استرضاء اآللية(ماتسكرم)

. إلى طقكس الٌصمكات التي تستخدميا طبقة الكينة

جراء . كيمكف ممارسة الٌطقكس الٌشنتكية تحت شجرة ساكامي المقٌدسة كينتيي في المعبد كا 

ـٌ  ـٌ التصفيؽ باليديف ث الٌطقس باألدعية كالٌرقص، كلممعبد طقكس زيارة، كتبدأ بغسؿ اليديف، كالفـ ث

ـٌ (Shinsenشينسف )" اغتساؿ كتناكؿ القرباف المقٌدس"االنحناء كالٌتكٌسؿ لآللية  ـٌ الٌصبلة، ث ، ث

.   (5)، كطقكس الٌطعاـ(4)الٌرقص

                                                 
 .38ـ، ص1993، بيركت، دار الٌنيار لمٌنشر، 1 ط،(أشكؤها، كتطٌكرها)األدياف الحٌيغ؛   صعب، أديب، (5)

 .3/227،  ٌصغ الحضارة  ديكرانت، كؿ كايرؿ، (6)

 .35 ص،(أشكؤها، كتطٌكرها)األدياف الحٌيغ؛   صعب، أديب، (7)

، كتعني طريؽ اإللية، كظيرت في القرف الٌسادس الميبلدم (ShenTao)ىي كممة مشتٌقة مف كممتيف صينٌيتيف : (الٌشنتك)  نسبة إلى (1)
 أم Kogiki" ككجيكي"، ككتابيا المقٌدس ىك Kami (الكامي)بعد دخكؿ البكذٌية إلى الياباف، لتعٌبر عف الٌتراث الٌديني القديـ، كىي طريؽ 

 .280، ص، الٌدياأات الكضعٌيغ الحٌيغ في الٌشر يف األدأى كاأل صىالعريبي محٌمد:  اأظر.(تاريخ األحداث الماضية)
(2)

  ar. wikipedia.org . 
(3)

  www.bayynat.org . 
 .280، صالٌدياأات الكضعٌيغ الحٌيغ في الٌشر يف األدأى كاأل صى  العريبي، محٌمد، (4)

(5)  www.nisaba.net . 

http://www.bayynat.org/
http://www.bayynat.org/
http://www.nisaba.net/
http://www.nisaba.net/
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االغتساؿ )الٌطيارة، كالتعٌمد : ، فيي كثيرة أىٌميا(الٌصابئة المنداء) (6)المأدائٌيغأٌما الٌطقكس 

الٌمباس الٌطقسٌي األبيض، كغصف : ، كأٌما أدكات الٌطقكس فيي(بالماء الجارم مثؿ ماء الٌنبع

ا ثماني ركعات، )كمف طقكسيـ الٌدفف، كطقكس الٌصبلة . الٌزيتكف، كالعصا ثبلثة فركض، صباحن

كظيرنا خمس ركعات، كمساءن خمس ركعات، مع صمكات الٌنكافؿ
(1)  .

، (الٌصكـ الكبير كالٌصكـ الٌصغير)، كطقكس القرابيف كالٌصياـ (2)ككذلؾ طقكس الكضكء

.  كالٌطيارة، كالمسح بالٌزيت(3)كطقكس المكت، كطقكس الٌتعميد

، فإٌنيا تكٌكنت ضمف إطار المعتقدات الييكدٌية المستمٌدة مف (4)اليهكدٌيغكأٌما الٌطقكس 
. (5)(التكراة)الكتاب الٌسماكم األٌكؿ 

                                                 
طكائؼ سامية قديمة، كىي مقتبسة مف اليندٌية كالزردشتٌية كالمسيحٌية، فمندا ىي المعرفة، كالٌصابئة بدأت نكاتيا في بيكت : الٌصابئغ  (6)

كليـ . (أبناء ا): ، أم(المارييف): أم (ميريام)نكتي لممنداء ىك قالقسـ السيمي مف كادم الٌرافديف، كاالسـ الؾ )المعرفة مف سيؿ شنغار
 (إلو الٌنكر)، كلغتيـ بابمٌية كىكرامية كعربٌية، كاعتقدكا باٌف ا كاحد يدعى (االسـ الٌسكمرم)ألنيـ سكنكا ميساف  (الميسانيكف)اسـ آخر ىك 

، كىي فئة نبذىا اإلسبلـ كالقرآف الحنيؼ إذ ذكرىـ ا  في كتابو عٌز كجٌؿ، حيث (أكتراس)لية تيدعى إكتكجد دكف اإللو . (سٌيد العظمة)أك 
:  قاؿ

(.  69: )المائدة (...إٌف اٌلذيفى آمنيكا كاٌلذيفى ىاديكا كالٌصاًبئكف ) 
(. 62: )البقرة (....كاٌلذيفى ىاديكا كالٌنصارل كالٌصاًبئيفى ) 
(. 17: )الحجٌ  (... كالٌصاًبئيفى كالٌنصارل كالمجكس) 

. 51 صميثكلكجيا كأساطير الٌشعكب القديمغ،نعمة، حسف، : اأظر 
           www.alkader.net  .

 .506، ص، المعجـ المفهرس أللفاظ القرآف الكريـ           عبد الباقي، محٌمد فؤاد

(1)  www.alkader.net . 

(2)  www.mandeans.com . 

. 94ـ، ص1996، سكريا، دار المدل لمثٌقافة كالٌنشر، 1، ط(المأدائٌيكف كمعتقداتهـ الٌديأٌيغ)أصكؿ الٌصابئغ؛   سباىي، عزيز، (3)
     www.khayma.com . 

، كالييكد كممة معناىا الٌتكبة رجكعان إلى اآلية الكريمة (4) : األعراؼ] (إٌنا ىيدنا إليؾى ):   نسبة إلى الييكد، كىي مف ىادى ييكدي ىكدنا، أم تابى
، كعف ابف جريج سٌمكا لتكبتيـ عف عبادة العجؿ، كقيؿ سٌمك كذلؾ نسبة إلى ييكذا أكبر أبناء يعقكب، ثـ عٌربت الٌذاؿ داالن، أك ألٌنيـ [156
ككتابيـ الٌتكراة، . كالييكد اسـ جمع كاحدىـ ييكدمٌ . عف اإلسبلـ كديف مكسى، اك ألٌنيـ يتيٌكدكف يتحٌرككف عند قراءة الٌتكراة (مالكا)ىادكا 

تعالى خمؽ آدـ بيده، كخمؽ جٌنة عدف بيده، ككتب الٌتكراة –إٌف ا : "صٌمى ا عميو كسٌمـ –كقد قاؿ رسكؿ ا . كىك أٌكؿ كتاب سماكمٌ 
:  عٌز كجٌؿ في كتابو العزيز، فقاؿ–، كقد ذكرىـ ا "بيده

[.      113: البقرة ](كقالت الييكدي ليسًت الٌنصارل عمى شيء) 
[. 120: البقرة] (كلف ترضى عنؾى الييكدي كال الٌنصارل حٌتى تتٌبع مٌمتيـ) 
[. 18: المائدة] (كقالت الييكد كالٌنصارل نحف أبناءي اً ) 
[. 51: المائدة] (يا أٌييا اٌلذيف آمنكا ال تٌتخذكا الييكدى كالٌنصارل أكلياء) 
[. 64: المائدة] (كقالت الييكد يد ا مغمكلةه ) 

http://www.alkader.net/
http://www.alkader.net/
http://www.alkader.net/
http://www.alkader.net/
http://www.mandeans.com/
http://www.mandeans.com/
http://www.khayma.com/
http://www.khayma.com/
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كعندما يمارس حاخامات الييكد طقكسيـ الٌدينٌية، فإف اليدؼ منيا تحقيؽ الكحدة اإلليٌية 

قبؿ  (الكاباليو)، كليذا تيتمى األفكار الٌصكفٌية الييكدٌية (6)(اإللو الٌذكر كاإللية األنثى)الكاممة بيف 

كىـ ..." لممقٌدس المبارؾ كشخصٌيتو [الجنسي]مف أجؿ المجمع : "(7)أداء معظـ الٌطقكس، فيقكؿ

. كخاٌصة في تأدية الٌصبلة كغسؿ األيدم" يخدعكف المبلئكة أك يسترحمكف الٌشيطاف"بيذه الٌطقكس 

، كىذا الٌطقس يعكد إلى طقكس الٌزكاج المقٌدس في العراؽ (1)(الٌزكاج المقٌدس)كمف طقكسيـ 

لمٌذكر  (برمتسفاه)، اٌلذم انتقؿ منو إلى ببلد كنعاف، كيبدأ الٌزكاج بعد بمكغ سٌف الٌتكميؼ (2)القديـ

. أٌما الٌذكر فعندما يبمغ الثٌالثة عشرة، كأٌما األنثى عندما تبمغ الثٌانية عشرة. لؤلنثى (بت متسفا)ك

مف  (بمكغ سٌف الٌتكميؼ الرسمي)كطقس سٌف الٌتكميؼ يختمؼ عف طقس الٌزكاج المقٌدس كاحتفاؿ 

الممكف عقده في البيت أك في المعبد، كيكٌمؼ إجراء الٌطقس الكالديف األمكاؿ الٌطائمة كالٌتجييزات 

. (3)الكثيرة مف أجؿ إقامتو، كيحضره األىؿ كالمدعٌككف مف الٌناس

كطقس البمكغ يتيح لئلنساف ممارسة الٌطقكس الٌدينٌية بحرٌية، كىي سٌف تشير إلى اكتماؿ 

كمف طقكسيـ الختاف . (األكامر كالٌنكاىي)، أم (الميتسفكت)الٌنضج كالقدرة عمى تطبيقو 

(Circumcision) . ق)كبالعبرٌية ّى كيحدث ىذا الٌطقس (. عيد الختاف)، أم (بريت ميبلَّه)أك ( ميبلَّ

                                                                                                                                               

. 941، ص، المعجـ المفهرس أللفاظ القرآف الكريـعبد الباقي، محٌمد فؤاد: اأظر 
 .229ـ، ص1992، بيركت، دار الكتب العممية، 2، ط، الممؿ كالٌأحؿ          الٌشيرستالي، محٌمد بف عبد الكريـ

 .281، صاألسطكرة كالمعأىالٌسٌكاح، فراس، :   اأظر

. 345، صللز عشتارالٌسٌكاح، فراس : اأظر .281المرجع الٌسابؽ نفسو، ص:  اأظر  (5)
. 319 ص ٌصغ الٌدياأات،     مظير، سميماف، 
ـ، 1997، بيركت، شركة المطبكعات لمٌتكزيع كالٌنشر، 3، ط( عاـ3000كطأة ) الٌدياأغ اليهكدٌيغ كتاريخ اليهكد؛     شاحاؾ، إسرائيؿ، 

 . www.bayyanat.org  .67ص

 .62، صالديانة الييكدية كتاريخ الييكد  شاحاؾ، إسرائيؿ، (6)

 .68 الٌسابؽ نفسو، صالمرجع  (7)

ـ، 2002، بيركت، المؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات كالٌنشر، 1 ط،( راءة في الخطابات الميثكلكجٌيغ)األسطكرة كالٌتكراة؛ المعمكرم، ناجح،   (1)
 .151ص

 .153 الٌسابؽ، صالمرجع  (2)

، 1999، القاىرة، دار الٌشركؽ، 1 ط،(أمكذج تفسيرم جديد)مكسكعغ اليهكد كاليهكدٌيغ كالٌصهيكأٌيغ؛   المسيرم، عبد الٌكىاب محٌمد، (3)
5/208. 

http://www.bayyanat.org/
http://www.bayyanat.org/
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عيد )كييسٌمى . بعد كالدة الٌطفؿ بسبعة أٌياـ عمى األكثر، حٌتى لك اضٌطٌركا إلى خرؽ يكـ الٌسبت

، كتعقد (4)، كييدؼ إلى تقٌبؿ الحدكد كطاعة ا، كيعتبر الختاف عند الييكد قرباننا بشريِّا لآللية(الٌدـ

. صبلة خاٌصة عند إجرائو

ـٌ الٌذبح (شحيطاة)، كبالعبرٌية (Ritual Slaughterالٌذبح الٌشرعي )كمف طقكسيـ  ، إذ يت

ا دقيقنا، كالذم يقكـ بيا  المعتمد مف  (الشكحيط)بسٌكيف خاٌصة، بعد فحص الحيكاف أك الٌطير فحصن

. قبؿ الحاخامات

، (في العاشر مف أيمكؿ)، حيث يصكمكف يـك الغفراف (Fasting)كمف طقكسيـ الٌصكـ 

كىك يكـ خراب الييكؿ، كيكـ الٌسابع عشر مف تٌمكز، كيكـ العاشر مف  (التٌاسع مف آب)ككذلؾ 

، (تعنيت إستر)، كيكـ الثٌالث عشر مف آذار صكـ (تسـك جاديبل)طيبت، كيكـ الثٌالث مف تشرم 

كصياـ أسابيع الحداد الٌثبلثة، بيف الٌسابع عشر مف تٌمكز كالتٌاسع مف آب، كأٌياـ الٌتكفير العشرة 

، كأكبر عدد ممكف مف أٌياـ أيمكؿ، كأكؿ يكمٌي اثنيف كخميس مف كٌؿ (بيف رأس الٌسنة كيكـ الغفراف)

شير، كثاني يكـ اثنيف بعد عيد الفصح كعيد المظبٌلت، كالٌسابع مف آذار، كذكرل مكت األب أك 

، كعند سقكط (الككابيس)األستاذ، كصـك العركسيف يكـ عرسيما، كبعد رؤية األحبلـ المزعجة 

 كيمنع الٌشراب كالٌطعاـ كالجماع الجنسٌي كارتداء األحذية الجمدٌية لمٌدة خمس كعشريف ،لفائؼ الٌتكراة

. (1)ساعة عند صياميـ

، فيي أىـٌ الٌطقكس التي تقاـ في (Jewish Prayers)أٌما طقكس الٌصمكات الييكدٌية 

كمع تقٌدـ الٌزماف تجٌردت الٌصمكات مف القرابيف، . المعابد، كفييا تقٌدـ القرابيف كالتٌبٌرعات لآللية

أٌما عدد الٌصمكات فيي . كالٌصبلة كاجبة؛ ألنيا بديؿ القرباف، بؿ غدت الٌصبلة ىي القرباف نفسو

، كصبلة (منحة)، كصبلة نصؼ الٌنيار، كىي صبلة القرباف (شحاريت)صبلة الٌصبح : - ثبلثة
                                                 

 .207، ص نفسو الٌسابؽالمرجع  (4)

 .5/214، مكسكعغ اليهكد كاليهكدٌيغ كالٌصهيكأٌيغ  المسيرم، عبد الٌكىاب محٌمد، (1)
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ـٌ يمبس المتعٌبد شاؿ الٌصبلة . (معاريؼ)المساء  كتمائـ  (طاليت)كقبؿ الٌصبلة تغسؿ اليداف، ث

ـٌ (اليرممكا)، كتغطية الٌرأس بقطعة (تفيميف)الٌصبلة  ، كقبؿ الٌصبلة تككف األدعية كاالبتياالت، ث

أٌما . ("القاديش"شيادة الٌتكحيد الييكدٌية كاألدعية، كالٌتسابيح )كالٌصبلة تحتكم . قراءة أسفار مكسى

كيككف اتجاه الٌصبلة نحك . (النعيبلة)صبلة الغفراف فتبدأ بدعاء الٌنذكر، كتنتيي بصبلة الختاـ 

ف كاف المصٌمي في القدس فيكٌجو كجيو نحك الييكؿ . (2)القدس، كا 

، (Behedictions and Curses) (االبتياالت كالمعنات)كمف طقكس الييكد األدعية 

كمنيا أدعية األكامر كالٌنكاىي، كأدعية تناكؿ الٌطعاـ، كأدعية المناسبات، كأدعية الٌنجاة مف الٌضيؽ، 

كأىـ األدعية عندىـ كعماد صبلتيـ . كدعاء الٌشير، كدعاء القمر، كدعاء الٌشمس، كدعاء الٌطريؽ

دعاء : ، كىي(Eighteen Benedictions) (عميداه– شمكنة عسريو )ىي الٌثمانية عشر دعاء 

اآلباء، كدعاء القٌكة، كدعاء التٌقديس، كدعاء الذىكاء، كدعاء الٌتكبة، كدعاء المغفرة، كدعاء 

الخبلص، كدعاء الٌشفاء، كدعاء السنيف الطٌيبة، كدعاء المنفٌييف، كدعاء العدؿ، كدعاء الكٌفار، 

كدعاء الصٌديقيف، كدعاء القدس، كدعاء داكد، كدعاء قبكؿ الٌصبلة، كدعاء العبادة، كدعاء الٌشكر 

، (Prayer for Government)ككذلؾ أضيؼ الٌدعاء لمحككمة . (1)كالحمد، كدعاء بركة الكٌياف

(. Kol Nidre)ككذلؾ دعاء النذكر 

( مقفيو)الحٌماـ الٌطقكسٌي : ، كلو أنكاع ثبلثة ىي(Ablution)كمف طقكسيـ الكضكء 

لممتدٌينيف كالمتدٌينات بعد الٌدكرة الٌشيرٌية، كغسؿ القدميف كاليديف لمكينة قبؿ أداء فرائض الييكؿ، 

ككسيمة مف " البقرة الٌصغيرة الحمراء"كقد استخدمت . (2)كبعد االستيقاظ مف الٌنكـ كبعد زيارة المدافف

                                                 
 .5/226،  نفسو  المرجع الٌسابؽ(2)

 .5/230، مكسكعغ اليهكد كاليهكدٌيغ كالٌصهيكأٌيغالمسيرم، عبد الٌكىاب محٌمد،   (1)

 .5/236المرجع الٌسابؽ نفسو،   (2)
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كسائؿ الٌتطيير لؤلشياء التي دٌنستيا جثث المكتى، كىي حمراء ألف الٌمكف األحمر رمز الخطيئة، 

. (3)أٌما رمادىا فيزيؿ الٌنجاسة كالٌدناسة مف عمى األشياء

، (Ritual Bath: Mikveh) (الحٌماـ الٌطقكسٌي، مكفيو)كمف طقكس الٌتطيير عند الييكد 

كتطٌير بو األكعية المصنكعة بأيدم غير ييكدٌية، ككذلؾ تطيير . كىك الحٌماـ المطٌير لنجاستيـ

المرأة بعد العادة الٌشيرٌية، كشرط إزالة الٌنجاسة أف يغٌطى جسد امرأة، كمصدر الماء مف عيف أك 

مف نير، كعند ذىاب المرأة إلى الماء المطٌير فقابمت كمبنا أك حمارنا عمييا أف تغٌير طريقيا حٌتى ال 

 الٌدخكؿ في ىذا الحٌماـ الٌطقكسٌي، كعمى الٌنساء  عميوتيٌكدمكعمى مف . ينٌجسيا مٌرة أخرل

. (1)المتيٌكدات أخذ حٌماـ طقكسٌي كىٌف عاريات تحت عيكف حاخامات ثبلث

ا ، فمارسكا الٌسحر المرتبط بالحركؼ كاألرقاـ، كدٌلت نجمة (2)كلمييكد طقكس سحرٌية أيضن

ا عمى اٌلذيف يعممكف بالٌسحر، بؿ إف المشاعر الٌدينٌية أصبحت تأخذ الٌطابع الٌسحرم،  داكد أيضن

تيدؼ إلى رمي الٌذنكب في الماء، كطقس  (تشميخ)، كطقكس (المتسفكت)كخاٌصة األكامر كالٌنكاىي 

كفكرة . (3)س مف يريد أف يغسؿ خطاياهأيكـ الغفراف، إذ تيذبح دجاجة كتمٌرر عمى ر (كاباراه)

. (4)"فكرة ييكدٌية، كأكثر الٌسحرة مف الييكد" الٌتكصؿ لمٌشيطانٌية"

(. Dances of the Jewish Communitesالٌرقص الجماعي الييكدم )كمف طقكسيـ 

فقد كاف قديمنا ركننا ميمنا مف أركاف الٌطقكس الٌدينٌية كاالحتفاالت كانتصارات الجيش، كالٌزكاج، 

                                                 
 .5/243،  نفسو المرجع الٌسابؽ(3)

 .5/243، مكسكعغ اليهكد كاليهكدٌيغ كالٌصهيكأٌيغ  المسيرم، عبد الٌكىاب محٌمد، (1)

 .5/191،  نفسو  المرجع الٌسابؽ(2)

 .5/191،  نفسو  المرجع الٌسابؽ(3)

 .51ـ، ص1986، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 11، طاليهكد في القرآف  طبارة، عبد الفتٌاح عفيؼ، (4)
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كرقصيـ يشمؿ الكثب كالٌركض كالٌدكراف، أٌما رقص الحمقات فقد خٌصص لمٌنساء، . كمكسـ الحصاد

. (5)(الفصح، كاألسابيع، كالحصاد): كيمارس الٌرقص بشكؿ رئيس في األعياد التٌالية

مف أىـٌ طقكس الييكد المقٌدسة، كفيو تتجٌمى الٌطاعة ( شبات )(שבת)كطقس الٌسبت الٌتكراتي 

األكامر كالٌنكاىي الٌتكراتٌية، كالقداسة  (المتسفكت)الكاممة لئللو، كفيو تقؼ الحياة الٌدنيا مف أجؿ 

، فأمر عباده باالستراحة فيو، "الذم استراح فيو الربٌ "نابعة مف اعتقادىـ بأٌف يكـ الٌسبت ىك اليكـ 

، ينٌظـ مف خبلؿ تقاكيـ عبرٌية مرتبطة (ت لخركج الٌسبتػكؽ)، ك(بتػكقت لدخكؿ الٌس )كىناؾ 

، كالحياة االجتماعٌية في ىذا اليكـ ليا (1)عائرػاـ الٌش ػائح كتؽػٌدـ الٌذبػػيو تؽػػىا، كؼػبشركؽ الٌشمس كغركب

، حيث يحضر الٌطعاـ كالمبلبس كالٌدباغة كأدكات الكتابة، كيحٌضر الٌسكف كالتنٌقؿ (2)طعـ آخر

.  كالحمؿ قبؿ دخكؿ يكـ الٌسبت

كلقد حافظ الييكد عمى تقاليدىـ كطقكسيـ، فدرسكا تراثيـ كنصكصيـ، كأكجدكا الحضارة 

ا"، كخاٌصة يكـ الٌسبت، فمف ارتكب نكاىيو (3)ككٌرسكىا ، كمف أطاع أكامره أطاع "ارتكب جرمنا عظيمن

كعند حضكر األطفاؿ كاألكالد في المنزؿ فإٌنيـ يطكفكف حكؿ األـ كىي تكقد شمكع . (4)الٌرب

الٌسبت، كالٌزكج كالٌزكجة ىما المرٌتبلف لفقرات مف سفر الٌتككيف بما يتعٌمؽ في يكـ الٌسبت كالخميقة، 

                                                 
 .5/253؛ مكسكعغ اليهكد كاليهكدٌيغ كالٌصهيكأٌيغ  المسيرم، عبد الٌكىاب محٌمد، (5)

ـ، 2002، بيركت، المؤٌسسة العربٌية لمٌدراسات كالٌنشر، 1 ط،( راءة في الخطابات الميثكلكجٌيغ)األسطكرة كالٌتكراة؛  المعمكرم، ناجح، (1)
. 167ص

:  كاأظر
 Theodor H. Gaster, Festivals of the Jewish Year, William Sloane Assciates. Publisher New York. Page 

2003, P292. 
(2)
 – Rabbi, Irving Greenberg. The Jewish Way Living The Holidays, Summit Books. Simon and Schuster 

Building. New York, 1988, Page 159. 
 .142 صاألدياف الحٌيغ، صعب، أديب، (3)

خركج )، كقد كرد في الكتاب المقدس "شتيتك"لعٌؿ تسمية يـك الٌسبت تعكد إلى العصر البابمي، فقد أطمقكا عمى أياـ الٌصـك كأٌياـ الٌدعاء  (4)
".  تحفظكف الٌسبت؛ ألنو مقٌدس لكـ، مف دٌنسو يقتؿ قتبلن : (1417: 31
 .304ـ، ص1997، القاىرة، مكتبة الٌنيضة المصرٌية، 12 ط،(مقارأغ االدياف)اليهكدٌيغ؛ شمبي، أحمد، : اأظر 
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ـٌ يقٌسمو  ـٌ يأخذ رغيفنا فيقرأ عميو كيباركو رٌب األسرة، ث ـٌ يصٌمياف مع األطفاؿ، ث ـٌ يشرباف الٌنبيذ، ث ث

. عمى أكالده

مرتبط بالقرباف، فقٌدـ الجزء مف اإلنساف - حسب اعتقادىـ–كمف طقكسيـ الختاف، كىك 

ا عف الكٌؿ  (الختاف)قرباننا  كىك مقتبس عف الفرعكنٌية، كأصبح فريضة مف فرائض . (اإلنساف)عكضن

جراؤه دليؿ قاطع عمى الييكدٌية األصمٌية"الكالء لمجنس"  (5).، كا 

الخطبة، كالٌزكاج، كالٌطبلؽ، كالجانحة، كالٌنذير، ): كىناؾ طقكس نسائٌية خالصة مثؿ
الٌنظاـ الثٌالث مف )كىك (. نظاـ الٌنساء)كتسٌمى ىذه الٌطقكس . (كالٌنذكر، كعقكد الٌزكاج، كالٌسمفات

. (7)، بدأ مف كتاب الٌسمفات كانتياءن بكتاب الخطبة(6 )(المشناه
، كعبكرىـ مف مرحمة العبكدٌية إلى (الخركج كالمركر): ، عيد الفصح، أم(1)كمف أعيادىـ

مرحمة أخذ القرار كاالستقرار، كلـ يتمٌكف الييكد مف إعداد خبزىـ بؿ أكمكه فطيرنا دكف اختمار
(2) .

كقد رأيت . كيبدأ العيد بحفؿ مقٌدس كينتيي بحفؿ مقٌدس، حيث تيتمى األدعية كتيقٌدـ القرابيف

الحاخامات يجمعكف كسرات الخبز مف ىنا كىناؾ كيقكمكف بحرقيا، كيحـر عمييـ أكؿ الخبز، 

. ، كمف يخترؽ ىذه العادة يعتبر آثمنا(خبز الفطير)كيأكمكف بدالن عنو 

                                                 
 .297، ص(مقارأغ األدياف)اليهكدٌيغ؛  شمبي، أحمد، (5)

 .45ـ، ص1987ت، . ، القدس، د1، ط(الٌنظاـ الثٌالث، نظاـ الٌنساء)؛ المشأاه ركف الٌتممكد األكؿ الٌنكباني، حمدم، (6)

 .285، ص نفسو المرجع الٌسابؽ(7)

. 139ت، ص.، القاىرة، دار الفضيمة، د1 عبد المجيد دياب، ط:، تحقيؽتاريخ اليهكد كآثارهـ في مصرالمقريزم، تقٌي الٌديف، : اأظر (1)
ـ، 1995، بيركت، دار الفكر المبناني، 1، ط(مكسكعة األدياف الٌسماكٌية كالكضعٌية)؛ الٌدياأغ اليهكدٌيغ              عيد، يكسؼ، 

. 103ص
. 303 صاليهكدٌيغ،               شمبي، أحمد، 

. 34ت، ص. ، مصر، دار الٌنيضة، داألسفار المقٌدسغ في األدياف الٌسابقغ لئلسبلـ   كافي، عمي عبد الكاحد، 
 .408ـ، ص1994، القاىرة، دار األميف، 1، طمكسكعغ أغرب األعياد كأعجب االحتفاالت   عبد الفتٌاح، سٌيد صديؽ، 

.   زمف عيد الفصح اليـك الٌرابع عشر مف الٌشير األٌكؿ مف سنتيـ الٌدينٌية، كىك شير نيساف، كيمتد االحتفاؿ سبعة أٌياـ(2)
 .34، صاألسفار المقٌدسغكافي، عمي عبد الكاحد، : اأظر     
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ا ، كييسٌمى عيد الخياـ، حيث (סוכת) (عيد العيرش)عيد المظبٌلت : (3)كمف أعيادىـ أيضن

يذىبكف إلى المعبد حامميف الٌسعؼ كأغصاف األشجار، كفي طريقيـ إلى المعبد يقيمكف الخياـ مف 

القٌش، كيبقكف بضعة أٌياـ كناية عف الٌضياع، كيستمٌر ىذا العيد عشرة أٌياـ، كمف اإلجراءات 

كقد رأيتيـ يقيمكف الخياـ خارج البيكت . الٌرقص كشرب الٌنبيذ كالبخكر- في ىذا العيد-الٌطقسٌية 

كيأكمكف كيشربكف فييا، كينتظركف نزكؿ المطر، كمف أجؿ ىذا يقيمكف طقس االستمطار كالٌدعاء 

.  (4)إلى ا بإنزاؿ المطر

، (תכועה יום)كرأس الٌسنة عيد طقسٌي ييكدٌم لو قيمتو الٌدينٌية كاالجتماعٌية، كييسٌمى بالٌتكراة 

، كالٌنفخ يككف نكعيف، (שופר( )بالبكؽ: )، أم(ارؼبالٌشك)أم يكـ الٌنفخ بالبكؽ، كيقكمكف بالٌنفخ 

 קול)، أك صكت نكاح كبكاء كعكيؿ كندب (ككؿ جنيحة )(גניחה קול)صكت حسرة كتأٌكهو كتنٌيدو 

ا مف الٌنكعيف، كنكاح الحاخاـ بالبكؽ يككف بشكؿ متقٌطع، كقد (יללה ، أك رٌبما تككف األصكات مزيجن

سمعت ىذه الٌنفخات كقد بمغ عددىا مئة، كىذه األصكات مف نظاـ التٌبريكات المقٌدسة، كىي 

كطقكس العيد تعٌبر عف الٌندـ كالتٌفكير في يكـ الٌديف، كالٌصبلة مف أجؿ . (1)تبريكات بكقٌية كتذكارٌية

. سنة طٌيبة

، (إذالؿ لمٌنفس)، كىك عيد تطييرٌم (يـك كيبكر )(כיפור יום)كمف أعيادىـ يـك الغفراف 

كفي ىذا اليـك يحدث . كيصكـ فيو الفرد، كيعترؼ بأخطائو، كيتعٌيد أاٌل يعكد إلييا، كيحتـر اآلخريف

                                                 
. 69ע، 51 עי، 45، ע، 25ע، 13ע، תשכ״ז، בע״ם מסדה הוצאת، ירושלים מועד ימי، שלמה אשר: انظس  (3)

 ע עקמד، קכת ע، צת ע، צל ע، ען، עז، נא ע، 1993، (חדשים תּכנים וחשפת מחקרים)؛ ישראל מועד ، גורן שלמה הרב  
. קעג

. 217ע، 187ע، 31ע، 1998 ת תשנ״، גולן ירוין הוצאת، בפולקלור! בתלודה ומועדים ישראל חג קדוש מועי، אלפס יצחק 
. 49ע، תשכ״ג، חיפה، ידיד חוג הוצאת، הימים במחזור، גולנצק، השיל 
 .91ע، 72ע، 59ע، 40 ע، תש״ו ירושלים העברי דפוס، בע״ם מסדה הוצאת מסדה، המסבות ספר، פרישמן: בליק. מ 

 .305، صاليهكدٌيغ  شمبي، أحمد، (4)
(1)

 .35 עמוד، ינברג! דוד דפוס، 2004، תשס״ד،  אילן – בר אניברסטת המועדים על האילן מפרות، פרימר. א אריה 
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شمؿ عاـ لكؿ قطاعات المجتمع، كتنعدـ فيو الحياة العادٌية، حيث االعتكاؼ مع الٌنفس كالخطايا 

. كالٌتكبة كاالعتراؼ كالٌصحكة

ا  عيد األنكار، كىك االحتفاؿ بانتصار الييكد عمى اليكنانٌييف،  (حانككا)كمف أعيادىـ أيضن

ا بيذا الٌنصر، كأف القميؿ مف الٌزيت كالٌنكر كاؼو ألٌياـ كثيرة إذا  ا ابتياجن كيشعمكف فيو أنكارنا كشمكعن

كىك عيد تطييرٌم العتقادىـ أٌنيـ طٌيركا . ما استخدـ الٌزيت إلنارة المعبد كمف أجؿ الٌصبلح

كقد رأيت المتدٌينيف يطكفكف بيذه الٌشمكع كيشعمكنيا في كٌؿ مكاف . معابدىـ مف دنس اليكنانٌييف

. (2)يسمح ليـ فيو لمٌدة ثمانية أياـ

، كفيو يمارسكف غرس األشجار كرعايتيا، (األشجار)عيد : ، أم(تك يشفاط)كمف طقكسيـ 

، إذ يمبسكف مبلبس تنكرٌية، كقد رأيتيـ (المساخر)أك عيد  (פורים( )Purim)ككذلؾ عيد البكريـ 

يمبسكف كيحاككف الٌشخصٌيات الٌسياسٌية كالٌدينٌية، كقد يتقٌمصكف صكر الحيكانات، كقد يتشٌبو الٌرجاؿ 

، كيثيركف ضٌجة مف الٌصراخ عند سماع (إستير)بالٌنساء كالٌنساء بالٌرجاؿ؛ كيقرأ الحاخامات نٌص 

. (1)اسـ ىاماف الٌشٌرير، ثـ يتناكلكف الٌنبيذ كالحمكيات كالٌطعاـ كالٌشراب

أعياد )، كىك اليكـ األخير لؤلعياد المعركفة بػً (شافكعكت)أك  (שבועות)، (2)كمف أعيادىـ

 تقٌدـ ق، كيحٌؿ بعد الفصح بسبعة أٌياـ حٌتى ينتيي حصاد الٌشعير كيبدأ حصاد القمح، كفي(الحجٌ 

، ( مف أٌيار18) (الغ بعكمر)كمف أعيادىـ . أٌما المتدٌينكف فيدرسكف الٌتكراة. اليبات كالقرابيف لمكينة

. حيث يجمعكف األخشاب في كٌؿ مكاف كيحرقكنيا داللة عمى حقدىـ عمى الحكـ الٌركماني

كما –، فبعد دمار المعبد الثٌاني (زيارة األضرحة)ك (الحٌج إلى الييكؿ)كمف طقكس الييكد 

ـ، فرضت الٌشريعة الييكدٌية عمى الييكد الحج إلى القدس في عيد الفصح كعيد 70عاـ - يعتقدكف

                                                 
 .13ע، תשכז، בע״ם  מסדה הוצאת، ירושלים מועד ימי، שלמה בן אשר (2)

 .13ע، תשכז، בע״ם  מסדה הוצאת، ירושלים מועד ימי، שלמה בן אשר (1)

 .69 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص(2)
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كىذه الٌطقكس يصاحبيا الغناء كالٌرقص كالٌصبلة كالقرابيف، كتقاـ في . األسابيع، كعيد المظاؿ

ـ، كغدا الحٌج عمى أطبلؿ 70المعبد، كلكٌف ىذه الٌطقكس انتيت بعد الفتح الٌركماني لفمسطيف عاـ 

كاعتقدكا بزيارة األضرحة . (3)المعابد، كأصبحت زيارة أضرحة الٌصديقيف في فمسطيف بدالن مف الحجٌ 

.  (4)بأٌنيا تعالج العقـ كاألمراض الجمدٌية مف خبلؿ طقكس سحرٌية عمى البيضة التي تمٌثؿ اإلنساف

كمف طقكس الٌطائفة الٌسامرٌية الييكدٌية الختاف في اليكـ الثٌامف، كيككف فجرنا، كمف ال يختف 

ذا لـ يختف يعدـ، كيقيمكف عمى ذلؾ  ككذلؾ . (5)(صبلة الختانة)في اليكـ الثٌامف يككف نجسنا، كا 

كيقيمكف كذلؾ طقكس الٌصبلة كىي تحٌؿ محٌؿ . (1)"عندىـ مثؿ الكضكء عند المسمميف"الكضكء 

القرابيف، كلعدـ كجكد ىيكؿ ييكدم تبلشت القرابيف، كحٌمت محٌميا الٌصبلة، كذلؾ األدعية، 

في عيد الفصح، كيذبحكف  (جبؿ جرزيـ)كيصكمكف كيحٌجكف إلى . (2)كيمارسكف طقكس الٌزكاة

. القرابيف في عيد الفصح كاألسابيع كالعرش

عميو  (يحيى)، الذم يمارسو المسيحٌيكف كما مارسو (طقس الٌتعميد) المسيحٌيغكمف الٌطقكس 

ككقت الٌتعميد عندىـ مختمؼ . عميو الٌسبلـ-في نير األردف، كيكحٌنا المعمداف مع المسيح - الٌسبلـ

عميو، فالبعض يعٌمد في الٌطفكلة، كالبعض في أٌم مرحمة مف مراحؿ حياتو، كبعضيـ يجريو قبيؿ 

أٌما طريقة تنفيذ الٌطقس . (تعميد قسطنطيف)المكت العتقادىـ بأٌنو طقس تطييرٌم قبؿ المكت، مثؿ 

رٌش الماء عمى الجبية، أك ييغمس جزء مف الٌطفؿ في الماء، كلكٌني رأيتيـ يغمسكف : فتككف كالتٌالي

باسـ األب كاالبف : "الٌطفؿ كمو في الماء، كتككف عممٌية الغطس بشكؿ سريع، كيقكـ بو الكاىف قائبلن 

ذا قاـ بيا غير الكاىف لمٌضركرة ييسٌمى ". كالٌركح القدس : كيقكلكف عند الٌتعميد. (تعميد الٌضركرة)كا 
                                                 

، 1، ط(دراسغ عف مكلد يعقكب أبي حصيرة بمحافظغ البحيرة)؛ المعتقدات الٌشعبٌيغ حكؿ األضرحغ اليهكدٌيغ يكسؼ، سكزاف الٌسعيد، (3)
 .223ـ، ص1997مصر، عيف لمٌدراسات كالبحكث اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، 

 .149، ص نفسو المرجع الٌسابؽ(4)

 .80، ص1994، فمسطيف، 1 ط،(دراسات في الممؿ كالٌأحؿ)الٌطائفغ الٌسامرٌيغ؛  شريدة، محٌمد حافظ، (5)

 .81، ص(دراسات في الممؿ كالٌأحؿ)الٌطائفغ الٌسامرٌيغ؛   شريدة، محٌمد حافظ، (1)

 .90، ص نفسو المرجع الٌسابؽ(2)
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إلى تطيير الٌنفس بدـ يسكع المسيح مف أدراف ... فريضة مقٌدسة ييشار فييا بالغسؿ بالماء"

. (3)"الخطيئة

- عميو الٌسبلـ–، كىك تقميد لعشاء عيسى (Saciament )(4)كمف طقكسيـ العشاء الٌرٌبانيٌ 

يرمز )، كالٌنبيذ (عميو الٌسبلـ–يرمز لجسد عيسى )األخير مع تبلمذتو، ككاف العشاء عبارة عف خبز 

(. كما يعتقدكف)عميو الٌسبلـ –كيجرم الٌطقس لتذٌكر ليمة قتؿ عيسى . (عميو الٌسبلـ–لدـ عيسى 

إف أراد أحده : "(2)عميو الٌسبلـ–، فقد قاؿ المسيح (1)(تقديس الٌصميب كحممو)كمف طقكسيـ 

حٌب المكت كاالستيانة )أف يأتي كرائي فميذكر نفسو كيحمؿ صميبو كيتبعني، كحمؿ الٌصميب ىك 

كقد رأيتيـ يحممكف الٌصميب . ، كيشير تقديس الٌصميب إلى صفات المسيح مف حٌبو لمبشر(بالحياة

. كيطكفكف أزٌقة القدس ما بيف طريؽ اآلالـ، كعندما يتعبكف، يتبادلكف حممو

ىك المذبح أك المائدة المقٌدسة، كمكضع الٌذبيحة، ) (قدس األقداس)كمف طقكسيـ تقديس 

ىا، كىك رسـ لقبر فيكىك أقدس مكاف - كما يعتقدكف–كىك قمب الكنيسة، كفيو حضكر المسيح 

ـٌ بغطاء ثافو (أكؿ)كيغٌطى المذبح بغطاء أبيض . (3)(المسيح كالعشاء الٌسرم كذكر القيامة ، ث

ا)، كثالث (أبيض) ، كحكلو تككف الٌشمكع كالٌنكر كالٌصميب كبيت (لمكفف)، حيث يرمز (أكثر بياضن

.  القرباف

، حيث تكضع بقايا شيداء القٌديسيف عمى (تدشينيا)أك  (تكريس الكنيسة)كمف طقكسيـ 

كتقٌدس األغطية كاألكاني، كأدكات الخدمة . ، كتمسح بالٌطييكب كالميركًف المقٌدس(المذبح)المائدة 

                                                 
 .146ـ، 1993، مصر، مكتبة الٌنيضة المصرٌية، 10ط، (مقارأغ األدياف)المسيحٌيغ؛  شمبي، أحمد، (3)

 .147، ص نفسو المرجع الٌسابؽ(4)

 .148 ص،(مقارأغ األدياف)المسيحٌيغ؛ شمبي، أحمد،   (1)

(2)
 .148 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص 

 .32ت، ص.، د1985مؤٌسسة خميفة لمٌطباعة، البكشرٌية، العبادة المسيحٌيغ، إلياس، األرشمندريت،   (3)
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ا . (4)كجدراف الكنيسة بالماء المقٌدس الذم تطكؿ فيو الٌطقكس  (القٌداس اإلليي)كمف طقكسيـ أيضن

. (5)إجراءن كلباسنا كتقديسنا

نصؼ الٌميؿ، : ، كىي سبع(6)أم الٌصبلة (الخدمة الٌتسبيحٌية)كمف طقكس المسيحٌييف 

. كالٌسحر، كالٌساعة األكلى، كالٌساعة الثٌالثة، كالٌساعة الٌسادسة، كالٌساعة التٌاسعة، كالغركب، كالٌنكـ

ساعة القيامة كظيكر )قطع الٌميؿ كالٌنكـ كبالبدء بالٌتكبة، كالثٌانية ترمز إلى )أٌما األكلى، فترمز لػً 

، (صمب المسيح)، كالٌرابعة ترمز إلى (انحدار الٌركح القدس عمى الٌتبلميذ)، كالثٌالثة ترمز إلى (الٌنكر

كالٌسادسة ترمز إلى الخبلص، - كما يعتقدكف– (مكت المسيح عمى الٌصميب)كالخامسة ترمز إلى 

.  (1)(نزكؿ المسيح إلى الجحيـ)كالٌسابعة ترمز إلى 

الخدمة التقديسٌية، كمثؿ المعمكدٌية : أم (األسرار الكنسٌية المقٌدسة)كمف طقكسيـ تقديس 

كالٌتكبة، ككٌؿ شيء مصدره إليٌي، كىي شبيية باألكامر كالٌنكاىي في األدياف الٌسماكٌية المختمفة، 

سٌر المعمكدٌية، كسٌر الميركف، كسٌر الٌتكبة، كسٌر الٌشكر، كسٌر الكينكت، كسٌر : كعددىا سبعة كىي

. الٌزكاج، كسٌر المسحة، ككٌؿ سٌر مف ىذه األسرار طقس مسيحٌي كامؿ، لو خطكاتو كمراحمو

 حكؿ المائدة المقٌدسة ثبلث  المتعبّْد يدكرحيث، (2)(طقس الكينكت)كمف أمثمة ىذه األسرار 

مٌرات كيقٌبؿ زكاياىا كيميف رئيس الكينة كحجره، ثـ يخٌر راكعنا أماـ المائدة المقٌدسة، ثـٌ يضع رئيس 

ـٌ ..."الٌنعمة اإلليية التي في كٌؿ حيف تشفي المرضى: "الكينة عمى رأس المزمع كيعمف قائبلن  ، ث

. يمبس المزمع األلبسة الكينكتية الجديدة

                                                 
 .34المرجع الٌسابؽ نفسو، ص  (4)

 .3660المرجع الٌسابؽ نفسو، ص  (5)

 .61المرجع الٌسابؽ نفسو، ص  (6)

 .69، صالعبادة المسيحٌيغإلياس، األرشمندريت،   (1)

(2)
 .123، ص نفسو المرجع الٌسابؽ 
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كىذا . طقسيِّا (المدٌشنة)كالٌطقكس اآلنفة ىي احتفاالت ليتكرجٌية مكانيا الكنيسة المكٌرسة أك 

. (3)االحتفاؿ يظير الٌطابع الحضارم الجكىرم كالٌظاىرٌم لممعتقدات المسيحٌية

نسبة إلى القٌديس " سيمفستر"، كيسٌمكنو في الغرب (4)(رأس الٌسنة الميبلدٌية)كمف طقكسيـ 

ـٌ تبادؿ (5)كفي ىذا العيد ييحيي الٌناس الٌسيرات كيحٌطـ فييا الٌزجاج. (سيمفستركس بابا ركمة) ، كيت

الٌتياني بيف الٌناس كاألضكاء كاألنكار متناثرة مف عمى نكافذ البيكت كجدرانيا، كيكثر لعب القمار 

. (1)كالٌرقص

. ، كالٌصكـ كالفصح كعيد الغٌطاس(2)(عيد الٌدنح)كمف أعيادىـ عيد العنصرة، كعيد الٌظيكر 

، فرع المعتقدات كفرع الٌطقكس، (3)كقد تعٌددت طقكسيـ؛ النشقاؽ الٌنصارل إلى اثنتيف كسبعيف  فرقة

. كزاد مف األعياد

كأٌما الٌطقكس الجنائزٌية المسيحٌية أك عقيدة المسيحٌييف ما بعد المكت، فإٌنيا تختمؼ مف 

ىك "طائفة ألخرل، كلكٌنا ىنا نأخذ الٌطقكس الجنائزٌية العاٌمة المشتركة بيف الٌطكائؼ، إذ أٌف المكت 

كالٌطقكس الممارسة . (4) "التفٌجر البلمنٌظـ الغالب كٌؿ القكاعد كالمفاىيـ كالباعث إلى القمؽ كالٌرعب

. كسيمة إلعادة النظاـ كالحياة إلى طبيعتيما

                                                 
 .142ـ، ص1993 جكرج إلياس عازار، باريس، منشكرات الٌنكر، :، ترجمةليتكرجٌيغ اليأبكعككربكف، جاف،   (3)

(4)
األعياد كالمكاسـ في منصكر، جكني، :  اأظر". احتفاؿ شعبيٌ "إٌنما ىك ... ، كال مصدر لو في الكتاب المقٌدس"ليس عيدنا دينيِّا " 

 .11ـ، ص1998، حيفا، 1، طالحضارة اللربٌيغ

 .16، ص نفسوالمرجع الٌسابؽ  (5)

 .18، صاألعياد كالمكاسـ في الحضارة اللربٌيغمنصكر، جكني،   (1)

. 71ـ، ص1988، (جامعة الركح المقٌدس) لبناف، منشكرات قسـ الميتكرجيا ،(سمسمغ محاضرات)الٌسأغ الٌطقسٌيغ؛   ثابت، يكحٌنا، (2)
 .25ـ، ص2003، مصر، دار مصرالمحركسة، 1     سمعاف، كميؿ، األعياد كالٌرمكز، ط

                                             .244 الشيرستاني، محٌمد بف عبد الكريـ، الممؿ كالٌنحؿ، ص(3)
  حبيب باشا، لبناف،: حٌققو،"تأقيح األبحاث لمممؿ الٌثبلث"حكاشي ابف المحركمغ عمى كتاب ابف كٌمكنة، سعد بف منصكر، : كاأظر  =

 .199ـ، ص1984المكتبة البكليسٌية، 

 .7، ص1990 منشكرات قسـ الميتكرجيا في جامعة الركح المقٌدس، ، لبأاف،(سمسمغ محاضرات)الجأازات المسيحٌيغ؛  ثابت، يكحٌنا، (4)
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فالمكت يبدأ بالٌصياح كالٌصراخ، ككأف الٌصراخ اإلعبلف الياـ مف أقرباء المٌيت بحدكث 

، كتبدأ مراسيـ عمكِّا فيو، فيختٌؿ الٌنظاـ العاـ، كيزداد الٌصراخ ا ميِـّ اخطر عمى البيت لفقدانيـ عنصرن 

ف  استقباؿ المٌيت لبيتو الجديد، إذ ييغسؿ المٌيت، فإذا كاف رجبلن جاز غسمو مف امرأة أك رجؿ، كا 

ا، حٌتى ال تدخؿ  كاف المٌيت امرأة، فالغاسؿ ليا امرأة فقط، كالحامؿ تحـر عمييا عممٌية الغسؿ أيضن

كبعد الغسؿ ييصمدي المٌيت كيزٌيف كيكضع عمى المرتبة، كيمبس المبلبس الجديدة، . إلييا ركح المٌيت

.  (5)"ببدلة المكت أك الكفف"كيحمؽ لو، كييمٌشط شعريه، كيجكز الٌدفف 

حسب –كييحرؽ قميصي المٌيت اٌلذم كاف عمى جسده أثناء كفاتو؛ ألٌنو يحمؿ بذكر المكت 

التي تحت المٌيت  (الٌشراشؼ)أٌما ثياب المٌيت المتبٌقية فإٌنيا تيكٌزع عمى الغرباء، كما أٌف - اعتقادىـ

ـٌ يمٌدد المٌيت عمى الٌسرير كسط غرفة أك عمى مرتبة،  فإٌنيا تككف جديدة، كيجب أاٌل يبلمسيا أحد، ث

، كىـ أثناء ذلؾ يحرمكف إضاءة الٌشمكع مف (القبر)ككجيو لمٌشرؽ، مستعدِّا لسكف البيت الجديد 

اٌل لحؽ الٌشارب الكيؿ  بعضيا، كال يقفزكف فكؽ المٌيت، كال يمٌرركف كأس ماء فكؽ الجٌثة؛ كا 

. (1)كالعذاب

ـٌ  (أقكاؿ غير مفيكمة بصكت عاؿو )كىي  (التعداد)كبعد ذلؾ يبدأ  مف األىؿ كاألقارب، ث

ـٌ الٌنكاح (مف الٌرجاؿ كالٌنساء)الٌندب  ـٌ الحكربة (بكاء أليـ فيو األنيف كالحسرة كالكجع)، ث كىي )، ث

ـٌ الٌزجؿ  ىك الٌرثاء المغٌنى عمى )أناشيد مصحكبة بالٌرقص كالٌدفكؼ كالٌطبكؿ كاألبكاؽ كالٌصنكج، ث

يمتقي مدلكال العرس كالمأتـ في "، كقد يككف الٌزجاؿ ساحران أك كاىننا، كىنا (إيقاع مف الحزف كاأللـ

كناية عف  (الخيؿ المسرجة التي كضع عمييا سبلح المٌيت)كبعد ذلؾ تقٌمـ الخيؿ . (2)"طقكسٌية كاحدة

ـٌ  ـٌ يمٌزقكف قميصو لئبٌل يبمعيا، ث ـٌ الٌتكبتة بعد التكديع، ث الٌزكجة أك المرأة األٌيـ التي مات زكجيا، ث

                                                 
 .16  المرجع الٌسابؽ، ص(5)

 .18، صالجأازات المسيحٌيغثابت، يكحٌنا،   (1)

 .20، ص نفسوالمرجع الٌسابؽ  (2)
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ييخرج التٌابكت كالقدماف نحك الباب، كبعد رفع التٌابكت ييقمب فراش المٌيت؛ حٌتى ال يعكد المٌيت لمٌنكـ 

ـٌ تطٌير الغرفة كتنٌظؼ بالماء، فإذا كانت المرأة حامبلن كزكجيا ىك المٌيت - كما يعتقدكف– فيو  ث

كجب مركرىا مف تحت التٌابكت أثناء مركره بعتبة باب المنزؿ؛ حٌتى ال يمحقيا العار؛ لئبل  ييقٌسـ 

.  (3)ميراث المٌيت إال بعد الكالدة

ـٌ ييحمؿ التٌابكت عمى األكتاؼ عمى أنغاـ األناشيد األكجاريتٌية القديمة ث
(4) :

ارفعيه عمى الرٌاحات " 

ارفعيه عمى األكتاؼ 

ار صكا له في الٌساحات 

 "فالبعؿ  د مات

ـٌ المٌيت كأخكاتو كىٌف يصٌفقف كيينشدف أناشيد عيرسو،  ـٌ يرقص الٌرجاؿ بالٌنعش، كترقص أ ث

كعند دخكؿ الكنيسة . (1)"طقس الحياة كطقس المكت"ككأٌف المككب الجنائزٌم احتفاؿ كصراع بيف 

ٌناز ينٌضخ المٌيت بالٌزيت  تككف أقداـ المٌيت أكالن، كيكضع فييا كقدماه باٌتجاه المذبح، كفي نياية الجي

ـٌ ييخرجي بو إلى المقبرة . المقٌدس، ث

ـٌ ييفتح التٌابكت كييرٌش الٌتراب عمى  كعند الكصكؿ إلى القبر يككف الكاىف قد بٌخر المدفف ث

لى الٌتراب تعكد: "، كىك يقكؿ(بشكؿ صميب)الجٌثة  ـٌ ترٌتؿ أناشيد (2)"اذكر يا إنساف أٌنؾ تراب كا  ، ث

. كييدخؿ التٌابكت كقدما المٌيت إلى األماـ

                                                 
 .23، صالجأازات المسيحٌيغثابت، يكحٌنا،   (3)

 .63المرجع الٌسابؽ نفسو، ص  (4)

 .23، صالجأازات المسيحٌيغثابت، يكحٌنا،   (1)

 .25المرجع الٌسابؽ نفسو، ص  (2)
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أثناء طقكس مكتاىـ، أم أثناء تأديتيـ طقس المكت ال ينسكف طقس -كالمسيحٌيكف 

، فالكٌياف يمارسكف "الٌندل لممراحـ"، فالمياه التي ترٌش عمى المٌيت ىي (طقس الحياة)االستسقاء 

:  ىذا الٌطقس فعبلن كقكالن، فيقكلكف

أرسؿ يا رٌب حأاأؾ  

سكبغ ماء أقيٍّ 

تقدمغ متكاضعغ 

لكف ليس أثمف مأها 

 (3)بالٌأسبغ إلى مسافر

، كىي كضع اليد عمى الصدر (طقس الٌتعزية)كبعد الٌدفف يمارسكف طقس المشالحة، أم 

كىنا يعكد الكاىف . ثـٌ يصطٌؼ أىؿ الفقيد كيعٌزييـ المعٌزكف. كقكليـ لبعضيـ عكضنا بسبلمتكـ

كناية )لمبيت اٌلذم خرج منو المٌيت فيعٌزم أىمو كيطٌيره بالبٌخكر كيشرب مع أىؿ الفقيد القيكة المٌرة 

، كتضاء الٌشمكع كالنكر في الغرفة لمدة أسبكع؛ حٌتى ال تعكد ركح المٌيت إلى (عف مرارة المصيبة

. (لنجاستيـ حسب اعتقادىـ)كالعادة أف ال يعكد المشارككف في مراسيـ الٌدفف إلى بيكتيـ . الغرفة

. كىنا كجب تطيير أنفسيـ

كناية عف حضكر ركح )كبعد ىذه الٌطقكس يأتي طقس الحداد، فيمبس األىؿ الٌمباس األسكد 

ـٌ تبدأ التذكارات(المٌيت ، ث
كالجدير ذكره في ىذه الٌطقكس أٌف لممكاف أك القبر أك المدفف . (1)

ا ألحاف جنائزٌية خاصة ، كىذه الٌطقكس الجنائزٌية تختمؼ مف (2)مكاصفات ىندسٌية دقيقة، كلو أيضن

                                                 
 .26المرجع الٌسابؽ نفسو، ص  (3)

 .28، صالجأازات المسيحٌيغثابت، يكحٌنا،   (1)

 .31، صنفسوالمرجع الٌسابؽ   (2)
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ٌؿ طقكسيـ تدخؿ ضمف إطار  طائفة مسيحٌية إلى أخرل، فقد تعٌددت أغراض الٌصمكات، كلكف جي

. (3)الٌطقكسٌية العاـ الغالب عمى جميع الٌطكائؼ

كبعد بحث كتنقير في أٌميات الكتب الميثكلكجٌية الٌسابرة لطقكس الٌديانات المتعٌددة، فإٌني أرل 

غريزٌية البحث اإلنساني عف الٌديف أك المعتقد، كبالتٌالي رغبة اإلنساف عمى مدل العصكر الغابرة 

إظيار إيمانو مف خبلؿ سمككات طقسٌية عديدة تجعمو ييشٌخص الجانب المعنكم كتحكيمو إلى 

حركات ماٌدٌية مكسمٌية أك مؤٌقتة أك عابرة، كبغٌض الٌنظر عف كيفٌية إجراء الٌطقس كماىٌية مصدره 

العقدم، فإٌنو مف باب المكضكعٌية العممٌية عرض الٌسمكؾ كما ىك كمقارنتو مع غيره دكف استيتار 

. أك ازدراء أك تحريؼ السمو أك كيفٌية إجرائو

كما كصمت إليو في ىذا المبحث، مبلحظة تكرار أسماء الٌطقكس مف حضارة إلى أخرل، 

كما الحظت . جرم فييا الٌطقس كالمعابد كالقصكر كالبيكت كالٌطبيعةمتكرار أسماء األماكف التي ك

كيفٌية إجراء الٌطقس بيف الحضارات، كالحظت االئتبلؼ الٌطبيعٌي بيف في االختبلؼ الٌظاىر كالجمٌي 

طقكس الحضارات لكحدكٌية جذكرىا الٌضاربة في األرض الكاحدة، فكؿ حضارة أٌثرت كتأٌثرت عبر 

. المراحؿ الٌزمنٌية المختمفة

 

 

 

 

 

 
                                                 

 جكرج نٌصكر كيكحٌنا ثابت، رابطة الٌدراسات البٌلىكتٌية في الٌشرؽ األكسط : تعريب،(التقميد الٌرسكلي)الٌديداكٌيغ؛ إٌدم، نافكر كآخركف،   (3)
(AT.E.N.E) 75ـ، ص1975، الكسميؾ. 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الٌطقكس في الفكر العربي  بؿ اإلسبلـ: المبحث الثٌاأي

بمكقعو جغرافيٍّ كحضارمٍّ كدينيٍّ ميٍـّ في تسمسًؿ الحضاراًت كارتباًطيا  تتمتع الجزيرةي العربٌية

، فإفَّ مصادرى الحضارًة عندى العرًب (1) حضاريِّا كطقسيِّا، كميما اختمفت تقسيماتييا الجغرافيةي اببعًضو

 ، ـى مرحمةو تاريخٌيةو ابتعد عنيا اإلنصاؼي البحثيُّ الكصفيُّ المكضكعيُّ كاحدةه عمى األغمب، كنحف أما

ـى تقكالت متجنّْيةو في تفسيًر كممة  كنٌفر - لدمٌ –كما زادى الٌدىشةى . (2)"الجاىمٌيةً "فكجدتي نفسي أقؼي أما

                                                 
 .9ـ، ص1986مكتبة الدراسات األدبٌية، ) القاىرة، دار المعارؼ ،(للاتهمآلهتهـ–تاريخهـ )العرب  بؿ اإلسبلـ؛ ، خميؿ يحيى، ل ناـ (1)

اىىؿى : الجهؿ (2) يىؿى )، مادة لساف العرب: اأظرأف تنسبو إلى الجيؿ، : أظير الجيؿ؛ كالتجييؿ: نقيض العمـ، كتجى . (جى
:      كقد ذكر ا عزَّ كجٌؿ كممة الجاىمية في كتابو العزيز قائبلن 

. 50: ، المائدة..."أفحكـ الجاىمٌية يبغكف" -
 .33: ، األحزاب"كال تبٌرجف تبٌرج الجاىمٌية األكلى" -

 .26: ، الفتح"إذ جعؿ اٌلذيف كفركا في قمكبيـ الحمٌية حمٌية الجاىمٌية" -

الجاىمٌية العادات الكثنٌية مف طيش كىكس –كمف معانييا . 234، صالمعجـ المفهرس أللفاظ القرآف الكريـعبد الباقي، محٌمد فؤاد، : اأظر
، بيركت، المؤٌسسة الجامعٌية لمٌدراسات 1، طب في عصر الجاهمٌيغرحضارة العحسف ، حسيف الحاج، : اأظر. كحمؽ كالٌتسٌرع ببكادر األمكر

لساف العرب، مادة . الجيؿ ضٌد الحمـ: "كالجدير ذكره، لقد زؿَّ قمـ الدكتكر حسيف الحاج حسف بقكلو. 18ـ، ص1984كالٌنشر كالٌتكزيع، 
ًيؿى ) . (جى
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، تقكؿ. األحاسيسى الدَّسُّ الفكرٌم في مناىجنا لقد كاف العرب في : "(3)فقد قرأت عبارةن في كتابو

، كىذه عبارةه فضفاضة سيردُّ عمييا اآلتي مف بحثنا، فالعرب أصحابي "جاىمٌيتيـ بعيديف عف العمـً 

.   (4) حضارة حضارةو اندرٌست زمننا كلـ تندرٍس 

؛ فإٌما أف تككفى الٌدراساتي  ٌمااالستشراقيةكال غركى في ذلؾى   الرغبة قد أعممٍت فييـ ما أرادٍت، كا 

تشكيؿ معارضة عشكائٌية متخٌبطة ال أساسى ليا مف ًقبًؿ الٌدارسيفى ذكم المصادًر الثٌقافٌيًة الغربٌيًة، ب

كليس في مجمًؿ الٌشعًر الجاىمٌي ما يدٌؿ عمى شعكرو دينيٍّ :"(1)فذىبكا بقكليـ أبعدى مدل فقالكا

 التٌأثير كالتٌأٌثًر، كالٌدليؿ عمى ذلؾ (2)كلكٌني أماـ ىذه التقكالًت أرل أف الحضاراًت تكاممٌية". عميؽو 

. (3)ارتباط الٌطقكس كتأٌثر بعضيا ببعض

كقد بينيى الفكر العربي قبؿ اإلسبلـ عمى الحاجة اإلنسانٌية لؤلشياء في المعتقد كالحياة كالديف 

كالتجارة، فطبيعة الحياة العربٌية قبؿ اإلسبلـ بينيت عمى التنافس في الديف بيف منطقة كأخرل أك بيف 

قبيمة كأخرل أك بيف رجؿ قائد كآخر، كلكٌف أسَّ نشأة المعتقدات ىك البحث عف الحاجة الٌنفسية 

. كالماٌدية 

                                                                                                                                               

فأجهؿي فكؽى جهًؿ     أال ال يٍجهىمىٍف أحده عميأا : السَّفو كالٌطيش كالغضب، كىذا ما ذىب إليو عمرك بف كمثـك بقكلو :   كمف معانييا
، حٌققو الٌدكتكر أميف بديع يعقكب، طالٌديكاف: اأظر. الجاهميأا  . 78ـ، ص1996، بيركت، دار الكتاب العربي، 2، عمرك بف كمثـك

فمسطيف، /، فمسطيف، مطبعة األٌياـ، كزارة التربية كالتعميـ3، ط(الجزء األكؿ–الصؼ السادس ) ؛للتأا الجميمغأبك خٌشاف، عبد الكريـ،  (3)
 .6ـ، ص2003

 .89ـ، ص1981، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 2، طالعرب في حضارتهـ كثقافتهـفٌركخ، عمر،   (4)

، اإلسكندرٌية، مؤٌسسة شباب الجامعة، (منذ قبؿ اإلسبلـ إلى ظيكر األمكٌييف)؛ دراسات في تاريخ العرب أحمد، مصطفى أبك حنيؼ، (1)
 .73، ص1982

. 1/139، 1970، بيركت، دار المعرفة، 1، طتاريخ ابف الكردمٌ ؛ تتٌمغ المختصر في أخبار البشر ابف الكردٌم، زيف الٌديف عمر،  (2)
مطبعة )، بغداد، المكتبة العممية 1محٌمد حسف آؿ ياسيف، ط: ، تحقيؽ، تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـاألصمعي، عبد الممؾ بف قريب: كاأظر

 .5ـ، ص1959، (المعارؼ

 .57ـ، ص1991، بيركت، دار الجيؿ، 13، ط(الٌسياسي كالٌديأي كالٌثقافي كاالجتماعي)تاريخ اإلسبلـ؛  حسف، حسف إبراىيـ،  (3)
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، كبيا (4)كنيج العربي نيج الحضارات اإلنسانٌية الغابرة في البحث عف اإللو، فعبد األصناـ

استسقى المطر كاستنصر بيا عمى عدٌكه، كتمٌسح بيا كقت الٌسفر لتحفظو مف األذل، كفي ذلؾ قاؿ 

 ".فكاف الرجؿ، إذا سافر فنزؿ منزالن، أخذ أربعة أحجارو فنظر إلى أحسنيا فاتخذه ربان :" (5)ابف الكمبي

كقد ذكرىا ا عٌز كجٌؿ في . البٌلت كالعٌزل كمناة الثالثة األخرل: (1)كاألصناـ كثيرة منيا

 كتابو العزيز، 

م َأ الُت َّالم﴿: قاؿ تعالىحيث  ىى َأ َأ َأ َأ ْي ُت م الَّال َأ م ألُتخْي َأ ةَأ ِااثَأ اةَأم اثَّال نَأ مَأ  .(2)﴾م َأ

                                                 
ٌي  " أفَّ  األصأاـ في كتاب  جاء (4) ٌمة الشأـ في البمقاء،" عمرك بف ليحى :" كجدىـ يعبدكنيا، فسأليـ عنيا فقالكا عندما استشفى في حى

 ."نستسقي بيا المطر كنستنصر بيا عمى العدٌك 
المكتبة )أحمد زكي، القاىرة، الدار القكمية لمطباعة كالنشر : حٌققو األستاذاألصأاـ، ابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد السائب، : اأظر

عمي، : ، كانظر93ـ، ص1960، مصر، دارالمعارؼ، 7، طالعصر الجاهميضيؼ، شكقي، : ، كانظر33، صـ1964، ("التراث"العربية
تاريخ سالـ، عبد العزيز، : كاأظر. 6/227ـ، 1970، بيرةت، دار العمـ لممبلييف، 1 ط في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ،ؿ المفصجكاد،

محاضرات في تاريخ العرب؛ الجميمي، رشيد، : كاأظر. 464ـ، ص1988 االسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،العرب في عصر الجاهميغ،
العرب في فركخ، عمر، : كانظر. 219ـ، ص1972، بيركت، منشكرات جامعة بغداد، 1ط،(في الجاهميغ كعصر الدعكة اإلسبلميغ)

تاريخ السعيد، عصاـ، : كاأظر، 82ـ، ص1981، بيركت، دار العمـ لممبلييف، 2ط، (إلى آخر العصر األمكم)حضارتهـ كثقافتهـ؛ 
 . 179ـ، ص2000 اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ،(دراسات في تاريخ مصر كالشرؽ األدأى القديـ)العرب في العصكر القديمغ؛ 

  .33صاألصأاـ، الكمبي، ىشاـ بف محٌمد السائب، ابف   (5)

ة، كذك الكٌفيف، كذك : كمنيا أيضا  (1) مىصى سىاؼ، كنائمة، كمىنىاؼ، كذك الخى سيكاعه، ككدّّ، كيغكث، كيىعكؽه، كنىٍسر، كًريىاـ، كالفىٍمس، كىيبىؿ، كا 
، كالسَّجة، كريضاء، كسىٍعد، الٌشرل، كاأليقٍيًصر، كنيٍيـه، كعائـ، كسيعىٍير، رى . (ىك عمياس) أنًس كىك عـٌ كاٍليعبكب، كبىاجى

ـ، كاألشيؿ، كاإلالىة، كأكىاؿ، كبس، :  كأضاؼ أحمد زكي إلييا.100ابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد السائب، ص: اأظر آزار، كاألىٍسحى
يزف، كالٌطاغكت، العبعب، كالكعبات، كالمحرؽ، كالمداف، كمٍرحىب، كمىٍنيب، كالٌنصب، كاليبا،  كالشمس، كصدا، كصمكدا، كالضمار، كضى

 .كذات الكدع، كياليؿ
                                                                                               .19،20 اآليتاف.  سكرة النجـ (2)

دراسة في ضكء )؛ الجاهميغ  ديمنا كحديثناعبد الغفار، أحمد أميف، : كاأظر. 109صاألصأاـ، الكمبي، ىشاـ بف محٌمد السائب، ابف : اأظر
أحكاليـ )؛ العرب  بؿ اإلسبلـمحمكد، محمكد عرفة، : كاأظر. 57ت، ص.، الككيت، شركة الٌشعاع، د(القرآف كالسٌنة كالفكر اإلسبلمي

. 169ـ، ص1995، مصر، عيف لمٌدراسات كالبحكث اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، 1، ط(الساسية كالدينٌية كأىـ مظاىر حياتيـ
: كقد ذكرىا ا في كتابو العزيز، قاؿ تعالى

. 138: ، األعراؼ"فأتكا عمى قكـو يعكفكف عمى أصناـ ليـ" -
ذ قاؿ إبراىيـ ألبيو آزر أتتخذ أصنامنا آلية -  .74: ، األنعاـ"كا 

 .71: ، الشعراء"قالكا نعبد أصنامنا فنظٌؿ ليا عاكفيف" -

 .57: ، األنبياء..."كتا ألكيدٌف أصنامكـ" -

ا". أخرجكا صدقاتكـ، فإٌف ا أراحكـ مف السٌجة كالبٌجة: "صٌمى ا عميو كسٌمـ فقاؿ–    كقد نيى عنيا رسكؿ ا  ال تذىًب : "كقاؿ أيضن
ًة، يعبدكنو كما كانكا يعبدكنو ، األصأاـالكمبي، ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائب، : اأظر". الٌدنيا حتى تصطؾي ألىيىات نساء دكسو عمى ذم الخمىصى

 .2ص
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كلؤلصناـ قٌدـ العرب القرابيف كالنذكر، بؿ حمفكا بيا لقدسٌيتيا، كقاؿ عبد العيٌزل بف كديعة 

:  (3)المزني فييا

ٍزرىًج           مىٍفتي يميفى ًصٍدؽو برَّطةو          بمأاةى ًعأدى مىحؿٍّ آؿ اٍلخى  [الكامؿ]إٌأي حى

كالكاقع أف تقديس األصناـ، ىك تقديس ألشخاص أك صكر كانت سببنا في كجكد األصناـ 

، كىما عاشقاف مف اليمف قدما لمكعبة، ففجر إساؼ بنائمة داخؿ الكعبة فمسخا "إساؼ كنائمة: "مثؿ

، (1)كاف مكجكدنا في الحضارة البابمٌية" البغاء المقٌدس"ك. ف، فأخرجا خارج الكعبة كقدسا كعيبدامحجر

ـٌ سببنا في كجكد الٌطقكس مف طكاؼو كغيرىا  كلعؿ البغاء ىنا كاف سببنا في كجكد الٌصنميف، ث

. (2)بينيما

كالعتائر كالقرابيف كسائؿ طقسٌية تعٌبدٌية عند العرب حٌتى تبقي األصناـ عمى ماليـ كتجارتيـ 

فقد جاءى إلى الكعبة كما حكليا مف األصناـ حجاجه مف جميع . كسيادتيـ بيف الٌشعكب المجاكرة

أنحاء الجزيرة العربية كاألمـ األخرل كالينكد كالفرس كالٌصابئة كبعض الييكد، كالحٌج ىنا طقس 

فادة: "تجارٌم كأدبٌي، بؿ كٌلد ىذا الٌطقس طقكسنا أخرل مثؿكدينٌي  ، ك اعتبر "السّْدانة كالسّْقاية كالرّْ

العرب الجاىميكف العمرة إلييا طقسنا مقٌدسنا، كلؤلصناـ تيقٌدـ الٌذبائحي في كادم عرفة، تمؾ الٌذبائح 

فادة، حيث يأكؿ الحٌجاج مف لحكـ اليدم، كليذا اعتبركا الحيكانات الميداة قرابيفى  الٌرافدة لطقس الرّْ

كلمعرفتو بيف الٌناس يضع قبلدةن مف . إلى الكعبة مقٌدسة كمحترمة، كصاحب اليدم حاج متعٌبد

سيكر الجمد أك أكناؼ الٌشجر في عنقو تباىينا كافتخارنا بتقديمو العتائر لؤلصناـ كالكعبة
(3) .

، (كناية عف االحتراـ المقدس ليما)كحكليما حمقكا رؤكسيـ " مناة"ك " ًرئاـ"كعٌظـ العرب 

بؿ كعبدكا مكاف الٌذبح الذم تقٌدـ فيو . (عبد العٌزل)كليما عينكا السَّدنة كالخدـ، كتسٌمكا بأسمائيا 
                                                 

 .14، صاألصأاـالكمبي، ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائب،  ابف  (3)

 .191، صللز عشتارالسَّكاح، فراس،   (1)

 .6/70 المفصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ، عمي، جكاد،  (2)

 .110ـ، ص1991، بيركت، دار الجيؿ، 3، ط، تاريخ الكعبغ الخربيكطمي، عمي حسني (3)
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كىك المنحر كالمكاف الٌطقسٌي المقٌدس، بؿ كصؿ بيـ الخكؼ أاٌل تيعبد " اٍلغٍبغىبٍ "القرابيف كمنيا 

. (4)األصناـ بعدىـ، فكصكا بيا خيرنا كىـ يحتضركف المكت

ينٌحكف الٌنساء الحيض عنيا، كال يجكز - كىـ في أثناء تأدية الٌطقكس الٌدينٌية نحك األصناـ

 في ناحية بعيدة، حٌتى ال تصيب الٌنجاسة عمييف الكقكؼ أف يتمٌسحف بيا أك االقتراب منيا، بؿ ليف

ا، كقد  (الٌدكار)، كأثناء الٌطكاؼ أم (كىك مكاف الٌذبح) (الًعتر)األصناـ في أثناء ذبح العتائر بًػ  أيضن

: (1)ذيكر العتر كالعتائر في الٌشعر، فقاؿ زىير بف أبي سممى

ٍأًصًب الًعتًر دىٌمى رىٍأسىهي الأُّسيؾي      ٍر ىبىغو          كمى ؿَّط عأها كىأٍكفىى رىٍأسى مى  [البسيط]        فىزى

زاًعيُّ بف عبد نيٍيـ : (2)كقاؿ خي

ٍفػىعؿي      ، كاٌلذم كيأتي أىّى ًتيرىةى أيٍسػؾو [ الطكيؿ]        ذىهىٍبتي إلى أيٍهـو ألىٍذبىحى ًعأػٍػدىهي         عى

ال : "، كقالكا(3)"ال كرٌب البيت كالحجر: " كىـ في حياتيـ اليكمٌية أقسمكا كحمفكا بيا فقالكا

كتعني  ، األصناـ مصدر احتراـ كتقديس العربكىذا يدؿ عمى أفٌ ، ال كمناة، "كالبٌلت كالعٌزل

. دعاء ككقكفان  الطَّاعة ككحدانٌية العبادة، (4)الٌتمبيات

                                                 
ة : مثؿ  (4) ٍيحى ، حيث عيد بالخبلفة ليا ألبي جيؿ، أنظر ابف الكمبي، (سعيد بف العاص بف أمٌية بف عبد شمس بف عبد مناؼ)أبك أيحى

 .23ىشاـ بف محٌمد بف السائب، األصناـ، ص

 .144، صنعو أبك العباس، صديكاأه  (1)

 .39 المرجع الٌسابؽ، ص (2)

(3)
، إبراىيـ بف عبد ا،    ، مصر، المطبعة 2ميًحب الٌديف الخطيب، ط: ، حققو كعٌمؽ عمى حكاشيوأيماف العرب في الجاهمٌيغالنًُّجيىرًميّْ

 .22ـ، ص1962السمطٌية، 

:  كمف تمبياتيـ (4)
". ، كماممؾتىٍمميكيولٌبيؾ ال شريؾ لؾ، ! لٌبيؾ، الٌميـ، لٌبيؾ: " تمبية قريش
". اليـك يـك الٌتعريؼ، يـك الٌدعاء كالكقكؼ! لٌبيؾ الٌميـ لٌبيؾ: " تمبية كنانة

". لٌبيؾ الٌميـ لٌبيؾ، يا رٌب أقبمت بنك أسدو أىؿ الٌتكاني كالكفاء كالجمد إليؾ: " تمبية بني أسد
". إٌف ثقيفنا قد أتكؾ كأخمفكا الماؿ كقد رجكؾ! لٌبيؾ الميـ: " تمبية ثقيؼ

: كاأظر. 1/255ـ، 1995دار صادر لمٌطباعة كالٌنشر، / ، بيركت6اليعقكبي، أحمد يعقكب جعفر كىب كاضح، تاريخ اليعقكبي، ط: اأظر
حٌنا جميؿ حٌداد، : قطرب، محٌمد بف المستنير، كتاب األزمنة كتمبية الجاىمية، تحقيؽ: كاأظر. 93ضيؼ، شكقي، العصر الجاىمي، ص

ـ، 1980، بيركت، منشكرات اقرأ، 2نٌصار، حسيف، الٌشعر الٌشعبي العربي، ط: كاأظر. 116ـ، ص1985، األردف، مكتبة المنار، 1ط
. 45ص
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سقي الٌصنـ بً ، فقد قاـ مالؾ بف حارثة األجدارٌم "سقي الٌصنـ بالٌمبف"كمارس العرب عبادة 

ا لقكؿ أبيو" كد" ، كىـ في " األيقيصر"كعند ". اسقًو إليؾ: "خيضكعن حمقكا الشىعر كقٌدمت القرابيفي

، (5)عبادتيـ لؤلصناـ إٌنما يعتقدكف بأٌنيا الكساطة بيف اإلنساف كعبادة القكل الخارقة األخرل

فجعمكىا قبمتيـ، كمنيـ مىٍف اعتقد باٌنيا شياطيف، كالٌشياطيف ىي اٌلتي تقضي حكائجيـ، كبعضيـ 

د كًسكاع كيغكث كيعكؽ كنسر قكمنا : "عبد األصناـ لعبادتيـ المكتى اٌلتي تمثؿ صكرىـ، كقالكا كاف كى

.  (1)"، فعندما ماتكا طمب أحدىـ مف القكـ صناعتيـ مجٌرديف مف الٌركح ففعؿ"صالحيف

كاألصناـ عندىـ مصدر إلياـ لمٌنصر في الحركب، فقٌدمكا ليا القبلئد كالٌسيكؼ كالحمٌي 

كىذا الٌطقس كاف مكجكدنا عند . ، بؿ حممكىا إلى الحركب(2)كالثٌياب كالٌنفائس، كليا عينكا الٌسدنة

األشكرٌييف كالفمسطينٌييف كالعبرانٌييف، كنحركا أسرل الحركب تقربنا لمعٌزل، كفدكىا بالٌراىبات، مثمما 

فعؿ المنذر بف ماء الٌسماء بأربعمئة راىبة لمعٌزل، كما يدٌؿ عمى العبادة المطمقة لؤلصناـ تقديميـ 

.   (3)ىـالغالي كالٌنفيس مف األمكاؿ كاألكالد ألصناـ

إٌنما ىي امتداده لطقكس - التٌقرب بالكلد الغالي كالفتاة الجميمة كعبادة المكتى–كىذه الٌطقكس 

 في أثناء تأدية طقكس الٌدكرة الٌزراعٌية الٌنيمٌية، كفيضاف الٌنيؿ الٌسنكم، كأٌما (4)كانت عند الفرعكنٌييف

طقكس العرب في تقديسيـ األمكات كحٌبيـ المقٌدس ليا، فيي تشبو طقكس اليكنانٌييف في تعظيـ 

.  (6)، ككذلؾ الٌركماف اٌلذيف يسترضكف المكتى بالقرابيف(5)المٌيت

                                                 
، مصر، المكتبة 2محٌمد بيجت األثرم، ط: ، شرحو كصٌححو كضبطوبمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (5)

 .2/197ـ، 1924، (المطبعة الرحمانٌية)األىمية 

(1)
 .2/212، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  

 .2/235، المفٌصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (2)

 .2/238 المرجع السىابؽ نفسو،  (3)

 .42المبحث الٌسابؽ، ص:   انظر (4)

 .48المبحث الٌسابؽ، ص:   انظر (5)

 .50المبحث الٌسابؽ، ص:  انظر (6)
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ا أك شىكُّك  في نسب أحدىـ ضربكا القداح مف خبلؿ اكالعرب إذا أرادكا ختاننا أك نكاحن

ا، كمثاؿ ذلؾ نذر عبد المٌطمب جد (7)صاحبيا ذا أرادت العرب الكفاء بنذكرىا ذىبكا إليو أيضن ، كا 

لئف كلد لي عشرة أبناء ثـ شٌبكا كأصبحكا : "(8)عندما قاؿ- صمى ا عميو كسٌمـ –الٌنبي محٌمد 

كىذا يشير إلى تقدمة القرباف البشرم اآلدمٌي ليبؿ، ". بحيث يمنعكنني ألنحرٌف أحدىـ عند الكعبة

. مما يبٌيف سمٌك قدًر األصناـ عند العرب

، ككانكا يطكفكف حكليا كيعكفكف عندىا "العٌزل"كعبدت باىمة كخيزاعة كبنك كنانة األشجار 

د"كقد عبدت العرب . يكمنا بعد حٌجيـ كطكافيـ حكؿ الكعبة رمز البطكلة كالعٌزة، بؿ كقٌدسكا " كى

، بؿ كتنازعكا سدانتيا، كىذا (1)التي تكاجد فييا، فقٌدسكا كادم القرل كدكمة الجندؿ األماكف المقدسة

، فيرب بنك أنعـ "يغكث"نة اما حدث بيف بني أنعـ كبني مراد، إذ دٌب بينيـ الخبلؼ حكؿ سد

. (2)بصنميـ إلى بني الحارث بف كعب

كلـ يكتًؼ العربٌي بالقرابيف مف عتائر كىدايا، بؿ شممت الٌشعير كالحنطة كاألسمحة كالبخكر 

ة"كالمبلبس كاألنعاـ كاإلبؿ الحٌية، كىذه األنكاع قٌدمت لػً  مىصى . اٌلذم عٌمقكا عميو بيض الٌنعاـ" ذك الخى

دشتٌيكف عبدكا ا؛ فالزر في ذلؾكقد اشترؾ الٌطقس العربي مع الٌطقكس األخرل القديمة

نفة الٌذكر حٌتى تككف ًذخرنا لممٌيت في عقيدة آاألشجار، كأكثر الفراعنة مف القرابيف المشابية لمقرابيف 

. (3)ما بعد المكت

ٍمسىد"كتكٌسع تقديس األصناـ إلى تقديس حماىا، ففعمكا ذلؾ عند حمى صنـ  كالغنـ " الجى

بؿ كحٌرمكا . (4)، فقد صٌبكا الٌدماء عميو مقٌدسيف إٌياه"الفٍمس"الٌداخمة إليو ال تذبح كال تؤكؿ، أٌما صنـ 
                                                 

، مصر، عيف لمٌدراسات كالبحكث 1، ط(أحكاليـ السياسية كالٌدينٌية كأىـ مظاىر حياتيـ)؛ العرب  بؿ اإلسبلـ محمكد، محمكد عرفة،  (7)
 .170ـ، ص1995اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، 

 .170، صالعرب  بؿ اإلسبلـ محمكد، محمكد عرفة،  (8)

 .56، صاألصأاـابف الكمبٌي، محٌمد بف ىشاـ بف الٌسائب، : كاأظر، 172،، صالعرب  بؿ اإلسبلـ محمكد، محمكد عرفة،  (1)

 .173، صالعرب  بؿ اإلسبلـ محمكد، محمكد عرفة،  (2)

 .53المبحث الٌسابؽ، ص:  انظر (3)
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ا"البٌلت"قطع األشجار كصيد الحيكاف في حمى  ، (1)، كقٌدسكا الٌسمؾ في المجارم المائٌية أيضن

. (2)"مناة"كأىدكىا الٌسيكؼ مثمما فعؿ الحارث بف أبي شمَّر مع 

كرقصى العرب حكؿ األصناـ كالكعبات، بؿ عدَّ بعضي العمماء جذكر الٌطكاؼ مف الٌرقص 

، كقد صاحب الٌرقص الٌصفير (3)"إٌف الٌطكاؼ بالكعبًة كاف أصميوي ضربنا مف الرَّقص: "فقالكا

بؿ كاف - قديمنا–كالٌتصفيؽ كاليركلة كالٌمعب بالٌسيكؼ كالكثب في حمقة الٌرقص، كالـز الٌرقص الٌدفف 

ا دينٌية يؤدكنيا لئللية" :  الـز الٌرقص الٌشعر المنظكـ عمى بحكر عديدة أىٌمياكما، (4)"فركضن

. الخفيؼ كاليزج، كالرمؿ، كخفيؼ الٌرمؿ

ال كالٌراقصات : "(5)كبمغٍت الٌراقصات درجات عالية مف التٌقديس، فحمؼ العرب بيٌف فقالكا

كىذه . (7)"ال كالراقصات ببطف جمع: " كقالكا"ال كاٌلذم رقصف ببطحائو: "، كقالكا(6)"ببطف مىرٍّ 

األيماف لتدٌؿ داللة قاطعة بأٌف الٌرقص الـز الكثنٌية الجاىمٌية، كغدا كسيمة مف كسائؿ التٌقرب إلى 

. اآللية

كأرل في ىذا المكضع أٌف الٌمعب بالٌسيكؼ كاليركلة كالقفز كالكثب كالٌرقص كقدسيتو ىي 

. (8)طقكس شبيية بالٌطقكس الٌركمانٌية كاليندٌية كالييكدٌية كالمسيحٌية

                                                                                                                                               
 .77، صالعرب  بؿ اإلسبلـ محمكد، محمكد عرفة،  (4)

اإلدارة العاٌمة "عبد الحميد الدكاخمى، القاىرة، لجنة التٌأليؼ كالٌترجمة كالٌنشر : ، ترجمةالعرب في سكريا  بؿ اإلسبلـ ديسك، رنيو،  (1)
، 1/139ـ، 1965، بيركت، دار الكٌشاؼ لمٌنشر كالٌطباعة كالٌتكزيع، 4، طتاريخ العربحٌتى، فميب، : كاأظر. 111ـ، ص1959، "لمثٌقافة
 .42ت، ص. ، العصكر الجديدة، دالٌديف في شبه الجزيرة العربٌيغ، القاهرةالسٌَّقاؼ، أبكار، : كاأظر

ـ، 1995، بيركت، دار الفكر الٌمبناني، 1، ط(مكسكعة األدياف الٌسماكٌية الكضعٌية)؛ أدياف كمعتقدات العرب  بؿ اإلسبلـ دغيـ، سميح، (2)
 .101ص

(3)
 .200، صط. ـ، د1970، بيركت، مكتبة أبك الٌنصر، (الٌسمسمة الٌشعبٌية)؛  ٌصغ العرب  بؿ اإلسبلـ أبك الٌنصر، عمر،  

 .201، صالمرجع السابؽ  (4)

، إبراىيـ بف عبد ا،  (5)  .23، صأيماف العرب النَّجيىرًميُّ

 .(مٌر الٌظيراف)مف نكاحي مٌكة عمى ليمتيف منيا، كثر فيو الٌنخؿ كالجٌميز، كيقاؿ لو : بطف مىرٍّ   (6)

يجتمع الناس فييا ليمة _ بيف عرفات كمنى_ىي المزدلفة : ، كجٍمعاألبطح كالبطحاء، ما انبطح كاٌتسع مف بطف الكادم: بطحائه  (7)
لى منى في الصباح  .اإلفاضة مف عرفات، ثـ يستأنفكف السيرا 

 .72، ص انظر المبحث السابؽ (8)
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–كالحٌج عند العرب طقس رئيس كعادة مقٌدسة، إذ يحٌجكف إلى الكعبات حاضنة األصناـ 

ا، فالٌطكاؼ - كما ذكرنا فيككف ذلؾ مصدر ماؿو كسيادةو كتجارةو، كيأخذ الحٌج جانبنا ركحينا دينيِّا خاصِّ

. ، كالكقكؼ بعرفة، كاإلفاضة إلى المزدلفة، ثـ منى"نائمة"ك" ساؼإً "سبعة أشكاط، كالٌسعي بيف 

، ككانكا يجعمكف الكعبة عف "الحمس"الٌطكاؼ تعٌرينا، كخالفكا بذلؾ " الحٌمة"كدرجت العادة عند 

، كمقٌدـ العتائر ييعرؼ (1)، كأىديت اليداياالعتائر عيًترىتيمينيـ، كرمكا الجمرات في منى، كىنالؾ 

. مف خبلؿ جرحو في اليدم أك شٌؽ سنامة

ا، كال تمنع الٌرضاعة، كال فن  يٌتخذكف طقكسيـ الٌتعٌبدٌية، فبل يٌدخركف لب(2)كىـ في أشير الحجٌ 

يقٌص الٌشعر كاألظافر، كتمنع صباغة الٌشعر، كمس الٌنساء، ككضع العطكر، كأكؿ الٌمحـ، كلبس 

الكبر كالٌصكؼ، كىـ ال يدخمكف البيكت مف أبكابيا، كال يخرجكف إلى عرفات، كيمزمكف المزدلفة، 

حٌرـ البيع -  أم العرب–، كبعضيـ "-الحٌمة" مف طقكس –كيسكنكف قباب األدـ، كيطكفكف بالبغاؿ 

. (3)كالٌشراء في الحجٌ 

كالكجو اآلخر الٌضٌدم لمعبادة الكثنٌية كطقكسيا، عبادة األحناؼ كطقكسيـ، إذ قامت عمى 

 التي حٌثت عمى إلغاء الٌطقكس الكثنٌية (4)"الٌديانة األيميَّة القديمة"كأقدـ تمؾ العقائد . عقيدة التكحيد

كجذكرىا العقدٌية، فبعؿ عند األىحناؼ شيطاف أكبر كزعيـ األبالسة، كعشتار زانية كمصدر االنحبلؿ 

                                                 
 .93، صالعصر الجاهمي ضيؼ، شكقي،  (1)

 .1/256، ، تاريخ اليعقكبياليعقكبي، أحمد يعقكب جعفر كىب: اأظررجب، ذك القعدة، :  أشير الحٌج ىي (2)

 .227ـ، ص1972، بيركت، 1، ط(في الجاىمية كعصر الٌدعكة اإلسبلمية)؛ محاضرات في تاريخ العربميمي، رشيد، ج اؿ (3)

كقكليـ مخائيؿ كجبرائيؿ كأشباىيا إٌنما تنسب إلى الٌربكبٌية؛ ألف : مف أسماء ا عٌز كجٌؿ، سرياني أك عبراني، يقكؿ ابف الكمبي: " إيؿ (4)
. (أٍيؿ)لساف العرب، مادة : أأظر". أيبلن مف أيؿ، كىك ا عٌز كجؿٌ 

بَّاغ: كاأظر ، دمشؽ، دار الحصاد لمٌنشر 1، ط(دراسغ في الفكر الٌديأي التكحيدم في المأطقغ العربٌيغ  بؿ اإلسبلـ)، األحأاؼ؛ عماد، الصَّ
 .23ـ، ص1998كالٌتكزيع، 
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كليذا . (1)فدٌمركا أماكف الٌتعٌبد الكثنٌية في سكريا القديمة. الخمقي، فالٌطقكس شعائر  ال كسيط ليا

.  (2)الٌسبب اختفت أسماء األصناـ كأماكف كجكدىا في يثرب رغـ عبادتيـ األكيدة ليا

عميو –الحٌج سبعة أشكاط، ككذلؾ الٌرجـ، إذ رمى إبراىيـ - أم األحناؼ–كمف طقكسيـ 

رىة عند العقبة سبع مٌرات، كمف طقكسيـ - الٌسبلـ جى التي أقٌرىا اإلسبلـ " كسكة الكعبة"الٌشيطاف بالحى

، كما ذكرىـ الٌشعر (3)العظيـ بعد ذلؾ، كقد ذكر اإلسبلـ األحناؼ كالحنفٌية في مكاضع عديدة

ا . (4)أيضن

لدل اإلنساف –كعبادة األصناـ حاجة ركحٌية كتجارٌية، كلكف الحاجة إلى الحيكانات بأنكاعيا 

ميًيمَّة جدِّا في حياتو اليكمٌية، فالٌناقة فرضت نفسيا في حياة اإلنساف كشعره كأدبو، ككذلؾ - العربي

 الحيكاف في المجتمع العربي القديـ جعمتو (5)الخيؿ كالٌظباء كالٌطيكر كاألبقار كالكبلب، كطكطمٌية

بس الببليا"، فقاـ بإجراء طقس (6)يربط مصيره بمصيرىا ، كىك ربط الٌناقة معككسة حتى تمكت (7)"حى

عند القبر، كىذا حكـ مف العربي عمى راحمتو بالمكت مثمما حٌؿ بو، بمعنى أٌف الحيكاف يشارؾ 

                                                 
بَّاغ (1)  .24، ص، األحأاؼعماد،  الصَّ

 .41ـ، ص1993، بيركت، مؤٌسسة الٌرسالة، 1، ط(تاريخ األنصار الٌسياسي)؛ مديأغ يثرب  بؿ اإلسبلـ غضباف، ياسيف،  (2)

:  قاؿ تعالى (3)
. 125: ، البقرة"قؿ مٌمة إبراىيـ حنيفنا "
. 67: ، آؿ عمراف"ما كاف إبراىيـ ييكديِّا كال نصرانيِّا كلكف كاف حنيفنا مسممنا "
. 95: آؿ عمراف" قؿ صدؽ ا ما تبعكا مٌمة إبراىيـ حنيفنا "
. 125: ، الٌنساء"كاتٌبع مٌمة إبراىيـ حنيفنا " 
. 105: ، يكنس"كأف أقـ كجيؾ لمٌديف حنيفنا "
 .31: ، الحجٌ "حنفاء  غير مشركيف بو "

. 38ديكانو ص:  مثؿ قكؿ أمٌية بف أبي الٌصمت (4)
 [الخفيؼ]زكر             كٌؿ ديًف يـك القيامغ عأد اهلل      إاٌل ديف الحأيفغ

 .50، صاألحأاؼالٌصباغ، عماد، : كاأظر

 . كالنبات كالكككب كالنجـتقديس الحيكاف:  الطكطمٌية (5)

 .687 الشيرستاني، محٌمد عبد الكريـ، ص (6)

، عٌماف، مكتبة األقصى، 1الدكتكر نصرت عبد الٌرحمف، ط: ، تحقيؽأشكة الطرب في تاريخ جاهمٌيغ العرب األندلسي، ابف سعيد،  (7)
1982 ،2/788. 
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مكت : "اإلنساف ىمكمو الدنيكٌية، فمف األكجب مشاركتو المكت، لذا فمف الكصايا الميٌمة لمعربي

  .(1)"الٌناقة بمكتو

في تمؾ – تيظًير مصادر الفكر الجاىمي كتجميو كتبٌيف الٌنظرة اإلنسانٌية (2)كأكابد العرب

لمحيكاف بما تحكيو مف طكطمٌية كاضحة، تمؾ األكابد التي نيى عنيا القرآف الكريـ، - المرحمة

. كالحديث الٌنبكٌم الٌشريؼ

 الٌرجؿ، فإنو ينزع (3)نحك اإلبؿ كالٌنكؽ، فإذا أمأت" إغبلؽ الٌظير"كمف تمؾ األكابد، طقس 

كحاجة العربي لدفع الغارة كاألعداء كرد العيف .  البعير الذم أمأت بو، كيعقر سنامو(4)سناًسف

 فإذا بمغت إبؿي الٌرجؿ ألفنا، فقأ عيف الجمؿ الذم كاف ترتيبو ألفنا، (5)"التعمئة كالتفقئة"الحاسدة قامكا بًػ 

ذا أصاب العرب . فإذا زادت عف األلؼ عمكه بفؽء العيف األخرل عىرُّ "كا  ّى كٌي " قامكا بطقس (6)"اٍؿ

ا، كضربكا الثكر مف أجؿ (7)بؿ تعاقركا بإبميـ. حبنا كتقديسنا إلبميـ" الٌسميـ عند الجرب  أيضن

                                                 
:  كىذا ما فعمو جريبة بف األشيـ األسدم عندما حضره المكت إذ قاؿ لكلده (1)

 [الكامؿ]ع لميديف كيأكبي           رال تتركفَّط أباؾ يعثري راجػػبلن        في الحشر يص
طيئغ إٌأه هك أ ػػػربي خكتًؽ اؿ كاحمؿ أباؾ عمى بعيرو صالحو       

 .688الشيرستاني، محٌمد عبد الكريـ، ص: اأظر

: الٌدكاىي، كىي مما حمى ا المسمميف، كقد كردت في القرآف الكريـ، قاؿ تعالى: األكابد  (2)
. 90: ، المائدة"إٌنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ رجس مف عمؿ الٌشيطاف "
. 103:، المائدة "ما جعؿ ا مف بحيرة كال سائبة كال كصيمة كال حاـ "
. 37: ، الٌتكبة"إٌنما الٌنسيء زيادة في الكفر "
. 3/116ت، .، القاىرة، مطابع ككستاتكماس كشركاؤه، دأهايغ األرىب في فأكف األدبالٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكٌىاب، : اأظر
 .2/783، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهمٌيغ العرباألندلسي، ابف سعيد، : كاأظر

ء:بمغت إبؿ الٌرجؿ مائة،  كيسٌمى الٌرجؿ :  أمأت (3) ـٍ  .مي
 .حرؼ فقار الٌظير:  سناسف (4)

 .2/783، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهميغ العرب األندلسي، ابف سعيد،  (5)

المرجع الٌسابؽ، : اأظر. قرح يأخذ اإلبؿى في مشافرىا كأطرافيا شبيو بالقرع، يسيؿ منو ماء أصفر، كأمىا العىري فيك الجرب: العىرُّ   (6)
2/785. 

صمى ا –كقد نيى عنيا رسكؿ ا . تنادم اثنيف في عقر اإلبؿ، فيعقر كٌؿ منيما إبؿ اآلخر، كأٌييما يفكز يككف ىك الغالب: المعا رة  (7)
. عميو كسٌمـ؛ لئبٌل تككف مما أىٌؿ لغير ا

 .26/305 3/30، بمكغ األرىب في معرفغ أحكاؿ العرباأللكسي، محمكد، : اأظر
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كمف .  إذا امتنعت عف الٌشرب؛ العتقادىـ أٌف الجٌف تركب الثٌيراف فتصٌدىا عف الٌشرب(1)األبقار

ا نحك األبقار مىًع كالعيشىر"طقكسيـ أيضن كالباعث إلجراء ىذا الٌطقس حاجة اإلنساف العربي " عقدي السي

عّْدكنىيا  لمماء، فيعمدكف إلى االستسقاء، فيضربكف أذناب البقر كيضرمكف فييا الٌنيراف، كييصى

. (2)الجبؿ

، فإذا بمغت اإلبؿ "ذبح الٌظبي"كبمغ مف شٌدة تقديس العربي لحيكاناتو أٌنو نذر عنو بظباء 

فَّ بإبمو، ذبحى ظبينا بدالن منيا البحيرة، "، بؿ كمارس طقكس العبادة مف خبلؿ (3)مائة، فىضى

، كالباعث االجتماعي ليا الكفاء بالٌنذكر أك الٌشفاء مف المرض، أك "، كالكصيمة، كالحاـ(4)كالٌسائبة

. العكدة بالٌسبلمة مف سفر

، فإذا كيجدت أسبابو ف كاف ،كقد اشتير العرب بالكـر  كتكفرت كسائمو، تيًركىت الكبلب تنبح، كا 

؛ حتى ال يسمع األضياؼ نباحو، كال يجرم ذلؾ إال في الٌسنكات "نيًقبى لحي الكمب"عكس ذلؾ 

. الٌصعبة

                                                 
أهايغ النكيرم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكٌىاب، : كاأظر. 2/785، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهميغ العرب األندلسي، ابف سعيد، ،  (1)

 .3/123، األرب في فأكف األدب

أشكة الٌطرب في األندلسي، ابف سعيد، : كاأظر، 3/120، أهايغ األرىب في فأكف األدب الٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكٌىاب،  (2)
 .2/786، تاريخ جاهمٌيغ العرب

 .32/121، أهايغ األرىب في فأكف األدب الٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكٌىاب،  (3)

الٌناقة المترككة المحٌرـ لبنيا، كال تمنع الماء، المباحة طعامنا لمٌرجاؿ، كالمحٌرمة عمى الٌنساء، كال تسٌمى الٌناقة بذلؾ إال بعد :  البحيرة (4)
ذا كانت أنثى . خمسة أبطف أك عشرة، أك بينيما ذا كاف الخامس ذكرنا أكؿ منو الٌرجاؿ كالٌنساء، كا  كقيؿ ىي الٌناقة التي تىنتجي خمسة بطكف، كا 

. ؛ ألٌنو أكؿ مف بحر البحيرة"عمرك بف لحي"إلى : ىي ابنة الٌسائبة، كقيؿ نسب إلى التبحير: كقالكا". بحيرة"شٌقكا أذنيا فكانت 
. الٌناقة المترككة لنذر، ال تركب كال يحمؿ عمييا، كال تمنع الٌطعاـ كالٌشراب: الٌسائبغ 
ف كانت أنثى :  الكصيمغ  الناقة التي كصمت عشرة أبطف، أك الشاة التي كصمت سبعة أبطف، فإف كاف ذكران، أكؿ منو الرجاؿ كالنساء كا 

ف كاف السادس بعد الخمسة أبطف ذكران أـ أنثى قالكا . كصمت أخاىا كلـ يذبح: تركت في الغنـ، كا 
. إذ يكضع عميو ريش الطكاكيس كييسيَّب. البعير الذم يحمى ظيره بعد إنتاج عشرة أبطف مف صمبو: الحاـ 

. 497ـ، ص1994، القاىرة، دار الفكر العربي، 4طتاريخ الفكر الديأي الجاهمي، الفيكمي، محٌمد إبراىيـ، : اأظر
، ، المفٌصؿلجكاد عمي: كاأظر، 3/116 لمنكيرم، أهايغ األرب: كانظر. 3/36 لؤللكسي، بمكغ األرب: كانظر. 2/795أشكة الطرب: اأظر

6/345 + 6/205 . 
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كأرل أف تقديس الحيكاف كاف في الحضارات السابقة لمحضارة العربية ما قبؿ اإلسبلـ، فعبد 

، كىك (2)، بؿ كقٌدس المسيحيكف قدس األقداس(1)اليندكس األبقار، كجعمكا كؿ ما يتعمؽ بيا مقٌدسان 

. المكاف الذم تيذبح فيو الذبائح

كلمفكر الجاىمي النظرة الخاٌصة لؤلنثى، فعند كالدتيا يخافكف عمييا مف عارو تيمحقيـ بو مف 

، كلكف اإلسبلـ الحنيؼ نيى عف (3)سبييا أك إمبلؽ يحؿ بيا كبيـ؛ لذلؾ غمبت العادة في كأدىا

، إذ تيعٌطر (5)، كمف العرب مف كأد ابنتو، ألنيا زرقاء أك برشاء أك كسحاء(4)ذلؾ جممةن كتفصيبلن 

كتيزٌيف كتيؤخذ إلى بئر، فتكضع فييا، كتنياؿ عمييا األتربة حتى تستكم البئر باألرض، كمنيـ مف 

ف كاف عكس ذلؾ كاف في حفر الحفرة  أثناء الحمؿ، فإف كاف المكلكد ذكران كانت الحياة، كا 

ىذا صنع أىؿ الجاىمية، كاف أحدىـ يقتؿ ابنتو مخافة : "، كقد لخٌص قتادة دافع الكأد بقكلو(6)المكت

. (7)"الٌسباء كالفاقة

 

 

                                                 
 .59المبحث السابؽ،ص:   انظر (1)

 .71المبحث السابؽ، ص:  انظر (2)

ئيدي، الصكت العالي الشديد، كالكئيد شٌدة الكطء عمى األرض، ككٍأدي البعير:  كىأدى  (3) دفنيا في القبر كىي : ىديره، ككأد المكءكدة: الكىٍأدي كالكى
.  حٌية
. (كأد) مادة .6/864 لساف العرب، ابف منظكر،: اأظر

:  قاؿ تعالى في نييو عف الكأد كبياف أسباب فعمو (4)
ٌدان كىك كظيـ﴿  ذا بيٌشر أحدىـ باألنثى ظؿَّ كجيو مسكى . 58: ، النحؿ﴾كا 
ذا المكءكدة سيئمت، بأم ذنب قيتمت﴿  . 8: ، التككير﴾كا 
. 31: ، اإلسراء﴾...كال تقتمكا أكالدكـ خشية إمبلؽ﴿ 
ٌياكـ﴿  . 17: ، اإلسراء﴾كال تقتمكا أكالدكـ مف إمبلؽ نحف نرزقيـ كا 
 .140: ، األنعاـ﴾قد خسر الذيف قتمكا أكالدىـ سفيان بغير عمـ﴿ 

 .البرص: كالبرشاء. السكداء:    الشيماء(5)

 .3/43  بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب، األلكسي، محمكد شكرم، (6)

 الككيت، الشعاع لمنشر، دت، ،(دراسغ في ضكء القرآف كالسٌأغ كالفكر اإلسبلمي) الجاهميغ  ديمان كحديثان؛  عبد الغٌفار، أحمد أميف، (7)
 .29ص
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ذا أحبَّ الرجؿ منيـ امرأتو شؽَّ الزكجاف لبعضيما  ال فسد الحب "الرداء كالبيٍرقيع"كا  ، كا 

، إذ يرث األخ األكبر نكاح أرممة أبيو، فإف لـ "نكاح المقت"، كمف حقكقيـ نحك الٌنساء (1)بينيما

، (2)يكف لو منيا حاجة أكرثيا ألخيو األصغر بمير جديد، كالكاقع أفَّ النساء كيرثت كما ييكرث الماؿ

يزف"كجمعكا بيف األختيف، كالذم يرث زكجة ابيو يسمى بػً  ، كمف الذيف فعمكا ذلؾ قـك مف بني "الضَّ

 .(3)قيس بف ثعمبة، إذ تناكبكا عمى امرأة أبييـ ثبلثة كاحدنا بعد كاحد

مىموي رجؿ عمى ظيره كما يحمؿ الطفؿ الصغير، فيقكـ  ذا أحبَّ الرجؿ كأٍفرىط في عشقو حى كا 

. (4)، فيذىب العشؽ حسب اعتقادىـٍيتىٍيوً آخر فيحٌمي حديدة كيككم بيا بيف أؿى 

ذا طمبت المرأة نكاحان نشرت جانبان مف شعرىا مت إحدل عينيا مخالفة لمشعر ،كا   ككحَّ

كما اعتقدكا . (5)"يا لكاح أبغي النكاح قبؿ الصباح: "المنشكر، كحجمت عمى إحدل رجمييا ليبلن قائمةن 

ٍرقيكصى  . (8)تضيفؼ األبكار كم(7) يدخؿ أحراح(6)أف الحي

لى أخييا،ككاف العرب يخطبكف المرأة إلى أبييا  أك بعض بني عمّْيا، ، أك إلى عمّْيا، كا 

أنعمكا صباحان، نحف أكفاؤكـ كنيظراؤكـ، فإف زكجتمكنا أصبنا رغبة : "(9)فيقكلكف عند الخطبة

، أٌما طبلقيف فكاف ثبلثان عمى التفرقة، كأكؿ مف طٌمؽ ثبلثان إسماعيؿ "حامديف... كأصبتمكنا ككٌنا

. (10)ثبلث كرات- عمييما السبلـً -ابف إبراىيـ 

                                                 
 .3/124 أهايغ األرب،النكيرم، شياب الديف، : كانظر. 2/787 أشكة العرب، األندلسي، ابف سعيد،  (1)

 .33، ص المرجع السابؽ (2)

 .690 صالممؿ كالأحؿ، الشيرستاني، محٌمد عبد الكريـ،  (3)

 .2/321بمكغ األرب، األلكسي، محمكد شكرم،  (4)

 .2/330 ، المرجع الٌسابؽ (5)

ٍر يكص  (6)  .دكيبة أكبر مف البركغكث:  الحي

 .فركج:  أحراح  (7)

 .2/789أشكة الطرب،  األندلسي، ابف سعيد،  (8)

 . 3/126 أهايغ األرب،  النكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب، (9)

 .692 صالممؿ كالأحؿ، الشيرستاني، محٌمد عبد الكريـ،  (10)
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ذا تزكجت المرأة كأرادت أف تبقي عمى أكالدىا؛ حتى يحيا أكالدىا، كًطئت قتيبل شريفان  كا 

. (1)"كطء المقاليت " بِـ مغركران، كيسٌمى ىذا الطقس 

ذا سافر أحدىـ كشٌؾ في حفظ زكجتو فرجيا، عًمدى إلى شجرةو فعقدى غصنيف منيا، كعند  كا 

ف كاف عكس ذلؾ كانت  اإلياب يتفحصيما، فإف كجدىما معقكديف، كانت امرأتو حافظة لفرجيا، كا 

تـى"خائنة، كسٌمي ىذا الٌطقس بػً  : (3)كقد عرض األلكسي ىذا الٌطقس بطريقة مغايرة فقاؿ. (2)"عقد الرَّ

ذلؾ أف الٌرجؿ منيـ كاف إذا سافر عمد إلى خيط فعقده في غصف شجرة أك في ساقيا، فإذا عاد "

". نظر إلى ذلؾ الخيط، فإف كجده بحالو، عمـ أف زكجتو عمى عدـ الخيانة، كأبمغيا بأنو سيعقد الٌرتـ

. (4)، كالقتؿ ىك المطٌير لمٌشرؼ"ذئب"، كالمغتصب "فريسة"ككانت المرأة التي ينتيؾ عرضيا تسٌمى 

ٍيقيكع إذا عرؽى تحت صاحبو طمبت النساء المضاجعة  ككاف في اعتقاد العرب أٌف الفرس المى

المرأة إذا إلى أف ، بؿ كقد ذىب ًبيـ االعتقاد (5)"دائرة الميقكع"مف الٌرجاؿ، كيسٌمى ىذا الٌطقس بػً 

فيف، أطفأت حربنا، كعىقىدت سبلمان   .(6)بالٍت بيفى الصَّ

، كىٌف العكاىر بائعات الجسد، ككٌف ييثرفى "ذكات الٌرايات"كمف طقكس الٌنساء الجنسٌية عندىـ 

يا : "ككاف الٌرجؿ إذا شتـ اآلخر قاؿ لو. انتباه الٌرجاؿ برايات تكضع أماـ بيكتيٌف، إشارة بيع الجسد

كاف سادة مف أشراؼ القكـ يرسمكف : "(2)كيقكؿ األستاذ الٌشييد سٌيد قطب. (1)"ابف ذات الٌراية

                                                 
في )، كمعناىا (6/808 )المفصؿ في تاريخ العرب، كما ذكرىا صاحب (بالتاء المربكطة)كليست المقبلة  (بالتاء المبسكطة) المقبلت  (1)

، كأقمتت المرأة إذا ىمؾ زكجيا، كتصغيرىا "كؿُّ أينثى لـ يبؽى ليا كلد: "ىي التي تمد كاحدان، ثـ ال تمد بعد ذلؾ، كقاؿ المحياني  : (المساف
. (قمىتى )، مادة لساف العرب: اأظر، "قيمىٍيتىةه "

 .6/808، كالمفٌصؿ في تاريخ العرب، 3/124، أهايغ األرب: كاأظر، 2/776، أشكة الٌطرب: كاأظر

.  6/806، العرب المفٌصؿ في تاريخ: اأظر. خيط يعقد في اإلصبع أك الخاتـ لتذكير اإلنساف: الرىتمغ  (2)
تىـً : "كقالكا في المثؿ ؿي ًمٍف تىٍعقاًد الرَّ  .2/217، أهايغ األرب: اأظر". أٍمحى

 .6/806، المفٌصؿ في تاريخ العربعمي، جكاد، : كاأظر، 2/316، أهايغ األرب كتابو  (3)

 .29، صالجاهمٌيغ  ديمنا كحديثنا عبد الغٌفار، أحمد أميف،  (4)

 .3/126، أهايغ األرب الٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد،  (5)

 .¾، بمكغ األرب  األلكسي، محمكد شكرم، (6)

 .2/791، أشكة الٌطرب األندلسي، ابف سعيد،  (1)
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رقيقاتيـ يكسبف بأجساميٌف في ىذا الٌسبيؿ القذر لحساب سادتيٌف، ككاف لعبد ا بف أبٌي بف سمكؿ 

كلكٌف اإلسبلـ الحنيؼ حٌرـ ". أربع جكارو يكسبف لو مف ىذا الٌسبيؿ- رأس المنافقيف في المدينة–

. (3)ذلؾ، كسٌف لو حدِّا مف حدكد ا

، فالٌزكاج مف األنظمة االجتماعٌية الثٌابتة في المجتمع "الٌزكاج كاالزدكاج"كمف طقكس العرب 

ـٌ إاٌل بعد مشكرة كاسترضاء مف المرأة الجاىمي، ككاف ال يت
، كىـ (5)"المرأة العانس"، كندرت ظاىرة (4)

 مقٌدمات، إٌما يرسمكف رجاالن أك نساءن  تىٍسًبقوكالٌزكاج.  الٌرجؿد بي الطبلؽمقابؿ ذلؾ طمقكا ككاف

لتفٌحص المرأة المراد الٌزكاج منيا، كأحٌبكا الٌتزٌكج بالغريبات األكلد لمٌنجباء، كمف شركط الٌزكاج 

ا ماعدا زكاج األسيرة، كقد يككف مف الٌضأف أكالعطكر أك األقمشة  المير، كبدكنو يككف األمر سفاحن

، كىذا ما يعٌمؿ تينئة العرب بكالدة البنات (6)أك الٌذىب أك الفٌضة، بىٍيد أف أغمى الميكر مف الٌذىب

. ألنيا تعكد بالماؿ كالذَّىب ألبييا عند زكاجيا. (7)"ىنيئنا لؾ الٌنافحة: -"قائميف

ـٌ تجٌز . (1)"نكح"كالقبكؿ باإليجاب عمى صيغة " خطب"ككاف طمب الٌزكاج عمى صيغة  ث

الجزر، كتعقد األفراح، كيتبارل الفتياف بالٌرماح كالٌسيكؼ، كيتسابقكف بالخيؿ كتزييف الٌنساء بالٌتكحيؿ 

. ، ثـ تكٌدع الفتاة باألغاني(2)كالتٌنميص، كالكشر، كالكصؿ، كالخٌضاب

                                                                                                                                               
 .43، صالجاهمٌيغ  ديمنا كحديثنا عبد الغٌفار، أحمد أميف،  (2)

ا حٌتى يغنييـ ا مف فضمو، كاٌلذيف يبتغكف الكتاب مٌما ممكت أيمانكـ فكاتبكىـ إف عممتـ ﴿:  قاؿ تعالى (3) كليستعفؼ الذيف ال يجدكف نكاحن
 . 33: ، الٌنكر﴾فييـ خيرنا كآتكىـ مف ماؿ ا الذم آتاكـ

: اأظر".  يا أبًت ال تزٌكجني مف أحد حٌتى تعرض عمٌي أمره، كتبٌيف لي خصالو: " كالٌدليؿ عمى ذلؾ قكؿ ىند بنت عتبة بف ربيعة ألبييا (4)
 .310، صالعرب  بؿ اإلسبلـمحمكد، محمكد عرفة، 

 .7، صتاريخ اإلسبلـ الٌسياسي كالٌديأي كالٌثقافي كاالجتماعي حسف، حسف إبراىيـ،  (5)

العرب  بؿ محمكد، محمكد عرفة، : اأظر.  مثؿ مير عبد المطمب بف ىاشـ لفاطمة بنت عمر، ككاف مائة ناقة كمائة رطؿو مف الٌذىب (6)
 .312، صاإلسبلـ

 .الٌسحابة كثيرة المطر: الٌأافحغ  (7)

 .312، صالعرب  بؿ اإلسبلـ  محمكد، محمكد عرفة، (1)

حٌؼ ما حكؿ الحاجبيف : الٌتزجيج   .أخذ ما بيف الحاجبيف مف الٌشعر: الٌتأميص   .تكحيؿ العيف بحجر األثمد: الٌتكحيؿ : مثؿالٌتزييف  (2)
طالتيما باألثمد تحزيز األسناف : الكشر  .خضاب الٌشفاة كالٌمثات: الٌتممٌيغ  .تفريؽ ما بيف الثٌنايا كالٌرباعيات: الٌتفميج  .مف الٌشعر كا 

 .تجميؿ الكجنات بالخٌضاب: الخٌضاب .كصؿ الٌشعر الحقيقي بشعر مستعار: الكصؿ  .كتحديدىا بمبرد كنحكه
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نكاح االستبضاع، كنكاح الٌرىط، كنكاح : (3)كاشتير العرب بانكاع عديدةو مف الٌنكاح أىٌميا

دىف، كنكاح المتعة  ، كنكاح البىدىؿ، كنكاح الٌشغار، كنكاح (الٌزكاج المكقكت)بنات الٌرايات، كنكاح الخى

 .(زكاج االزدكاج)الٌسبي، 

مبيَّة"كىذا اإلزدكاج في الزكاج يدؿ عمى عدـ اىتماـ العرب بػً  كمف ىنا جاء (4)"األبكة الصُّ

. (5)الديف اإلسبلمي الحنيؼ مطيّْران لممجتمع مف العكائؽ التي تحكؿ دكف بقاء الٌصمب كالنسؿ

(6)"العقيقة"كلكفٌ فعميـ ىذا لـ يمنعيـ مف إجراء طقس 
لمطفؿ، كتقديـ القرابيف لو إلكسابو رمزية  

الحياة؛ إذ تذبح شاة، كيمطخ رأس الطفؿ بشيء مف الدـ، كيدلؾ فـ المكلكد بالتَّمر أك عسؿ النحؿ، 

. (رمز السعادة)أك الحمك  (رمز الحياة)كيدلؾ جسمو بالممح 

كالمكت عند العرب ال يقؿ أىمية عف نظرتيـ لمٌصنـ كالمرأة، فعند مكت عزيز شريؼ أقامكا 

، ككمما كاف الفقيد عزيزان شريفان كاف طقس النُّكاح كالندب طكيبلن، كالعكس (1)النُّكاح كالندب عميو

ٍعبىد" مف ابنة أخيو (2)يككف صحيحان؛ فشٌقكا الجيكب كىذا ما طمبو طرفة بف العبد قبؿ مكتو ، "أـ مى

                                                 
: حيث عٌدد أنكاع الٌنكاح، كىي. 3/4، األرب بمكغ  األلكسي، محمكد شكرم، (3)

 (كىك الٌشريؼ)مف المباضعة، كىك المجامعة، كالبضعي ىك الفرج، كىك أف يطمب الٌرجؿ مف زكجتو مجامعة آخر : االستبضاع أكاح 
  .دخكؿ ما دكف العشرة عمى المرأة فينكحكنيا، فتمحؽ مكلكدىا لمف شاءت منيـ: الٌرهط أكاح  .بعد طمثيا، كال يممسيا حٌتى يتبٌيف حمميا

ف ظير كاف لكمنا ال جرمنا: فخداؿ أكاح  .نكاح بنات الٌزنى: الرٌايات بأات أكاح  زكاج  .نكاح الٌصداقة، فإف استتر ال بأس بو، كا 
  .انزؿ لي عف امرأتؾ، كأنزؿ لؾ عف امرأتي: كأف يقكؿ الٌرجؿ لمٌرجؿ: البدؿ زكاج  .يرتبط بزماف معٌيف كبعده يككف الفراؽ: المتعغ
 .أف يتزٌكج الٌرجؿ ابنة رجؿ آخر عمى أف يزٌكجو ابنتو: الٌشلار أكاح

 .8صأظـ العرب  بؿ اإلسبلـ، زناتي، محمكد سبلـ، (4)

:  قاؿ تعال في كتابو العزيز (5)
. 32: ، اإلسراء﴾ إٌنو كاف فاحشة كساء سبيبلاٌلزناكال تقربكا ﴿ 
. 68:  الفرقاف﴾كال يزنكف كمف يفعؿ ذلؾ يمؽى آثاما﴿ 
 .2:  النكر﴾الزانية كالزاني فاجمدكا كٌؿ كاحد منيما مائة جمدة﴿ 

 . 3/263 بمكغ األرب، األلكسي، محمكد شكرم،  (6)

(1)
 .41صاألسطكرة عأد العرب،  حسف، حسيف الحاج،  

 .3/10بمكغ األرب،  األلكسي، محٌمد شكرم،  (2)
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كما خمشكا الكجو كحمقكا الشعر، كبدا ىذا في شعر لبيد بف ربيعة في خطابو البنتو عندما حضرتو 

 .(3)الكفاة

كاف العرب إذا مات فييـ ميت لو قدر، رىكب راكبه : "(4)كالمكت يبدأ بالنَّعي، قاؿ األصمعي

ككانكا مف عكائدىـ قكليـ ". نىعىاًء فبلنان أم انعو كأظير خبره: فرسان كجعؿ يسير في الٌناس كيقكؿ

، كقد ظىيىر ذلؾ في شعر الًخٍرنؽ بنت بدر"ال تىٍبعد"لمميت 
كبعد . (6) كمالؾ بف الريب المزني(5)

المكت يعظّْمكنو بذكر مناقبو، كيدعكف لو؛ حتى يبقى ذكره، كأمُّ مجاؿ لمدعاء لو أكسع مف مجاؿ 

. الشعر

 إذ لـ ييؤخذ بثأر (7)"فالميت ال يمكت كالقتيؿ ال ييقتؿ"كعقيدة العرب في مكت القتيؿ كاضحة 

اليامة "، كيسمى ىذا الطقس بػً "اسقكني فإٌني صديُّو: " كتقكؿ(8)القتيؿ، بؿ تخرجي مف رأسو ىامة

ًطٍئنىو المقاليت" كالصدل كأمَّا الشريؼ المقتكؿ غدران فيك مجمبة لبقاء األكالد إذا كى
(9) .

كتمبس شرَّ ثيابيا كال يمٌسيا الطيب  (بيتان )كأٌما المرأة التي مات زكجيا، فإٌنيا تدخؿ حفشان 

َـّ تيؤتى بدابة،  ككأٌني بو قربانان –، فقمما تنفض بشيء إال مات (1)بيا فتنفٌض  حتى تمرَّ سنة، ث

                                                 
 .3/11 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (3)

 .3/13 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (4)

 .43، صديكاأها  (5)

 .3/15 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (6)

 .2/311 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (7)

، أك ىي ىكاـ في األرض: الهامغ  (8) مف العرب مف يزعـ أٌف في الٌنفس : كفي مركج الذىب لممسعكدم. أينثى الصدل كىك ذكر البـك
طائر ينبسط في الجسـ، فإذا مات اإلنساف، فإفَّ الطائر يخرج منو كيطيؼ بو، كيتكاجد ىذا الطائر في الٌديار المعٌطمة كمصارع القتمى 

". ال ىامة: " صمى ا عميو كسمـ نيى عنيا كقاؿ–كلكٌف رسكؿ ا . كالقبكر
 .2/788 أشكة الطرب،األندلسي، ابف سعيد، : اأظر

 .2/786 ، المصدر الٌسابؽ نفسو (9)

 . تمسح بو جمدىا (1)
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فترمي بيا، كالمرأة ىنا تيسكّْم بيف سيكلة إجراء ىذا الطقس " بعرة"ثـ تخرج فتيعطى - لزكجيا

 .(3)كسيكلة كيسر رمي البعرة

بىدى العرب الميت ، كعقركا فكؽ القبكر؛ العتقادىـ أٌف العقر مكافأة لمميت؛ كانتقاما لو مف (4)كعى

، كما استسقكا السَّماء بالقبكر، كطافكا حكليا، ككضعكا فييا (5)اإلبؿ التي أكمت عظاـ المكتى البالية

. أك حكليا الجريد

كا ناصيتو كأطمقكه، كفي  قىعى في أيدييـ أسير جزُّ كالحرب عند العرب شرّّ ال بدَّ منو، فإذا كى

، أٌما إذا كاف األسير شاعران ربطكا (6)ذلؾ منَّة عمى األسير الشريؼ، كقد كرد ذلؾ في شعر الخنساء

. (8) كقد ذكر ذلؾ الشاعر عبد يغكث القحطاني الحارثي التميمي(7)لسانو بًنٍسعىة

كالعرب في حمّْيـ كترحاليـ ليـ حاجات كرغبات في أمكرىـ الحياتية كالمعيشية كالمعتقدية 

كالركحية مرتكزيف عمى تحقيقيا بطقكس عديدة كمختمفة ناشئة عف االعتقاد بقدرتيـ عمى إيجاد 

الدكاء لكؿ داء كالعبلج لكؿ ظاىرة اجتماعية، كالقدرة عمى طرد األشرار أك األركاح أك العادات أك 

ة تطمَّبت إعكدة سمككات اآلخريف نحكىـ، كممخص القكؿ ىنا  ٌف الباعث ليذه الطقكس حاجات ممحَّ

ة أكانت نفسية أـ مادّْية . طقكسان ميًمحَّ

ف أرادكا عكس  كمف ىذه الطقكس الممارسة، كسري األكاني بعد رحيؿ الٌضيؼ لئبل يعكد، كا 

ذلؾ، أخذكا حفنة تراب مف مكضع قدـ المسافر كاحتفظكا بيا العتقادىـ أٌف ىذا يدفعو لمعكدة 

. (1)بسرعة

                                                 
. 38ـ، ص1988 بيركت، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، األسطكرة عأد العرب في الجاهميغ، حسف، حسيف الحاج،  (3)

 .3/120النكيرم، شياب الديف أحمد، : اأظر

 . 18، ص(جامعة القدس، إشراؼ الدكتكر إحساف الديؾ) رسالة ماجستير  القبر في الشعر الجاهمي؛ عمراف، ركحي، (4)

 .2/311  بمكغ األرب، األلكسي، محمكد شكرم، (5)

 .3/16 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (6)

 .سير منسكج: ًأٍسعىغ  (7)

 .3/17 بمكغ األرب، األلكسي، محمكد شكرم،  (8)
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فىر)كقد ذىبكا بتفسير جكعيـ أغرب عجب، فقد زعمكا أٌف في البطف حيَّة   إذا جاع (2)(الصَّ

. ، كىـ بذلؾ يعيدكف االستقرار لمنفس(3)األنساف عضَّت عمى شرسكفو

ذا عضَّ أحدىىـ كمبه فإنيـ يمجأكف إلى أكؿ الدـ في المصراف بعد رميو في النار، أك  كا 

شربكا دـ األشراؼ، كىـ إذا غاب عنيـ عزيز كلـ يقفكا عمى أثره، يأتكف إلى بئرو أك حفر قديـ كنادكا 

ف حيِّا سمعكا صكتنا(ثبلث مرات)فيو، يا فبلف  كمف . (4)، فإف كاف مٌيتنا لـ يسمعكا صكتنا، كا 

دىرى الرّْجؿ ال يذىب إاٌل بذكر أحب الٌناس لئلنساف اعتقادىـ أف خى
(5) . 

ـٌ يحشي بنكرة" الكشـ"كمف طقكسيـ   (6)كىك أف يغرز في العضك إبرة حٌتى يسيؿ الٌدـ ث

. (7)فيخضٌر، العتقادىـ باٌف الكشـ باعثيو تقكية المفاصؿ، كتزييف الجسد

ذا أراد العربي البراءة مف شخص سٌمكه  ، كالٌمعيف ىك الغادر الخائف (8)"بالخميع أك الٌمعيف"كا 

، كيصبح الٌرجؿ الٌمعيف ىك "فبلف قد غدر فالعنكه: "لمٌذٌمة، إذ يصنعكف لو تمثاالن مف طيف، كيقكلكف

ٌنما سٌميا كذلؾ ألنيـ  خمعت عنيـ لباس المركءة كاألنصاؼ، كتردكا بأردية الجكر "ىذا الٌتمثاؿ، كا 

. (1)"كالٌظمـ كاالعتساؼ، كلـ تراعى فييـ عيكد المكافقة كالمسالمة

يا : "تبٌدؿ األسناف فرمكا فييا أسنانيـ الٌساقطة، كقالكا (اإللية)كاعتقد العرب بأٌف الٌشمس 

دىرى العيف يعيد الغائبيف عند ذكرىـ.(2)"شمس أبدليني بسٌف أحسف منيا كما اعتقدكا بأٌف خى
(3) .

                                                                                                                                               
 .2/331، 2/240، بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

فىر  (2) " ىي داء يأخذ البطف: "حيَّة تككف في البطف تصيب الماشية كالناس، كىي أعدل مف الجرب، كقاؿ اإلماـ الطبرم: الصَّط
 .2/314 بمكغ األرب، األلكسي، محمكد شكرم،: انظر

 .عظاـ الصدر:  الشرسكؼ (3)

 .3/3، ، بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم (4)

 .2/788، أشكة الٌطرب األندلسي، ابف سعيد،  (5)

 .دقيؽ كاألثمد ترؽ فتسفيا الٌمثة: بأكرة  (6)

 .3/10، بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  (7)

 .3/26 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (8)

 .29، صأظـ العرب  بؿ اإلسبلـ زناني، محمكد سبلـ،  (1)

 .2/318، بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  (2)
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كالباعث في طقكسيـ طرد الٌشياطيف لمف أصابيـ المسُّ كالجنكف، فذىبكا باعتقادىـ ىذا إلى تعميؽ 

ا . خرقة الحيض كعظاـ المكتى عمى المصاب التنقيط بيف عينٌي "كمف طقكسيـ العبلجٌية أيضن

؛ كاليدؼ مف ذلؾ التنفير كطرد الحسد كالحساد، فسٌمكا بأقبح (4)"الٌنفساء كالخٌط عمى كجو الٌصبي

" مداكاة غشاء العيف بالييدىًبدٍ "كمف طقكسيـ العبلجٌية . األسماء كالقنافذ؛ ألف القنفذ مف مراتب الجف

مؿ كىك الٌمبف الخاثر، أك ع مف سناـ الجى ّو . (5)أكؿ ًقطى

، فإذا ضٌؿ الٌرجؿ قىمىبى ثيابو كحبس ناقتو كصاح في أذنييا (6)"التصفيؽ"كمف طقكس الحاجة 

ا: "كأٌنو يكمئ إلى إنساف، كصٌفؽ بيديو كىك يقكؿ ا اٍلكىحى ا! اٍلكىحى ا النَّجى الٌساعة الٌساعة، ! ىيكؿ! الٌنجى

ؿٍ ! إليَّ إليَّ  كمف الٌطقكس التي تستطمب بالمسامحة كالمصالحة عندما يقتمكف قتيبلن ". عىجّْ

ف عاد كما ىك (7)"االستئسار" ا بالدىماء سامحكا، كا  ؛ إذ يرمكف سيمنا في الٌسماء فإف عاد مضٌرجن

. أخذكا الٌدية

 كليذا الٌطقس (1)،"الميسر"كقد لجأ العرب إلى طقكس الٌميك كالٌتكٌسب، كأىـ تمؾ الٌطقكس 

 كرجاؿ الطقس تسٌمكا بأسماء ممٌيزة، كلقد أثرل ىذا الٌطقس ،أسماء عديدة، كقٌداح كثرت صفاتيا

مف الحيكانات " أكؿ الٌدـ المسفكح"كمف طقكسيـ . الٌشعر الجاىمي بتمؾ األسماء، كتمؾ الٌصفات

الحٌية، كاعتقدكا أف التٌثاؤب كالعطاس مف أعماؿ الٌشيطاف، كتعميؽ كعب األرنب يطرد الجف، 

.  (3)، كاستقسمكا باألزالـ، كحممكىا عمى أكتافيـ(2)كطرقكا بالحصى كخٌطكا عمى الٌرماؿ

                                                                                                                                               
 .2/321 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (3)

 .2/25 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (4)

 .2/325 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (5)

 .2/791، أشكة الٌطرب األندلسي، ابف سعيد،  (6)

 .2/792 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (7)

النكرم، شياب : كاأظر، 41، صاألسطكرة عأد العربحسف، حسيف الحاج، : ، كانظر3/10، ، بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم (1)
 .3/118، أهايغ األربالٌديف أحمد، 

 .47، صاألسطكرة عأد العرب في الجاهمٌيغ حسف، حسيف الحاج،  (2)

 .6/776، المفٌصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـعمي، جكاد، : كاأظر. 302 صالعرب  بؿ اإلسبلـ،  محمكد، محمكد عرفة،  (3)
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كقد احتاج العرب في حياتيـ إلى الماء، كما احتاجكا إلى كسائؿ تدٌليـ عمى الغائب كالٌضائع 

كالفاٌر مف اإلنساف أك الحيكاف، كما تعاممكا تجاريِّا مع القبائؿ المجاكرة فاحتاجكا إلى كسائؿ لمعرفة 

القيافة كالعيافة "أخبلؽ اإلنساف كأحكالو؛ كانطبلقنا مف ىذه الحاجات لجأ األعرابي إلى طقكس 

يافة . (4)"كالعرافة كالفراسة كالرّْ

ككاف العرب ال يذىبكف إلى أمر إاٌل كانكا في حالة ترٌدد تحكؿ دكف تحقيؽ أمرىـ، فكانكا في 

" الٌتشاؤـ"ك " التٌفاؤؿ"أمٌس الحاجة لدافع نفسي أك ركحي لدفع عمميـ نحك التنفيذ، كما آمنكا بػً 

يمانيـ بذلؾ دفعيـ نحك البحث عف طقس ما يحقؽ ليـ التٌفاؤؿ بالشيء كينٌحي اآلخر، كًلذا  كا 

، كما آمنكا بالعيف (1)"إٌف الٌطيىرىةى في المرأة كالٌدار كالٌداٌبة: "، فكانت العرب تقكؿ"تطٌيركا"كجدناىـ قد 

.  الحاسدة

ذا ما اٌتجو نحك (البارحة)ككانكا يعمدكف إلى تطٌير الٌطائر، فإف طار يمنة تفاءلكا بو  ، كا 

 .(2)(الٌسانحة)اليسار تشاءمكا بو 

                                                 
. 3/261، بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  (4)

. قيافةاؿكىي " لئلنساف"، كىي العيافة، كتتٌبع األثر "لمحيكاف"ىي تتٌبع األثر : القيافغ 
. التٌتٌبع القائـ عمى االستنتاجات كالٌذكاء كالٌسحر: العرافغ. عمـ تتٌبع األقداـ كاألخفاؼ كالحكافر: العيافغ 
يافغ  عمـ استنباط الماء مف األرض، مف خبلؿ شـ التراب كالٌنبات، كتتٌبع حركة الحيكاف، كاإلنصات بكضع األذف عمى األرض : الرٍّ
. ، كمف ىذه اإلجراءات عرفكا قرب الماء أك بعده(الٌنٌصات)
. معرفة أخبلؽ اإلنساف كأحكالو، كتقـك عمى الفطرة أك عمى االكتساب: الفراسغ 
. 532، ص تاريخ الفكر الجاهميالفيكمي، محٌمد إبراىيـ،: كاأظر.301، صالعرب  بؿ اإلسبلـمحمكد، محمكد عرفة، : كاأظر
، حضارة العرب في عصر الجاهمٌيغحسف، حسيف الحاج، : كاأظر.6/773، اإلسبلـ المفٌصؿ في تاريخ العرب  بؿعمي، جكاد، : كاأظر
 .53ص

، فاألٌكؿ يعتمد عمى حركة (Haruspicy)، كالٌنكع الثٌاني مف الٌطائر المٌيت (Augurg)نكعاف، فالٌنكع األٌكؿ مف الٌطائر الحٌي : الٌطيىرة  (1)
: ، كقاؿ الجاحظ(شـؤ)كالتياسر  (فأؿ)كاٌتجاه حركة الٌطيراف، كالثٌاني يعتمد عمى حركة كارتجاؼ الٌطائر أثناء ذبحو كمكتو، كسٌمكا التيامف 

ا" ا أك سانحن " ، كمنو اشتٌقكا الٌتطٌير...أصؿ الٌتطٌير إٌنما كاف ًمف الٌطير كمف جية الٌتطير، إذا مٌر بارحن
، أهايغ األربالٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد عبد الٌكٌىاب، : كاأظر. 523، صتاريخ الفكر الٌديأي الجاهميالفيكمي، محٌمد إبراىيـ، : اأظر

. 6/786، المفٌصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـعمي، جكاد، : كاأظر، 3/143
قالكا أٌطيرنا بؾ كبمف معؾ قاؿ طائركـ عند ا بؿ أنتـ قـك ﴿:  كقد نيى ا عٌز كجٌؿ عف الٌتطٌير في كتابو العزيز، قاؿ تعالى (2)

 .47: الٌأمؿ، ﴾تيفتنكف
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كقد تطٌيرت العرب بالغراب، فالٌصيحة الكاحدة خير، كالٌصيحتاف شٌر، كعٌمقكا منقار الغراب 

عمى اإلنساف ليبعدكا عنو الحسد، كدـ الغراب شفاء لمبكاسير، كأكمو مشكيِّا يعالج القكلنج، كالغراب 

األسكد يبطؿ الٌسحر، كأكؿ لسانو المجٌفؼ ييذىب العطش، كما تشاءمت العرب مف البكـ 

، كىـ كذلؾ زجركا الٌطيكر كقالكا الكثير في حركات الغراب، كأحصكا ما زجركه مف (3)كالعاطكس

. (4)الحيكانات

كما تطٌير . إف عدـ معرفة الٌتطٌير مف الجيالة:  عف محاسف الٌتطٌير فقاؿ(5)كتحٌدث الجاحظ

كما تطٌير . العرب بقراءة أحشاء الحيكانات كخاٌصة الكبد؛ العتقادىـ أٌنو مف مكاطف العداكة كالحقد

العرب بعتبة الٌدار، كعمييا ذبحت العتائر لطرد األركاح الٌشٌريرة إرضاءن ليا، كسٌميت ىذه الٌذبائح بػً 

، كما تطٌيركا مف الٌثكر األغضب المكسكر القرف، كمف الحٌية كالٌثعمب، كنفى بعضيـ "ذبائح الجاف"

. (2)، كاليدىد مف طيكر الفأؿ المشيكرة(1)الٌتطٌير بالٌثعباف

                                                 
 .سمكة في البحر أك داٌبة مف الحيكانات: العاطكس  (3)

م كالجنازة، كاألرض المميئة ؾ فنعيب الغراب فكؽ الرأس خير، كمف األماـ شٌر، كمف الكراء شٌر، كما زجركا األبقار كالحمير كالغبلـ البا (4)
بالٌنمؿ، كالبغاؿ كالجماؿ كالبعير كالقرد كالجكارم كالعصافير، كالجراد، كالبازم، كالبـك كالثٌيراف كالكبلب، كضرب الٌشجرة الحجازٌية الٌضخمة 

. الٌشائكة
، أهايغ األربالنكيرم، شياب الٌديف أحمد عبد الكٌىاب، : كاأظر. 62، صاألسطكرة عأد العرب في الجاهمٌيغحسف، حسيف الحاج، : اأظر

 .2/148ـ، 1965، بيركت، دار األندلس، 1، طمركج الٌذهب كمعادف الجكهرالمسعكدم، عمي بف الحسيف بف عمي، : كاأظر، 3/143

 .80ـ، ص1997، بيركت، دار الجيؿ، 1، شرح الدكتكر يكسؼ فرحات، طالمحاسف كاألضداد الجاحظ، عمرك بف بحر،  (5)

( نيحش)مف أصؿ  (Nihush( )نحكش( )نيحكش)كىك ما يقاؿ في العبرانٌية : "(6/780: في كتابو المفٌصؿ) فقد ذكر جكاد عمي  (1)
كالٌثعباف مف اإللية القديمة، كيرل البعض عدـ كجكد صمة ما لمٌثعباف بيذا ... في العربٌية  (حنش)كممة  (نحش)، كتقابؿ لفظة (نحش)

".  المكضكع
 עוף[ נחש מן" ]נחשוין "؛ ألف الكممة الٌسابقة (נחשון) (نحشكف)     كلكٌنني أرل عكس ما رأل الباحث، فالٌصمة قكٌية بيف الٌتطٌير ككممة 

المسٌمى  (כנחש)كما األفعى  (להתפתל)لبللتفاؼ كالٌتمٌكم  (מסגל)كىك طائر مائي لو رأس مدٌبب كحنجرة رقيقة كطكيمة، كىك مؤٌىؿ " מים
(Anhinga rufa .)

. 1654 עמוד ( נ – מ: )כר، החדש המלוין، שושן אבן אברהם: اأظر
 .304 محمكد، محمكد عرفة، العرب قبؿ اإلسبلـ، ص (2)
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بداؿ الكره (3)كلجأ العرب إلى الخرزات كاألحجار كالٌرقى كالعزائـ؛  كذلؾ الستجبلب كا 

بالمحٌبة، كمنع الحسد، كحماية الصبياف مف األذل، كالٌشفاء مف األمراض كالحٌمى كالٌصداع، 

. فأكثركا مف أسماء الخرزات كتعداد صفاتيا كرقٌياتيا

إٌف مف عادة األقكاـ : "(4)كقد عٌنؼ الٌدكتكر حسيف حسف الحاج العقمٌية الجاىمٌية بقكلو

صٌمى ا –بيد أٌف مجتمعنا خبل مف سٌيد البشرٌية محٌمد ". الجاىمٌية الجرم كراء الخرافات كاألكىاـ

، كلـ تصمو الٌرسالة إالسبلمٌية بعد، كاف مف باب الفطرة البحث عف الغيبٌيات كالخرزات -عميو كسٌمـ

كالٌتطٌير، كالبحث عف المجيكؿ لحاجة ركحٌية أك ماٌدٌية، كشأف الحضارة العربٌية في العصر 

. الجاىمي، شأف الحضارات الٌسابقة في البحث عف الٌطقكس الٌداعمة لبلستقرار الٌنفسي كاالجتماعي

كمف العرب مىف عبدى الٌنار
مكىا عمى الٌتراب، كاعتقدكا أٌف فييا الخير؛ فحفركا ليا (1)  كفضَّ

األخاديد المرٌبعة في األرض، كطافكا حكليا، كمنيـ مف جمس حكليا صائمنا زاىدنا متعٌبدنا، كاستسقكا 

                                                 
(3)

 : كمف ىذه الخرزات 

. يسمك بيا العاشؽ، شٌفافة، أك تراب مف قبر: الٌسمكاأغ -
 .ىدفيا استعطاؼ قمكب الٌرجاؿ: الهٍأمغ -

 .سكداء تجعؿ في عنؽ الفرس مف العيف: القىبىمىغ -

 .خرزة تكقع بالعدك: طىسىغي ؼى اؿ -

 .سكداء يستعطؼ بيا قمكب الٌرجاؿ: الدَّطردبيس -

 .مف خرزات الٌضرائر: اٍلقٍرزحمغ -

 .تمنع الحبؿ: العيقرة -

ًمبي  -  .ىدفيا الٌرجكع بعد الفرار كالعطؼ بعد البيغض: اليٍأجى

 .ىدفيا االستعطاؼ: كىرىار -

ٍمرىة - ًّ  .خرزة الحب: الًه

ٍصمىغ -  .خرزة الٌدخكؿ عمى الٌسمطاف: الخى

 .تدفع العيف عف الٌصبياف: الكىٍحمغ -

حسف، حسيف الحاج، :  كانظر.6/776،  المفٌصؿعمي، جكاد،:  كانظر.3/7، 3/6، 3/5، لكغ األرباأللكسي، محمكد شكرم، ب: اأظر
، العرب  بؿ اإلسبلـمحمكد، محمكد عرفة، : كانظر.2/794، أشكة الٌطرباألندلسي، ابف سعيد، : كانظر.39، صاألسطكرة عأد العرب

 .308ص

 .57، صاألسطكرة عأد العرب في الجاهمٌيغ  حسف، حسيف الحاج،  (4)

 .2/799، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهمٌيغ العرب  األندلسي، ابف سعيد،  (1)
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، كأشعمكىا في الجنازات، كفييا أنذركا عدٌكىـ، بؿ كجعميا الٌشاعر (2)بيا الٌسماء، كبيا أكرمكا ضيفيـ

، ككانت العرب إذا تحالفكا كتعاىدكا أكقدكا نارنا كدنكا منيا حٌتى تكاد (3)الجاىمي حبيبتو المتنٌكرة

. ، كأكقدكا نارنا إلياب المسافر اٌلذم كٌدكا عكدتو(4)"الٌدـ الٌدـ كاليدـ اليدـ: "تحرقيـ، كقالكا

كنشات عبلقة حميمة بيف الٌنار كالٌصيد، كالٌنار كالمطر، كالٌنار كالخمر، كالٌنار كالٌضيؼ، 

كقد تكافؽ الباعث . كتكاد تككف في كٌؿ الٌطقكس.  الباعث ليا(6)، فسٌمكىا بأسماء(5)كالًقرل كالكـر

، أٌما الفراعنة فإٌنيـ (7)الٌتطييرم لمٌنار في جميع الحضارات الٌسالفة؛ فالبابمٌيكف حرقكا الجثث بالٌنار

ا مباشرة بعد (8)(أثناء طقكس الٌظييرة)البخكر - بالٌنار–حرقكا  ، كأٌما البكذٌيكف فقد حرقكا الجثث أيضن

، ككما أنار الييكد الٌشمكع في (3)، كأضافكا لذلؾ حرؽ األرممة(2)، ككذلؾ فعؿ اليندكس(1)المكت

، كأسمكب تطييرٌم (5)(قميص المٌيت)، كحرؽ المسيحٌيكف المكتى بالٌنار (4)(عيد الحانككا)أعيادىـ 

.  ليـ

                                                 
 .263ـ، ص1994، بيركت، دار الفارابي، 1، ط(عف الجاىمٌية كدالالتيا) عجينة، محٌمد، مكسكعة أساطير العرب؛  (2)

 .94، ص2002، الٌدار البيضاء، المركز الثٌقافي العربي، 1، ط الٌأار في الشعر كطقكس الٌثقافٌيغ المنصكرم، جريدم، (3)

 .56 صالٌأار في الٌشعر كطقكس الٌثقافغ،المنصكرم، جريدم، : كاأظر، 34، صأيماف العرب الٌنجيرمي، إبراىيـ بف عبد ا،  (4)

 .69، صالٌسابؽ نفسو المرجع  (5)

نار األىبة )، كنار الًقرل، كنار اإلياب، كنار العار، كنار الحرب "الٌطرد" نار االستسقاء، كنار الٌتحالؼ، كنار :كمف أيراف العرب  (6)
، كنار المزدلفة، كنار الغدر، كنار الٌسبلمة، كنار الٌصيد، كنار األسد، كنار الٌسميـ، كنار الفداء، كنار الكسـ، كنار الحرتيف، كنار (كاإلنذار

الٌسعالى، كنار الحباحب، كنار اليراعة، كنار الحمفى، كنار العرفج، كنار الٌشرؼ، كنار البرؽ، كنار المسٌرة، كنار الغكؿ، كنار الجٌف، كنار 
. الحبيبة، كنار الياجرة

: اأظر.2/161، بمكغ األرباأللكسي، محمكد شكرم، :  كانظر.2/799، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهمٌيغ العرباألندلسي، ابف عيد، : اأظر
 .174، صالٌأار في الٌشعر كطقكس الٌثقافغالمنصكرم، جريدم، 

 .38المبحث الٌسابؽ، ص: اأظر  (7)

 .39المبحث الٌسابؽ، ص: اأظر  (8)

 .55المبحث الٌسابؽ، ص: اأظر  (1)

 .58المبحث الٌسابؽ، ص: اأظر  (2)

 .59المبحث الٌسابؽ، ص: اأظر  (3)

 .68المبحث الٌسابؽ، ص: اأظر  (4)

 .74المبحث الٌسابؽ، ص: اأظر  (5)
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فأرل اٌتساع شمكلٌية طقكسٌية الٌنار كاستعماالتيا ككثرة أسمائيا - كبمكضكعٌية–أٌما العرب 

كصفاتيا أكثر مف الحضارات الٌسابقة، مستخدميف الجانب المضيء الخٌير منيا ال العقاب 

. حياة ال ككسيمة مكتكاستخداماتيا ككسيمة 

 فقد ارتبطت بالٌزماف كالمكاف، فاألماكف المقٌدسة مثؿ األصناـ كًحماىا مكاقع (6)أٌما أعيادىـ،

أعياد، أٌما الٌنصر، عمى العدك كأٌيامو فيي أعياد كمكاسـ احتفالٌية كبيرة، ككاف ألىؿ المدينة يكـه 

كىـ في أعيادىـ يمبسكف أجمؿ الثٌياب، . يكـ الٌسبع، كيكـ الٌسباسب: يمعبكف فيو، كمف أعيادىـ

الخيؿ، كيمعبكف الميسر، كيضربكف بالٌدفكؼ، كينشدكف الٌشعر، كغٌنكا كعزفكا بالمعازؼ، بكيتسابقكف 

.  (7)في أعيادىـ شربكا الخمر، كأكلعكا بيا كقٌدمكىا لضيكفيـ كنضخكا بيا قبكرىـ  كىـ،كلٌحنكا الٌشعر

، كيدخمكف الجفٌ كقد أتى العرب الكٌياف كالعٌرافيف؛ العتقادىـ بأٌنيـ سيككنكف عمى اٌتصاؿ مع 
، كلكف عندما (8)في حالة غيبكبة، كما لجئكا إلى الٌسحر، فالتقت طقكس العرافة كالكيانة كالٌسحر

. (9)جاء اإلسبلـ نيى عنيا جميعنا
: ، كألحقكىا بككاكب أخرل أىٌميا(1)"عبادة الككاكب كالٌشمس كالقمر كالٌزىرة"كمف طقكسيـ 

 (4)"الشعرل"كأٌكؿ مف أشار إلى عبادة . ، كسييؿ(3)، كالٌشعرل، كالمرـز(2)الٌدبراف، كالعٌيكؽ، كالٌثرٌيا

. ىك أبك كبشة

                                                 
 .1/369، .1/348، 1/344، بمكغ األرباأللكسي، محمكد شكرم، : اأظر  (6)

 .356، ص351، ص1956، مصر، مكتبة الٌنيضة، 3، طالحياة العربٌيغ مف الٌشعر الجاهمي الحكفي، أحمد محٌمد،  (7)

مف األساطير العربٌيغ الجكزك، مصطفى عمي، : كاأظر. 526، صتاريخ الفكر الٌديأي الجاهميالفٌيكمي، محٌمد إبراىيـ، : اأظر  (8)
. 126، ص1977، بيركت، دار الٌطميعة، 1، طكالخرافات

 .2/154،  مركج الذىهب كمعادف الجكهر     المسعكدم، عمي بف الحسيف بف عمي،

 .6/214، المفٌصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (9)

 .478ت، ص. ، اإلسكندرٌية، مؤٌسة شباب الجامعة، دتاريخ العرب في عصر الجاهمٌيغ سالـ، الٌسيد عبد العزيز،  (1)

 .مجمكعة نجـك عددىا يصؿ إلى عشريف: الٌثرٌيا  (2)

 ".الكككب األخفى"، كاآلخر يعرؼ بًػ "كؼ الكمب"نجماف، أحدىما يتبع الٌشعرل كيسٌمى : المرـز  (3)

ككاف مجتمعنا مع الغميصاء، كىك أكثر ضياءن منيا، كقاؿ ا عٌز كجٌؿ . مف نجـك الجكزاء، كسٌمي بالعبكر؛ ألنو عبرة المجٌرة: الٌشعرل  (4)
ٌنو ىك رٌب الٌشعرل: "فييا  .49: ، الٌنجـ"كا 
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عندما يعبدكف الككاكب، إٌنما يتقٌربكف إلى مبلئكة الٌسماء التي نجـ عنيا - أم العرب–كىـ 

 إلية الجماؿ كالحب، (5)ثالكث يعبد كلو طقكسو، فالٌزىرة" فالثٌالكث الفمكي"عبادة الككاكب الٌسبعة 

، كىي دكف المشترل سعادة، كىي مجمبة لمٌطرب كالٌميك كالٌسركر كالفرح "الٌسعد األصغر"كسٌمكىا 

كأٌما . عبد شمس، عبد شارؽ، كعبد المحرؽ: كأٌما الٌشمس، فيي بعؿ، كتسٌمكا باسميا. كالجنس

، كمناة ىي القمر المظمـ، كالبٌلت ىي (6)رٌب أكر كحٌراف كتدمر- حسب اعتقادىـ–القمر، فقد كاف 

كعبدكا الٌثرٌيا، كتسٌمكا . بنك قمر، كبنك قمير: القمر المنير، كالعٌزل ىي االثناف معنا، كتسٌمكا بو فقالكا

. (عبد الٌثرٌيا): باسميا، فقالكا

-حسب اعتقادىـ–بيد أٌف الٌشمس ىي األب الٌسماكم كاإللية األـ، كىي الجد األكبر لمقبيمة 

، فالٌشمس مصدر الٌنكر، كمصدر الٌظبلـ عندما تغيب، كىي المحرقة ككاىبةي الٌدؼء كالحرارة، كبيا 

.  (7)تنضج الٌزركع كتزدىر الحياة

: (8)كقد ذكر الٌشنفرل الٌشعرل بقكلو

ٍممىؿي            اًئًه تىتىمى يىٍكـو ًمفى الشٍّعرىل يىذيكبي لىكىابيهي     أىفىاًعٍيًه ًمٍف رىٍمضى  [الٌطكيؿ]             كى

ال كرٌب الٌشمس :  "(1)أف حمفكا بيا كبصفاتيا فقالكا" لمثٌالكث الفمكي"كبمغ مف شٌدة تقديسيـ 

". ال كرٌب الٌنكر كالٌظبلـ: "، كقالكا"كالقمر

، فالغكؿ عند العرب شاخصة ماثمة، فعمرك بف يربكع تزٌكج (2)"الغكؿ كالسُّعبلة"كمف طقكسيـ 

الغكؿ كأكلدىا بنيف، كعندما حنث بشركط زكاجيا طارت إلى قكميا راجعة، كسٌمي قكمو بعد ببني 

                                                 
 .41ـ، ص1973ت، . ، عٌكا، األسكار، دمضمكف األسطكرة في الفكر العربي خميؿ، خميؿ أحمد،  (5)

 .42  المرجع السابؽ، ص (6)

قسـ ) ترجمة الدكتكر فؤاد حسنيف عمي، القاىرة، مكتبة الٌنيضة المصرٌية، كزارة الٌتربية كالٌتعميـ التٌاريخ العربي القديـ؛ نيمسف، ديتمؼ،  (7)
 .208ـ، ص1958، د، (الٌترجمة

 .147، صأدياف كمعتقدات العرب  بؿ اإلسبلـدغيـ، سميح، : كانظر. 76، صديكاأه  (8)

 .22 النَّجيىرمٌي، إبراىيـ بف عبد ا، أيماف العرب في الجاىمٌية، ص (1)

 .2/341، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (2)
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ف ضربت ثانية عاشت،  السُّعبلة، كمف مذاىبيـ فييا أٌنيا إذا ضربت بالٌسيؼ ضربة كاحدةن ىمكت، كا 

: ، كقكلو صٌمى ا عميو كسٌمـ"ال غكؿ: "عنيا بقكلو- صٌمى ا عميو كسٌمـ-كقد نيى رسكؿ ا 

ذا تغٌكلت الغيبلف فنادكا باألذاف" ". كا 

، كقالكا فييا شعرنا، إذ قاؿ "خيتعكر"كالغكؿ مف السُّعبلة كىي ساحرة الجف، كسمكىا 

: (3)الٌشاعر

ـٍ تكيٍف           [البسيط]              اللكؿي كالخؿُّ كالعأقاءي ثاًلثىغه      أسماءي أشياءو لـ تيكجٍد كل

كبعد الٌنظر في الفكر العربي لؤلٌمة العربٌية قبؿ اإلسبلـ، فإٌنني أرل حضارةن كاسعةن كعميقةن 

بالحضارات البٌلحقة، حضارةه ال يقعي عمى طقكسيا - طقكسيِّا–متأٌثرةن بالحضاراًت الٌسالفًة كمؤٌثرةن 

إٌنني رأيت طقكس العرب كثيرة كمتعٌددة كعميقة كشاممة، كبكاعثيا : - اإلحصاء، كال غرك إذا قمت

الٌديف كالٌدنيا، كالماؿ كالٌتجارة، كالٌسيادة كالٌريادة، كالحاجة اليكمٌية كالمكسمٌية، كما كجدتو مف تكافؽ 

الٌطقكس لمٌشعكب أٌكد لي ما ذىبت إليو في بداية الفصؿ بأٌف الٌطقكس مكٌممة لبعضيا، نابعة مف 

الحاجات، كعند إشباع الحاجات بأنكاعيا، فإٌنيـ ينظركف إلى ىذا المشبع بعيف مف التٌقديس مف 

. خبلؿ الٌطقكس المقٌدسة إجراءن كاعتقادنا

 

 

 

 

                                                 
 .2/347 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (3)
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 الفصل الثاني

أأكاعي الطُّقكًس في الشٍّعًر الجاهميٍّ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أأكاع الٌطقكس في الشٍّعر الجاهمي 

ؿ . طقكس العبادة: المبحث األكَّط

الفصؿ الثٌاأي  
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: طقكس العبادة :المبحث األكؿ
 

ـٍ يأًت الٌتحٌدم اإلليي ألىؿ التمٌيز كالٌتخٌصص  لـ تيعٌمؽ الميعٌمقات اعتباطنا بأستار الكعبة، كل

العربٌي الجاىمٌي "في ببلغتيـ كشعرىـ عبثنا، فكاف لو الٌنصر السرمدٌم في ذلؾ، كلـ يقترف الٌشعر 
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فالٌشعر الجاىمٌي عٌبر عف العبادة . عبثنا- الكعبة-  بالمكاف الٌطقكسٌي الميـٌ لمعربً (1)"الٌناضج

 .(2)الكثنية كطقكسيا، كذكر أصناميا أسماءى صريحة

كطقكس العبادة التي نحف بصددىا ىي تمؾ السمككات كاألقكاؿ كاألفعاؿ كالحركات ذات 

الٌطابع األنثركبكلجي المقٌدس مف خبلؿ الجماعة اإلنسانٌية، كعميو فإفَّ مبحثنا سيتناكؿ ذلؾ في 

. الٌشعر العربي قبؿ اإلسبلـ لمعرب

، فعندما حمؼ األعرابي بالٌشيء، "الحمؼ كاألٍيماف" كأبدأ الحديثى عف طقكس العرب في 

، كفي الَّبلت كالعزَّل  معنى ذلؾ أفَّ ذلؾ الشيء كصؿ إلى منزلة القداسة، فجعمتو مىٍصمىدى حٍمؼو كأمؿو

ر حالفنا جى : (3)قاؿ أٍكسي ٍبفي حى

ًباهلًل، ًإفَّط اهللى ًمٍأهيفَّط أىٍكبىري  مىٍف دىافى ًديأىهىا     كى ًبالبٌلًت كالعيزَّطل كى  [الٌطكيؿ]        !كى

- صٌمى ا عميو كسٌمـ–كلـ ينفرد أٍكسي بف حجر بذلؾ، فعندما تحالفت قريش عمى الٌرسكؿ 

مىؼى أبك طالب  : (4)بالبٍيًت كمارس طقكس الحمؼ بدقَّة، كفي ذلؾ قاؿ (عُـّ النبي)حى

صػاًئؿً  ًتي        كىأىٍمسىٍكتي مف أىٍثكاًبًه ًبالكى ٍخكى ٍرتي عٍأدى اٍلبىٍيًت رىٍهطي كىا  كأىٍحضى
 [الٌطكيؿ] (5)

ٍيثي يىٍقضى أيٍسكىهي كيؿُّ أىاًفؿً  ػهي        لىدل حى ػعنا ميٍستىٍقًبميػفى ًرتىاجى ً يىػػامنا مى
(6) 

أاًئؿً  ى السُّيكًؿ ًمٍف أىساؼو كى ـٍ       ًبمىٍفضى ٍيثي ييأيخي األىٍشعىركفى ًركابىهيػػػ كحى
(1)       

ا، ًفٍعبلن كقكالن؛ ألداء طقكس الحمؼ، كىذا الحضكر مع  فأبك طالبو كاف حاضرنا جسدنا كركحن

، (2)، كبعد الحضكر يمسككف بثياب الكعبة المقدَّسة(حضكر جماعي)األخكة كالرٍَّىط كالمىٍعشىًر 

                                                 
 .17، ص1986، "آفاؽ عربٌية"، العراؽ، دار الشؤكف الثٌقافٌية العاٌمة 2، طالمكٌكأات األكلى لمثَّطقافغ العربٌيغ إسماعيؿ، عٌز الٌديف،  (1)

عىٍيد بػ  (2) مىؼى عمرك بف الجي كافى يىديأيها" :  الَّبلت" كمثاؿ ذلؾ،عندما حى ، كى ٍصؿى كأسو لكاٌلذم        تبىرَّطأى ًمٍف التو  !فًإأٍّي كتٍركي كى
 .     16ابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد بف السائب، األصناـ، ص: اأظر

 .36 فاركؽ الطَّباع، دار األرقـ بف أبي األرقـ، دت، ص عمرالدكتكر: ، شرحو كضبط نصكصو ديكاأه (3)

 .63، ص1997بيركت، دار الكتاب العربي،  (2)الدكتكر محٌمد أىلتُّكنجي، ط: ، جمعو كشرحوديكاأه  (4)

 .ثياب مف صنع اليمف حمراء الٌمكف مخٌططة بالَّمكف األخضر، كبيا كسا تيٌبع البيت: الكصائؿ. الكعبة:  البيتي  (5)

 .المتطكع الميتىبىًرئي : الٌنافؿ. الباب العظيـ:  ًرتاج (6)

 .مينتىيى: ًمٍفضى. اإلبؿ: الرّْكاب. الحجاج غير حالقي الرؤكس:  األشعركف (1)
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منتصبيف قائميف جاعميف قبمتيـ بابى الكعبًة العظيـ، في مكاف ليس بعادم، فيك مكاف المتطكعيف 

. كالمتبرئيف مف العبَّاد، كمكاف الحٌجاج، كاإلبؿ الباركة عند أساؼ كنائمة

، كعندما يصدؽ اإلنساف منيـ (كاذب)، كفاجر (صادؽ)بارّّ : كالحمؼ عند العرب نكعاف

ٍبدي العيٌزل بف كديعة : (3)يككف مكاف الحمؼ الصنـ المعبكد مف الجماعة، كفي ذلؾ يقكؿ عى

مىٍفتي يىًميفى ًصٍدؽو بىػػرَّطةو  ٍزرىجً                ًإأَّطي حى ؿٍّ آًؿ الخى أىاةى ًعٍأدى مىحى  [الكامؿ]      !     ًبمى

كمف العرب مىف تكيَّف في أمكره المستقبمية، كىك في ذلؾ قد تكجو لطقًس الحٍمؼ عند 

: (4)النُّصب، كفي ذلؾ قاؿ طرفة بف العبد

ٍمضً  طىٍمحو كال حى ٍتمىفىغو لىٍيسىٍت ًبًّ  [الٌطكيؿ]                  فىأىٍ سىٍمتي ًعٍأدى الأٍُّصًب ًإأٍّي لىهاًلؾه     ًبمى

جزءو ميـ ؾيؤكد اعتبارية الحمؼ  (تقسيـ لحـك القرابيف)بالمقٌدس " الحمؼ المقٌدس"كارتباط 

مف الٌطقكس، فعندما يككف الحالفاف بيف القرابيف المقٌدمة لآللية يقكماف بعممية الحمؼ الجماعية 

ا  : (5)، كفي ىذا المعنى قاؿ أميَّة بف األسكر(يحمفاف)أيضن

ـٍ    ـٍ     أيسىيٍّػدىٍيػًف يىٍحػًمفىػاًف ًبأيػهيػ أىػ  [الٌرجز]إذا لىًقيتى رىاًعيىٍيػًف فػي غى

ـٍ  ٍذؾى  ًبالمَّطٍحـً اٍلقىرى ّي ّي ّي خي ٍّ ٍّ ـٍ     فاٍمًض، كال يىٍأ ! بىٍيأىهيمىا أىٍشػبلىءي لىٍحػـو ميٍقتىسىػ

كمف االرتباطات ذات القداسة في الحمؼ أيضان ارتباط الراقصات بالحمؼ لقداستيف، فمارس 

ٍمؼى بالراقصات"العرب  غٍبغىب"ك" منى"القاصدات العبادة الكثنية بركبانيف إلى " الحى ٍّ ، فمف أقكاليـ "اٍؿ

                                                                                                                                               
:   كما حمؼ الشنفرل األزدم بأثكاب األقيصر فقاؿ (2)

فَّط امرأن  ىٍد جارى سىٍعدى بفى مالؾو       عىميَّط كأثكاًب األي ىٍيًصًر يىٍعأيؼي      [الٌطكيؿ]كا 
 .39، ص1937عبد العزيز الميمني، القاىرة، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، : ، صنعو(الطرائؼ األدبية)؛ ديكاأه: اأظر

 .14، صاألصأاـابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائب،   (3)

الدكتكر سعدم : ؛ شرحديكاأه: كاأظر. 65ت، ص.الدكتكر عمر فاركؽ الطبَّاع، بيركت، دار العمـ، د: ، شرحو كضبطوديكاأه  (4)
 .181، ص2004الضناكم، بيركت، دار الكتاب العربي، 

 40، صاألصأاـ ابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائب،  (5)
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مؼ بيف ّو : "في الحى معو طًف مىرٍّ : "، كقالكا(1)" ال كالرَّاقصاًت ًببىطًف جى ّى بى ًّ ال : كقالكا" ال كالرَّاقصاًت ًب

قىٍصفى ًببىطحاًئوً  ىىٍيكىةي الفزارمٌ (2)"كاٌلذم رى ّي ، كفي ىذه القداسة الٌطقسية قاؿ في
(3) :

اًت ًإلىى ًمأنى فىاللىٍبلىبً ! يا عاـً   أىا     كىالرَّطاً صى مىيؾى ًرمىاحي  [الكامؿ]           (4)!لىٍك  ىدىرىٍت عى

:  (5)"الرَّاقصات"كقاؿ عمرك بف كمثكـ حالفنا بػ 

مىٍفتي  ٍخًرـي حى مَّطٍفتيهي الىحى مى ٍخػًرـه خى  ًبرىبٍّ  الرَّطاً صػاًت عىًشيَّطغن      إذا مى
 [الٌطكيؿ]           (6)

مىؼى أبك طالب بالرَّاقصات فقاؿ : (7)كما حى

ـي            ٍرؽو       إلػى مىٍعمػكًر مىكَّطغى  الى أىًريػ  [الكافر]فىػبلى كىالرَّطاً صػاًت ًبكيؿٍّ خى

دٍّ "كمف طقكًس العرب  ، كارتبط ىذا الحمؼي مع حالة األنصاب (الحظ) أم "الحٍمؼي بالجى

بف ا، كفي ذلؾ قاؿ طرفة بف العبد معتذرنا لعمرك (أثناء تقديـ القرابيف)المسفكح بينيا الدَّـ أم في 

: (8)ىند نافينا أف يككف قد ىجاه

، كا ٍكتيؾى ، مػا هىجى دٍّؾى جى ـي ٍمإأٍّػي كى ػ      أأصػاًب ييٍسفىػحي بىٍيأىهيػفَّط دى
 [الكامؿ]         (9)

ا" الجدّْ "كقاؿ طرفةي حالفنا بػً  : (10)أيضن

دم           ـى عيكَّط ـٍ أىٍحًفٍؿ مىتى  ىا ، لى دٍّؾى جى ، هيفَّط ًمٍف ًعيشىًغ اٍلفىتى،   كى لىٍكال ثىبلثه  [الٌطكيؿ]كى

ا : (1)كقاؿ طرفةي أيضن

                                                 
 (بيف عرفات كمنى)المزدلفة :  جمع (1)

، إبراىيـ بف عبد ا، (2) ّي ٌّ ٌّ ًجيىرًمٌي ّى ّى ٌّ ٌّ  .23، صأيماف العرب في الجاهميغ الٌف

 .21، صاألصأاـ ابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد السائب،  (3)

 .المقصكد عامر بف الطُّفيؿ:  يا عاـ (4)

 .62 صديكاأه،  (5)

 .الطريؽ في الجبؿ أك الرَّمؿ:  المخًرـ (6)

 .80 صديكاأه،  (7)

 .89 صديكاأه،  (8)

 .يراؽ:  يسفح (9)

 .106، ص2004الدكتكر سعدم الضناكم، بيركت، دار الكتاب العربي، : ، شرح(شعراؤنا)، ديكاأه  (10)

 .112، صديكاأه  (1)
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تػى يىػؾي أىٍمػره ًلٍمأىكيثىًغ أىٍشهىدي          ػدٍّؾى إأَّطأػي    مى جى  [الٌطكيؿ]كى ىرَّطٍبتي ًباٍلقيٍربػى، كى

دّْ كالقرابيف كالحباؿ ، كبالمكًت كاالحتضاًر، ككٌميا مف (2)كأرل أفَّ طرفة يربط بيف الحمؼ بالجى

دّْ بؿ شاركو كيثيره مف الشعراء الجاىمييف . (3)طقكس الجاىمٌية، ىذا كلـ ينفرد طرفة في الحمؼ بالجى

كانكا في الجاىمٌية : "، كمجمؿ الٌطقس ما قالو أبك عبيدة"الحمؼ بالنَّار"كمف طقكس العرب 

األكلى إذا تحالفكا كتعاىدكا أكقدكا نارنا كدىنكا منيا حتى تكاد تحرقيـ، كعددكا منافع النَّار، كدعكا 

الٌدـ "عمى ناقض تمؾ اليميف كالناكًث لذلؾ العيد بحرماف تمؾ المنافع، كيتصافحكف عندىا كيقكلكف 

، كفي ىذا الٌطقس قاؿ أكس بف (4)"دماؤنا دماؤكـ كىدمنا ىدمكـ"كالمعنى " الدَّـ، كاليدـ اليدـ

: (5)حجر

اًلؼي  ًؿ حى دَّط عف أاًر الميهىكٍّ ٍجػًهًه     كما صى دَّط ًبكى  [الٌطكيؿ]       (1)إذا اٍستىٍقبىمىٍتهي الشَّطٍمسي صى

ؿ ىك الرَّجؿ القيّْـ بأمر تمؾ الٌنار، " الحالؼ بالٌأار"فالبيتي الٌسابؽ يشير إلى طقس  فالمييىكّْ

لة ىي الٌنار نفسيا، كقاؿ ابف قتيبة في  ؿ"كالميكّْ كانكا يحمفكف بالٌنار، ككانت ليـ نار ": نار المييكّْ

                                                 
 .العيكد:  الحباؿ (2)

دّْ " كمف الشعراء الجاىمييف اٌلذيف حمفكا بػ  (3) ": الجى
: امرؤ القيس حيث قاؿ -

ـٍ أىًجٍد لىؾى مىٍدفىعا       لىًكٍف لىػ ، كى دٍّؾى لىٍك شىػٍيءه أتاأػا رىسػكليهي      ًسكىاؾى  [الٌطكيؿ]أىجى
. 248الدكتكر محٌمد اإلسكندراني، ص: شرح (شعراؤنا)؛ ديكاأه: اأظر

ا - :  كقاؿ زىير بف أبي سيممى أيضن
دٍّؾى في الجحػػكًر      ك جى ًمػبل، كى ّو     كىالى حي ـٍ أىرى سيك ػغن كىاٍبأىػٍي ًسأػاًف  [الكافر]لىػ

. 233أبك العباس ثعمب، ص: ، صنعو(شعراؤنا)ديكاأه؛ : اأظر
: كقاؿ بشر بف أبي خاـز األسدم -

ػعي        ػدٍّؾى مىٍشعكؼه ًبرىٍممىغى ميٍكجى جى  [الٌطكيؿ]أىـً اٍستىٍحقىبى الشَّطٍكؽى الفؤادي؟ فىإأَّطأي     كى
. 91مجيد طراد، ص: ، شرح(شعراؤنا) ديكاأه،: اأظر

ا -  :كقاؿ عبيد بف األبرص أيضن

ـٍ يىٍحًمًد الأَّطاسي بىٍعدى المٍكًت إصبلحي     دٍّؾى لىٍك أىٍصمىٍحتي مػا ًبيىدم     لى جى  [البسيط]ًإأٍّي كى
 .43أحمد عدرة، ص: شرح (شعراؤنا) ديكاأه؛: اأظر

 .34، صأيماف العرب في الجاهمٌيغ النجيرمي، إبراىيـ بف عبد ا،  (4)

 .60، ص ديكاأه (5)

ؿ (1)  .القائـ عمى الٌنار كمجرم الٌطقس:  الميكّْ



 110 

يقاؿ إنيا كانت بأشراؼ اليمف ليا سدنة، فإذا تفاقـ األمر بيف القكـ فحمؼ بيا انقطع بينيـ كليا قيّْـ 

ييطرح فييا الممح كالكبريت فإذا كقع فييا اٍستشاطت كتنقَّضىت فيقكؿ ىذه النَّار قد تىيىدَّدىٍتؾى  (أم لمنَّار)

ف كاف بريئنا حمؼ . (2)"فإف كاف مريبنا نكؿ كا 

كالنَّاري ليا عبلقة بالقرابيف ككأنَّيما مقدَّساف عمى درجةو متساكيةو، كفي ذلؾ قاؿ السَّمكأؿ ابف 

: (3)عاديا

ًف التي     لىها اٍستىٍسمىمكا حيبَّط العيمى الميتىكاًمًؿ            [الٌطكيؿ]مفى الأَّطاًر كالقيٍرباًف كىالًمحى

ممح األداـ، كالَّمبف، : كالممحي عند العرب شيئاف" الحمؼ بالمٍمح"كمف طقكسيـ في الحمؼ 

: (5) كفي ذلؾ قاؿ الشاعر(4)"مصالحة"كعندما يتناكليما طرفاف، فإنيما يقيماف بينيما عيدنا ك 

ـي             مىٍفتي لهـ بالمٍمًح كًلٍمقىٍكـً شيهَّطده       كبالأَّطار كالبٌلت التي هي أٍعظى  [الطكيؿ]حى

بنا " الحمؼي بربّْ الدَّاميات"كمف طقكسيـ في الحمؼ  كالدَّاميات ىي اإلبؿ التي نحرت تقرُّ

: (6)لآللية، كفي ذلؾ قاؿ بشر بف أبي خاـز األسدم

ًمٍذأىبي          َّـط أىٍجكازي اٍلًجكاًء كى ما ضى كريها     كى مىٍفتي ًبرىبٍّ الدَّطاًمياًت أيحي  [الٌطكيؿ]حى

 

: (1)كفي ذلؾ حمىؼى أبك طالب فقاؿى " أثكابيا"كبػً " الكعبة"كبػً " مىف حجٌ "كما حمفكا بػ 

ٍب          ػجي كىٍعبىػًغ مىكَّطػغى ذاًت الحي ػجَّط  ًمف راًكبو      كى مىٍف حى  [المتقارب]فإأَّطا كى

                                                 
هامش شرح : كاأظر. 4/470الجاحظ، الحيكاف، : كاأظر. 1/730، 1984 ابف  تيبغ، المعاأي الكبير، دار الكتب العمميغ، بيركت،  (2)

 .60األبيات في ديكاف أكس بف حجر، ص

 .63، صديكاأه  (3)

 .37، ص، أيماف العرب في الجاهميغ النَّجيرمي، إبراىيـ بف عبد ا (4)

 .لـ أىتًد ليذا البيت في المصادر كلـ يذكر الحكفي مصدر نقمو. 395، ، الحياة العربٌيغ مف الٌشعر الجاهمي الحكفي، أحمد محٌمد (5)

 .24، صديكاأه  (6)

 .18، صديكاأه  (1)
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 عبد ا إيفاءن لنذره إٍف ابنوحينما ىَـّ عبد المطَّمب بذبح ) (2)كقاؿ أبك طالب حالفنا برٌب البيت

: ( منيـارزقو ا عشرة أكالد ذبح كاحدن 

رىبٍّ البىٍيػًت ذم األٍأصػاًب                         [الٌرجز]              كىػبلَّط كى

ػا ذىٍبػحي عبػًد اهلل ًبالتَّطػٍمعػاًب  مى

يػحى ذك ًعقػىابً  يىا شىٍيبي إفَّط الرٍّ
(3) 

ا : (4)كقاؿ أبك طالبو أيضن

ـي أٍحمىدنا      ًلعىزَّطاًء ًمف عىضٍّ الزَّطماًف كىالى كىٍرًب         رىبٍّ اٍلبىٍيًت  أيٍسًم  [الٌطكيؿ]فىمىٍسػأا كى

كقاؿ زىير بف أبي سممى يحمؼ بالبيت كمىف طاؼ بو
(5) :

ٍرهيـً        جي ، كى ٍيػشو ٍكلىهي     ًرجاؿه بىأىٍكهي، ًمٍف  يرى  [الٌطكيؿ]فىأىٍ سىٍمتي بالبىٍيًت اٌلذم طىاؼى حى

، كنىيجكا فيو عمى طريقتيف، أمَّا (6)"طقس الحج كالعمرة"كمف طقكس العبادة زمف الجاىميَّة 

ة بػ  ، كأىـٌ سمة لحٌجيـ العرٌم في الطَّكاؼ، كأمَّا الطريقة الثانية "الحٌمة"الٌطريقة األكلى فخاصَّ

يـ الطَّكاؼ بمباسيـ" الحيمس"فخاٌصة بػ  كلكؿ منيما سمة طقسيَّة . كىـ أىؿ قريش، كأىـ سمة لحجّْ

ة ، كمف العرب مىف حجَّ داعينا الفظنا، كمنيـ مف حجَّ صامتنا في القمب حافظنا(1)كسمككات خاصَّ
(2) .

                                                 
. 23 الٌسابؽ نفسو، صالمصدر  (2)
 (اسـ عبد المطمب)منادل مرٌخـ ًلشىٍيبةى :  شيب (3)

 .28 صديكاأه،  (4)

 .40، ص ديكاأه (5)

لفظةه سامٌية قديمة مشتركة، كانت في األصؿ تفيد معنى الرَّقص، كالرَّقصي كاف طقسنا تمارسو الشعكب القديمة في المكاسـ : " الحج (6)
كاألعياد الرئيسة ثـ صارت تعني الٌطكاؼ، كىك الٌدكراف، أم الٌتحٌرؾ كالٌرجكع إلى حيث االبتداء كالمعاكدة، ثـٌ تحكلت إلى معنى العيد، كىك 

ثـ جرل العرؼ عمى استعماليا إلى مٌكة لمٌنسؾ ... ، ثـ استقر معنى الحٌج عند العرب عمى القصد كالزيارة كاإلتياف كالقدـك...مف العكد 
ة، كسيٌمي  ". لكقكع الحجّْ إلى مكَّةى فيو" ذك الحٌجة"كالحج إلى البيت خاصَّ

تاريخ المكاسـ العاٌمة في ببلد العرب كالقكاعد التي كانت عمييا كأشير أخبارىا )؛ مكاسـ العرب الكبرل حمُّكد، عرفاف محٌمد، :اأظر
 .1/77، 1999، بيركت، مؤسسة دار الرّْحاب الحديثة، (1)، ط(كآثارىا

 .6/357، المفصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـعمي، جكاد،   (1)

 .301 الٌسابؽ نفسو، صالمصدر  (2)
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ليا  ، فمف أراد الحج تقىمَّدى "االبتداء باألسكاؽ محرميف طائفيف"كلطقس الحج أركاف عديدة، أكَّ

ـٌ يبدأ  ف عاد لبس قبلدة مف شعر فيأمف كذلؾ، ث كناقتىو قبلدة مف لحاء السمر فيأمف حٌتى يعكد، كا 

بالٌطكاؼ حكؿ أحجار عكاظ، كال ضير في ذلؾ، فمكاسـ األسكاؽ أماكف عبادة كتجارة، فقد سيئؿى 

كىؿ كانت معيشتنا إالَّ مف : "فقاؿ" ىؿ كنتـ تكرىكف التجارةى في الحج؟: "عمر بف الخطَّاب مٌرة

. (3)!!"التجارة في الحج

، كفي ىذا االرتباط يقكؿ الحارث بف حمّْزة (السُّكؽ)كالحجُّ عيده شعائرٌم ارتبط بالمكسـ 

: (4)اليشكرم

ٍكًسـً                   جٍّ ًبالمى فا    إلى ميٍمتىقى الحى  [المتقارب]كىفى شاًهدنا ًبميباًح الصَّط

فمكاف طقس الحج يككف في المكسـ أم السُّكؽ حيث يحرمكف كيطكفكف بأحجاًر عكاظ 

ة"المقدَّسة، كيككف ذلؾ في شير شكَّاؿ حتى ييؿَّ شير  ، كقد قاؿ (ىك شير بني أميَّة)" ذك الحجَّ

: (5)عكؼ بف األحكص في كقًت طقس الحج

مىعىٍت ًحراءي                 ما جى ٍيشه      مىحاًرمىهي كى ٍت  يرى جَّط أٍّي كاٌلذم حى  [الكافر]كىا 

هىا الدٍّماءي   رٍّجى ًبسىٍت ميضى شىٍهًر بىأي أيمىيَّطغى كاٍلهىدايىا      إذا حي كى

ة لمتعبد، كقد جمبكا معيـ  " اليدايا"فالشَّاعر يذكر قدكـى الحجيًج مف حراء في شير ذم الحجَّ

كالقرابيف، كسائؿ التقرب إلى اآللية، تمؾ القرابيف التي تكزع عمى الفقراء، كالبيتاف السَّابقاف يشيراف 

لى حاجة الفقراء إلى تمؾ اليدايا كالقرابيف . (1)إلى ىدايا الممكؾ لآللية كنذكرو ليا، كا 

                                                 
 .7ت، ص.، مصر، دار المعارؼ، دمك ع عكاظعزَّاـ بؾ، عبد الكىاب، : كاأظر. 339 الٌسابؽ نفسو، صالمصدر  (3)

 .58ت، ص.إميؿ بديع يعقكب، بيركت، دار الكتاب العربي، د. د: ، جمعو كحٌققو كشرحوديكاأه  (4)

بي، محٌمد بف يعمي بف عامر،  (5) ، 2004الدكتكر قصي الحسيف، الطبعة األخيرة، بيركت، دار كمكتبة اليبلؿ، : ، تحقيؽالمفضميَّطات الضَّ
 .102ص

 .304، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (1)
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مَّرو في الميس"ككاف الحجيجي يأتكف عمى  ، مف عكاظ، كالمجنة، كذم المجاز، في حالة "ضي

ال تحضركا سكؽ عكاظ، كمجنة، كذا المجاز إالَّ : "إحراـ، فقد ركل األزرقي بأفَّ العربى كانت تقكؿ

: (3)، كفي ذلؾ يقكؿ عبيد بف العٌزل السبلمي(2)"محرميف بالحج

ٍيًس يىٍأفيٍخفى في البيرل    إذا شىابىكىٍت أىٍأيابيهػا الَّطمٍجفى تىٍصًرؼي  مَّطرو في المى       عمى ضي
 [الطكيؿ] (4)

ففي ىذا البيًت إشارة إلى حاؿ الحجيج ككصؼو لركاحميـ، إٍذ يٍركبكفى اإلبؿى المرىقة مف 

االن : "السفر، كيستحضر ىذا البيت لدم اآلية الكريمة، قاؿ تعالى جٍّ يىٍأتكؾى ًرجى كأىذٍٍّف في الأَّطاًس بالحى

، كما ، فالشعري الجاىمي ذكىرى اإلبؿى عمى صيغًة الجمع(5)"كىعمى كيؿٍّ ضاًمرو يٍأتيفى مف كيؿٍّ فىجٍّ عميؽ

ا . ذكرت في القرآف عمى صيغة الجمع أيضن

فأثناء ممارسة طقكس الحج ترتفع أصكات " اإلهبلؿ كالتَّطمبيغ"أمَّا ثاني أركاف طقكس الحج 

فيي تطكر صراخيـ اٌلذم كاف يصطحب قتؿ : "الحجيج ممبيف ذاكريف نسؾ قريش، أمَّا التَّمبية

حيَّة، كاٌلذم يمكف أف يككف في شكمو األكؿ نكع مف النَّدب عمى مكتيا أٌف ": "سميث"، كيرل (6)"الضَّ

كيرل " لبيؾ" إلى ترديد لكممة تحكَّؿقد - كما كصفو نيمكس–ىذا الٌندب اٌلذم اتخذ شكؿ مديح مرتؿ 

بي الرَّقص حكؿ المذبح ًّ ا أفَّ التيميؿ كاف يصطًح كقاؿ أبك العبلء المعرم في مكسيقا . (1)"أيضن

. (2)"كالمكزكف مف التمبية، يجب أف يككف كٌمو مف الرجز كلـ تأًت التمبية بالقصيد: "التمبية

                                                 
 . 1/67رشدم الصالح ممحس، : ، تحقيؽأخبار مكَّطغ كما جاء فيها مف اآلثار األزرقي، محٌمد بف عبد ا بف أحمد،  (2)

 .126، ص صائد جاهميَّطغ أادرة الجبكرم، يحيى،  (3)

مَّر (4) خميط مف )طعاـ اإلبؿ : الحمقة في أنؼ البعير، الٌمجف: البيرىل. التٌبختر: المىٍيس. جمع ضامرة، كىي الناقة التي أجيدىا السَّفر:  ضي
 .(الكرؽ كالنُّكل

 .27:، اآلية الحج (5)

 .198، صأدياف كمعتقدات العرب  بؿ اإلسبلـ دغيـ، سميح،  (6)

 .198، صأدياف كمعتقدات العرب  بؿ اإلسبلـ دغيـ، سميح،  (1)

 .328،  صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (2)
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الكقكؼ "كأينا كاف مكقع التمبية مف أركاف طقكس الحج، فإنَّو مف المؤكد أنَّيا سابقة لركف 

: (3)، كفي ذلؾ الترتيب الطقكسي قاؿ عبيد العٌزل الٌسبلمي"بعرفة

ًجيجو  ىٍد أىهىمُّكا كىعىرَّطفكا بىٍيأها    ًبرىبٍّ حى مىٍفتي كىالسٍٍّتري بىٍيأي كى     كى ٍد حى
 [الطكيؿ]                (4)

فاإلىبلؿي يسبؽ الكقكؼ بعرفة، كال ننكر ىنا بجكاز مصاحبة اإلىبلؿ طقس الرَّقص كطقسى 

ا(سميث)الٌذبح استنادنا إلى ما قالو سميح دغيـ ك .  أيضن

ًحج، فقد كانكا يمٌبكف عند نسؾ المنطبؽ كيغكث  ٍّ ٍذ ّى كمف تمبياتيـ الطَّقسية، تمبية عىؾٍّ كـى

: (5)قائميف

 [البسيط]     يا مىكَّطػغي اٍلفاجرى ميكٍّػي مىكػنا                   

ٍذًحجػنا  كىعىكَّطػا  كىالى تىميكٍّػي مى

فىيىٍتريؾ البىٍيػتى  الحػراـً دكًّػا 

بػًؾ الى أىشيكَّطػا  ًجئأػا إلػى رى

كىذه التمبية تحمؿ طقس العبادة الخاٌص بعٌؾ كمىذًحج، إذ تتـ عممٌية الكقكؼ عند الٌصنـ ثـ 

ـٌ الٌتمبية حٌتى يقدمكا مٌكة، كعندما يصمكف مكة يبعثكف غبلميف أسكديف أماميـ، يسيراف  الٌصبلة ث

ٌردا، فيما عرياناف، فبل يزيداف عمى أف يقكال ذا "نحف غرابا عىؾٌ : "عمى جمؿ، مممككيف، قد جي ، كا 

عٌؾ إليؾ عانية، عبادؾ اليمانيَّة، كٍيما نحجُّ : "نادل الغبلماف بذلؾ صاح مف خمفيما مف عؾ

 (1).الثانية، عمى الٌشداد الناجية

                                                 
 .126، ص،  صائد جاهميغ أادرة الجبكرم، يحيى (3)

 .كقفكا بعرفات: عرَّفكا. رفعكا أصكاتيـ بالتَّمبية:  أىمُّكا (4)

 .124، صكتاب األزمأغ كتمبيغ الجاهمييف قطرب، محٌمد بف المستنير،  (5)

 .121، صكتاب األزمأغ كتمبيغ الجاهميغقطرب، محمد بف المستنير،   (1)
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حيث " التعريؼ كالكقكؼ بعرفة"كتمبية كنانة مف التمبيات التي أشارت بكضكح إلى طقس 

: (2)يرفع الحاجُّ يديو ضارعنا لآللية بالدُّعاء كالرجاء، ككانت تمبيتيـ

ـى لىبىٍيػػػؾ   لىبىٍيػػؾى المَّطهيػػ

 اليىػػٍكـ يػكـي  التَّطعػريؼٍ 

 يػٍكـي الدُّعػاًء كالك ػكؼٍ 

بػػاحو الدٍّمػػاءي  ذم صى  كى

 مػف شىجػها كالأَّطػزيػؼٍ 

، كقد ذكره "ذم الحٌجة"في التاسع مف " الك كؼ بعرفغ"كأمَّا ثالثي أركاف طقكس الحجّْ فيك 

ا في تمبية "ًبرىبٍّ حجيجو  د أهىمُّكا كعرَّطفكا" عبيد السبلمي في عجز بيت شعرٌم بقكلو ، كظيرى كاضحن

، (3)كيأتي الكقكؼ بعرفة بعدى يكـً التركٌية كالتزكد بالماء. بني كنانة، إذ ىك يـك دعاء كنحر عتائر

. (4)ثـ يمتقكف جميعنا في المزدلفة لئلفاضة" نمرة"فيقفكف بػً " الحيمس"فقط، أمَّا " الحمَّة"كىذا لػً 

: (5)"الكقكؼ بعرفة"كقاؿ أبك طالب في 

ًبالمىٍشعىًر األىٍ صى إذا عىمىدكا لىهي    إالؿو إلى مىٍفضى الشٍّراًج القىكاًبؿً  كى
 [الٌطكيؿ]         (6)

  

كاًحؿً  ديكرى الرَّط ـٍ فىٍكؽى  الجبىػاًؿ عىًشيَّطغن     ييقيمكفى باألٍيدم صي تىٍك اًفًه كى
(1) 

                                                 
 .118المرجع الٌسابؽ، ص  (2)

 .306، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي،  جكاد،  (3)

 .1/121، أخبار مكغ األزرقي، محٌمد بف عبد ا بف أحمد،  (4)

 .65، صديكاأه  (5)

 .المتقابمة: القكابؿ. المنتيى: المفضى. جبؿ: إالؿ. قصدكا:  عمدكا (6)

 .الكقكؼ:  التكقاؼ (1)
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كىك عرفة، " المٍشعىر األقصى"كىذاف البيتاف يبيّْناف طقس الكقكؼ بعرفة، إذا يقؼ الحجيجي بػ 

ا، كقت المساء يتييؤكف لئلفاضة بتجييز ركاحميـ " اإلالؿ"كما يقفكف عمى  كىك مف جباؿ عرفة أيضن

. كىـ كاقفكف ذالن لآللية

، "الحيمس"ك " الحٌمة"حيث يجتمع " اإلفاضغ إلى المزدلفغ"كأمَّا رابعي أركاف طقكس الحج فيك 

: (2)قاؿ أبك طالب (جمع)كليذه الَّميمة الحرمة المقدَّسة، كفي المزدلفة 

أاًزؿً  مى ػغو  كى ٍرمى ما فىٍك ىها ًمٍف حي أاًزؿي ًمٍف ًمأىن     كى ٍمعو كىالمى لىٍيمىًغ جى كى
 [الٌطكيؿ]           (3)

ٍ ًع كىاًبؿً  ٍزأىهي     ًسراعنا كىمىا يىٍفزىٍعفى ًمٍف كى ٍمعو إذا مىا الميٍقريباتي أجى جى  كى
(4) 

كالمبيت في المزدلفًة مف نسؾ الحٌج، كفييا يقضي الحاجُّ ليمتو، كفي ذلؾ قاؿ أبك ذؤيب 

: (5)اليٌذلي

ٍمػعو ثيَّـط تىَّـط إلى ًمأىن      فىأىٍصبىحى رادنا يىٍبتىلي اٍلًمٍزجى بالسَّطٍحؿً  فىباتى ًبجى
 [الٌطكيؿ]         (6)

فالحاجُّ يبيتي ليمة في المزدلفة كعند الشركؽ تككف اإلفاضة إلى ًمنى، كىنا ذكر لطقس 

، أمَّا اإلفاضة فبل بيدَّ ليا مف إجازة مف أحد رجاؿ القبيمة التي "التييؤ لرمي الجمرات في منى"

أبي "تناكبت العمؿ كراثينا، كمف اٌلذيف أجازكا اإلفاضة عميمة بف خالد العدكاني كعرؼ بيف النَّاس بػ 

 اإلجازة كاف يتـ برككبو طقس، فقد كاف يجيز النَّاس مف المزدلفة إلى منى أربعيف سنة، ك"سيَّارة

: المقٌدس، فإذا شاىد عمييا أشعة الشمس األكلى نادل" ثىًبير"حمارنا أسكدنا كينظر إلى أعالي جبؿ 

: (1)ثـ يجيز ليـ اإلفاضة، كفي ذلؾ قاؿ الشاعر! أشرؽ ثىًبير، كيما نغير

مُّكا الطَّطريؽى عف أبي سىيَّطارة    كىعٍف مىكاليه ًمف بأي فزاره          خى
                                                 

 .65، صديكاأه  (2)

 .المزدلفة: جمع  (3)

 .المطر الغزير: الكابؿ. صفة الخيكؿ الكريمة:  المقربات (4)

 .196، ص ديكاأه (5)

 .الٌنقد: الٌسحؿ. العسؿ: المزج. رائدنا طائفنا: رادنا. المزدلفة:  جمع (6)

 .335، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (1)
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حتَّطػى ييجيزى ساًلمػنا ًحمارىه     ميٍستىٍقًبؿى الًقٍبمىغى يىٍدعك جػاره 

 ىٍد أىجػارى اهللي مىٍف أىجػارىه 

: (3) مف القبائؿ العربيَّة التي أجازت اإلفاضة إلى منى، كفييا قاؿ الٌشاعر(2)"صكفة"ك 

ٍكفىغي الأَّطٍقبى ًمف ًمأى     كىالحى  تػاري فٍك ىػهي سىٍفعي الدَّطـً         [الطكيؿ]إذا مىا أىجازٍت صى

أجيزم صكفة، فإذا أجازت، قاؿ أجيزم خندؼ، : تخرج أحد رجاليا كيقكؿ" صكفة"ككانت 

. فإذا أجازت أذف لمٌناًس في اإلجازة

مكاضع )أم " الجمرات"طقس "أك " رمي الجمرات بًمأىن "أمَّا خامسي أركاف طقكس الحٌج فيك 

: (4)، قاؿ أبك طالب فييا(رمييا

أاًدؿً  مىدكا لىها     يىؤيمُّكفى  ىذفنا رىأسىها ًبالجى ٍمرًة الكيٍبرل إذا صى ًبالجى كى
 [الٌطكيؿ]            (5)

ـٍ ًبالًحصػاًب عىًشيَّطغن      تيجيزي ًبًهـ ًحجاجى بىكًر بًف كاًئؿً  ًكٍأدىةي إٍذ هي كى
(6) 

كىذه األبيات تشير صراحة إلى رمي الجمار كقت المساء بعد اإلجازة، كتيرمى الجماري قذفنا 
" شعث الٌنكاصي"، كىـ عند الرَّمي يبلقكف مف الجيد كالتعب الكثير، فيـ (الجنادؿ)كرمينا بالحصى 

: (7)يتسابقكف لرمي الجمار، كفي الجمار قاؿ حذيفةي بف أنس بف ىذيؿ
 

مَّطرا              اجٍّ تيكافي الميجى جَّط ـٍ شيٍعثي الأَّطكاصي كىأأَّطهيـ     سىكاًبؽي حي  [الطكيؿ]كىأٍدرىكىهي

، (2)، كييطاؼ بعد ذلؾ بمكاضع الٌرمي(1)لرمي الجمرات يككف مع الشركؽ" ًمنى"كالنّْفار إلى 

: كىي جمرات ثبلث. ، كتتجمع كتتكـك عند الحصى"ًمنى"كترمى الجمرات عمى مكاف عرؼ بػ "

. (3)"الجمرة األكلى، كالجمرة الكسطى، كجمرة العقبة
                                                 

المفصؿ في أدياف العرب  بؿ عمي، جكاد، : انظر. (الغكث بف مر بف أد بف طابخة بف الياس بف مضر)حي مف مضر :  صكفة (2)
 .336، صاإلسبلـ

 .336، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (3)

 .65، ص ديكاأه (4)

 .جمرة العقبة: الجمرة الكبرل. مكضع رمي الجمار بمنى:  الجمرة (5)

 .تنقميـ: تجيز بيـ. مكاف رمي الجمار:  الحصاب (6)

 .3/22، ط، د1965، القاىرة، الدار القكمية لمطّْباعة كالٌنشر، ديكاف الهذلييف  (7)



 118 

، كفي الٌذبح قاؿ زىير بف "الذَّطبح أك الهدم في ًمأى"كأمَّا سادس أركاف طقكس الحج فيك 

: (4)أبي سممى يصؼ العتائر كالدماء المصبكبة عمى األصناـ

ٍأًصًب اٍلًعتًر دىمَّطى رىٍأسىهي الأُّسيؾي          ٍر ىبىغو     كىمى ٍأها، كىأٍكفىػى رىٍأسى مى ؿَّط عى  [البسيط]فىزى

نىـ، ثـ يذكر البيت  " العتر"كىذا البيتي يشير إلى الٌذبح، ثَـّ صب دماء الٌذبح عمى رأًس الصَّ

، كقصد بيا استرضاء اآللية، ككانكا قد ميَّزكا اليدم عف غيره بتعميؽ "شعائر قرباف"كجمعيا عتائر 

أك طعف اليدم في أسنمو في أحد الجانبيف، كفي سكؽ " البدنة"القبلئد كالنعاؿ عميو، أك يشقكف جمد 

: (5)البدف لمٌذبح قاؿ نييكة الفزارم

 [الرجز]أىسيكؽي بيٍدأي، ميٍحًقبنا أٍأصابي     هىٍؿ لي ًمٍف  كمي ًمف أرباًب؟               

حيث تكزع لحـك األضاحي؛ ألف لحـك " يكـ التَّشريؽ"ك " يكـ النَّحر"كسمي يـك الذبح بػ 

: (6)القرابيف تشرؽ فييا لتميزىا، فالقرابيف سمينة كقكٌية كسميمة، كفي ذلؾ المعنى قاؿ أبك طالب

ًّ العتيًؽ اٍلميقىبَّطؿً  جٍّ اك بالأٍّيىًب تىٍدمى أيحكريها    ًبمىٍدماهي ًكالرٍُّكًف ًبالحى كى
 [الٌطكيؿ]           (8)

ًؿ  ًمٍفصى ٍظـو كى كاًرـي تىٍفرم كيؿَّط عى  تىأىالكأىهي اك تىٍعًطفػكا  ديكفى أىٍيًمًه    صى

، فقد حـر عمى الحاج تقصير شعره طيمة "حمؽ الرؤكس"كأمَّا سابع أركاف طقكس الحٌج فيك 

: (1)الحٌج حتى يصؿ الصنـ، قاؿ زىير بف أبي سممى في ذلؾ

ـي، كالقىٍمؿي  مىا سيًحفىٍت ًفيًه المىقاًدي أاًزًؿ ًمٍف ًمأىن     كى ٍهدنا ًبالمى فىأىٍ سىٍمتي جى
 [الٌطكيؿ]        (2)

                                                                                                                                               
 .151، صفي طريؽ الميثكلكجيا عأد العرب الحكت، محمكد سميـ،  (1)

 .334، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ،  عمي، جكاد (2)

 .334 الٌسابؽ نفسو، صالمصدر  (3)

 .144، ص ديكاأه (4)

 .42، صألصأاـ ابف الكمبي، محٌمد بف ىشاـ السائب، ا (5)

 .76 صديكاأه،  (6)

 .الحجر األسكد: الركف العتيؽ المقبؿ. مكاف النحر: المدمى. النكؽ السمينة:  النّْيب (8)

 .99، ص ديكاأه (1)

 .الشعر اٌلذم فيو قمؿ: القىٍمؿي . مقاديـ الرؤكس: المقادـ. حمقت:  سيحفت (2)
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، فقد كاف الحاٌج يمبّْد شعرىه قبيؿ "تمبيد الشعر حتى يدخمه القمؿ"كىذا البيت يشير إلى طقس 

الحجّْ حتى كصكليـ إلى ًمنى، ككانكا يمبدكنو مف خطمي كآس كسرك، كشيئو مف الصمغ، فيجعؿ 

. في أصكؿ شعرىـ كعمى رؤكسيـ فيتمبد كال يتفرؽ ثـ يدخمو الغبار كاألكساخ كالقمؿ

ذا ما انتيى  كاجتاز الحاجُّ رميى الجمرات حمؽ الشعر، كفي ذلؾ قاؿ معاكية " تمبيد الشعر"كا 

: (3)بف أبي الجرمي

ـي     مع الشَّطعًر في  صٍّ الميمىبَّطًد شػاًرعي            دىٍت كىأىبيػككي ٍرمنا أٍأجى ـٍ تىرى جي  [الٌطكيؿ]أىلى

اءىٍت تىقيكؿي أىًصٍب ًبها    ًسكل القىٍمؿ إأٍّي ًمٍف هىكاًزفى ضاًرعي  إذا  يرَّطةه جى

كما كتشير األبيات السَّابقة إلى قداسة الشَّعًر المحمكؽ، إٍذ قامت بعض قبائؿ اليمف بإلقاء 

مف دقيؽ مع الشَّعر، فإذا حمقكا رؤكسيـ سقط الشعر مع ذلؾ الدَّقيؽ، ثـ يجعؿ الدَّقيؽ  (قبضة)قرَّة 

. (4)صدقة، كقد انتفعت بعض قبائؿ العرب بالدَّقيؽ بعد رمي الشعر، كعيركا بذلؾ

، كلعؿَّ الطَّكاؼى حكؿ الذبيحة كحكؿى "الطَّطكاؼ بالبيكت كاألصأاـ"كمف أركاف طقكس الحٌج 

نـ أك الحجر المؤلو ىك أصؿ الطَّكاؼ اٌلذم كانت تقكـ بو قريش كالعرب قبؿ اإلسبلـ حكؿ  الصَّ

كسمَّى العرب الطَّكاؼى . ، كحكؿ األنصاب(قبكر السَّادة كاألشراؼ)، كما طافكا حكؿ القبكر (1)الكعبة

: (2)، قاؿ امرؤ القيس يصؼ النعاج"الدَّكار"بػً 

هي         عىذىارىل دىكىارو في اٍلميبلىًء ميذىيَّطًؿ              [الٌطكيؿ]فىعىفَّط لأىػا ًسٍربه كىأىفَّط ًأعىاجى

نـ اٌلذم كاف ييطاؼي حكلو "الطَّطكاؼ"كلعؿَّ الدَّكار في ىذا البيت ىك  ، كلعمو اسـ الصَّ

، حيث يمبسكف المبلءة البيضاء كالثكب الفضفاض الطكيؿ في أثناء تأدية طقكس العبادة (3)باليمامة

                                                 
 .3/486، تاج العركس الٌزبيدم، محٌمد بف محٌمد،  (3)

 .337، صالمفٌصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـعمي، جكاد، . 1/73، األزر يك. 48، صاألصأاـ: اأظر  (4)

 .157، صفي طريؽ الميثكلكجيا عأد العرب  محمكد سميـ،،الحكت  (1)

 .57، صديكاأه  (2)

 .36محٌمد اإلسكندراني، ص: ، امرؤ القيس، شرح ديكاف (3)
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مما قد يدؿ عمى كجكد رابطة قكيَّة ميقٌدسة بيف الحميب "ساكبيف عمى رؤكس األصناـ الحميب 

. (4)"كالدَّكار

 بحاجة إلى طاقة كقكَّة كىذا ما جعىؿى عامر بف طفيؿ ينسب  أنَّو، أم"كىرّّ "كفي الطَّكاؼ 

يح"الغمبة لنفسو عندما يكرُّ عمى أعدائو يكـ  : (6) فقاؿ في ذلؾ(5)"فيؼ الرّْ

ًر                  يًح كىرَّط الميدىكٍّ مىٍيًهـً     عىًشيَّطغى فيًؼ الرٍّ ًممكا أأٍّػي أكيرُّ عى  [الٌطكيؿ]كى ىٍد عى

: (7)كما قاؿ عامر بف طفيؿ في كقت الٌطكاؼ كعدد األشكاط

ـٍ كيمَّطمػا أمسىػٍكا ديكىاري                    مىٍيًهػ ًأيًّا     عى  [الكافر]أالى يىا لىٍيػتى أٍخكىالػي غى

، كفي تمؾ الركاية إشارة إلى عدد "لهـ في كيؿٍّ ثالثغو دىكاري "كيركل عجزي البيت بركايةو أخرل 

. األشكاط فقد بمغت سبعة، مثؿ العبرانييف كالشعكب القديمة

 

كمف العرب مف طاؼ كيده مربكطة بيد حاجٍّ آخر، إمَّا بحبؿ أك بمنديؿ أك خيط، كما طافكا 

، ففي الحديث عف رسكؿ ا صمى ا عميو (1)حكؿ البيت بنعاليـ؛ اعتقادنا منيـ بتعظيـ البيت

، حتى إذا "الحٌمة"عمى خبلؼ " الحيمس"، كىذا ما فعمو "مف لـ يجد نعميف، فميمبس خفيف: "كسمـ قاؿ

ما فرغكا مف الطكاؼ تصدقكا بالنعاؿ كالثياب، كما دخمكا الكعبة بنعاليـ، حتى جاءى الكليد بف 

. المغيرة فكاف أكؿ مف خمعى نعمو، فخمعكا نعاليـ مف بعده

كلطقس العرم في الطكاؼ جذكر عقدية قديمة، فقد اعتقدكا أٌنيـ عندما يتجردكف مف 

ال نطكؼ في الثياب التي فارقنا :"المبلبس إنما ىك تجرد مف الذنكب كالخطايا التي اقترفكىا، كقالكا

                                                 
 .308، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (4)

 .يـك مف أيَّاـ العرب:  فيؼ الريح (5)

 .64، ص1963، بيركت دار صادر، "ركاية أبي بكر محٌمد بف القاسـ األنبارم عف أبي العبَّاس بف يحي ثعمب"، ديكاأه  (6)

 .76، ص ديكاأه (7)

 .308، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (1)
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، قاؿ (2)"ثياب المَّقى"، كسميت الثياب المخمكعة "، كال نطكؼ في ثياب عصينا ا فييا"فييا الذنكب

: (3)كرقة بفي نكفؿ فييا

ـي             ري مىٍيًه كىأىأَّطهي       لىقنا بىٍيفى أٍيدم الطَّطاًئفيفى حى زىأنا كىرٍّم عى  [الطكيؿ]كىفىى حى

مَّا ألنَّيا الثياب  كسيمّْيت ىذه الثياب بالمَّقى إمَّا ألنَّيا تترؾ مكانيا كال يمٌسيا أحد حتى تبمى، كا 

، أمَّا "الحمة"التي تمقى قبؿ الطَّكاؼ، كيعكد المحـر كيمبسيا مرة أخرل بعد الطَّكاؼ، ىذا ما فعمو 

 .(4)، فيطكفكف بمبلبسيـ مصفّْريفى كمشبّْكيف األصابع"الحيمس"

: (5)"الحجف الٌصغار"قاؿ الٌشاعر المثقب العبدم لعمرك بف ىند في طكاؼ 

ـٍ تىًشيبي               كاًجبيهي  [الكافر]يىطيؼي ًبأيٍصًبًهـ حيجيفه ًصلىاري      فىقىٍد كادىٍت حى

كانت المرأة إذا لـ تجد ثيابنا لتطكؼ بيا طافت عريانة كما الرّْجاؿ، فقد طافت ضباعة بنت 

عامر بف صعصعة بالبيًت عريانة، ككانت عمى جماؿو خارؽ، كقد طمبت ثيابنا تطكؼ بيا فمـ تجد 

مٍف ييًعيريىا، فما كافى منيا إالَّ أف نزعت ثيابىيا بباب البيت، ثـ دخمتو عريانة، فكضعت يدىا عمى 

: (1)ديبرىا كاألخرل عمى فرجيا كجعمت تقكؿ

مىا بىدا ًمٍأهي فىبلى أيًحمُّه          هي أٍك كيمُّهي        كى  [الٌرجز]اليـك يىٍبدك بىٍعضي

فا كالمركة"كمف أركاف طقكس الحٌج  ، أم بيف إساؼ كنائمة، فقد سعكا "السعي بيف الصَّط

رّْـ عمى المرأة الحائض االقتراب منيما لقداستيما، كفي (2)بينيما سبعة أشكاط كتمسحكا بيما ، كلقد حي

: (3)ذلؾ قاؿ بشر بف أبي خاـز األسىدم

                                                 
 .1/117، أخبار مكغاألزرقي،   (2)

 .1/247، مكسكعغ أساطير العرب عأد الجاهميَّطغ كداللتهاعجينة، محٌمد، : كاأظر. 1/177 الٌسباؽ نفسو، المصدر  (3)

 .6/274، المفصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (4)

 .261، صديكاأه  (5)

 .1/178، أخبار مكغ األزرقي،  (1)

 . 156، صفي طريؽ الميثكلكجيا عأد العرب الحكت، محمكد سميـ،  (2)

 .158، صديكاأه  (3)
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مٍيًه الطَّطيٍ   [الكافر]      ري ما يىٍدأيػكفى ًمٍأػهي     مىقىامىاًت العىكىاًرًؾ مىٍف إسىػاؼً ػعى

: (4)كما قاؿ أبك طالب في الٌسعي بيف الٌصفا كالمركة

تىماًثًؿ      كرةو كى مىا فيهما ًمف صي فا     كى تىٍيًف إلى الصَّط  [الٌطكيؿ]كىأىٍشكاطو بىٍيفى اٍلمىٍركى

: (5)كأثناء الطَّكاؼ بيف إساؼ كنائمة يمبكف ليما قائميف

َّـط  لىبَّطٍيػػؾ   لىبَّطٍيػػؾى الَّطمهيػػ

الى شىًريػؾى لىػؾى إالَّط شىريػؾ 

ػا مىمىٍؾ  مى هيػكى لىؾى تىٍممكيػهي كى

: (6)، كفي قيدسيتو قاؿ أبك طالب"بممس الحجر األسكدالتٌبرُّؾ "كمف طقكس أركاف الحٌج 

دٍّ إٍذ يىٍمسىحكأىهي     إذا اٍكتىأىفكهي ًبالضُّحى كىاألصاًئًؿ        ًر الميٍسكى جى ًباٍلحى  [الٌطكيؿ]كى

فتقديس الحجر األسكد كقت الٌضحى كاألصيؿ مف خبلؿ لىٍمسو، حيث قبَّؿى العربي الحجرى 

ا كثيرنا كفي ذلؾ قاؿ أبك طالب أيضن
ماهي كالرُّكًف العتيًؽ دًبـ" في عجزو بيت شعرم ذيكر سابقنا (1)

. ، كالٌركف العتيؽ ىك الحجر األسكد المقبَّؿ"الميقىبَّطؿً 

ا إلى القصكر، فقد كانت إياد  ىذا كلـ يقتصر حجيـ عمى البيكت كاألصناـ، بؿ كاف أيضن

، ككاف عميو قصره تحجُّ العربي إليو، كىك القصر اٌلذم ذكره األسكد بف (2)بنت نزار تنزؿ سنداد

: (3)يعفر في قكلو

ـٍ كبعػدى إياًد   أػاًزلىػهي ؽو     تركػكا مى  [الكامؿ]    مػاذا أيٍؤمىؿي بعػدى آًؿ ميحػرٍّ

ٍرأىًؽ كالسديًر كبارؽو      كالقٍصًر ذم الٌشريفاًت مف سأداًد  كى     أهًؿ الخى
                                                 

 .65، صديكاأه  (4)

 .1/112،  أخبار مكغ األزرقي، (5)

 .64، صديكاأه  (6)

 .76، صديكاأه  (1)

 .نير بيف الحيرة كاألبمة: سنداد (2)

 .26، صديكاأه  (3)
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كىي مف العبادات الٌطقسٌية " الذٍّكر"أك " الٌتسبيح"أك " الصَّطبلة"كًمف طقكس العرب في العبادة 

لمصنـ، تمارس بطيارة كشركط، إٍذ إف مف صحة أدائيا االبتعاد عف النّْساء كمعاشرتيف كالَّميك بيف 

: (4)في أثناء العبادة كفي ذلؾ قاؿ الشاعر

ده  يَّطاًؾ كى فَّط الدٍّيفى  ىٍد عىزىمىا   ! حى  [البسيط]فىإأَّطػػػا الى يىًحؿُّ لىأا     لىٍهكي الأٍّساًء، كىا 

، أمَّا كقتيا فيككف كقتى العًشيَّاًت كالضُّحى، كفي كقت الٌصبلة "بعـز الدّْيف"ىذا ىك شرطيا 

: (5)قاؿ األعشى

ًد الشَّطٍيطافى كاهللى فىاٍحمىدا     ؿٍّ عمى ًحيًف العىًشيَّطاًت كىالضُّحى      كىالى تىٍحمى صى  [الٌطكيؿ]    كى

ا لكنو لكف الٌنار، كأقامكا "الصَّطبلة لمشَّطمس ضحىن "كمف طقكس العرب  ، فقد اتخذكا ليا صنمن

ياـ كالصَّبلة كالدُّعاء كاالستشفاع،  لو السَّدنة، كصمُّكا لو ثبلث كرَّات، كقصده أصحاب العاىاًت لمصّْ

، كقد (1)حتى إذا ما طمعت الشَّمس سجدكا ليا، ثـ يفعمكف كذلؾ عند غركبيا كعندما تتكسط الفمؾ

: (2)بؿ اعتبرىما مف الدىر، كفي ذلؾ قاؿ" غركبيا"ك" طمكع الشمس"أشار أبك ذؤيب اليذلي إلى 

الَّط طيميكعي الشَّطمًس ثَُّّـط ًغيىاريها      أىهػاريها      كا   [الٌطكيؿ]هىٍؿ الدَّطٍهري إالَّط لىٍيمىػغه كى

: (3)كال عجب مف صبلًة العرًب لمشَّمس فيي اإللية المعبكدة، قاؿ الٌشاعر فييا

كبىا            ٍمأىا اإًللىهىغى أىٍف تىؤي ٍحأىا ًمفى الٌمعباًء عىٍصػػرنا       كىأىٍعجى كَّط  [الكافر]تىرى

، ككانت ممكة سبأ قد اصطنعت لنفسيا ككةن مستقبمةن الٌشمس "سبأ"كمف أٍجًميا سجد أىؿ 

 قاؿ عمرك بف كمثـك  كقد كردت كممة السجكد في الشعر الجاىمي بمعناىا الذرائعي،ساعة طمكًعيا،

:  (4)الٌتغمبيٌ 
                                                 

 .10 صاألصأاـ، ابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد الٌسائب،  (4)

المفٌصؿ في أدياف العرب  بؿ  عمي، جكاد، :اأظر. في صدر البيت" صؿّْ "بدؿ ك" كسبح"كقد ركم بركاية أخرل . 103 صديكاأه،  (5)
 .294، صاإلسبلـ

 .292، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (1)

 .108، صديكاأه  (2)

 .422، صالحياة العربٌيغ مف الٌشعر الجاهميٌ  الحكفٌي، أحمد محٌمد،  (3)
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بىاًبري سىاًجًديأىا             ًليػػػػده       تىًخرُّ لىهي الجى ـى لىأىا كى     [الكافر]ًإذىا بىمىغى الًفطىا

، كفي  كما كميكًرست الٌصبلةي في األماكًف المقٌدسًة العديدًة، فقد مارسيا العربي حٍكؿى الٌصنـً

: (5)، قاؿ كرقةي بفي نكفؿ في ذلؾى "(القباب)الٌصكامًع كالبيًع "الكعبًة، كما ميكرسىت في 

مَّطٍيتي ًفي كيؿٍّ بىٍيعىغو       تىبىارىٍكتى  ىٍد أىٍكثىٍرتي ًباٍسًمؾى دىاًعينا     [الٌطكيؿ]أى يكؿي ًإذىا صى

 الميصاحًب لمٌصبلًة في الٌصكامع حيث االنفراد مع الفضاًء طقس الٌدعاءكفي ذلؾ إشارة إلى 

. كالٌطبيعًة كالفكًر التٌأٌممي، حبِّا في استرضاًء اآلليةً 

: (6)، كفييا قاؿ عدم بف زيد"المحاريب"كما صٌمى النَّصارل في 

كًض زىٍهريهي ميٍستىًأيري       اريًب أك كىا         ٍلبىٍيًض ًفي الرَّط          [الخفيؼ]كديمىى العىاًج ًفي المىحى

ـٌ تقكقع " المحاريب"كفي  مبافي في خزانة أمينة، ككضع عمييا قٌيـه متعٌبده، ث كضعت الصُّ

ا، كفي ذلؾ قاؿ " الييكؿً "كما تعبد الٌنصارل في . الرىبافي في محاريبيـ كأكدعكه الٌصميب أيضن

: (1)األعشى

ػػػػارىا صى ٌمبى فيًه كى صى ػػػػؿو       بىأىاهي كى مىى هىٍيكى مىا أىٍيبيًميُّ عى كى
 [المتقارب] (2)

ؤىارىا طىٍكرنا جي كدنا كى ًميػػ      ػًؾ طىٍكرنا سيجي مىكىاًت المى ييرىاًكحي ًمٍف صى
(3) 

ـٌ الٌسجكد، كمف  ـٌ التٌبٌتؿ منو، ث كىنا إشارة إلى طقكس الٌصبلة، مف بناء ىيكميا ثـٌ تصميبو، ث

ـٌ الٌدعاء، كقد الحظتي في شعر النَّابغة الٌذبياني أفَّ  في الٌصبلة، يسبؽ الٌسجكد، كفي " اإلىبلؿ"ث

: (4)ذلؾ قاؿ

                                                                                                                                               
 .91 ديكانو، ص (4)

 .3/16، 1927، القاىرة، مطبعة دار الكتب المصرٌية، 1، طاألغاأي األصفياني، عمي بف الحسيف بف محٌمد،  (5)

 .4/471، شعراء الٌأصراأٌيغ شيخك، لكيس،  (6)

 .145، صديكاأه  (1)

. الٌراىب:  األٍيبيميُّ   (2)
 .(رفع الٌصكت)الٌدعاء :  جؤار (3)

 .107، صديكاأه  (4)
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ًد          يىٍسجي ، مىتىى يىرىهىا ييًهؿُّ كى ػػهىا        بىًهجه دىًفيَّطغو غىكَّطاصي  [الكامؿ]أىٍك ديرَّطةو صى

كفي ذلؾ قاؿ " صٌؾ الٌناقكس مف األىٍيبيؿً "كالٌصبلة عند الٌنصارل تحتاج إلى نداء المتعٌبديف بػً 

: (5)األعشى

ؾَّط أىا يكسى الأَّطصارىل أىًبيميهىا     مىا صى رىبٍّ السَّطاًجديفى عىًشيَّطغن        كى  [الٌطكيؿ]فىًإأٍّي كى

مف أجؿ ذلؾ مٌزؽ ككىك التٌبٌتؿ، " الٌصركرة"كاأليبيؿي ميقٌدسه عند الٌنصارل، فقد مارس طقس 

ا كتبٌركنا  : (6)ىا، كفي ذلؾ قاؿ امرؤ القيسبالكلدافي ثكب الٌراىب تمٌسحن

ؽى الًكٍلدىافي ثىكبى الميقىدَّطسً  ٍذفى ًبالسَّطاًؽ كالأَّطسىا       كىمىا شىٍبرى      فىأىٍدرىٍكأىهي يىٍأخي
 [الٌطكيؿو ]  (7)

، ككاف صياميـ كقت "عاشكراء"، فقد صامكا "الٌصـك"كمف طقكس العرب في العبادة 

: (1)االعتكاؼ كاالنزكاء كأٌياـ القحط، كفي الٌصياـ قاؿ األسكد بف يعفر النَّيشىمي

ػػياـً         أٍّػػي        ًبأىأَّطي تىاًرؾه شىٍهرى الصٍّ ٍبًمغي الرَّطحمىفى عى  [الكافر]أىال مىٍف مي

ا  في الكيكؼ كالبرارم كالجباًؿ، كىك حبس الٌنفس عف الٌدنيا " االعتكاؼ"كمف طقكسيـ أيضن

: (2)كالٌشيكات، كال يخرجكف منو إالَّ لضركرة، كفي ذلؾ قاؿ الٌشاعر

مىى سىكىاًع          ـٍ عيكيكفنا        كىمىا عىكىفىٍت هيذىٍيؿي عى ٍكؿى ً ٍبمىًتًه ـٍ حى  [الكافر]تىرىاهي

، كقد يككف االعتكاؼ "سكاع" كىك حكؿ الٌصنـ لبلعتكاؼكىذا البيت يشير إلى مكاف آخر 

. (3)مف الٌنذكر اٌلتي أنذرىا المتعٌبد، كىنا كجب عميو تطبيؽ نذره كما كعد

االستشارة "، أك بعبارة أخرل "االستقساـ عأد األصأاـ"كمف طقكًس العرًب في العبادة 

ف جاء الٌسيـ "لمٌصأـ الضركرٌيغ ، كيككف ذلؾ برمي الٌسياـ عند الٌصنـ، فإف جاء الٌسيـ آمرنا فعؿ، كا 
                                                 

 .292، صديكاأه  (5)

 .89، صديكاأه  (6)

 .مىزَّؽى :  شبرىؽى  (7)

 .60ص: ديكاأه  –(1)

 .2/197، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  –(2)

 .297، صالمفٌصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  –(3)
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عندما ىـٌ بأخذ ثأر أبيو، " ذم الخمصة"ناىينا كٌؼ عف فعمو، كمثاؿ ذلؾ استقساـ امرئ القيس عند 

فخرج الٌسيـ ناىينا، فما كاف مف امرئ القيس إاٌل أف اٌتيمو بالميًؿ عف الحٌؽ كعدـ اإلنصاؼ، كفي 

: (4)ذلؾ قاؿ

ٍقبيكرىا         ؾى المى كىافى شىٍيخي ٍكتيكرىا       ًمٍثًمي كى مىًص المى  [الٌرجز]لىٍك كيٍأتى يىا ذىا الخى

كرىا  ـٍ تىٍأهى عىٍف  ىٍتًؿ العيدىاًة زي لى

 كخدمغ، كالمأح، كالهدايىا، كالٌأذكر، القرابيف، كمنيا "طقكس الٌتقٌرب لآللهغ"كمف عباداتيـ 

. (5)كاألرباب كالٌسقايغ كالٌضيافغ، الٌصأـ

فيي الٌذبح كسفح الٌدـ، كىك طقس يدٌؿ عمى الٌطاعة كاإلخبلص، كفيو " القرابيف"أٌما طقكس 

عمى األنصاب، إٍذ يعمد مقٌدـ القرباف إلى الٌذبيحة، كيأخذ مف دميا كيىٍسكبوي عمى " اليريؽ"يككف 

: (1)رأس الٌصنـ، قاؿ الٌنابغة في الٌدـ المسفكح

سىًد      اًب ًمٍف جى مىى األىٍأصى مىا هيريؽى، عى  [البسيط]فىبل لىعىٍمري اٌلذم مىسَّطٍحتي كىٍعبىتىػػهي       كى

ا" الٌدـ المسفكحً "كقاؿ الٌنابغة في  : (2)أيضن

ػكىاًر           مىى ميتيكًف صي مىؽه هيًرٍيؽى عى الىهىػػا       عى ـه، كىأىفَّط ًرحى ـٍ أيٍد            [الكامؿ]تىٍمًشي ًبًه

، فرجب شير محٌرـ كثر الٌذبح كالعتائر "الٌرجيبغ"أك " الٌترجيب"كمف طقكس العرب في الٌذبح 

: (3)فيو، كفي ذلؾ قاؿ سبلمة بف جندؿ

ابي تىٍرًجيًب          ، أسىاًبيُّ الدٍّمىاًء ًبها       كىأىفَّط أىٍعأىا ىهىا أىٍأصى  [البسيط]كاٌلعىاًدياتي

                                                 
 .22، صاألصأاـ ابف الكمبٌي، ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائب،  –(4)

 .159، صالمفٌصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (5)

 .105، صديكاأه  (1)

 .60، صديكاأه  (2)

 .13ـ، ص1994، بيركت، دار الكتاب العربي، 1محٌمد بف الحسف األحكؿ، ط: ، صنعوديكاأه  (3)
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إٍذ تساؽ الٌذبائح : حافمة بطقس الذّْبح اٌلذم تسير خطكاتو كاآلتي" الٌترجيب كالٌتعتيرأٌياـ "ك

ـٌ يبٌيف سبب  ـٌ الٌتسمية عمى الٌذبيحة باسـ ذلؾ الٌصنـ، ث إلى األصناـ، كقد مٌيزت بالقبلئد كالٌسيكر، ث

ـٌ تذبح كييمٌطخ الٌصنـ بدـ الٌذبيحة الٌذبح كغرضو، ث
، كقد ذكر ذلؾ زىير بف أبي سيممى في (4)

: (6)، كما قاؿ عمرك بف عبد الجٌف الفارسي الجاىمي في ذلؾ(5)شعره

مىى  يأَّطًغ العيزَّطل أىك الأَّطٍسر ًعٍأدىمىا        اليػػها          عى ًدمىاءو ماًئرىاتو تىخى  [الٌطكيؿ]أىمىا كى

و إلى التٌبرؾ كالتٌقٌرب مف "الفىرىع"كمٍف أنكاًع ذبائحيـ  ، كىك أٌكؿ نتاج الٌناقة، كييدؼ ذبحي

ر جى : (7)اآلليًة، كفي ذلؾ قاؿ أكس بف حى

ػػا ـي ًمفى اٍلػػ         أ كاـً سىٍقبنا ميمىبَّطسنا فىرىعى شيبٍّهى اٍلهىٍيدىبي العىبىا كى
 [المأسرح]          (1)

، كىي مقٌدمة لؤلرباب بشكؿ جبرٌم لعامؿ الكفاء "الٌأذكر"كمف طقكس التٌقٌرب إلى اآللية 

بيا، كىي كعده عمى شرط، كعقد مقٌدس بيف الٌناذر كاآللية، كقد تككف ذبيحة أك مجمكعة ذبائح أك 

ا، أك  ، أك ما في بطكف اإلنساف كالحيكاف، أك اعتكافنا، أك أسماءن، أك "قرباننا بشريِّا"زرعنا، أك أرضن

ا  ، قاؿ الحارث بف حٌمزة اليشكرم في (نذر االبف لخدمة بيت الٌصنـ إذا عاش)مكاىب، أك ربيضن

: (2)"الرَّبيض"

ٍجرًة الٌربيًض الظٍّباءي  أىأنا بىاطبلن كظيٍممنا كىمىا تيٍعتىري       عىٍف حي عى
 [الخفيؼ]          (3)

ـٌ إٌف مف الٌناسكات المتعٌبدات مف ينتظر ىذا الٌنذر، كقد طاؿ انتظارىٌف كعبل رؤكسيـ  ث

، كفي ذلؾ قاؿ لبيد بف أبي ربيعة : (4)الغبار لما ليٌف ًمٍف حاجةو ًفي ذلؾى

                                                 
 .173، صالمفٌصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (4)

 .144، صديكاأه: اأظر  (5)

(6)  ،  .(أبؿ)، ماٌدة لساف العرب المحيط ابف منظكر، محٌمد بف مكـر

 .49، صديكاأه  (7)

 .كلد الٌناقة ساعة يكلد: الٌسقب. الغميظ الحمقة كاألحمؽ: العباـ. (ىيدب الٌسحاب)اٌلذم عميو ثياب مف البرد :  اليىٍيدىبي  (1)

 .36، صديكاأه  (2)

ٍجرىة. االعتراض:  العنف (3)  .حظيرة: حي
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جَّطسي اؿ ٍبػػػػػػػرنا                         فُّ تىكى  [الٌرجز]بيكحى شيعثنا غي

ػػػٍذرىا ػًسكىاًت يىٍأتىًظٍرفى الأَّطػػػػاكىالفَّط 

كمف شركط صحة الٌنذر، تكافؽ جنس مقٌدـ الٌنذر مع جنس المنذكر بو، كالٌصدؽ كالكفاء 

ا بالٌنذر، كال يجكز الٌتممص منو بإبدالو بشيء آخر، فمثبلن  ال يجكز إبداؿ عتائر األغناـ : كمِّا كنكعن

.  (5)بالٌظباًء، كىذا ما ذىبى إليًو الحارثي بف حٌمزة في بيًتًو الٌسابؽً 

، فمقٌدـ اليىٍدم مقٌدس، كاليىٍدم نفسو "الهىدىايا"أك " الهىٍدم"كمف طقكس التٌقرب إلى اآللية 

، كفي ذلؾ قاؿ بشري بفي أبي خازـً األسًدم ميقٌدس، كال يحكؿي بيفى اليىٍدًم كميقٌدمًو إالَّ المكتي
(6) :

 

مىيَّط هىًديًّا أٍك أىميكتى فىأيٍ بىرىا          هىا      عى ًّ ٍهًؿ ؛ ًإفَّط ألىًّ أَّطٍبتيهىا  ىرَّطافى جى  (1)[الٌطكيؿ]كى

رمًة الحفاًظ عمى الجاًر، " اليدم"فالحكـ الٌطقسي لػً  ٍرمةه كىحي فٍرضه عمى ميقٌدـً اليىٍدًم، كلوي حي

، كفي ذلؾ الحكـ كالحرمة قاؿ زىيري بفي أبي سيممى(ميقٌدـ اليىٍدم)كيحظري أسري اليىٍدمّْ 
(2) :

ارى بىٍيتو ييٍستىبىاءي               ـٍ أىرى جى لى كا هىًديًّا       كى ـٍ أىرى مىٍعشىرنا، أىسىري  (3)[الكافر]فىمى

، فالٌسدانة طقس ميقٌدسه كعبادةه (4)"خدمغ الٌصأـ كالٌضيافغ"كمف طقكس التٌقٌرًب إلى اآلليًة 

بف مٌرة، الصاحًب الخدمًة، كىي شرؼه تنقؿ لؤلجياًؿ كراثيِّا، كمف سدنة العٌزل بنك شيباف بف جابر 

                                                                                                                                               
 .75، صديكاأه  (4)

 .36، ديكانو، ص(الٌربيض)بيت الحارث بف حٌمزة في : اأظر  (5)

 .78، صديكاأه  (6)

 .اسـ مكقع ميقٌدس: قٌراف. أم الخيؿ:  جنبتيا (1)

 .85 ديكانو، ص (2)

 .يٌتخذ زكجة جاره أىبلن :  ييستباءي  (3)

 .159، صالمفٌصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (4)
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ًميٌ "ككاف آخر سدنتيا  رى ـٌ "ديبىيَّة بف حى ، إٍذ كاف ييقٌدـ الٌطعاـ كالٌشرابى لمحجيًج كقتى الٌصباًح، ث

راٍش الييذىًلي. يطكؼي  : (5)كلمٌسادف حٌؽ اجتباء القرابيًف كالٌنذكًر كاإلفادة منيا، كفي ذلؾ قاؿ أبك خي

ـٍ يىًطػًؼ   لى ـٍ كى ـٍ ييٍمًم لى سطى الشُّركًب كى ـٍ أىرىهي     كى  [البسيط]مىا ًلديبىيَّطغى ميٍأذي اليىكـً لىػػ

كىاًكيًؽ ًمٍف ًشيزىل بىًأي الهىًطًؼ  ـٍ ًبميٍترىعىغو      ًمفى الرَّط يًّا، لىلىادىاهي لىٍك كىافى حى

ـٌ ييسقكنوي، كما سقٍكا الحجيجى "الٌسقايةي "كمف أخكات الٌسدانة  ، إذ كانكا ينقعيكفى الزَّبيب بالماًء، ث

، كلمماًء عندىـ مقصداًف، لمٌطيارًة كلمشُّرًب، كفي ذلؾى قاؿ أبك طالب : (6)المَّبفى كالعسؿى

دي       لىأىا السٍّقىايغي ًلمحجيػ       ػًج ًبهىا ييمىاثي العيٍأجي  (7)[مجزكء الكامؿ]كى

 

كلمٌساقي أف يفتخر بمينتو المقٌدسة، كعميو أف يمتطي المجدى، فييى عبادةه كتقٌربه إلى اآلليًة 

:  (1)كمف سيبًؿ إرضائيا، كفي االفتخاًر بيا قاؿ أبك طالب

فىٍكؽى اٍلكىكىاًهًؿ        ـٍ كى أىحفي الذُّرىل ًمٍأهي ـي       كى ٍكضي السٍّقايىًغ ًفيًهػ كىافى لىأىا حى  [الٌطكيؿ]كى

ا كقاؿ أبك طالب ميفتخريا أيضن
(2) :

ـي    ٍجػػػػػده ميًأيؼي الذُّرىل ميٍعمى مى ًجيػػًج        كى   (3)[الميتقارب]أىمىاًأيى شىٍيبىغي سىاً ي الحى

" األربابي "كتيسٌمى " الأُّذكري كالقرابيفي الحٌيغي مفى الحيكاأاتً "كمف طقكس التٌقٌرًب إلى اإلليًة 

صيمغي "، ك"الٌسائبغي "، ك "البحيرةي : "كىي أربعةه  ـي "، ك"الكى ، كىي حيكانات طكطمٌية ميقٌدسةه ذاتي "الحا

. (4)حيرماتو 

                                                 
 .2/155ديكاف اليٌذلٌييف، : ، كانظر22، صاألصأاـ ابف الكمبي، ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائب،  (5)

. 36، ص ديكاأه  (6)
دي :  ييماثي  (7)  .الزَّبيب: ييذاب، العينجي

 .70 ديكانو، ص (1)

 .82 ديكانو، ص (2)

ـي .  عبد المٌطمب: شيبة. رفعني:  نىماًني (3)  .كاضح: ميٍعمى
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، فيبحركف أذنيا، كأٌما "البحيرةي "أٌما  ، فما أنتجت عشرة "الٌسائبةي "، فما أنتجت خمسةى أبطفو

، فتسٌيب، كأٌما  ف كانت أنثى جعمكىا ألنفسيـ، فإف "الكصيمةي "أبطفو ، فما كلدت ذكرنا جعمكه لآللية، كا 

مىٍت أخاىا، فمـ يذبحكه لآللية، كأٌما : كلدت ذكرنا كأنثى، قالكا ـي "إٌف األنثى كىصى ، فيك الفحؿ اٌلذم "الحا

: ككٌؿ ىذه الحيكانات الحٌية تكتسب قداسةن كحيرماتو كأىٌميا. أتى مف ظيرًه عشرةي أبطفو فييحمى ظيره

، كال ييستفادي مف كبًرىا كال يىشرىبي لبنىيا إالَّ الٌضيؼي  أٌنيا ال تيمنعي عف ماءو ككؤلو، كتييمؿي كال تيركبي

:  (5)، كقد ذيكرٍت ىذه األربابي في الٌشعًر الجاىمي، فقاؿ الٌشاعر(باستثناء الحاـ)

اًميىاًت ظيهيكرىهىا كىالسٌُّيًب                قَّطغن      كاٍلحى اًئًؿ ًفي شىًريؼو حى صى كؿى الكى  [الكامؿ]حى

ا  تٌبع أسعد "، فأٌكؿي مٍف كساىا (1)"كسكةي الكعبغً "كمف طقكًس التٌقٌرًب إلى اآلليًة أيضن

" يكـ الٌتركية"، ك "عاشكراء"، فكسٍكىا بالحبرًة، كالكصايؿ، كالبركًد اليمنٌية، كتيكسى يكـ "الحميرمٌ 

، " ًمنى"بالٌديباًج، فيعٌمؽ عمييا القميصي كال ييخاطي، حٌتى إذا ما انصرؼى النَّاسي ًمٍف  ًخيطى كتيرؾى اإلزاري

: (2)قاؿ أسعٍد الًحميىًرمٌ " الكسكةً "كفي طقًس 

بيركدىا    دنا كى ميعضى ػػبلءن كى ـى المٌػػ         ػػهي مى رَّط كىسىٍكأىا اٍلبىٍيتى اٌلذم حى [ الخفيؼ]كى

عىػٍمػأىا ًلػػبىاًبهي ًإٍ ًميػػػدىا    جى ٍشػػػػرنا         كى  كىأى ىٍمأىا ًبًه الشَّطهرى عى

 

 

 

 
                                                                                                                                               

، 3/116الٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكٌىاب، : كاأظر، 3/36، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محٌمد شكرم،  (4)
أشكة الٌطرب في تاريخ جاهمٌيغ األندلسي، ابف سعيد، : كاأظر، 174، صاألسطكرة عأد العرب في الجاهمٌيغحسف، حسيف الحاج، : كاأظر
 .175، صالمفٌصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـعمي، جكاد، : كاأظر، 2/795، العرب

 .1/97، الٌسيرة الٌأبكٌيغ ابف ىشاـ، محٌمد بف عبد الممؾ،  (5)

 .1/249، أخبار مٌكغى  األزرقي، محٌمد بف عبد ا بف أحمد،  (1)

 .1/250 الٌسابؽ، المصدر  (2)
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 :الطُّقكسي االجتماعٌيغي  :المبحث الثٌاأي

الٌطقكسي االجتماعٌية ىي مجمكعةه مف الٌسمككاًت كاألقكاًؿ كاألفعاًؿ كاألنماًط الحضارٌية اٌلتي 

مارسيا العربي في حمّْيـ كتىرحاليـ، كأسفارىـ كفي زكاجًيـ، كفي ازدكاجيـ، كفي حٌبيـ كعشًقيـ، كفي 

طبلقيـ، كفي حرًبيـ كسمًميـ، كفي ىناءًة عيًشيـ، كفي استمطاًرىـ الٌسماًء، كفي أعياًدًىـ، كفي 

الكقايًة مف األمراًض كالغيبٌياًت، كفي شربيـ لمخمًر، كفي الميسًر كالقماًر، كغير ذلؾ مف طقكسو 

. ذاًت قىداسةو كميمارسةو جماعٌيةو 

؛ ألٌف زكاجى األقارًب ييكًقعي الضَّكل(1)، تغريبي الٌنكاحً "المرأة كالٌزكاج"فمف طقكًسيـ في 
(2) ،

ـٍ يتزٌكجكا مف (3)كابتعدكا عف الٌزكاًج بابنًة العْـّ  . (6)"اٍلفىمىٍنقىسً "، ك(5)"الميٍقًرؼً "، ك(4)"اليجيف"، كما ل

                                                 
:  قاؿ الٌشاعر في ذلؾ (1)

اليهي كىعىمُّهي  ـٍ يىتىأىاسىٍب خى ػػػػهي     لىػػػ ـٍ تىٍشًأًه أيمُّ ًإفَّط ًببلالن لىػػ
 .2/10، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرباأللكسي، محمكد شكرم، : اأظر

 .  الٌضعؼ كالييزاؿ:  الٌضكل (2)

  :قاؿ الٌشاعر في ذلؾ  (3)
ٍـّ  ىًريبػػغو      فىيىٍضكىل كى ىٍد يىٍضكىل ٌرًذيؿي األى ىاًربً  ـٍ تىًمٍدهي ًبٍأتي عى   فتنى لى

ا :        كقاؿ الٌشاعر أيضن
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إذا أردت أف تينجبى المرأة : "، كفي ذلؾى قالت العربي "اإلكراهي في الٌزكاجً "كمف طيقكًسيـ 

ـٌ قىٍع عمييا فإٌنؾى تسبقيا بالماءً  كجذكري ىذا الٌطقس تعكد لبلعتقاًد العربيّْ بأٌف الٌرجؿى . (7)"فأغًضٍبيا، ث

يستبؽي المرأةى إلى إتماـً خصاًلًو الرُّجكليًَّة كقتى الٌميًؿ في جكٍّ فىًزعو لممرأًة؛ مٌما جعؿى العربيُّ يفتخري 

لىًد الفىٍزعىةً "، كذعكر المرأًة عندى النّْكاًح اإلجبارمّْ يأتي بػً (1)بالٌميًؿ كابف خاؿو  ، كفي ذلؾى قاؿ أبك "كى

: (2)كبير اليٌذلي

ـٍ ييٍحمىؿً  ٍقدي ًأطىاً ها لى مىمىٍت بًه ًفي لىيمىػػغو مىٍزؤدىةو       كىٍرهنا كىعى حى
 [الكامؿ]              (3)

" الٌظيار"، أنَّيـ طمقكا ثبلثنا متفٌرقات جيارنا، فسٌمكا األكلى "الٌطبلؽ"كمٍف طقكس العرب في 

، أك ما يعٌبر بو "الٌظيار"، أٌما "الٌطبلؽ"، كالثٌالثة "اإليبلء"كالثٌانية  ، فيك تشبيو الٌرجؿ زكجتو بمحـر

أنًت عميَّ كظيًر أٌمي، أك كبطًنيا، أك كفخًذىا، أك : عنيا أك جزء شائع بمحـر عميو، كأٍف يقكؿ

، فيك الحمؼ بترؾ المرأة مٌرة كمقدارىا الٌسنة "اإليبلء"كفرًجيا، أك كظيًر أخًتي، أك عٌمتي، كأٌما 

، كمف العرب مف طٌكؿ العٌدة ككٌسعيا إضرارنا بالٌزكجة، قاؿ األعشى عندما أراد قكـ (4)كالٌسنتيف

: (5)زكجتو تطميقيا كرىنا

طىاًر ىهٍ  ارىًتي ًبيًأي فىًإٌأًؾ طىاًلقىػػػٍه      ٌكذىاًؾ أيميكري الأَّطاًس غىادو كى أيىا جى
 [الٌطكيؿ]       (6)

                                                                                                                                               

ًميًمي  مىيَّط سى ٍف يىٍضكىل عى افىغى أىّن ًبيبىغه        مىخى ٍـّ كىًهيى حى ٍزتي ًبٍأتى العى اكى تىجى
 .2/10، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرباأللكسي، محمكد شكرم، :  اأظر

 .مىٍف كانت أٌموي أىمىةن كأبكهي عربيِّا:  اليجيفي  (4)

 .مىٍف كانت أمُّوي عربٌيةن كأبكهي عبدنا:  الميقرؼ (5)

: ىك المقرؼ، كقاؿ الٌشاعر:  الفمنقىسي  (6)
العىٍبدي كالهىًجيفي كالفىمىٍأقىػػػسي       ثىػبلثىغه فىأىيُّهيػػػـ ال تىٍمتىًمٍس 

 .2/10، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرباأللكسي، محمكد شكرم، : اأظر

 .2/12 الٌسابؽ نفسو، المصدر  (7)

 .2/13، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

 . 2/92، الديكاف، الهذليكف  (2)

 .مفزكعة:  مىٍزؤدةه  (3)

 .2/50، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (4)

 .9/118األغاني، : كاأظر". أبيات قاليا في زكجتو عٍنزة ًمٍف ًىزىاف. "216، صديكاأه  (5)

 .(ابتعدم)أنًت طالقة :  بيًني (6)
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الَّط تىزىاؿي فىٍكؽى رىٍأًسًؾ بىاًر ىػػهٍ  ا       كاً  ٍيره ًمف العىصى ًبيًأي فىإفَّط البىٍيفى خى كى
(7) 

كىاًمقىػٍه  مىٍكميك ىغن ًفيأىا كىذىاؾى كى ٍيرى ذىًميمىغو       كى افى الفىٍرًج غى ًبيًأي حىصى  (8)كى

بعدىما تىعسَّرى ألمرو ما، أٍف تنشرى جانبنا مف شعًرىىا، " طمًب الٌأكاحً "كمف طقكًس المرأًة في 

ـٌ تقكؿ يا لكاح أبغي : كتكٌحؿى إحدل عينٍييىا مخالفةن لمٌشعًر المنثكًر، كتحٌجؿ إحدل رجمييىا ليبلن، ث

: (9)الٌنكاح، قبؿ الٌصباًح؛ فيسيؿ دربييا بعد ذلؾى نحكى الٌزكاًج، كفي ذلؾ قاؿ الٌشاعري 

 [الٌرجز]أىمىا تىرىل أيمَّطؾى تىٍبًلي بٍعػػػبلن         ٍد أىشىرىٍت ًمٍف شىٍعرًهىا األى ىبلَّط       

طُّ ًرٍجػػػبل  تىحي ؼٍّ ميٍقمىتىٍيهىا كيٍحػػػبلن        تىٍرفىعي ًرجبلن كى ـٍ تيكى لى كى

كقد تيمارس المرأة ىذا الٌطقس إٌما في بيتيا أك أماـ جمعو ًمفى الٌناًس، كفي ذلؾ قاؿ 

الٌشاعري 
(1) :

ٍيأىٍيًؾ أىٍك الى فىدىًعػػي ًمي عى كىحٍّ أَّطًعي مىا ًشٍئًت أىٍف تىٍصأىًعػػػي    كى  [الٌسريع]!  تىصى

ثيَّـط اٍحًجًمي ًفي البىٍيًت أىٍك ًفي المىٍجمىًع   مىا لىًؾ ًفي بىٍعؿو أىرىل ًمٍف مىٍطمىًع 

، فقد يككفي ىذا الٌطقس بيفى زكجيًف، كقٍد "شؽُّ البيٍر ًع كالرٍّداءً " في دكاـً العشًؽ ىـكمٍف طقكس

سحاًس  ٍيـً عبًد بىني الحى ، كىذا ما حصؿى معى الٌشاعًر سيحى يككفي طقسنا جماعيِّا يدكري بيفى نسكةو كرجاؿو

معى ًنٍسكةو مٍف بني حسيًر بًف يربكعى، فكافى شؽُّ الٌرداًء يأخذي ترتيبنا ميعٌيننا حٌتى الٌتعٌرم، كفي ذلؾى قاؿى 

ـي  ٍي سيحى
(2) :

اأػًػًس    ٍيرى عى ًمٍف بيٍرً عو عىٍف طىٍفمىغو غى ًأيَّطػػرو        كى ـٍ  ىٍد شىقىٍقأىا ًمٍف ًردىاءو مي  [الٌطكيؿ]فىكى

ٍيرى الىًبػػػًس  تَّطى كيمُّأىا غى ًإذىا شيؽَّط بيٍرده شيؽَّط ًباٍلبيٍرًد  بيٍر يػعه        دىكىالىٍيؾى ، حى

                                                 
ـٍ يىفعؿ:  مف العصا (7)  .اٌلتي ىٌددكه بيا بالٌضرًب إٍف ل

 .محبكبة:  مىٍكمكقة (8)

 .2/50، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (9)

 .2/330، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

. 16، صديكاأه   (2)
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سىاًكسً  ٍلؼي الهىكىل ييٍلًرم ًبهىًذم الكى مىى الهىكىل       كىاً  كـي ًبهىذىا الًفٍعًؿ بيٍقيىا عى أىري
(3) 

فالخماري : "كقد أشارى الٌدكتكر إحساف الٌديًؾ إلى كجكًد عبلقةو بيفى البيٍرًقًع كًقنىاًع عشتارى فقاؿى 

أك القناعي اٌلذم كاف ًلمعيزَّل في تصٌكًر العرًب ىك عينوي قناعي عشتار اٌلذم اشتيرت بًو، فكانٍت تسفري 

ـى عبادىا فقط، كقد ارتبط ىذا القناع بالحبّْ عندى الجاىمٌييفى  . (4)"عٍف كجيًيا أما

، إذ ييحمؿي العاشؽي "اٍلكىيُّ بىٍيفى األلىٍيتىٍيف"كمف طقكًسيـ في عبلًج العاشًؽ المفرًط في عشقًو 

ديدةن كيكًكم ًبيا بىٍيفى ألىٍييىتىٍيًو، فيذىبي  ، كيقكـي آخري فىييحًمي حى عمى ظيًر رجؿو كما ييحمؿي الٌصبيُّ

عشقيوي، كفي ذلؾى قاؿى الٌشاعري 
(1) :

ػػػعىا دىكىآءىا               مى اآًأيى كى ىٍد جى جى ّن  [الكافر]شىكىٍكتي ًإلىى رىًفيقىيَّط اٍشًتيىاً ػي       ؼى

اءىا ًبالطَّطًبيًب ًليىٍكًكيىاًأػػي       كىال أىٍبًلي  جى اٍكًتكآءا -  عىدىٍمتيهيمىا–كى

لىٍك أىتىيىا  ٍممىى)كى اًأي ًمفى السَّطقىـً الشٍّفىػػآءا  (ًبسى اءىا       لىعىاضى ًحيفى جى

كجكد عرؽ في ىقعة الفرًس )، أم "الفىرىسي المىٍهقيكع"كمف طقكًسيـ في اختباًر شرؼ المرأة 

 امرأتو كطمحٍت إلى (2)، كمجمؿ الٌطقس، إذا ركبى الفارسي كأصابى اليقعةى العرؽي اغتىمىمىت(الٌدائرٌيةً 

غيًرًه، كفي ذلؾ قاؿ الٌشاعري 
(3) :

اأيهىا رًّا ًعجى ًميمىتيهي كىاٍزدىادى حى ٍرًء أىٍأعىظىٍت        حى ًإذىا عىًرؽى المىٍهقيكعي ًبالمى
 [الكافر]         (4)

ف"كمف طقكًسًيـ في نكاًح االزدكاًج  ، كىك الجمعي بيفى األيختيًف أك استخبلؼ (5)"ًأكىاحي الٌضٍيزى

قىتادة )األب في زكجتو بعدى مكًتًو، كىذا ما فعموي قكـه مف بني ثعمبةى إذ تناكبكا عمى امرأة أبيًيـ فيكييةى 

ر(بنت مشنكء مف بني قيس بف ثعمبة جى : (6)، كاحدنا بعد كاحد، كفي ذلؾ قاؿ أكس بف حى
                                                 

(3)
 .2/322، تلىغ األزب في معسفة أحىال العسب  ال يىجد ها البيث في ديىاوه،  ل وجدجه في كحاب  

. 174، ص2001، 15صدل عشتار في الشعر الجاىمي، مجٌمة جامعة الٌنجاح لؤلبحاًث، المجٌمد :  بحثو  (4)
 .2/321، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

 .أرادت رجبلن آخر لينكحيا:  اغتىمىمتٍ  (2)

 .2/324، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (3)

 . مكضع بيف الفرًج كحمقة الٌدبر: عجانيا. عبلىا الٌشبؽ:  أٍنعىظىتٍ  (4)
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ًمػػػؼي  فه سى ٍيزى ـٍ ألىًبيًه ضى ٍأكػػػػًػرىةو     فىكيمُّهيػ ٍيري مي ـٍ غى كالفىاًرًسيَّطغي ًفيًه
 [البسيط]  (7)

جىؼي  رىافىًغ ًفي آبىاًطهىا الخى ٍكؿى  يبَّطًتػػػهىا     مىٍشيى الزَّط ًأيكيكا فيكىٍيهىغى كىاٍمشيكا حى
(8) 

، كمنيا  طقسي "كأٌما طقكسيـ في الٌسفًر كالٌترحاًؿ فباعثيا الحاجةي إلى االطمئناًف كزكاًؿ الٌظفّْ

ًمدى إلى خيط فعقده في غصف شجرة أك في ساقيا، فإذا عاد نظر "الرَّطتـى ، فكاف إذا سافرى أحديىـ عى

ٍف كجدىهي محمكالن قاؿ ٍنوي، كا  ـٍ تىخي ـى أٌف زكجتو ل قد خانتني، كمف : إلى ذلؾ الخيط، فإٍف كجدىهي بحالًو عم

، حٌتى ضربى العربي المثؿى بيذا الٌطقس  العرًب مٍف عقدى طرفنا مف غصًف الٌشجرًة بطرًؼ غصفو آخرى

تـى: "فقالكا ؿي ًمٍف تىعقىاًد الرَّ : (2)، كفي ىذىا الٌطقس قاؿى الٌشاعري (1)"أىٍمحى

اًرميٍه        يٍّ ظىٍبيه  ىٍد أيًحمَّطٍت مىحى ًفي الحى ك ًبالرَّطتىاًئـً  ىٍمبىػػػػهي      كى  [الٌطكيؿ]ييعىمٍّؿي عىٍمره

ػػٍه   مىٍيًه ًسكىل مىا ال ييًحبُّ رىتىاًئمي أىٍت      عى ايىا كىال جى صى فىمىا أىفىعىٍت ًتٍمؾى الكى

ا  اؿ"كمٍف طقكًسيـ في السَّفًر أىٍيضن وي، "تصفيؽ الضَّط  فكافى الٌرجؿي إذا ضؿَّ في سفًرًه قمبى قميصى

ـٌ يحبسي ناقتىوي، كيصيحي في أيذنٍييا كيقكؿي  ا إلى إنسافو فييتًدم، ث : كصٌفؽى بيىديًو، ككأٌنوي ييكحي بيمى

ؿٍ ! إليَّ إلىيَّ ! الٌساعة الٌساعة! ىيكؿ! الٌنجا الٌنجا! أٍلكحا أٍلكحا قاؿى أبيك العممَّس الطَّائي في . (3)!عىجّْ

: (4)ذلؾى 

مىى البىأىافً  ٌفؽي ًبالبىأىاًف عى ٍتًأي بىٍمكىل ًبطىاًف        أيصى رى  [الكافر]!            فىمىٍك أىٍبصى

ٍكفنا ًردىاًئػي        كىأىٍصريخي تىارىةن ًبأىًبػي فيبلفً  ! فىأىٍ ًمبي تىارىةن خى

اًلعيغي العىأىػافً  ! لىقيٍمتى أىبيك العممَّطسي  ىٍد دىهىاهي       ًمفى الجأَّطاًف خى
                                                                                                                                               

 .690 صالممؿ كالٌأحؿ، الٌشيرستاني، محٌمد بف عبد الكريـ،  (5)

 .63ص: ديكاأه  (6)

 .كارث نكاح زكجة أبيو:  الٌضيزف (7)

مى الفىكاًحًش عبلنٌية:  مىٍشيى الٌزرىافةً  (8)  .الغطرسة كالٌصمؼ كالًكبر: الخىجىؼي . القياـ عى

. 2/316، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)
 .2/317المرجع الٌسابؽ نفسو، : كاأظر. 2/784، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهمٌيغ العرب األندلسي، ابف سعيد،  (2)

 .2/791 المرجع الٌسبؽ نفسو،  (3)

 .2/316 المرجع الٌسابؽ نفسو،  (4)
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ا  ، كىك طقسه رٌكجوي الييكدي لمحفاًظ عمى "طقسي التَّطعشيرً "كمف طقكًسيـ في الٌسفًر أيضن

، حٌتى يعرفكا كؿَّ قادـو إلى المدينًة، فيأخذكا حذرىـ، ككانكا قبؿى ديخكًليـ قرية  أمبلًكيـ في خيبرى

ـٌ ينيقكفى عىٍشرى مٌراتو ًبصكًت الحميًر دكفى ضيرو لدفًع  ، ث ًميـٍ كبيطيكنيـٍ يٍحبكفى زىٍحفنا عمى أيًدييـ كأرجي

: (2)، قاؿى عركةي بفي الكرًد في ذلؾى (1)األذىل عنيـ

ليكعي      : كى ىاليكا ٍيبىره        ٌكذىًلؾى ًمٍف ًديًف اليىهيكًد كى  [الٌطكيؿ]احبُّ كاٍأهىٍؽ الى تىًضيريؾى خى

كعي  ػزي ًميًر، ًإأَّطًأي لىجى ٍشيىًغ الرَّطدىل        أيهىاؽى الحى لىعىٍمًرم لىًئٍف عىشَّطٍرتي ًمٍف خى

ًمف فٌخارو كقيدكرو خمؼى " كسري األكىاًأي"كمف طقكًسيـ في الٌرغبًة بسفًر الٌضيًؼ كعدـ رجكًعًو 

يًؼ حٌتى ال يعكدى، كفي ذلؾى قاؿى الٌشاعري  : (3)الضَّ

يىاعىا          ً ٍدريأىا ذىهىبىٍت ضى  [الكافر]كىسىٍرأىا الًقٍدرى بىٍعدى أىًبي سيكىاحو        فىعىادى كى

كا إلى األسفاًر أكقديكا  كما أكقدكا الٌنارى خمؼى الميسافًر الٌضيًؼ حٌتى ال يعكد، ككانكا إذا خرجي

كًع،  ـٍ يكقدكىا بينيـ كبيف المنزًؿ اٌلذم خرجكا منوي تفاؤالن بالٌرجي نارنا بينيـ كبيفى المنًزًؿ اٌلذم يريديكنىو، كل

ـٌ يقكلكف أبعده اي، كأسحقوي، كأيكًقدٍت ناره في أثًره، كفي ىذا الٌطقس قاؿى الٌشاعري : ث
(4)  :

بىا مىا اٍستىعىارىا      مىٍيؾى الصٍّ رىدَّط عى ٍهًؿ أىارنا        كى ٍكتى كىأىٍك ىٍدتى ًلمجى حى  [المأسرح]صى

، كىذا طقسه "أخذي التُّراًب مٍف مىكً ًع  ىدىًمهً "كمف طقكًسيـ في حٌب عكدًة الحبيًب الميسافًر 

نسائي، تمارسيو الٌنساءي العاًشقاتي ألزكاًجًيفَّ بأخًذ ًمقداًر قبضةو ًمٍف تيراًب مٍف مكضًع ًرجًمًو؛ حٌتى 

: (5)يعكدى بسيرعةو، كفي ذلؾ قالت امرأةه 

اريه في سىفىرًه           ٍت ًمٍف أىثىرًه        يا رىبٍّ أىٍأتى جى  [الٌرجز] ىالىت لىهي كاٍ تىبىضى

                                                 
 .2/786، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهمٌيغ العرب األندلسي، ابف سعيد،  (1)

 .46 ديكانا عركة بف الكرد كالٌسمكأؿ، ص (2)

 .2/331، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (3)

. 2/324 الٌسابؽ نفسو، المصدر  (4)
(5)

. 2/340 الٌسابؽ نفسو، المصدر –
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ػػػػاري ذىكىرًه        جى ٍصيىٍيًه كى اري خى كجى

رًب  مف طقكسيـٍ ًفي الحى فىٍيفً "كى ، فقٍد عمدكيا إلى إٍخراًج ًنسائيـي كىٍي تبكؿى "بىٍكؿي الأٍّساًء بىٍيفى الصَّط

، كفي ذلؾى قاؿى الٌشاعر مـً فٍيًف رغبةن في ًإٍخماًد الحرًب كاٍحبلًؿ السّْ : (1)بيفى الصَّ

راشىغى ًخيفىغن        ًمأَّطا كأىٍدبىرىت الرٍّجاؿي شيبلال          [الكامؿ]بىالىٍت ًأسىاءي بىأي خى

زُّ الأَّطاصيَّطغ"كمف طقكًس األىٍسًر في اٍلحرًب  يركهي بىٍيفى األىٍسًر "جى ، فإذا أىسرت العربي شريفان، خى

ركفى ًبيا ثيَـّ أطمقيكه، كفي ذلؾى قاؿى  عمكىا لديًيـ يتفاخى كىا، كجى زُّ كىجزّْ الناصيَّة، فًإف اختارى الناصيَّة جى

: (2)بشر ًبف أىبي خـز األىٍسدم

ػزَّطٍت أىكىاًصي آًؿ بىػٍدرو      فىأىدُّكهىا كىأٍسرىل ًفي الًكثىاًؽ            [الكافر]فإٍذ جي
ًييأىا ًفي ًشقػىاؽً  ـٍ      بيلىاةه مىا حى الَّط فىاٍعمىميكا أىأَّطا كىأىٍأتيػػػػ  كىاً 

طٍيئةي في طىقًس  زُّ الأَّطاًصيَّطغ"كقاؿى الحي : (3)أىيضان " جى

ٍيرى أىٍأكىاسً  أىٍببلن غى مَّطكا ًمٍف كىأىاأىًتًهـ       مىٍجدنا تىًميدنا كى ميكؾى فىسى  ىٍد أىاضى
 [البسيط]   (4)

قبؿى الحرب، فكافى الرَّجؿي يحمؿي ًفي الحرًب عمى الرجًؿ ًبالطرؼ " االٍسًتٍئسار" كمٍف طقكًسيـ 

ـٍ يىٍفعىٍؿ قىمىبى لىوي السّْناف فىكانت الحرب!اٍستىٍأًسٍر : اٌلذم فيًو الزُّج، فيقكؿ ، فًإف لى
، كفي ذاؾ قاؿى زيىير (5)

: (6)بف أىبي سممى

ـً  اًج فىًإٌأهي      ييًطيعي العىكىاًلي ريكٍّبىٍت كيؿَّط لىٍهذى مىٍف يىٍعًص أىٍطرىاؼى الزٍّجى كى
 [الٌطكيؿ] (7)

، (جمدة) بًأسعغو كًمٍف طقكسيـٍ في أىسًر الشيعراًء كالخطباًء، قطعي عرًؽ لسانًو األكمؿ كربطو 

: (9)، كفي ذلؾى قاؿى عبدي يغكث بف صبلءة(8)حتى الى يعكدى إلى ًىجاًئيـ

                                                 
 .3/4، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

 .116ص: ديكاأه ( 2)

 .120ص: ديكاأه  (3)

 .قديمنا: مٍجدنا تىًميدنا. (حديدة الٌسيـ)الٌنصؿي ييٍقمىبي فيجعؿي أسفمو أعبله إذا انكسر سنخيو :  الٌنكس (4)

 .2/792، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهميغ العرباألندلسي، ابف سعيد،  (5)

 .77ص: ديكاأه  (6)

 .الٌسناف الٌطكيمة: الٌميذـ. الحديد المرٌكب أسفؿ الٌرمح:  الٌزجاج (7)
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كيؿ]أى هكؿي كى ىٍد شىدُّكا ًلساأي ًبًأٍسعىغو       أىمىعىشىرى تىٍيـو أىطمقكا ًمٍف ًلسىاأيا       [الٌطٌّ

ـٍ يىكيٍف ًمٍف بىكىائيا  اكـ لى كا       فىًإٌف أىخى أىمىٍعشىرى تىٍيـو  د مىمكتـ فأىسًجحي

ٍطءي "كلمعرًب طقكس في الًكقايًة كالعبلًج ًمفى األىمراًض كالغىٍيًبياًت كمٍف ىذًه الطقكس  كى

ـى الشَّطرًيؼ ـٍ (1)"الًمٍقبلًت دى لد، أك عبلجه لممرأٍة التي لى ،كىذا طقسه عبلجي لممرأة التي ال يىعيش ليا كى

 المرأةي القتيؿى الشريؼى سبعى مرات، كفي ذلؾى قاؿى بشر تتخٌطىتىًمد إالَّ كاحدان كال تمدي بعدى ذلؾ أبدان، إذ 

: (2)بف أبي خاـز األسدم

ري   : تىٌظؿُّ مقاًليػتي الأٍّساء يىطىٍأأىػػػػهي       يىقيٍمفى  ٍرًء ًمٍئزى مىى المى  [الٌطكيؿ]أىال ييٍمقىى عى

نىـ كفي ذلؾ يقكؿ  كيبدك أفى النّْساء كيفَّ يمشيف حكؿى الجثة كيىديٍرفى حكليا كطكافيـ حكؿى الصَّ

: (3)الشاعر

ػػا  ٍكلىهي        يىطىٍأفى لىهي كىٍشحان هىضيمان ميهىشَّطمى  [الٌطكيؿ]ًبأىٍفًسي اٌلذم تىٍمشي المىقاليتي حى

كقاؿى الشَّمىاخي بف ضرار الذبياني الغطفاني ًفي المقبلًت أيضان 
(4) :

ٍمعىًج   ٍأًب ضى ًثػػيرو ليليكبيػػػهىا       كىقىٍكًس السَّطراًء أىٍهدىًة الجى رَّط ًبًمٍقبلةو كى  [الٌطكيؿ]ٌأضى

: (5)أيضان " المقبلت"كقاؿى الحطيئةي في 

رٍ  مىى لىبَّطاًت ًبيضو كىأىأَّطػػػػها       بىأىاتي اٍلمىبلى مأها المىقىًاليتي كالأُّزي ميبلن عى  [الٌطكيؿ]  (6)عى

كلقٍد شارؾى طرفة بف العبد الحطيئة ًفي كىصفًو المقاليًت بقمًة الحمًؿ كفي ذلؾى قاؿ
(7) :

                                                                                                                                               
 .2/793، أشكة الٌطرب في تاريخ جاهميغ العرباألندلسي، ابف سعيد،  (8)

 .2/793 المرجع الٌسابؽ نفسو،  (9)

، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرباأللكسي، محمكد شكرم، : اأظر، ك694، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (1)
2/217. 

 .73ص: ديكاأه ( 2)

 .2/318، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (3)

 .38ص: ديكاأه  (4)

 .82ص: ديكاأه  (5)

. البقر الكحشية: بناتي المىبلى . طيًميى مرَّة بىٍعدى مرة:  عميبلن  (6)
ر. الميٌتسع مف األرض:       المبل  .القميمة الحمؿ: النُّزي
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ًر     ، أيػػزي ٍيًؼ، مىقىاليتو  [الرَّطمؿ]الى تىميٍمأي، ًإأَّطها ًمف ًأٍسػػػػػػكىةو      ري َّطػػًد الصَّط

كذىبى المثقّْب العبدم أبعد مدىل ًفي ىذا الطىٍقس، فكصؼى فىٍرجى المقبلت، بأنوي قميؿي اإًلنجاب، 

كىكى ييشارؾي بذلؾى طرفةى كالحطيئة في األبياًت السابقًة، كىك يقكؿي في ذلؾ
(1) :

كايىغى فىٍرًج ًمٍقبلىتو دىًهيػػػفً  ثػٍػؿو        خى طىػػرىاًف جى تىسيػػػدُّ ًبدىاًئـً اٍلخى
 [الرَّطمؿ]  (2)

ًة الكمًب المُّجكًء إلى  ـً الرَّطئيس"كمف طقكسًيـ في عبلًج عضَّ ، فيكى ال ينجب األكالىد "دى

ماـ الفزارم في ذالؾى  ٍيفي بف حى ا، قاؿى اٍلحيصى نَّما ييعاًلجي دىميوي مرضى ٍالكىمىٍب أيضن لممقبلًت فقٍط، كا 
(3) :

ـٍ مػفى الكىٍمًب الٌشفىػػاءي     ػػػػػرحو        ًدمىاؤيهي  [الكافر] بيأىاةي مىكىػاًرـو كىأيسىاةي  جي

مىى األىعأاؽً "كمف طقكًسًيـ ًفي ٌدٍفًع المرًض عف الميمكًؾ  ٍمؿي الميمكًؾ عى ، فكانًت العربي إذا (4)"حى

دي الميمكًؾ حمموي الرجاؿي عمى األعناًؽ كتعاقبكهي، ألنَّو أكطأى مفى األرًض كفي ذلؾى الٌطقس  مىًرضى أحى

تداًد مرًضوً )قاؿى النابغةي  : (5)(عندما قصدى النعماف بف المنًذر ًإبَّافى اشٌٍ

ـي            ا مىى الأَّطٍعًش، اٍلهيمى ، عى ٌأػًػي            أىمىٍحميكؿه مىٍيؾى لىتيٍخًبرى ـٍ عى ـٍ أيٍ ًس  [الكافر]أىلى

ـي   ػػا راءىؾى يا ًعصى لًكٍف مىا كى ،           كى مىى ديخػػكؿو ـي عى فإأٍّي ال أيالى

ـي  ػرا بيعي الأَّطاًس كالشَّطهري اٍلحى فىًإٍف يىٍهًمٍؾ أىبيك  ابيكسى يىٍهًمٍؾ            رى

ـي  بٍّ الظَّطٍهرً ، لىٍيسى لىهي سىأػا كأيٍمًسؾي بىٍعدىه، بًذأىاًب عىٍيشو            أىجى

                                                                                                                                               
 .151ص: ديكاأه  (7)

 .180ص: ديكاأه  (1)

ثىؿ. ذىنىبييا:  داًئـ الخطراف (2) كىايىة. الغزير الشعر: اٍلجى ة ما بيف الرجميف: اٍلخى . اليفيٍرجى
 اإلبؿ كالناقة البكيئة القميمة المَّبف التي يمرل ضرعيا فبل يىًدرُّ قطرة:      الدَّىيف

 .2/319، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (3)

 .3/20 الٌسابؽ نفسو، المصدر  (4)

 .157ص: ديكاأه  (5)
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كالطقكسي الثبلثةى المىذكيكرىة آًنفان تتعمؽي بالرَّئيًس كالممًؾ فيكى الطبيبي المعالجي ًلمرض العيقـً 

ميًيـ مٍف بىاب  نًزلىةى القىداسىة، كحؽَّ لىوي عى كًلمرض الكىمىب أيضان كدىميوي اٍلبٍمسىـ الشَّاًفي، كىكى بذلؾى قٍد بمغى مى

. تىقدًيس اآلًليىًة أىٍف يىحمميكهي عمىى األٍعناًؽ ًليىٍبقى اإللىوى القكمي 

رىٍب  ًميـً "كمٍف طيقكًسًيـ في ًعبلًج الجى ـى يكككهي، فيزكؿي اٍلعيرُّ " كىيُّ السَّط إٍذ يىعمدكفي إلى الَّسميـً ث

رىب) ، كًفي ىذا الٌطقس قىاؿ النابغةي الًذٍبياًني (الجى  (1)عًف السَّقيـً

ٍيريهي كىهيكى رىاًتعي    تى   تىرىٍكتىهي      ٌكًذم العيرٍّ ييٍككىل غى  [الٌطكيؿ]كىمَّطٍفتىًأي ذىٍأبى امرئو كى

ًمٍف طيقهكًسًيـ ًفي عبلًج  ًبي"كى بي المريض منخبلن عمى رأسو، ثـ "بيثيكًر شىفىًغ الصَّط ، حمؿي الصَّ

الحؤل الحؤل، الطعاـ الطعاـ، فترمي لو النساء الخبز كالتمر كالمحـ، ثـ يذىب : ينادم في الحي

: (2)الصبي بذلؾ كمو كيطعمو لمكبلب فيشفى مف المرض، كفي ذلؾ قاؿ الشاعر

قيك ىػػػهي  ميأىا حي ى ميٍأخي ّى ًفي ًشفَّطغو مىٍشقيك ىػػػػغو         فىقىٍد  ىضى ؤٍل أىال حى
 [الٌرجز]    (3)

ٍنع  كانىًت العربي إذا نفرًت النَّاقةي : "ما قالوي ابف األعراًبيٍ " ًأفىار الأَّطا ىغً " كًمف طيقيكًسيـ في مى
: (5)، كفي ذلؾى قاؿى الرَّاجزي (4)" فسميت ليىا أمييىا سىكنىٍت مف النّْفار
ـي  ػػػػ ٍجأىاءي ًبي تىٍقحى ٍيمؾى  يٍؿ ما اٍسـ أيمٍّها :        أى يكؿي كاٍلكى  [الٌرجز]       (6 )(عمكـ)كى

مَّى  مَّى إليًو، كفي ذلؾى "عٍقدي الرَّطٍتـ"كمف طيقيكًسيـ ًفي الًكقايًة ًمفى الحي مَّيىا اٍنتىقىمىٍت الحي ، فىمٍف حى

قاؿى الشَّاعري 
(7) :

كًه الػػدىكىاًء         مىٍمتي رىًتيمىغن فىمىكىٍثتي شىٍهػػػرنا         أيكىاًبػدي كيػؿَّط مىٍكري  [الكافر]حى
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ًديًغ  ّى ًفي طيقيكًسيـ ًفي ًعبلًج الؿَّ ميهً "كى بلًجؿ عى ، كىـٍ يىفعمكفى ذلؾى حتىى (8)"تىٍعميؽي اٍلحمي كالجى

يـ ، كقاؿ بعضي ؿ كأصكاًتيىا عًف النكـً ـي فيًو فيىيمؾى فشىغىمكهي بالًحًمي كالجىبلجى ـى فىيىٍسًرم السُّ إذا : ال يىنا

، كًفي ىذا الٌطقس قاؿى  ف عمؽى عميًو حمي الًرصاص ماتى عمؽى ًحًمي الذَّىىب عمىى المًَّديًغ بىرىأى، كاً 

: (1)النابغة الًذٍبياًني

ُـّ أىاً عً  ئيمىػػغه        ًمفى الرٍُّ ًش، ًفي أىٍأياًبها السُّ رىٍتًأي ضى فىًبتُّ كىٌأًأي سىاكى
 [الٌطكيؿ]     (2)

ٍمًي الأٍّسىاًء، ًفي يىدىٍيًه  ىعىاً ػػعي  ًميميها        ًلحى ، سى اـً ييسىهَّطدي، ًمٍف لىٍيًؿ التَّطمى
(3) 

ذىىىا (4)"رىٍميي السٍّفٍّ ًفي الشَّطٍمسً "كمف طيقيكًسيـ ًفي إٍبداًؿ السّْفَّ  ، فإذا سقطىت السّْفّْ لغيبلـ، أخى

يا شىمسي اٍبًدلًيًني ًبسفَّ أىحسىف : بىٍيفى السىبابة كاإًلٍبيىاـ كاٍستىٍقبىؿى الشَّمسى إذا طىمعىٍت كقىذىؼى ًبيىا كقىاؿ

ياتؾ أك تقيكؿ أياؤؾ، كىيما جميعان  ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ كًلتىٍجًر ًفي ظيمىًميا ًإ

: (5)شيعاعي الشٍَّمًس، كًفي ذلؾى قاؿى طيرفةي ابفي العبدً 

مىٍيًه بًإٍثًمػػدً  ـٍ عى ـٍ تىٍكًد لى ، كى  [الٌطكيؿ]     (6)سىقىٍتهي إيىاةي الشَّطٍمًس، إالَّط ًلثىاًتػػًه         أيًسؼَّط

: (7)كقاؿ طرفة بف العبد أيضان 

، مىٍصقيكؿى األيشيػػػػٍر      بىد ٍأبىًتػػػػًه        بىرىدنا أىٍبيىضى لىٍتهي الشَّطٍمسي ًمٍف مى ّى  [الرَّطمؿ]ٌّ

ًمٍف طيقيكًسيـ ًفي ًعبلًج  قىٍد سىمٍَّكهي (8)"عىشىاًء اٍلعىٍيفً "كى اًثر الغىميظ)" الييدىًبد" كى ، (أٍصموي المَّبف الخى

دىيـ ذلؾى عمدى إلىى سناـو فقطعى منوي قطعةن، كمفى الكبًد قطعةن كقىبلىيمىا، كقاؿى عندى كيؿّْ  فإذا أصابى أحى

لقمةو يأكيمييىا بعدى أٍف يىٍمسىحى جٍفنىوي األىٍعمىى ًبسىبابتوً 
(9) :
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ًبػٍد      ًبػػػػػٍد         أالى اٍذهىبػػػا باٍلهيدى كى  [مجزكء الرجز]فىيىا سىأىامان كى

ًبػٍد  ـي كالكى ًبػػػػٍد           ًإالَّط السَّطأىػػػا لىٍيسى ًشفىاءي اٍلهيدى

افيكا عمىى "التَّطٍأجيسي ًلطىٍرًد المىًس كالجٌأكف"كًمٍف طيقيكًسًيـ ًفي الكقايًة ًمفى الغىٍيًبياًت  ، فىإذا خى

ٍكتىى،  ـى المى ٍيًض، كعظا مَّقيكا عميًو القىاذيكرات، كًخٍرقىة الحى ًدًىـ مىفى الجنكًف كاألركاًح الخبيثًة، عى أحى

ٍف نىفىى ذلؾ، فقالىٍت إمرأة في ىذا  ، كتيذىب السقـ، كمنًيـ مى اًلٍعتقاًدىـ أفَّ النَّجاسىة تطردي األركاحى

: (1)الطقس

ٍستيهي  ال يىٍأفىػعي التَّطٍأًجيسي          كىالمىكتي ال تىفيكتيهي الأُّفيكسي           [الٌرجز]أىجَّط

ٍبًف بالشَّجاعة  ًمٍف طيقيكًسيـ في ًإٍبداؿ ًخٍصمة اٍلجي كـً السٍّباع"كى ، كلعؿى ىذا ًمٍف بىقايىا (2)" أكؿي لحي

ـي في جسـً اإلٍنساًف، كال يزاؿي يأكؿي منوي حتىى يمكت، فىبعضي ؛الطٍَّكطًَّميَّة  ألىفَّ أكؿى الطكطـً يجعموي يقي

الشيعكًب يعتقدكفى أفَّ أكؿى النّْساءى ًلطىٍكطىـ معيفو يجعمييا تمدي مثؿى ذلؾى الطٍَّكطَّـ، كًفي ىذا الطقس قاؿ 

الشاعري 
(3) :

ػػػػرَّطارنا       ػا       تىظيفُّ أىأَّطؾى تىٍمقىى ًمٍأهي كى  [البسيط]أىبىا المىعىاًرًؾ ال تىٍتعىٍب ًبأىٍكًمؾى مى

بَّطافى األٍرًض خػكارنا  فىمىٍك أىكىٍمتى ًسبىاعى األىٍرًض  ىاًطبىػغن      مىا كيٍأتى إاٌل جى

قدامان، قاؿى الشاعري في ذلؾ كما أكؿى العربي فؤادى األىسىًد، لىيىزيدىىيـ جرأةن كشجاعةن كا 
(4) :

كًر فيؤىادىهي       أليصًبحى أٍجرىأي ًمأهي  ىٍمبنا كأىٍ دىمىا            [الطكيؿ]أىكىٍمتي ًمفى المَّطٍيًث الهىصي

فّْ كطردًه  ، قاؿى ابفي األعراًبيّْ ًفي "تعميؽ كعب األرأب"كًمٍف طيقيكًسًيـ ًفي الًكقايًة ًمفى الجّْ

ٍبوي ًجنىافي ؿّْ أىتىقكلكفى إفَّ مىٍف عي : قمتي ًلزيد بف كىٍثكىة: "سيمككاًت ىذا الطقسً  ـٍ تىٍقرى ؽى عميًو كىٍعبي أرنب لى
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؟ قاؿٍ  مىاطىًة : الدَّار كال عماري اٍلحَّيّْ يات)أٍم كا كال شٍيطافي اٍلحى ر شبيو بالتّْيف تأكموي الحى ، كال (شىجى

رة)جاري العىًشيرًة  قىد اختصَّ العربي األىرنىبى بالتىعًميؽ، (1)كال غىٍكؿي ٍالىٍقفر (تىصًغير الًعٍشرة كًىي شىجى ، كى

ف : (3)،كًفي ىىذىا الٌطقس، قاؿى اٍمرؤي القىٍيس(2)ألىنَّيا تىحًيضي كًىيى ًمٍف مىراًكب الجّْ

ًقيقىتيهي أٍحسىبىا  [المتقارب]           (4)أيىا ًهٍأدي ال تٍأًكػحي بيكهىغن         عمٍيػًه عى

ـه يىٍبتىًلي أٍرأىبىا ًّ         ًبػًه عىسى ميرىسَّطعىغه بىٍيفى أىًرسىاًغػػًه
(5) 

ًأيَّطًغ أىٍف  يىٍعطىبىا ًليىٍجعىؿى ًفي ًرٍجًمًه كىٍعبىهىػا         ًحذىارى المى
(6) 

ٍكا"تىٍعميؽي ًسفَّط الثَّطٍعمًب كًسفَّط الًهرىةً "كًمٍف طيقيكًسيـ ًفي الًكقايًة ًمفى الًخٍطفًة كالنَّظرًة  كى أفَّ : "، فىقىٍد رى

فّْ ًفي ذلؾ فقالت تىٍعتىًذري إلٍيًيـ ـٍ تىٍقًدٍر عميًو فبلمىيا قكمييا ًمفى الجّْ ًبيَّ قىٍكـو فم  (7)ًجنّْيىةن أرادٍت صى

رىٍه         مىٍيػػػػػًه أيفىرىٍه        ثىعىالػػػػًػبي كىًهرى  [مجزكء الٌرجز]كىافى عى

ٍيضي السَّطمىرىهٍ  ٍيضي حى  (8)       كىاٍلحى

فىًإذا بىمغت إبؿي الرَّجؿ منيـ ألفان " التَّطٍعًميىغي كالتَّطفًقئغ"كًمٍف طيقيكًسيـ ًفي الًكقايىة ًمفى الَّعىيفى كالغارًة 

ٍكهي بفىٍؽء العىٍيًف األيخرل، كًفي ذلؾ قىاؿ الشَّاًعر مىى األىٍلًؼ عىمى فىقىأى عيفى الجمًؿ فًإذا زادت عى
(9) :

فىٍؽءى األىٍعييف        اًت كى ًحيحى  [الٌرجز]فىكىافى شيكري القىٍكـً ًعٍأدى  الًمأىٍف       كىيَّط الصَّط

ٍربي الثَّطٍكًر ًإذىا عىافىٍت اٍلبىقىري المىاءى "كًمٍف طيقيكًسًيـ ًفي طىٍرًد اٍلًجفّْ عىٍف األىٍبقىاًر  ، ًلكىدىرو أٍك ًلًقمًَّة "ضى

دَّ البىقىًر عىًف  ك العىرىبي صى يىٍعزي تىٍقتىًحمىو األىٍبقاىري ًمٍف بىٍعًدًه، ألىنَّو أميري اٍلبىقىر، كى ـى اٍلمىاءى، كى عىطش، حتىى يىٍقتىًح
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، كًفي ىىذىا  مىى ظىٍيًرًه ًلطىٍرًد الًجفّْ اًء، ًلريكيكًب الًجفّْ قىٍرنىٍي الثَّكًر، ًلذا يىٍضربكنىوي باليىراًكم كالًمٍنكىاًؿ عى المى

: (1)الطقس قاؿ األىٍعشىى

بىا         مىا ذىٍأبىهي أىٍف عىافىت المىاءى مىٍشرى أٍّيُّ يىٍضًربي ظىٍهػرىهي       كى  [الٌطكيؿ]لىكىالٌثكًر كالجى

بىا     مىا ًإٍف تىعىاؼي المىاءى إالَّط ًلييػٍضرى مىا ذىٍأبيهي أىٍف عىافىًت المىاءى بىاً ػره       كى كى

يىاًتيىة ًفي دىٍفًع ًديًَّة اٍلقىًتيًؿ  ا يىٍقتيؿي قىاًتؿي قتيبلن، "التَّطٍعًقيىغ"كًمٍف طيقيكًسًيـً االٍجًتماًعيًة الحى ، فعندمى

يعمدى أىؿي القاًتًؿ إلىى أىًؿ القتيًؿ فيٍسأىلكنيـي العىفيكى كقيبكؿى اٍلدّْيىة، فًإٍف كافى أكلياؤيهي ذًكم قيكَّة أبىٍكا ذلؾ، 

ف:كقاليكا لييـ ذى : كمىا عىبلمتكيـ؟ فيقكلكف: بىينىنا كبيفى خالقنا عبلمىةه لؤلمًر كالنَّيي، فيقكؿي اآلخركي أٍف نىٍأخي

ا  عى كمى ٍف رىجى ٍف أىٍخًذ الدّْيَّة كا  رَّجان بالدَّـً فقٍد نييينىا عى سىٍيمان فىنىرميى ًبًو نىحكى السَّماًء، فًإف رىًجعى إلينىا ميضى

مىٍسحي المٍّْحيىة عبلمة لمصمًح،  مىى الدّْيَّة، كى كا عى اىيـ كصالحي كا ًلحى ًعدى فقٍد أيًمٍرنا بأىٍخًذىا، كحينًئذو مىسىحي صى

اًىًمي ًفي ىذا الطىقس عىًفي الجى يقكؿي األىٍشعىري الجي
(2) :

ى   : عىقُّكا ًبسىٍهـو ثيَّـط  ىالكيا كا المٍّحى  [الكامؿ]سىاًلمػػكا        يا لىٍيتىأي ًفي القىٍكـً ًإذا مىسىحي

ابي الأَّطٍحرً "كًمٍف طيقيكًسيـً االجتماعيًة أيىضان  ًؿ، إٍذ إفَّ (3)"ًخضى  كمجاؿ ىذا الٌطقس ًسباؽ الخيكي

َـّ يىخضبكف نىٍحرىهي بدىـً مىا  يكًؿ تيرفعي لوي راياته الفىٍخًر، كتكضعي عميًو عبلماته لممباىاة، ث السىاًبؽى مفى الخي

اديكهي كصفان لوي ًبًسباًؽ اٍلغايات كميٍدرؾ الغارات، كًلعىرىًب الجزيرة العىربيًة طىقسه قريبه ًمٍف ذىلؾ، فبعدى  صى

يًؼ كالذٍَّبح لوي، يىٍعمىديكفى إلى أطراًؼ سىنىاـً بىعيرًه  كييخىضبكنىوي ًبدَّـً ما ذىبحكهي - قيبىٍيًؿ سىفىرهً –ًإٍكراـً الضى

ًف المىٍجًد كالًعزًَّة كاالٍعًتناًء، قىاؿ امرؤي القيًس ًفي ذلؾ مىى شىكًؿ ميثىمث، ًكناية عى عى
(4) :

ًؿ              ارىةي ًحأَّطاءو ًبشىٍيبو ميرىجَّط  [الٌطكيؿ]كىأفَّط ًدمىاءى الهىاًديىاًت ًبأىٍحرًًه      عيصى
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 .2/19، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (2)

. 2/18 الٌسابؽ نفسو، المصدر  (3)
 2/790، أشكة الطرب في تاريخ جاهميغ العرباألندلسي، ابف سعيد، :       كاأظر

 .38ـ، 2004الدكتكر محٌمد اإلسكندراني، بيركت، دار الكتاب العربي، : ، شرحديكاأه  (4)
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اًىًميىًتًيـ طىقس  ٍيًسًر كاٍلًقداىحً "كًمٍف طيقيكًسًيـ االجتماعيًة الميًيمَّة ًفي جى  كأرل أنَّوي يقاًبؿ ًمٍف "اٍلمى

دىرىٍت عف العىرىًب نحكى القداًح  ميعي األقكاًؿ كاألفعاًؿ الًتي صى ، كىكى جى جّْ حيثي األىىىًميىة طقسى الحى

زرىىا،  رًب الًقداًح كجى زكًر كضى ٍقًد النَّاًر، كتىٍقطيًع الجى كى كًر، كنصًب الراياًت، كى زي كمراًمييا ًمٍف ًشرىاًء الجي

، كمىا مىارسكهي ًفي اإًلفاضًة ًبالقداًح كغيًر ذىلؾ . ككيفيًة الفىكًز كالغيرـً

ار، " اٍلمىٍيسًر كاٍلًقداحً "كطىقسي  طىقسه جماًعيّّ ميقىدٍَّس، قىٍد يىكيكفي باعثوي المٍَّيك كالتىكىسيبي كاالٍفًتخى

اجًة المىحاكيًج، كأيىان  ٍمبى أرزاًؽ الًعياًؿ، كقٍد يككفي الباعثي ًإغاثةى المراغيًث كسدَّ حى كقىٍد يىكيكفي الباًعثي جى

مىى الٌطقس كأركانوً  جماعان عى . كىافى الباعثي ًفإفَّ لىييـ ًفي ًإٍجرائًو طىريقة كاحدة كا 

ًإفَّ العربى كانيكا ًفي الشّْتاًء عٍند ًشدًَّة : "أمَّا زمىاف الٌطقس ككقتًو فيكى الشّْتاء، فقٍد قاؿى ابفي قتيبة

َـّ  مىى اإلبًؿ، ث كفى بالًقدىاًح عى رّْ كالمىسكنًة يىتىقامىري ٍدًب الزىماًف كتعذُّر األىقكات عمىى أىًؿ الضُّ البىٍرًد كىجى

:  (2)، كفي ذلؾ قاؿى األىٍعشىى(1)"يجعمكفى لحكمىيىا ًلذىًكم الحاجًة مٍنييـً كالفقراءً 

مىى اٍليىاًسػػًر     اًعمك اٍلقيكتى عى ـى إذا مىا شىتىػػػٍكا        كىاٍلجى  [الٌسريع]اٍلميٍطًعميك المَّطٍح

ٍيًؼ كًفي ذلؾى قاؿى المرقشي األىٍكبر ٍيًسرى ًفي الصَّ رَّمىٍت اٍلعىرىبي اٍلمى قىٍد حى كى
(3) :

ايًؼ       ـٍ         فىكاًحشى ييٍأعىى ًذٍكريها باٍلمىصى ـٍ ييكًرًث اٍليىٍسري بىٍيأىهي كا لى  [الٌطكيؿ]إذا يىسىري

ًبثىمىفو مسمَّى لصاًحًبيا كال يىدفعيكف " اٍبًتيىاعي الأَّطا غ"كلمميسًر خيطكات طىقسيىة ًإجراًئيىة، فىًمٍنيىا 

، قاؿى لبيدي  كفى ري نىيىا حتىى يٍضًربيكا ًبالًقداًح عمٍييىا فيعممكيا عمىى مىٍف يىجبي الثَّمىف، كىيـ بذلؾى يتىفاخى ًبٍف اثىمى

بًيعىة مفتخران  رى
(4) :

ٍتًفهىا       ًبمىلىاًلؽو ميتىشىاًبػهو أىٍجسىاميهىػا كًر أىٍيسىارو دىعىٍكتي  ًلحى زي جى كى
 [الكامؿ]    (5)

                                                 
 .43، د ت، ص1923محبُّ الٌديف الخطيب، القاىرة، المطبعة الٌسمفية، : ، صٌححوالميسر كالقداح ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ،  (1)

 .184ص: ديكاأه  (2)

 ..133، ص2004، تحقيؽ الٌدكتكر قصي الحسيف، بيركت، دار كمكتبة اليبلؿ، المفضميات الٌضبي، محٌمد بف يعمي بف عامر بف سالـ،  (3)

 .153، ص1997، بيركت، دار األرقـ بف أبي األرقـ، (1)، شرح الٌدكتكر عمر فاركؽ الطباع، طديكاأه  (4)

زكر (5)  .المنحكر:  اٍلجى
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عبلمىةن عمىى مىكاًف الٌطقس كدعكةن لمميتقاًمريفى كًفي " أاري األىيسىار"تكقدي " الجيزكر"كبعدى ابتياًع 

: (1)ذلؾى قاؿى متمـ بف نكيرة

عا           ـٍ أىاري أىٍيسىارو كىفى مىٍف تىضجَّط  [الٌطكيؿ]إذا ابتىدىرى اٍلقىٍكـي اٍلًقداحى كأيٍكً دىٍت        لىهي

ٍكىا بػً  ة سىمى اصَّ َـّ ينصبيكفى رايات خى : (2)، كفييا قاؿى عنترةي "الرَّايػات"أك " اٍلغىايػات"ث

ـً  ًبذو يىداهي بالًقداًح إذا شىتىػػػا        هىتَّطاًؾ غاياًت التٍّجاًر ميمىػػكَّط رى
 [الكامؿ]  (3)

بابة"كبعدى كٍقًد النَّاًر كنصًب الغىاياًت تىٍجتىًمعي  يرت النَّاقةى  (جماعة اٍلًقداح)أٍم " الرَّ كقٍد تىخى

مّْزة زكرى الخاليةى ًمفى المَّبىًف، كًفي ذلؾى المىٍعنى قاؿى الحارثي ًبٍف حى الجى
(4) :

ـٍ يىكهٍف لىبىفه فىعىٍطؼي اٍلميٍدمىجي  ػػػارىةو     إف لى ٍيرى ًعمى أٍلفىٍيتأىا ًلٍمضٍيًؼ خى
 [الكامؿ]   (5)

ر ًفي تىٍقًسيـً المٍَّحـً  جى قىاؿى أىكسي ًبٍف حى ري النَّاقة كتيقىطىعي إلىى عىٍشرىةو أىٍجزاء، ى ـى تيٍنحى ث
(6) :

كيٍأتي  ٍقًسـً المَّطٍحـً ييٍجعىؿي   ـٍ كى مىى أمٍّ بىٍدأٍم مى اًزره     عى ـٍ يىٍدًر جى ٍيـً لى  [الطكيؿ] كىعىٍظـً الرٍّ

كر بػ زي باء الجى ًيدىة، كًفييىا قاؿى طيرفةي اًبف "األىٍبدىاءً "كتيسىمىى أٍجزاء كأٍنصى ، كىًىيى ًمفى األىٍنصباًء الجى

: (7)العىٍبدً 

ٍر      ػػػزي ػػػاري ليٍقمػػافو ًإذىا     أىٍغمىًت الشَّطٍتكىةي أىٍبدىاءى اٍلجي ـٍ أىٍيسى  [الٌرمؿ]كىهي

مىى األىٍيسىاًر تىٍيسيري اٍلعىًسػػٍر  ـٍ     كىعى اًرًمػػػػًه مىى غى الى ييًمحُّكفى عى

: (8)أيضان " البىدىأىة"كقاؿى ابفي ميٍقبؿ ًفي 

 
                                                 

 .2/59، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

 .176ص: ديكاأه  (2)

ًبذو  (3)  .العبلمات: الغايات. ال ييساـك: ىىتَّاؾ. سريع اليديف:  رى

 .44ص: ديكاأه  (4)

 .اٍلقىدىح قبؿ أف يراش كينصؿ: اٍلميٍدمىج. القبيمة:  العمارة (5)

 .105ص: ديكاأه  (6)

 .164ص: ديكاأه  (7)

 .402عزة حسف، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، ص: ، تحقيؽديكاأه  (8)
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ـٍ  أَّطافو لىًحػػػػ أيػػكدو بىػػٍدأةو      أٍ رىًع الأَّطقبًغ حى أيفه ًمٍف عى حى كى
 [الرمؿ]    (1)

ٍقًبؿ ىينا يذىبي ًفي كىٍصؼ  أٍبعىد ًمف طىرىفة، فييى  أبداء فائزة ليا صكته كليا " األبداء"كابٍف مي

ٍزؽً  . ًقداح خاصة تيداري باألىناًمؿ، كًىيى ًمفى الرّْ

كىكى أميفي المقاًمريف ال يىأكًؿ المَّحـ بثىمىفو قىٍط، فىيىمؼي يىدهي ًبثكبو " اٍلحيرىضة"كبىٍعدى ذلؾى يىٍأًتي 

ؿ"أٍبيضى ييسمىى  ر ييسمىى "اٍلًمٍجكى مفوي رجبلن آخى ٍجمىسى خى ّى ًف القداًح، ثيَـّ أى " الرَّقًيب"، حتى يٍغشىى بصره عى

" الرًَّقيب"كًفي ". رابئ الضرباء"كيسمىى أيضان " الحيرىضة"أٍم الميراًقب كالشَّاًىد كالقىاًرئ لؤلىٍقداًح بعدى 

: (2)قاؿى كىٍعبي ًبف زىير

ػػػؿه         مىكىافى الرَّطً يًب ًمفى اٍلياسًريأا ٍمؼى ٌأٍدبارًها أىزمى      لهي خى
 [المتقارب]       (3)

ٍيًسر، كأىرىل أفَّ مىكىانوى ييشاًكؿ حالؼى الىيًميًف ًفي  ة المى نىاًر "كالرَّقيبي ىكى الشَّاىدي عمىى ًصحى

، فيكى يتعرىض لمنَّاًر، كتمفىحي كجيوى، كًفي ذلؾى قاؿى النَّمري بٍف تىٍكلىب"المىيكؿ
(4) :

ٍجهىهي ًبأيكارًهىا             اًأػحان        كالأَّطاري تىٍمفىحي كى  [الكامؿ]    فىمىأىٍحتي بىٍدأىتىها رى يبان جى

َـّ يٍجمسي األىٍيسىاري حكؿى الحرضًة ًبشكؿو داًئًرم ليبلن، كًفي ذلؾى قاؿى النًَّمري ًبفي تىٍكلىبٍ  : (5)ث

ٍكً دى أىارًها          شىًهٍدتي ًعٍأدى المَّطيًؿ مى دَّطًت        كى حى لىقىٍد شىًهٍدتي إذا اٍلًقداحي تىكى  [الكامؿ]كى

بابىة"كبعدى اكتماًؿ عناًصرى الميسر ًمٍف  ًقيب"ك" حيرضة"ك" رى ، يفيضكفى بالًقداًح (6)"ًقداح"، ك"رى
غ بالًقداح"كييسىمَّى ذًلؾى  غ"أٍم دفعيا بقكية كًفي طقس " اإًلفاضى قاؿى أبيك ذيؤٍيب الييذلي" اإًلفاضى

(7) :
 
 

                                                 
 .مرزكؽ بالمَّحـ: لىًحـٍ .  القدح العتيؽ:  الحنَّاف. المكف: النقبة. القدح المعترض المعاند الفائز: العنكد. الصكت:  حنيفه  (1)

 .77ص: ديكاأه  (2)

 .الصكت المختمط:  األزمؿ (3)

 .134، صالميسر كالقداح ابف قتيبة،  (4)

 .134 الٌسابؽ نفسو، ص المصدر  (5)

ريب، كالحمس، كالنافس، كالمسبؿ، كالمعمَّى):فمنيا مالو حظ كىي:  اٍلقداح نكعاف (6) : ، كمنيا ما تنعؿ بيا الميسر كىي(اٍلفىذُّ، كالتٍَّكأـ، كالضَّ
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يىٍصدىعي  مىى اٍلقداًح كى كىأىأىهيفَّط ًربىابىػػغه ككىأىٌأػػػػػىهي        يىسىره ييفيضي عى كى
 [الكامؿ] (1)

ة يصرخي الحرضة بقكلوً  بىٍعدى اإًلفاضى َـّ ينظرهي الرَّقيب لمتككيًد كالشَّيادًة : كى ىىذا قدحي فبلىف، ث

ا قالوي الحيٍرضة، كييسمىى ذلؾى  عادًة مى : (2)، كًفي ذلؾى قاؿى ابفي مقبؿو "زىٍجري الًقداح"كا 

بَّطرا ًريعى اٍلميجى اًئػػػها         مىأيحى اٍلًقداًح كالصَّط حى ري فيها  ىٍبؿى تىٍـّ ضى كأىٍزجي
[ الٌطكيؿ   ](3)

بيعةى ًفي زىٍجًر الًقداح أٍيضان  كقاؿى لبيدي بٍف رى
(4) :

كفى اٍلمىسىاًببلى     ري مىى الأٍّيراًف ًفي كيؿٍّ شىٍتكىةو          سىرىاةى الًعشاًء يىٍزجي ًبيضو عى  [الٌطكيؿ]كى

ربي الًقداح"أمَّا   فيحتاجي رأفةن كخفةن ًفي األىنامًؿ كأمَّا زىٍجريىا فيحتاجي إًلى الشّْدىًة كالقُّكًة "ضى

ٍيًسًر، كالًقداحي سبعةه ليىا حظه إٍف  ، كذلؾ يككفي عمؿ الجماعًة كقكليا ًفي مٍجمًس المى راًخ كالحىثّْ كالصُّ

ظَّ لىيا إٍف  ًظ، كأربعىة تنقؿي ًبيا القداحي ال حى رـه إٍف خابىٍت بقىدىًر ما لىيا ًمٍف الحَّ ّى مى أٍىًمياغي فازىت كعى

ابىتٍ  مييا ًإٍف خى . فازىٍت، كالى غيرـه عى

مى قىدىًر نىصيًب القىدًح كييعطيًو ًلصاحبًو دىفعان،  كالرقيبي ىكى اٌلذم يأخذي ًمٍف أجزاًء الجزكًر عى

ٍف شىاءى الفائزي ثىنَّى، كالتىٍثًنية في المىٍيسر ًمٍف مفاخًر العرًب، كًفي ذلؾى قاؿى النابغةي  ، كا  كذلؾى ىكى الفكزي

. (5)الًذٍبيىاني

ٍفأىغى األيديمىا     ٍثأىى األىياًدم كأىٍكسيك الجى ـٍ       مى هيػػ ـي أىٍيسىػاًرم كىأىٍمأىحي  [البسيط]ًإأٍّػي أيتىمٍّ
ـي عمميةي  ـي لوي نًصيبىاف، كالمعمَّى لوي األٍجزاء "ضرًب الًقداحً "كىكىذا تىًت ، فىاٍلفىذُّ لوي نصيب، كالتىٍكأ

ـٍ ييخرج سىيموي كىيـ أربعة ٍف ل مىى مى مس، كالناًفس، : الًتي بىًقيىٍت، كأمىا ثمفي الجيزكًر فيقعي عى ، كالحى الرَّقيبي

كالميسبؿ
(6) .
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ٍيسًر طىقسى  ط" تيصنىعي ًمفى حيث، "ًصأىاعىغي الًقداح"كال بدَّ أىٍف أذكرى ًفي ًنطاًؽ المى كىك " الشٍَّكحى

ميمة، ميمكنىة  ًر الًجباًؿ ذك لكفو أٍبيضو كالقداًح قىكية مىٍكسيكىة بالزَّخارًؼ كالريسكمات الجى ضربه ًمٍف شىجى

يىا، كفًييا قاؿى ابفي ميقبؿو  ًبأجمًؿ األٍلكاًف، مىمساء المىقاطًع، تىٍسييؿ عمىى األنامًؿ قىٍبضى
(1) :

ٍشًي تىمًكيأىا ٍـّ مىقاًطعيها        مىٍكسيكَّطةو ًمٍف ًخيىاًر اٍلكى طو صي  [البسيط]            كعىاًتؽو شىٍكحى

كىكى طمبي الماًء ًمفى " طقسي ااًلٍسًتٍسقىاء"كمف طيقكًس العىرًب ااًلجتماعيًة المييمًة أٍيضان 

ًف التيراًب، كىكى طقسه تتداخؿي فيًو الرؤيةي المجتمعيةي كالقكةي الًسحريَّةي،  ا تيمسكوي السُّحبي عى السَّماًء عٍندىمى

ا تيمسؾ السىمَّاءي مياىىيىا، يىعمدي األعرابي إلىى البىقىًر، كيىعقدكفى ًفي أٍذناًبيىا  " السَّطمىع كاٍلعيشر"فعندمى

َـّ ييٍشعمكفى النَّارى فًييا، كتىتىعالىى أٍصكاتييـ بالديعاًء " الطىكد"كييصعدكنىيا الجبىؿى اٍلكعرى  إلىى الغىرًب، ث

مىى السٍّْحًر التشاكيمي  ، ًإٍذ يبتعدكفى عًف المىاء (2)(الميحاكىاة)كاٍسًتٍسقىاًء المىطىًر، كمبدأي طقسيـ يعتمدي عى

: (3)كيقتربكفى ًمف دؼًء النَّار، كًيتىجمى ىىذا الٌطقس الحياًتي ًفي ًشعًر أيميَّة ًبف الصمت، حيثي قاؿى 

ًريػرىا  اًه ًفيهىا صى يَّطؿي ًبالأَّطػػػا          ًس تىرىل ًلمًعضى  [الخفيؼ]سىأىغه أىزمػغه تيخى

كرىا  أيكبو كىال تىرىل طىٍخري مىى كىٍككىبو ًبأيكءو  كىال ًرٍيػ          ػحو جى ال عى

ٍشيىغى  أىٍف تىبيػػكرىا  يىسيك يػكفى بىاً رى السَّطٍهًؿ ًلمطَّطٍك         ًد مىهىاًزيؿى خى كى

ػكرىا  اً ًديفى الأٍّيرىافى ًفي  شيكيرًاألىٍذ         أىاًب ًمٍأهىا ًلكىٍي  تىًهيجى البيحي عى

ػػا          عىاًئؿه مىا كىعىالىٍت البىٍيقيػػػػكرىا    مثميػهي عىشىره مى مىعه مىا كى سى

ًّ أٍك بيفى النَّاًر كالمىطىًر في طقًس ااًلٍسًتسقىاًء،  كالعىبلقة االٍقًترانية حاًضرة بىيفى البىٍرًؽ كالمىطىًر

اًء، كًفي ذلؾى يقكؿي  ـي النَّاًر بأىٍذناًب البىقىًر استحضاره لمبرًؽ، كاستحضاري البرًؽ استمطاره لمسَّمى فًإٍضرا
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كًؿ "، كًفي البىٍرًؽ (1)"إنَّما يضرميكفى النيرافى ًفي أذناًب اٍلبقًر تفاؤالن لمبرًؽ بالنَّارً : "ابفي الكىمبيٍ  مقدمىةي نزي

بيعةى " المىطىرً  قاؿى لبىيدي ًبٍف رى
(2) :

اًح تىرىل بىريقان هىبَّط كىٍهػػػأان        كًمٍصباًح الشَّطعيمىًغ ًفي الذُّبػػػاؿً  أىصى
 [الكافر]  (3)

قىاؿى األىعشى في بىٍرًؽ االٍسًتمطاًر أيضان  كى
(4) :

افىاًتًه الشُّعىػػؿي  يىا مىٍف يىرىل عىاًرضان  ىٍد ًبتُّ أىٍر يبيهي      كىأىأَّطمىا اٍلبىٍرؽي في حى
 [البسيط]     (5)

اًؿ اٍلمىاًء ميتَّطًصػػػؿي  ًمػػػؿه       ميأىطَّطؽه ًبًسجى ٍفأىـه عى ٍكزه مي جى لىهي ًرداؼه كى
(6) 

ٍأهي ًحيفى أىٍر يبيهي       كال المَّطذاذةي ًمٍف كأسو كال اٍلكىسىػؿي  ـٍ  ييٍمًهًأي المَّطهكي عى لى

مىى  ًبيَّطًغ مٍأهي عىاًرضه هىًطػػػؿي  ىطي ٍجزاًع مىٍس األى بىٍر ا ييًضيءي عى  (7)قي      باٍلخى

ٍكضي اٍلقىطىا فىكىًثيبي اٍللٍيأًغ اٍلسَّطٍهؿي  مَّطؿى ًمٍأهي اٍلمىاءى  تىٍكًمفػىػغن      رى تَّطى تىحى حى
(8) 

اًء، كالدَّالًء،  كىاألبياًت السابقًة تكضحي العبلقةي المترابطةي بيفى البىٍرًؽ كالسَّحاًب كالشُّعًؿ، كالمى

كالمطًر الياطًؿ، كاألرًض الظَّامئًة سابقان كالخضراءي الحقان، تمؾى العبلقةي التّْي كانىٍت الباعثي ًلميمىارسًة 

. طيقكًس ااًلٍسًتٍسقاءً 

ؤ القيًس األىعشىى ًفي  ك ًبٍف معد يكربي الزبىٍيدم، كعبيد ًبٍف األىٍبرًص كامري كمىا كشارىؾى عمري
ك ًبفي معد  فقٍد قاؿى  يكربنظرًتًو إًلى البرًؽ كالمىطىًر، كال غىرك ًفي ذلؾى فىييـ أىٍبناءي بيئةو كاحدة، كأمىا عمري

: (9)ًفي البرؽً 
ٍؽ ًلذا اٍلبىٍرًؽ اٍليىمىاًأي         يىميكحي كىأىأَّطهي ًمٍصبػػػىاحي باف         ـٍ تىأرى  [الكافر]ألى
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: (1)كقاؿى عبيد ًبٍف األبرص ًفي اٍلبىٍرًؽ أيضان 

ًريقيٍه   رٍّميهي حى بىابػػػيغي   غػػػػػابان ييضى دىأىا ييًضيءي صي  [مجزكء الكامؿ مرفؿ]      كى

ؤ القيًس ًفي البىٍرًؽ أيضان  كقاؿى امري
(2) :

بىيًّا ًفي شىمىاًريخى ًبٍيضً  ًميًض     ييًضيءي حى مىى بىٍرؽو أىرىاهي كى أىًعأٍّي عى
 [الٌطكيؿ]   (3)

ة ًفي  ًلٍمعرًب طيقكسه خاصَّ ، كتىرتبطي األعيادي بالعبادًة أيضان فالحجي مكسـه دينيه كعيده أىٍعياًدًهـكى

ة  اراًتيـ عمىى أٍعدائيـي أعياده تعجي بالمىسَّراًت كاألىفراًح، كخاصَّ ـي حركًبيـ كٍاًنتصى ًاٍجتماًعي عارـه، كأيا

، فىييقيمكفى فيًو األفراًح كيمييكفى كيمعبيكفى كيمبسيكفى أٍجمؿى الثياًب كيىتىطىيىبيكفى بالعيطكًر (4)"السبع"عييد 

: (5)"يكـً السَّطبىاًسبٍ "كالرَّياحيًف، قاؿى النابغةي الًذٍبياني ًفي 

اًف، يىٍكـى السَّطبىاًسًب    ٍيحى يَّطٍكف بالرَّط ـٍ         ييحى زىاتيهي جي  [الٌطكيؿ]ًر ىاؽي الأَّطعىاًؿ طىيٍّبه حي

، كسبعةه أٍخرىل ًصغار، كمنيا ًلٍمنصارىل أربعةى عشرى ًعيدان، سىبعةه ًمٍنيا ًكباره الًبشىارة، : "كى

، كخميسي األربعيف ٍيتكنىة، كالفصحي ة (6)...كالزى ، كييمارسكفى الًعبادةى ًفي أٍعيىادىـي ًفي األىٍدًيرىة كاألىٍضًرحى

قىاًبر، كًفي عيًد الًفٍصًح قاؿى األىٍعشى كالمى
(7) :

أىعىا مىا صى ك اإًللهى ًبمىا سىدَّطل كى اًحيىغن      يىرجي ـٍ تىقىرَّطبى يىكـى الًفٍصًح ضى [ البسيط    ]ًبًه

جرايكقديكفى المىشاعؿى رىمزَّان لمنيكًر كالخبلًص كًفي ذلؾى قىاؿ أىٍكسي " عيًد الًفٍصحً "كًفي  : (8)ًبف حى

يىٍحشيكهي الذُّبىاؿى الميفىتَّطػػبل مىٍيًه كىًمٍصبىاًح العىًزيًز يىشيبُّػهي      ًلًفٍصحو كى [ الٌطكيؿ           ]عى
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قيبىٍيؿى  تمبسي الًنسَّاءي أجمؿى الثّْياًب المصبكغًة بالزٍَّعفراًف، كالمصنكعًة ًمفى الكىتَّاًف، " الًفٍصحً "كى

 (1)كًفي ذلؾى قاؿى حسَّافي بٍف ثابت

، فىاٍلكالًئدي يىٍأًظمػ       ػفى ًسراعان أىًكمَّطغى اٍلمىٍرجػػاًف      [الخفيؼ] ىٍد دىأىا اٍلًفٍصحي

اًسدي اٍلكىتَّطػػاًف  مىٍيهىا مىجى ٍيػ       ػًط، عى ادمَّط ًفي أيقىًب الرَّط يىٍجتأًيفى اٍلجى

مر"كًمٍف طيقيكًسًيـ ااًلجتماعيًة أيضان  اًىًمي رىديؼى الطىمىؿ ًفي "شيٍرًب الخَّط ، فقٍد جعميىا الشَّاعري الجَّ

ٍيًر كالبىرىكة،  ًبيا ًمفى الٌدًف، ٌكما دعيكا لىيىا بالخى ًبٍدًئًو القىًصيدة بًيا، كًمٍف أجًميا أقيمىت الصَّبلةي قبؿى صَّ

، كىعىكىؼى عمييىا  نـً كأقاميكا لىيىا ساًدنان حارسان ال يفارؽي دنَّيا بٍؿ يطكؼي ًبيا لمندماًء كما يطكؼي بالصَّ

. مىٍزجان كتعتيقان 

كافى السَّادفي يمبسي أنظؼى المبلبًس كأجمميىا، كيىشيدُّ عمىى فىًمًو كأنفًو ًخرقةن بيضاءى، كيحمّْؽي  كى

بمؤلؤتيًف، قاؿى األعشى مصٌكرنا ىذه الٌطقكس الخمرٌية : (2 )أذنيًو ي

ٍكًؼ أىٍدهىما ًد الجى ٍت ًمفى أىٍسكى ٍخًرجى هىػا       كى ىٍد أىّي  [الٌطكيؿ]  (3)إذىا بيًزلىٍت ًمٍف دىأٍّهىا فىاحى ًريحي

ػػػا زىٍمزىمى مىٍيهىا  كى ٍّ صمَّطى عى ٍت اًرسه مىا يىٍبرىحي الدَّطٍهرى بىٍيتىها       ًإذىا ذيًبحى لىهىا حى
(4) 

ػػػػػا ًفيؼه ذىًفيؼه مىا يىزاؿي ميفىدَّطمى ـه       خى مىٍيأىا ميتىػػكَّط يىطيكؼي ًبهىا سىاؽو عى
(5) 

ٍمًر  فإذىا مىا طاؼى بًيا الخادـي طاؼى مبتدئان ًمفى " التَّطيىاميف ًفي الشيٍربً "كًمفى طيقكًسًيـ ًفي الخى

ك ًبٍف كمثكـ التَّغمبي اليميًف كًفي ذلؾى قاؿى عمري
(6) :

مىكرى األىٍأدىريػػػػػػأا       ٍحًأًؾ فىاٍصبىحػػيأىا        كىال تيبقي خي  [الكافر]أىال هيبٍّي ًبصى

كىافى الكىٍأسي  مىٍجراها اٍليىميػػػػأا  َّـط عػػمركو       كى أَّطا أ بىٍأًت اٍلكىٍأسى عى صى
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ٍمًر أيضان  ، فإذىا قيًتؿى عزيزه ألحدًىـ، (1)"تٍحريميها حتى يٍؤخذى بالثأرً "كًمٍف طيقيكًسًيـ ًفي الخى

ؤ القيًس ًببىًني أسىد عندمىا  ٍمر حتىى يأخذىكا بالثٍَّأر، كىذا ما فىعىمىوي امري حرَّمكا عمىى أنفًسًيـ شيربى الخى

دىىـ ليأخذى بثأر أبيًو كًفي ذلؾى قاؿ : (2)قصى

ٍكا          ىٍتمىى ًفئىامان ًبأىًبي الفىاًضػػًؿ     ـٍ ييػرى ٍمرى إٍف لى   [الٌسريع]ال تىٍسًقًأي الخى

ًمٍف كاًهؿً  ك كى الػػؾو         كًمٍف بىأي عىٍمرو  ىٍد  ىرَّطًت اٍلعىٍيأاًف ًمٍف مى
(3) 

شىًب الشَّطاًئػػؿً  ـٍ كىاٍلخى ميهي ٍعػػرىؾو         أىٍرجي ـٍ لىدىل مى تَّطى تىرىٍكأىاهي حى
(4) 

كيٍأتي اٍمػرىأن         عىٍف شيٍرًبهىا ًفي شيليؿو شىاًغؿً  ٍمري كى مَّطٍت ًليى اٍلخى حى
(5)  

ٍيرى ميٍستىٍحًقبو          ًإٍثمان ًمػػػفى اهلًل كىال  اليىٍكـى أيٍسقىى غى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ّى ؼى

  (6)كىاًغؿً 
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: طقكس المكت كالبعث: المبحث الثٌالث

ـي الكىرًب ثـٌ يصغير، كفيًو قيمٍت أشرؼي المراًثي كأصدىقييا؛  ، يبدأ عظي يحرؽي المكتي القمكبى

ف ما خرجى مفى الٌمساًف ال  كارحي في التَّعبًيًر عنوي، فإفٍ ما خرجى مفى القمًب أٍبكىى الٌناس، كا  كصدقىٍت الجى

، كًفي ذلؾى يقكؿي عمر بف ذرٍّ  ذا : سأٍلتي أًبي: "يتجاكزي اآلذىافى ـٍ بكىٍكا، كا  ما باؿي الٌناًس إذا كىعىٍظتىيي

، ليسٍت الٌنائحة الٌثكمى مثؿ الٌنائحة المستأجرة: كىعىظىييـٍ غيرؾى لـ يىٍبكيكا؟ قاؿ . (1)"يا بينىيَّ

كطقكسي المكًت عند العرًب تتمثؿي بكؿّْ ما قالكهي أك فعمكهي أك صنعكهي في أمكًر الدَّفًف كالقبًر 

كًح  كًح، بدءان بالطُّقكس التي تمارس قبؿ الدَّفف كفي أثنائو كبعده، ثَـّ حديثييـ عًف الرُّ كالمكًت كالرُّ

، ثَـّ طقكًس العقر عمى القبكًر، كحبًس الببليا، كصبّْ الخمًر عمى القبكًر، (اليامةي كالصَّدل)ك

. كتقديسيا، كالدعاءي بالسقيا، كاالٍسًتٍسقاًء بالمكتى كغيري ذلؾ

ا يفعمكنوي ىكى  ، قاؿى (2)"الأَّطعي"فالٌطقس يبدأي بالمكًت، عندما تفارؽي األركاحي األجسادى، كأكؿ مى

عىؿى يسيري ًفي :"األصمعٍي في ذلؾ ًيٍت لوي قدر، ركًب راكب فرسان كجى كانت العربي إذا ماتى فييـ مى

ؿ (3)"نىعىاًء فبلنان، أٍم انعو كاظير خبرى كفاتوً : النَّاًس كيقكؿ ، كًفي ىذا الٌطقس يقكؿي اٍلميتىنىخّْ

: (4 )يىٍنعىى أيثىٍيمىةى ابنوي  (مالؾ بف عكيمر بف ىذيؿ)اٍلييذىًلي

ؿي   [البسيط]    (5)أى يكؿي لىمَّطا أىتىاًأي الٌأاعيىاًف ًبػػًه        ال يىٍبعىًد الرٍُّمحي ذيك الأَّطٍصمىيف كىالرَّطجي

، فنرل طرفة ى ابف  شاعة لكفاتًو؛ لما ييصاحبوي مف مدحو كتعداًد خصاؿو كالنٍَّعيي شىرىؼه لمميت كا 

: (6)العبًد يطمبي نٍعيوي بعدى كفاتًو بما يستحؽ، قاؿى في ذلؾى 

                                                 
 .3/175ـ، 2003محٌمد عبد القادر شاىيف، بيركت، المكتبة المصرٌية، : ، تحقيؽالعقد الفريد ابف عبد رٌبو، أحمد بف محٌمد ،  (1)

(2)
 .إشاعة الخبر:  النَّعي 

(3)
 .2/13، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  

 .20/145األغاني، : كاأظر. 2/37، الهيذىًليٍّيف ديكاف  (4)

(5)
 .ذك الزًّْج كالنٍَّصؿً :  ذك الٌنصميف 
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ٍعبىػًد            ٍيبى يا اٍبأىغى مى مىيَّط اٍلجى  [الٌطكيؿ]فىإٍف ميتُّ فاٍأعىٍيأي ًبمىا أىأىا أىٍهميػهي  كشيقٍّي عى

، كفي ذلؾى  كالنَّعيي ال بدَّ أف يككفى بأعمىى صكت مفى النَّاعي، كأٍصدىؽى صكرة، كأدؽَّ كصؼو

ٍيدي بف المراًثًد الحارًثيُّ الجاىمي قاؿى سيكى
(1) :

ـٍ هىكىل ٍيدو أىفَّط فىاًرسىكي ٍكًتًه أىًعيُّ سيكى لىعىٍمًرم لىقىٍد أىادىل بأىٍرفىًع صى
  [الطكيؿ]       (2)

كما أفَّ النٍَّعيى يحدثي اليمعى كيثيري األحاسيسى كييطىيّْري الشرارى مف أجساًد أىًؿ الفقيًد، كًفي ذلؾى 

: (3)قاؿى الميميؿ بف ربيعةي في نعًي كيميب

ٍأبىيَّط الشَّطػػػػرىاري       [الكافر]كىأىأٍّي ًإٍذ أىعىى الأَّطاًعي كيمىٍيػػبان   تىطايىرى بىٍيفى جى

ذا كاف المتكفى كبيرنا فإنَّيـ يصكركف خبر مكتو بأفَّ الشمس قد رفضت الطمكع حزننا  كا 

: (4 )عميو، كفي ذلؾى قاؿى الميميؿ بف ربيعةي أيضان 

ػا       ػٍت  شىمسي الأهاًر فما تريدي طمكعن  [الكامؿ]لىمَّطا أىعىى الأَّطاًعي كميبان أٍظمىمى

: (5)أيضان " صخر"كقالىٍت الخنساءي ًفي نىٍعًي أىخًييىا 

ٍمًرك أىٍثكىمىٍتهي هىكىًابًمي       [الٌطكيؿ]فىقيٍمتي لىهي مىا تىقيكؿي فىقىاؿى ًلػي   أىعىى مىا اٍبفي عى

ًيٍت ميناجاًتًو ًبقىكلًيـ لىوي  كذلؾى ًمٍف باًب الدُّعاًء لوي، بيدًؼ " ال تىٍبعىد"كًمٍف طيقيكًسًيـ ًفي أميكًر المى

استعظاـً مكًت الرَّجًؿ، كاألمىؿ ببقاًء ذكرًه، كعىدـً اندراسًو مىعى الٌزمف، كًفي ذلؾى قالٍت الًخرًنؽ بنتي بدر 

مىٍف قتؿى معوي في يىٍكـً قيبلَّب (أختي طرفةى بف العبدً )بنت ًىفىاف  راًثيةن ًبٍشران كى
(6) :

                                                                                                                                               
(6)

ناكم، بيركت، دار الكتاب العربي، : ، شرحديكاأه    .45، ص2004الدكتكر سعدم الضّْ

الدكتكر عبد المنعـ أحمد صالح،سمسمة خزانة التراث، العراؽ، دار الشؤكف الثقافية، : ، تحقيؽديكاف الحماسغ الطَّائي، حبيب بف أكس،  (1)
 .235د ت، ص

(2)
 .ىىمىؾى :  ىكل 

(3)
 .33، ص1993طبلؿ حرب، بيركت، الٌدار العالمية، : شرح كتقديـ: ديكاأه  

(4)
 .89، ص32، صديكاأه: اأظركلو في الٌنعي أبيات أخرل . 48، صديكاأه  

(5)
ة، د ت، ص: ، شرح كتحقيؽديكاأها   ٌّ عي،79عبد السبلـ الحكفي، لبناف، دار الكتب العممٌي ٌّ ٌّ :  اأظر؛ كليا أبيات كثيرة في الٌف

الية ٌّ   .97، ص 67، ص 40ص: ديكانيا في الصفحات الٌت

(6)
 .43، صديكاأها  
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ٍزًر    ُـّ العيػػدىاًة كآفػػػغي الجي ـي     سي  [الٌسريع]ال يىٍبعىدىٍف  ىٍكًمي اٌلذيفى هيػػػ

دينيكّْ  ٍكًت كى كتو عاؿو لوي قيبىٍيؿى المى كقٍد كانىٍت المناجاةي لممريًض مىعى السُّعاًد عميًو كالمناداًة ًبصى

ًؿ في أثناًء مرضًو بقكليـٍ  ـي "ال تىٍبعىد"األجى ، كىذا ًمٍف باًب الدعاًء أيضان بالشّْفاًء، كًفي ذلؾى قاؿى حاًت

: (1)الطَّاًئي

تَّطى تىرىٍكتي العىاًئدىاًت يىعيٍدأىػهي      ييأىاًديفى  حى   [الٌطكيؿ]اٍبعىًد  : ال تىٍبعىٍد كى يٍمتي لىهي : كى

شـر" ال تىٍبعىدٍ "كقٍد تقكؿي العربي  : (2)في أثناًء عمميًة الدٍَّفًف، كًفي ذلؾى قاؿى ىيٍدبىةي ًبفي الخى

ـٍ يىٍدًفأكأىًأي      كىأٍيفى مكافي اٍلبيٍعًد إالَّط مىكاأػػػيا     [الٌطكيؿ]يىقيكلكف الى تىٍبعىٍد كىهي

مكًد لمحياًة بًعيد، فميسى ىناؾى ًمٍف ميخمَّدو عمىى " ال تىٍبعىدً "كالعربي بقكلًيـ  إنَّما يدرككفى أفَّ نىٍيؿى الخي

يَّةي بًف سممىى الجاًىًمٍي بقكلوً  : (3)ظىيًر األٍرًض، فقٍد اعترؼى بذلؾى عيكى

ػػٍف يصب المأكف بىًعيدي    مى يٌّ كى ػػػاًلدو      حى  [الكامؿ]أىأىبي ال تىٍبعىٍد كلىٍيسى بخى

ٍبتيكًرة الميتىة " ال تىٍبعىدٍ "كلـ يقتصر مخاطبة العرب بػ لمميًت أٍك لممريًض، بىٍؿ خاطىبيكا اليَّدى المى

يَّةن فماتت، كمثاؿي ذلؾى قكؿ الشٍَّنفىر  لمَّا احتزت يىديه قيبىٍيؿ لبالمفظًة نىٍفًسيا، عمىى اٍعًتبىار أنَّيىا كانت حى

ًة، فقاؿ مخاطبان يىدىهي  مقتمًو ككانىٍت فييىا شامى
(4) :

ٍه    مىامى ػػػٍه     فىريبَّط كادو أىفَّطػػػػػرىت حى  [الٌرجز]الى تىٍبعىًدم ًإمَّطا هىمىٍكًت شىامى

بًف الرَّيب، ا، فقٍد كردٍت ًفي شعًر مالؾ "ال تىٍبعىد"كقٍد كىثيرى استعماؿي الشُّعراًء الجاًىًمييّْف لمفظًة 

كًفي شعًر سيعىيةي بًف غريض، كالفراري السىممي، ككذلؾى عندى ىناءة بًف مالؾى األىزًدٍم، كأبي خراشي 

الييذًلي
، كالسَّمىٍكأؿ(6)، كحساف بف ثابت، كالخنساء(5)

(7) .

                                                 
(1)

ائي، ط: ، شرحديكاأه   ٌّ  .75، بيركت، دار الكتاب العربي، ص2صالح يحيى الٌط

(2)
 .3/15، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  

(3)
كضاف، عبد عكف،    .254، صمكسكعغ شعراء العصر الجاهمي الرَّ

(4)
رائؼ األدبٌيغ: ديكاأه    .40، ص1937عبد العزيز الميمني، : ، صححوالٌطٌّ

(5)
 .3/15، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  
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ٍكًت  مؽي "كًمٍف طيقيكًسًيـ ًفي المى ٍفري التراًب، كحى ٍيًب، كعى غي كالبكاءي كالَّطأٍدبي كشؽُّ الجى الَّطأياحى

ٍمشي الكجهً  أمَّا النياحةي فًمف عمؿ النّْساًء، فعندمىا كانىٍت تىنكحي المرأةي تىريدُّ عمييا ". الشَّطعًر، كخى

، كمثاؿي ذلؾى أفَّ الخنساءى كانىٍت تخرجي إًلى عكاظى فتندبي أخكٍييا  ا تقكؿي كتفعؿي صكيحباتييىا بالتىٍأيًيًد ًلمى

ُـّ معاكيةي تحكًييىا نائحةن أباىىا، كالنياحةي تعزيىةي ألىًؿ الفقيًد،  صخران كمعاكية، ككانٍت ىندي بنت عتبةى أ

ٍنساءي  َـّ مىزىجكا بيفى النياحًة كالبكاًء الغىزيًر كًفي ذلؾى قالٍت الخَّ ث
(1) :

يىا         ًّ ا ًؿ ٍيتي كاٍستىٍيقىٍأتي أىٍف ال أىخى اًت يىأيٍحأىػػهي         تىعىزَّط  [الٌطكيؿ]فىمىمَّطا سىًمٍعتي الأَّطاًئحى

ـى يىٍكًمي  ىبمىهي لىبىكىػػػى ًليىا  مىى مىٍف لىٍك  أىأَّطهي         تىقىدَّط مىاًليى ال أىٍبًكي عى كى

كًت ًبالنٍَّدًب كًتٍعداًد المحاسف ًفي القكـً حتىى يسمًع القاًصي كالدَّاًني عمىى  كاّْلنياحةي رىفعي الصَّ

: (2)إٍصراًر القىكـً رىٍفضى المكًت، كًفي ذلؾى قاؿى لىبيد بًف ربيعةى 

ٍيفى ًمٍأهي كىال أىثىػٍر      ا ًثقىغو ال عى تىاًف تىٍأديبىاًف بىػعىاً ػػػؿو      أىخى أىاًئحى  [الٌطكيؿ]        كى

: (3)أيضان " الأَّطكاح"كقاؿ األىٍفكهي األىكدم في 

غه تىٍبًكي كًلٍمأَّطٍكًح دىٍرسػػغه     كىأىٍمره لىهىا يىٍبدك كأىٍمره لىهىا ييػسىرٌٍ      [الطكيؿ]فىأىاًئحى

ًئزي النُّفكسي كتنكرهي، كًفي ذلؾى قاؿى الشىنفر كّْعي القمكًب، كمنوي تىٍشمى : (4)لكالنَّكاح ييرى

ٍبًح سىٍمعىها     فىًريعى فيؤاًدم كاشمىأىزَّط كأىٍأكىػرا    ٍيتي ًفي الصُّ غو أيٍكحى أىاًئحى  [الٌطكيؿ]كى

قىد العربي لمنُّكاًح  ك بًف شأًس األىٍسًدم" مىآًتـ"كقىٍد عى ة كفًييا قاؿى عمري :  (5)خاصى

ٍأًب مىٍرمىًس     ـي أأكاحو لدىل جى ـي كىأأَّطػػػػػهي      مآًت  [الٌطكيؿ]يىظىؿُّ ييلأيًه الحما

                                                                                                                                               
(6)

 .99ص: ديكاأها  

(7)
 .49ص: ديكاأه  

(1)
 .75، ص 46شعرىا في الٌنياحة في الٌصفحات التٌالية مف ديكانيا، ص :  كاأظر.99، صديكاأها  

(2)
 .73، ص1997، بيركت، دار األرقـ بف أبي األرقـ، 1عمر فاركؽ الٌطٌباع، ط: ، شرح الٌدكتكرديكاأه  

(3)
 .15ص: ديكاأه  

 .35ص: ديكاأه  (4)

(5)
 .29، ص1976يحيى الجبكرم، بغداد، النَّجؼ األشرؼ، جامعة بغداد، : ، تحقيؽديكاأه  
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ـٍ البكاءي كأمىا  ناًئًزٍم، كىكى مشاركةه كجدانيةه لمنفًس كالميًت كأىمًو، كل  فيكى ًعمادي الٌطقس الجى

، كًفي ذلؾى قالٍت شيخةي (1)يكٍف البكاءي كالندبي يكمان أك أيامان، بؿ تعدىل ذلؾى إًلى ًسنيف طكيمة

: (2)البىكَّاءاًت الجاىميات ًفي أخًييا صخر

ٍخًر الأَّطػػػدىل      ػػػػػدىا          أىالى تبكياف ًلصى كدىا كالى تىٍجمي ٍيأىيَّط جي  [المتقارب]أىعى

ًمػػػػيؿى        أىالى تىٍبًكياًف اٍلفتىػػػى  رمءى اٍلجى ا  السَّطيٍّدأىالى تىبكيىاًف الجى

كذىبى الشُّعراءي الجاىميكفى إًلى كصؼو دقيًؽ لبكاًئًيـ، فعدكا بكاءىىـ صادقان ليسى مستأجران 

حيانان، كًفي ذلؾى قاؿى محٌمد بًف كعًب الغنكم الجاىًمي ًفي رثاء أكلكنيـٍ أشاركيا إلىى كجكًد كذبو فيًو 

: (3)"أًبي الًمغكار" أخيوً 

مىٍيًه، كبعضي القائميف كىذيكبي        ػػػاًدؽه          عى أٍّي لىصى ًأي لىبىاكيًه، كا   [الٌطكيؿ]كا 

دىف الحميرم الجاىمي ًفي بيكاًء الميًت أيضان  : (4)كقاؿى عمقمةي ذيك جى

كىٍيؼى الى ييٍذهبي أىٍفًسي الهىمىٍع   ـي دائػػػػػبان         كى [ المأسرح   ]    فىكىٍيؼى ال أىبكيًه

ٍف كافى البكاءي دأبان كىدفان عندى عمقمةى، فإنوي عندى أًبي ذؤيبى اليذلي بكاءه ممزكجه بالحٍسرىًة،  كا 

ميميت لمقميكًب، مكلده لمعبراًت الًتي ال تنتًيي، ميغيره ألكصاًؼ العيًف كأنَّيا مٍسمكلة عىٍكراءى دامعةن، فىًفي 

: (5)ذلؾى قاؿى أبيك ذؤيبي اليذًلي

ٍبرىةن الى تيٍقػػًمعي     ٍسػرىةن         بىٍعدى الرُّ اًد كعى   [الكامؿ]أىٍكدل بىًأيَّط كأىعقبكًأي حى

فىاٍلعىٍيفي بىٍعدهىـ كىأىفى ًحدا ىػػػها        سيًممىٍت ًبشىٍكؾو فهي عيكره تىٍدمىعي   
                                                 

(1)
 .207، صالعصر الجاهمي ضيؼ، شكقي،  

(2)
،     30، ص29، ص27، ص25، ص22ص: شعرىا في البكائٌيات في ديكانيا الٌصفحات التٌالية: كاأظر. 35، صديكاأها  
 .3639ص

(3)
 .249، صجمهرة أشعار العرب القرشي، محٌمد بف أبي الخطاب،  

(4)
 .258 الٌسابؽ نفسو، صالمصدر  

(5)
 .141ص: ديكاأه  
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كالبكاءي طقسه جماًعي الى يككفي مفى األخًت ألخًييا أٍك مفى األىًؿ لفقيدًىـ فقٍط، فقٍد يككفي 

: (1)البكاءي مفى مجمًس الشرًب كالمدامًة كأصدقاًء الحاناًت كالسَّمًر كًفي ذلؾى قاؿى أكسي بًف حجرو 

    ًليىٍبًكؾى الشَّطٍربي كاٍلميدىامىغي كالػػ          ػفتيافي طيرًّا كطىاًمعه طىًمػعنا
 [المأسرح]   (2)

 ثأره ألىًؿ الفقيًد ًمفى القاتًؿ، كالى بدَّ ًمف إٍضرىاًمًو ًفي قمكًب األعداًء كتصديرًه إًلى (3)كىالأَّطٍدبي 

: (4)مآتـً أنكاحًيـ، كقٍد قاؿى عنترةي بًف شداد ًفي ذلؾى المعنىى

ٍرًب أىارنا تيؤىٌججي         ذي ثىٍأرى الٌأٍدًب سىيًٍّد  ٍكًمػػػًه      كىأيٍضًرميهىا ًفي الحى  [الٌطكيؿ]كىآخى

ـي ًمٍف حسرةو  كالنٍَّدبي يككفي صياحان كنيكىاحان، إٍصراران عمىى أخًذ الثٍَّأًر كعدـً السيككًت عمَّا حؿَّ بًي

ٍنساءي  : (5)عمىى فىٍقًد الفقيًد كفي ذلؾى قالٍت الخى

 [مجزكء الكامؿ]فىًأسىاؤيأىا يىٍأػػديٍبفى أىػػػٍك          حان بىٍعدى هىػػاًديىًغ الأَّطكاًئػٍح       

أىػػى لىػٍيؿي  الأَّطكاًئٍح  شىًعثىٍت شىكىاًحػػبي الى يأيفى           ًإذا كى

كىاًلػٍح  يىٍأديٍبفى فىٍقدى أًخي الأَّطػػػدل           كالخٍيًر كالشٍّيىـً الصَّط

كتعدَّل الٌطقس الجنائزم األقكاؿى إًلى األفعاؿ، فحمقىٍت النّْساءي رؤكسىيفَّ كلطمفى خدكدىيفَّ 

، كقىرىٍعفى  يكبىًيفَّ ، كشىقىٍقفى جي باأليًدم كالًنعىاًؿ كالجمكًد حكؿى القبكًر كًفي مجالًس القبيمًة كالمكاسـً العظاـً

ٍزفً  ـى ًمفى العكيًؿ كالبكاًء، كارتفعى نشيجيفى ًفي جكٍّ ًمفى المَّكعًة كالحي صدكرىفَّ كعقدفى عمييىا مآت
(6) .

دكرى بالسٍّْبًت كلىطىٍمفى  رىبت النّْساءي الصُّ كقد تمثَّؿ الشعر الجاىمي تمؾى الطقكس، فعندما ضى

: (1)كجكىيفَّ باألسحاًر حاسراتو يضربفى بالنعاًؿ تحتى القبلئًد، نجدي أبا ذيؤيب اليذًلي يقكؿي 

                                                 
(1)

 .49ص: ديكاأه  

(2)
 .جميعان :  طرِّا 

(3)
 .رفعي الصَّكت بالنٍَّدبً : تعدادي الٌنائحًة محاسف الفقيد بأعمى صكتيا، كأٌما الٌنياحة:  النٍَّدب 

(4)
 .121، ص1968، بيركت، دار المعرفة، 1، تحقيؽ فكزم عطكم، طديكاأه  

(5)
 .30ص: ديكاأها  

(6)
 .270، صالعصر الجاهمي ضيؼ، شكقي،  

 .1/122، ديكاف الهذلييف: كاأظر، 93، ص2003، بيركت، دار صادر، 1أنطكنيكس بطرس، ط: ، تحقيؽديكاأه  (1)
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ٍ عى السٍٍّبًت تىٍحتى القىبلئدً  ٍقفى كى كًسػػرىا      فىأىٍلصى ـى بىأىاًتي بالأٍّعىاؿ حى كى ىا
 [الٌطكيؿ]       (2)

كقٍد شارؾى الرَّبيعي بًف زياد أبا ذؤيب ًفي كصؼ النّْساء حاسراتو في أثناء الٌطقس ًمٍف ندبو 

. (3)كلطـو باألسحاًر، قاؿ في رثاء مالؾ بف زىير

ػػػاًر         هىهيفَّط ًباألىٍسحى كىاًسرنا يىٍأديٍبأىػهي         يىٍمطيٍمػفى أىٍكجي  [الكامؿ]يىًجدي الٌأسىاءى حى

كقٍد أشارى لبيدي بًف ربيعةي إًلى طقكًس التطييًر الًتي تمارًسيا النساءي مٍف خمًش الكجًو كحمًؽ 

، كًفي ذلؾى قاؿى لبيدي ناىيان عف تمؾى الطقكسً (4)الشَّعًر، ليضعنىوي عمىى القبرً  : (5)، كلمًس النساًء الميتى

ٍجهنا كال تىٍحًمقىا شىعىػٍر          ًمٍمتيمىا        كىال تىٍخًمشىا كى  [الٌطكيؿ]فىقيكمىا فىقيكال ًباٌلذم  ىٍدعى

ف رأت ًفي ضرًب النّْعاًؿ كحمًؽ الرأًس أفعاالن مطيرةن كمصبرةن، إالَّ أفَّ   بىٍيدى أفَّ الخنساءى كا 

برى عندىا أفضؿي كأجمؿ، كًفي ذلؾى قالتٍ  : (6)الصَّ

مًيػًؽ      ٍيػػػػػران           ًمفى الأَّطٍعمىٍيًف كالرأًس الحى ٍبرى خى  [الكافر]كلكأٍّي رىأىٍيتي الصَّط

نساءي ممتمسان العذرى ًفي ذلؾى فقٍد مسَّ الحزفي  كذىىىبى األفكهي األكدم إًلى مىا ذىىبىٍت إلًيو الخى

: (7) الكجكهى، كًفي ذلؾى قاؿى لأجزاءى النّْساًء كميىا حتىى أدـ

مٍّبىغن  ىٍد مىسَّط أىٍحشىاءىها اٍلًعبىري      ٍجهىهىا        ميسى ٍمشي كى ًمٍأهيفَّط مىٍف  ىٍد شىقَّطؽى الخى  [الٌطكيؿ]كى

كتمبسي النّْساءي الحكاًسري المّْباسى األسكدى الكتماًؿ الصكرًة الجنائزيًَّة، كقد أشار الميميؿ إلى 

الطقكس الجنائزية مف خمش الكجو كلبس المَّكف األسكد حدادنا عمى الميّْت، كشارؾى األفكهى األكدم 

: (1)ًبأىفَّ الحزفى يصيبي األجكاؼى كاألحشاءى كيفسدىىا، قاؿ في ذلؾ

                                                 
 .الٌنعاؿ: السّْبت. ضربف: الصٍقف. كاٌشفات الٌرأس كاليديف:  حاسرات (2)

(3)
 .2/995، المرزكقي، شرح الحماسغ: كاأظر، 312، صالٌشعر الجاهمي الجبكرم، يحيى،  

(4)
 .15/12، األغاأي األصفياني، أبك فرج،  

(5)
 .73، صديكاأه  

(6)
 .72، صديكاأها  

(7)
 .15، صديكاأه  

(1)
 .83، صديكاأه  
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سَّطػػػران         ميٍستىٍيًقأىاتو بىٍعدىه ًبهىػػػػكىاًف      رىٍجفى حيفى ثىكىل كيمىٍيبه حي  [الكامؿ]فىخى

ػػاًف  يىًعٍدف باألىٍزمى كىاًسػػران         ًمٍف بىٍعًدًه كى كًه حى جي ـً الكي يىٍخًمٍشفى ًمٍف أىدى

كىاًأػػػي رى رىل        أىٍجكىافىهيفَّط ًبٍحٍر ىغو كى ميٍستىمٍّبىػاتو أيٍكدىهيػفَّط كى ىػػػٍد كى
(2) 

-. (3)سبؽى ذكرهي -فقٍد أشارى إليًو طرفةي بًف العبدي ًفي عجًز بيت شعرم " شىؽي الجيبً "كأمَّا 

 كقٍد ذكرى الدكتكري شكًقي ضيؼ أفَّ (4)"تأبيف الميت"كمٍف طيقيكسًيـ الميمَّة ًفي المكًت 

التأبيفى الشٍّْعًرم لمميّْت جاءى نتيجةى تطكًر التعكيذات الًتي تيقاؿي لمميًت عمىى قبرًه حتىى يطمئفى ًفي 

ٍكأؿي بًف عاديا(5)لحدًه، كمحتكاهي اإلشىادةي بخصاًؿ الميًت كصفاتوً  ، كًفي ذلؾى قاؿى السَّمى
(6) :

ًبأيًأي ًبػػًه أىٍأكىاًحػػػي   ػػػا       مىاذىا تيؤى  [الكامؿ]يىا لىٍيتى ًشٍعًرم ًحيفى أيٍأدىبي هىاًلكن

ـي كًفي ذلؾى قاؿى األٍفكهي األكدم كبىٍعدى ذلؾى يىٍرمكفى أثكابى الميًت فاجعيفى ًبميصاًبًي
(7) :

فَّط ميًرأَّطاته كثىارى به الأَّطفري         رى عيػػػػػكا          كى ٍكا لىهي أىٍثكابىهي كتفجَّط  [الٌطكيؿ]فىرىمى

ًيًت فيغسمكنوي، كًفي ذلؾى قاؿى األفكهي األكدم أيضان رىٍمًي الثٍّيابً كبىٍعدى  فى إلىى المى  يىعمىدكي
(8) :

ا جى     [الٌطكيؿ]كا ًبمىاءو بىاًردو كًبًلٍسػػػػمىغو         فىيىا لىؾى ًمٍف غيٍسؿو سىيىٍتبىعيهي ًعبىري    ءكى

اف عميًو، كًفي تَّ ، كيككفي ذلؾى ًبشىدّْ ًقمىاش أىٍبيىضو رقيؽو مصنكعو ًمٍف ؾى ييكىفَّطف المًيتكبعدى الغسؿ 

ذلؾى قاؿى المييميؿي بًف ربيعةي 
(1)  :

مىٍيًه  ىبىاًطيى األىٍكفىػػافً  فاٍبًكيفى سىيٍّدى  ىٍكًمًه كاٍأديٍبأىػهي        شيدَّطٍت عى
 [الكامؿ]          (2)

                                                 
(2)

كاني. أٍفسىدى : كىرىل. البسات األسكد لمحداد:  مستمبات   .غاية الحزف: الرَّ
(3)

 .45، صديىانه  
(4)

 .مىٍدحي المٌيت كالثَّناء عميو:  التأبيف 

(5)
 .207، صالعصر الجاهمي ضيؼ، شكقي،  

(6)
 .49، صديكاأه  

(7)
 .15، صديكاأه  

(8)
 .15، صديكاأه 

(1)
 .84، صديكاأه  

(2)
 .جمع قبطية كىي ثياب مف كتاف بيض رقاؽ:  القباطي 
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، ييذىبي بًو إًلى الصَّبلًة، فقٍد كردى أفَّ رجبلن ًمٍف قبيمًة كمب قاؿى البنًو بأنوي "التىٍكًفيف"كبعدى 

سىييٍكًثري مفى الصَّبلًة عميًو إذا ىمؾى قبموي بقكلوً 
(3)  :

بلًتػي           يًّػػا        فىًإأٍّػي ميٍكًثره لىؾى ًفي صى كيٍأتي حى ٍمر ًإٍف هىمىٍكتى كى  [الكافر]أىعى

، إٍذ يقفكفى بًو ساعةن قيبيؿى الدٍَّفًف يستمتعكفى برؤيتًو عٍف "التَّطٍكديع"كبعدى ذلؾى ييمارسكفى طقسى 

َـّ ييكدعكنوي بالًذكًر كالدُّعاًء، كًفي ذلؾى قاؿى األفكهي األكًدم ، ث : (4)قربو

اًلحو ًحيفى ييدَّطكىٍر       ًذٍكرو صى ـي         ًبقيٍربو كى  [الٌطكيؿ]ً فيكا سىاعىغن فاٍستىٍمًتعيكا ًمٍف أخيكي

َـّ يبدأي الٌطقس الجنائزم  أىازىة"ث ع"، فىييكضعي الميتي عمىى "السير بالجى أٍم السَّريري كىكى " شىٍرجى

َـّ يسيري الرجاؿي ًمٍف أماـً الٌسريًر كخمفًو كتسيري النّْساءي ًمفى  شبيوه بالتَّابكت ًفي ببلًدنىا فمسًطيف، ث

: (5)الخمًؼ، كًفي ذلؾى قاؿى عبدةي بًف الٌطبيبي ٌيٍنديبي نفسوي 

ػػػػعي        ٍفرىةه        غىبراءى يىٍحًمميًأي إلىٍيها شىٍرجى ًمٍمتي بأىفى  ىٍصًرم حي  [الكامؿ]كلىقىٍد عى

كفى ًفٍتية لييـ أٍحسىاب  يىري ، ككانيكا يىتىخى كًفي البيًت السىابًؽ أشارى عبدة إًلى الحفرًة كًىي القىٍبري

كأٍنسىاب ًلعمميًة الدٍَّفًف كاإًلٍلحاًد كقٍد أشاىر ًإلٍييـ الميمىزَّؽي العىٍبدم، فقاؿ
(6) :

ًريًح التٍُّرًب أىطباً ي سىبان       ًلييٍسًأدكا ًفي ضى ـٍ حى ٍيرًًه ميكا ًفتيىغن ًمٍف خى كأىٍرسى
 [البسيط]    (7)

، كيجعؿي فكؽى  َـّ يكضعي فكقوي الخَّشىبي كبعدى ذلؾى ييكضعي المٌيتي كيسندي ًفي ضريحو ًمٍف تراب ث

َـّ تكضعي فكقوي الٌصفائحي الحجرٌيةي كالعريضةي بحيثي تيغىطّْي نكاحًييىا الشُّقيكؽ، حتىى الى  الٌتراًب كالطّْيًف، ث

َـّ تيعىدَّدي مناقبوي مراران كتكراران، مؤمنيفى بالبعًث كعدـً المكت،  تدخؿى دقائؽي التُّراًب عمىى كجًو الميًت ث

                                                 
(3)

 .320 المحبر، ص 

(4)
 .15، صديكاأه  

(5)
بيب   ٌّ  .50، ص1971، شرح يحيى الجبكرم، بغداد، دار الٌتربية، (ديكانو) شعر عبدة بف الٌط

(6)
بعة األخيرة، دار اليبلؿ، : ، تحقيؽالمفٌضميات الٌضبّْي، محٌمد بف يعمي،   ٌّ  .170، ص2004الٌدكتكر قصي الحسيف، بيركت، الٌط

(7)
 .عظامي:  أطباقي 
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، كأٍنشىدى : "كًفي ذلؾى قاؿى لبيدي بًف ربيعةي العامرمُّ البًف أخيوً  ـٍ يمٍت كلكنَّوي فىًنيى يا بنيَّ إفَّ أباؾى ل

: (1)يقكؿي 

ًطيػػػأا   شىبنا كى ذىا دىفىٍأتى أىبىػػاؾى فىاٍجػػػػػ       ػعىٍؿ فىٍك ىهي خى  [مجزكء الكامؿ]ٌكاً 

كأىػػا كا       ًسيهىا  ييسىدٍٍّدفى الليضي ػػػػػمًّا رى ػػا صي فىاًئحن صى  (2)كى

لىٍف يىًقيأىػا ػٍفػػػػ       ػسىاؼى التُّرىاًب كى ٍرًء سى ٍجػهى المى لىيىًقيفى كى
(3)   

ًأيأػا دثنا جى ، ًإٍذ ثىكىل جى َّـط اٍعتىًبػٍر ًبثىأىػػاًء رىٍهػػػ        ػًطؾى ثيػ
(4)   

ػػػػػرىا      ؼً  ٍبػرى المى عيػكا غي تىرىاجى ـٍ يىاًئسيأػػاػكى ًؽ ًمٍف أىًخيًه
(5) 

ًبيأػا  ًفٍظػػػػػ       ػتى فىمىٍف  تيػرىل أىبىدنا غى ػكىاًرـي ًإٍف حى ًتٍمؾى المى

ػػػػػا       رىة يىٍبتىًئٍسفى  ًبمىا لىًقيأىػػػػا ٍبرىبو كىًأعىاًج صى ًفػي رى
(6) 

مٍّبىاتو ًفي ميسيػػػػػػػٍك       ًح الشَّطٍعًر أىٍبكىارنا كىعيكأىػػػا  ميتىسى
(7) 

ًبيأىػػػا ـى تىًشيفي أىٍسمىاءي الجى ٍكًت يىػػػػػٍك        ًذٍرتي بىٍعدى اٍلمى حى كى
(8) 

، كًفي ذلؾى قاؿى عبدهي بًف  َـّ يتفرقكفى كجةي كاألقربكفى الميتى ث كبعدى الدَّفًف تبًكي الًنساءي كالزَّ
: (9)الطىبيب

دَّطعيػكا            ًتي         كىاألٍ رىبكفى إليَّط ثيَّـط تىصى كجى زى  [الكامؿ]فىبىكىى بىأىاًتي شىٍجكىهيفَّط كى

دىعي  يحي ًحيفى أيكى مىيَّط الرٍّ ٍبراءى ييٍكرىهي ًكٍرديهىا        تىٍسًفي عى كتيًرٍكتي ًفي غى

                                                 
(1)

 .180، ص1997، بيركت، دار األرقـ بف األرقـ، 1الٌدكتكر عمر فاركؽ الطبَّاع، ط: ، شرحديكاأه   

 .مىكاسر الجمد في الجبيف كالكـ كالحديد: الغضكف. الحجارة العريضة:  الٌصفائح (2)

 .ما دٌؽ منو:  سفاسؼ الٌتراب (3)

 .كالقبر ييسمَّى الجنف. المدفكف:  الجنيف (4)

 .عادكا:  تراجعكا (5)

 .اسـ مكضع: صارة. القطيع مف بقر الكحش:  الرَّبرب (6)

 .ىي المرأة : العكف. أكسية مف شعر: المسكح. كىك الٌمباس األسكد الخاص بالٌنساء في المآتـ. البسات السَّمب:  متسٌمبات (7)

 .ىي ابنة لبيد: أسماء. تخمش الكجو:  تشيف الكجو (8)

(9)
 .50 شعر عبدة بف الٌطبيب، شرح يحيى الجيكرم، ص 
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، فإفَّ أىؿى الفقيًد مكبعدى مكاراًة الميًت التراب كتصدع األىًؿ كاألقرب ، كبعدى مركًر األياـً فى

، إٍذ يعمدي األحياءي إلىى الدعاًء بالسقيا لمقبًر "زيارًة المكتىى كالسَّطبلـ عميهـ بالدُّعاء"يىقكمكفى بطقًس 

، داًعيفى السَّماءى بإنزاًؿ الماًء، لترطيًب القبًر كرًم ركحًو "ٌسقاؾى الليثي : "اٌلذم ٌضَـّ عظاموي بقكليـ

بىعي العطشىى، كًفي ذلؾى قاؿى الميتىمىمّْسي الضُّ
(1)  :

هي الدَّطٍهػػػري       أىايىاكيمىا ًفيمىا ييزىٍحًزحي ػٍت       مى زيٍحًزحى ًميمىيَّط ًإمَّطا ًمتُّ يىكمنا كى  [الٌطكيؿ]خى

ػا       كى يكال سىقىاؾى اللىٍيثي كىالقىٍطري يىا  ىٍبػري  مٍّمى مىى  ىٍبًرم فىقيكمىا فىسى فىميرَّطا عى

 السَّماء بالسيٍقيىا، كليسى فقٍط السيٍقيىا لمقبًر، بٍؿ لمببلًد كفًتي دعلكاكالخنساءي مفى الشَّاعراًت اؿ

:  (2)الًتي ضمت القبر، كًفي ذلؾى قالٍت الخنساءي 

ٍكبي مىرابيًع اللييكًث السَّطػػكاٍر       أىٍت  ىٍبػػػرىهي          صى مٍّ  [الٌسريع]أٍسقىي ًببلىدان ضي

كم ًفي القفػػاٍر   كمىا سيؤىاًلي ذاؾ ى إالَّط ًلكىػػػي          ييٍسقىاهي هىاـو ًبالرَّط

: (3)كقالٍت الخنساءي ًفي الدُّعاًء ٍبسيٍقيىا القيبكًر أيضان 

هي ًبلًزيًر الميٍزًف هىػػػطَّطاًؿ        ركحى فَّط أىعظيمىهي         كى ريحان جى  [البسيط]سىقىى اإًلله ضى

ٍ يىا لمقبكرً "كقٍد كردٍت أشعاره كثيرة ًفي باًب  ّي ، فقد دعا بذلؾى أكس بف "الدُّعاًء بالٌسٌّ

بياني(4)حجر ٌّ  كالٌنابغة الٌذ
. (6) كالميميؿ بف ربيعة(5)

قاؿى ابفي " االٍسًتٍسقاًء ًبالمكتىى"كما قدَّسى األعرابي المكتىى كاٍستىٍسقيكا بيـ السَّمىاءى، كًفي طقًس 

ـى : "قيتيبة مماف بف ربيعة البىاًىمي)إفَّ عظا ًفي تابكت، فإذا احتبسى عمييـي  (بمنجر)كانٍت عندى أىًؿ  (سى

                                                 
(1)

 .256، ص1970حسف كامؿ الٌصيرفي، جامعة الٌدكؿ العربٌية، د ت، : ، تحقيؽديكاأه  

(2)
 .52، صديكاأها 

(3)
 .78، صديكاأها  

(4)
 .105، صديكاأه  

(5)
 .32، صديكاأه  

(6)
 .27، صديكاأه  
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، أخرجكىىا فاستسقيكا بىيىا فسقٍكا نـً  ،(1)"المطرى قىٍد بىمىغىٍت دىرىجة تقديًسًيـ القبكًر أٍف سىاٍككا بىيفى الصَّ كى

ربكيا الًقبابى عميىيا، كًفي ذلؾى يقكؿي  نـً كضى كالقىبًر، فىقد طافيكا حكؿى القبًر كمىا طافيكا حكؿى الصَّ

 :(2)األٍعشىى

ـٍ         ًغ الميٍرتىًج ـي            كىمىا طىاؼى بالرٍُّجمى ـٍ كتيٍمًضيًهػػػػ مىٍيًه  [المتقارب]تىعيكدي عى

نـ  عمكيا القبرى ًإلػيان مثؿى الصَّ نـً كالقبًر ًفي طقًس الطَّكاًؼ فقٍط، بٍؿ جى ـٍ ييساكيكا بيفى الصَّ كلى

ييحمؼي بًو، كًفي ذلؾى قاؿى بشري بًف أًبي خازـي األىٍسدم
(3) :

ػػػػكران           اًرثىػػغى بًف ألـو          ًإلهنا تحمفيكفى ًبًه فيجي عىٍمتيـٍ  ىٍبػرى حى  [الكافر]جى

ٍزفً "كمٍف طيقيكًسًيـ بعدى الدٍَّفًف  ا فعمتوي امرأةه بعدى مكًت "ميحاكلغي االأتحاًر مف الحي ، كىذىا مى

ٍتوي، ًبعنايتيىا : "اٍبًنيا، كفييىا قاليكا إنَّيىا غبرٍت زمانان الى تىٍحًمؿ، ثَـّ رزقًت ًفي آخًر عىٍيدىىا كلدان ماجدان، رىعى

تىى سادى رفاقوي، بينمىا ىيكى عمىى رأًس غارىة، أحاطى بًو األعداءي، كفرَّ عٍنوي الرّْفاؽ، كعاديكا إلىى أٌمًو  حى

ـى الحدادً  ، كفييىا قاؿى ساعدهي بًف جؤيوي (4)"يخبركنىيىا بمكتًو، فأقامىٍت عميًو مراسي
(5) :

ـي   ًميػػػػ ٍ عيػهي          ييقىبٍّضي أٍحشىاءى الفيؤاًد، مي كيؿ]فىقامىٍت ًبًسٍبتو يىٍمعجي الًجٍمدى كى  [الٌطٌّ

بٍّها  ـي          تيسىاًئميهيـ عىٍف حي ٍتهيػ ٍبرىةو يىمَّطمى تىميػػػكـي ... إذا اٍأزىلىقىٍت ًمػٍف عى كى

ٍيدي بًف ثكري اليبلًلي محاكلةي انتحاًر امرأة بعدى الًحدىاًد بقكلوً  مى : (6)كييصكري حي

ٍيرنا ًفي األىبىاًعًد  كىاألىٍهػػًؿ    ييٍثأيكفى خى ٍيميهي  يىٍأديبيكأىػػػهي       كى كىرَّطٍت خى رَّط كى  [الٌطكيؿ]فىخى

مى  رىٍحًؿ  مىى ًغٍفمىًغ الأٍٍّسكىاًف كىًهيى عى يٍّ أيٍسًمعى هىاًتػػؼه       عى فىمىمَّطا دىأىٍكا ًلٍمحى

ًزيئىًغ كىالثٍُّكػػػًؿ  ٍشؾي الرَّط مىهىا كى فىقىامىٍت ًإلىى ميكسىى ًلتىٍذبىحى  أىٍفسىهىا       كأىٍعجى
                                                 

(1)
 .79، صالمطر في الشعر الجاهمي أبك سكيمـ، أنكر،  

(2)
 .89، صديكاأه  

(3)
 .97، ص1972الٌدكتكر عٌزة حسف، دمشؽ، منشكرات كزارة الثٌقافة، : ، تحقيؽديكاأه  

(4)
 .1/128، شرح ديكاف الهذلييف  

(5)
 .1/128 الٌسابؽ نفسو، المصدر  

(6)
 .82، ص1995، بيركت، دار صادر، (1)الدكتكر محٌمد يكسؼ نجـ، ص: ، شرحديكاأه  
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ـي االٍغًتساًؿ إالَّط بعد األىٍخًذ بثأًر المكتيكر"كًمٍف طيقيكًسيـ ًفي إظياًر الحزًف بعدى المكًت  " عد

:  (1)كًفي ذلؾى قالٍت الخنساءي 

ٍيضان بىٍعدى أٍطهىػػػاًر     ـٍ      غىٍسؿى العىكاًرًؾ حى مَّطمكيػػ ـي عىاران تيجى ٍأكي  [البسيط]فىتىلًسميكا عى

طقس الهامغ "كلمعرًب قبؿى اإلسبلـً طقكسيييـ ًفي عالـً األىٍركاًح، كأخصُّ بالٌذكًر 

الى ييٍقتؿي قىتيؿه كالى يمكتي ميته إالى كيخرجي ًمف رأسًو ىىامىة، فإٍف : ، كًفي ذلؾى قالٍت العربي (2)"كالصدل

اٍسقيكًني، : كافى مقتكالن كلـ يؤخذي بثأرًه، فإنَّيا تيناًدم اليىامىة عمىى قبًر المكتكًر عطشىى كىيى تقكؿي 

َـّ ينتيي كبيران  . اٍسقيكني صدٌية، كقٍد أحسى العربي اليىامىة كاستشعركىىا عمىى شىٍكًؿ طيرو يبدأي صغيران ث

كح كالعبلقات بينىيا ىىذا كقٍد تمثؿى الشَّاعري معاًني الرُّ
، فيذىا عبيدي بف األبرص يرًبطي بيفى (3)

كًح فيقكؿي  يًح كالرُّ : (4)الرّْ

 [البسيط]هىٍؿ أىٍحفه إالَّط كىأىٍجسىادو تىميرُّ ًبػػها        تىٍحتى التُّراًب كأىركاحو كىػأىركاًح        

َـّ الرٍَّأًس، كًفي ذلؾى قاؿى  ا يىٍستسقيىاًف أ ، ككبلىيمى أمَّا اليىامىة فإًنيىا تىصرخ، كأمَّا البيكـ فإنَّيا تىٍيًتؼي
: (5)عبيدي عبد العزَّل السبلًمي

اًرخاتي الهىاـً كاٍلبيكـي يىٍهًتؼي      ٍكزىهىػا        ًبها صى دىاكيغو الى يىٍأمىفي الرَّطٍكبي جى  [الطكيؿ]كى

كالبيتي السابؽي يدؿُّ عمىى أفَّ اليىاـ كالصَّدل شيئاًف مختمفاًف، كليسى شيئان كاحدان كمىا اعتقدى 

فى  اآلخركي
: (2)، كاعتقدى العربي بكجكًد البكمًة بالرأًس، كًفي ذلؾى قاؿى عبيد بف األبرص أيضان (1)

                                                 
(1)

 .59، صديكاأها  

(2)
إنيا طائر ينبسط في الجسـً فإذا ماتى اإلنساف أك قتؿ لـ يزىؿ يطيؼ : ىيى ًإحدل ىكاـ األرًض، كقاؿ المسعكدم: قاؿى أبك زيد:  اليامة 

لة كمصارًع القتمى  ٌّ ، كيتكاجد في الٌدياًر المعٌط بو مٍستىٍكًحشان يصرخ عمى قبره، كيككف ىذا الٌطائر صغيران ثـ يكبر حتى يككف كضرب البكـً
، كفي المّْساف: كالقبكًر، كقالكا . اليامة مف طيًر المَّيؿ، كىي الٌصدل: اليامة ىي أنثى الٌصدل كىك ذكر اٍلبيـك

.    ىي شدَّة العطش، كىي الٌدماغ نفسو، كحشكة الرأس، كىك ما يجيء مف الجبؿ مثؿ الٌصكت، كىك الٌطائر اٌلذم يطيري بالمَّيؿ:الٌصدل
 .2/3، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم، :اأظر

(3)
، 1999، (2)، العدد (13)، مجٌمة جامعة الٌنجاح لؤلبحاث، المجٌمد الهامغ كالٌصدل، صدل الٌركح في الٌشعر الجاهمي الٌديؾ، إحساف،  
 .635ص

(4)
 .51، صديكاأه  

(5)
 .127، ص1982، بيركت، مؤٌسسة الٌرسالة، صائد جاهمٌيغ أادرةالجبكرم، يحيى،   
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 [البسيط]أك ًصٍرتي ذىا بيكمىغو ًفي رأًس رىاًبيىغو       أٍك ًفي  ىرارو ًمفى األىرضيفى ً ٍركاًح      

، كًفي ذلؾى قاؿى لبيدي بًف ربيعةي  ٍكليىا تحمؽي األركاحي كالمقابري مجتمعي األركاًح الحيَّة، كحى
(3) :

ٍيري أصداءو كهػػػاـو         ـٍ غى  [الكافر]كلىٍيسى الأَّطاسي بىٍعدىؾى ًفي أقيػػػرو        كىالى هي

كاليىاـ تيٍخًبري األحياءى، ألنَّيا تراىيـ كتراقبييـ كتسمعي أخبارىىيـ، لذلؾى عمىؿى الٌدكتكري إحساف الٌديؾ 

اة المٌيت بقكًلًيـ لوي  ية، لمجسًد الميًّْت، كفًييا تفعؿي ىىاـ (4)"الى تىٍبعىد"مناجى ، بأنَّيا مناجاةي الٌركًح الحَّ

: (5)اإلنساًف بصاحًبيا، قاؿى أميةي بًف أًبي الٌصمتي 

كهػػا      أىبيكا الشَّطٍأعىاءى كالمىٍكري كا         فىتىجى  [الكافر]هىاًمي تيخًبريًأي بمىا تىٍستىٍشًعػػري

تييـ رَّ ـي األحياءى فقٍط، بىٍؿ نىفىعىٍتييـ كضى ـٍ تيخًبري اليىا كل
رىٍمي  "، ًلذا مىارسى العربي الٌطقس التىطيًيًرم(6)

ـٍ تىمىس طيبان "، إٍذ كانىٍت المرأةي "اٍلبىعىرىة ٍفشان، كلبسٍت شىرى ًثيىاًبيىا، كل مٍت حى يا، دىخى كجي إذىا تيكًفيى عٍنيىا زى

، أك شاةو، أك طائرو فىٍتفىتضي بًو، فىقىمما تفتضي بشيءو إالَّ  حتىى تمرى ًبيا سىنىة، ثيَـّ تيؤتىى ًبدابةو، أك حمارو

َـّ تراًجع بعد َـّ تخرجي فتعطىى بىعىرىة، فترًمي ًبيىا، ث ، ث ، كىىذا (7)" مىا شىاءىٍت ًمٍف طًيبو كغيرهً ىامىاتى

يًّْت الَّتي تيراقبي كتخبري كتضري كتنفعي، كقٍد أشارى لبيدي بًف  ٍزًف كطرًد ركًح المى الٌطقس ييدؼي إلىى فؾّْ الحي

: (1)أًبي ربيعةي إلى ذلؾى فقاؿى 

ػػها ؿى عىامي ـي       كاٍلميٍرًمبلًت إذىا تىطىاكى اكًر فيػػػػػهي ـٍ ربيعه ًلٍمميجى كىهي
 [الكامؿ]    (2)

                                                                                                                                               
(1)

عر الجاهمي الٌديؾ، إحساف،   كح في الٌشٌّ دالهامغ كالٌصدل، صدل الٌرٌّ ٌّ جاح لؤلبحاث، المجٌؿ ٌّ ، (2)، العدد(13)، مجمة جامعة الٌف
 .645، ص1999

(2)
 .51، صديكاأه  

(3)
 .172، صديكاأه  

(4)
 .653، صالهامغ كالٌصدل، صدل الٌركح في الٌشعر الجاهمي الٌديؾ، إحساف،  

(5)
 .2/133 مركج الٌذىب،  

(6)
 635، صالهامغ كالٌصدل، صدل الٌركح في الٌشعر الجاهمي الٌديؾ، إحساف،  

(7)
 .2/50، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم، – 

(1)
 .155، صديكاأه  

(2)
 .ات الزاددالٌناىؼً :  المرمبلت 
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ٍكًت كالقىٍبًر  ٍبسي البىبليىا"كمٍف طيقيكًسيـي ًفًي المى ، كىذا الٌطقس ييدؼي إلىى نىقًؿ النَّاقةي مٍف (3)"حى

مرحمةو إلىى مرحمةو إلبقاًء كظيفتىيىا لصاحًبيىا ًفي المرحمتيًف، فييى الناقةي التّْي حممٍت صاحبىيىا ًفي 

ٍشًر، كأمَّا طقسيىا أنَّيـٍ إذا ماتى منيـٍ كريـه بىمىكا : "حياتًو، كىيى اٌلتي ستحمموي بعدى المكًت إذىا نكًدمى لمحى

كا رأسىيىا إلىى مؤخرىىا، كترككىىا ًفي حفٍيرةو الى تيطعـٍ كالى تيسقى حتىى  ناقتوي أك بعيرهي فعكسيكا عينىقىيىا كأداري

ا أيحرقٍت بعدى مكًتيىا، كريبما سيمخٍت كميًمئى ًجمديىىا ثمامان  ، كفي ىذا الطقس قاؿ أبيك زيدي (4)"تمكتى كربمى

رممةي بًف المنذري )الٌطائي  : (5)(حى

ديكدً  رَّط الػخي اًت السىميكـً حى كىالبىبليىا ٍرؤيكسيها في الكىاليػػػا        مىاًأحى
 [الخفيؼ]    (6)

ـي الفىقعًسي مخاطبان  كًفي إشارةو عمىى أفَّ البىبليىا كسيمةي رككبو لممىحشًر، قاؿى جريبةي بًف األىشي

: (7)ابنوي 

اًة األىٍ ػػرىبي       صى ا اٍلكي  [الكامؿ]يىا سػىٍعدي إمَّطا أىٍهًمكىػفَّط فًإأًأػػي        أيكًصيؾى إفَّط أخى

يىٍأكىػػػبي  مىى اليىدىٍيًف كى ـٍ        تىًعبنا يىًخري عى ٍمفىهػػ الى أىٍعًرفىفَّط أبىاؾى يىٍمشي خى

بي   ػالحو         كتىقػي الخطيئغى إأَّطه هىكى أٍصػػكى مىى بىًعيرو صى كاٍحًمٍؿ أىباؾى عى

شًر أىركىبها إذا ً يؿى  ػٍعتى مىطيَّطػغن          في الحى مى  اٍركىبيػكا: كلىعىؿَّط ًلي ًممَّطا جى

ك بًف زيدو جريبةى ًفي  دي أفَّ البىًميَّةي تيعىدي لمبعًث كالحشًر كليسى لغيًر ذلٍؾ، مشاركة عمري كمٌما يؤٌك 

رأيًو، عندمىا كصَّى ابنوي عندى مكتًو، فقاؿ
(1) :

ًكٍدأًػي إذا فىارٍ تىأػػي        ًفي اٍلقىٍبًر راًحمغن برٍحًؿ  اًتػرو           [الكامؿ]اٍبأػيَّط زى

                                                 
(3)

 .قة حتى تمكتا الفَّ ري عىؽٍ :  البىًميَّةي  

(4)
 .2/307، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  

(5)
. 56، ص1963نكرم القيسي، بغداد، مطبعة المعادف، : ، تحقيؽديكاأه  

 .2/788، أشكة الطرب:    كاأظر

 .البراذع، أم الحمس:  الكاليا (6)

(7)
 .2/307، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  

(1)
 .2/309 ، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  
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اًشًر : ًلٍمبىٍعًث أٍركىبيها إذا  يؿى  ٍشًر الحى اظعأيكا         ميٍستىكثقيف معان  ًلحى

ك بًف زيدو كجريبةو، كذلؾى  ى بًو عمري ٍيًمري النٍَّبياًني أٍف يكصي ابنوي بنفًس مىا كىصى ـٍ يٍنسى عيكى كلى

ٍيًمري  حتىى تككفي الناقةي جاىزةن ليكـً النُّشيكًر كًفي ذلؾى قاؿى عيكى
(2) :

ٍركػػػكبي         [الكامؿ]أٍبأىيَّط الى تىٍأسى البىًميَّطغ إأَّطػػػها         ألبيؾى يـك أيشيكرًًه مى

مىى القيبكر"كمٍف طيقكسيـ ًفي أميكر القبًر كالمكًت أيضان  ، إٍذ كانيكا يعمديكفى إلىى (3)"العىٍقري عى

النَّاقًة ًبسيكؼو بيضاءى مصقكلةى، ثـي يىعقركنىيا، كيينىضّْحكف جكاًنبى القبًر بالدّْماًء، كفعؿى ذلؾى رجؿه عمىى 

، ألىطنبتي بٍؿ : قبًر النَّجاشي فقاؿى  ، كالكصؼي يقصري دكنىؾى لىٍكال أفَّ القكؿى الى يحيطي ًبمىا فيؾى

، ثَـّ عقرى ناقىتىوي عمىى قبرًه كقاؿى (4)ألسيبتي 
(5) :

يىاً ميٍه         ٍتهي صى مىى  ىٍبًر الأَّطجاًشيٍّ أىا ىًتي       ًبأىٍبيىضى عىٍضبو أىٍخمىصى  [الطكيؿ]عىقىٍرتي عى

كىاًحميٍه   مىٍيًه ًعٍأدى  ىٍبًرم رى مىى  ىٍبًر مىٍف لىٍك أىأَّطًأي ًمتُّ  ىٍبمىهي        لىهىاأىٍت عى عى

ـٍ يفعميكا مىا كصَّى بًو القيكا  ٍيبىةي بًف األٍشيىـ الفقعسي أبناءهي بالعقًر عمىى قبرًه، فإٍف ل رى كىكىصَّى جي

ٍيبىةي مكصيان  رى الدُّعاءى منوي عميًيـ بالشًَّر كاليىبلًؾ كاإلمبلًؽ كًفي ذلؾى قاؿى جي
(6) :

زى راكبي        رَّطاء، مىا ًبهىا        ًسكىل األىٍصرىخٍيًف، أىٍك ييفىكٍّ  [الطكيؿ]ٌإذىا ًمتُّ فاٍدًفأٍّي ًبحى

اًلػبي  ـى ًفي مىاؿو لىؾى الدَّطٍهرى حى مىيَّط  مىًطيَّطًتي        فىبل  ىا ـٍ تىٍعًقٍر عى فىًإف أىٍأتى لى

ابى ابفي  ما ىيك الباعثي كراءى ىذىا الطقًس؟ أجى تيرل ًلمىاذا عىقىرى األعراًبيي النَّاقةى عمىى القبكًر؟ كى

إنَّما كانيكا يفعمكفى ذلؾى مكافأةن لمميًت، عمىى ما : "السًَّيًد عمىى ىىًذه األسئمًة فيمىا كتبوي عمىى كامؿ المبٌردً 

                                                 
(2)

 .2/309 الٌسابؽ نفسو، المصدر  

(3)
 .2/366 الٌسابؽ نفسوالمصدر  

(4)
 .2/366، لكامؿ في المُّلغ كاألدب المبٌرد، ا 

(5)
 .2/366 الٌسابؽ نفسو، المصدر  

(6)
 .2/308، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  
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ًإنَّما فعمكيا ذلؾى ألفَّ اإلبؿى كانٍت : ، كقاؿى آخركف(1)"كاىف يعقرهي مفى اإلًبًؿ ًفي حياتًو كينحرهي لؤلٍضياؼً 

ـى المكتىى إذا بىًميىٍت، فكأنَّيـ يٍثأىركفى ليـٍ فًييا، كقاؿى آخركفى أيضان  إذا ىانىٍت عمىى المٌيًت : تأكؿي عظا

أنَّيا بىقايا : "، كرأىل الٌدكتكر إحساف الديؾ(2)(اإلبؿ)نىفسوي فمٍف باًب أٍكلىى أٍف تيكفى أنفسي أمكالًو أٍم 

طقسو جنائًزٍم قدًيـ، ينساؽي ًفي سياًؽ تكفيًر الٌطعاـً لركًح المٌيًت التي ترتاحي لكجكدًه، كليسى اليدؼي 

ـي المىحاكًيجً  إفَّ طقسى العقًر عمىى القبكًر قىريفي طىقًس : ، بىٍيدى أنَّي أقكؿي ًفي ذلؾى (3)"مٍف كراًء العىٍقًر إطعا

ٍبس البىبليىا" فىبل عجبى أٍف يككفى الباعثي كاحدنا كىكى إعدادي الٌناقًة رككبةن ليكـً حشرو أك نشرو أك " حى

. بعثو 

ّه مقٌدسي قامٍت ًبًو  ٌّ كأيان كافى الباعثي كراءى الطَّقًس، فإنّْي أرىل أنَّوي طقسه جماًعيّّ جنائًزٌم

ـى بًو الفردي، كمثاؿي ذلؾى ما ركاهي أبيك عمي القالي ا قا مىمىة الدٍَّكسي، : "الجماعةي كمى ك بًف حي لىمَّا ماتى عمري

، مرَّ بقبرًه ثبلثةي نىفىر مف أىًؿ يىٍثربى قادميف مف الشاـً  ـي بفي : ككافى أحدى مٍف تحاكـى إليًو العربي اٍلًيٍد

تًيؾ بف قيس بف ىىٍيشة بف أيميَّة بف معاكية، كحاطب بف قيس  كا اامريئ القيس، كعى بف ىىٍيشىة، فعقري

ـي قصيدةن مطمعييىا(4)"ركاًحمىيـ عمىى قبرهً  :  فقاؿى اليٍد

اًد الأَّطاًر ميٍشتىرىًؾ اٍلًقػٍدًر      ـى رىمى زَّطأن       عىظي ػػػرى مَّطًت األٍثراءي ًمٍأؾى مي  [الٌطكيؿ]لىقىٍد ضى

: كقاؿى عىتيؾي بًف قيسي قصيدةن مطمعييىا

أىاًعًؿ      ٍيرى حاؼو كى كًد كاٍلمىٍجًد كالأَّطدل      طىكىاؾى الرَّطدىل يا خى  [الٌطكيؿ]ًبرىٍغـً اٍلعيمىى كاٍلجي

 

: كقاؿى حاطبي بًف قيسي قصيدةن مطمعييىا

ـي    مٍّػػػػ ٍكلىهي فىتيسى كـي اٍلمىعالي حى َّـط أىٍعظيمػان       تىحي مىى اٍلقىٍبًر اٌلذم ضى  [الٌطكيؿ]سىبلـه عى
                                                 

(1)
 .2/310، في معرفغ أحكاؿ العرب بمكغ األرب األلكسي، محمكد شكرم،  

(2)
 .2/311 الٌسابؽ نفسو، المصدر  

(3)
 .656، صالهاـ كالٌصدل، صدل الركح في الٌشعر الجاهمي الٌديؾ، إحساف،  

(4)
 .2/143، بيركت، دار الكتب العممٌية، د ت،  األمالي القالي، اسماعيؿ بف القاسـ، 
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كالقصائدي الٌثبلثةي تحمؿي ًفي ثناياىا طقكسان كثيرةن ًفي المكًت، فمٍنيىا السَّبلـي عمىى األىٍمكاًت، 

. (1)، كالتىٍأبًيف، كالبيكاء، كالدُّعاء بالسيقيا لمقبكر"الى تىٍبعىد"كالٌدعاءي لييـ 

ٍمرىًة عميه"كمٍف طيقيكًسيـي ًفي أمكًر القىٍبًر  بُّ الخى ٍمرىًة عمىى "صى ًمدى األعرابي إلى صىبّْ الخى ، فقٍد عى

ٍمرىًة يىشربكفى  القبًر، كىذا ما فعموي ندماءي األٍعشىى بعد مكًتًو، إٍذ كانيكا يىجمسكفى عمىى قبرًه كيطيكفكفى بالخى

ـي الطَّاًئي زكجتىوي أٍف تينىًضحى  ى حات مى قبرًه، إرضاءن لركحًو، ككصى اء دكرهي سكبيكا كىٍأسىوي عى حتىى إذا مىا جى

: (2)قىٍبرهي بالخمرًة قائبلن 

فَّط ًبهىا  ىٍبػًرم   يًّا فاٍأًضحى ٍمًر رى  [الٌطكيؿ]أىماًكم، إمَّطا ميػتُّ فاسٍػعىٍي ًبأيٍطفىػغو      ًمفى اٍلخى

ٍمًر  مىى اٍلخى ٍردو الٍعتىمىٍجأىا عى ٍمًر ًفي رىٍأًس شاًرؼو      ًمفى األيٍسًد كى ٍيفى اٍلخى فىمىٍك أىفَّط عى

ٍمًر عمىى القبًر أمراف ىما أٍف تذكقىيا ركحي المٌيًت، أك أٍف ييرىطَّبى ثىرل : كالباعثي ًفي صىبّْ الخى

ٍيوً  : (3)قبرًه، كًفي ذلؾى قاؿى قيسي بًف ساعدهي يرًثي نىًديمى

ػداكيػػػمىا    مىى  ىٍبرٍيكيمىا لىٍستي بىاًرحػػػان     ًطكىاؿى المَّطيالي أك ييجيبي صى ـي عى  [الطكيؿ]      أي ي

كٍّ ثػراكيػػػػمىا  ـٍ تىذيك ىاهىا تيرى ػػػغو     فىإٍف لىػ ٍيكيمىا ًمٍف ميدامى مىى  ىٍبرى       أىصيبُّ عى

 

 

 

 

: طيقيكسي اٍلًكهىاأىًغ كالسٍٍّحر: المبحث الرٌابع

                                                 
(1)

 .2/144، 2/143،،  األمالي القالي، اسماعيؿ بف القاسـ، 

(2)
 .93، ص1997، بيركت، دار الكتاب العربي، 2يحيى بف مدرؾ الطَّائي، ط: ، شرحديكاأه  

(3)
مىاسغ البصريَّطغ البصرم، صدر الٌديف عمي بف أبي الفرج،   ، 1983، بيركت، عالـ الكتب، 3مختار الٌديف أحمد، ط: ، تحقيؽالحى
1/215. 
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 في (2)"الٌزجر، كالفٍأؿ، كالطٍّيرة كالفراسغ كالٌذكاء" كما يٌتصؿ بيا مف (1)الًكيانةً إٌف كجكدى 

المجتمع العربي قبؿ اإلسبلـ لدليؿ قاطع عمى كجكد ثقافة عممية بمفيكميا الكاسع في الٌزٍمكانٌية 

ٍف يتعاطى عممنا دقيقنا كاًىننا، كمنيـ مىٍف كاف ييسمّْى المنٌجـ كالٌطبيب  الجاىمية، فالعرب سمَّت مى

مكىكب، لو قدرة خفٌيةه خارقةه عمى االٌتصاؿ باألركاح، ذك عمـ غزير، - عادة–؛ كالكاىف (3)كاىننا

بيدى أٌف . ، اٌلتي تعرفو بدكرىا عف الغيبٌيات(4)"االٌتصاؿ باآللية"يستعممو في دفع األذل مف خبلؿ 

. (5)اإلسبلـ الحنيؼ نيى عنيا جممة كتفصيبل

: (6)قاؿ الٌشاعر تأىبَّطى شرِّا في كاىف

مى طيكًؿ التَّطأائي كىالمىقىاؿى  ك       عى  [الكافر]        (7)قٍ أىال أٍبًمٍغ بىًأي فىٍهـً بًف عىٍمرو

اًميٍّ لىمَّطػا        رىأىل أىثىًرم كى ىٍد أىٍأهىبتي مىالىهٍ  مىقىاؿى الكىاًهًف اٍلجى
(8) 

                                                 
كىتبى يكتيبي كتابةن، ككىييفى كىيىانىةن إذا صار كىاىننا، كرجؿه كاىفه مف : معركؼ، ككىيىفى ًكيىانةن مثؿ: ، كالكاىفي (كىيىفى )ىي مف الفعؿ :  الًكيانة(1)

، كًحرفتيو الًكيانةي، كالكاىف ىك اٌلذم يتعاطى الخبر عف الكائنات في مستقبؿ الزماف كيدَّعي معرفة األسرار، كيزعـ أفَّ لو  قكـً كىيىنةو ككييىفو
ابف : اأطرتابعنا مف الجف، ككانكا يركّْجكف أقاكيميـ الباطمة بأسجاع تركؽ الٌسامعيف كيستميمكف بيا القمكب، كيستصغكف إلييا األسماع، 

 .(كىيىفى )، ماٌدة 5/39، لساف العربمنظكر، 

 .3/128، أهايغ األرب في فأكف األدب الٌنكيرٌم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكٌىاب،  (2)

 .3/128، لساف العرب: اأظر  (3)

 .6/755 عمي، جكاد، المفٌصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ،  (4)

:  في القرآف الكريـ قاؿ تعالى (5)
كف)  . 77: يكنس. (أىًسحره ٌىذىا كال ييفًمحي الٌساًحري
. 81: يكنس. (ما جٍئتـي ًبًو السٍّْحرى إٌف اى سىييٍبًطميو... ) 
كفى )  ـٍ أىٍنتيـٍ ال تيٍبًصري . 15: الٌطكر. (أىفىًسٍحره ٌىذىا أى

. 439، صالمعجـ المفهرس أللفاظ القرآف الكريـعبد الباقي، محٌمد فؤاد، : اأظر
: كفي الحديث الٌشريؼ، قاؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ* 

. [فصٌدقو، لـ تيقبؿ لو صبلة أربعيف يكمنا.... مف أتى عٌرافنا ] 
. [العيافةي، كالٌطيىرة، كالطٍَّرؽي، ًمفى الًجٍبتً ] 
. [ال عدكل، كال طيرة] 

 .409410ـ، ص2001، مصر، مكتبة الٌصفا، 1، طرياض الٌصالحيف مف كبلـ سٌيد المرسميفالٌنككٌم، يحيى بف شرؼ، : اأظر

 .55ـ، ص1996، بيركت، دار صادر، 1طبلؿ حرب، ط: ، إعداد كتقديـديكاأه  (6)

 .القكؿ: المقالة. التباعد:  التٌنائي (7)

 .قدح الشَّراب مف فٌضة أك نحكىا:  الجاـ (8)
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ٍثعىـ، فقاؿ كاىنيـ أركني أثره حٌتى أخذه : فمناسبة األبيات الٌسابقة أفَّ تأٌبط شرِّا أغار عمى خى

فالٌشاعر يبٌيف . ىذا ماال يجكز في صاحبو األخذ: لكـ، فكفؤكا عمى أثره بكاىف، فمٌما رأل أثره قاؿ

، بؿ كقاـ عمى خدمة األصناـ (1)"بنكع مف القداسة"اٌلذم يقكـ بو الكاىف اٌلذم اٌتسـ " الكيانة"طقس 

ـٌ . (الكاىف)، فالٌشاعر يأتي بمٍف يقكـ بالٌطقكس(2)بأقكاؿ مسجكعة، كعٌبر عف منافرات العرب ث

ـٌ يبٌيف  (بالجامي)كسمككو  (مقاؿ الكاىف)يصؼ  اٌلذم يشرب الخمرفي أثناء تأدية الٌطقكس الٌدينٌية، ث

كمف . (3)"أف ال تعٌمؽ حباليـ بحبالو: "ما في الكاىف مف قدرةو عمى معرفة الغيبٌيات كينصحيـ

. أف يترككه حٌتى ال يقع فييـ شرّّ  (الفأؿ)

بدايات الٌشعر )يبٌيف ترابطنا طقسيِّا بيف الًكيانة كاألقكاؿ المسجكعة - في اعتقادم–كما سبؽ 

. ، كالقداسة، كسمككات العبادة في خدمة األصناـ(قدرة الكاىف في المعرفة)، كالغيبٌيات (العربي

كالٌسؤاؿ اٌلذم أطرحو في ىذا المقاـ، ىؿ يمكف اعتبار الٌشعر العربي قبؿ اإلسبلـ تعابير طقسٌية 

تؤٌدل مف خبلليا طقكس العبادة كالكيانة كالقداسة؟؟ في الكاقع سنترؾ اآلتي مف بحثنا يجيب عف 

. ىذا الٌسؤاؿ

كأٌما في اإلسبلـ، فقد ندر ذلؾ جدِّا حٌتى .... ككانت إصابة الكٌياف قبؿ اإلسبلـ كثيرة جدِّا "

رئي مف الجٌف، كالثٌاني إخبار الٌرئي لو : ككاف عمميـ يقـك عمى ثبلثة أنكاع ىي. (4)"كاد يضمحؿ

المنٌجمكف، كالفرؽ بينيا كبيف العرافة، أف األكلى مختٌصة باألمكر : بما يحدث في األقطار، كالثٌالث

عيزَّل سممة الكاىف، كشٌؽ بف أنمار : المستقبمٌية كاألخرل باألمكر الماضية، كقد اشتير مف الكٌياف

بف نزار، كسيطيح بف مازف بف عٌساؼ، كطريفة الكاىنة، كزبراء الكاىنة، كخنافر بف التكأـ الحميرم، 

كسممى اليٌمدانٌية الحميرٌية، كعفيراء الكاىنة الحميرٌية، كسكاًد بف قارب الٌدكسي، كفاطمة بنت مر 
                                                 

 .460ـ، ص2003، القاىرة، مؤٌسسة المختار، 2 ط،( ضايا، كفأكف كأصكص)األدب الجاهمي؛  يكسؼ، حسني عبد الجميؿ،  (1)

 .460 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص (2)

 .56، تأٌبط شرِّا، صالٌديكاف  (3)

 .3/270، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (4)
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كأرل في ذكر أسماء الٌسحرة كأعماليـ كعددىـ كسماتيـ، أف ذلؾ مٌما تأٌثرت بو العرب . (1)الخثعمٌية

. (2)مف الثقافة الييكدٌية كالفارسٌية

االستدالؿ ببعًض الحكادًث الخالية عمى الحكادث اآلتية : " طقس جاىمي يقـك عمىالكيانةك

بالمناسبة أك المشابيًة الخفٌيًة، اٌلتي تككف بينيما، أك االختبلط، أك االرتباط، عمى أف يككنا معمكلٌي 

، أك ما يككف في الحاؿ عٌمة لما في االستقباؿ؛ كشرط ككف االرتباط المذككر خفٌيا ال  أٍمرو كاحدو

أك ىي عمـ التٌنجيـ اليادؼ إلى اإلخبار عف غيبٌيات الماضي كالحاضر . (3)"يٌطمع عميو إاٌل األفراد

، كأٌما الٌسحر فيك عمؿ الٌساحر المؤٌثر عمى األركاًح كالقكل األخرل مف خبلؿ الجٌف (4)كالمستقبؿ

. كالشيطاًف لباعًث الفائدًة اٌلتي تعكدي عميًو أك عمى غيًرهً 

كالكيانةي كالٌسحري طقكسه جاىمٌيةه، مارسيا العربي في أسكاًقًيـ العاٌمة، فقد عرضت العرب 

 بنت كىىب حميمةى الٌسعدٌيةى أف تعرضى آمنةصبيانىيا عمى العٌرافيف لمعرفًة مستقبًمًيـ، فمقد سألت 

عمى عٌرافي سكًؽ عيكاظ، كقد أتت عٌرافنا مف بني - صٌمى ا عميًو كسٌمـ–محٌمدا بفى عبًد اً 

ـٍ : "ىذىيؿ، فمٌما رآه صاحى كقاؿى  ا لىييكسّْرىفَّ آليىتىكي . (5)"إٌنني أرل غبلمن

االستدالؿ بأصكاًت الحيكاناًت، كحركاتيا، كسائًر : "كىك" الٌزجر"كمف طقكسيـ في الكيانًة 

االعتبار بأسماًء الٌطيًر كمساًقًطيا "، أك ىك (6)"أحكاًليا، عمى الحكادًث كاستعبلـ ما غابى عنيـ

                                                 
: كاأظر. 6/771، المفٌصؿعمي، جكاد، : كاأظر. 3/307 – 3/275،بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

. 2/87ت، .، المكتب العالمٌي لمبحكث، دار مكتبة الحياة، دالمستطرؼ في كٌؿ ففٍّ مستظرؼاألبشييي، شياب الٌديف محٌمد بف أحمد، 
 .179ت، ص.فكزم عطكم، بيركت، دار صعب، د: ، تحقيؽالبياف كالٌتبييفالجاحظ، : كاأظر

 كاف عدد الٌسحرة اثنيف كسبعيف رجبلن، سبعكف مف بني إسرائيؿ، كرجبلف مف فارس، فأسمـ الٌسبعكف فصمبكا، كلـ يسمـ الفارسٌياف  –(2)
ذخائر "، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة "ركايغ أبي سعيد الحسف بف الحسيف الٌسكرم"الميحبَّطر؛ حبيب، أبك جعفر محٌمد، : اأظر". فأفمتا

 .388ت، ص.الٌتراث العربي، د

 .3/274، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (3)

 .1/59، مكاسـ العرب الكبرل حٌمكر، عرفاف محٌمد،  (4)

 .2/222 المرجع الٌسابؽ نفسو،  (5)

 .3/307، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (6)
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، . (1)"كأنكاًئيا، فتسعد أك تتشاءـى  كيككفي الٌزجري بالٌنظًر إلى الٌطيًر، فإٍف تيامف في طيرانًو فيكى سانحه

ف جاء مف الخمًؼ فيك قعيده  ، كا  ف استقبميـ فيك ناطحه ، كا  ف تياسرى فيك بارحه كا 
ٌنما يفعمكف ذلؾ (2) ، كا 

، كفي اختباًر الٌزكجاًت كغيًر ذلؾى   .في حاًؿ األمًف كالخكًؼ، كالحرًب كالٌسمـً

رىابي مف أشيًر الٌطيكًر اٌلتي اكالغر ، فمف خبلًلًو أيخًبرى ميٌرة األسدٌم عف خيانًة زىجى  العربي

، ىكيت عبدنا ليا حامينا،  يا بعيدنا عنيا في سفرو زكجًتًو، فقد كانت مف أجمًؿ الٌنساًء، كلٌما كافى زكجي

 بعدى ميٌدةو كلكٌنيايا نفسي مكتةه مريحةه خيره مف الفضيحًة، كرككًب القبيحة، : كعندما ىٌمت ًبًو قالت

سىرىٍت عمى أٍمًرىا كقالت لمعبدً  يا العاًئًؼ : جى احضر مبيتي الٌميمةى، فأتاىا فكاقىعىيا، كقد عرؼ بذلؾى زكجي

خيره قميؿه كفضحتي نفسي، كشيقىٍت شىيقةن : مف الغراًب الٌناعًب، فندمت الٌزكجةي عمى ًفعمًتيا كقالتٍ 

كاًع األسدم الجاىمي فماتت، كفي ذلؾى قاؿى ميٌرة بفي الرَّ
(3) :

ى اهللي ربُّ الٌأاًس  ٍفقيكدىةن حيفى تيٍفقىػػدي       (فاً رى )لىحى ٍيتىغن        كىأىٍهًكٍف ًبهىا مى  [الطكيؿ]مى

مىٍيًؾ ميسىهَّطػػدي  ٍجدو عى ػػغه        كىال أىأىا ًمٍف كى لىعىٍمريًؾ مىا تىعتىاديًأي ًمٍأًؾ لىٍكعى

سىؿي بفي عامًر بًف عيمٍيرةى الجاىمي، فقد بعثوي كالديهي عامري  ا الحى كا بالغراًب أيضن كمف اٌلذيفى زجري

، كأخذكا مالىوي، كأٌما عاجنةي فقد كجدى ماالن كعادى إلى قكًمًو،  معى أخيًو عاجنة إلى تجارةو، فأسرهي بنك أسدو

ْـّ الحسًؿ اسمو  ا لـ يكف مف أ ، يبحث عنو، فمٌما دنا (شاكر)فدخمت الٌريبةي قمبى عامر، فبعثى أخن

، فقاؿى في أسًرهً  شاكري مف األرًض اٌلتي بيا الحسؿ، أخبره الغرابي بذلؾى
(4) :

ػاًة القىطىػػاةي         كى ىٍكؿي الليرىاًب ًبهىا شىاًهدي        بٍّريًأي ًبالأَّطجى  [المتقارب]تيخى

أىال  ىٍد دىأىا أىػػػاًزحه          ًفدىاءه  لىهي الطٍٍّرؼي كالتَّطاًلدي : يقكؿي 

لىًكٍف أىبيكأىا أىبه  كىاًحػدي  ػػػػهي         كى ـٍ تىكيٍف أيمُّأىا  أيمَّط أىخه لى
                                                 

 .(عاؼ)ت، مادة .، بيركت، المؤٌسسة العربٌية، دار الجيؿ، دالقامكس المحيط الفيركز أبادم، مجد الٌديف محٌمد بف يعقكب،  (1)

 .3/312، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (2)

 .3/319 الٌسابؽ نفسو، المصدر (3)

 .3/313 الٌسابؽ نفسو، المصدر  (4)
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ـى الميرى  ـه        فىًأٍع اًتػػػػػ بي كالكىالػػدي بٍّ تىدىارىكىًأي رىٍأفىغن حى

: ثَـّ سأؿى عنوي شاكر فأخبر بمكانًو فاشتراهي مٌمف أسرىهي بأربعيفى بعيرنا، فمٌما رجعى قاؿى لوي أبكهي 

 ".اسعى ًبًجدّْؾى ال ًبكدّْؾى "

ـٍ يكف زجري الغراًب في معرفًة فجكًر المرأًة أك قدكـً المنقًذ فقط، بؿ نفَّرى نعيبي الغراًب  لى كى

: (1)العربى في أسفارىـ كترحاًليـ، فقد تكٌجسى الٌنابغةي في سفًرًه مف سماًع نعيًب غرابو فقاؿ

دي          بَّطرىأىا الليرىابي األىٍسكى ًبذىاؾى خى ـى البىكىاًرحي أىفَّط ًرحمىتىأىا، غىدنا      كى  [الكامؿ]زىعى

ـٍ يتشاءىـ العربي مف صكًت الغيراًب فقط، بؿ تشاءمكا مف أكصاًفًو، فإذىا سيؿَّ ريشيوي يدؿُّ ذلؾى  كل

، فإف كافى أبقعنا بشَّرى بفرقةو بيف األحباب كقطيعة، كقٍد صٌكرى ذلؾى الٌنفكر مف (2)عمى خبرو آتو 

: (3)أكصاًفًو عنترةي بفي شٌداد بقكًلوً 

ـي الليرابي األىٍبقىػعي  رىل ًببىٍيًأًه جى ـٍ أتىكى َّطػػػعي       كى ظىعىفى اٌلذيفى ًفرىا ىهي
 [الكامؿ]  (4)

مىمىافي ًباألىٍخبىاًر هىشٌّ ميكلىػػعي  أىاًح كىأىفَّط لىٍحيىٍي  رىٍأًسًه       جى ًرؽي الجى حى
(5) 

ػػػعي  ييٍصًبحى كىاًحدنا يىتىفىجَّط ٍرتيهي أالَّط ييفىرٍّخى عيشَّطػػػػهي       أىبىدنا كى فىزىجى

عيكا ـى فىأىٍكجى ا كا لىيًمي التَّطمى ـٍ         ىٍد أىٍسهىري ًإفَّط اٌلذيفى أىعىٍبتى ًلي ًبًفرىاً ًهػػ
(6)   

افى كالغرابي يجرم الٌدمكعى، كيشعؿي  ، كيأتي باألخباًر الككارًث، كييشغؿي الباؿى بصياًحًو، األىشجى

ـي الفرقةى كييذىبي المكٌدةى، كفي ذلؾى المعنى قاؿ عنترةي  كيفقدي الٌشعكرى بأخباًرًه، يقي
(7) :

اًأػػػي      كىأىٍجرىل أىٍدميًعي ًمٍثؿى الآللػػي   احى الليرىابي بًه شىجى  [الكافر]ًإذىا صى

                                                 
 .105، صديكاأه  (1)

 .3/135، أهايغ األرب في فأكف األدب الٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد عبد الكٌىاب،  (2)

 .94، ص2004الخطيب التٌبريزم، بيركت، دار الكتاب العربي، : ، شرحديكاأه  (3)

 .اٌلذم فيو سكاد كبياض:  األبقع (4)

نىاحً  (5) ًرؽي الجى  .متناثر الٌريش:  حى

 .الٌميؿ الٌطكيؿ:  ليؿ الٌتماـ (6)

 . 130، صديكاأه  (7)
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ػػاًؿ   ًبالًهٍجرىاًف ًمٍف  بىٍعًد الًكصى زىايىا        كى كىأىٍخبىرىًأي ًبأىٍصأىاًؼ  الػػرَّط

غيرىابى البىٍيًف، مىا لىؾى كيؿَّط يىػكـو         تيعىاًأديًأي كى ىٍد أىٍشلىٍمتى بىاًلػػػػي  

في أشعاًرًىـ، فقد قاؿ أبك ذيؤيًب اليذلي " الٌزجر"كلقٍد أكثرى الٌشعراءي الجاىميىكفى مف ذكًر 

:  (1)فيوً 

رىل بىٍيأىأىا يىكـى اٍستىقىمىٍت ًركىابيػهىا      دَّطثىؾى اٌلذم       جى ٍرـً ًمٍف أىٍسمىاءى حى  [الٌطكيؿ]   أىًبالصُّ

ٍرتي لىهىا طىٍيرى الشٍّمىاًؿ فىًإٍف تىكيٍف      هىكىاؾى اٌلذم تىٍهكىل ييًصٍبؾى اٍجًتأىابيهىا     زىجى

ا، فإذىا ما نشزىٍت، فإٌف لمٌطيًر رأيو في إبقائيا  كقد يأًتي طبلؽي الٌزكجًة مف زجًر الٌطيكًر أيضن

: (2)أك طبلًقيا، كىذا ما ذىبى إليًو عمرك بف قميئة بقكلو

هىا طيميكحي حيبَّط ًبهىا لىكال الٌأكل كى هىا       كى خىؼَّط أىًصيحي فَّطٍت كى ارىًتي خى    أىرىل جى
 [الٌطكيؿ]  (3)

هىػا ـي طىٍيري الزٌاًجًريفى سىًأيحي مىى أىٍجـو شىًخيسو أيحيكسيػهي       كأىشأ  (4)   فىًبيًأي عى

، كفي  ، فإٌف العطاءى كالخيرى ال يمنعوي الٌزجري كالعطاءي كالمنعي أمراًف الحاكـي الفصؿي بينىيما الٌزجري

ـي الٌطائي ىذىا المعنى قاؿ حات
(5) :

مَّطػا عىطىػاءه ال ييأىٍهًأهيهي الٌزجري  ػػػػاًأعه فىميػبىيٍّفه       كىاً  ، ًإمَّطا مى  أىمىاًكمُّ
 [الٌطكيؿ]    (6)

ـٍ في شيؤكًنيـ، فإفَّ منيـ مف أنكرهي، كمف فعموي طمبنا  مىتىيي ٍف مارسى العربي الٌزجرى كجعمكهي بىٍكصى كا 

لمٌسبلمًة كافى مشؤكمنا، كىذا ما ذىبى إليًو عمقمةي بف عبدة بقكلو
(7) :

ٍشػػػؤكـه       ًتًه ال بيدَّط مى مىى سىبلمى ريهىػػػا      عى مىٍف تىعىرَّطضى ًلٍمًلٍربىاًف يىٍزجي  [البسيط]كى

                                                 
. 27، ص2003، بيركت، دار صادر، 1أنطكنيكف بطرس، ط: ، تحقيؽديكاأه  (1)

 
 .14، ص1965، القاىرة، المنٌظمة العربٌية لمٌتربية كالثٌقافة، 2حسف كامؿ الٌصيرفي، ط: ، شرحديكاأه  (2)

فَّتٍ  (3)  .               نشزتٍ : طىمىحىت. ارتحمت:  خى

 .مٌضطرب:  شخيس (4)

 .65، صديكاأه  (5)

 .الٌطرد كالمنع كالٌنيي: الٌزجر. يكفو:  يينىٍيًنييوي  (6)

، ط: ، شرحديكاأه  (7)  .56، ص1996، بيركت، دار صادر، 1نسيب مكاـر
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، فبل نىٍفعه منيا كال رجاءه، كىذا ما (1 )"عاجبلت الٌطيرً "كمف العرًب مٍف خٌصصى اإلبكار في 

: (3) بقكلو(2)ذىبى إليًو ضابئ بفي الحارًث بفي أرطأة البرجمي

ٍيًثًهفَّط يىًخيػبي       ا كىال عىٍف رى ػاحن مىا عىاًجبلتي الطَّطٍيًر تيٍدًأي ًمفى الفىتىى       أىجى  [الٌطكيؿ]كى

كمف العرًب مف أنكرى الٌزجرى إنكارنا كامبلن في تيامنو كتياسره، كىذا ما ذىب إليو الميرٌقش 

: (4)األكبر بقكلو

ـٍ         اًت حى مىى كاؽو كى كيٍأػػػتي ال      أغديك عى لىقىٍد غىدىٍكتي كى    [مجزكء الكامؿ]كى

ـي كاألىيىػػػػا      ًمًف كاألىيىاًمفي كاألىشاًئػـٍ   فىًإذىا األىشىاًئ

دو  ًبدىاًئػػـٍ  مىى أىحى ػػػذىاؾى ال خػيره كال      شىرٌّ عى  ككى

أٌنيـ يشتٌقكف مف اسـ الٌشيء : "، كقاعدتيـ فييا(5)"كالٌطيىرىةي  الفأؿي "الكهاأًغ كمف طقكًسيـ في 

ـٌ يرقبكفى حركاًتًو، كبعدى ذلؾى قٍد (6)"اٌلذم يعاينكف كيسمعكف ، كتككف الطيرة برمًي الٌطيًر بحصاةو، ث

، كمف ذلؾ أٌف العربى تشاءمت مف الجرادًة، فعندما خرجى الٌنابغة مع زياد بف  يتشاءمكفى كقد يتفاءلكفى

، رأيا جرادةن، فقاؿى زيادي  ، كمضى الٌنابغةي كلٌما رجعى قاؿى : سيار يريداًف الغزكى : (7)حربه ذاتي ألكافو

ًبيري             (ًزيىاده )ييبلًحظي ًطيىرىةن أىبىػػػدنا  مىا ًفيهىا خى  [الكافر]ًلتيٍخًبػػرىهي كى

مىى ميتىطىيٍّرو كىهيكى الثٌبيػكري  ـى أىأَّطهي ال طىػػػػػٍيرى ًإالَّط          عى تىعىمَّط

                                                 
 .ىي أٌكؿ ما يرل اإلنسافي مف الٌطيكرً :  عاجبلت الٌطير (1)

 .ىػ30 شاعره مخضرـه، تكفي عاـ  (2)

 .3/319، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (3)

 .77، صديكاأه  (4)

 .3/143، أهايغ األرب في فأكف األدب الٌنكيرم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكٌىاب،  (5)

 .6/791، المفٌصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (6)

 .3/321، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (7)
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 ، كمف العرًب مٍف أنكرى الٌطيرةى، فعندما أغارى السُّميؾي بفي الٌسمكًة عمى قكـو يينكركفى الٌزجرى

، كسرؽى نيكقيـ، كلٍك تطٌيركا لعممكا بقيدكًمو، كفي ذلؾى قاؿى الٌسميؾي بف الٌسمكةً  ـٍ نيبىيي
(1) :

ـٍ يىتىعىيَّطفيكا      ـٍ طىٍيره فىمى مىرَّطٍت ًبًه ـٍ           كى  [الٌطكيؿ]فىبىاتى لىهي أىٍهؿه خبلءه ًفأىاؤيهيػ

ـى بػً  ا حٌتى ال يسمعكا عطاسى الٌناًس " العطاسً "كمف العرًب مٍف تشاءى ًلذا بىٌكركا  صباحن

ذا سمعكا أحدىـ عاطسنا قالكا بؾى ال بي، أسأؿي اى أف يجعؿى شؤمىؾى بؾى ال بي، كفي : فيتشاءمكف، كا 

 (2)ذلؾ قاؿى امرؤ القيسً 

ٍأًب فىٍعـً الميأىطَّطًؽ      [الٌطكيؿ]كى ىٍد أىٍغتىًدم  ىٍبؿى العيطىاًس ًبهىٍيكىؿو      شىًديدو مىشىؾٍّ الجى

بفي ا، كفي ذلؾ قاؿ طرفةي (سمكة في البحًر أك داٌبة)كما تشاءـى العربي مف العاطكًس 

: (3)العبدً 

مَّطعي   بًح، ظىٍبيه  ميصى مرَّط  يبىٍيؿى الصُّ مَّطغه     كى  [الٌطكيؿ]لىعىٍمًرم لىقىٍد مىرَّطت عكاطيسي جى

فى بيؤسىاًؾ مىا  يىتىكى َّطعي ؟  فىمىٍف تىٍمأىًعي ًرٍز نا ًلعىٍبدو يىأىاليػػهي       كىهىٍؿ يىٍعديكى

ا  طُّ كالحبكب"كمف طقكس العرًب في الكيانًة أيضن ، كطقسييـ في ذلؾ "الطَّطٍرؽي بالحصى كالخى

يا ببعض؛ فيمكح ليـ حينئذو ما يعمـ بو  أنَّيـ كانكا يعمدكف إلى حصيات قد أعٌدكىا، فييطرؽي بعضي

ا لو بيف يديو : "فقد قاؿ عنو ابفي األعرابي" الخطٌ "جكاب السؤاؿ، كأٌما  يقعدي الحازم، كيأمر غيبلمن

فيخٌط خيطكطنا عمى رمؿو أك تراب، كيككف ذلؾ منو في ًخفَّةو كعجمة كي ال يدركيا العد كاإلحصاء، 

َـّ يأمره فيمحكىا خطيف خطيف كىك يقكؿ ، فإف كاف آخري ما بقيى مف "ابني عياف، أسرعا البياف: "ث

ف كاف قد بقيى خطّّ كاحد فيك عبلمةي الخيبة كالحرماف . (4)"خطيف فيك النَّجاح، كا 
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ٍنديبنا بَّرى الٌشعري الجاىمٌي عف ىذا الٌطقس، كفيو قاؿ الراجزي يصؼي جي قد عى كى
(1) :

مىى شىقَّطٍيًه كىاٍلمىٍشكيػػػػكًؿ     [الرجز]   يىٍحًجؿي ًفيهىا ميٍقًمزي الحجػػػػػكًؿ      بىٍلينا عى

ػػػػػكؿي      كىالزَّطام  كالرَّطا أيَّطمػا تىٍهًمػػػػيؿي  طٍّ الىـو ألػؼو  مىٍكصي    ًبخى

طُّ يىًد الميٍستىٍطًرًؽ المىٍسؤكًؿ    خى

كقد أٍكًلعى جرافي العىٍكًد ًبيذا الٌطقس كقتى العشاء بؿ افتخرى بطرًؽ الحصى كالخطّْ عمى الرَّمؿ، 

: (2)كفي ذلؾ قاؿ جراف

طٍّ في األرًض ميكلىع  ٍيػرى أأَّطًأػػػي     ًبمىٍقًط الحىصى كاٍلخى  [الٌطكيؿ]عىًشيَّطغى مىالػي ًحيمغه غى

ػٍكلػي كي َّطػعي  ػطَّط ثيَّـط أيًعيػػػديهي      ًبكىفٍّػيى كاٍلًلػػٍزالفي حى طُّ كىأمحػك اٍلخى أىخي

بٍيدى أفَّ مف العرًب مىف أنكرى ىذا الطَّقس، كفي إنكارًه قاؿ لبيدي بفي ربيعة
(3) :

ػى     كىالى زىاًجرىاتي الطَّطيًر مىا اهللي صػػػاًأعي  كاًربي ًباٍلحىصى  [الٌطكيؿ]لىعىٍمريؾى ما تىٍدًرم الضَّط

كما ذىىىبى أبك ذيؤيب الييذلي إلى ما ذىىبى إلٍيًو لبيدي فقاؿ
(4) :

ـٍ يىميٍت        " الرَّطمؿً "لىٍك كافى بػً : يىقيكليكفى ًلي  [الٌطكيؿ]كىالطَّطرَّطاؽي يىٍكػػًذبي ً يػميها    " أيشىػٍيبىغي "لى

إذ استدلُّكا عمى طبيعة صاحب " ً راءةي كؼٍّ اليىد" مف الكيانة، كمف طقكسيـ فييا الفراسغك

، كقد أشارى إلى ىذا الٌطقس أعشى باىمة فقاؿ(5)الكؼ كعمى ما سيحدث لو مف أحداث
(6) :

اًئرم   ٍدتىًأي ضى  [الٌسريع]      اٍأظيػري إلػى كىؼٍّ كىأىٍسرىارًهىػػػػػا        هىػػٍؿ أٍأتى إٍف أىٍكعى
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بيىًغ عمى الكاهف لباعث الشٍّفاء"كًمف طقكسيـ في الكيانة  فيك الطَّبيب " عٍرضي الصٍّ

كاألبمؽ  (عرَّاؼ اليمامة)الميشٌخص لممرض، كفي ذلؾ يقكؿ عركةي بفي حزاـ في رباح بف جبمةى 

: (1)(عرَّاؼ نجد)األسدم 

ٍكمػػػػػهي      كىعىرَّطاًؼ أىٍجدو إٍف هيمىا شىفىيىاًأػػي    ًغ حي عىٍمتي ًلعىرَّطاًؼ اليىمامى  [الطكيؿ]جى

كأمَّا طقكسيـ في السحًر فيي قديمة ًقدـ الدّْيف، كالٌسحري جزءه مف الٌديف بؿ ىك أىـٌ أجزائوً 
(2) ،

مرجعوي الشيطاف، كجذكرهي تمتدُّ إلى المحاكلة لمسيطرًة عمى األركاح كالقكل األخرل مف خبلًؿ الجفّْ 

إدراؾ الميمؾ، كالقضاء عمى األعداء، كالتأثير عمى : كالشياطيف لمعالجًة أمكرو حياتيَّة كثيرة منيا

األزكاج؛ إبقاءن لمحبّْ أك إخماده، أك ميداكاة العاشؽ، بالنباتات، أك بالقراءة عمى الجمر، أك دفف 

. (3)السحر في المقابر، أك االستعانة بالخرزات المسحكرة كالرَّقى كالعكذات كالٌتمائـ كالكياف المقٌدسيف

، فيي كثيرة كمتنكّْعة، كمنيا (4)"الخرزات كاألحجار كالعزائـ"كمف طقكسيـ في السحًر 

، كقد ذكرى (5 )ىي تراب مف قبر ييسقى منو العاشؽي : ، كتسقى لمعاشؽ فيسمك كقاؿ المٍّْحياني"السَّطمكاأغ"

: (6)عركةي بفي حزاـ أف ليا فائدة عبلجية، قاؿ

ٍمػكىةو إالَّط كى ىػٍد سىقىيىػػػػػاًأي   [الٌطكيؿ]فىمىا تىرىكىا ًمٍف ريٍ يىغو يىٍعًرفىاًأػػػهىا      كىالى سى

: (7)في تغير الحبّْ كالكد، فقاؿ فييا" السَّمكانة"كقد أشارى عنترةي بف شٌداد إلى القٌكًة التأثيرية لػً 

يَّطرىٍتًأي عىٍف هىكىاًؾ مىطىاًمػعي        ٍمكىةن       كىالى غى ٍلتي في الدَّطٍهًر سى اكى قًٍّؾ الى حى حى  [الٌطكيؿ]كى
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ا  " اٍلهأَّطمىغ"، فاستعممكا "استجبلبي الأٍّساء  مكبى الرٍّجاؿ"كمف بكاعث استعماؿ الخرزات أيضن

، (الفطسغ، كالقىبىمىغ، كالدَّطردبيس)بالينَّمة، بالمَّيؿ زكج كبالنَّياًر أىمة، كمنيا  (رقيتيوي )أخٍذتيوي : قائميف

: (1)كفييا قاؿ الٌشاعر

ـً  ٍأظىػ فىٍطسىغو        كالدَّطٍردىبيس تىماًئمنا في المى مَّطٍعفى ًمف  ىبىػؿو لىهيفَّط كى  [الكامؿ]        (2)جى

ٍمػدو شىٍيظىػـً  كيػؿُّ جى فىاٍأقادى كيؿُّ ميشىذَّطبو مىًرًس اٍلقيكل        ًلًحباًلًهفَّط كى
(3) 

ـٍ في خرزة  ٍقيىتييي ٍذتيو بالدَّردبيًس، تديرُّ العرؽى اليبيس، كتىٌذري الجديد : قكليـ" الدَّطٍردىبيس"كأمَّا ري أىخى

. (4)كالٌدريس

: (5)كفي الدَّردبيس قاؿ أحديىيـ

رزاًت عٌأػػي       فمىف ًلي مف عبلىجو الػدَّطردبيسً   ىطىٍعتي القىٍيدى كاٍلخى
 [الكافر]       (6)

رائر تعمد إلى لبسيا حٌتى يميؿى "خرز الٌضرائر"كمف أنكاع خرزاتيـ  ، فقد كانت النّْساءي الضَّ

ييا فتمنع الحبؿ، كمنيا  (العيقرة)إلييا بعمييا دكف ضٌرتيا كمنيا خرزة  ٍقكى تشٌدىا المرأةي عمى حى

ًمب" ٍقيىتييىا" اليىٍنجى كىذه الرقية تيدؼي . (7)"أخذتو باليىٍنجًمب فبل يىًرـ كال يىًخب، كال يزؿ عندى الطَّنيب: "كىري

يو، إٍف أقبؿى ": "ًّ كىرىار"إلى الرجكع بعد الفرار كالعطؼ بعد البغض، كأمَّا رقيةي الخرزة  يا كرىاًر كيرّْ

ـٍ في  ٍقيىتييي ريو مف فىٍرجًو إلى ًفيو، كأمَّا ري ٍف أىٍدبىرى فىضي يو كا  يا ىمرةي اىمًريو، ًمٍف اٍسًتًو إلى : "(اليمرة)فىسيرّْ

". ًفيو كماًلو كبىًنيو
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عي الخرزاًت عمى  ، كدعكا ليا "خرزات الميمؾ" كسيمّْيت بػً تيجاف ممككهاككانت العربي تضى

: (1)بالحفظ كالٌصكف، كلىعىؿَّ لبيد بف ربيعة أشارى إلى ذلؾ بقكلو

، حٌتى فىادى كالشَّطٍيبي شىاًمؿي  غن     كىًعٍشريفى زاًت اٍلميٍمًؾ ًعٍشريفى ًحجَّط رى رىعىى خى
 [الٌطكيؿ]      (2)

تحت فٌص الخاتـ أك في زرّْ القميص أك في " الخصمغ"كمف طقكسيـ في الخرزات جعؿ 

، كفي ذلؾ قاؿ العطفغحمائؿ السَّيؼ إذا دخمكا عمى السمطاف كالخصكمة، كمنيا الكجيية، ك

: (3)أحديىـ

ٍصمىغن )ييعىمٍّؽي غيرم  ٍأًطقي          (خى ٍصمىغه غير مى ـٍ خى مىٍيكي مىاًلي عى ـٍ      كى  [الطكيؿ]في ًلقىاًئًه

كباعثييا الكقاية كالعبلج، كىي التي " التَّطمائـ كالعكذات المعٌمقغ بها"كمف الٌطقكس الٌسحرٌية 

، ألنَّو يرقى بصاحب اآلفة كالحمى "الرَّاقي"تمنع اآلفات كاألمراض، كالكاىف اٌلذم يقكـي بيا ييسمَّى 

، (الحبلؿ كالحراـ كىي مف األضداد)كمعناىا " البٍسمة"كالصرع، كيأخذي أجرنا ميقابؿ ذلؾ كييسٌمى أجره 

اًحبو قاؿ بسبل بسبل، أم آميف : قطَّعى اي مىطاؾ فيقكؿ اآلخر: "ككاف الرَّجؿ إذا دىعىا عمى صى

، كقد أشارى حميد بف ثكر اليبللي إلى ذلؾ بقكلو(4)"آميف
(5) :

كَّطاغو ًبكىفَّطٍيًه ًدٍرهىمىا     ٍربى صى ـٍ يىكيٍف عىٍف تىميمىغو         كىالى ضى ؽى طىٍك نا لى  [الٌطكيؿ]تىطىكَّط

ٍكالن ًلدفًع العيف عنو، كقد رأيتي في "الكىٍحمىغ"كمف تىمائميـ  ، كقد جعمكىا لمٌصبٌي اٌلذم بىمغى حى

: (6)شعر امرئ القيس ما ييشيري إلى ذلؾ فقاؿ

ـى ميٍحًكًؿ            ٍثؿً فىـً  ميٍرًضعه        فأىٍلهىٍيتيهىا عىٍف ًذم تىمائ ٍبمىى  ىٍد طىرىٍ تي كى  [الٌطكيؿ]ًؾ حي
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ة لؤليتاـ سيٌميت بػً  كأنَّو كاف عندىـ تمائـ خاصَّ لى تمؾ " تمائـ األيتاـ"كى لباعث حمايتيـ، كا 

: (1)التمائـ أشار الميميؿ بف ربيعة بقكلو

كىاًسػرنا        يىٍمسىٍحفى عىٍرضى تىماًئـً األٍيتػاـً             ديكًر حى بَّطاتي الخي  [الكامؿ]كتىقيكـى رى

كلـ تكف الٌتمائـ لمكلداف الٌرضع فقط، بؿ كانت ىناؾ تمائـ ضد القتًؿ كضد الٌطعف كتيسمَّى بػً 

: (2)، كقد أشارت إلى ذلؾ الخنساءي بقكليا"ر يغ الفرساف"

ميػٍر             [الرمؿ]يىٍطعىػفي الطَّطٍعأىغى الى ييٍرً ئيػػػػها       ريٍ يىغي الرَّطاً ي كىالى عىٍصبي اٍلخي

ـي شائعةى االستعماؿ في العصر الجاىمي، فإفَّ منيـ مىف أنكرىا أماـ القكل  ٍف كانت الٌتمائ كا 

: (3)األخرل كالمكت اٌلذم البدَّ منو، كذىب إلى ىذا المعنى أبك ذؤيب اليذلي بقكلو

ػػغو الى تىٍأفىػػػعي          ًأيَّطغي أىٍأشىبىٍت أىٍظفىارىهىػػا       أىٍلفىٍيتى كيؿَّط تىًميمى ذا المى  [الكامؿ]كىا 

يا كأراد (4)"ريٍ يىغي المرأة الفارؾ"كمف الطَّقكس السحرية المشيكرة في الرَّقى  ، فإذا كرىت المرأةي زكجى

 تٍشمىٍموي، كدىبكر تيٍدبره(5)ًبأيفكًؿ القمر، كًظؿّْ الشجر، ًشماؿ: "سفرنا فإنَّيا تقكؿ لو
 فبل (7)، كنكباء تنكٍبوي، شىيىؾ(6)

 حصت أثره، كنكاة نىأت داره، كركثة حصاة: "، ثَـّ ترمي في أثره حصاةن كركثةن كبعرةن، كتقكؿ(8)"اٍنتىقىٍش 

: (10)، كفي ىذا الطقس قالت فارؾي لزكجيا(9)راثت خبره، لىفىعىٍتوي ببعرة

ٍيثي اأتكل              ٍكثىغن حى ؿى اٍلعىٍيسي ضحػىن       بىٍعدى الٌأكاًة رى  [الرجز]أىٍتبىٍعتيهي إذا رىحى

ًلٍمأَّطأًم الأَّطكل  ٍيًث كى ٍكثي ًلٍمرى     الرَّط

                                                 
 .77، صديكاأه  (1)

(2)
 .48، صديكاأها  

 .143، صديكاأه (3)

 .المرأة التي تكره زكجيا:  الفارؾ (4)

 .الٌريح الشماليَّة:  الشماؿ (5)

 .الريح الغربية:  دبكر (6)

 .أصابو الشكؾ:  شىيىؾ (7)

 .اخرج الشكؾ مف الٌرجؿ:  انتىقٍش  (8)

 .3/7، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (9)

 .3/7 الٌسابؽ نفسو، المصدر  (10)
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: (1)كقاؿ آخر يصؼي الٌطقس نفسىو

اةي     حىصى ٍكثىػغه كى ٍشؾى بىٍيًأًه        أىكاةن تىمىٍتػهىا رى ٍمفىهي لىمَّطا رىأىٍت كى  [الٌطكيؿ]رىمىٍت خى

عىاتي  رىاثىٍت ًبؾى األىٍخبىاري كىالرَّطجى كى ىالىٍت أىأىٍت ًمٍأؾى الدٍّيىاري فىبلى دىأىٍت       كى

اؿي ًمٍأؾى شىتاتي  ؽى التٍٍّرحى ٍت لىؾى اآلثىارى بىٍعدى ظيهيكرًهىا       كىالى فىارى حىصى كى

ا  ، لقد كاف العربي في (2)"ريٍ يغي الحيَّطغ إلخراجها مف جحرها"كمف طقكسيـ السحرية أيضن

الجاىميَّة يستعممكفى الرُّقيةى إلخراج الحيَّة مف جحرىا، كىذا يتطمَّبي مف الرَّاقي ببلغةن لفظيَّة مسجكعة 

، كالٌراقي بذلؾ يحمؿي القدرات السحرية ذات القداسًة، (3)كمف الٌرقية عزيمة ال يمتنع منيا الشيطاف

التي تجعؿي منو قكةن قادرةن عمى إخراج الحيَّة مف جحرىا، كمف العرًب مىف جعؿى القسـى با القكةى 

: (4)الدَّافعةى لمحيًَّة بالخركج، كىذا ما ذىبى إليو أيميَّةي ابف أبي الٌصمت بقكلو

ـي  ٍحرًهىا آًمأىػاتي  اهلًل كاٍلقىسى هىػا      ًمٍف جي ٍتفىغى الرَّطٍ شىػاءى أىٍخرىجى يَّطػغى الحى  [البسيط]كىاٍلحى

ـي  زى ػا ًباٍسًمها  اإلٍأسىافي أىك سىًمعىٍت      ذىاتى اآللًه ييرىل  فػي سىٍعًيها رى إذا دىعى

ـي  ػػ مى ٍحرًهىا الحى مَّطغه لىػٍكالى اٌلذم سىًمعىٍت       ىٍد كافى ًأيَّطتيهىا  في جي ٍمًفهىا حي ًمػٍف خى

ـي حى أىػابه  ٍمؽي ميٍختىًمؼه كالقىػٍكؿي  كالشٍّيى ػغو      كىالخى ٍيػري  كىاًدعى كىػؼٌّ غى ًديده كى

ـي  ػػًم ٍبػػفى ًبهىػا      ًلأىػاًفػثو يىٍعتىػًريًه اهللي كىالكى إذا ديًعيػفى ًبأىٍسمػاءو أجى

ـي  اءى تىٍطمىعي، في أٍأيىػاًبهىا  عىشىػ ػذَّطبىهىػا     عىٍرجى ػافىغي رىبٍّ كػافى عى لىػٍكالى مىخى

ـي  مى ك ىػٍد بىكىٍتػهي فىذىا ىػٍت  بىٍعضى مىٍصدىً ًه      فىمىٍيسى في سىٍمًعهىا مٍف رىٍهبىغو  صى

لىٍيسى بىٍيأىهي  ـٍ كىٍيػؼى تىألىفيػهي      كى أيػهىػا أ ـي ـفىكىٍيػؼى يىأمى ػا  يٍربػى كىالى رىًحػ

                                                 
 .3/8، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

 .642، صالميفٌصؿ في أدياف العرب  (2)

قىا)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر،  (3)  .(رى

 .57، ص1934، بيركت، المطبعة الكطنية، المكتبة األىميَّة، (1)بشير بمكت، ط : ، جمعوديكاأه  (4)
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الحكَّاء أك الرَّاقي، إذ يىٍرفعي صكتو، كيصفؽ بيديو أماـ جحر الحٌية، " ر يغ الحٌيغ"كيجرم 

مهيٌددنا الحيَّةى بالعزائـ
: (2)، كفي ىذا المعنى قاؿ عنترةي الٌطائي(1)

مىٍيًه كىأٍرعىدا      ؽى الحاكم عى ٍف أٍبرى  [الٌطكيؿ]ييًفيتي الٌأفكسى  ىٍبؿى أٍف يىقعى الرُّ ػػى      كا 

: (3) قكلوعف الٌرقية كالتَّصدية، كذلؾ ما ذىىبى إليو عمرك بف شأس في بىٍيدى أفَّ بعضى الحيَّاًت عصية

اتىمكهىا، فىمىا آبكا، كىالى ظىفىركا       خى ـى الرُّ اةي لىهىػػا      كى كهىا، فىمىا  ىا اهىري  [البسيط] ىٍد جى

استسقاءي السَّطماء بالكٌهاف كالعرَّطافيف كالممكؾ المقدَّطسيف كالٌسادة "كمف طقكسيـ الٌسحريَّة 

، فالكجو األبيض ييستسقى بو السماء فقد قاؿ (4)األجكاد، أك بأحد أعضائهـ ككجكههـ أك أيديهـ

ا : (5)األعشى في ىكذةى بف عمٌي الحنفي ماًدحن

رىعا      ـٍ صى ارىعى الأَّطاسى عٍف أىٍحبلىًمًه ـي ًبًه     لىٍك صى  [البسيط]ٌأغىرُّ أىٍبمىػجي ييٍستىٍسقىى اللىمػا

ادقيف األسياد كمى أفَّ أعرابيِّا جاء إلى النَّبي ،كقد استسقت العربي بكجو األشراؼ الصَّ – فقد ري

أتيناؾ كما لنا ظىبيه يًغطُّ، كال بعيره يًئطُّ، فقاـ صمى ا عميو كسمـ : فقاؿ- صمى ا عميو كسٌمـ

َـّ قاؿ الميَـّ اسقنا غيثنا ميغيثنا تريعنا غىدىقنا طبقنا : يجرُّ رداءه حتَّى صعد المنبر فرفع يديو إلى السَّماء، ث

رعى، فما ردَّ يده إلى نحًره حتَّى التقت السَّماءي بأبراًقيا  نافعنا غيرى ضارٍّ تمؤلي بو الضرعى كتنبتي بو الزَّ

َـّ  قاؿ- صمى ا عميو كسمـ–كجادت بمطرو غزير، فضحؾ الرَّسكؿي  ً درُّ : حتَّى بدٍت نكاجذه ث

 :(6 )يا رسكؿ ا، كأنَّؾ تريدي قكلو: أبي طالبو لك كاف حيِّا لىقرٍَّت عيناهي، فقاؿ عميٌ 

ٍجًهًه      ًثمىاؿي اٍليىتىامىى ًعٍصمىغه ًلؤلرىاًمػػػػًؿ      ـي  ًبكى ا  [الٌطكيؿ]كىأىٍبيىضى ييٍستىٍسقىى اللىمى

                                                 
ـ، 2003، رسالة ماجستير، إشراؼ الدكتكر إحساف الٌديؾ، جامعة النجاح، الحيَّطغ في الشعر الجاهمي عبد ا، محمكد صبرم،  (1)

 .118ص

 .4/308 الحيكاف،  (2)

 .81، ص1976، بغداد، مطبعة النجؼ األعمى، شعر عمرك بف شأس األسدم الجبكرم، يحيى،  (3)

 .337، صركبكلكجيغ الصكرة في الشعر الجاهميتأف حسيف، قصي،  (4)

 .143، صديكاأه  (5)

 .67، ص ديكاأه (6)
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: رمز الٌطقس كأثره في الٌصكرة الفأيغ: المبحث األٌكؿ

 نابعة مف أثر التجارب ءةال بد لئلبداع الفنّْي مف مصادر مضيئة، كتككف ىذه اإلضا

كرة الفنيَّة في ثكب إبداعي رامز، كمف غير اإلنصاؼ   أف – مثبلن –اإلنسانيَّة الطقسية في الصُّ

نتذكؽ أدبان دكف البحث عف جذكره كفي محيطو التاريخٌي كاإلنساني كالحضارم، فاألسمكب النَّقدم 

ةن سطحيَّة ساذجة، كأما جذرىا  الكصفي التقميدم يفصؿي بيف الصكرة كجذكرىا كمحيطيا، فتغدك فجَّ

ة كغنية، فيو  فييبس كيتجمد أك يذكب مع التراب، كانطبلقان مف ذلؾ أرل أف الرَّمز ىك لغة خاصَّ

 كالحركة ةصكت خفي كمحرؾ ميـ لمٌصكرة، كما أنَّو اإليماء بالجكارح يحمؿ معنى الٌرجاحة كالرزاف

. (1)كالتمكج كاالضطراب كاالنقباض كاالنضماـ

كبما أفَّ الٌطقكس مجمكعة مف الحركات، فإفَّ الٌرمز يغني ىذه الحركات دالالتو رمزيَّة 

كسيمة إدراؾ ما ال يستطيع "تستدرؾ انحرافات النقد القديـ في معاممة النص اإلبداعي، فالرمز 

التعبير عنو بغيره، فيك أفضؿ طريقة ممكنة لمتعبير عف شيء ال يكجد لو أم معامؿ لفظي، ىك 

 كالٌرمز كذلؾ ىك النَّاقد األدبي الفذ اٌلذم يمد .(2)"بديؿ شيء يصعب أك يستحيؿ تناكلو في ذاتو

جسران تحميميان بيف الٌظاىرة االجتماعية اإلنسانٌية كطقكسيا فالكقكؼ عمى األطبلؿ في الميزاف الٌنقدم 

الٌرمزم مف حيث الٌداللة يختمؼ عنو في الميزاف الٌنقدم الكصفي القديـ المحدكد األدكات 

 فاألطبلؿ رمز لحٌب الكطف تجيش بالعكاطؼ الٌنبيمة، أٌما بكاؤىا كالكقكؼ عمييا فيك ،كالمساحات

ىي الكطف المفقكد أك حجارة مقدسة كبقايا "تصكير ألحاسيس الجماعة كتراتيؿ دينية ميمة، بؿ 

سة، كأٌما المرأة فيي عبارة عف مجمكعة مف ا كما يتقمص الطمؿ أركاح األسبلؼ الدّْر(3)"ىيكؿ ديني

، كىي رمزه مف رمكز (المثاؿ كالتمثاؿ )الرمكز التي تجمع صفات اإللية عشتار، فتغدك المرأةي 

                                                 
(1)

. (رمز)، ماٌدة ، لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي 
(2)

 .153، ص1983، بيركت، دار األندلس، (3) ط الصكرة األدبيغ،ناصؼ، مصطفى،   

(3)
 .125، صالمطر في الٌشعر الجاهميأبك سكيمـ، أنكر،   
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الطمؿ الرَّامز إلى االستقرار كاألمف الدَّارسيف، كأما الرحمة عبر الصحراء فيي رحمة البحث 

األسطكريَّة عبر المسافة الزمنيَّة الماضية الزاىرة، كأما الخمرة فميست مف سمات المجتمع العربي 

. البلىي، الماجف، بؿ تأخذ رمكزنا أخرل
 

  :رحمغ العبكر مف الحاضر المجدب إلى الماضي الجميؿ- 1
 

نَّى بعضي العمماء عمى األدب الجاىمٌي كحياة أصحابو، فكسمكا عصرىىـ بالجيؿ  لقد تىجى

إنَّو الٌزماف : "مستنديف إلى التفسير الٌديني المنقطع عف جذكر الٌطقكس الجاىمٌية كرمزيتيا، فقالكا

، كحتى تنجمي لنا الحقيقة الحياتيَّة عف (1)"الذم كثر فيو الجٌياؿ، كىك عيد الجيؿ الذم ال عمـ فيو

، فالميجمع عميو (2)ىذا العصر ال بدَّ لنا أٍف نبحثى عف األصًؿ كالجذر الكتشاؼ الحضارة الميٍندرسة

أفَّ العربى كارثك الحضارات جميعيا، كالكارث يٌتسـ بالغنى المكركثي، كالعمؽ الحضارم، كالسمك 

. األدبي كليس عكس ذلؾ

كمف األمثمة عمى ىذا التجنّْي كصؼ الٌدكتكر عمراف إسماعيؿ فيتكر شعر امرئ القيس بأنَّو 

، (3)"إنَّو ال يعبّْر عف عكاطؼى جماعيَّةو : " يعبّْر عف لحظاتو نفسيَّة جنسيَّة صريحة، فقاؿ عف غزلو

دَّ تمامنا، كما شارؾى الٌدكتكر يحيى  كلك أٍسبىرى الباحثي آلةى النقًد األنثركبكلكجيَّة الرمزيَّة لقاؿ الضّْ

، كبذلؾ يككف قد (4)الشامي الدكتكر عمراف في كصًفًو األدبى الجاىمٌي أدبنا كصفيِّا تقريرينا كاقعينا

 Poetical or)فصؿى األدبى عف جذكره، كلك أعمؿى الباحثي دالالًت الرَّمًز الشّْعرٌم أك الجمالٌي 

Aesthetic Symbol)(5) في الٌنصكًص األدبيَّة الجاىمٌية ال نقشعى األفؽي الحضارمَّ فييا؛ ألنَّو 

                                                 
الشعر الجاهمٌي؛  الشكرل، مصطفى عبد الشافعي، :كاأظر. 1/15، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)
 .15، ص1986، القاىرة، دار المعارؼ، (1)، ط(تفسير أسطكرم)

 .38، ص1987، بيركت، دار المناىؿ، (1)، ط(دراسغ أقديَّطغ)المأهج األسطكرم في تفسير الشعر الجاهمٌي؛ أحمد، عبد الفٌتاح محٌمد،   (2)

 .68ـ، ص2005، عٌماف، دار المناىج، (1) ط،(دراسغ في األدب الجاهميٌ )شعر اللزؿ عأد امرئ القيس؛  كتابيو،  (3)

 .49، ص1997، بيركت، دار الفكر العربي، (1)، ط(شاعر الٌمهك كاللزؿ كالٌطمؿ)امرؤ القيس؛  كتابيو،  (4)

 .19، ص1987، بيركت، دار األندلس، (1)، طالرمز الٌشعرم عأد الصكفيَّطغ نصر، عاطؼ جكدة،  (5)
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ة  ييٍعنى بالحالة الٌنفسيَّة كالكجدانيَّة الباطنيَّة لمشَّاعر، كيكشؼي عف رمكز األساطير كاألدياف كخاصَّ

األسطكريَّة منيا، لربط الماضي بالحاضر، مف أجؿ الحصكؿ عمى صكرة حقيقيَّة لذاؾ الماضي، 

. (1)"خبلصةي الفكر كالجكىر الكامؿ لمتشبيو"ىذا الرَّبط اٌلذم قكامو الٌرمكز التي ىي 

مَّؽى في السَّماًء رابطنا  نصافنا لمشَّاعر الجاىمٌي، فإنَّو لـ يقؼ عمى السَّطح بفكره كشعره، بؿ حى كا 

خيالو كتجربتو بخياؿ الجماعة كتجاربيـ، كقادى أعظـى رحمةو أسطكريَّةو تتمثؿ في الكقكؼ عمى 

األطبلؿ كعبكره مف خبلؿ السَّفينة األسطكريَّة إلى الماضي الجميؿ الٌسعيد بخطكات فنيَّة رمزيَّة 

. اتَّفؽى عمييا الٌشعراءي كطقكس حياتيَّة كفنّْيَّة

، فالكقكؼ الجماعي أماـ الك كؼ عمى الطَّطمؿ كالبكاءي عميهكمف خطكات ىذه الرّْحمة الرَّمزيَّة 

، كىٌمو إثارة البكاعث االجتماعيَّة كالبيئيَّة (2)"سبب لذكر أىميا الظَّاعنيف عنيا"األطبلؿ كالبكاء عمييا 

، كىك تقميد فنّْي شعرم مكركث ركَّاده ابف حذاـ كامرؤ القيس (3)ككصؼ التفاعؿ الحركي بينيما

كالميميؿ بف أبي ربيعة، كالكقكؼي يككف لؤلمر الجمؿ كلؤلرزاء الكبيرة، كىك كقكؼه رمزٌم لتمؾ 

كبعد ذلؾ يطمب منيما البكاءى ألنَّو العبلجي كالسمكاف ليـ مقابؿ  (ًقفا): بقكؿ الٌشاعر (الطمؿ)الحضارة 

كأكَّدت دكرى الجماعة في البكاء  (Alan Jones)ىذا االندراس الحضارم، كقد ذىبت الٌدكتكرة 

رقة كاأللـ، كالبكاء نتيجة الحزف (5) في جكو زمنيٍّ حمزكنٌي متداخؿ(4)كالثناء عمى الٌطمؿ  مميء بالحي

بفراؽ الخصب كالمراعي، ككاف البكاءي بكاءى الحركة الحضاريَّة كمىف سكفى بيف النؤم كاألثافي 

، (1)"االنيداـ الحضارم"كاألٍكتاًد كاألعكاد، كلـ يكف بكاءى الٌسككف كالجمادات، كبعبارة أخرل ىك بكاءي 

                                                 
 .3، مكتبة القاىرة، دت، صالٌرمزيَّطغ في األدب كالفف، القاهرة رسبلف، إسماعيؿ،  (1)

ناصؼ، مصطفى، : كانظر. 1/74، 2001، القاىرة دار الحديث، (3)أحمد محٌمد شاكر، ط: ، تحقيؽالشعر كالشعراء ابف قتيبة،  (2)
 .43، ليبيا، منشكرات الجامعة الٌميبيَّة، دت، ص راءة ثاأيَّطغ لشعرأا القديـ

 .123، ص1981، القاىرة، مكتبة غريب، دت، دراسات في الشعر الجاهميٌ  خميؼ، يكسؼ،  –(3)
(4)
  Alan Jones, Early Arabic Poetry, volume two select odes, OOJM. N. 15, Bookeraft path LTD. 1996. 

P55. 
 .94، ص2001، راـ ا، كزارة الثقافة الفمسطينيَّة، (3)، طمقاالت الشعر الجاهميٌ  اليكسؼ، يكسؼ  (5)

 .88، ص1995، فمسطيف، جامعة األزىر، دت، محاضرات في تاريخ األدب الجاهميٌ  البكجي، محٌمد بكر،  (1)
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اٌلذم يحمؿي بقيَّةن مف رمًؽ دارس سكنو اإلنساف اٌلذم أٍنتىجى الحضارةى، كيحمؿي الٌرمكزى كالٌدالالًت لتمؾ 

، كفي طقس (3)، كلتمؾ العبلقة الٌرمزيَّة الحميمة التي نشأت بيف الٌطمؿ كالمرأة(2)الجمادات الٌساكنة

: (4)الكقكؼ كبكاء الخصب كالحضارة قاؿ امرؤ القيس

ٍكمىًؿ         كًؿ فىحى ٍأًزًؿ       ًبًسٍقًط المٍّكىل بىٍيفى الدَّطخي مى ًبيبو كى  [الٌطكيؿ]ً فىا أىٍبًؾ ًمٍف ًذٍكرىل حى

، كفي ىذا المعنى نرل امرأى القيًس يقؼي كتقؼي  ؿى كاألطبلؿي ىي الميطىٍمًئفي عف أخباًر مىف رىحى

َـّ ييحاكري الطمؿ ًبسؤالو عف حالة الخصب الٌدارسة  ـٌ مالؾ)معو الجماعةي، ث كعف حالًة الغناء  (أ

: (5)، إلى ىذا المعنى رمز امرؤ القيس بقكلو(ؾاؿً الٌتو)المتمٌثمة بػً 

ٍيػرى التَّطهىا  [الٌطكيؿ]     ًؾ ؿً ً فىا فىاٍسأىالى األىٍطػبلؿى عىٍف أيٍـّ مىاًلؾو     كىهىػٍؿ تيٍخًبري األىٍطبلؿي غى

يَّاهي تحيَّةى الممكؾ، فالطَّمؿ مىًمؾه ميقدَّس، بمعنى أفَّ الطَّمؿ لو  كلـ يقؼ الشَّاعري لمطَّمًؿ فقط، بؿ حى

قكل خارقة تماثؿ قكل الممؾ، اٌلذم تطأه المقاليت، كدمو يشفي مف المرض كىك الَّذم يحمؿ عمى 

ا"األكتاؼ عند مرضو، كفي ىذه المدلكالت الرَّمزيَّة يحيي امرؤ القيس الطَّمؿ بقكلو  " أىال ًعـ صباحن

: (6)فقاؿ

الي    ًر الخى ا أىيُّهىا الطَّطمىؿي اٍلبىػاًلي     كىهىٍؿ يىًعمىٍف مىٍف كىافى في العيصي بىاحن ـٍ صى  [الٌطكيؿ]أالى ًع

كليذا الٌطمؿ نزلكا عف ركاحميـ قبؿ البكاء، ككأنّْي بيذًه الممارسة نزكؿ احتراـ كتقدير مف 

 قبؿ البكاء في بيت (1)(عيكجا)، كىذا ما ذىىىبى إليًو امرؤ القيس بقكلو ؿالشاعر كالجماعة نحك الطَّؿ

: (2)شعرم، فقاؿ

                                                 
 .126، القاىرة، مكتبة الٌنيضة المصرٌية، دت، صاإلأساف كالزَّطماف في الشعر الجاهميٌ  يكسؼ، حسني عبد الجميؿ،  (2)

 .123 صالصكرة الفأيٍّغ في الشعر الجاهمٌي في ضكء الٌأقد الحديث، عبد الرحمف، نصرت،  (3)

 .110 صديكاأه،  (4)

 .109، شرح مصطفى عبد الشافي، صديكاأه  (5)

 .122 صديكاأه،  (6)

 .انزال كاعطفا:  عكجا (1)

 .156، صديكاأه  (2)
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مىى الطَّطمىًؿ اٍلميًحيًؿ لىعىمَّطأىا        أىٍبًكي الدٍّيىارى كىمىا بكى اٍبفي حػذاـً           ا عى  [الكامؿ]عيكجى

: (3)كقد شارؾى النَّابغةي امرأى القيس الٌنزكؿى مف عمى الرَّاحمة قبؿى البكاء بقكلو

اًر            اٌذا تيحٌيكفى ًمٍف أيٍؤمو كىأىٍحجى يُّكا ًلأيٍعـو ًدٍمأىغى الدَّطاًر      مى ػكا فىحى  [البسيط]عيكجي

كما كطمبى المرٌقش األكبر مف ربعًو الٌنزكؿى عمى دياًر ىندو ليشارككه االنفعاؿى كالبكاءى كالتقميد 

: (4)الٌطقسي فقاؿ

دىا            ـٍ تىكيٍف ًهٍأده ألىٍرًضكيمىا  ىصى ٍف لى ا بىارىؾى اهللي ًفيكيمىا      كىاً  ًميمىػيَّط عيكجى  [الطكيؿ]خى

قىٍد ربطى الشَّاعري بيف رمزى الطَّمؿ اإلنساني  ، (الطَّمؿ)كبيف رمز الطَّمؿ الحضارم  (المٌيت)كى

فبكاىما بألـو كحدَّة، بؿ كزجر الميميؿي بف ربيعة عينىوي لتبكي كيميبنا رابطنا المكتى بالطَّمًؿ رامزنا إلى ذلؾ 

: (5)الصراع الذم يربط بيف فناء اإلنساف كفناء الحضارة بقكلو

ػغو ًمٍهطىاًؿ       ًديمى  [الخفيؼ]         هىٍؿ عىرىٍفتى اٍللىػدىاةى ًمٍف أىٍطبلًؿ      رىٍهًف ًريػحو كى

ٍأػعىًغ اٍلعيمَّطػاؿً  ـي ًفيهىا ريسيكمنا      دىاًرسىػاتو كىصى ًميػ  يىٍستىًبيفي اٍلحى

ا يزجري عينو لبكاًء الطَّمؿ : (6)كقاؿى أيضن

ري اٍلعىٍيفى أٍف تيبىكٍّي الطُّميكالى  ًميبلى    أىٍزجي ٍدًر ًمٍف كيمىٍيبو غى  [الخفيؼ]                 إفَّط في الصَّط

كالطَّمؿ رىمزي األىمًف كالرَّخاء كاالستقرار المالي كاالقتصادم كبالتٌالي االستقرار االجتماعي 

الدَّارس، كقد أشار إلى ىذه الرَّمزيَّة ًبٍشر بف أبي خاـز األسدم مف خبلؿ تشبيو الطمؿ بالثكب 

: (1)المذىب، قاؿ

بلىءن كىأىطٍّرىاًد اٍلميٍذهىًب           ٍت خى يَّطغى ًبالتٍّػبلًع فىًمٍثقىًب      أىٍضحى  [الكامؿ]      أىٍطػبلؿي مى

                                                 
 .18، صديكاأه  (3)

 .48 صديكاأه،  (4)

 .69، دت، ص1993طبلؿ حرب، بيركت، الدَّار العالميَّة، :  شرحديكاأه،  (5)

 .62 صديكاأه،. (6)

(1)
 38، ص1994، بيركت، دار الكتاب العربي، (1)مجيد طراد، ط: ، شرحديكاأه  
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كقد أشارى قيسي بف الخطيـ إلى رمزيًَّة االستقرار المالي كاالقتصادم بالطَّمؿ، كذىبى إلى ما 

أشارى إليو ًبشري بف أبي خاـز األسدم بقكلو
(2) :

ٍكً ًؼ رىاًكًب    ٍيرى مى ٍحشنا غى  [الطَّطكيؿ]         أىتىٍعًرؼي رىٍسمنا كىاطٍّرىاًد اٍلمىذىاًهًب      لىعىٍمرىةى كى

شارة إلى الجماعة البشريَّة التي استكطنتو ثَـّ اضطرت تمؾ الجماعة  كالطَّمؿي رمزه لمكطف، كا 

ؿى الكطف عنيا ميكرىنا مينسحبنا لعامؿو قكل الطَّبيعة  (الطَّمؿ)إلى الرَّحيؿ، فرحمت عف الكطف  أك رىحى

األخرل، فتظيري المأساةي محكر المقدّْمة الطَّمميَّة، كتظيري الفجيعةي قكاميا
ٍعؿ (3) ، كقد مثؿ عميرةي بفي جي

: (4)التغمبٌي الجاىمٌي عبكر الجماعة مف الحاضر إلى الماضي السَّعيد بقكلو

جه بىٍعػدم لىهيفَّط ثىمىاًف  مىػٍت ًحجى ػيٍّ ًباٍلبىػرىدىاًف     خى  [الٌطكيؿ]          أىالى يىا ًديػارى  اٍلحى

ٍيػري أىكىارو  كىالرَّطًكيٍّ ًدفػافً  ٍيري أيٍؤمو ميهىدَّطـو     كىغى ـٍ يىٍبؽى ًمٍأهىا غى فىمىػ
(5) 

يحي كىاألىٍمطاري كيؿَّط مىكىافً  طيكبىاًت اٍلكىالىًئًد زىٍعزىعىٍت     ًبهىا الرٍّ ٍيري حى كىغى
(6) 

اري  ًبهىا اٍلقىطىا      يىظىػؿُّ ًبهىا السَّطٍبعىاًف  يىٍعتىًركىافً  ٍكرىاةه يىحى  ىفىػارُّ مىرى
(7) 

، كبالمقابؿ "األمطار"ك" حطكبات الكالئد"ك " الرَّكيَّة"فأبياتي عميرة تحمؿ رمكزى الحضارًة كػى 

يح"ك" أكار"ك" النُّؤم المييدَّـ"ك" اٍلبىرىداف"ك" ديار الحيٌ "تحمؿ رمكز االنيداـ الحضارم كػ  قفار "ك" الرّْ

ٍكراةي  ، كبيف رمكًز الحضارًة الدَّارسة كرمكز االنيداـ الحضارم صراع قائـ، كىذا سرُّ جماًؿ "مىرى

الرَّمزيَّة الطَّمميَّة حيث األمر الميثير لمتَّعٌجب كالقمؽ
 القادـ مف الخكؼ مف انقراًض الجنس البشرٌم (1)

                                                 
 .76، ص1967، بيركت، دار صادر، (2)، تحقيؽ الدكتكر ناصر الدّْيف األسد، طديكاأه  (2)

 .289، ص1996، سكريا، دار الفكر، (1) ط،(رؤيغ في الشعر الجاهميٌ )، في الٌأقد الجمالي؛  خميؿ، أحمد محمكد (3)

 .147 صالمفٌضمٌيات، الٌضٌبي، محٌمد بف يعمي،  (4)

ًكيَّة. الكتد: اآلرم. الخندؽ الذم يحفر حكؿ الخيمة:  الٌنؤم (5)  .مدفكنة: الدفاف. البئر: الرَّ

 .فرَّقت: زعزعت. اإلماء:  الكالئد (6)

 .مكضع أممس ال نباتى فيو:  مىرىاٍكراة (7)

الفف ىيجؿ، : كانظر. 130، ص1991محيي الدَّيف صبحي، الدَّار العربيَّة لمكتاب، دت، :  ترجمة، تشريح الأَّطقد، فرام، نكرثركب (1)
 .122، ص1979بيركت، دار الطميعة،  (1)، ترجمة جكرج طرابيشي، طالرَّطمزم
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ذلؾ النَّكع مف التراتيؿ الميقدَّسة في األصؿ؛ مثؿ التي يصٌر أرباب ميعظـ األدياف "بحيث غدا الطَّمؿي 

. (2)!"عمى أٍف يتَّخذكىا مدخبلن ألحاديثيـ كقضاياىـ اليامَّة؟

راع  راع ال تقؼي بيف الجمادات كالظَّكاىر الطَّبيعيَّة بؿ تعدك إلى الصّْ كالرُّمكزي الطَّمميَّة في الصّْ

راع الرَّمزم، كفي  ؿ ليذا الصّْ بيف الماضي كالحاضر، كبيف الحركة كالٌسككف، كالبكاء ىك المثير األكَّ

راًع يسيطري الزَّمفي عمى الطَّمؿ كيغدك فىريسىتىوي  : (4)، كفي ذلؾ يقكؿ النَّابغةي (3)إطاًر الصّْ

يٍّ اٍلميًبفٍّ    ٍيًتأىػاتو      فىأىٍعمىػى اٍلًجزًع ًلٍمحى أىػازالن بعيرى  [الكافر]              غىشىػٍيتي مى

كيػؿُّ ميٍأهىًمرو  ميًرفٍّ   ، كى ٍرؼي الدَّطٍهًر، حتَّطى      عىفىٍكفى رىهيفَّط صى تىعىاكى

كالمشاركةي الجمعيَّة ميتَّفؽه عمييا في بيكاًء الطَّمًؿ كاستقرَّت في البل شعكر الجمعي، كغدت 

 (5)"ككأنَّما يشارؾي أفراديه جميعنا في صبلة كاحدة"عٍقدنا اجتماعيِّا فنيِّا متنقّْبلن بيف الزَّماًف كالمكاف 

فيرمزكف أك يشبيكف الطَّمؿ بالكشـ الباقي الحي، ألنَّو جزء مف الميراث الدَّفيف، كفي ىذا اإلطار قاؿ 

: (6)لبيدي بف ربيعة

كريهىا       ًكفىفنا تىعىرَّطضى فىٍك ىهيفَّط ًكشىاميها أٍك رىٍجعي كىاًشمىغو أيًسؼَّط أىؤي
 [الكامؿ]    (1)

كالكشـي رمزه لمقداسة، ألنَّو الماضي الَّذم سيبعث، كالطَّمؿ مقدَّس ألنَّو يرمزي إلى الدّْيار 

إفَّ األطبلؿى أك الرُّسكـ أٍك الدّْمف تكاد : "الماضية، كفي ىذا المعنى قاؿ الٌدكتكر مصطفى ناصؼ

: تنافسي في قداستيا صكرةى الدّْيار األكلى، كىذه القداسة ييعبّْري عنيا الشاعر مف خبلؿ الرُّمكز التاليَّة

الكشـ المتجدّْد، كالكتابة الباقية عمى الحجر، كالظّْباء كاألطبلء التي انتشرٍت في الطَّمؿ كالسيكؿ 

                                                 
(2)

 .147، صفي النَّقد الجمالي خليل، أحمد محمىد، 
 .،79، األردف، دت، صالزَّطمف في الشعر الجاهميٌ  شحادة، عبد العزيز محٌمد،  (3)

 .136 صديكاأه،  (4)

 .56، ص راءة ثاأيغ لشعرأا القديـ ناصؼ، مصطفى،  (5)

 .138، صديكاأه  (6)

 .كؿ شيء مستدير كىي الدَّارات: الكىفؼ. (النيمنج)ما يٌتخذ مف دخاف السراج كالنَّار : النَّؤكر. الذَّر: اإلساؼ. الترديد كالتجديد:  الرَّجع (1)
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ا إلى زكاؿ الفرد الفاني مف أجؿ الكمي أك (2)"كالرّْيح ، كالطَّمؿ مف حيث ىك كشـ، فيك يرمزي أيضن

. (3)المثالي الباقي

كأرل الٌصياحى في بيكاًء الطَّمؿ ما يركزي عمى اإلصرار في بحث قضيَّة العبكر كبحث قضيَّة 

الفناء كالبقاء، كاإلصرار عمى حثّْ الطَّمؿ عمى االنبعاث، كأرل أفَّ الٌصياحى في البكاء في مقدّْمة 

القصائد يعادؿ الٌنكاح في طقس المكت، فالٌصياح كالٌنكاح طقكسه تمارىسي مف أجؿ المكت، فعنترة بف 

َـّ يبكي، كقد تمٌثؿى ذلؾ في قكلو شدَّاد ينادم الدّْيارى بعد أف يقؼى ث
(4) :

ًصٍح ًإلى بىٍيدىاهىا       فىعىسىى الدٍّيىاري تيًجيبي مىٍف أىادىاهىا               [الكامؿ]ً ٍؼ ًبالدٍّيىاًر كى

فىػاؾى كىرىاهىا  ـٍ جى ػده ًبعىٍيًأؾى أى ٍيًأؾى الى تىمىؿُّ ًمفى البيكىا      رىمى مىا بىاؿي عى

كالبيكاءي يحيؼُّ الحضارةى بالدُّمكع، كىك بكاءي العصر الٌذىبي لمعرب، كبكاءه لتمؾ المرحمًة 

، كبعبارة أخرل ىك بكاء مرحمة الٌشباب كالنَّماء مف مكقع مرحمة (5)الجميمة مف مراحؿ حياتيـ

الشيخكخة، كقٍد أشارى لبيدي إلى ىذًه الرَّمزيًَّة بقكلو
(6) :

رَّطاميها            مَّطغو صى لىشىره كىاًصػًؿ خي ٍصميهي      كى  [الكامؿ]فىأٍ طىٍع ليبىػاأىغى مف تىعىرَّطضى كى

زىاغى ً كىاميهىا  مىعىٍت  كى ٍرميهي      بىاؽو إذا ضى صى ًزيًؿ كى اًمؿى ًباٍلجى كىاٍحبي الميجى

ا، فأسماء األماكف الكثيرة في الٌشعر الجاىمٌي  ٍف كيجدى –كشمؿى البكاءي المكافى الذَّىبيَّ أيضن كا 

ىي أسماء غير مكجكدة كدليؿ ذلؾ االختبلؼ الكاضح بيف العمماء عف مكانيا، - بعضيا جغرافينا

                                                 
(2)

 .59، ص راءة ثاأيغ لشعرأا القديـ كتابيو،  

 .60، ص السَّطابؽالمصدر  (3)

 .66، ص1986، بيركت، دار المعرفة، (1)فكزم عطكم، ط: ، تحقيؽديكاأه  (4)

 .58، ص(1)، مجٌمد 1985، مجٌمة مجمع الٌمغة العربيَّة، دمشؽ، القصيدة العربيَّطغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش، سكزاف،  (5)

(6)
 .141 صديكاأه،  
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كلكفَّ المكاف يأخذ بيعده الرمزٌم الحضارٌم، كمثاؿ ذلؾ حضارة مأسؿ كتيماء التي ذيكرت في الٌشعر 

: (1)كترمزي إلى حضارات مزدىرة خمت، كقد أشار إلييما امرؤ القيس بقكلو

بىاًب ًبمىٍأسىػًؿ               ارىًتهىا أيٍـّ الرَّط جى ٍيًرًث   ىٍبمىهىػا     كى كى  [الٌطكيؿ]كىًديًأؾى ًمٍف أيٍـّ اٍلحي

ٍأدىًؿ  ـٍ يىٍتريٍؾ ًبهىا ًجذعى أىٍخمىغو     كىالى أيطيمػنا إاٌل مىًشيػدنا ًبجى تىٍيمىاءى لى كى

فمأسؿ حضارةه كانت في اليمف الٌسعيد، أمَّا تٍيماء فإنَّيا رمزي حضارةو غابرة، كقد كردت في 

، ككانت عمى درجة عاليةو مف االزدىار، كليا بقيَّةه مف سكرو ضخـو يرجعي "تيماف"العيد القديـ باسـ 

و إلى القرف الخامس ؽ ـ"ـ، كليا بقايا مف قصر .تاريخي ـ، .اٌلذم يرجعي إلى القرف الثالث ؽ" الرَّضى

، كما كانت تيماء العاصمةي الحقيقيَّة لئلمبراطكريَّة "األبمؽ"كفييا قصري الٌسمكأؿ بف عاديا الميسمَّى بػ 

. (2)البابميَّة ككانت مقرِّا لنبكئيد

: (3)كما شارؾى األسكدي بف يعفر النٍَّيشمٌي امرأى القيس في الٌتغنّْي بتيماءى فقاؿ

ٍديىًف         [الٌطكيؿ]سيطيػكري يىهيكدييف في ميٍهرى ىٍيهما       ميًجيدىٍيًف ًمٍف تىٍيماءى أىٍك أىٍهًؿ مى

، فقاؿ" تيماءي "كقد كردت  في شعر حاتـ الطَّائيى
(4) :

ٍرفى ًباإلٍعجػاًب         ثىػبلثه  ييٍلػرى ثىػبلثه ييًرٍدفى تىٍيمػاءى رىٍهػكنا        كى  [الخفيؼ]كى

 

ا في شعر األعشى، فقاؿ : (1)كقد كردت أيضن

ٍيػري غىدَّطاًر          اره غى جى ًصيفه كى ٍأًزليهي       ًحٍصفه حى  [البسيط]ًباألىٍبمىًؽ اٍلفىٍرًد ًمٍف تىٍيماءى مى

                                                 
 .40، ص18، صديكاأه  (1)

 .151ـ، ص2001، سكريا، األىالي، (1)ـ، ط.ؽ (626529)؛ الدكلغ البابميَّطغ الحيثغ غزالة، ىديب،  (2)

 .63، صديكاأه  (3)

 .51، صديكاأه  (4)

 .175، ص ديكاأه (1)
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فتيماءي ىي الرَّمز الحضارم كىي طبيعةي العرب األكلى، كالشعر عندما ذكرىا لـ يذكر كاقعيَّة 

كرة فإفَّ تيماءى  األشياء مباشرة بؿ عبَّر عنيا بصكرة إشاريَّة رمزيَّة، كبما أفَّ الرمزَّ مرحمةه نيائيَّة لمصُّ

، كىذه رمزيَّة نادرة (2)ىي الحقيقة الحضاريَّة الدَّارسة كالمجاز الطَّممي الباقي اٌلذم بكاه العربي بحرقة

في الٌشعًر العربي بشكؿو عاـ كعند امرئ القيس بشكؿو خاٌص، كاإلشارة إلى تيماء إشارة إلى الكاقع 

. (3)الحقيقي كالخياؿ المجازم

كلـ يقؼ الرَّمزي عمى مقدّْمًة القصيدة كمراحميا فحسب، بؿ تناكؿ ألفاظيا اٌلتي عبَّرت كرمزت 

، فالطَّمؿي ىك األساس اٌلذم تنطمؽ منو إلى (4)عف تقيقر الحضارة أماـ القكل الطَّبيعيَّة األخرل

: (6) كمثاؿي ذلؾ أبيات معٌمقة امرئ القيس التَّالية(5)الماضي بمكجكداتو كألفاظو الرَّمزيَّة

شىٍمأىًؿ        أيكبو كى ٍتهىا ًمٍف جى ـٍ يىٍعؼي رىٍسميهىا      ًلمىا أىسىجى ، فىاٍلًمٍقرىاًة لى  [الٌطكيؿ]فىتيٍكًضحى

بُّ فيٍمفيػًؿ       ً يػعىاًأهػا كىأىأَّطػهي حى اًتهىا      كى  تىرىل بىٍعػرى اآلراـً فػي عىرىصى

ًؿ  ٍبػرىةه إٍف سىفىٍحتيها       فىهىٍؿ ًعٍأدى رىٍسـو دىاًرسو ًمٍف ميعىكَّط فَّط ًشفىاًئػي عى كىا 

، فىاٍلفيٍمفيؿ يرمز إلى الحياة المستقرة، كبعر اآلراـ (7)ففي األبيات السَّابقة ألفاظي دالالتو رمزيَّة

 في عالـ الجماؿ، كينُـّ عف كجكد المراعي كاالزدىار الزراعي، فبعري (8)"الحيز األخضر"إشارة إلى 

فيي ترمز إلى " العرصات"اآلراـ ال يككف إاٌل بعد االرتعاء، كال يككف ذلؾ إالَّ بعدى االرتكاء، كأمَّا 

                                                 
، أنطكف غطاس،  (2)  .8، ص1949، بيركت، دار الكٌشاؼ، (1)، ط الرَّطمزيَّطغ كاألدب العربي الحديث كـر

 .144، ص1980، بيركت، دار الثقافة، الٌرمزيَّطغ كالسرياليَّطغ في الٌشعر اللربي كالعربي الحاكم، إيميا،  (3)

(4)
 .58، ص(1)، مجٌمد 1985، مجٌمة مجمع الٌمغة العربيَّة، دمشؽ، القصيدة العربيَّطغ كطقكس العبكرستيتكيفيتش، سكزاف،   

 .232، ص1998، (1)، مجمة العمـك اإلنسانيَّة، مجمد بأيغ الٌطمميَّطات في المعمَّطقات مرتاض، عبد الممؾ،  (5)

 .16 صديكاأه،  (6)

(7)
 .248 ص، مجمة العمـك اإلنسانيَّة،بأيغ الٌطمميَّطات في المعمَّطقاتمرتاض، عبد الممؾ،   

 .248 ص، المرجع الٌسابؽ نفسو (8)
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فيي إشارة رمزيَّة إلى العيمؽ " قيعاف"المغاني كالمنازؿ كمبلعب األطفاؿ كمجالس الحياة، كأمَّا كممة 

. (1) مرقسيَّة متراميةي األطراؼ مميئةه باألشجارتالحضارم في تمؾ المنازؿ، فيي عرصا

كأمَّا الرَّسـ الدَّارس فإنَّو يرمزي إلى ما تبٌقى مف أمؿ، فالسُّيكؿ العارمة الجماعيَّة سكؼ تبعثي 

 إشارة إلى اليأس مف (2)(كىؿ عند رسـو دارسو مف معٌكؿ)الحياةى مف جديد، كىنا فإنّْي ال أرل 

 بؿ عمى الٌنقيض مف ذلؾ، فالكشـ الدَّارس فيو حياةه (3)الخبلًص كالشعكر بعدـً الجدكل مف الحياة

. متكالدة متجٌددة كجذكره باقية فييا بقيَّة مف رمؽ

كمختصري القكؿ في الطَّؿ كرمكزه، إفَّ الطَّمؿى ليس قكالب جامدة كأساليب فٌنيَّة معادة، بؿ ىك 

كثبات مستمٌرة بيف الماضي كالحاضر، كرحمتو ترمز إلى البحث عف عناصر الكجكد، كالطَّمؿ 

فميس حزننا سمبينا عاجزنا، كليس "، كأمَّا بكاؤه (4)مشكمةه كجكديَّة تتحٌدث عف القضاًء كالفناء كالتناىي

ـى المكت فالحياة يمكف أف تظؿَّ منتصرةن  بؿ ىك دعكةه غامضة إلى تغيير الٌنظر إلى ... ىزيمةن أما

ا ىك (5)"الماضي أك دعكة إلى مبدأ استمرار الحياة مف حيثي ىي نشاط كفاعميَّة  كالبكاء أيضن

االنقطاع بيف مرحمة الشباب كالفتٌكة كىك بيكاءي الخصب كاستحضاره لمماضي كليس كصفنا لو، كأمَّا 

.  ىدفيا ىزيمةي الجدًب كالفقر(6)"ضربه مف الٌرقى"األماكف فيي 

 

 

                                                 
 .249، مجمة العمـك اإلنسانيَّة، صبأيغ الٌطمميَّطات في المعمَّطقات مرتاض، عبد الممؾ،  (1)

 .15 امرئ القيس، صديكاف  (2)

 .57، ص، الفارس كالمكت في الشعر الجاهميٌ  حسف، خيرم (3)

، محاضرات في تاريخ األدب الجاهميٌ البكجي، محٌمد بكر، : كاأظر. 4 عبد المطمب، محٌمد، قراءة ثانية في شعر امرئ القيس، ص (4)
 .178، ص1989، القاىرة، دار الطّْباعة، (1)، طامرؤ القيس بيف القدماء كالمحدثيف ديب، السيّْد محٌمد، :كاأظر. 85ص

(5)
 .60، ص راءة ثاأيغ في شعرأا القديـناصؼ، مصطفى،   

 .62 المرجع السَّابؽ نفسو، ص (6)
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ا، كال عجبى أف تأخذى المرأةي حيّْزنا كبيرنا في  كعبلقةي الطَّمؿ بالمرأًة تأخذ الطَّابع الرَّمزم أيضن

، ككثيرنا ما (1)شعر امرئ القيس، فأكثري مف نصؼ أبيات معمَّقتو خصَّصيا لصكرة المرأة كرمزيتيا

قدَّمت المرأةي ترتيبنا عف الطَّمؿ كالمنازؿ كالدّْيار ، كىذا التَّقديـ ليس اعتباطيِّا فالمرأة ترمزي إلى الحياة، 

فيي كاىبةي الحياةى لؤلرض، كاألرض ترمزي إلى الخصكبة كىي األمكمة المعبكدة، كأينما كجدت المرأة 

عمرك )كجدت الحركةي، كتبلشى الٌسككف، كحمت الحياة، كنرل ذلؾ مف خبلؿ أبيات المرٌقش األكبر 

: (2)التَّالية (بف سعد

دم ًمٍأًؾ زىادىا        كٍّ  [الخفيؼ] يٍؿ ألىٍسماءى  أىٍأًجزم الًميعىادا        كىاٍأظيرم أىٍف تيزى

مىٍمًت ًبأىٍرضو       أىٍك ًبػبلىدو أىٍحيىٍيًت ًتٍمؾى اٍلًبػبلىدا  ػا كيٍأًت أىٍك حى أىٍيأىمى

كالمرأةي ىي األـٌ الكبرل أٍرض الحٍرث كاإلنجاب كاإلخصاب كالتكالد، كىي المسؤكلة عمى بقاء 

، كفي ىذا (3)الجنس البشرم، كىي ربَّةي الخصكبة، كسرُّ اإلخصاب في المعتقد السكمرم، ال المطر

: (4)المعنى قاؿ أبك ذؤيب

تيٍخصبي     ٍف كىاأىٍت تيطىؿُّ كى ٍدبنا كىا   [الكامؿ]     كىأىرىل اٍلًببلدى ًإذىا سىكىٍأًت ًبلىٍيرًهىا       جى

ذا كاف الطَّمؿي ىك الحضارة العربيَّة المطمقة، فإفَّ المرأة في الشعر الجاىمٌي مطمقة كليس  كا 

ٍميييا اٌلذم  امرأة بعينيا، فيي امرأةه ترمزي إلى النَّقمًة اإلنسانيَّة أك العبكر إلى الحضارة السَّالفة، كأمَّا حى

يحٌؼ جيدىا، فإنَّو يرمزي إلى االزدىار الشَّامؿ المنكم استحضاره بالبكاء، كأمَّا جماليا فيك خالد ال 

المعبكدة، كىي المرأة األسطكريَّة الفٌنيَّة، بؿ ىي " التمثاؿ"يذكم ، كشبابييا باؽو ال يزكؿ، فيي المرأة 

                                                 
 .319، صبأيغ القصيدة الجاهمٌيغ عكض، ريتا،  (1)

 .46، صديكاأه  (2)

 .90، صالزَّطمف في الشعر الجاهميٌ  شحادة، عبد العزيز محٌمد،  (3)

 .1/63،  ديكاف الهذلييف (4)
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نـ اٌلذم يرمز إلى الخصكبة كالجماؿ كالكماؿ ، كقد أشارى امرؤ القيس إلى ىذه الرَّمزيَّة (1)الصَّ

: (2)بقكلو

طُّ تمثػاًؿ     لىٍيمىغو       ًبآًأسىػغو كىأىأَّطهىا خى يىا ريبَّط يىٍكـو  ىٍد لىهىٍكتي كى  [الطَّطكيؿ]      كى

المقدَّسة، فالمرأةي ميقدَّسةه " فينكسات لكسيؿ"ككأنّْي بيذا البيت يشيري إلى رمزيًَّة أكلى لتماثيؿ 

كليذا رمزكا إلييا بالتَّماثيؿ التي ىي رمزه لمعذارل السَّاحرات األبكار الغيداكات الحاليات، كلتمؾ 

: (3)التَّماثيؿ، رمزى المرٌقش األكبر بشعره فقاؿ

ٍدفى كىاٍلحيبُّ شىاًغًفػي  كَّط ػيٍّ أىٍبكىػاره سىبىٍيفى فيؤىادىهي      عيبلىلىغى مىا زى ًفي اٍلحى  [الطَّطكيؿ]كى

مَّطى اٍلمىزاًلًؼ  ٍرفى حي ـٍ يىٍحضي لى كأيهىا     ًلشىٍجكو كى ـٍ تيعىفَّطٍر  يري ػكًر لى ّي ًد ىاؽي الخيصي

ػكًه لىيٍّأىاتي السَّطكاًلػًؼ  جي ـي أىٍبكػاره سىرىاًئػري بيػدَّطفي      ًحسىافي اٍلكي أىكىاًعػ

بىذه يىٍعيىػا ًبػًه كيػؿُّ كىاًصػًؼ  ييهىدٍٍّلفى في اآلذىاًف ًمٍف كيؿٍّ ميٍذهىبو      لىهي رى

األبيات السَّابقة كصؼه لمتَّماثيًؿ المقدَّسة كىك كصؼه لعشتار المثاليَّة كالمثاؿ، فالمرأةي رديؼي 

، فمف جسدىا تنبع الحياة لذا كصفت أجسادىا بالٌتماثيؿ، ككصؼ يدييا كأرجمىيا كثديييا (4)األرض

كقؿَّ كصؼي كجييا، كما بيكًلغى في كصًؼ أعضائيا التناسميَّة اٌلتي ترمز إلى الخصب كاإلنجاب، 

فربط الٌشعري بيف رمزيًَّة التَّماثيؿ كرمزيَّة المرأة
، فيي المصنكعة مف المرمر الجميؿ، كفي ىذه (5)

: (6)الدَّاللة قاؿ النَّابغة

ًد            ، تيشادي، كى ىٍرمى رٍّ ٍرفيكعىغو        بيًأيىٍت ًبآجي ، مى  [الكامؿ]أىٍك ديٍميىغو ًمٍف مىٍرمىرو

                                                 
(1)

 .328، صبأيغ القصيدة الجاهمٌيغعكض، ريتا،   

 .43، صديكاأه  (2)

 .59 صديكاأه،  (3)

 .147، ص2001، (15)، مجمة جامعة النَّجاح، مجمد صدل عشتار في الشٍّعر الجاهميٌ  الدّْيؾ، إحساف،  (4)

 .152 المرجع السَّابؽ نفسو، ص (5)

 .107، صديكاأه  (6)
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كلممرأة الدُّمية محراب، كىك رمزه لمعبادة، كىذا المحراب ميذىىَّب كفي ذلؾ إشارة إلى االستقرار 

: (1)االقتصادم، كىذا ما أشار إليو األعشى بقكلو

رى ًمٍحرىابي  كٍّ ـى ػػػػ    كىديٍميىغو صي  [الٌسريع]اًئًر       ػػػها      ًبميٍذهىبو في مىٍرمىرو 

كقد تككف ىذه الدُّمية مٍصنكعة مف ليؤليؤو أك مف عاج، كىذا يرمي إلى المدلكؿ نفًسو في 

: (2)الذَّىب، كفي ذلؾ قاؿ عنترةي بف شدَّاد

رىٍت في عاًج        كٍّ مىاًؿ كىديٍميىغو         ًمٍف ليٍؤليؤو  ىٍد صي  [الكامؿ] ًمٍف كيؿٍّ فىاًئقىًغ اٍلجى

كذىبى بشري بف أبي خاـز األسدم إلى ما ذىبى إليو األعشى كعنترةي، فقاؿ
(3) :

ػطَّط لىهىػا ًمثىػاؿي     ٍأعاءى خي دَّطراتو       ديمىى صى ػديكًج  ميخى مىػى اٍلحي  [الكافر]كىأىفَّط عى

: (4)كما شاركيـ امرؤ القيس بقكلو

را   كَّط ٍشينا ميصى كـً كى مىى ظىٍهًر مىٍرمىرو     كىسىا ميٍزًبدى السَّطاجي  [الٌطكيؿ]كأىفَّط ديمىى سيٍقؼو عى

: (5)"ديمى ىىًكر"كقاؿ امرؤ القيس في 

ؤذرٍيًف أك كىبىٍعًض ديمىى هىًكٍر   تىاًف ًمٍف ًأعىػاًج تىبىالىػغو      لىدىل جي  [الٌطكيؿ]هيمىا أىٍعجى

اس في  ٍسحى ـي عبد بني الحى ٍي : (6)"ديمى مٍيسىنىاف"كقاؿ سيحى

ػافػا ٍعػًجبىػغه أىظىػرنا كىاتٍّصى ػا ديٍميىػغه ًمٍف ديمػى مىٍيسىأىا    فى مي مى  [المتقارب]  كى

: (7)"الظَّعائف الٌدمى"كقاؿ عمرك بف شأس األىسدم في 

ـٍ ييٍخزيفى عىمَّطا كىالى بىٍعبل  [الٌطكيؿ]   ظىعىاًئفي ًمٍف لىٍيًث ٍبًف بىٍكػرو كىأىأَّطهىا    ديمىى اٍلعىٍيًف لى

                                                 
 .178 صديكاأه،  (1)
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ففي "كىذا االتفاؽ السَّابر في عالـ البلَّشعكر الجمعي عمى تشبيو المرأة بالدُّمية ليس عبثنا، 

تكرار تشبيو المرأة بالدُّمية أك التمثاؿ ما يشير إلى عبلقة رمزيَّة تكمف كراء العبلقة الظَّاىرة بيف 

، إنَّما (1)"الطرفيف؛ إذا نظرنا إلى التشبيو في الٌشعر الجاىمي عمى أنَّو ليس لمتزييف أك التكضيح

يغكص في أعماؽ الكجكد اإلنساني فالٌتمثاؿ ذك الصفات المحددة مف األصناـ مف أىْـّ محاكر 

أرل ىذه التَّماثيؿ كالدُّمى، تصاكير لربَّات : "طقكس العبادة، كقد أضاؼ الٌدكتكر إحساف الدّْيؾ فقاؿ

. (2)"عبدىا الجاىميكف

ٍبمى بالدَّالالًت كالمعاني، كأرل أنَّيا خرجت مف ثكبيا الحقيقي  كأمَّا أسماء النّْساء فيي رمكز حي

" أـٌ "كلبست آخر مجازيِّا، لتغني الحقيقة كتنصؼ الماضي، كأكثر الٌشعراء مف األسماء المصدرة بػ 

ـٌ : مثؿ ـٌ مالؾ، كأ ـٌ جابر، كأ ـٌ قيس، كأ ـٌ تكلب، كأ ـٌ عامر، كأ ـٌ عمرك، كأ ُـّ ىاشـ، كأ ُـّ الحكيرث، كأ أ

تبدك ىذه األسماء رمكزنا لسيّْدة الحكمة، كال : "، كقاؿ فييا الٌدكتكر نصرت عبد الرحمف،...معبد، 

َـّ أكفى (3)"تخاطب عادة إالَّ في األمر الجمؿ اٌلذم يحتاج إلى التؤدة كسعة الصدر ؛ فزىير خاطب أ

َـّ عمرك بعد معارؾى بيف األكس كالخزرج . بعد حرب بيف عبس كذبياف، كقيس بف الخطيـ خاطب أ

ٍيًرث"، فػ (4)كقد شمؿ الشعر الجاىمٌي أسماءى النّْساء كرمكزىا كى ُـّ اٍلحي رمز الخصب كالزرع " أ

: (5)كالمراعي كاإلنجاب كالبقاء، كفي ىذا الرَّمز قاؿ امرؤ القيس

ًؿ              ارىًتهىا أيٍـّ الرَّطباًب ًبمىٍأسى جى ٍيًرًث  ىٍبمىهىا      كى كى ٍـّ اٍلحي  [الٌطكيؿ]كىدىٍأًبؾى ًمٍف أ

                                                 
 .153، صصدل عشتار في الشٍّعر الجاهميٌ  الديؾ، إحساف،  (1)
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ُـّ الرَّباب"ككذلؾ  فيي رمزه لعشتار البيضاء رٌبة المطر كالٌسحب المتراكمة، كفي الكممة " أ

ا، ككذلؾ فإنَّيا ترمزي إلى األرض ذات التربة الجيّْدة التي كثيرى نباتييا،  راعي أيضن رمز النَّماء الزّْ

ا إلى الكحدة كالٌتجمُّع ألمرو جمؿ . ؛ كأرل في كؿّْ ذلؾ رمزنا شامبلن لمخصب كالخصكبة(1)كترمزي أيضن

ٍعبىد"كأمَّا  فيي عشتار الرامزة إلى الٌنسيؾ كالعبادًة كالتَّأٌلو، كفي ذلؾ الرَّمز قاؿ زىير ابف " أيُـّ مى

: (2)أبي سممى

ٍعبىًد       ٍيفى ًمٍف أيٍـّ مى ،  ىٍد أىٍ كى ًد       دىكىاًرسى ، ًباٍلبىقيًع، فىثىهمى  [الٌطكيؿ]غىًشيتي الدٍّيىارى

ٍيدي بف الصمَّة" أيْـّ مىعبىدو "كفي  قاؿ ديرى
(3) :

ٍكًعػًد       ٍعبىًد       ًبعىاً بىغو كىأىٍخمىفىٍت كيػؿَّط مى ٍبػًؿ ًمٍف أيٍـّ مى ًديدي اٍلحى  [الٌطكيؿ]أىرىثَّط جى

ا" أْـّ معبد"كقاؿ الحطيئة في  : (4)أيضن

ٍعبىًد     ياؿه ييكافي الرَّطكبى ًمٍف أيٍـّ مى في كيؿٍّ ميٍمسى لىٍيمىغو أىٍك ميعىرَّطسو      خى  [الٌطكيؿ]كى

كأرل في تعٌدًد ذكر الٌشعراء ألْـّ معبدو أنَّيا ظاىرةه مشتركة، كمحبكبة مشتركة، فيـ يذكركف 

. المرأة المطمقة، كعشتار المطمقة

ٍنديب"كأمَّا  : (5)فإنَّيا ترمزي إلى الحكمة، كفي ىذه الدَّاللة الرَّمزيَّة قاؿ امرؤ القيس" أيُـّ جي

ٍأدىًب      أيقىضٍّ ليبىػاأاًت اٍلفيػؤاًد اٍلميعىذَّطًب        مىى أيٍـّ جي ًميمىيَّط ميرَّطا ًبيى عى  [الٌطكيؿ]خى

ٍأدىًب  ػا إٍف تىٍأظيراأي سىاعىغن       ًمفى الدَّطٍهًر يىٍأفىٍعًأي لىدىل أيٍـّ جي فىًإأَّطكيمى

                                                 
 .(ربب) ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي جماؿ الدّْيف، مادَّة :اأظر  (1)
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ـه ًمٍف أصناـ الجاىميَّةً " لىٍيمىى"كأمَّا  نى يد عند " Diana" كىي شبيية بػً (1)فيي صى بَّةي الصَّ رى

لى (2)"تتنكبي قكسنا مصنكعنا مف شجًر األرز، كمعيا سياـه غيٍبر، ًعراضي النُّصكؿ"الركماف فيي  ، كا 

ىذه الرَّمزيَّة أشارى امرؤ القيس بقكلو
(3) :

رىثَّط مىعىػاً دي اٍلحٍبًؿ                أىأىٍت كى ٍصًؿ      كى  [الكامؿ]أىتىأىكَّطرىٍت لىٍيػمىى عىًف اٍلكى

ػٍف أٍرًز تىألىبىغو       ًفٍمؽو ًفرىاًغ  مىعىابؿو طيٍحػًؿ  ٍت لىهي عى أىحى كى

فيي رمزه لمحبّْ العذرٌم، كفي ىذه الدَّاللة الرَّمزيَّة قاؿ بشري بف أبي خاـز " سممى"كأمَّا 

: (4)األسدم

اًأيىغو ًببىا ي                اؿي غى لىٍيسى ًكصى ٍممىى بىاٍأًطبلؽو       كى  [الكافر]أىهىمَّطٍت ًمٍأؾى سى

: (5)فيي رمزي السَّعادة، كسيّْدةي الرَّبيع، كفييا قاؿ الٌطفيؿ الغنكم" سيعاد"كأمَّا 

ٍأػًزًؿ  مى ٍكؿو ميكىمَّطًؿ      مىلىػاًأيى دىارو ًمٍف سيعىػادى كى  [الٌطكيؿ]  غىًشيتي ًبقيػرَّطا فىػٍرطى حى

ٍثيىًؿ  ٍيري خى شىا غى افي اٍلحى ٍمصى دىايىغه      ًمفى األيٍدـً خي  ًديىػاره ًلسيٍعدىل ًإٍذ سيعىػادي جى

ا" سيعاد"كقاؿ النَّابغةي الٌذبياني في  : (6)أيضن

غي األٍجدىاًد ًمٍأها فىيىٍثقيبي    ٍكضى ؟       عىفىٍت رى أَّطبي ًديدنا ًمٍف سيعػادى تىجى  [الٌطكيؿ]أىرىٍسمنا جى

ا : (7)كقاؿ النابغةي أيضن

ا مى ذىمىا    كىاٍحتىمَّطًت الشَّطٍرعى فىاألىٍجزىاعى ًمٍف ًإضى ٍبميهىا اٍأجى  [البسيط]  بىاأىٍت سيعىادي، كىأىٍمسىى حى

                                                 
 .148، صالٌصكرة الفأيَّطغ في الشعر الجاهمٌي في ضكء الٌأقد الحديث عبد الرحمف، نصرت،  (1)
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، حيث تتقمب تقٌمبى فصكًؿ (1)فيي رمزه لممراعي كالحياة، كىي السيّْدة المتقمّْبة" أسماء"كأمَّا 

الٌسنة، فالمراعي ال تبقى عمى حاؿ، كفي ىذه الدَّاللة الرَّمزيَّة قاؿ زىيري بف أبي سيممى
(2) :

خاءي            ، كىاً  ؿه لىقىٍد يىكيػكفي تىكىاصي ًديدى ًحبىاًلهىا، أىٍسماءي     كى رىمىٍت، جى  [الكامؿ]صى

شاةه  بىٍيأىأىا أىٍعػداءي  شىى كي كى فىتىبىدَّطلٍت، ًمٍف بىٍعػًدأىا، أىٍك بيدٍّلىٍت      كى

ٍيمىة"كأمَّا  ا " أيمى فيي رمزه لؤليْـّ الحانية، فالنَّابغةي لجأى إلى أيمّْو عندما خاصـى المناذرةى، كخرجى مادحن

ك بف الحارث الغسَّاني، كقد سألتوي عف حالو، فقاؿ ليا دىًعيني يا أيُـّ ليمكمي، كفي ذلؾ قاؿ عمرى
(3) :

لىٍيؿو أي ىاًسيًه، بىًطػيًء  الكىػكىاًكًب   ٍيمىغى أىاًصبو       كى ٍـّ يا أيمى  [الٌطكيؿ]ًكًميأػي ًلهىػ

اًأًب  ٍزفي ًمٍف كيؿٍّ جى اعىؼى ًفيًه اٍلحي ًه       تضى ٍدرو أىرىاحى المَّطٍيؿي  عىاًزبى هىمٍّ صى كى

ٍكلة"كأمَّا  رع، كفي ىذه الرَّمزيَّة قاؿ لبيدي بف ربيعة"خى : (4)، فيي رمزي سيادًة الزَّ

مىمىٍت فىًمٍأهىا ميٍكً ره مىٍكميكـي           مٍّـو       حى ًميًج ميحى  [الكامؿ]    أىٍخؿه كىكىارعي في خى

ترمزي إلى الجماؿ كسيادة شؤكف الحٌب، ففي سيادتيا ًلمحبّْ كشؤكنو قاؿ " خكلةى "كأرل أفَّ 

: (5)طرفةي بف العبد

ميٍحتىمىؿٍ  قىػاـه كى ، مى ًبالسَّطٍفًح ًمٍف  ىػكٍّ ، طىمىؿٌّ    كى ـو ٍكلىغى، ًباألىٍجرىاًع ًمٍف ًإضى  [الٌطكيؿ] ًلخى

ٍؿ ػإذا  يٍمتي هىٍؿ يىٍسميك المُّبىاأىغى عىاًشؽه    تىميرُّ شيؤكفي الحيبٍّ ًمٍف  خى  ٍكلىغى األىكى

: (6)إلى سيّْدة الجماؿ قاؿ عمرك بف قيمٍيئة" خكلة"كأمَّا في رمزيَّة 

ػاال      مى ٍيفي الأٍّسػػا       ًء زىادىٍت عمى الأَّطاًس طيرًّا جى ػٍكلىغي زى ًفيًهػفَّط خى  [المتقارب] كى
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فيي رمزي الحياة البلَّىية في القياف كالشراب كالجنس، كفي ىذه الرَّمزيَّة قاؿ " ىريرة"كأمَّا 

: (1)األعشى

ػؿي    ٍيمي ًمٍأؾى يىا رىجي كى مىٍيؾى كى ٍيمي عى ٍيرىةي لىمَّطػا ًجٍئتي زىاًئرىهىا      كى  [البسيط] ىالىٍت هيرى

فالمرأةي إذنا جزء مف الرّْحمًة الحضاريَّة، فييا تتكثَّؼ الٌدالالت الرَّمزيَّة، فعشتار العربيَّة ىي 

- بميّْزاتو مف العدؿً -عشتار التي تكحَّدت فييا جميع الٌدالالت الرَّمزيَّة الفارقة، كأرل أنَّيا أقامت 

ميثاقنا اجتماعيِّا عادالن بيف طقكًس اإلنجاًب كبيف طقكًس الجماع المقدَّس، ألنَّيا تيدؼي إلى بقاًء 

: (2)الجنس كعدـ فنائو، كلىعىؿَّ امرأى القيس أشارى إلى ىذا العدؿ بقكلو

ًؿ      ػكَّط ـٍ ييحى ًشؽٍّ ًعٍأدىأىا لى رىفىٍت لىهي      ًبًشؽٍّ كى ٍمًفهىا اٍأحى  [الٌطكيؿ]ًإذا مىا بىكىى ًمٍف خى

لى  (خبائيا كخدرىا)كما كأشارى امرؤ القيس إلى قدسيًَّة عشتار  لى ربكبٌيتيا كأيٍـّ مينجبة، كا  كا 

: (3)إقامتيا الزكاج المقدَّس مع الممؾ بقكلو

ًؿ       ٍيرى ميٍعجى ـي ًخباؤيهىا        تىمىتَّطعىتي ًمٍف لىٍهكو ًبهىا غى ًغ ًخٍدرو الى يىرىا بىٍيضى  [الٌطكيؿ]كى

لى ىذه الدَّاللة الرَّمزيَّة أشارى أيميَّةي  ُـّ البشريَّة، كا  كالمرأةي األـ ىي األرض، سٌيدة الحياة، كىي أ

مت بقكلو : (4)بف أبي الصَّ

ًفيهىا أيٍكأىدي                 كىاأىٍت أيمَّطأا       ًفيهىا مىقاًبريأىا كى ٍعًقمأا كى  [الكافر]كاألىٍرضي مى

ا، كفي ىذه الرَّمزيَّة قاؿ األعشى : (5)كىي سيّْدةي المكت أٍيضن

ـٍ ييٍأقىٍؿ إلى  ىاًبًر               لى ٍيتنا ًإلى أىٍحرًهىا        عىاشى كى  [السَّطريع]لىٍك أىٍسأىٍدتى مى

يًٍّت الأَّطػاًشًر  بنا ًلٍممى تَّطى يىقيكؿى الأَّطاسي ًممَّطا رىأىٍكا        يىا عىجى حى
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ا  ، فالنَّخمة ىي رمزه لممرأة المينجبة المثمرة اليانعة المفيدة، كىي "النَّخمة"كمف رمكًز المرأًة أيضن

: (1)مصكنةه عصيَّة عمى أٍيدم المسيئيف، كقد ربط أبك دؤاًد اإليادم بيف المرأة كالنَّخمة، فقاؿ

ـي      تىرىاهيفَّط في اٍلهىػكاًدًج كىاٍلًلٍز    الًف مىا إٍف تىأىاليهيفَّط السٍّها  [الخفيؼ]         كى

ـي  أىٍبتيهيفَّط تيؤا ًميعنا  كى بلىته ًمٍف أىٍخًؿ ًبيسىافى أىٍيأىٍعػ    ػفى جى أىخى

كرأل الٌدكتكر إٍحساف الدّْيؾ في ىذيف البيتيف الكحدة كالجمعى بيف رمكز الخصكبة لممرأة 

، كأمَّا الٌدكتكر عمي البطؿ فرأل أفَّ ىذه الٌرمكز مف (3)كالغزاؿ كالنَّخمة مف خبلؿ نكف اإلناث

. (4)المقدَّسات المحمٌيات لتمٌتعيا بالقكل السّْحريَّة الخارقة

ٍبمى بالثَّمار (5)كالعبلقةي الرَّمزيَّة بيف المرأة كالٌنخمة كفيرة في الٌشعر الجاىميٌ  ، فالنَّخمةي حي

كأكماميا متدلّْية كىي قرينة جٌنة يثرب، كىي إحدل رمكز اإلخصاب الميٌمة، كىي صفةه خالدة مف 

. صفات عشتار

ا الزَّىرة ربَّةى الحبّْ كالجنس كالمَّيك، فقد سمَّاىا الٌسكمريكف إنانا ، أمَّا ...كمف رمكًز عشتار أيضن

، "كككب أكر"، كأمَّا العبرانيكف فأسمكىا "الٌنجـ الثَّاقب"العرب فقد أطمقكا عمييا اسـى 

 

                                                 
 .186 صاألصمعيات،  (1)

 .176، صصدل عشتار في الشعر الجاهمي الدّْيؾ، إحساف،  (3)

 .68، صالٌصكرة في الٌشعر العربي البطؿ، عمي،  (4)

": النَّخؿ" قاؿ الٌطفيؿ الغنكٌم في  (5)
ٍمؿه           ـٍ دىٍكـه ًبأىٍكمىاًمهىا حى ـٍ أىٍخؿي        بىدىٍت لىؾى أى ٍحرىاًء اٍللىبيطىٍيًف أى  [الٌطكيؿ]أىظىٍعفه ًبصى

. 107، صديكاأه: اأظر
ا : كقاؿ امرؤ القيس في الٌنخؿ أيضن

أَّطػًغ يىثٍػًرًب           مىػٍكفى ًبأىٍأطاًكيَّطػغو فػكؽى ًعٍقمىغو      كىًجٍرمىًغ أىٍخؿو أٍك كىجى  [الٌطكيؿ]عى
. 56، صديكاأه: اأظر

ا : كقاؿ عبيد بف األبرص في كصؼ النَّخؿ أيضن
ٍمًؿ مىٍكميكمىٍه           سَّطقػغه        سيكده ذىكىاًئبيهىا  ًباٍلحى ـٍ أىٍخػؿه ميكى  [البسيط]كىػأىفَّط أىٍظعىاأىهي

 .135، صديكاأه: اأظر
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، كمف طقكس عبادتيا البغاء المقدَّس اليادؼ (1)ككانت إلية الجماؿ كالحبّْ كسيدة لمدَّافع الجنسي

، كىي "عشتاركت"ك" عناة"إلى اإلخصاب، فعشتار ىي البغي المقدَّسة كالقكَّةي الجنسيَّة الكامنة، كىي 

ًدم" العزل" : (2)كالبياض المنير كالمرأةي الٌشبقة، كفي ىذه الدَّاللة الرَّمزيَّة لممرأة كالزَّىرة قاؿ األىٍفكىه األىكى

ػًؿ الشَّطٍمًس        كهىهىػا      زيهيػره  يبىٍيؿى تىرىجُّ أاً بو ًبيضو كىػأىفَّط  كيجي  [الكامؿ]ًبمى

ك ابف " عركبة"كأمَّا  ُـّ اإلخصاب كالنّْكاح، كقد أشارى عمري فيك يكـ الٌزىرة المقدَّس، كفيو يت

: (3)قمٍيئة إلى ىذا اليكـ بقكلو

ـً  كبىًغ ًبالػدَّط رىمَّطميكا     ًعبلىكتىهي يىٍكـى اٍلعيري ٍأهي الرٍّجؿي ظيٍممنا كى كى ىٍد بيزَّط عى
 [الٌطكيؿ]      (4)

ا  ، كقد أشار إلى ىذه (5)، كترمزي إلى العشؽ كالجنس كالجماؿ"القطاة"كمف رمكًز المرأًة أيضن

: (6)الرَّمزيَّة المنٌخؿ اليشكرم فقاؿ

 [مجزكء الكامؿ]  فىػدىفىٍعتيػػهىا فىتىػدىافىػعىػٍت        مىٍشػيى القىطىاًة ًإلى اللىديًر  

: (7)الخصكبة كىذا ما ذىب إليو عنترةي في كصفو لعبمةى، قاؿ" القطاة"كمف الدَّالالت الرَّمزيَّة لػً 

ٍخرىةو      مىٍمسىاءى يىٍلشىاهىا اٍلمىسيؿي ًبمىٍحفىًؿ            [الكامؿ]أىٍهًد اٍلقىطىاًة كىأىأَّطهىا ًمٍف صى

كىما ترمزي المرأةي إلى ربَّة الحرب، فالمرأةي ىي المحاربةي كخدُّىا سٍيؼي صقيؿ، كًلبىٍكًليا القكَّة 

الخارقة في إخماًد الحركب أك إشعاليا، كأمَّا بىدىانةي المرأة كسيمنتيا فيي ترمزي إلى الخصكبة 

                                                 
 .159، صصدل عشتار في الشعر الجاهميٌ  الدّْيؾ، إحساف،  (1)

 .16، صديكاأه  (2)

 .81 صديكاأه،  (3)

وي بالدَّـ: رمَّموي . السَّراكيؿ:  بيزَّ عنو الرّْجؿي  (4)  .أعمى الرأس كالعنؽ: الًعبلكة. لىطَّخى

 .82، صالصكرة في الشعر العربي البطؿ، عمي،  (5)

 .60 صاألصمعيات،  (6)

 .123 ص ديكاأه، (7)
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، كأمَّا (1)"ًحٍميي النّْساًء الشَّحـ: "كاإلنجاب ككمَّما زادت سمنةن زادت جماالن كفي المثؿ العربي قالكا

: (3)، كفي ىذه البىدىانًة كرمزيَّتيا قاؿ عمرك بف كمثكـ الٌتغمبيٌ (2)الغزاؿ فييا فيك عاطفة المحبَّة اإللييَّة

أيكأنا              ًأٍأتي ًبًه جي ا  ىٍد جي كىٍشحن ٍأهىا       كى ٍأكىمىغن يىًضيؽي اٍلبىابي عى مى  [الكافر]كى

نـ الٌشعرمٌ "إفَّ المرأةى في الشعر الجاىمٌي أسطكريَّة، كىي : كمجمؿي القكؿ نـ (4)"الصَّ  كالصَّ

الٌديني، كىي إليةي الخصب بعد األرض، كىي الٌزىرة البابميَّة كاآلشكريَّة اٌلتي أغرت الممكٍيف كصعدت 

في المعتقد " العزل"، كىي المبلئكةي حسب االعتقاد الييكدٌم، كىي (5)إلى السَّماء بعد مسخيا كككبنا

الجاىمٌي، كىي الطَّمؿ نفسو، بؿ كتقدَّمت عميو في التَّرتيب الييكمي لمقصيدة الجاىميَّة، كتركتوي كاقفنا 

مندرسنا، كبقيٍت ىي الحقيقة كالمجاز في الدَّاللة كالمعنى، كىي الشَّمس كاألـٌ المعبكدة كعشتار 

. المقدَّسة

رحمة "كيتكَّحد الطَّمؿي كالمرأة كيرتحبلف إلى الماضي فكؽ سفينةو رمزيَّة أسطكريَّة تيسمَّى 

، أك بعبارةو أيخرل ىي رحمةي اإلنساف كالحيكاف عف الدّْيار كالمنازؿ، كىي طقس العبكر "الظَّعائف

الجماعي إلى الماضي، عبَّرى فييا الٌشعري عف الفكر الكجكدم كعف الٌصراع بيف الزَّماف كالمكاف، 

كما كعبَّرى بيا عف الماضي السَّعيد كالحاضر الٌشقي، كنبعدي االعتقاد بأفَّ ىذه الرّْحمةى لياث اإلنساف 

البدكٌم كراءى الماًء كالكؤل كمكارد الحياة؛ ألفَّ الشَّاعرى بكى الماضيى كالمستقبؿ، فالشَّاعر ال يبكي 

نَّما مف خبلؿ حاضره اٌلذم يرتبطي  الفناء كالمكت كالجدب كالٌصحراء مف مينطمؽ الماضي الجميؿ، كا 

. (1)بالمستقبؿ

                                                 
 .1/322، الٌشعر الجاهمي النكييي، محٌمد،  (1)
(2)

 .1/322  المرجع السا ق وفسه،  
 .69، صديكاأه  (3)

 .8، ص1997، بيركت، دار المدل، (1)، طصأـ المرأة الٌشعرم خميس، ظبية،  (4)

 .13 المرجع السَّابؽ نفسو، ص (5)

 .128، ص1988، القاىرة، مكتبة الٌنيضة، (1)، طاإلأساف كالزَّطماف في الشٍّعر الجاهميٌ  يكسؼ، حسني عبد الٌجميؿ،  (1)
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كما كأفَّ الرّْحمةى حالة مف القمًؽ الجماعي الحائر أماـ إعماؿ الطَّبيعة في الحضارة، كىي 

رحمةه كتجربة ميضنية، كسٌنة إبداعيَّةه، كمظيره إنعاشٌي، كفيض كجداني إنساني مف خبلؿ 

، كعندما يتغنَّى بيا الشَّاعر، إنَّما يحتفؿي برحمًة الظَّعف (2)المكجكدات الحيَّة التي تدؿُّ عمى الحياة

األسطكريَّة، فيك ال يرٌددي أسطكرةن قديمة، فالظَّعائفي رمكزه باقية، كرحمة الظَّعًف ىنا ىي االحتفاؿ 

، (3)بمنظًر الشَّمس الرَّامزة إلى المرأة كالخصب كالسَّعادة، فالرّْحمةي ليست رحمةى ىركب بؿ رحمةى عكدة

، كىذا إشارةه إلى (4)كىي شمسيَّة تعبر الفصكؿى جميعىيا، كالشَّمسي معبكدةي الجاىمييف مانحةي الخصب

ا إلى عكدة الرَّبيع كالحضارة بعد ذىاب كاندراس،  شارة أيضن دكريًَّة الحياة كبقاء الشَّمس العائدة، كا 

مكانيًَّة ابتعاث الحضارة كالرَّبيع يأتي مف البكاء لمطَّمؿ كالمرأة كالشَّمس، ىذا الطَّقس الجماعي  كا 

، فالمَّكحةي الطَّمميَّة ىي لكحةه أسطكريَّة عابرة تحمؿي حيكانات مف نعاجو "ابف حذاـ"المكركث فنيِّا عف 

كآراـ كظباء ليا رمكزىا، كرحمة اإلنساف كالحيكاف إلى الماضي تحمؿ معنىن إنسانينا عميقنا ليبُّوي الكعي 

. (5)الجماعي كالمشاركة الجماعيَّة

كامرؤ القيس عبَّرى عف ىذه الرّْحمة األسطكريَّة، فذكر المكاف المقدَّس، كالٌرمكز المقدَّسة، 

ككصؼى عشتارى ذات  (رحمة الظَّعف)كطقكس استقباؿ الطَّمؿ ككداعًو ثَـّ رمزى إلى السَّفينًة األسطكريَّة 

فات المقدَّسة فقاؿ : (6)الصّْ

ػاـً       فىعىمىايىتىٍيًف فىهىٍضػًب ًذم أىٍ ػدىاـً  ػٍف الدٍّيىاري غىًشٍيتيهىا ًبسيحى ًلمى
 [الكامؿ]    (1)

تىٍيًف فىلىاًضرو       تىٍمشي الأٍّػعىاجي ًبهىا مىعى اآلرىاـً  احى فىا األىًطيًط فىصى فىصى
(2) 

                                                 
، القاىرة، دار الفكر العربي، (دراسغ كتحميؿ كأقد)خصكبغ القصيدة الجاهميَّطغ كمعاأيها المتجدٍّدة؛  عبد ا، محٌمد صادؽ حسيف،  (2)

 .273دت، ص

 .133، صالشٍّعر الجاهميٌ  الٌشكرل، مصطفى عبد الشَّافعي،  (3)

 .131، صالصكرة الفأيَّطغ في الٌشعر الجاهمي في ضكء الأَّطقد الحديث عبد الٌرحمف، نصرت،  (4)

 .357، صبيأيغ القصيدة الجاهميَّطغ عكص، ريتٌا،  (5)

 .131، صديكاأه  (6)

 .جبميف: عمايتيف. كاد بفمج في اليمف: سحاـ. دخمتيا ماء:  غشيتيا (1)
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كىاًدًث األيَّطػػاـً  لىًميسى  ىٍبػؿى حى فىٍرتىأػى     كى بىػاًب كى دىاره ًلًهٍأػدو كىالرَّط
(3)  

ا عمى الطَّطمىًؿ  الميًحيًؿ ألىأَّطأىا      أىٍبكي الدٍّيىارى كىمىا بىكىى ابفي حػذاـً  عيكجى
(4) 

 (5)كىالأَّطٍخًؿ ًمٍف شىٍككافى ًحيفى ًصراـً    رنا   ػأىٍظعىاأىهيػفَّط بىكىاؾً  أىكى مىا تىرىل

ـي األٍجس كًه أىكاًع جي ميػكديهىا       ًبيضي الكي كره تيعىػمَّطؿي  ًباٍلعىًبيًر جي  (6)اـً ػحي

اديه المرأةي الرَّاحمة، كالرّْحمةي طقسه دينٌي فالمرأة تخرجي بأحمى صكرىا ككامًؿ زينتيا،  كالظَّعف ًعمى

: (8)، كفي ىذا المككب قاؿ امرؤ القيس(7)كأمَّا مككبيا فيك مككب عرسو أك مككبي حجٌ 

ٍكًؾ اٍلًعرىاًؽ اٍلميأىمَّطؽً  فَّطٍففى ًمٍف حى حى كىايىا، كىاٍ تىعىٍدفى  ىعىاًئدنا       كى عىٍمفى حى جى
 [الٌطكيؿ]   (5)

ٍأبىؽً  زى مَّطٍخفى ًمٍف ًمٍسؾو ذىًكيٍّ كى آًذره        تىضى جى كىايا ًغٍزلىغه كى فىٍكؽى اٍلحى كى
(9) 

كالمككب مجمكعة مف ىكادج النّْساء المينمَّقة المفركشة بالقماًش المخطَّط كاألنماط، كىي 

ميحاطةه بالسَّتائر الميتدلّْية مف الجكانب اٌلتي ترمزي إلى الحماية، كفي ىذه اليكادج قاؿ عمرك ابف 

: (10)قميئة

هيػفَّط السُّديك        ؿى ميٍأهىػًدالن فىٍك ىهيػفَّط اٍأًهػداالى        [المتقارب]كىسىػٍكفى هىكاًدجى

ٍقتي انطبلؽ الظَّعف فيككف كقتى الضُّحى، كفي ذلؾ إشارةه إلى قدسيًَّة الزَّمف، ككقت  كأمَّا كى

: (1)الصَّبلة لمشَّمس، ففي ىذه اإلشارة الٌرمزيَّة قاؿ أبك ديؤاد اإليادم

                                                                                                                                               
 .الظّْباء كالغزالف: اآلراـ. البقرة الكحشيَّة: النّْعاج. أسـ قرية قريبة مف كرببلء: غاًضر. أسماء مكاضع:    صفا كاألطيط كفصاحتيف (2)

 .رمكز لعشتار:  ىند كالرَّباب كفرتنى كلميس (3)

 .اٌلذم أتت عميو الٌسنكف:  المحيؿ (4)

 .ًقطاؼ: ًصراـ. قرية في اليمف:  شككاف (5)

(6)
 .تطيب مرَّة بعد مرَّة: تيعمَّؿ. الغالية مف الطّْيب: العبير. النّْساء الجميبلت حيثي حدقة العيف شديدة البياض كبؤبؤىا شديد السَّكاد:  حكر  

 .128، صالٌصكرة الفأيَّطغ في الٌشعر الجاهمي في ضكء الأَّطقد الحديث عبد الٌرحمف، نصرت،  (7)

 .103، صديكاأه  (8)

كىايا (5)  .مراكبي النّْساء، كىي براذع:  اٍلحى

 .نبات: الزَّنبؽ. تعٌطرف: تضٌمخف. أكالد البقرة الكحشيَّة: جآذر. جمعي غزاؿ:  ًغٍزلة (9)

 .164، صديكاأه  (10)

 .134، صديكاأه  (1)
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ؿى اٍلمىاًء ثيَّـط ريٍحػفى عىًشيَّطغن      ٍدكى ى كىاًردىاته         جى  [الخفيؼ]ًلمىٍف الظٍُّعفي ًبالضُّحى

: (2)كقد أشار المرقَّش األكبر إلى الظَّعف ضيحىن فقاؿ

ػبلىيىا سىًفيًف       [الخفيؼ]ًلمىٍف الظٍُّعفي ًبالضُّحى طىاًفيىاتو         ًشٍبهيهىا الدَّطٍكـي أىٍك خى

: (3)كقد شارؾى عبيدي بف األبرص أبا دؤاًد كالمرٌقش األكبر في ذكر كقت الظَّعف ضيحىن فقاؿ

ٍه           ٍعميكمى ٍيرى مى ٍه     مييىمٍّمىاته ًببلدنا غى ٍبًح مىٍزميكمى  [البسيط]ًلمىٍف ًجمىاؿه  يبىٍيؿى الصُّ

كىذا االشتراؾ الجمعي في كقت الظَّعف يدؿُّ عمى أفَّ طقسى الظَّعًف ىك طقسه جماعٌي يعبّْري 

ّو جماعيَّةو، كمٌما يشير إلى قدسيَّتو اقترانو بالضُّحى كالزَّمف المقدَّس كالرّْحمة الٌرمزيَّة  عف ىمكـً

. المقدَّسة رحمة الشَّمس كرحمة المرأة

كالرّْحمةي تحمؿي في طٌياتيا مقاطعى دراميَّة رمزيَّة كثيرة، فالنَّاقةي قكيَّة كصمبة تشبوي الظَّميـ كالٌثكر 

الكحشي، كلكف حٌتى تصؿى الرّْحمةي إلى منتياىا تذبؿ كتضكل، كيصكّْريىا الٌدكتكر  نصرت عبد 

الرحمف بأربعًة ككاكب في السَّماء، كأمَّا ذنبيا فيشبو شماريخى النَّخؿ، كىي مكجكدة في السَّماء عمى 

، كالنَّاقةي بديؿي الطَّمؿ المفقكد ترمزي إلى الخصكبة (4)"أٍدحي النَّعاـ"ىيئة النَّعاـ كأسمكىا العرب 

كاإلنتاج كالقٌكة، فيي اٌلتي يقيري بيا الٌصحراءى كىي اٌلتي تحمؿي ماءه كأدكاًتو الحربيَّة، كفييا قاؿ زىير 

: (1)بف أبي سيممى

تىاًليىا كىايا، كاٍلًهجافى اٍلمى بَّطسكا، ًعٍأدى بىاًبًه       ًثقىاؿى الرَّط تَّطى حى ، حى كفى يىًسيري
 [الٌطكيؿ] (2)

                                                 
 .78، صديكاأه  (2)

 .110، صديكاأه  (3)

 .139، صالٌصكرة الفأيَّطغ في الٌشعر الجاهمي في ضكء الٌأقد الحديث عبد الٌرحمف، نصرت،  (4)

 .211، صديكاأه  (1)

كايا (2)  .النَّاقة اٌلتي يتبعيا أكالدىا: المتالي. الكراـ مف اإلبؿ: اليجاف. اإلبؿ اٌلتي تحمؿي المتاع:  الرَّ
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فالنَّاقةي تشغؿي حيّْزنا ميمِّا في الرّْحمة لقدسيَّتيا، كىذه القدسيَّة نابعة مف تقديس العرب لفكرة 

، كناؿ الفرس األسطكرم مف القداسًة ما ناؿ، فيك مف رمكز المطر، كالسيؿ (3)"الخصب كالعطاء"

: (4)يأتي بالخبلص كيأتي بالحضارة، كفي ذلؾ يقكؿ امرؤ القيس

ؿً  طَّطهي السَّطٍيؿي ًمٍف عى ٍخرو حى ٍمميكًد صى ٍدًبػرو مىعنا     كىجي ، ميٍقبىػؿو مي  [الٌطكيؿ]  ًمكىػرٍّ ًمفىػرٍّ

مىػى األىٍذ ىاًف  دىٍكحى اٍلكىأىٍهبيًؿ  ى يىسيحُّ المىاءى عىٍف كيؿٍّ ًفيقىغو      يىكيبُّ عى كىأىٍضحى

يًد حيّْزنا رمزيِّا أسطكريِّا في الرّْحمة، كتتألَّؽي الدراما الٌرمزيَّة بالفمـ الدرامي  كتحتؿُّ لكحةي الصَّ

، كأمَّا الكمب اٌلذم ييياجمو فييسمَّى "الجبار"المتحرّْؾ، فالثكري الكحشي مجمكعة مف النجكـ تيسمَّى 

، فالثكري مف الٌرمكز الميقدَّسة فيك رمزي اإلخصاب كالمطر، كىك يمثّْؿي تمؾ القكَّة (5)"الٌشعرل اليمانيَّة"

يًح كالمطر، كمف صكره الميقدَّسة صكرتو كراىب متبٌتؿ منقطع لمعبادة، فيك  اإللييَّة المتحكّْمة بالرّْ

ا أماـ كبلب الٌصيد، كىذه الصفات المقدَّسة ال تككف إاٌل لحيكاف أيسطكرٌم تكثَّفت  المنتصر دائمن

الٌرمكز فيو، فيك يرمزي إلى اإللو القمر اٌلذم يبقى في صراع دائـ مع الشَّمس، كأمَّا قركنو السكداء 

، كفي ىذه القٌكة الخارقة كالصفات الفارقة قاؿ زىير بف أبي (6)فيي مف عبلئـ الثكر المقدَّس القكمٌ 

: (7)سيممى

ٍك ىٍيًه دىمنا دىفىقىا               [البسيط]كىرَّط فىفىػرَّطجى أٍكالىهىا ًبأىػاًفذىةو       أىٍجبلءى تيٍتًبعي رى

ة ليا أبعاده رمزيَّة،  يد، كىذه القصَّ ة الثكر كالكبلب كلكحة الصَّ فالبيتي السَّابؽ يتعمَّؽي بقصَّ

ثاء فالعربي قتمت الكبلب عند المدح كقتمت الثكرى في الرّْ
، كالٌصراع اٌلذم يدكر بينيما ىك صراعه (1)

                                                 
 .242، صأأتربكلكجيَّطغ الٌصكرة كالٌشعر العربي  بؿ اإلسبلـ الحسيف، قصٌي،  (3)

 .211، صديكاأه  (4)

 .139، صالٌصكرة الفأيَّطغ في الٌشعر الجاهمي في ضكء الٌأقد الحديث عبد الرحمف، نصرت،  (5)

 .215، أأتربكلكجيَّطغ الٌصكرة كالٌشعر العربي  بؿ اإلسبلـ الحسيف، قصٌي،  (6)

 .63، صديكاأه  (7)

 .2/20، الحيكاف الجاحظ،  (1)
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، كأمَّا صراعي الحمار الكحشٌي مع (2)"تتمثَّؿي في الدَّىًر كاألحداًث كاأليَّاـ"رمزٌم مع قكل إلييَّة خارقة 

ا عمى بقاًء الجنس الحيكانيٌ  . الٌطبيعة فيك مف أجؿ الخصكبة، كحرصن

نة مف أركاف ميمَّة كإعبلًف خبر الرَّحيؿ،  كميجمؿي القكؿ في الرّْحمة األسطكريَّة، إنَّيا مككَّ

كمماشاة الٌركب، كالكقكؼ عند معالـ الٌطريؽ، ثَـّ كصؼ الظَّعائف كاليكادج، ثَـّ كصؼ رحيؿ المرأة 

، كأمَّا الصراع فييا فيك مقاطع دراميَّة ترمز إلى (4)، كىذه الظَّعائف ىي ظعائف رمزيَّة(3)كزينتيا

فكرة القدر "، كأمَّا قٌصة الثكر فإنَّيا ترمزي إلى (5)صراع اإلنساف، فالثكر رمز لمقكل الحامية الدَّافعة

، كأمَّا الكبلب فإنَّيا ترمز إلى الحٌساد اٌلذيف يعممكف في خراب (6)"كعبلقة فناء الثكر بالفناء البشرم

ياح اٌلتي تيب عمى الثكر فإنَّيا ترمز إلى الدسائس اٌلتي كاف يخترعيا الحاسدكف (7)المجتمع ، كأمَّا الرّْ

فالرّْحمةي كمقاطعيا الدراميَّة رحمةي عبكرو إلى الماضي بأسمكب . (8)في مثؿ ذلؾ الكقًت لئليقاع بو

 .(9)أسطكرم

 

 

: الخمرة كاالأدماج في المجتمع كالحياة االجتماعيَّطغ- 2
 

                                                 
 .211، أأتربكلكجيَّطغ الٌصكرة كالٌشعر العربي  بؿ اإلسبلـ الحسيف، قصٌي،  (2)

كميَّة، كىب،  (3)  .20، ص1979، مؤٌسسة الرّْسالة، (2)، طالرٍّحمغ في القصيدة الجاهميَّطغ ري

كميَّة، كىب أحمد،  (4)  .158، ص1996، الككيت، المجمس الكطني لمثٌقافة كالفنكف كاآلداب، شعرأا القديـ كالأَّطقد الجديد ري

 .274، صاألسطكرة في الٌشعر العربي  بؿ اإلسبلـ النعيمي، أحمد إسماعيؿ،  (5)

 .275 المرجع السَّابؽ نفسو، ص (6)

 .277 المرجع السَّابؽ نفسو، ص (7)

 .276 المرجع السَّابؽ نفسو، ص (8)

 .10، ص1993،  صيدة الظَّطعائف في الٌشعر الجاهمي عيف الٌدراسات كالبحكث اإلأساأيَّطغ كاالجتماعيَّطغ عٌز الٌديف، حسف البٌنا، :اأظر  (9)
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لقٍد شربى العربي الخمرى 
 كأيكًلعكا بيا،ككصفكىا شعران، كجعمكىا مقدّْمات ألشعارىـ، كافتخركا (1)

، كلكٌف الكاقعى (2)بيا كبشاربيا، كالبعضي أنكرىىا كحرَّميا، كما حرَّميا اإلسبلـي الحنيؼ جممةن كتفصيبلن 

الجاىمي بما فيو مف معتقدات كسمككات كعبلقات سممية أك عدائية كعبادات، جعمت مف الخمرًة 

بيكحً  ٍدٌكةن بالصَّ . (3)شرابان شائعان لوي أسماؤه كأكانيو كحاناتو كشعره كأكقاتي شيربًو حتى سىمٍَّكا شربيا غى

عمكىا  ٍمرىًة أٍبعدى مدل فىجى كءة"كذىبكا في اعتقاداتيـ نحك الخى ، فىزىادىتيـ جرأة كشجاعة (4)"قىريفى الميري

، بؿ ىي الكـر نفسيو ، كمثمما كانت في أفراحيـ، (5)كحماسة في الحرب، كعدُّكىا مف مظاىر الكـر

. كانت أيضان في أٍتراًحيـ، فقد تمنَّى الميت أف ينضح قىٍبرىه بيا

بالطَّمؿ، ففييا  (قيمةن )كقد ذكرىا الشَّاعر الجاىمي، كذىب عمرك بف كمثكـ التغمبي بمعادلتيا 

: (6)المشيكرة، فقاؿ" النُّكنيَّة"بدأى معمَّقتىو 

                                                 
ٍمري  (1) الىطت)ما أٍسكىرى مف عصير العنب ألنَّيا خامىرىٍت : " اٍلخى كجعميا أبك حنيفة مف الحبكب عاٌمة، أٌما ابف سيدة فقد جعميا مف " العقؿ (خى

ة، كًمٍف تقمُّباتيا ٍمرىة : العنب خاصَّ ميكر مثؿ (التاء لمتٌأنيث)خى مَّار: كخي ، 2/899 لساف العرب المحيط،: اأظر. تمرة كتمكر، أٌما باًئعيا فيك خى
مىرى )مادَّة   .(خى

:  قاؿى ا عزَّ كجؿَّ في تحريميا (2)
 90: المائدة" فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍنتىييكف                                   "

:  كقاؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ في تحريمتيا أيضان 
 [ٌلعىفى اي شاًربى الخمًر كبائعيا]                                   

 .544، ص1979، بيركت، دار الجيؿ، (1)، طمأهاج المسمـالجزائرم، أبك بكر، : انظر

بكح (3) بكح. كؿُّ ما أيًكؿى أك شيًربى غدكةن، كىك خبلؼ الغىبكؽ:  الصَّ كىى األزىرم عف المَّيثً : كالصَّ : ما أصبىحى عندىـ مف شرابيـ فشربكه، كحى
ٍمر" بيكح الخى : ، كأٍنشىدى "الصَّ

ـه مػف بأػي ريٍهػـً  بكًح، مىًعي        شىٍربه ًكػرىا لقٍد غىدىٍكتي عمى الصَّط
بىحى )، مادَّة 3/402، لساف العرب المحيط: اأظر  .(صى

، 1987، الدَّار البيضاء، دار الثَّقافة لمنَّشر كالتكزيع، (1)، ط الٌشعر العربي في محيطه التَّطاريخي القديـ اٍلبىٍيبيتي، نجيب محٌمد،  (4)
 .481ص

 .436، صالحياة العربيَّطغ مف الٌشعر الجاهمي الحكفي، أحمد محٌمد،  (5)

. 173، صمعمقات العرب طبانة، بدكم، :كاظر. 97، صشرح المعٌمقات العشر كأخبار شعرائهاالٌشنقيطي، : كاأظر. 64، صديكاأه  (6)
كزني، أبك عبد ا الحسيف، : كاأظر شرح  التبريزم، اإلماـ الخطيب أبك زكرٌيا يحيى بف عمٌي، :كاأظر. 163، صشرح المعمقات السبعالزَّ

األنبارم، أبك بكر  محٌمد بف : كاأظر. 113، ص(ًدراسغ كأصكص)المعمقات العشر؛ عطكم، فكزم، : كاأظر. 255، صالقصائد العشر
، 436، صالجاهمي= الحياة العربٌيغ مف الٌشعر  الحكفي، أحمد محٌمد، :كاأظر. 312، صشرح القصائد الٌسبع الطكاؿ الجاهميَّطاتالقاسـ، 
، أدب العرب  بؿ اإلسبلـذىني، محمكد، : كاأظر. 292، صالحياة األدبٌيغ في العصر الجاهميخفاجي، محٌمد عبد المنعـ، : كاأظر
أساليب الٌصأاعغ في حسيف، محٌمد محٌمد، : كاأظر. 15، بيركت، دار الثقافة ، د ت، صفٌف الٌشعر الخمرمحاكم، إيميا، : كاأظر. 36ص
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ميػكرى األٍأدىًريأا ٍحًأػًؾ فاٍصبىحيأا         كال تيٍبًقػي خي أالى هيبٍّػي ًبصى
 [الكافر]    (1)

كمعادلةي المقدّْمة الخمريَّة بالمقدّْمة الطَّمىًميَّة ليست معادلةن لفظيَّة أك فنيَّة تقميديَّة فقط، بؿ ىي 

معادلةه رمزيَّة عميقة، فالفرد قبؿ دخكلو مجالسى الٌشرب يككفي بحالةو انعزاليَّة عف مجتمعو بؿ يككف 

شنا في نفسو، قمقنا أًرقنا، كعندما يندمجي في مجالًس الٌشرب، يدخؿ النّْظاـ االجتماعي مف أكسع  ميكحّْ

دّْيَّة الثنائيَّة أثناء مركر الفرد مف حالة  أبكابو، كالشَّاعر عندما ييعبّْري عف الحاٌلتيف إنَّما ييعبّْر عف الضّْ

: ، كىك بذلؾ يعبّْر عف أمريف ىما(االندماج في المجتمع)إلى الحالة الٌنضج  (الحالة الفرديَّة)النَّيئ 

ؿ قانكف القمب المتناسؽ أم  ، كالثاني االنقبلب المجتمعي (االندماج المجتمعي× تكٌحش الفرد )األكَّ

إلى المرحمة الحضاريَّة  (مرحمة الفراؽ)كعبكره مف المرحمة االنعزاليَّة الفرديَّة السمبيَّة االنقطاعيَّة 

. (2)(مرحمة االندماج)الجماعيَّة اإليجابيَّة االجتماعيَّة 

كلطقكس شيرًب الخمر األبعاد الٌرمزيَّة في " مادَّة الحياة"تعادؿ الخبز " شرابه قكمٌ "فالخمرةي 

كحى إلى الجسد، كاالنشراح إلى الصدر، كالنُّكرى إلى الكجو، كىذا  الحضارات السَّابقة، فيي اٌلتي تردُّ الرُّ

: (3)ما عبَّرٍت عنو البغي شمخة ألنكيدك، فقالت

كيٍؿ الخبزى يا أأكيدك فإأَّطه مادَّطة الحياة "

كاشرٍب مف الشَّطراب القكمٍّ فهذه عادة الببلد 

فىأكؿى أأكيدك مف الخبًز حتَّطى شبع 

كشربى مف الشَّطراب القكٌم سبعغى أ داح 

رى كجهه هي كاأشرحى صدريهي، كطرب لبه، كأكَّط " فاأطمقت ركحي

                                                                                                                                               

في  التطاكم، عبد ا، :كاأظر. 9، ص1972، بيركت، دار الٌنيضة العربٌية، (1)، ط شعر الخمر كاألسفار بيف األعشى كالجاهمييف
 .1/96، الٌشعر كالٌشعراءابف قتيبة، : كاأظر. 30، صالقصيدة الجاهمٌيغ كاألمكيغ

بكح)أسقينا : أصبحينا. القدح العظيـ: الصحف. قكمي:  ىيبّْي (1)  .قرية في جنكب حمب: األندريف. كىي الخمر (الصِّ

 .63، ص(دراسة البنية النمكذجيَّة)؛ القصيدة العربيَّطغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش، سكزاف،  (2)

 .480، صالٌشعر العربي في محيطه التَّطاريخي القديـ البيبيتي، نجيب محٌمد،  (3)
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 كىي القرباف، كأمَّا (1)"مف أبرًز رمكز االندماج في الحياة االجتماعيَّة"كعميو فإفَّ شيربى الخمر 

كأمَّا  [Commensal Meal]مجالس الٌشرب فإنَّيا ترمزي إلى الكجبة الجماعيَّة أك العشاء الجماعي 

لد الٌشعكر بالحياة كبالجماعة،  فضُّ ختاـ  الخمر عند شيربيا فإنَّو يرمزي إلى طقًس الذّْبح  اٌلذم يكَّ

كأمَّا عمميَّة االختمار فإنَّيا ترمز إلى طقكس العبكر كتحٌكؿ الفرد مف الحياة النيئة الصمبة الجامدة 

، كتتمٌثؿ أبيات لبيد بف أبي ربيعة العامرم ىذه الدَّالالت (2)إلى الحياة الٌناضجة البالغة المتحٌضرة

: (3)الٌرمزيَّة، قاؿ

ًأدىاميهىػا ـٍ ًمٍف لىٍيمىغو      طىٍمػؽو لىًذيذو لىٍهػكيهىا كى بىٍؿ أىٍأًت الى تىٍدًريفى كى
 [الكامؿ]      (4)

ػزَّط ميدىاميهىا  ىٍد ًبتُّ سىاًمرىهىا، كىغىايىغى تىاًجرو      كىافىٍيتي ًإٍذ ريًفعىٍت كىعى
(5) 

فيضَّط ًختىاميهىا ٍت كى ٍكأىغو  يًدحى  (6)أيٍغمي السٍّبىاءى ًبكيؿٍّ أىٍدكىفى عىاًتؽو      أىٍك جى

تَّطػرو تىػٍأتىػاليهي ًإٍبهىػاميهىا ٍذًب كىًريأىغو      ًبميػكى جى اًفيىغو كى بيكًح صى صى  (7)كى

ا إلى إتماـ حالًة العبكر  كالبيت الرَّابع ال يرمزي إلى الكجبة الجماعيَّة فقط، بٍؿ يرمزي أيضن

الحضارم، فالجارية العكَّادة كآلتيا المكسيقيَّة المكتَّرة مف رمكز الحضارة كالٌتحضُّر، كقد رمزى امرؤ 

ا إلى الحضارة بقكلو : (8)القيس أيضن

ًبٍحفى سيبلىفنا ًمٍف رىًحيؽو ميفىٍمفىؿً  كىأىفَّط مىكىاًكيَّط اٍلًجػكاًء غيًديَّطغن       صي
 [الٌطكيؿ]      (9)

                                                 
 .70، صالقصيدة العربيَّطغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش، سكزاف،  (1)

 .70 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص (2)

 .149 صديكاأه،  (3)

 .ساكنة ال حرَّ فييا كال قر:  طٍمؽ (4)

 .أتيت:  كافيت (5)

 .الكسر: الفٌض . غيًرفت: قدحت. السكداء: الجكنة. الٌشراء:  السّْباء (6)

 .العكد: الميكتَّر. تعالجو: تأتالو. الجارية العكادة:  الكرينة (7)

 .39، صديكاأه  (8)

ا: غديَّة. مكضع: الجكاء. نكعه مف الطُّيكر الميغرّْدة:  الًمكاكيُّ  (9) ًبٍحفى . صباحن ؿ ما ييعصري مف الخمر: السيبلؼ. مف الصبكح: صي . أكَّ
 .اٌلذم أيلقيت فيو التكابؿ: الميفمفؿ
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كح كالفرح كالتَّجمع كأمَّا  فيي رمزه إلى " الغديَّة"فالمكاكٌي يرمزي إلى الحضارًة كالسَّعادة كالرُّ

الصباح أم المرحمة الٌنيائيَّة إلتماـ عمميَّة العبكر الحضارم، كأمَّا الصبكح فيك إشارة إلى كقًت 

الٌشرًب المقدَّس كأمَّا الرَّحيؽ الميفمفىؿ فيك رمزه إلى المَّحـ المطبكخ كالحضارة المكتممة كمرحمة الٌتجمع 

. (1)بعد الفراؽ المميئة باالستقرار كاالزدىار

، فالبطكلة مف صفات اآللية، كىي مف  كمف رمكًز طقس شرب الخمرة البطكلة كالكـر

الصفات المقدَّسة اٌلتي يرتفع بيا اإلنساف المتميّْز عف عامَّة النَّاس، ككذلؾ الكـر رمزه مف رمكز 

. (2)الخمر

: (3)كقد رمزى طرفة بف العبد بيذه الٌصفات لنفسو، فقاؿ

ٍتمىًدم مي ٍأفىاً ي طىًريفي كى بىٍيًعي كىاً  لىذَّطًتي      كى ميكرى كى مىا زىاؿى تىٍشرىابي الخي كى
 [الٌطكيؿ]  (4)

ٍتأي اٍلعىشيرىةي كيمُّهىػا      كىأيٍفًرٍدتي ًإٍفػرىادى اٍلبىًعيػًر الميعىبَّطدً  امى ًإلى أىٍف تىحى
(5) 

ٍف لىوي ًذمـه "كال يشرب الخمرةى إالَّ  ؿي إلى عالـ القيـ كاألخبلؽ الجاىميَّة العميا، "مى ، فيي الميٍدخى

: (6)كفي ىذه الدَّاللة قاؿ عنترةي بف شٌداد

ًؿ        جى مىى كى اره عى ـه        كىالى يىبيتي لىهي جى ٍمرى إالَّط مىٍف لىهي ًذمى  [البسيط]الى يىٍشرىبي اٍلخى

: (7)كأمَّا ندامى مجالس الٌشرًب فيـ أبطاؿه مؤليكف، كفي كصفيـ قاؿ األعشى

ًممكا    أىٍف لىٍيسى يىٍدفىعي عىٍف ًذم اٍلًحيمىًغ اٍلًحيىؿي   [البسيط]   في ًفٍتيىغو كىسيييكًؼ اٍلًهٍأًد  ىٍد عى

                                                 
 .182، صالقصيدة العربيَّطغ كطقكس العبكر ستيتكيفيتش، سكزاف،  (1)

، رسالة ماجستير، جامعة القدس، بإشراؼ الٌدكتكر إحساف الدّْيؾ، صكرة البطؿ في شعر عأترة بف شدَّطاد العبسي عكيضات، نايؼ،  (2)
 .186ـ، ص2000

 .415، صاإلأساف في الٌشعر الجاهميزيتكني، عبد الغني أحمد، : كاأظر. 34، صديكاأه  (3)

 .الماؿ القديـ المكركث: الميتمد. الماؿ الحديث:  الطَّريؼ (4)

 .المذٌلؿ المطمي بالقطراف: البعير المعٌبد. الٌتجنُّب كاالعتزاؿ:  الٌتحامي (5)

 .117 صديكاأه،  (6)

 .284، صديكاأه  (7)
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ىؤالء الفتية يقكمكف بإحياًء فكرة : "كيينصؼي الٌدكتكر مصطفى ناصؼ ىؤالء الفتية بقكلو

، كمف صفات ىؤالء الفتية أنَّيـ متبٌطحكف عمى الكنيؼ كأنَّيـ يبككف جنازةن لـ (1)"كتمثيميا" البطؿ"

: (2)تيرفع بعد، ففي ىذا المشيد قاؿ الحادرة

ـٍ تيٍرفىًع          أىازىةو لى ٍكؿى جى ـٍ       يىٍبكيكفى حى  [الكامؿ]ميتىبىطًٍّحيفى عمػى اٍلكىًأيًؼ كىأىأَّطهي

كأرل في ىذا البيًت ما رآهي الٌدكتكر مصطفى ناصؼ، بأفَّ ىؤالء الفتية يبككفى البطكلةى 

كيشربكف الشَّرابى اإلليي الميقدَّس باعثى القداسة كالحياة، فالجنازة ترمزي إلى المكت كالفناء كاألمر 

الجمؿ كذلؾ يرمزي إلى ضياًع الحضارة كاالستقرار كاألمف، كىؤالء الفتية يرتمكف كيدعكف ببعث 

 التي تناقشي فكرة المكت، كقد ارتبط (3)"الفتٌكة الكثنيَّة"الحضارة مف خبلؿ البكاء كىـ يمثّْمكف طبقة 

- عمى المستكل الٌشعرم–فحيف يصب الٌشعراءي الخمرى عمى قبكًر المكتى فإنَّيـ "الخمري بالمكت، 

، كيتطٌمعكف إلى الخمكد كالحياة بتمنييـ أف ييدفنكا (4)"يمٌدكنيـ بأسباب الحياة كأنَّيـ يغالبكف المكت

، كىـ بيذا المشيد الجنائزم يجٌسدكف بالخمر ىمكـى الكجكد (رمز الحياة)بجانب كرـك العنب 

. (5)اإلنساني اٌلذم يكتنفو التكٌتر الناشئ عف التسميـ بالمكت كمقاكمتو في آفو كاحد

كمف رمكًز شرب الخمر كمجالسيا السّْيادة كالشَّجاعة، أم السّْيادة المتمثّْمة بالممؾ، كالشَّجاعة 

: (6)المتمثّْمة باألسد، كفي ذلؾ قاؿ حسَّاف بف ثابت

بيهىػا فىتىٍتريكيػأىا ميميػككىػان       كىايٍسػدان مىا ييأىٍهًأهيػأىا المٍّػقىاء      أىٍشػرى  [الكافر]كى

كحانيَّة اٌلتي تطرد األركاح فيي الترياؽ،  ا ترمزي إلى الدَّكاء كالقكل السّْحريَّة الرُّ كالخمرةي أيضن

: (1)كفي ذلؾ قاؿ حسَّاف بف ثابت
                                                 

 .151، ص راءة ثاأيغ لشعرأا القديـ ناصؼ، مصطفى،  (1)

 .28، صاألصمعيات: كاأظر. 56، صديكاأه  (2)

 .329، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصكفيَّطغ نصر، عاطؼ جكدة،  (3)

 .105، ص(دراسة في شعر اليذلييف)؛ األسمكبيَّطغ كالتقاليد الٌشعريَّطغ بريرم، محٌمد أحمد،  (4)

(5)
 .104 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص 

 .8، صديكاأه  (6)
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يَّطػٍرتيهىا       ًتٍريىا ىغن تيػٍكًرثي فىٍتػرى اٍلًعظىػاـً   ٍمػًر بىٍيسىػافى تىخى  [الٌسريع] ًمػٍف خى

ا جاعبلن الخمرةى شفاءن لمٌصداع، فقاؿ : (2)كقاؿ عمقمةي في الٌرمزيَّة السَّابقًة أٍيضن

ـي  اًلطيهىا في الرَّطٍأًس تىٍدكي اًلبيهىا      كىالى ييخى داعى كىالى ييٍؤذيؾى صى  [البسيط]  (3)تيٍشفي الصُّ

سَّدىت في قصرم  رمز السّْيادة " السَّدير" ك" الخكرنؽ"كالخمري كذلؾ مف رمكًز الحضارة اٌلتي تىجى

ذا ما تركيا اإلنساف غدا بدكيِّا مرتًحبلن عبر التَّاريخ  كاستتباب األمكر كاحتراـ الممكؾ كتأليييـ، كا 

: (4)كفي ذلؾ الٌرمز قاؿ المنٌخؿ اليشكرم

ٍرأىًؽ كىالسَّطًديًر          كى  [مجزكء الكامؿ]فىًإذىا اٍأتىشىٍيتي فىًإأَّطًأػي     رىبُّ اٍلخى

ٍيهىًغ كىاٍلبىًعيػًر  ٍكتي فىًإأَّطًأػي    رىبُّ الشُّكى حى ذا صى كىاً 

فالنَّشكة ىي االزدىار كاالنتقاؿ إلى الكاقًع األمثؿ كاألفضؿ، كىذا االنتقاؿ انتقاؿه ركحانٌي 

مف عالـ البداكًة كالعبكر الحضارم عمى النَّاقة األسطكريَّة إلى عالـ السّْيادة - غير مباشر-عميؽ 

 (الشُّكيية كالبعير× الخكرنؽ كالسَّدير )كاالستقرار، كقد برزت الٌضديَّة الثٌنائيَّة في البيتيف السَّابقيف 

. (5)في قالب قانكف القمب المتناسؽ

كارتبطٍت الخمرةي برمكًز القداسة كالمقدَّس، مثؿ الدَّير، كالقنديؿ ككنيسة الرَّاىب كالقسّْيس 

: (6)كالشماسي، كفي ىذه الٌرمكز قاؿ عدمُّ بف زيد عف زجاجة الخمر

غو ًمٍؿًء اٍليىػدىٍيػًف كىػأىأَّطػهىا       ً ٍأًديؿي ًفٍصحو في كىًأيسىًغ رىاًهبً   [الكامؿ]    بزجاجى

كالخمري كذلؾ رمزه مف رمكًز القرباًف كالتَّضحية، حيثي ييتقرَّبي بيا إلى اآلليًة حتَّى ترضى، 

: (1)كبعد ذبحيا ييصمَّى عمييا كفي ذلؾ قاؿ األعشى
                                                                                                                                               

 .227 صديكاأه،  –(1)

 .69 صديكاأه،  –(2)

 .صداع:  تدكيـ –(3)

 .60 صاألصمعٌيات،  –(4)

 .111، صاألسمكبيَّطغ كالٌتقاليد الٌشعريَّطغ بريرم، محٌمد أحمد،  –(5)

 .194، ص ديكاأه– (6)
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زىٍمزىمىا  مىٍيهىا كى مَّطى عى ٍت صى  [الٌطكيؿ]    لىهىا حاًرسه مىا يىٍبرىحي الدَّطٍهرى بىٍيتىهىا       ًإذا ذيًبحى

ا في الدَّاللًة الٌرمزيَّة نفسيا : (2)كقاؿ األعشى أٍيضن

كىابيؿٍ  ٍكلىأىػا تيٍرؾه كى لىقىػٍد شىػًرٍبػتي الخػمرى تىػٍر     كيػضي حى كى
 [مجزكء الكامؿ]  (3)

ًريبىػػغن     ًمػمَّطػا ييعىتٍّؽي أٍهػؿي بىابيػؿٍ  ـً الذَّطًبػيػػًح  غى  (4)كىػدى

ا (قيٍطبةي بفي أكس بف محصف)كقاؿ الحادرةي  : (5)أيضن

ـو الذَّطبيػًح ميشىٍعشىًع     ـٍ       ًمٍف عىاًتؽو كىدى بىٍحتيهي مىيَّط ًبسيٍحرىةو  فىصى كا عى  [الكامؿ]       بىكىري

دىجً "كقد شارؾى أبك ذؤيبي اليذلي الٌشعراءى السَّابقيف بأٍف رمزى إلى الخمرًة بػً  : (6)فقاؿ" دىـً اٍلكى

دىًج الذَّطًبيػحي           ـي اٍلػكى فيكَّطػٍت       ييقىػاؿي لىػهىا دى كىاًتميهىا كى ػٍت  خى  [الكافر]ًإذا فيضَّط

: (7)كذىب حسَّاف بف ثابت إلى ما ذىبى إليو الٌشعراء السَّابقكف فقاؿ

ـً الذَّطًبيػًح ميػدىاـً      اًتػؽو كىػدى ابىغو       أىٍك عى  [الكامؿ]       كىاٍلًمٍسًؾ تىٍخًمطيهي ًبمىاًء سىحى
كأمَّا زىيري بف أبي سيممى فقد رمزى إلى الخمرًة بالغزاًؿ القرباف المقدَّس القكٌم، كأرل أنَّو انفردى 

ـي لآلليًة رابطنا ًتمؾى الدَّاللةى الٌرمزيَّة - شعرنا-عف الٌشعراء السَّابقيف بذكره  الظَّبي كقربافو حيكانيٍّ ييقدَّ

: (8)بالخمر، كفي ذلؾ قاؿ

 

كؽى شىاًربيهىػا ـً الشَّطػاًدًف الذَّطًبيًح، إذا       أىٍتػأؽى، ًمٍأهىا الرَّطاكي  [المأسرح]   (1)ًمٍثًؿ دى

                                                                                                                                               
 .333 صديكاأه،  (1)

 .56، صديكاأه  (2)

 . شماؿ فارس" سيجكف كجيحكف"أناس سكنكا حكض نير :  الترؾ (3)

 .منقكلة مف مكطنيا:  غريبة (4)

 .56، صديكاأه  (5)

 .69، صديكاف الهذلييف  (6)

 .214، صديكاأه  (7)

 .195، صديكاأه  (8)

 .مىبلى : أتأؽ. (كرابيس)مصفاة مف ثكب أبيض مف القطف : الرَّاككؽ. الغزاؿ القكمٌ :  الٌشادف (1)
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كما كترمزي الخمرةي إلى القدرًة عمى قمًب مراحًؿ العبكر، فالشَّيخي اليـر يصبحي شابِّا إذا ما شرب 

الشَّرابى اإلليي الميقدَّس، كلقد ذىبى حسَّافي بف ثابت إلى ىذه الدَّاللة الٌرمزيَّة بقكلو
(2) :

ٍمسنا تىػرىدَّطل ًبػًردىاًء اٍلليػبلـً         [الٌسريع]كىٍأسنا ًإذا مىا الشَّطٍيخي كىالىى ًبهىا       خى

كحيَّة اإلنسانيَّة إلى الماضي السَّعيد ا رمزيَّة إلى رحمًة اليجرًة الرُّ ، (3)كفي البيت السَّابؽ أيضن

. ككأفَّ مرحمةى الشَّيخكخًة تبكي مرحمةى الشَّباب مف خبلؿ شيرًب الخمر

ا دالالت رمزيَّة كجذكر عقديَّة، فصناعة الخمر عند العرب قبؿ  كلطقكًس صناعًة الخمًر أيضن

أمَّا النَّكع األكَّؿ، فيي الخمرة المشعشعة الممزكجة بسخيف الماء أك مف زالؿ : اإلسبلـ نكعاف

. المطر، كأمَّا الٌنكع الثاني فيك تعتيقيا اٌلذم يمتد إلى عشريف حٌجة، كلمنكعيف دالالت رمزيَّة

فالخمرةي الميشىٍعشىعىة
 ترمزي إلى الغنى كالٌمطافة كًرقًَّة الجكىر الميتجسّْدة في المحٌبة اإللييَّة (4)

النُّكرانيَّة ألىفَّ مىٍكضكعىيا النُّكر الخالص
ا، فالماءي (5) ، كما أفَّ قىٍتؿى الخمرًة بالماًء لو داللتو الٌرمزيَّة أيضن

عىٍمأىا مىفى المىاًء كيؿَّط شىٍيءو حىي: "، قاؿ تعالى في الماء(6)"المادَّة األكلى كأصؿي كؿّْ شيء"ىك  جى ، (7)"كى

لى الٌنعكمة الٌنسائيَّة ، كما يرمزي إلى العنصر السحرم في (8)كيرمزي الماءي إلى الرَّاحة كاالطمئناف كا 

ـى اليكنانيُّكف االحتفاالت  شفاء المرضى، فيو تتجدد الحياة كتٍخمدي الحياةي األبديَّة، كمف أجؿ الماء أقا

إلو األنيار، كأمَّا " Acheloos"كلذلؾ قدَّسى ىكميركس أخيبلكس " Hagnoىاغنك "عمى حافًَّة نير 

إلية الينابيع، كأمَّا عند العبرانييف، فإفَّ " ليريكب"كأمُّو " سيزيؼ"فإنَّو رمزي الماء أبكه النَّير " نرسيس"

كح القدس كىك  الماءى الشَّافي يمغي التَّاريخ الماضي، كأمَّا عند المسيحييف فإفَّ الماءى أكَّؿ مركز لمرُّ

                                                 
 .227، ص ديكاأه (2)

كفيَّطغ نصر، عاطؼ جكده،  (3)  .363، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ

يىا، كما ميًزجى فأرؽَّ مىٍزجيو؛ فقد شيٍعًشعى :  الميشىٍعشىعة (4)  .(شىعىعى )، ماٌدة لساف العرب :اأظر. الخمر اٌلتي أيرؽَّ مزجي

كفيَّطغ نصر، عاطؼ جكده،  (5)  .363، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ

دىقىة، جاف،  (6)  .18، صرمكز كطقكس صى

 .30:  اآليةاألأبياء،  (7)

دىقىة، جاف،  (8)  .18، صرمكز كطقكس صى
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اٌلذم يضاجعي األرض فيككف اإلخصاب " زرع الرجؿ"كما يرمزي الماءي إلى ... المطير لمجسد

كفي امتزاج الخمرًة بالماء ما يرمزي إلى اندماج السَّماء باألرض، كقد تمٌثؿ الٌشعر . (1)كاإلنجاب

: (2)الجاىمٌي بيذه الدَّالالت الٌرمزيَّة فقاؿ عمرك بف كمثكـ التغمبي

الىطىهىا  سىًخيأىا  [الكافر]             ميشىٍعشىػعىغن كىػأىفَّط اٍلحيصَّط فيها    ًإذا ما الماءي خى

كلؤلعشى إشارة رمزيَّة في معادلًة الخمرًة الممزكجة المندفعة مف الدَّف بالمَّبف المتدفّْؽ مف 

النَّاقة، كىذا يشيري إلى منزلًة الخمرة المقدَّسة فالنَّاقة مف القرابيف اٌلتي تقٌدـ طمبنا في السترضاًء 

اآللية، كقياسنا عمى ذلؾ فإفَّ لمخمرًة القداسة نفسيا كلمَّبف دكره التطييرٌم إذ سكبكهي عمى األصناـ، 

: (3)كأرل أفَّ ىذا ما ذىبى إليًو األعشى بقكلو

ا بَّطهىا رىذىمى اؿي مىصى ـٍ ميشىٍعشىعىغن      تىخى بىٍحأىاهي صى
 [مجزكء الكافر]                    (4)

ا إشارةه رمزيَّة إلى النُّكًر المقدَّس المتكىج عمى سطح الخمرًة المشعشعة  كلؤلعشى أيضن

في " قطع السّْياـ"، كقد أشارت إلى ذلؾ (5)المتمٌثؿ في قداسًة الشمًس فالشَّمسي رمزه مف رمكًز الخمرة

: (6)قكلو

ٍت ً طىعنا سىهىامىا    رَّطحى مىى  ىرىاهىا      ًإذا مىا صى  [الكافر]             ميشىٍعشىعىغن كىأىفَّط عى

 

قىٍد شارؾى لبيدي بف ربيعة األعشى بما ذىىىبى إليو مف دالالت رمزيَّة فقاؿ كى
(1) :

كضو زيالؿً  تىقىاذىفىٍتػهي      ميشىٍعشىعىغه ًبمىٍلري تىذىكَّطرى شىٍجػكىهي كى
 [الٌطكيؿ]               (2)

                                                 
دىقىة، جاف،  (1)  .18، صرمكز كطقكس صى

 .64، صديكاأه  (2)

 .322، صديكاأه  (3)

 .دفعي النَّاقًة لىبىنىيىا:  رىذىما (4)

كفيَّطغ نصر، عاطؼ جكده،  (5)  .376، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ

 .326، صديكاأه  (6)

 .94 صديكاأه،  (1)

 .صاؼو : زالؿ. الطرم كالقؤيب عيد السحاب: المغركض. أصابتو كأسنا بعد كأس: تقاذفتو. الحزف:  الشجك (2)
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،  (الحضارة المندرسة)بيد أفَّ عبيدى بف األبرص شبَّو ريؽى عشتار  بالميدامة اٌلتي ترخي اإلزارى

: (3)كفي ذلؾ رمز إلى الخصب كاإلنجاب كاالزدىار، كفي ىذا المشيد الٌرمزم قاؿ

ـي ميدىامىغو       ميشىٍعشىعىغو تيٍرًخي اإلزىارى  ًديحي : إذا ذيٍ تى فىاهىا  يٍمتى   [الٌطكيؿ]            طىٍع

أمَّا األكَّؿ فيك جمع اليٌمة عمى التكٌجو إلى : (4)كأمَّا الخمرة المعتَّقة فإنَّيا تٍرمزي إلى أمريف ىما

حضرًة كينكنة الحانات كمجالس الخمر ألنَّيا ممتقى الندماف كرمز التجٌمع كنياية طريؽ العبكر، كما 

أفَّ تعتيؽى الخمًر معدكؿ : "أنَّيا ترمزي إلى حضرًة العمكّْ ألفَّ فييا ائتبلؼ األحبَّة كالنُّدماء، كأمَّا الثَّاني

، كبعبارةو أيخرل إفَّ قدـى الخمرة كعتقيا (5)"بو عمَّا كاف الٌشعراءي يقصدكف مف أنَّيا تككفي أىشىدَّ ًإٍسكارنا

يرمزاف إلى ًقدـً المحبًَّة اإللييَّة كأزليَّتيا، كقد اشتيرت بابؿ بتعتيؽ الخمكر كقد رأيتي في شعًر لبيد ما 

: (6)يذكر ذلؾ، فقاؿ

مىٍبتيهىا ًجٍريىالىهىا ـً الذَّطبيًح سى سىًبيئىغو ًممَّطػا تيعىتٍّػؽي بىاًبػؿه      كىدى  [الكامؿ]          (7)كى

: (8)كقاؿ امرؤ القيس مشبّْينا ريؽى ًىرٍّ بالمدامة المتعتّْقة

ٍر            ـي ميدامىغو      ميعىتَّطقىغو ًممَّطا يىًجيءي ًبًه التُّجي  [الٌطكيؿ]ًإذا ذيٍ تى فىاهىا  يٍمتى طىٍع

مىعى لبيدي بف أبي ربيعة العامرٌم بيف الصفتيف فقاؿ كقد جى
(9) :

فىٍت لىهي     ميشىٍعًشعىغه ًممَّطا تيعىتٍّؽي بىاًبؿي  إذا مىسَّط أىٍسآرى الطُّيكًر صى
 [الٌطكيؿ]          (1)

كعميو فقد اشترؾ الٌشعراء الجاىميكف في معنى كداللة تعتيؽ الخمر، فيي ترمزي إلى المحبَّة 

، ككمَّما زادت (2)األزليَّة المتنزىة عف العمؿ كالخطيئة، كىي رمزه مف رمكز الخمؽ كاالنكشاؼ اإلليي

                                                 
 .39، ص1994، بيركت، دار الكتاب العربي، (1)أشرؼ أحمد عدرة، ط:  شرحديكاأه،  (3)

كفيَّطغ نصر، عاطؼ جكده،  (4)  .364، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ

 .364 ص، المرجع السَّابؽ نفسو (5)

 .111، صديكاأه  (6)

 .صبغه أحمر:  الجلاير (7)

 . 126، صديكاأه  (8)
(9)

 .111، صديىانه  
يد:   آٍسآر(1)  .بقايا لحـك الصَّ
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ميدَّةي تعتيؽ الخمرًة زادت قداستييا، كفي ذلؾ إشارة إلى ارتباط الخمرة بالزمف القديـ
، حتَّى إفَّ (3)

: (4)المرٌقش األصغر أشارى إلى تعتيؽ الخمرة في الدَّف عشريف سنة، فقاؿ

كَّطحي    تيرى مىٍيهىا  ىٍرمىده كى غن     ييطىافي عى ٍت في ًسبىاءى الدَّطًف ًعٍشًريفى ًحجَّط  [الٌطكيؿ]      ثىكى

ا اٍلبكىارىة  اٌلتي تكازم عذرٌيةى الحكمة العمكيَّة كالكممةى الخالقةى، لذلؾ (5)كمف رمكًز المدامًة أيضن

فإنَّيا مدامة حمراء مشعشىعىة جبميَّة، كالجبؿ لو دالالت رمزيَّة كثيفة، فيك يرمزي إلى المّْقاء الطَّبيعٌي 

بيف األرض كالسَّماء، كىك مركزي اآللية، ككاف فرعكف يصعد إلى الجبؿ الككني كي يمتقي إلوى 

السكفيّْتيَّة فإفَّ " األكراؿ"ينصب كسط العالـ، كأمَّا عند شعكب " Meru"الشَّمس، كفي اليند فإفَّ جبؿ 

جسد "مركزي الككف، كالجبؿ كذلؾ منبع الماء الميقدَّس كمكطف األركاح، كىك " Sumbur"الجبؿى 

يمارسي العربي طقكسى الذّْبح، كأمَّا العبرانٌيكف " سرنديب"في المعتقد الياباني، كعند الجبؿ " األلكىيَّة

... جبؿ مقدَّس في طكر سيناء" حكديب"جبؿ قدس الرَّب، ك " صييكف"إلو الجباؿ، ك " ييكه"فإفَّ 

فىةى "كأمَّا في اإلسبلـ فإفَّ  مف الجباؿ الميقدَّسة" المقطـ"ك " عىرى
كعندما تيشبَّو المدامة بالجبؿ فإنَّيا . (6)

تمبس جميع الٌرمكز المقدَّسة اٌلتي ذيكرت، كلعؿَّ ىذا ما رمزى إليًو عمرك ابفي معد يكرب الٌزبٍيدٌم 

: (1)بقكلو

ٍيحاًف             بىًميَّطغو         ًباٍلًمٍسًؾ كاٍلكىافيكًر كىالرَّط ـى ميدىامىغو جى كىأىفَّط طىٍعػ  [الكامؿ]كى

                                                                                                                                               
(2)

كفيَّطغنصر، عاطؼ جكده،     .365، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ

 .1995ػ القاىرة، عيف لمدراسات، (1)، ط(دراسة في شعر اليذلييف)؛ األسمكبيَّطغ كالتقاليد الٌشعريَّطغ بريرم، محٌمد أحمد،  (3)

 .88 صديكاأه،  (4)

كفيَّطغ نصر، عاطؼ جكدة،  (5)  .368، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ

 . كما بعدىا63، ص(دراسات في الميثكلكجيا القديمة)؛ رمكز كطقكس صدقة، جاف،  (6)

الطَّرابيش، : كاأظر. 184، دت، ص(سمسمة التراث)ىاشـ الطَّعاف، كزارة الثَّقافة كاإلعبلـ، مديريَّة الثَّقافة العامَّة؛ : ، صنعوديكاأه  (1)
 .158، ص1974، دمشؽ، مطبكعات مجمع المُّغة العربيَّة، شعر عمرك بف معد يكرب الزبيدممطاكع، 



 227 

ا، فاإلٍبريؽ اٌلذم يىصيبُّ الخمرةى قريف الظَّبي األبيًض  كألكاني الشَّراب الميقدَّس القداسة أٍيضن

المتصكمع فكؽى رابيةو يتحمَّى بمباسو األبيض، يتطيَّب بأفضؿ الرَّياحيف، كقد تمثَّؿى شعري عمقمةى الفٍحؿ 

: (2)الجاىمٌي ىذه القداسة، فقاؿ

ٍمثيػكـي  ـه ًبسىبىا اٍلكىػتَّطاًف مى مىى شىرىؼو      ميفىدَّط ـٍ ظىٍبيه عى كىأىفَّط ًإٍبًريقىهي
 [البسيط]        (3)

ٍفعكـي  يحاًف مى زىهي ًلٍمًضحٍّ رىاً بيػهي       ميقىمَّطده  يضيبى الرَّط  (4)أىٍبيىػضي أىٍبرى

ذا أخذى اإلٍبريؽي رمزى القداسًة الظَّاىرة عند عمقمة، فإنَّو عند األعشى رمزه إلى القداسة  كا 

: (5)الباطنة، فاإلٍبريؽ مترع بالشَّراب اإلليٌي الشَّبيو بالدَّـ المشمكؿ بريح الشَّماؿ الباردة، فقاؿ

فٍّقىٍت ًمٍف مىاًء شىفٍ  ـٍ ميٍستىٍرًعفنا      ًبشىميكؿو صي فىتىػرىل ًأٍبًريقىػهي
 [الٌرمؿ]          (6)

يقدـ مف أجميا الغالي كالنَّفيس، كال يىًعزُّ - كقد بمغٍت مف القداسًة الدّْينيَّة مبمغان –كالخمرة 

مطمبيا عمى العرب، كمف أجميا كحكليا طافت اإلبؿ اٌلتي قاربت الكالدة، إذان فيـ يطكعكف اإلبؿ مف 

: (7)أجميا كفي ىذا المعنى يقكؿ طرفةي بفي العبد

، إٍف طىافيكا ًبػها       ًبًسبىاًء الشَّطٍكًؿ، كاٍلكيكـً اٍلبيكيرٍ  ال تىًعػزُّ الخمري
 [الرَّطمؿ]     (8)
ًطًمرٍ  ػا شىًربيػكهىا كىاٍأتىشىٍكا        كىهىبيػكا كىػؿَّط أىميكفو  كى فىًإذا مى
(1) 

ان لمخمر، فمف أجميا تيٍنتىقىى الحيكانات المميَّزة ذات  كالبيتاف الٌسابقاف ييضيفاف تميُّزان خاصَّ

. (2)السّْمات الفريدة العزيزة؛ حتَّى يطكفكا بيا شاربيفى مقٌدسيف

                                                 
 .70، ص1969، حمب، دار الكتاب العربي، (1)لطفي الصقاؿ، ط: األعمـ الشَّنتمرم، حقَّقو: ، شرحديكاأه  (2)

 .الشّْفة البيضاء: مكاف مشرؼ، السَّبا: شىرىؼ. عميو مصفاة:  ميفىدَّـ (3)

ة:  أبيض (4) ح. مف فضَّ  .األنؼ كالفـ: طيب الرَّائحة، كاألفغـ: مفعـك. ما طمعت عميو الشَّمسي : الضّْ

 .357، صديكاأه  (5)

فّْقت. الخمر الباردة: الٌشمكؿ. المترع كما الرَّعاؼ:  المسترعؼ (6)  .القربة اٌلتي يرشحي ماؤىا: الشَّف. ميًزجتٍ : صي

 .55، صديكاأه  (7)

األبكار مف : البيكير. اإلبؿ العظيمة السَّناـ: الكيـك. اإلبؿ اٌلتي أتى عمييا سبعة مف أشير الحمؿ: الشٍَّكؿ. الشّْراء: السّْباء. تىأمَّؿى :  طاؼ (8)
 .اإلبؿ

 .الفرس العالي القكائـ: الًطًمرٍ . النَّاقة أك الجكاد: األمكف. ذاقكا نشكةى السُّكر:  انتشكٍ  (1)

 .210 يكسؼ، حسني عبد الجميؿ، األدب الجاىمي، ص (2)
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، فتقديـ الخمر مف (3)"إتماـ طقكس الحٌج الكثنية"كقد رمزت طقكس شرب الخمر إلى 

كالغزاؿ كائف مقدَّس كرمز لمشَّمس "الٌطقكس الدينية، كىي الشَّراب اإلليي المقدَّس، تشبو دـ الغزاؿ، 

: (5)، كفي ذلؾ يقكؿ أبك ذؤيب اليذلي(4)"األـ

أىػٍتػها  إداكىةه       ميقىيَّطػرىةه ًرٍدؼه  ًلميٍؤًخػرىًة  الرَّطٍحػؿً  مٍّ سيػبلفػغي راحو ضي
 [الٌطكيؿ]  (6)

ًغ  اٌلذيًؿ كاٍلًكٍفؿً  ٍرفيكعى ٍسرىةو مى دىها ًمٍف أىٍهػؿ  بيٍصرل  كغىزَّطة       عمى جى كَّط تىزى
(7) 

أَّطغى تىٍصفيك فػي الًقبلًؿ كىال تىٍلًمي فىكىافػي ًبهػا عيٍسفىافى ثيَّـط أىتى  ًبها       مىجى
(8) 

ٍبؿً  ػاًز  عىًشيَّطغن       ييبىاًدري أيكلػى  السَّطاًبقىاًت إلى اٍلجى رىاحى بها ًمٍف ًذم المىجى كى
(9) 

ـي كاٍلفىٍحؿً  ػ أَّطػه       لىيىٍمػسىحي ًذٍفرىاهىػا تىزىعَّط ػاءىٍت بىٍيأىػهيفَّط  كىا  جى فىًجٍئػفى كى
(10) 

ٍيري  ًأٍكسو كىالى كىٍغػؿً  ـي ًكػراـو غى غن       أىًدي فٍّػي ًحجَّط ػاءى ًبهػا كىٍيمػان ييكى فىجى
(11) 

َّـط إلػى ًمأػىن      فىأٍصبىحى رىٍأدان يىٍبتىًلي اٍلمًػٍزجى ًبالسَّطٍحؿً  ٍمعو ثيَّـط تىػ فىبىػاتى ًبجى
(12) 

 (1)"طقكس األسكاؽ العربيَّة القديمة" كنظرةه سىابرىة ألبيات أبي ذؤيب السَّابقة، فإنّْي أراىا تمثؿ 

كما فييا مف بىٍيعو لمخمكر، كما أفَّ ذكر بعض أسماء األسكاؽ المكسمية العربيَّة القديمة في األبيات 

، كال يفكتني ذكر مبلحظة بعض أسماء المكاقع (2)المجٌنة، كذك المجاز: السَّابقة ييثيري االنتباه، مثؿ

                                                 
، دار األندلس، (1)، ط (دراسة في أصكليا كتطكرىا)؛ الٌصكرة في الٌشعر العربي حٌتى أكاخر القرف الثٌاأي الهجرم البىطىؿ، عمي،  (3)

، عمان، دار الفكر، الجامعة األردويَّة، الىاقع واألسطىزة في شعس أتي ذؤية الهرليعبد الّرحمه، وصرت، : واوظر. 75، ص1980

 .90، ص1985
 .75 المرجع السَّابؽ، ص (4)

 .194 صديكاأه،  (5)

 .مف أسماء الخمر، كىي  أكؿ نشكتيا:  سيبلفة (6)

ز البعير فيركب عميو يركبيا الًردؼ: الًكٍفؿ. مدينة فمسطينية، كفييا مات ىاشـ بف عبد مناؼ:  غزَّة (7) ٍسرة. كساء ييدار عمى عىجي : جى
 .مثؿ كالمراد نافة ميشىمّْرىة طكيمة القكائـ: جسيمة، كاٌلذيؿ كالكفؿ مشرفاف

 .الجرار: الًقبلؿ. أتى بيا: كافي بيا. عمى أمياؿ مف مكة:  مجٌنة (8)

ٍبؿ (9)  .مكسـ في الجاىميَّة: ذك المجاز. جٍبؿي عرفة:  اٍلجى

كّْتي مف نشاطيا: تىزىعَّـ. ىك النَّاًتئي في القفا ًمف األيذينىٍيف: ًذٍفراىا. النَّاقة: جاءت. اإلبؿ:  ًجٍئفى  (10)  .تصيح كتصى

ـٍ يدعكه: الكىٍغؿ. الضعيؼ:  النّْكس (11)  .اٌلذم يدخؿ عمى القـك يشربكف كلى

 .النَّقد: السَّحؿ. العسؿ: الًمزج. رائده كىك الطَّالب: راده . ىي المزدلفة:  جمع (12)

 .196، ص1997، الدَّار البيضاء، المركز الثَّقافي العربي، (1)، طالخطاب اإلبداعي الجاهمي كالٌصكرة الفأٍّيَّطغ الٌصائغ، عبد اإللو،  (1)

 .2/307، محٌمد، مكاسـ العرب الكبرل حمُّكد، عرفاف  (2)
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: جمع، كمنى، كما ذكرت األبيات مكاقع شيرًب الخمر أك عصرىا مثؿ: الدّْينية الطقسيَّة لمحٌج مثؿ

فقد دمجت األبيات بيف أنكاع المكاقع الثبلثة السَّابقة، أم بيف المكاقع الٌتجاريَّة، . بيصرل، كغزَّة

. كالمكاقع الخمرٌية المتخٌصصة، كالمكاقع الدّْينٌية الطقسيَّة

كتفسيران لمعنى األبيات السَّابقة، فإفَّ تاجر الخمر يتكاجد في األسكاؽ المذككرة آنفان؛ ليبيعيا 

ٍكدىتىٍيًف، جكدة النَّكع، كجكدة المزج، كبعد ذلؾ تخرج مف الدَّف  لمنُّدماء، فيشتركنيا ألنَّيا جمعت بيف جى

. ؛ ألنَّيا تبعثي فيو القكل الخارقة المتفكقة(3)ليقٌدميا الكاىف شرابان مقدَّسان لآللية

كالسُّؤاؿ اٌلذم أطرحو، ىؿ ىذه الطُّقكس نتيجة امتزاج الحضارة العربيَّة بسابقتيا الييكديَّة؟ 

: (4)أرل أفَّ الجكاب عمى ىذا السُّؤاؿ يككفي في أبيات قاليا األعشى

ـٍ  ػتيػ مىٍيػهىا خي زىهىػا كىعى ٍهبػاءى طىاؼى  يىهيػكًديُّػها      كىأٍبػرى صى  [المتقارب]  (5)كى

ـٍ  مىػى دىأٍّهىا كىاٍرتىػسى مَّطػى عى صى يػحي فػي  دىأٍّػهىا      كى  (6)كى ىابىمىهىا الرٍّ

ًمـٍ  ػا عي ٍأًكرو مى ٍيػرى ميٍستىػٍدبًػرو      عىًف الشَّطٍرًب أك مي ٍزتيػهىا غى تىمىزَّط
(7) 

فنرل أفَّ الييكدم ىك تاجر الخمر، حيث لو ختمو الخاٌص بو كيعتبر الشَّاعر مصدر بيعيا 

باعث افتخار لو بيا، بؿ ييضيؼ الشَّاعري طقكسى تقديسو أيخرل لمخمر ذات دالالت رمزيَّة مهقدَّسة 

قد ذىبى : مثؿ ذ مف أجميا، كتككف تمؾ الٌطقكس في تريُّث كىدأة باؿ، كى الصَّبلة ليا، كالدُّعاء كالتعكُّ

: (1)إلى ما ذىىبى إليو األعشى في أبياتو السَّابقة فقاؿ (عمرك بف حٍرممة)المرىقّْش األصغر 

                                                 
 .75، صالٌصكرة في الٌشعر الجاهمي  البطؿ، عمٌي، (3)

 .312، ص ديكاأه (4)

 .الخمر، كالصيبة ىي الحمرة:  الصيباء (5)

ذى : ارتسـ. بارؾ كدعا:  صمَّى (6)  .كبَّرى كتعكَّ

ز (7)  .(الشُّرب قميبلن قميبلن )تمصمص :  تمزَّ

المرأة في األدب   الٌسيكفي، عصاـ، :كاأظر. 88، ص1998، بيركت، دار صادر، (1)كاريف صادر، ط:  المرقّْشيف، تحقيؽديكاف،  (1)
 .75، ص1991، بيركت، دار الفكر المُّبناني، (1)، طالجاهمي
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تيٍقدىحي  كًد طىٍكران كى مىى الأَّطاجي هىا      تيعىمَّطى عى ٍهبىاءي كاٍلًمٍسًؾ ًريحي مىا  ىٍهكىةه صى كى
 [الٌطكيؿ](2)

ػاؿه ًمٍف يىهيػكدى تىبىاعىديكا     ًلًجيبلفى ييٍدأيها ًمفى السَّطكًؽ ميٍرًبحي  سىبىاهىا ًرجى
(3) 

سباىا )فنرل الييكد كقد ارتبط اسميـ بالخمرة كبيعيا كشرائيا كخاٌصة في صدر البيت الثاني 

، كالعبلقة بيف الييكد كالخمر مثبتة، كتمؾ العبلقة تحمؿ إشارةن دينٌية، فغالبان (رجاؿ مف ييكد تباعدكا

كأكؿ كؿ ناتج لو منزلة مقٌدسة في ". أكؿ الخمر: "، كأبرز معانييا"النَّاجكد"ما يذكر الٌشعراء لفظة 

. (4)"اٌلتي تقدـ لمرَّب" منزلة البككريّْة"الدّْيف الييكدم، ىي 

 في قدسيًة الخمرًة، فيي الشَّرابي اإلليٌي الميقدَّس اٌلذم (5)كنبلحظي ىذا االشتراؾ الحضارم

: (6)يشربو العباد كقتى الصباح مبكّْريف، فتدبُّ الحياةي في عيكنيـ، كنرل ذلؾ في قكؿ الحادرة

ٍتػرىًع   ـٍ ًبأىٍدكىػفى مي  [الكامؿ]     فىسيمىيَّط مىا يدًريػًؾ أف ريبَّط ًفٍتيىغو      باكىرىتي لىذَّطتىهي

مىٍسمىًع  يىاًة كى ـٍ      ًبمىرلن هيأىاؾى ًمفى الحى بيكحي عيييكأيهي ميٍحمىرَّطةه عىًقبى الصَّط

مىعى عدمُّ بف زيد دالالًت الخمر الٌرمزيَّة، فذكرى مرحمةى االندماج الحضارم  الميناداة )كلىقىٍد جى

باح َـّ ذكرى الغناءى كرمزو مف رمكًز الحضارًة، كاإلٍبريؽ الميقدَّس اٌلذم ييمسؾي (لممجالس كقت الصَّ ، ث

َـّ أشار إلى تعتيؽ التاجر  باليد الييمنى، كىذه إشارةه رمزيَّة إلى طقكس اٌلتيامف الرَّامزة إلى التفاؤؿ، ث

لى عذريًة  َـّ أشارى إلى طقًس المزج كا  الييكدم الخمر مف ًقبىًؿ التَّاجر الييكدٌم حكليف كامميف، ث

: (1)الخمرة كبككريَّتيا، كقد ظيرٍت ىذه الدَّالالت الٌرمزيَّة في القصيدةي التَّالية لعدٌم، قاؿ

                                                 
 .تغرؼ بالقدح: المصفاة تقدح: النَّاجكد. ترفع: تعمَّى. الٌشقراء: الصيباء. الخمر:  القيكة (2)

 .اسـ مكقع عجمي: جيبلف. اشتراء الخمر:  السّْباء (3)

ؿ أبكار أرضؾ تحضره "، "أبكار نبيؾ تعطيني، كذلؾ تفعؿ ببقرؾ كغنمؾ: "23/1619، ك22/2930 خركج: العهد القديـراجع  " (4) أكَّ
 .76، صالٌصكرة في الٌشعر العربي البطؿ، عمي، :كاأظر". إلى بيًت الرٌَّب إليؾ

 .150، ص،  راءة ثاأيغ لشعرأا القديـناصؼ، مصطفى:  انظر (5)

 .27، صالمفضميَّطات :كاأظر. 56، ص ديكاأه (6)

، حمب، المكتبة العربيَّة، (1)، ط"دراسغ تحميميغ لشخصيته كشعره"الشَّطاعر المبتكر،  الياشمي، محٌمد عمي، عدم بف زيد العبادم،،  (1)
 .183، ص1976
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بيكًح فىقىامىٍت        يأىغه فػي يىًميًأػها  إٍبػًريؽي  ثيَّـط أىادىٍكا إلػى الصَّط
[ الخفيؼ   ](2)

فَّطػى سيبلفىها  الرَّطاككؽي  مىػى عيقىػارو كىعىٍيًف الدٍّ       يًؾ صى ٍتهي عى  ىدَّطمى
(3) 

ٍكلىٍيػ       ًف فىأٍذكى ًمٍف أىٍشرًها التَّطعًبيؽي  ري اليهكدمُّ حى اأىهىا التَّطاجي صى
(4) 

ٍميىػاءى ال ييأىػاؿي ذيرىاهىػا      يىٍملىبي الأَّطٍسري ديكأػها كاأليأيكؽي  فىٍكؽى عى
(5) 

ػٍف يىذيكؽي  ٍت لىذَّط طىٍعميهىا مى ٍزًجػهىا فىإذا  ما       ميًزجى ميػزَّطةه  ىٍبػؿى مى

ٍمره ييثيريهػا التَّطٍصًفيؽي  طىػفىا فىٍك ىػهىا فىقىاً يػعي كىاٍليىا        يكًت حي كى
(6) 

ػاء آًجفو كىال مىٍطركؽي  ٍيرى مى ثيَّـط كىػافى الًمػزىاجي ماءى سىمىاءو       غى
(7) 

إفَّ شيربى الخمًر ليس إفراطنا في الميجكف كالمَّيك، بؿ ىك شرابه ييفيدي محك : كمينتيى القكؿ

الحدث، كىك الدّْيف الٌسككني مقابؿ الديف الحركي، كال يتأتَّى إالَّ بعدى حالةو مف العطش المشتعؿ في 

 كالخمرة سرُّ الحياة (8)"شكؽه إلى االتّْحاد با"الجكؼ تكقنا إلى الفناء في حضف األلكىيَّة كىك 

. (9)كباطفي الخميقة

كما أفَّ الخمرةى مف األشربًة األسطكريَّة الميقدَّسة، كىي مف طقكًس العبادًة اليادفة إلى 

اإليراني األسطكرٌم الممزكج " Soma" "السُّكما"استرضاًء اآللية، فالخمرةي العربيَّةي ىي قرينةي شراب 

ؿي فييا الخبزي كالنَّبيذي إلى جسـ " بزؿ الدَّف"بالمَّبف، كأمَّا طقس  قريف المناكلة الكينكتيَّة اٌلتي يتحكَّ

. (1)المسيح كدمو خبلؿ طقكس الصَّبلة كالدُّعاء

                                                 
 .مغنيَّة:  قينة (2)

 .إناء لتصفية الشّْراب:  الرَّاككؽ (3)

 .سنتاف:  حكالف (4)

 .العقاب:  األنكؽ (5)

 .تحكيؿ الشراب مف إناءو عمى آخر:  الٌتصفيؼ (6)

 .الماء األسف أك المطركؽ باألرجؿ:  الماء اآلجف (7)

كفيَّطغ نصر، عاطؼ جكدة،  (8)  .351، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ

 .368 المرجع السَّابؽ نفسو، ص (9)

كفيَّطغ نصر، عاطؼ جكدة،  (1)  .353، صالٌرمز الٌشعرم عأد الصُّ
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: في الصُّكرة الفأيَّطغ أثر الٌطقكس: المبحث الثاأي

الٌشعري الجاىميُّ متحرّْؾي الٌصكرة، خالد القيمة، متجٌدد التَّذٌكؽ، كىك عبارة عف لكحات فنّْيَّة 

ناطقة تصٌكر الفكرى الجاىمٌي كطقكسو، مف خبلؿ لقطات صكريَّة حيَّة، كليس مف خبلؿ لقطات 

كىذه الحسيَّة جعمتيـ ال : "حٌسيَّة فتكغرافيَّة صامتة ميتة كما نعتيا الٌدكتكر شكقي ضيؼ بقكلو

يتسعكف بمعانييـ بؿ جعمتيـ يدكركف حكؿ معافو تكاد تككف كاحدة، فالٌشعراء ال ينحرفكف عنيا يمنةن 
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ا في معانييـ... ال يكادكف يأتكف بمعافو جديدة... كال يىٍسرة ، بيدى (1)"كجنى ذلؾ عمييـ ضيقنا كاضحن

ـى تعابيرى تكضح الفطرة العربيَّة الجاىميَّة المتبمكرة مف  ر في قراءًة الٌشعر الجاىمٌي يقؼي أما أفَّ المتبصّْ

البلشعكر الجمعي، مكطف األنماط العميا الغائر في الٌزمف السَّحيؽ، المرتبط بالطَّبيعة كالككف كالبيئة 

اإلنسانيَّة الغنيَّة بالمكركثات الحضاريَّة، التي نراىا في الٌصكر الٌشعريَّة الجاىميَّة، تمؾ الٌصكرة 

المتبمكرة مف تأثيرات جذكر الٌطقس االجتماعي فييا، فتصؼ الٌطقس مف جانب باطني ال شعكرم، 

رة كالحياة العربيَّة كمعانييا المتجدّْدة ؿ رحمة العبكر الرَّمزيَّة المتكرّْ ٌّ . يمٌث

كالٌصكرةي مجمكعةه مف المعاني المتعدّْدة، كالتجارب اإلنسانيَّة، كالٌطقكس الحضاريَّة المرسكمة 

أيَّةي ىيئة تثيرىا الكممات الٌشعريَّة، بشرط أف تككف ىذه الييئة معٌبرة "بالشّْعر الناطقة بو، أك ىي 

صكرة ًحسّْيَّة في كممات استعارية إلى درجة ما، في سياًقيا نغمة : " أك ىي(2)كمكحية في آفو كاحد،

عاطفة شعريَّة خالصة أك - منطمقة إلى القارئ–خفيفة مف العاطفة اإلنسانيَّة، كلكٌنيا شحنت 

ـي المجرَّد عف طريؽ المحسكس، أك أنَّيا تقكـي عمى : "بقكلو (فككز)، كقد عرَّفيا (3)"انفعاالن  ىي تقدي

، (1)"أنَّيا إدراؾ خمؽ لفكرة مركَّبة، كأنَّيا كحدة لمكضكعيف يظبلف مستقمٍيف، أك أنَّيا صكرة بالكممات

صريحة - كليست عبلقة تماثؿ بالضركرة–عبلقة : "بٍيدى أفَّ الٌدكتكر محٌمد حسف عبد ا يرل بأنَّيا

، كأمَّا (2)"أك ضمنية بيف تعبيريف أك أكثر، تقاـ بحيث  تضفي عمى أحد التعابير لكننا مف العاطفة

ىي التعبير بالُّمغة المحسكسة عف المعاني كالخكاطر : "الٌدكتكر حسف الطَّبؿ فقد عرَّفيا بقكلو

كؿّّ فٌنيّّ مكتمؿ، سكاء انعكست في : "، كأمَّا الٌدكتكر قصي الحسيف فقد عرَّفيا بقكلو(3)"كاألحاسيس

                                                 
. 221، صالعصر الجاهمي ضيؼ، شكقي،  (1)
. 6، صالصكرة الفأيَّطغ في المأهج األسطكرم لدراسغ الشعر الجاهمي الخطيب، عماد عمي سميـ أحمد،  (2)
. 32، القاىرة، دار المعارؼ، دت، ص، الصكرة كالبأاء الٌشعرم عبد ا، محٌمد حسف(3)
 .36، ص، القاىرة، دار المعارؼ، دت، الصكرة كالبأاء الٌشعرمعبد ا، محٌمد حسف  (1)

 .37 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص (2)

 .15ـ، ص2005، المنصكرة، مكتبة اإليماف، (1)، ط الصكرة البياأيغ في المكركث الببلغي الطبؿ، حسف،  (3)
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الصكرةى استعارة متطكّْرة ممَّا جعميا قريبة إلى التشبيو أك " ىيجؿ"، كاعتبر (4)"استعارة أك في ممحمة

ىي ابنة الخياؿ الٌشعرم الممتاز اٌلذم : "، كأمَّا الٌدكتكر عبد القادر الرُّباعي فعرَّفيا بقكلو(5)جزء منو

َـّ تعيد ترتيبيا كتركيبيا لتصٌبيا في قالب خاٌص  يتألَّؼ مف قكل تفٌرؽ العناصر، كتنشر المكاد، ث

حيف تريد خمؽ فٌف جديد، كتأتي قيمتيا بأنَّيا ىي المنظـ لمٌتجربة اإلنسانية الشاممة لمكشؼ عف 

المعنى األعمؽ لمحياة كالكجكد؛ المتمٌثؿ في الخير كالجماؿ مف حيث المضمكف كالمبنى، بطريقة 

ىي الجكىر الثابت : ، كأمَّا األستاذ محٌمد الزكاكم فعرَّفيا بقكلو(6)"إيحائية مخصبة مف حيث الشكؿ

. (7)"كالٌدائـ في الشعر، كاالىتماـ بيا يظؿُّ قائمنا ما داـ ىناؾ شعراء

ا كحرفنا عف  كتقتضي األمانة العمميىة اإلشارة إلى أفَّ تعريؼى الٌزكاكم لمٌصكرة منقكؿ نصِّ

البياف فٌف : "، كأمَّا مصطفى الصاكم الجكيني فقد عرَّفيا بقكلو(8)تعريؼ الٌدكتكر جابر عصفكر

، فكمَّما كانت الصكرةي بيانٌية معٌبرة ذات خياؿ كمَّما اقتربت مف عالـ الببلغة، كأمَّا الٌدكتكر (1)"الٌصكرة

. (2)"ىي رسـي قكامو الكممات: "أحمد إسماعيؿ الٌنعيمي فقد عرَّفيا بقكلو

كلعؿَّ التعريؼ األقرب إلى تناكلنا لمصكرة في ىذا المبحث مف بيف التعريفات السابقة ىك 

تعريؼ عبد القادر الرُّباعي؛ ألىفَّ الٌصكرةى تقكـي عمى الخياؿ، كىذه األخيمة كالٌصكر تنظّْـ التجارب 

عر  ًّ ٌّ ٌّ كالٌطقكس اإلنسانية، كباعث ىذه الٌصكر الكشؼ عف الحضارة في مبنى كمعنى الٌش

                                                 
 .39اأتربكلكجيغ الصكرة كالشعر العربي  بؿ اإلسبلـ، ص كتابو،  (4)

 .159، ص1979، دار الطميعغ لمٌطباعغ كالٌأشر، بيركت، (1)جكرج طرابيش، ط:  كتابو، الفف الرمزم، ترجمة (5)

 .15، ص1980، عماف، دار الفارس لمنشر كالتكزيع، (1)، طالصكرة الفأيغ في شعر أبي تماـ الرَّباعي، عبد القادر،  (6)

 .1، ص1992، مصر، لكنجماف، (1)، طالصكرة الفأيَّطغ عأد الأَّطابلغ الذبياأي الزكاكم، محٌمد،  (7)

 .7، ص1992، بيركت، المركز الثقافي العربي، (3)، طالصكرة الفٌأٌيغ في التراث الأقدم كالببلغي عأد العربعصفكر، جابر، : انظر (8)

 .5، اإلسكندريىة، دار المعرفة الجامعية، دت، صالبياف فٌف الصكرة الجكيني، مصطفى الٌصاكم،  (1)

محمكد أحمد خميؿ، أحمد، في النقد الجمالي، – في تعريؼ الصكرة: كانظر.278، صاألسطكرة في الشعر العربي  بؿ اإلسبلـ كتابو،  (2)
، 1994، بيركت، المركز الثقافي العربي، (1)، ط الصكرة الشعريغ في الأقد العربي الحديث صالح، بشرل مكسى، :كاأظر. 263ص
. 3ص
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اإليحائي، كىناؾ أىميَّة كبيرة إلشارة نعيـ يافي عف الٌصكرة الذىنيىة التي تنقمنا مف سطح التعبير 

َـّ ترفع بنا عميقنا إلى الجذكر بطريقة غير مباشرة . (3)إلى ما بيف السُّطكر ث

ري الٌطقس  ًّ ٌّ كرة؟ كىؿ يؤٌث كالسؤاؿ اٌلذم يطرحي نفسىو، ىؿ ثمة عبلقة بيف الٌطقس كالصُّ

ف كاف مؤثّْرنا فييا الصكرة قكاميا : فما ىي نكاحي التَّأثير؟ ضمف إطار ىذه األسئمة أقكؿ. فييا؟ كا 

الٌطقس اٌلذم يضيؤىا كييشعؿ قنديميا كيبثي الحياةى في عمقيا، كيكشؼي عف العالـ البلشعكرم 

الجمعي الباطني، فتغدك الٌصكرة الشّْعريَّة الفنيَّة ذات طيؼ مشرؽ، طيؼ قكامة المَّكف كالحركة 

كالصكت، كىذه العناصر أكتاد تقكـي عمييا الٌصكرةي البنائيَّة التي ترتكزي عمى كثبات حيَّة مف األلفاظ 

ذات –كمبحثنا ىذا يتناكؿي أثرى الٌطقس في الٌصكرة الٌشعريَّة ... القائمة عمى الٌطقكس اإلنسانيَّة

. في الجكانب الحركيَّة كالمَّكنيَّة كالصكتيَّة- المفيـك الحديث

 :الحركغي في الصُّكرة الفًأيَّطغً  .1

فبلف ميمكف : الحركة ضدُّ السككف كضدُّ المكت، فكانت العربي إذا أرادت مدحى أحًدىـ قالت

العريكًة كالحريكة، كاألنثى الحريكة ىي الَّتي تضعؼي خصرىا إذا مشت كأنَّيا تريد أف تنقمعى عف 

. ، فالحركةي ضدُّ الفناء كالكسؿ كالخمكؿ(1)األرض؛ كالغبلـ الحرؾ ىك الخفيؼ الذَّكي

كالحركةي عماد الٌصكرة المرئية، فيي اٌلتي تنقمنا إلى الجانب اٍلكىصفي االستطيقي، كالشّْعر ىك 

السَّفينة الطَّقسية األسطكريَّة التي تسير بأشرعةو متعدّْدة، كأىُـّ ىذه األشرعة الحركة البنائيىة التي 

تجعؿ الصكرة ميضيئة، فنرل لكحةى الفرس عند امرئ القيس قد أثرت فييا طقكسي تقديـ القرابيف 

كتيعتبر " قيد األكابد"لعشتار، فالفرسي يمٌثؿي المعاناة كالجيد كالعطاء كالتضحية، فيي أسطكرٌية مف 

مف أركاف الرّْحمة الطَّقسيَّة إلى الماضي السَّعيد، كىي مف عبلئـ اإلرىاص الضَّركرم كمخاض 

                                                 
 .288، صتطكر الصكرة الفأيغ في الشعر العربي الحديث اليافي، نعيـ،  (3)

رىؾى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)  .(حى
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ليس "الكالدة، كتتداعى المكحات بالحركات، كتأتي لكحة السَّيؿ المقترنة بمكحة الفرس الدائبة، كالكاقع 

في سرعتو كحركتو كاندفاعو ... ىناؾ في ديكاف الشّْعر العربي ما يضاىي بيت امرئ القيس الٌشيير

ىا في لحظة كاحدة ٌّ . (2)"مجتمعة كٌؿ

: (3)كفي كصؼ حركة الحصاف قاؿ امرؤ القيس

ًؿ  طَّطهي السَّطٍيؿي ًمٍف عى ٍخرو حى ٍمميكًد صى ٍدًبػرو مىعنا      كىجي ٍقًبػؿو مي ، مي  [الٌطكيؿ]      ًمكىػرٍّ ًمفىػرٍّ

فالشَّاعري يأتي بالحركًة المنقكلة كضٌدىا، فالكرُّ كضٌده الفر، كاإلقباؿ كضٌده اإلدبار؛ كىذه 

الحركات الٌسريعة المندفعة الرَّامزة إلى قٌمة الجيد كالعناء تككف في زمفو كاحد، كىنا أرل أسطكريَّةن 

في الٌزمف كالحركة، إذ عمد الشَّاعري إلى إبراز داللًة الحركة كمعناىا مف خبلًؿ التضادّْ الحركٌي في 

/ األـٌ "الٌزمف نفًسو، كقد أثر في ىذه الٌصكرة المتحرّْكة طقسي تقديس الفىرىس اٌلذم يرمزي لآللية 

طَّوي "، كتتناقؿ الحركات مف ًخبلؿ كممة "الشَّمس فمف دالالتيا أنَّيا تحمؿي حركةن تناقميَّة قكيَّة " حى

، كىذه الحركة يتطٌمبيا الٌسٍيؿ اٌلذم يرمزي إلى الخبلص، كيككف اتجاىيا مف أعمى إلى (1)كمزعزعة

أسفؿ كىي حركةي تشاكؿ حركة نزكؿ المطر كطقكس االستسقاء بالٌثكر المقدَّس، كقد كٌرر امرؤ 

: (2)القٍيس الحركاًت بألفاظ الجمؿ مٌرة أخرل فقاؿ

مَّطًب اٍلعىدىكىاًف          ٍقًبػؿو ميٍدًبرو مىعنا      كىتىٍيًس ًظبىػاًء اٍلحي ، مي  [الٌطكيؿ]ًمكىػرٍّ ًمفىرٍّ

فنرل طٍيؼى الٌثكر كطقسى االستسقاء يؤثّْراف في حركة الٌصكرة عند امرئ القٍيس، فكممة 

، كالفىرىس تندفع بقٌكة كيتثنى ظيرىا كما (3)فييا معنى العدك كالسىرعة كالمبادرة" الغذكاف"أك " العدكاف"

: (4)تحت كطأة سقكط المطر الغزير في قكؿ امرئ القيس" الرَّخامي"تتثٌنى عركؽ نىبت 

                                                 
 .130، صالخيؿ في  صائد الجاهمييف كاإلسبلمييف أبك يحيى، أحمد إسماعيؿ،  (2)

 .33، صديكاأه  (3)

 .(حطا)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)

 .102 صديكاأه،  (2)

 .(عىدىكى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (3)
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امى اٍهتىزَّط في اٍلهىطىبلىًف      ٍتػأيهي     كىًعٍرًؽ الرُّخى دى مى أىٍبأىاهي تىػأىكَّط ػا جى  [الٌطكيؿ]ًإذا مى

األكلى حركة التأٌكد بعد االنقياد كىي : فالبيت يحمؿ صكرة فنيَّة فييا حركات ثبلث ىي

حركة تأخذنا إلى صكرة االستعداد لمعمؿ كالجيد كالعناء، كمف سماتيا البطء؛ الستجماع القكل، 

كأراىا شبيية بحركة المَّيؿ المتمطي، كبحركة اإلنساف اٌلذم ينيضي مف نكمو الستقباؿ يكـو جديد، 

، كامَّا (5)، كاالىتزاز فيًو معنى الفرح كالتحريؾ"الرَّخامي"كأمَّا الحركة الثانية فيي حركةي اىتزاز عرؽ 

 كيككف اتجاىيا (6)، كتككف الحركات ىنا متتابعة في سككفو كضعؼ"اليطبلف"الحركة الثالثة فيي 

. (7)مف أعمى إلى أسفؿ كىي حركة تىٍسبقيا الدّْيمة في السككف

إفَّ ذلؾ التضاٌد المتزامف : "تقكؿ ريتا عكض في حركة حصاف امرئ القيس األسطكرم

لؤلفعاؿ ىك ليبُّ فنيَّة ىذه الٌصكرة كرمزيتيا كتناؿ الٌصكرةي ديمكمتيا بتحكؿ تمؾ األفعاؿ إلى نعكت، 

كتزداد ىذه الصكرة غرابةن حيف يشبّْو ىذا بحركاتو المتضاٌدة اٍلميتزامنة ... فتغدك سمات لذات الفرس

خًر كاندفاع السٍَّيًؿ ... بصخرةو متحرّْكة مف اتجاه معٌيف، ساقطة مف أعمى إلى أسفؿ إفَّ جممكدى الصَّ

ٍف كانت حركةي الٌسقكط المريع كاالنيداـ الٌسريع محكرىما ، قاؿ (1)"ريكناف أساسيَّاف في الٌصكرة كا 

تًو ال في ًفٍعًمو : (معنا)الٌزكزني في تفسير كممة  يعني أفَّ الكرَّ كالفرَّ كاإلقباؿ كاإلدبار مجتمعة في قكَّ

، كبما أفَّ ىذه الحركات تككف في القٌكة ال في الفعؿ، فيذا يعني أفَّ باطفى الحركًة (2)ألىفَّ فييا تضادنا

نَّما التحرؾ الساكف يككف مف األرؽ كالقمؽ السَّابقيف ًلمىكحة السٍَّيؿ  ساكف كظاىرىا متحرّْؾ، كا 

. التَّطييريَّة

                                                                                                                                               
 .103، صديكاأه  (4)

زى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (5)  .(ىىزى

 .(ىىطىؿى )، مادَّة المحكـ كالمحيط األعظـ ابف سيدة، عمي بف إسماعيؿ،  (6)

 .190، اإلسكندريَّة، دار ابف خمدكف، دت، صفقه المُّلغ الثعالبي، عبد الممؾ بف محٌمد،  (7)

 .215، صبأيغ القصيدة الجاهميَّطغ عكض، ريتا،  (1)

 .44، صشرح المعٌمقات السبع الٌزكزني، حسيف،  (2)
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رىت عند امرئ القيس كغيره؟ لئلجابة عف  تيرل ما سبب ىذه الحركة المحيّْرة؟ كلماذا تكرَّ

يـ إذا أنتجكا فىرىسنا، كتسٌمكا : ىذيف الٌسؤاليف أقكؿ إفَّ طقكسى العرب نحك الخيؿ كثيرة، فقد ىنَّأكا بعضى

ة، فتسقى الماءى السَّاخف كتصنع  بيا، كخدميا األشراؼي منيـ، كليـ في شرابيا كطعاميا طقكس خاصَّ

، كيقترف نزكؿ المطر (4)، كتيصنع ليا التماثيؿ تقٌربنا لآللية(3)ليا النّْعاؿ، كتمبس غطاءن لمرَّأس لعٌزتيا

، (6)"إفَّ الخيكؿ األصيمة تعرؼي مكعدى سيقكط المطر قبؿ نزكلو مف رائحة األرض: "، كقالكا(5)بيا

كحصاف عكمؿ بيذه المعاممة كتميَّز بيذه النظرة ال بدَّ أف يككفى قد ارتبطى بالمقدس،  كحيَّرت حركتيو 

نجدي الشَّاعر كيؼ يبدعي في : "النٌقاد فاختمفت آراؤىـ فييا، كمف آرائيـ قكؿ قصي الحسيف فييا

تصكير حركتو أيَّما إبداع، فيجٌزؤىا إلى أربع لحظات، كؿُّ لحظة مشتبكة مع األخرل، حٌتى لتكادي 

:  كيضيؼ الٌدكتكر قصي الحسيف(1)"تضيع جميعيا في حدكد حركة متسارعة مذىمة في تسارعيا

إفَّ ىذه الصكرة الرائعة التي تجسدي صفات الخيؿ إنَّما ىي نابعة مف تكافقيَّة الكعي عند اإلنساف "

ا، كاعتبر قصي الحسيف ىذه الصكرة عضكية  الجاىمي بالظركؼ المحيطة بو، كمف معتقده أيضن

كليست صكرةن تركيبيَّة ألفَّ جذكرىا رمكزه تعبّْر عف الحالة الباطنيَّة لممبدع، كتشٌكؿ الٌصكرة الراسمة 

. (2)"لسمكؾ اإلنساف كحركتو

األثر الكاضح في حركة الخيؿ كرسميا، فامرؤ القيس يذكره مرتيف " خذركؼ الكلداف"ككاف لػً 

في شعره، أمَّا األكلى فيشٌبو حركة الفارس الخفيؼ بحركة الخذركؼ كالثٌانية يشٌبو فييا حركة الفرس 

: (3)بحركة الخذركؼ، كالقصد ىنا تكحيد حركة الفارس كالفرس، قاؿ

                                                 
 .109، ص1970، بيركت، دار اإلرشاد، الطبيعغ في الشعر الجاهمي القيسي، نكر حمكدم،  (3)

 .6/169، المفصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (4)

 .252، صاأتربكلكجيغ الصكرة كالشعر العربي  بؿ اإلسبلـ الحسيف، قصٌي،  (5)

 .261 ص، المرجع الٌسابؽ نفسو (6)

 .255، صاأتربكلكجيغ الصكرة كالشعر العربي  بؿ اإلسبلـ الحسيف، قصٌي،  (1)

 .258 المرجع السابؽ نفسو، ص (2)

 .34 صديكاأه،  (3)
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أىى     أىثىٍرفى غيبىػارنا ًباٍلكىًديػًد اٍلميرىكَّطؿً  مى اٍلكى اًت عى ًمسىحٍّ إذا مىا السَّطاًبحى
 [الٌطكيؿ] (4)

ييٍمػكم بىأىٍثكاًب اٍلعىأيًؼ اٍلميثىقَّطؿً  هىكاًتًه     كى ييًطيري اٍلليػبلـى اٍلًخؼَّط عىٍف  صى
(5) 

ػؿً  صَّط ٍيػطو ميكى ػرَّطهي     تىقىمُّػبي كىفىٍيًه ًبخى ليػًد أىمى كًؼ اٍلكى ػٍذري دىًريػرو كىخي
(6) 

تىٍقريبي تىٍتفيؿً  اءي ًسٍرحافو كى ٍرخى سىا ػا أىعػامىغو     كىاً  لىهي أىٍيطىػبلى ظىٍبػيو كى
(7) 

إفَّ ىذه األبيات مفعمة بالصكر الٌشعرية المضاءة بالحركات المتناقمة كالمتتابعة كالمتعٌددة 

كالمتنٌكعة فمنيا ما ىك عمكدم، كمنيا ما ىك أيفقي، كمنيا ما ىك ليف ساكف، فتبدك حركةي الٌسرعة 

كالصب، كالٌصبُّ ىك المكاف المرتفع، كتككف الحركة القادمة منو ذات اتجاه مف أعمى إلى أسفؿ، 

كىي حركة تحاكي نزكؿ المطر اتجاىنا، كحركة حصاف امرئ القيس تحاكييا حركة حصاف ًبٍشر بف 

 مف حيث إثارتيا لمغبار، كينتقؿ امرؤ القيس بفرسو إلى حركة منقكلة أخرل ذات اتجاه (1)أبي خاـز

أيفقي، فالسّْباحة في العٍدًك تعني بسطى اليديف بٍسطنا، كتككف الٌسرعة فائقة حتَّى إنَّيا تطٌير الفارسى 

، كتتناقؿ (2)أمَّا األكلى فيي العمك، كأمَّا الثانية فيي الٌسقكط: الخفيؼ، كالطَّيراف ىنا فيو حركتاف

، كقد رأيت ىذه الحركة في "خذركؼ"الحركات إلى حركة دائريَّة أسطكريَّة كتتمثَّؿ ىذه الحركة بكممة 

: (3)قكؿ الطفيؿ الغنكم

ذىاًريؼو ًمفى الشَّطدٍّ ميٍمهىًب      ٍتًأًه      ًظبلىؿى خى مىى ظىٍهًر مى  [الٌطكيؿ]       ييًذيؽي اٌلذم يىٍعميك عى

ا كًفيَّة أيضن ٍذري : (4)كقاؿ الطفٍيؿ الغنكم في حركة الحصاف اٍلخي

ليًد اٍلميثىقَّطًب        كًؼ اٍلكى ٍذري دَّط ًجدُّهىا       تىرىامىٍت كىخي  [الٌطكيؿ]   ًإذا ً يؿى أىٍهًأٍههىا كى ىػٍد جى
                                                 

نى. ما صمب مف األرض: العاديات، الكديد: يصٌب الجرم صبِّا، السَّابحات:  ًمسىحٍّ  (4)  .اإلعياء: الكى

 .يذىب:  يمكم (5)

 .الخرارات التي يمعب بيا الصبياف: الخذركؼ. أحكـ فتمو: أمىرَّهي . سريع: درير (6)

 .كلد الثعمب: تىٍتفيؿً . نكع مف العىٍدك برفع اليديف معنا ككضعيما معنا: التقريب. سير ليف: اإلرخاء. (الكشح)خاصرتا :  أيطبل (7)

 .130، صديكاأه :اأظر  (1)

 .34، صهامش شرح الديكاف :اأظر  (2)

 .21، صديكاأه  (3)

 .22المصدر الٌسابؽ نفسو، ص  (4)
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كتقكؿ ريتا عكض عف حركة الخذركؼ كرمزٌيتو المتكافقة كعينا، كالمتشاكمة صكرة في الفكر 

صكرة خذركؼ الكليد، ىي صكرة مستمٌدة مف مرحمة أكثر تقدُّمنا في الحضارة اإلنسانيَّة : "الجاىمي

. (5)"كىي المَّعب

كترمي طقكس المكت ظبلليا عمى حركة الصكرة الشّْعريَّة، كتشٌكؿ ذلؾ الجانب السككني 

الحزيف في تمؾ الٌصكرة، كما تؤجج الٌنفس الممتاعة مف آىات الفقد، كقد أشار النَّابغة إلى ىذه 

: (6)الحركات، فقاؿ

ميػكحي       كىٍيؼى ًبًحٍصفو كىاٍلًجبىاؿي جي ـٍ      كى  [الٌطكيؿ]      يىقيكليكفى ًحٍصفه ثيَّـط تىٍأبىى أيفيكسيهي

ًحيحي           ـي صى ػكـي السَّطمىاًء  ًكاألىًدي ٍؿ    أيجي ـٍ تىزى لى ٍكتىى اٍلقيبيكري كى ـٍ تىٍمًفًظ اٍلمى لى كى

ػيٍّ  كىهيكى يىأيػكحي ... فىعىمػا  ىًميػؿه  ثيَّـط آبى  أىًعيُّػهي     فىظىؿَّط أىًدمُّ اٍلحى

اخؿ، فالنَّفس ترفضي تصديؽ الخبر،  ٌّ فالٌطقس الجنائزٌم شىكَّؿ حركةن نفسيَّةن مرٌكعة في الٌد

تحتكم في طياتيا  (تمفظ)كما كتشٌكؿي سككننا في الخارج، فعند تصديؽ الخبر يعكد الٌناعي، إفَّ كممة 

فَّ كممة (1)حركةى القذؼ كالرمي مف أسفؿ إلى أعمى ففييا حركة جرمو قكيَّة كحركة خركج  (جمكح)، كا 

فَّ كممة (2)مندفعة كمسرعة ـٌ إفَّ الحركة (3)تحمؿ الحركة الٌساكنة القابمة لمتغٌير (صحيح)، كا  ، ث

، فاألبيات تحمؿ نكعيف مف الحركات، أمَّا النكع (4)(ينكح)الصاخبة كما فييا مف طقكس في كممة 

األكؿ فيك الحركات الساكنة، كأمَّا النكع الثاني فيك الحركات الصاخبة المتأكّْىة التي يطمبيا الٌطقس 

. الجنائزم

                                                 
 .217، صبأيغ القصيدة الجاهميَّطغ عكض، ريتا،  (5)

 .148، ص ديكاأه (6)

 .(لىفىظى )، ماٌدة ، لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي (1)

مىحى ) المصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (2)  .(جى

 (صحيح) المصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (3)

. (نىكىحى ) المصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (4)
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كلقد أٌثرت طقكسي المكت في الٌصكرة الشّْعريَّة عند الخنساء فغدت مفعمة بالحركة الدَّائبة 

: (5)كالٌدالالت الرَّمزيَّة المقدَّسة، قالت

كًب شىٍمًس       ٍخرنا      كىأىٍذكيريهي ًلكيػؿٍّ غيري  [الكافر]    ييذىكٍّريًأي طيميكعي الشَّطٍمًس صى

ـٍ لىقىتىػٍمتي أىٍفًسي  مىى ًإٍخكاًأًه ٍكلي      عى لىػٍكالى كىٍثرىةي اٍلبىاًكيػفى حى كى

ٍأهي  ًبالتَّطأىسٍّي  لىًكٍف       أيعىزٍّم الأَّطٍفسى عى مىا يىٍبكيػكفى ًمٍثؿى أىًخي كى كى

شراقيا (طمكع)إفَّ كممة  ، كىي حركة بطيئة كحركة (6)تمٌثؿ حركةى بركزو الشَّمس كظيكرىا كا 

ظيكر األسناف في المّْثَّة، حيث استمرت ىذه الحركة حتَّى المغيب، كىي حركة دائبة تبدأ مف 

، فتمبس (غركب الشَّمس)منتيية بالغبكؽ  (كقت الصبلة لمٌشمس)الشركؽ كتستمر إلى الضحى 

بذلؾ لباس القداسة لباس الشَّمس، كالخنساءي ذات حركة فرديَّة تمثّْؿ حالةى الفراؽ الممٌيدة لحالة 

َـّ تعكد الحركات إلى سككنيا لعدـ  االندماج، كلكف كثرة النّْساء حكليا تغني الحركات صخبنا معزيِّا، ث

. كجكد مثيؿو لصخر

ا، فقد تجمَّت ىذه  كلطقكس الندب كالتأبيف األثري الكاضح في حركة الٌصكرة الشّْعريَّة أيضن

: (1)الحركة في قكؿ الخنساء

مىى اٍلفىرىٍس   سىفى الطٍّعىاًف عى ٍيػفي اٍبًكػي فىاًرسنا      حى  [مجزكء الكامؿ]      يىا عى

ػؼَّط ًلليػًمًه      يىٍحًمػي فىًريسىتىهي  شىًكػٍس  كىالَّطمٍيػًث خى

ٍأقىًعػٍس  أىػاًخًر مي ػدَّطالن       تىًربى  اٍلمى يىػذىري اٍلكىًمػيَّط ميجى

أرل في صكرة النَّدب حركاتو ثبلثة، أمَّا الحركة األكلى فيي حركة العيف الدَّامعة، كقد تككف 

، كأمَّا (2)حركة عنيفة حاٌرة أك سمسة انسيابيَّة، كأمَّا الحركة الثٌانية فيي حركة قكيَّة سريعة ذكيَّة

                                                 
 .62، ص ديكاأها (5)

 .(طىمىعى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (6)

 .62، ص ديكاأها (1)
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الحركة الثالثة فيي حركة مبٌددة كمفٌرقة كمؤٌثرة، كقد حممت الحركات الثبلث الٌشعكرى اإلنساني 

، كىذه "يىٌذري الكًميَّ "الحزيف، فالحزفي في العيف كالشَّجاعة في الٌميث كقدرة التبديد كالتفريؽ كالقتؿ في 

. الحركات مستمرة كمتتابعة

كتزداد الحركةي صخبنا كتداخبلن صكتنا كارتفاعنا عندما تعبّْري عف طقكس قرًع الصدكر بالنّْعاؿ 

: (3)في شعر عبد مناؼ بف ربع الحربي اليذلي، حيف قاؿ

ٍربنا أىًليمنا ًبًسٍبتو يىٍمعىجي اٍلًجٍمدا        تىا مىعىهي       ضى ػرَّطدى أىػٍكحه  ىامى  [البسيط]ًإذىا تىجى

ا ثَـّ تضرباف   أرل في البيت صكرةن طقسيَّة بكائيَّة جنائزيَّة، حيث تتحٌرؾ النَّادبتاف قيامن
بالنّْعاؿ الصدكر، كأمَّا طقكس المَّطـ عمى الكجو في أثناء النَّدب فقد رسمت صكرتيا الحركيَّة 

ة، فقاؿ الربيع بف زياد بف سبلمة بف جناب : (4)الخاصَّ
 

اًر        هىهيػفَّط ًباألىٍسحى كىاًسرنا يىٍأديٍبأىهي       يىٍمطيٍمػفى أىٍكجي  [الكامؿ]يىجدي الأٍّسىاءى حى

، كالمَّطـ بحاجة إلى تحريؾ (2) استعدادنا لمٌندب كالمَّطـ(1)فالنّْساءي تيخرج األيدم مف األكماـ

َـّ بسط اليد كفتحيا، كىذه الحركات تصدري أصكاتنا تجعؿي الٌصكرةى حيَّةن  الخدّْ أك صفحًة الجسد، ث

. كاممة

كقد تعٌرض حميد بف ثكر لطقس النَّدب مف خبلؿ الشّْعر بمقطعو درامي متحرّْؾ، كىذا 

: (3)المقطع قائـ عمى الحركات البلزمة إلضاءة لقطات الصكرة الجنائزيَّة، قاؿ

ٍيػرنا في األىبىاًعػًد كىاألىٍهًؿ      كفى خى ّي ييٍثفي ٍيػميهي يىٍأػديبكأىهي      كى كىػرَّطٍت خى ػرَّط كى  [الٌطكيؿ]فىخى

مىى رىٍحًؿ  ٍفمىًغ الأٍٍّسكاًف كىًهيى عى مىى غى ػيٍّ أيٍسػًمعى  هىاًتؼه     عى فىمىمَّطا دىأىٍكا ًلٍمحى
                                                                                                                                               

فىؼى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (2)  .(خى

 .2/39، ديكاف الهذلييف  (3)

 .32، صعيار الٌشعر العمكم، ابف طباطبا،  (4)

سىرى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)  .(حى

ـى ) المصدر الٌسابؽ نفسو، مادَّة  (2)  .(لىطى

 .82، ص1995، بيركت، دار صادر، (1)الدكتكر محٌمد يكسؼ نجـ، ط: ، إشراؼديكاأه  (3)
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زيئىػًغ كىالثٍُّكػًؿ  ٍشؾي الرَّط مىػهىا كى فىقىامىٍت ًإلى ميكسى ًلتىٍذبىػحى أىٍفسىهىا     كىأىٍعجى

ىنا صكرة فنيَّة أعممت فييا طقكس المكت، فالمقطع الدرامي متسمسؿ األحداث، فقد كانت 

: ، كعند الطٍَّعنًة يقكؿ الطَّاعفي "يا لثارات فبلف: "العرب تيتـ بإظيار الثأر عند المعركة، فينادكف

ؤ بفيبلف" ٍّ ، فبعد حركة الٌطعف تتكالى الحركات المتمٌثمة في (4)حٌتى يستريح القتيؿي في قبره" بي

، كيندبكنو، كيثنكف، كدىنىٍكا، كرىٍحًؿ، كقامت، كلتذبح، كأعجميا، ككٌميا : الكممات التالية ، ككرَّ خرَّ

كممات تحمؿ في ثناياىا الحركة، بيد أفَّ المقطعى الجنائزٌم الٌسابؽ يتكٌكف مف حركات ثبلث، أمَّا 

الحركة األكلى فيي حركة الخرّْ كالكرّْ كالٌندب كالثناء كالتأبيف، كأمَّا الثانية فيي حركة النُّعاة 

كأصكاتيـ الناعيَّة، كأمَّا الحركة الثالثة فيي محاكلة إجراء طقكس القرابيف البشريَّة فداءن لؤلسبلؼ، 

. كذلؾ عف طريؽ انتحار أمّْو كلحاقيا بو

حٌتى تككف لو " طقس حبس البميَّة"كعندما أكصى جريبة بف األشيـ الفقعسي ابنو سعدنا بػً 

: (1)كسيمة رككب ليكـ الٌنشكر قاؿ

اًة األىٍ ػػرىبي       صى ا اٍلكي  [الكامؿ]يىا سػىٍعدي إمَّطا أىٍهًمكىػفَّط فًإأًأػػي        أيكًصيؾى إفَّط أخى

يىٍأكىػػػبي  مىى اليىدىٍيًف كى ـٍ        تىًعبنا يىًخري عى ٍمفىهػػ الى أىٍعًرفىفَّط أبىاؾى يىٍمشي خى

بي   ػالحو         كتىقػي الخطيئغى إأَّطه هىكى أٍصػػكى مىى بىًعيرو صى كاٍحًمٍؿ أىباؾى عى

شًر أىركىبها إذا ً يؿى  ػٍعتى مىطيَّطػغن          في الحى مى  اٍركىبيػكا: كلىعىؿَّط ًلي ًممَّطا جى

فاليبلؾ ىك المكت كالحركة الٌساكنة الٌنامية المبتعثة، فالمشيي حركة ما بعد المكت كتتنامى 

 التي يككف اتجاىيا دائمنا مف أعمى إلى أسفؿ لتعبر (2)"يخر"الحركات البطيئة المتمثّْمة في كممة 

عف سقكط اإلنساف ميتنا ك لتشكيؿ صكتيا المنحدر بالحركة المائمة، كقد رأيت ميبلف الحركة في 

                                                 
 .6/73، العقد الفريد  (4)

 .2/307، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

رى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (2) رى  (خى
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َـّ تأخذ الحركةي اتجاىنا عكسيِّا، فالحمؿ يككف مف أسفؿ إلى أعمى، كتأخذ الحركة (3)"يىٍنكىبي "كممة  ، ث

إذنا فالحركات ساكنة حزينة بطيئة منحدرة ممتكية متثنّْية متضاغطة بيف ... مجرلن آخر بالرككب

. مكجات الصكرة الفٌنيَّة

كأمَّا طقكس الحٌج الكثنٌية فقد أنطقىت الصكرة الفٌنية بالحركًة، فالحجُّ ال يقكـ إال بالحركات 

فاضة كرمي الجمار كلمًس الحجر األسكد، كفي ىذه الٌصكرة قاؿ أبك طالب : (4)مف طكاؼ كا 

تىماثيًؿ   ػكرىةو كى مىا فيهما ًمٍف صي فىا      كى تىٍيًف إلى الصَّط  [الٌطكيؿ]كىأىٍشكاطه بىٍيفى اٍلمىٍركى

ًمٍف كيؿٍّ رىاًجًؿ  ًمٍف كيؿٍّ ذم أىٍذرو كى جَّط بىٍيتى اهلًل ًمٍف كيػؿٍّ رىاكبو     كى مىٍف حى كى

ًباٍلمىٍشعىًر األىٍ صى  إذا عىمىدكا لىهي     إالؿو إلى مىٍفضى الشٍّراًج اٍلقىكاًبًؿ  كى

كاحًؿ  ديكرى الرَّط تىك ىاًفًهـ فىػٍكؽ  الجبػاًؿ عىًشيَّطغن     ييًقيمكفى ًباألٍيدم صي كى

ػأاًدًؿ  مىدكا لىها     يىؤيمُّكفى  ىػٍذفنا رىٍأسىها ًباٍلجى ٍمرىًة الكبرل ًإذا  صى ًباٍلجى كى

ـٍ ًباٍلًحصػاًب عىًشيَّطغن   ًكٍأػدىةي إٍذ هي ـٍ حيجاجى بىٍكػًر ٍبًف كىاًئًؿ  كى    تيجيزي ًبًه

كىي تقكـي عمى الحركات المتتابعة " أركاف الحٌج الجاىمي"نحفي أماـى صكرةو طقسيَّة اسميا 

فا كالمركة  كالمتتالية تبعنا لحركات الٌطقس المقٌدس، فالحركة األكلى ىي حركة األشكاط بيف الصَّ

كالحركة الثانية قدكـ الحٌجاج مف كؿّْ بقاع المعمكرة تقٌربنا لآللية بالٌنذكر كاليدم راكبيف عمى الٌدكابّْ 

اج اإلالؿ كىك جبؿ بعرفات،  ا الحركة الثالثة فيي أف يعمدى الحجَّ ّى ٌّ ـٌ أك سائريفى عمى األقداـ، كأ

، "اإلفاضة إلى المزدلفة"كالحركةي الرَّابعة الكقكؼ بعرفات عمى ركاحميـ مساءن استعدادنا ألداء طقًس 

كالحركة الخامسة ىي حركة رمي الجماًر بمنى، كالحركةي السَّادسة ىي حركة ًكٍندة كىي تنقؿي 

اجى كتمري بيـ مف مكاف رمي الجمار ىذه ىي الحركات التي لكالىا لما نطقت الصكرة ... الحجَّ

.  الكثنيَّة في الحجٌ 
                                                 

 (نىكىبى ) المصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (3)

 .65، صديكاأه  (4)
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كتزداد الحركةي عينفنا كتفرقىةن كحدَّةن كألىمنا كدراميَّةن كتتابعنا في الٌصكرة الفٌنيَّة المعبّْرة عف جذكر 

ابغة الذبياني ّى ٌّ ٍيد، قاؿ الٌف : (1)الطُّقكس التي رسمت لكحة الصَّ

دً  ًر الأُّجي زٍّعيهي     طىٍعفى اٍلميعاًرًؾ ًعٍأدى اٍلميٍحجى ٍيػثي ييكى ٍمرافي ًمٍأهي حى كىافى ضي كى
 [البسيط]     (2)

دً  غى ًباٍلًمػٍدرل فىأىٍأفىذىهىا      طىٍعفى الميبىٍيًطًر إٍذ يىٍشفي ًمفى اٍلعىضى شىؾَّط اٍلفىريصى
(3) 

ًتًه      سىفُّػكدي شىٍربو أىسيػكهي ًعٍأدى ميٍفتىأىدً  ٍفحى ٍأػًب صى ا  ًمٍف جى اًرجن كىأىأَّطهي خى
(4) 

يًد الشّْعريَّة كعناصرىىا، فقد أٌثرت في الكمًب حركةي  لقد بحثى الشَّاعري عمىا يحٌرؾي صكرةى الصَّ

قتو ّى ٌّ الطَّعف فقطعت جسمىو كقسىمتو كفٌر
ـى انظر الحركة التي تككف في (5) إنَّيا حركاته " المعارؾ"، ث

فييا حركةي الٌتحٌرؾ كالمجكء كالنزكح حاممة معنى " المحجر"متداخمة في جمبة كضكضاء، فكممة 

، (2)ففييا انتظاـ الحركة، كانتظاـ الٌدخكؿ كالٌنفاذ مف منطقة إلى أخرل" شؾَّ "، كأمَّا كممة (1)التضييؽ

. منتيى الحركة النافذة كمنتيى األلـ األسطكرم الصاعد مف حركات المعارؾ" سىفُّكد"بيدى أفَّ كممةى 

كأمَّا حركةي لكحة المَّيؿ، فيي لكحة الٌرجكع إلى البدايات، ففي األساطير القديمة يعٌبري المَّيؿي 

عف الٌظممة، فالككف نشأى كخمؽ في الظممة، فحركة نشكء الككف في الٌظممة ىي الحركة نفسيا التي 

رافقت الجنيف في رحـ أمّْو، ككانت عمميَّة الخمؽ عمى سطح الماء، كالمَّيؿ ىك الحركة الساكنة كىك 

المكت، فبل حياة ببل مكت، كالميؿ يعادؿ الطمؿ في المكت كالجدب بؿ ىك الٌطمؿي في سككف 

إنَّما يحدث حركة " لكحة المَّيؿ"حركاتو، كىك الكقت المقٌدس كقدس األقداس، كالٌشاعر عندما يرتؿ 

                                                 
 .11 صديكاأه،  (1)

 .ذك النجدة القكٌم الشجاع: النُّجد. الممجأ: الميحجر. أغراه: كزَّعوي . اسـ كمب:  ضمراف (2)

 .داء يصيب الجماؿ:  العضد (3)

حـ:  سىفكد (4) ّى ٌّ  .مكضع النَّار: المفتأد. حديد يشكل عميو الٌؿ

(5)  ،  .(كىزىعى )، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر

(1)   ،  .(حجر)لساف العرب، ماٌدة ابف منظكر، محٌمد بف مكـر

 (.شكؾ)، ماٌدة المصدر الٌسابؽ نفسو  (2)
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كفي ... لفظيَّة لتساعد اآللية في عمميَّة الخمؽ، كلكحة الٌميؿ ىي طقكس الكالدة الرامزة إلى الخصب

: (3)حركة ىذه الٌمكحة قاؿ امرؤ القيس

مىػيَّط بىأىٍأكاًع  اٍلهيميػكـً ًليىٍبتىمي    ٍكًج اٍلبىٍحًر أىٍرخى سيدكلهي      عى لىٍيؿو كىمى  [الٌطكيؿ]كى

أىػاءى ًبكىٍمكىًؿ  ػٍكزًًه       كىأىٍردىؼى أىٍعجػازنا كى فىقيٍمتي لىهي لىمَّطا تىمىطَّطػى  ًبجى

مىا اإلصباحي  فيؾى بىأىٍمثىًؿ  ٍبحو كى مي      ًبصي أىالى أىيُّها المَّطٍيؿي الطىػكيؿي أىالى اٍأجى

ػكمىهي      ًبكيػؿٍّ ميلػاًر اٍلفىٍتًؿ  شيدَّطٍت ًبيىٍذبيًؿ    فىيىا لىؾى ًمٍف لىٍيػؿو كىأىفَّط أيجي

اًمها        مٍّقىٍت  في مىصى يَّطا عي ٍأٌدًؿ  كىأىفَّط الثُّرى ٍـّ جى ًبأىٍمراًس كىتَّطػافو إلى  صي

ؿ كاألخطبكط اٌلذم يتحٌرؾ بحريَّة، تىطاؿي حركتيو مساحةى الٌدنيا كٌميا،   المَّيؿي ىك العماء األكى

كالتككيف، حمؿ الحركة الٌساكنة، كفي داخميا حالة إرىاصيَّة كثيفة مف حركات الكالدة كاإلخصاب 

ر كممغ  ري بإلحاح هذا الشُّعكر الجمعي، فقد كرَّط كهذه الحركات تجعؿي مف تمكز المخصب، كالشَّطاعر يكرٍّ

ٍيؿ" ّى ٌّ تحمؿ في " مكج"في الٌصكرة الٌشعريَّطغ ثبلث مرَّطات، ك د كثرت األلفاظ المحرٍّكغ لمصكرة، فكممغ " الٌؿ

دالالتها االرتفاع كاالضطراب كالحيرة كالتداخؿ كالذَّطهاب كاإلياب، كلؤلمكاج  مـه ك يعاف
، كأمَّطا كممغي (1)

فكأأٍّي بها عمؽ الحركغ، ألفَّط البحرى يتسـ بالعمؽ كاالٌتساع" بحر"
 كهذه البيئغ مف بيئات الخمؽ (2)

َّـط اأظر كممغ  صفات الحركة السيمة البطيئة المسترخية، كمف معانييا ، إذ تحمؿي "أىٍرخى"كالتككيف، ث

ىا حركاته تسبؽي (3)التكسع كاإلرساؿ كالتطكيؿ كسعة العيش كالنعكمة كالٌسرعة كالفتكر ّى ٌّ ، كأرل أٌف

َـّ انظر كممة  اإلرساؿ كالتغطية كالشَّؽ : ففييا حركاته كثيرة منيا" سيدكؿ"طقكسى الكالدة كاإلنجاب، ث

القداسغ، فاليهكد في طقكس العبادًة كاأكا يصمُّكف بإٍسداًؿ الثكب كالميبلف، كاإلٍسداؿ في الصبلة مف 

سكؿي  َّـط جاء الٌرٌّ كأهى عف السَّطدؿ في - صمى اهلل عميه كسٌمـ–عميهـ ككضع اليديف داخؿ الثكب، ث

                                                 
 .31، صديكاأه  (3)

 .(مكج)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)

رى ) االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (2)  .(بىحى

 .(رخا) االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (3)
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ففيها " يتمٌطى"، كأمَّطا كممغ (4)الٌصبلة، كهك أٍف يمتحؼى الٌرجؿي بثكبه كيدخؿى يديه مف داخمه فيركع كيسجد

فيو حركةي النّْكاح " مطأ"كما أفى الجذرى المغكم (5) كالتبختر كمدُّ اليديف بالتقصير كالتطكيؿحركغي التمٌدد

َـّ فمننظر إلى كممة  ففييا معنى التتابع الحركي، كيككف التتابع مف شيئيف أك " أردؼ"كالجماع، ث

مي"، كأمَّطا كممغ (7)ففيها حركغي السعي كالطمب أحك الهدؼ" أىاءى "، كأمَّطا كممغ (6)عأصريف ففيها حركغي " اٍأجى

 الفتؿ ففيها حركغ الشػٌدة في" ميلار"، كأمىا كممغ (8)الخركج كالتعٌرؼ كالكشؼ كاإلظهار كالسعغ

ذا أخذنا القاسـ المشترؾ مف ناحية دالليَّة بيذا  . (10)ففييا حركة الدَّفع" عمقت"كأمَّا كممة (9)كالشَّد كا 

القامكس المُّغكم المتحٌرؾ في ىذه الصكرة الٌشعريَّة نرل أنَّيا حركاته تعبّْري عف رحـ الكالدة كاإلصباح 

، "الخدر"إشارة إلى مكاف الجماع المقدَّس كىك " أرخى سيدكلو"كقرب زكاؿ حياة الجدب، ففي حركة 

كفي ىذا المكاف الطَّقسي المقدَّس الكالدة الجديدة، كالبعث الجديد، كالتككيف الجديد، كتنقمنا ىذه 

 فيي إشارةه إلى (1)"فقيٍمتي لوي لمَّا تمٌطى بصمبو"الحركة إلى أخرل جنسيَّة، فعندما قاؿ امرؤ القيس 

مب ىك  مب كىك الظَّير كمركز الثقؿ كأسفؿ الظَّير كمصنع الزرع، كالصُّ الجماع كىك التَّمطّْي كالصُّ

الجماع ألفَّ اٍلمىنىءى يىٍخرجي منوي كىنا يتكٌجب حركات شديدة كغميظة
فيي حركة " شيدَّت"، كأٌما كممة (2)

الثٌريا فيي رمزه مف رمكز "، كأمَّا (جماع تمكز بعشتار)تستكجب اإللصاؽ بيف السَّماء كاألرض 

كعمى جسكر ىذه الحركات تتـي عمميَّة العبكر ... الخصب كنتيجة مف نتائج المَّيؿ األسطكرم

. الحضارم مف عالـ الجدب إلى عالـ الخصب كاألمف كاالزدىار

                                                 
 .(سىدىؿى ) االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (4)

 .(مطأ) االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (5)

 .(أردىؼى ) االمصدر الٌسابؽ نفسو ماٌدة  (6)

 .(ناءى ) االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (7)

 .(جبل) االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (8)

 .(غكر) االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (9)

مىؽى )االمصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (10)  .(عى

 .31، صديكاأه  (1)

ميبى )، ماٌدة ، لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي (2)  .(صى
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: (3)في حركة الصكرة الٌشعريَّة، قاؿ النًَّمري ٍبفي تىٍكلىب" الميسر كاٍلًقداح"كما كأعممت طقكس 

ٍكً دى أىارًهىا     شىًهٍدتي ًعٍأدى المَّطٍيًؿ مى دىٍت     كى حَّط لىقىٍد شىًهٍدتي  ًإذا اٍلًقدىاحي تىكى  [الكامؿ]  كى

ـى الأَّطًصيبى كىأىٍصفىقىتى    تَّطى إذا  ىسى ػكارًهىا   حى حي ٍرًعهىا كى  يىدىهي ًبًجٍمدىًة ضى

ٍربيكًعهىا كىًعذارًهى  ظىهىرىٍت أىدامىتيهي كىهىػافى ًبسيٍخًطًه    مىى مى ا ػ  شىٍيئنا عى

ـى ثبلثة مشاىد حركيىة لكالىا لما قامت الٌصكرة الٌشعريَّة، كىذه المشاىد الحركيىة نابعة  نحف أما

فيك حضكر الياسريف كقتى المَّيؿ حكؿ مكقد نار : مف طقس الميسر كالًقداح، أما المشيد األكؿ

َـّ إخراجو الًقداحى مف الجمدة  : الميسر، كأمَّا المشيد الثاني فيك قياـ الحرضة بتقسيـ االنصاب ث

 

فيك ظيكر الياسريف حيث تتعالى األصكات عند دفع : بعد خمطيا كأمَّا المشيد الثالث

. القداح

فقد عمد العربي " طقكس االستسقاء"ككاف لفعؿ الحركات في الصكرة الٌشعريَّة فعؿ النَّار في 

: (1)إلى االستسقاء بالنَّاًر الٌسحريَّة المشتعمة، قاؿ أيميىة بف أبي الصمت

ًريرنا       يىػؿي ًبالأَّطػػا     ًس تىرىل ًلٍمًعضاًه  فيها صى ػغه تىخى  [الخفيؼ]سىأىػغه أىٍزمى

كىاأكا      ىٍبػؿي الى يىٍأكيميكفى  شىٍيئنا فىًطيػرا  إٍذ ًيسفُّػكفى  ًبالدَّط يػًؽ كى

ٍشيىغن  أىٍف يىبيكرا  يىسيك كفى باً رنا يىٍطريدي السَّطهػ     ػؿى مىهىػاًزيؿى خى كى

ٍمدنا كىٍيمىا  تىهيجي اٍلبيحكرا  اً ًديفى الأٍّيرافى  في شيكيًر األىٍذ     أىابى عى عى

بيرا  بيػرو صى ٍت إلى  صى ـٍ     ثيَّـط هىاجى مىٍيًه ٍت كيمُّػها فىهىػاجى عى فاٍشتىكى

ـٍ مىٍمطيػكرا  أابيهي ـي  ًباٍلقىٍطػ     ػًر كىأىٍمسى جى فىرىآهػا اإللػهي تيٍرسى

                                                 
الميسر ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ، : كانظر. 1/136، مأتهى الٌطمب مف أشعار العرب ابف ميمكف، محٌمد بف المبارؾ البغدادم،  (3)

 .118 صكالقداح،
 .35 صديكاأه،  (1)
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نتيف صكرة بنائيَّة شاممة، أمَّا الصكرة - فٌنيِّا–أقؼي  أماـى صكرتيف ضدّْيتيف ميتحرّْكتيف مككَّ

األكلى فىيي صكرة األزمًة كالجدًب كالمحؿ حيث الحركةي ساكنة حزينة، كأمَّا الصكرة الثانية فيي 

صكرةي ىطكؿ المطر، كتحمؿي في طياتيا الحركةى كاالزدىار، كلـ تكف لتتضح الصكرتاف إاٌل بفعؿ 

جذكر الصكرة الٌطقسيَّة، فحركةي الثكر المقٌدـ كىك يقكـ ككسيمة لطقس االستسقاء، كانحداره مف أعمى 

شعاؿ النّْيراف بيا، كنزكؿ المطر كرؤيةي اإللو لذلؾ  الجبؿ، كعقد السُّمع كاٍلعيشىًر عمى أذناب األبقار، كا 

كرة ميٍشًرقىة . قد جعؿ الصُّ

بشكؿ متناقؿ كمتٌدرج، قاؿ زىير بف أبي " ًرحمةى الظَّعف"كما كعكسى الٌطقس العبكرم 
: (2)سممى

ٍفأىـً  ، كمي ،  ىشيبو مىى كيؿٍّ  ىٍيًأيٍّ زىٍعأىهي     عى  ظىهىٍرفى ًمفى السُّكباًف، ثيَّـط جى
 [الٌطكيؿ]    (3)

ـً  مىٍيػًهفَّط دىؿُّ الأَّطػاًعـً  الميتىأىعٍّ ٍتأىهي   عى رىٍكفى في السُّكباًف يىعميكفى مى كى كى
(1) 

طَّطـً  ـٍ ييحى بُّ  اٍلفىأا لى ٍأػًزؿو     أىزىٍلفى ًبًه، حى كىأىفَّط فيتىاتى اٍلًعٍهًف في كيؿٍّ مى
(2) 

يٍّـً  اًضًر اٍلميتىخى ٍعفى ًعًصيَّط اٍلحى ضى ٍر نا ًجمىاميػهي     كى رىٍدفى اٍلمىاءى زي فىمىمَّطا كى
(3) 

، "ظيرف: "مميئةه باأللفاظ المتحركة المحٌركة مثؿ" الٌسكباف"إفَّ صكرةى الرحمة في كادم 

، "كضٍعف عصيَّ "، ك"كردف"، ك"لـ يحٌطـ"، ك"نزلف بو"، ك"يعمكف"، ك"ككركف"، ك"ميفأـ"، ك"جزعنو"ك

حيث تمٌثؿ حركة " المتخٌيـ"، إذ إفَّ جميع األلفاظ تأخذ طابعنا حركيِّا سريعنا إاٌل كممة "المتحٌطـ"ك

حركة الظيكر مف الٌسكباف كحركة : االستقرار كنياية العبكر، كىذه األلفاظ كٌكنت حركاتو عديدة ىي

                                                 
 .38، صديكاأه  (2)

الميكسع مف : ميفأـ. جديد: قشيب. نسبة إلى القيف اليمنييف كىك رحؿ صغير يككف تحت اليكدج: قينيٌ . قطعنو: جزعنو. خرجف منو: ظيرف منو. اسـ كاد:  الٌسكباف (3)
 .جانبيو

ًكٍبفى أكراؾ اإلبؿ:  كىرىٍكفى  (1)  .ما غميظ مف األرض كارتفع: المتف. رى

ذا ما تحٌطـ ذىب لكنو األحمر كىك شديد الحمرة، تصنع : حىبُّ الفنا. الصكؼ المصبكغ أك غير المصبكغ:  العيف (2) شجر ثمره أحمر فيو نقطة سكداء، كا 
 .منو القراريط ليكزف بيا

: المقيـ الحاضر: المتحٌيـ. أقمف: كىضعفى ًعصيَّ . ما اجتمع مف الماء: الجماـ. الماء الصافي ذك المَّكف األزرؽ المائؿ إلى األخضر :  زرقنا جمامو (3)
 .اٌلذم حضر الماء
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ـٌ الٌنزكؿ إلى المنازؿ، ثـٌ كركد  َـّ الصعكد عمى متف الٌسكباف، ث اجتيازه، كحركة رككب أكراؾ اإلبؿ ث

لقاء عصا الترحاؿ ـٌ اإلقامة كا  . الماء الصافي، ث

ا، فقد طاؼ آؿي معتب  حي –كأمَّا طقكسي الخمر فقد أعممت في حركة الصكرة الًشعريَّة أيضن

حكؿ الخمر كأنىيـ يطكفكف حكؿ الٌصنـ، كما حرمكا أخذىا غصبنا، كال يحؿُّ شرابيا إاٌل - مف ثقيؼ

: (4)إذا أتكىا بربح، كقد تجمَّت ىذه الجذكر الطىقسيَّة في قكؿ أبي ذؤيب الجاىمي

ابيهىا     ـٍ بىٍيعيهىا كىاٍغًتصى مىٍيًه  [الٌطكيؿ]فىطػاؼى ًبهىػا أٍبأىػاءي آًؿ ميعىتٍّػبو     كىعىزَّط عى

ـٍ  إٍكراهيهىا كىًغبلىبيهىا  ـٍ يىكيٍف      يىًحؿُّ لىهيػ لى ـٍ كى ٍتهي فىمىمىا رىأىٍكها أىٍف أىٍحكىمى

سىاغى شىرابيها  مَّطٍت كى ٍت      تيكىفَّطتي  ىٍد  حى لىٍتهي فىأىٍصبىحى اكى أىتىػٍكهىا ًبًرٍبػحو حى

ـى تتحكؿ إلى رأسيَّة عمكديَّة بارتفاع  فالحركةي في ىذه الصكرة دائريَّة دائبة كطقسيَّة ميقدَّسة، ث
ـٌ انظر حاؿى البيع كالٌشراء كالطكاؼ حكؿ الخمرة، أراىا (5)سعرىا كعدـ اغتصابيا في سكؽ عيكاظ ، ث

حركة صاخبة تنُـّ عف ازدحاـ النَّاس كارتفاع أصكاتيـ في سكؽ عكاظ حيث االبتداء بو عندما 
. تمارس طقكس الحجٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .32 صديكاأه،  (4)

 .32، شرح حاشية الديكاف، ص ديكاأه (5)
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 :المَّطكف في الٌصكرة الفأيَّطغ- 2

إفَّ الٌمكفى مظيره مف مظاىر الكاقعيَّة في الٌصكرة الًشعريَّة، كتتكضح في األلكاف العديد مف 

البنى األسطكريَّة كالطَّقسيَّة كالحضاريَّة المؤسسة لثقافات الٌشعكب، فمثبلن قبائؿي بامبارا اإلفريقيَّة تعٌد 

الكليد األشقر نجسنا، كعمى الٌنقيض مف ذلؾ فإفَّ قبائؿ الباندا اإلفريقٌية عدَّت الرَّجؿى األبيض ًمٍف 

ة المَّكف أسبلفيـ طاىرنا مقدَّسنا؛ العتقادىـ أفَّ جمكدى المكتى مبيضَّ
، كما عدَّت قريش المَّكف األسكد (1)

األثيكبيَّة؛ " الفبلشا"مف عبلماًت العبكديَّة، كأمَّا بعض الييكد فقد كرىكا اإلفادة مف دـ رجاؿ قبائؿ 

ة، كفي الكاليات المٌتحدة األمريكيَّة  ة كمرض اإليدز خاصَّ ّى ٌّ ـٌ اعتقادنا منيـ أنَّو مجمبةه لؤلمراض عا

ٍكا الرّْجاؿ البيض الكارىيف لؤلجناس البشريَّة األخرل بذكم  ، كقد أقامت بعضي "الرّْقاب الحمر"سىمى

                                                 
 .193، صفي الأَّطقد الجمالي خميؿ، أحمد محمكد،  (1)
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انتصارنا لمبيئة كحماية ليا، كما سٌمى " جماعة الخضر"الٌدكؿ األكركبيَّة أحزابنا سياسيَّة سٌمكىا بػ

. ضحكة صفراء كغير ذلؾ: عمماءي الٌنفس بعضى ردكد الفعؿ االنفعاليَّة باأللكاف فقالكا

كرة  ٌّ إفَّ ىذه الممارسات الٌطقسيَّة ىي التي جعمت المَّكف عنصرنا ىامِّا مف عناصر الٌص

عريَّة، فعند الحرب كاف رجاؿ الماكرم في نيكزلندة يطمكفى أجسامىيـ بالمَّكف  ٌّ الحياتيَّة كبالتٌالي الٌش

قبؿ الخركج إلى القتاؿ، كالمَّكف األبيض في الحركب عبلمة الٌسمـ أك " الياكا"األحمر، كيرقصكف 

االستسبلـ، كأمَّا الرَّايات الٌسكداء المرفرفة عمى أسطح المنازؿ فيي داللة عمى الحداد كالحزف، كفي 

ببلدنا فمسطيف عندما يعقد أحدىـ سطح منزلو يضعي قطعةن مف قماشو أبيض كغصننا أخضرى مف 

في تفسير ألكاف ثياب مريـ العذراء  (ىيجؿ)الٌزيتكف تفاؤالن بالخير كالبركة كالصبلح، كقد ذىب 

بالٌزرقاء إلى لجكئيا إلى اليدكء كالٌسكينة، كىذا ما جعؿ الٌمكف األزرؽ متناثرنا في رحاب كنيسة 

. (1)القيامة

تيرل ىؿ ىناؾ عبلقةه بيف المَّكف كالٌطقس؟ كىؿ كاف لمثٌاني التأثير في األكؿ؟ كىؿ كاف ليما 

فقد أصبح الٌمكف رمزنا ثرينا بالٌداللة، "نعـ : تأثيرىما في الصكرة الٌشعريَّة؟ الجكاب عمى ىذه األسئمة

محاطنا بيالةو عجيبة مف الٌظبلؿ، فمقد صاحب الٌمكف ىذه الفنكف منذ نشأتيا األكلى في الكيكؼ، 

، (2)"كفي أرجاء المعابد كصمكات اإلنساف األكؿ كطقكسو، ىناؾ حيث البداية األكلى لكٌؿ فف بشرم

كالعبلقة بيف الٌطقس كالٌمكف عبلقة قديمة، فالٌمكفي أداة طقسيَّة سحريَّة ترعرعت في ظٌؿ الٌديف القديـ، 

فظير الٌمكف عمى ىيئة زخارؼ ممٌكنة، كتمائـ مسيطرة عمى قكل خارقة كطاردة ليا؛ كمف ىنا جاء 

فيك ميٌمة " تحضير األلكاف"؛ الكتساب القٌكة كدفع كيد األعداء، كأمَّا طقس "كشـ األجساد"طقسي 

                                                 
 .194، صفي الأَّطقد الجماليخميؿ، أحمد محمكد،  (1)

 .24ـ، ص2001، لبناف، جركس برس، (1)، ط(قراءة ميثكلكجيَّة)؛ الٌمكف في الشعر العربي  بؿ اإلسبلـ عمي، إبراىيـ محٌمد،  (2)
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مقٌدسة حيث تحؿ فييا القٌكة اإللييَّة، كالفٌناف يمتمؾ بذلؾ سٌر القداسة مف خبلؿ إجرائو الٌطقس 

. (3)الٌسحرم

تحمؿي بشكؿ ما كؿَّ الٌطقكس، ككؿَّ الرؤل، "كالٌشعر الجاىمٌي قائـ عمى الٌصكرة الٌشعريَّة التي 

، (4)"ككؿَّ الٌشعائر البدائيَّة، ككؿَّ الخبرات األكلى حيث ينصبُّ فييا ذلؾ الماضي بأبعاده الثقافيَّة

. كالٌمكفي أحدي عناصر ىذه الٌصكرة الرَّافد لمٌصكرة بالٌضياء كالخمكد كاالستاطيقيَّة الرائعة

الخرزات كاألحجار كالرُّقى "كلننظر في اٍلفيسىٍيًفسىاًئيَّة الٌمكنيَّة في الٌصكرة التي كٌكنتيا جذكر طقكس 

" الخصمة"ك" الكجيية"سكداء، كخرزتا " الدَّردبيس"، البيضاء، ك"السمكانة"، فخرزةي (1)"كالعزائـ

: (2)"الدَّردبيس"حمراكتاف، كقاؿ الشاعر في 

زىاًت عىأٍّي      فىمىٍف ًلي ًمٍف ًعبلىًج الدَّطٍردىًبيًس    رى  [الكافر]         ىطىٍعتي اٍلقىٍيدى كاٍلخى

المتعدّْدة " الخرزات"إفَّ المَّكفى األسكدى ىك المَّكف المسيطر عمى ىذه الٌصكرة التقريريَّة بيف 

األلكاف، كالمَّكف األسكد ىك سٌيدي الٌصكرة الٌشعريَّة ىنا، فيك رمز الحزف كاأللـ كالمكت كالخكؼ مف 

 كما أنىو يرتبط بالقبح كالٌنفكر كالكراىية (3)المجيكؿ كالميؿ إلى الٌتكتـٌ كىك العدمية كالفناء كالقطيعة

في المقابر كاألماكف " الٌدردبيس"؛ ليذه الٌدالالت الٌرمزيَّة عزكا كجكد خرزة (4)كعدـ القبكؿ كالتٌقٌبؿ

ا عزكا تعدُّد معانييا كخاٌصة  ، كما شابيت خرزة (5)لقٌكة تأثيرىا" الدىاىية"المعتمة؛ كلذلؾ أيضن

. (6)لكننا كداللةن " الدَّربيس"خرزةى " الكحمة"

                                                 
 ؟27 المرجع السابؽ، ص (3)

 .28 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص (4)

 .3/5، ، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم (1)

 .3/6 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (2)

 .186، ص1997، القاىرة، عالـ الكتب لمٌنشر كالتكزيع، (2)، طالمُّلغ كالمَّطكف عمر، أحمد مختار،  (3)

 .195، صفي الٌأقد الجمالي خميؿ، أحمد محمكد،  (4)

 .(دربس)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (5)

 .(كحؿ) المصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (6)



 254 

 األثري في لكف الٌصكرة الٌشعريَّة (7)"طمب النّْكاح إذا عسر عمى المرأة الزكاج"ككاف لطقس 

: (8)بالسَّكاد، قاؿ الشَّاعر

 

أىشىػرىٍت  ىًريأػا   مىٍت كى جَّط حى ٍيأنا      كى ٍيأنا كىأىٍعفىٍت عى مىٍت عى [ الٌرجز   ]          ىٍد كىحَّط

ٍيأنا مىا تىرىاهي شىٍيأنا      تىظيفُّ زى

كاجى بو، فحاليا حزينة كحيدة، ال   لـ تجد المرأةي العانس أفضؿى مف المَّكف األسكد لتطمبى الزَّ

كلدافى في عرصات بيتيا كال خذاريؼ، كاالكتئاب حفىيا مف جميع جكانبيا، فجاء الٌمكفي األسكد 

، كيمٌثؿ المكت كاالنقطاع كالفرقة، "ال"انعكاسنا نفسيِّا حزيننا، فاألسكد نيايةي األشياء، كرمزه لمٌرفض 

كىك لكفي الغراب اٌلذم سٌبب لعنترةى اليمكـى كالقطيعة مع محبكبتو، كال تقؼ الٌصكرةي عند ذلؾ فإفَّ 

زمفى إجراء الٌطقكس ىك كقت المَّيؿ، إذ يرتبط تكحيؿ العيًف بالمَّيؿ برابط لكني يعكس الٌشعكرى 

، فالٌزكاجي كاإلخصاب طقكسه تيمارس ليبلن  -. عمى األغمب–كالحاؿى

نت طقكس  الٌصكرة الٌشعريىة، قاؿ " تقديس النَّاقة"، ك"بكاء الدّْيار"ك" الطّْيىرىة كالزىجر"كما لكَّ
: (1)عنترة بف شدىاد

ـٍ ًبمىٍيػؿو ميظيًمـً      ٍعًت اٍلًفراؽى فىًإأَّطما       زيمَّطػٍت ًركىػابيكيػ  [الكامؿ]ًإٍف كيٍأًت أىٍزمى
بَّط اٍلًخٍمًخـً  سىطى الدٍّيىاًر تىسىؼُّ حى ميػكلىغي أىٍهًمهىا       كى مىا رىاعىأي ًإالَّط حى
ـً  اًفيىًغ اٍلليرىاًب  األىٍسحى ميكبىغن       سيػكدنا كىخى ًفيهىا اٍثأىتىاًف كىأىٍربىعكفى  حى

لقد رفع عنترةي الٌراياًت السَّكداء، فعنترةي قد عانى فراؽى الحضارة فاسكدَّ قمبيوي كبات نيارهي ليبلن، 

فحفَّو الٌمكف األسكد الحزيف مف كؿ جانب، فيتمٌنى أف يككفى رحيؿي عشتار بمىٍيؿو مظمـ كىذا عمى 

ا، كالغراب كسيمة التطٌير " رحمة الٌظعف"عكس  التي تككف مع الٌضحى، كالٌنكؽ الٌراحمة سكداء أيضن

عند العرب كعدك عنترة كاف حاضرنا بشؤمو، إذنا نحف أماـ صكرة لكنيىة أحاديَّة اإلقتاـ، كذات كحدة 
                                                 

 .2/330، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (7)

 .2/330 المصدر الٌسابؽ نفسو،  (8)

 .154، ص ديكاأه (1)
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كرة؟ كلماذا (الغراب األسكد/ الٌنكؽ السَّكداء/ الٌميؿ المظمـ)ميثية مقٌدسة  ٌّ ، تيرل ما جذكر ىذه الٌص

سيطر المَّكف األسكد عمى مساحة شاسعة مف شعر عنترة؟ أرل أنَّو ال عجب في ذلؾ، فالٌميؿ لكف 

، كالٌمكف األسكد يمٌثؿي العبكديَّة كعقدتو النفسيَّة، فيك أحد األغربة، كأيمُّو سكداء، كالٌمكف (2)بشرة عنترة

. (3)األسكد حاؿ دكف كصالو مع محبكبتو

أثر عمى سٍكداكيَّة الٌصكرة " أكؿ الكبد كالسىناـ الذم ييشفي غشاء العيف"ككاف لطقس 

: (1)الٌشعريَّة، فيقكؿ المريض بعد أكؿ الكبد

كىًبٍد    أىالى اٍذهىبىا ًباٍلهيدىًبٍد   [ مجزكء الرجز]         فىيىػا سىأىامنا  كى

ـي كىاٍلكىًبٍد  لىٍيسى ًشفىاءي اٍلهيدىًبٍد    إالَّط السَّطأىا

، فالٌمكف األسكد "األكباد السُّكد"، كسٌمت العرب األعداءى بػً (2)"لحمةه سكداء في البطف"فالكبدي 

ر في البيت األٌكؿ كالثٌاني، كلكال الٌطقكس العبلجيَّة لما كانت ىذه الٌصكرة، كقد استخدـ الٌشعراءي  مكرَّ

ذا أخذنا إحصائيِّا الٌمكف األسكد في شعر امرئ القيس  كف األسكد بكثرة، كا  ٌّ نراهي قد فاؽى - مثاالن –الٌؿ

جميعى األلكاف إذ استخدمو إحدل عشرة مٌرة بينما األصفر استخدمو مٌرتيف فقط
، كأمَّا في القرآف (3)

الكريـ فقد ذيكر سبعى مرىات، في كصؼ الٌميؿ كالجباؿ ككجكه الكافريف، كالجاىميَّة األكلى كنظرتيا إلى 

. (4)المرأة

                                                 
، إشراؼ الٌدكتكر إحساف الدّْيؾ، جامعة القدس، فمسطيف، صكرة البطؿ في شعر عأترة بف شٌداد العبسيعكيضات، نايؼ حمداف أحمد،  (2)

 .39ص34ـ، ص2000

 .176، صالٌمكف في الٌشعر العربي  بؿ اإلسبلـ عمي، إبراىيـ محٌمد،  (3)

 .2/240، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (1)

 .(كىبىدى )، مادَّة محٌمد بف مكـر بف عمي، لساف العرب ابف منظكر،  (2)

 .34، ص1996، القاىرة، الشركة المصريَّة العالميَّة لمٌنشر لكنجماف، (1)، ط راءة ثاأيغ في شعر امرئ القيس عبد المطمب، محٌمد،  (3)

(4)
 problems of Translating Quranic colour Terms and Expressions in to English, Mahdi Jaleel 

Khudair, Thesis to MA, Yarmouk university, supervised by pe M, Ragi Zughoul, 1996. P62. 
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شعاعي الشَّمس كقدسيتيا عند العرب قبؿ اإلسبلـ، جعمتيـ يمجأكف إلييا في طقس  رمي "كا 

: (6)، ككاف ليذا الٌطقس األثر الٌمكني في الٌصكرة الًشعريىة، قاؿ طرفة بفي العبد(5)"السّْفّْ في الشَّمس

، مىٍصقيكؿى األيشيٍر        ٍأبىًتًه     بىرىدنا أىٍبيىضى  [الكافر]         بىدَّطلىٍتهي الشَّطمسي ًمٍف مى

ٌية مقدىسة، كالزُّىرةي كذلؾ، كالمَّكف األبيض ىك الٌمكف الرَّئيس في ىذه  مس بيضاء فضّْ ّى ٌّ فالٌش

الٌصكرة التقريريَّة، ألفَّ الٌصكرة قامت عمى الحركة الٌمكنٌية، فالسفُّ بيضاء كعندما تبدؿ يطمب إبداليا 

دنا "ك" الشَّمس"بسفٍّ بيضاء مف الشَّمس، كقد بدا الٌمكف األبيض في ثبلث كممات في البيت السَّابؽ  بىرى

، كلٌمكف األبيض اإليحاءاتي الكثيرة، فيك رمزي الطَّيارة كالنَّقاء كالصدؽ، "مصقكؿ األيشير"، ك"أبيض

. (1)كمبدأ القبكؿ، كىك بداية األشياء كلكف مف ألكاف السَّيؼ كالحؽٌ " نعـ"كيمثّْؿ 

كاٍلبىٍيضةي صكرةه لممرأًة كعشتار المقدىسة الَّتي كاف ليا الدَّكري الكبير في الرىسـ الشّْعرم بالمَّكف 

﴿كىأىنَّييفَّ بىٍيضه مىٍكنكف﴾: األبيض، فاي سبحانو كتعالى شبَّو النّْساء بالبيض، قاؿ تعالى
، كالبيضةي (2)

لفظه لو مكركث طقسي قديـ، فمقد رأيت في ببلدنا فمسطيف كيؼ يكزّْعكف البيضى يكـ الخميس، 

ـى يكزىع " خميس البيض"كسمُّكا ىذا الٌطقس بػً  ف بالشىام بعد غميو، ث َـّ يمكَّ حيث يتُـّ سمؽي البيض، ث

لمقياـ " تٌمكز"، فعند قدـك الغريب "الجماع المقدَّس"لمجيراف، كأمَّا البابمٌيكف فقد استعممكه في طقس 

بطقس البغاء يرمي بيضةن في حضف مف أراد، فإٍف أخذتيا كىي مكرىة عمى ذلؾ كاف الجماعي 

: (3)كالشّْعر الجاىمي لـ يخؿي مف ىذه المَّكنيَّة، قاؿ امرؤ القيس... معيا

ًؿ    ٍيرى ميعىجَّط تَّطٍعتي ًمٍف لىٍهكو ًبهىا غى ـي ًخبىاؤيهىا      تىمى ًغ ًخٍدرو الى ييرا بىٍيضى  [الٌطكيؿ]     كى

                                                 
 .2/787، أشكة الطرب في تاريخ جاهميىغ العرب األندلسي، ابف سعيد،  (5)

 .150 صديكاأه،  (6)

 .185، صالمُّلغ كالمَّطكف عمر، أحمد مختار،  (1)

 .49: ، اآليةالصافات  (2)

 .24، صديكاأه  (3)
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ترل لك نظرنا إلى ىذه الٌصكرة الٌمكنية البيضاء بمعزؿ عف جذكرىا لكانت صكرة تقريريَّة ال 

يعكد الشَّاعر إلى الحديث عف : "معنى ليا، كىذا ما فعمو محٌمد االسكندراني في شرح البيت الٌسابؽ

أفى امرأةن - في ىذا البيت–مغامراتو الغراميىة؛ ليثير غيرةى ابنة عٌمو، كيشغؿ قمبيا حبنا بو، فيذكر ليا 

زي لمشَّمس، كال تظير لمنَّاس، كال يكصؿ إلييا لعٌزىا كالبيضة صفاءن كًرقىةن  مخدَّرة مكنكنة، ال تىٍبري

، كالكاقع أفَّ في شرح الٌدكتكر (4)"كصيانة؛ كصؿ إلييا كنيؿ منيا المَّذات، كتمتع بيا، كتسٌمى معيا

االسكندراني ما يحمؿ الٌنقيضيف؛ إذ كيؼ تككف المرأة عصٌية عمى النَّاس كالشَّمس ثَـّ كصؿ إلييا 

، كلكفَّ الباحثى سٌطح الفكرةى كتجنَّى عمى امرئ القيس، فالبيضةي صكرة ذىنيَّة "غير معجؿ"كتمتع بيا 

باطننا كظاىرنا، فمف البيضة كانت الحياة كالكالدة كاإلخصاب، كىي الرَّحـ كالجنيف المظمـ كىي الميؿ 

قاصراًت "األسطكرم اٌلذم تتبمكر في أحشائو كينكنات البقاء البشرم، كاي سبحانو كتعالى شٌبو 

المستكر بريشو ال يصؿي إليو غبار، كلكنو ىك البياض في صفرة "ببيض النَّعاـ المكنكف " الٌطرؼ

، كبيضة امرئ القيس ىي بيضة مطمقة كليست بيضة بعينيا فميا مكاف (1)"أحسف ألكاف النّْساء

، كأرل أفَّ التمتعى (2)اٌلذم يحمؿ دالالت الخمكة كالعزلة كالٌتخفّْي كالٌتصكمع" الخباء"عصي كىك 

فكرة "إفَّ فكرةى البيضة : بحاجة إلى ىذه البيئة المخصبة، فقد قاؿ إيميا حاكم (الجماع المقٌدس)

، كالربطي بيف سًر الخصكبة الكامف في المرأة بسرّْ الخصكبة (3)"االمتناع تجٌسدت في بيضة الخدر

ا الباحث إبراىيـ محٌمد  الكامف في البيضة يغني الٌصكرة اًلفنيَّة كينصفيا، كىذا ما ذىب إليو أيضن

كلعؿى تقديسى البيضًة، كجعًميا بديبلن أينكثيِّا مقدَّسنا مف بدائؿ الشىمس، راجع إلى جمعيا بيف : "بقكلو

 (4)"(اإلنجاب/ العطاء)، إلى جانب صفاتيا األنثكيَّة األخرل كاألىـٌ (كاألصفر/ األبيض)الٌمكنيف 

                                                 
 .24، شرح الدُّكتكر محٌمد االسكندراني، صشرح ديكاف امرئ القيس:  انظر (4)

 .426، صتفسير الجبلليف  (1)

 .(خبا)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (2)

 .167، صامرؤ القيس، شاعر المرأة كالٌطبيعغ كتابو،  (3)

 .137، صالمَّطكف في الشٍّعر العربي  بؿ اإلسبلـ  كتابو، (4)
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كمف ىنا اٌتسعت مساحة المَّكنيف األبيض كاألصفر في الصكرة الٌشعريىة المختٌصة بكصؼ عشتار، 

: (5)كقد جمع جٌراف العكد بيف المَّكف األبيض كاألصفر في نظراتو الميثية إلى البيضة، فقاؿ

مىٍيهىا ثيَّـط ًليثى ًبهىػا اٍلًخمىاري        ٍفرىاءى ًشيفىٍت      عى  [الكافر]كىأىفى سىًبيكىغن صى

ًمٍمػحو مىا ًلًدرَّطًتػًه ًغرىاري  ّو       كى ًجيعيهىا ًبمىكىػاًف دىٌؿٌّ يىًبيتي ضى

فالمرأةي سبيكةه ذىبيَّة صفراء، كىذه المَّكنيَّة تحمؿي قيمتيف، أمَّا القيمة األكلى فيي قيمة دالليَّة 

رمزيَّة لمسَّبيكة حيث االستقرار كالخصب كاالزدىار، كأمَّا القيمة الثانية فيي القيمة الشَّمسيَّة المقدَّسة 

َـّ تظير المَّكف األبيض المتمثّْؿ بػً  األبيض المرتبط بالٌزىرة " الممح"مف لكف الشَّمس األصفر، ث

كاألنكثة، كقد استعمؿ الممح في الٌطقكس الٌسحريَّة ميضافنا إلى الٌدـ كالعظاـ كالبخكر، كما أيضيؼ 

. (1)"نار الميكؿ"إلى النَّار في طقًس 

ا" البيضة"كقاؿ األعشى في   (2)أيضن

ٍكأيػكأىغو      أىٍك ديرَّطةو  ًشيفىٍت لىػدىل تىاًجرً  غو في الدٍٍّعًص مى  [الٌسريع]     (3)أىٍك بىٍيضى

 (4)لىٍيسىٍت ًبسىػٍكدىاءى كىالى ًعٍأًفػصو       تيسىاًرؽي الطَّطٍرؼى إلى الدَّطاًعرً 

ف باألبيض كاألصفر، فالعربي ليـ مكقفيـ مف ىذا المَّكف فالمرأةي  كالكاقعي لقد كثير الشّْعري المتمكّْ

البيضاء بديؿي الزُّىرة المقدَّسة كبديؿ البيضة المقدَّسة، كلذلؾ بحثكا عف كؿٍّ أبيضو كنيعتكىا بو، فيي 

. (5)الدُّرة، كىي المياةي كىي الشَّمس، كىي األنثى المطمقة

                                                 
 .101 صديكاأه،  (5)

 الخطيب، محٌب الٌديف، :كاأظر. (ممح)، مادَّة لساف العرب :كاأظر، 6/697، المفٌصؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي جكاد، :اأظر  (1)
 .37، صأيماف العرب في الجاهميَّطغ

 . 178، صديكاأه  (2)

 .كثيب الرىمؿ:  الًدعص (3)

 .الفاجر: الدَّاعر. سيئة الخمؽ:  عنفص (4)

:  كالدَّليؿي عمى كثرة تشبيييا بيذا المَّكف –(5)
": عميرة"قاؿ سيحيـ في  -

ٍؤجيؤنا ميتىجافيػا       ٍأهػا جي يىػٍرفىعي عى فُّهىا       كى ـي يىحي غه بىاتى الظَّطًميػ  [الٌطكيؿ]  فىمىػا بىٍيضى
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ذا كانت البيضاءي ىي عشتار، فإفَّ اٍلقيبَّةى الحمراء ىي خدري عشتار، كزماف عشتار األحمر،  كا 

: (1)قاؿ األعشى

يَّطػ      ػأىهىا اٍئًتبلىؽي  ًطبىاًبهىا ٍمرىاءى  زى في  يبَّطػغو حى
 [مجزكء الكامؿ]    (2)

ـى الرَّطً يػ      ػبي فىًبتُّ ديكفى ًثياًبهىا ٍمػتي ًإٍذ أىا فىدىخى
(3) 

ًبيػريهىا ًبمىبلىًبهىا ا      ؾى عى ٍفراًء صى قَّطػًغ الصَّط  (4) كىاٍلحي

ًديقىػغو شىٍهبىػاءى ريدٍّ      مى أىٍكميهىا  ًبسىػرىاًبهىا كى كى
(5) 

رٍّ ًشهىاًبهىا مىٍيهىػا يىٍكمىهىا     شىٍمسه  ًبحى رىكىػدىٍت عى
(6) 

                                                                                                                                               

غو       كىالىثىٍت ًبأىٍعمػى الرٍّدًؼ بيٍردنا يىمىاًأيًّا         =                       ميصى ٍيطىػغو كىخى  [الٌطكيؿ]إذا اٍأدىفىعىٍت في رى
 .18 ديكانو، ص:اأظر -

 ":جميمة"كقاؿ الطُّفيؿ الغنكم في  -

ٍيعىػاًف السَّطكىاـً  اٍلميعىزَّطًب           يٍّ بىٍعدىمىا       أىذىاعىٍت ًبرى غى اٍلحى كىاًبعي تىٍأكم بىٍيضى  [الٌطكيؿ]ضى
 .29 ديكانو، ص:اأظر -

 :كقاؿ جرَّافي العكد -

أَّطؼي         ـي اٍلهىجى ٍأهىا الظَّطًمي غن       غىدا في الأَّطدل عى  [الٌطكيؿ]ييشىبٍّهيهىا الرَّطائػي اٍلميشىبٍّهي بىٍيضى
 .54 ديكانو، ص:اأظر -

 :كقاؿ عمرك بف شأس األسدم -

ٍيثاءى ًمٍحػبلٍؿ        اؼو ًبمى ػؤو جى ػٍؤجي فُّهىا       إلى جي ـي  يىحي ػغه بىاتى الظَّطًمي مىا بىٍيضى  [الطكيؿ]كى
 . 98 ديكانو، ص:اأظر -

ر في  - جى  ":أْـّ عٍمرك"كقاؿ أىكسي بفي حى

ػرُّ أىٍزرىل ًبهىػا فىتىعىػطىػبل         ٍفرىاءى الى الطُّكؿي عىابىهىا        كىالى ً صى رَّطدىهىا صى  [الطكيؿ]فىجى
 .73 ديكانو، ص:اأظر -

 :كقاؿ امرؤ القيس -

مَّطًؿ        ٍيػري اٍلمىحى ٍفرىةو        غىذىاها أىًميػري المػاًء غى ًبٍكػًر ميقىاأاًة اٍلبىيىػاًض ًبصي  [الطكيؿ]كى
 .16 ديكانو، ص:اأظر -

 :كقاؿ األسكدي بف يىٍعفيٍر النَّيشمي -

ـه يىٍمشيػفى  ًبػاألىٍرفػاًد          أىػكاًعػ كىالدُّمى       كى  [الكامؿ]كاٍلًبيضي تىٍمشي كىاٍلبيديكًر كى
ػػاًد  مى جى ًريمىػغو كى كىاٍلبيػضي يىٍرًميػفى اٍلقيمكبى كىأىأَّطهىا      أيٍدًحػيٌّ بىٍيػفى صى
ػكًه رىً يقىػغي األىٍكبىػاًد  ـه       ًبيػضي اٍلكيجي كفنا كىهيػفَّط أىكاًع ٍعػري يىٍأًطٍقػفى مى

 .30 ديكانو، ص:اأظر

(1)
 .17، صديكاأه  

 .إضاءتيا:  طبابيا (2)

 .قريب مف ثيابيا:  دكف ثيابيا (3)

 .عطر فارسي: المبلب. لصؽ: صاؾ. كعاء الطيب:  الحٌقة (4)

 .الٌصحراء:  الكديقة (5)
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ٍمػري ًمثٍػؿي تيرىاًبهىا   تَّطػى ًإذىا مىا أيٍكً ػدىٍت      فىاٍلجى  حى

، "طقس الجماع المقدَّس"إفَّ ىذه األبياًت لكحةه فنيَّة تحت قبَّة حمراء، فاألعشى يشيري إلى 

ج تمؾ المَّيمة، كيكسك الجك إرىاصات اإلنجاب كاإلخصاب كالكالدة، حيثي  فالمَّكف األحمر ييؤجّْ

كف  ّى ٌّ اإلشعاع كالٌضياء لجسد سممى األصفر اٌلذم يشٌبو لكف كعاء الطّْيب كالٌرياحيف، كىذا الٌؿ

ييضيؼي السّْمةى الشَّمسيَّة إلى الصكرة المَّكنية، كتتكالد األلكاف في ىذه الٌصكرة، فتظيري الصَّحراء بمكنيا 

كرًة الكاممة لمصَّحراء مف خبلؿ الشياب، فالمَّكف  األصفر المتضٌمف المَّكف األبيض الجزئٌي مف الصُّ

ياح القكيَّة كالمَّبف ، كأمَّا المَّكفي األصفر فيك مف عائمًة (1)األشيب مف ألكاف الحديد كالسّْبلح كالثمج كالرّْ

األلكاف السَّاخنة، كيمثّْؿي قكَّةى التكىُّج كاإلشراؽ كاإلضاءة كالٌنكرانيَّة، كىك لكف الشَّمس كاىبة الحرارة 

، كما أنَّو ينشّْط الٌذىفى كيمسح االكتئاب مف الكجو، كيسيرُّ النَّاظريف، قاؿ (2)كالحياة كالنَّشاط كالغبطة

يا مف الييكد قَف اُن  ا دْرعُنااَف َف ارَفبَّنكَفاأُنبَفيِّ ُنا﴿: تعالى في كصؼ لكًف البقرة الميراد ذبحي

اَف َف ا َف ااَف ْرنُن َف اقَف لَفا ِمنَّنهُناأَفقُن لُنا ِمنَّن َف ابَفقَف َفٌ اصَف ْر َف ءُنا َف قِمٌعا

ذا (4)، كىذا المَّكف يستدعي لكف الشَّمس اإليحائي الدَّافئ(3)﴾اَف ْرنُن َف ا َفسُن ُّيا ا َّن ظِم ِمأ  ، كا 

إفَّ ىذه المَّكحة ... عدنا إلى كعاء الطّْيب األصفر، فإنَّو يعطي دالالت مثؿ التغٌير كالتقمُّب كالجنكف

. األحمر كاألصفر كاألبيض، كقد أثَّرت في رسميا سمككاتي الٌطقس كبيئتو: ذات ألكافو متعدّْدة ىي

ري في  رت لىٍيمىةي عشتار عند عمرك بف كمثكـ التغمبي، فإفَّ األلكافى نفسىيا تتكرَّ ذا ما تكرَّ كا 

 (5):الٌصكرة الفٌنيَّة، قاؿى عمرك بف كمثكـ التغمبي

أيأنا             ـٍ تىٍقرٍأ جى اًف المَّطػكًف لى ٍيطىؿو أىٍدمىاءى بىٍكػرو     ًهجى ػٍي عى  [الكافر]ًذرىاعى
                                                                                                                                               

 .شعمة مف نار: الٌشياب. سكنت:  ركدت (6)

 .(شيب)، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)

 .95، صالمَّطكف في الشٍّعر العربي  بؿ اإلسبلـ عمي، إبراىيـ محٌمد،  (2)

 .69:  اآليةالبقرة،  (3)
(4)

  problems of Translating Quranic colour Terms, Mahdi Jaleel Khudair. p 82.  

   
 .68، ص ديكاأه (5)
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اأنا ًمٍف  أىكيؼٍّ البلَّطًمًسيأىا  ا     حىصى ؽٍّ  اٍلعىاًج رىٍخصن ثىٍدينا ًمٍثؿى حي كى

ًأيأىا  ٍمًيًهمىا رى ػاـو      يىًرفُّ خيشىاشي  حى سىاًريىتىػٍي  بىمىٍأطو أٍك ريخى كى

ـٍ  يىٍتريؾ شىقىاهىا      ًأيأىا  كىالى شىٍمطىاءي لى لىهىػا ًمٍف ًتٍسػعىغو  ًإالَّط جى

ٍكًء اٍلبىٍدًر كىافى     أىٍحرنا ًمٍثؿى ضى ػاـو أيأىػاسػنا ميٍدًجًأيأىػا  كى ًبًإٍتمى

ر المَّكف األبيض، ككذلؾ البيت الثَّاني، كلكفَّ  كرة، فالبيتي األكَّؿ يكرّْ انظر إلى ألكاف الصُّ

، كالشَّاعري ىنا (1)المَّكفى يككفي أشدَّ نعكمةن، فالذّْراعاف أبيضاف، كلكفَّ الثَّدمى لكنو لكف العاج الناعـ

، كىي الدَّرجة السَّادسة مف "ىجاف"، بٍيدى أفَّ الٌذراعٍيًف لكنيما "تبادؿ معطيات الحكاٌس "يمجأي إلى مبدأ 

، كفي البيتي الثَّالث تتداخؿ األلكاف اٍلًبمىٍنطيَّة (2)المَّكف األبيض تقع بيف درجة النَّاصع كالخالص

ة بيف  كالرُّخاميَّة المتعدّْدة، كأمَّا البيت الرَّابع فيك استمرار لتداخؿ ألكاف الٌصكرة الٌشعريَّة، كخاصَّ

، كأمَّا البيت الخامس، ففيو إشارةه إلى المَّكف األحمر (3)األسكد كاألبيض، أك بيف الظُّممة كالبياض

نو الشَّاعري بالمَّكف األبيض اٌلذم ييحاكي البدر(نحر) ٍف لكَّ . ، كا 

لـ تٍخؿي األلكافي مف  األيسطكريَّة، فمكفي الرّْحمًة شمسٌي، كمبلبس الراحميف " ًرٍحمىًة الظَّعف"كى

متكىّْجة، كال عجبى في ذلؾ، فرحمةي الظَّعائف تمثّْؿي رحمةى الشَّمس، فإشراقيا حياة، كغبكقيا مكت، قاؿ 

: (4)عمقمةي بف عبدة في ىذه الرّْحمة

ٍبًح مىٍزميكـي  تَّطى أىٍزمىعيكا ظىٍعأنا     كيؿُّ اٍلًجماًؿ   يبىٍيؿى الصُّ ـٍ أىٍدًر ًباٍلبىٍيًف حى لى
 [البسيط]  (5)

يٍّ فاٍحتىمىميكا      مىاؿى اٍلحى ٍعكيػكـي  رىدَّط اإلماءي جى فىكيمُّهىػا ًبالتَّطػًزيًديَّطػاًت مى
(6) 

ـً األىٍجػكىاًؼ مىٍدمكـي  رىٍ منا تىظىؿُّ الطَّطٍيري تىٍتبىعيهى      كىأىأَّطهي ًمٍف دى ٍقػبلن كى عى
(7) 

                                                 
 .(رىخىصى )، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)

 .93، صفقه المُّلغ الثَّعالبي،  (2)

 .(شىمىطى )، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (3)

 .47، صديكاأه  (4)

 .أسرعكا: أزمعكا. مشدكد:  مزمـك (5)

 .مشدكد باألحماؿ: معكـك. أثكاب أك ىكادج: التَّزيديَّات. الخادمات:  اإلماء (6)
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غن أىٍضخي  اٍلعىبيًر ًبهىا      كىأىفَّط تىٍطيىابىهىا في األىٍأًؼ  مىٍشميكـي  يىٍحًمٍمفى أيٍتريجَّط
(8) 

ٍزكيكـي  كىأىفَّط فىٍأرىةى ًمٍسػؾو في  مىفىاًرً هىا      ًلٍمبىاًسًط اٍلميتعاًطي كىهيكى  مى
(9) 

ـى ػٌفاٍلعىيفي ًمأٍّي كىأىٍف غىٍربه تىحيطُّ بً  اًركيهىا ًباٍلًقٍتًب  كـي ػػًق     دىٍهمىاءي حى ٍحزي
(1) 

ـي  اًضبه زيٍعره  ىػكىاًد تىفُّ ػكىأىأَّطهىػا خى كـي ػػقي      أىٍجأى لىهي ًبالمٍّكل شىٍرمه كى
(2) 

مىا اٍستىطىؼَّط ًمفى التىأُّكـً مىخٍ  ٍطبىػاًف يىٍأقيفيهي    كى ٍأظىًؿ اٍلخي كـي ػػذي يىظىؿُّ في اٍلحى
(3)      

يحي  مىٍليي  مىٍيًه الرٍّ ػهي     يىٍكـي رىذىاذو عى ػاتو كىهىيَّطجى تَّطػى تىذىكَّطػرى بىٍيضى كـي ػػحى
(4) 

ٍركيكـي  تَّطى تىبلىفىى كى ىٍرفي الشَّطٍمًس ميٍرتىًفعه      أيٍدًحيَّط ًعٍرسىٍيًف ًفيًه اٍلبىٍيضي مى  (5)حى

نة كمتحرّْكة، كالعقؿ " التَّزيديَّات"إنَّيا ًرٍحمةه متكٌىجة باأللكاف، فػ  ىكادج أك مبلبس ممكَّ

كالرَّقـ كشماف حمراكاف، كاليكادج مطميَّة بالمَّكف األحمر، كاألترجة مصنكعة بالمَّكف 

، كالنَّاقة دىماء خضراء تضربي إلى السَّكاد مف (7)، كفأرة المسؾ تحمؿ لكفى الدَّـ(6)األحمر

نعميا كخصبيا، كالٌظميـ عند االغتبلـ أحمر متكىّْج عمى حساب المَّكف األبيض حيث قؿَّ 

كرةي الشّْعريَّة بمكف البيض األبيض الميخصب الرَّامز إلى الزُّىرة  َـّ تتكىَّجي الصُّ ريشيو ث

. (8)المعبكدة

                                                                                                                                               
 .مطمي بالدَّـ: مدمـك. ضرباف مف الكشي فييما حمرة:  عقؿ كرقـ (7)

ة(8)  .ما كاف رشنا: نضخ. ثمر مف الحمضيات:   أرتجَّ

 .طيب الٌرائحة مف دـ دابَّة كالظبي: مسؾ. كعاء:  فأرة (9)

 .مثؿ البرذعة: القتب. السَّكداء: الدَّىماء. الدلك:  الغرب (1)

. الحنظؿ: شرم. قمبؿ الرّْيش: زيعر قكادمو.(حرؼ السَّاؽ)الظَّميـ كقد اغتمـ فاحمرَّت ساقاه، أك أكؿ الرَّبيعى فاحمرَّ ظنبكباه :  الخاضب (2)
 .شجر ينبت في ببلد دمثة: تنـك

 .مقطكع كمأككؿ: مخذـك. ارتفع: استطؼٌ . الحنظؿ في خطكط تضرب إلى السَّكاد كلـ يدخمو بياض كال صفرة:  الخطباف (3)

 .ذك غيـ:  مغيـك (4)

 .متراكـ: مركـك. الظميـ كالنَّعامة: عرسيف. مبيض الٌنعاـ ألٌنيا تدحكه بأرجميا:  أيدحيٌ  (5)

 .(تىرىجى )، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (6)

 .(دىىـ) المصدر الٌسابؽ نفسو، مادَّة  (7)

 .6/57، المفصَّطؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (8)
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 ىذا كقد رافؽى المكف األحمر طقكسى الكالدة، فنزؼي المرأًة عند الكالدة يعني بدايةى 

ا كاعتبرتو بعضي الشُّعكًب  ـى ينزؼي أيضن حياة لكليدو جديد، كعندما تقاـ طقكسي الختاف، فإفَّ الدَّ

قرباننا بشريِّا ييتقرَّبي بو إلى اإللو، كعندما تبمغي الفتاةي، فإفَّ المَّكفى األحمرى الممٌثؿ بالٌدـً ىك 

مثيره مف النَّاحية الجنسيَّة فيك مرتبط بالرَّغبات البدائيَّة، "اٌلذم يعمفي ذلؾ، كالمكفي األحمر 

، كما تشعُّ مف جنباًت المَّكف األحمر تكىُّجات الفتو (1)"كيزيدي مف درجًة التكتُّر العضمي

. (2)كحرارة كاضحة

كرة الشّْعريَّة المَّكف األحمر بعدنا (3)"العتائًر كتمطيخ رأس الٌصنـ بدميا"كما أكسبى طقس   الصُّ

آخر، فييبؿ مصنكع مف عقيؽ أحمرى عمى صكرة إنساف، كفي ىذا الطقس قاؿ سبلمةي بفي جندؿ
(4) :

ػابي تىٍرجيًب     ػاًء ًبهىا      كىأىفَّط أىٍعأىا ىهىا أىٍأصى ، أىساًبػيُّ الدٍّمى  [البسيط]كىاٍلعىاًدياتي

كرة المَّكنية أرادت إبراز استاطيقيَّة المقٌدس بالمقدَّس مف خبلؿ المَّكف، فالعاديات  فيذه الصُّ

نـ، كانظر المَّكف بعد صبّْ الدَّـ  َـّ انظر الذَّبائح كىي تنحر حكؿى الصَّ مقدَّسة، كاألنصاب ميقدَّسة، ث

نـ في قكؿ زىير بف أبي سيممى : (5)عمى الصَّ

ٍأًصًب اٍلًعٍتًر دىمَّطى رىٍأسىهي الأُّسيؾي   ٍر ىبىغو      كىمى ٍأهىا كىأىٍكفىػى رىٍأسى مى ؿَّط عى  [البسيط]فىزى

كرة الشّْعريَّة األحمر، قاؿ امرؤ " خضاب النَّحر"ككاف تأثيري طقس  ا في لكف الصُّ كاضحن

: (6)القيس

ًؿ   ػارىةي ًحأَّطػاءو ًبشىٍيػبو  ميرىجَّط ػاءى اٍلهىػاًدياًت ًبأىٍحػرًًه     عيصى  [الٌطكيؿ]كىأىفَّط ًدمى

                                                 
 .79، صالمَّطكف في الشٍّعر العربي  بؿ اإلسبلـ عمي، إيراىيـ محٌمد،  (1)

ا)؛ الٌمكف كأبعاده في الشٍّعر الجاهمي أبك عكف، أمؿ محمكد عبد القادر،  (2) ، إشراؼ الٌدكتكر إحساف الدّْيؾ، جامعة النَّجاح (شعراء المعٌمقات نمكذجن
 .5ـ، ص2003نابمس، فمسطيف، / الكطنيَّة

 .59، صاألصأاـ ابف الكمبي، محٌمد بف ىشاـ بف السَّائب،  (3)

 .13، صديكاأه  (4)

 .144، صديكاأه  (5)

 .38 صديكاأه،  (6)
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فصكرةي الدَّـً األحمر عمى جمكد الخيكؿ أك النُّكًؽ مف مكافأة الحيكاف بإكسابو قكَّةى اإللو، 

نـ إلحبلؿ الخمكد كالقكَّة كالخصكبة فييا، فيذا الدَّـ ليس دمنا  ككأنّْي بطبلئيـ الدَّـ أك سكبو عمى الصَّ

: (7)عادينا بؿ ىك الدَّـ المقدَّس صانعي الحياة كناقؿ القكَّة، كفي ذلؾ قاؿ سبلمةي بف جندؿ

ـً اٍلميهػراًؽ     ػاًء اٍلعىٍأدى ، كىمى ـو كرىهىا       ًبػدى ـي مىٍف يىبيؿُّ أيحي ٍيؿي تىٍعمىػ  [الكامؿ]كىاٍلخى

فالخيؿي تطمب االرتكاءى بالدَّـ العندـ الميراؽ، كىذا المطمب لو ىدؼ ، فالنَّحر أعمى الٌصدر 

فيك دـ األخكيف أك " اٍلعندـ"، كأمَّا (1)اٌلتي يسيؿي منيا الدَّـ بعد الٌذبح" المقاتؿ"كمكاف الذَّبح كبجكاره 

، فنرل أفَّ المَّفظةى جامعةه لمكف الٌدـ، كقد فسَّرى (2)الشَّجر األحمر أك دـ الغزاؿ أك أنَّو صبغ أحمر

كىي مف " عـ"، كقد تككف تحريفنا لػً (دـ)ك (عف)عندـ ىي : "بقكلو" عٍندـ"إبراىيـ محٌمد عمي كممةى 

ٍندىـ"أسماء اإللو القمر، فتككف  ، كتعادؿ عندـ (3)"بمعنى اإللو الٌدـ، أك الدَّـ اإلليي، أك دـ اآللية" عى

شقائؽ الٌنعماف الحمراء اٌلتي تعني قطع الٌدـ، فالدّْماء مقدَّسة حيثي حمؼ بيا عمرك ابف عبد الجفّْ 

: (4)الفارسٌي بقكلو

ٍأدىمىا    مىى  يأَّطًغ اٍلعيزَّطل أٍك الأَّطٍسًر عى الىهىػا      عى اًئػرىاتو تىخى ػاءو مى ًدمى  [الٌطكيؿ]أما كى

كيشترؾي الشُّعراءي في اعتبلء الدَّـ الخيكؿ، فيا ىك طرفةي بف العبد يصؼي الدّْماءى الحمراء فكؽ 

: (5)الخيكؿ بقكلو

ػاءه كىالشَّطػًقٍر     ٍيػؿى ًدمى تىسىا ىػى اٍلقىػٍكـي كىٍأسنا ميرَّطةن        كىعىػبلى اٍلخى  [الرَّطمؿ]كى

كرة الشّْعريَّة، فػ  طقسي دماًء األشراؼ كاألسياد كالممكؾ تيشفي "كيستمرُّ المَّكفي في تمكيف الصُّ

ة الكمب كرة، قاؿ الحصٍيف بف حماـ الفزارم"مف عضَّ ، قد رىمىى ًبًظبلًلو في إشعاع لكنيَّة الصُّ
(6) :

                                                 
 .33، ص ديكاأه (7)

 .(نحر)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)

 .(عندـ) المصدر الٌسابؽ نفسو، ماٌدة  (2)

 .67، صالٌمكف في الشٍّعر العربي  بؿ اإلسبلـ كتابو،  (3)

 .(أىبىؿ)، مادَّة محٌمد بف مكـر بف عمي ابف منظكر،  (4)

 .156 صديكاأه،  (5)
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ـٍ ًمفى اٍلكىمىػًب الشٍّػفىاءي        [الكافر]بيأػاةي مىكىػاًرـو كىأيسىػاةي كىٍمػـو       ًدمىاؤيهيػ

ا بطقكس  ـي بالمقدَّسات كالقرابيف كالعتائر، فقد ارتبط أيضن ذا ارتبطى الدَّ ، "الحمؼ كاأليماف"كا 

كرة الفنيَّة، فقد كانت العربي تقكؿي  ، كفي (1)"الدَّـ الدَّـ، اليدـ اليدـ: "التي ليا التأثير الكاضح في الصُّ

: (2)ذلؾ قاؿ طرفة بف العبد

ـي      ػاًب ييٍسػفىحي بىٍيأىػهيفَّط دى ػٍكتيؾى كىاٍلػ       أىٍأصى ػدٍّؾى مىا هىجى جى  [الكامؿ]ًإأٍّي كى

دى الدَّـ  إفَّ ىذا : "مع الحمؼ، كفي ذلؾ يقكؿ إبراىيـ محٌمد عمي- مف حيث األىميَّة–فقد تكحَّ

القرباف ىك أعظـي ىديَّة مف اإلنساف لممثّْؿ اآللية، كىك قادر عمى تكثيؽ العيد الدَّمكم بيف / الدَّـ

مف شأنو أف ييعطي لمقسـ  (يسفح بينيفَّ دـي )البشر كاآللية، كتقييد القىسىـ بجممة الحاؿ في بيت طرفة 

. (3)"بيعدنا أكثر تقديسنا

َـّ انظر المَّكف األحمر في  : (4)بقكليـ" تمبية كنانة"ث

يىٍكـي الدُّعاًء كىاٍلكي كؼ 

ًذم صبػاًح الدٍّماء  كى

ًمف شٌجها كالأَّطػزيؼ 

ٍف كاف المَّكف األحمر ىك الٌسيد في ىذه المَّكحة، فإفَّ المَّكفى األسكد قد ساد في تمبية  عؾ "كا 

: (5)بقكليـ" كمذحج

أىٍحػف غػرابا عػؾ 

عػؾ إليػؾ عاأيىػغ 
                                                                                                                                               

 .2/791، أشكة الطرب األندلسي، ابف سعيد، :كاأظر، 2/319، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العربمحمكد شكرم، /  األلكسي (6)

 .6/697، المفصَّطؿ في تاريخ العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (1)

 .89 صديكاأه،  (2)

 .63، صالمَّطكف في الشٍّعر العرب  بؿ اإلسبلـ كتابو،  (3)

 .124، صكتاب األزمأغ كتمبيغ الجاهميف قطرب، محٌمد بف المستنير،  (4)

 .7، صاألصأاـ ابف الكمبي، محٌمد بف ىشاـ بف السائب،  (5)
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مف أركاف الحجّْ الجاىمٌي، " اإلفاضة إلى ًمنى"كيبرزي المَّكفي األحمر مرارنا كتكرارنا، فنرل طقسى 

تجيزي الحجيجى إلى منى، فرسمت بالمَّكف األحمر " صكفة"كقد تأٌجج بو المَّكف األحمر، فقد كانت 

اٌلذم يعبّْري عف الٌطقس الكثني فقاؿ الشَّاعري 
(1) :

ٍكفىغي الأَّطٍقبى ًمٍف ًمأى      كىالحى  ىتىػاره فىػٍك ىهي سيػفيعي الػدَّطـً  ازىٍت صى  [الٌطكيؿ]    إذىا مىا أىجى

كرة الشّْعريَّة، قاؿ امرؤ " طقكًس شيرًب الخمر"ككاف لػً  األثري في بمكرة الطٍَّيؼ المَّكني في الصُّ

: (2)القيس

كـً شىبىاـً   ٍمػًر عىاأىػغى أىٍك كيري ـً اٍللىػزىاًؿ ميعىتَّطػؽو      ًمٍف خى  [الكامؿ]      أيأيػؼو كىمىػٍكًف دى

فامرؤ القيس يشربي مف دفٍّ لـ يسبٍقوي إليو أحده كالخمري لكنيا لكف الدَّـ المقدَّس، كىك عند 

ذا نظرنا إلى أثر ىذا الٌطقس عند  النَّصارل يمثّْؿي دـى المسيح اٌلذم شربكه في الكالئـ الجماعيَّة، كا 

ا، فقاؿ : (3)األعشى نراه أكثر انببلجن

ػٍت رىفىٍعأىا ًز َّطػأىا      طيميػؽى األىٍكدىاًج فيهىا فىاٍأسىفىٍح         ذىا غىاضى  [الرَّطمؿ]   كىاً 

ٍردىتيهىا أىػٍكرى الذُّبىٍح          فٍّقىٍت كى شىميكؿو تىٍحًسبي اٍلعىٍيػفي ًإذا      صي كى

في ىذه األبيات المَّكنيَّة، فعندما رفع الزّْؽَّ لمصَّبّْ لـ يبؽى عمى " بىٍزؿي الدَّف"لقد تجمَّى طقسي 

و الممتمئة بالدّْماء الحمراء  الخمر كالدَّـ، بيدى أفَّ المَّكفى كاف " فانسفح"فكَّىتو قيكد، فانطمقت أكداجي

األحمر، إذنا نحف أماـ صكرة الذَّبح كالقرابيف، فالخمري " نكر الذُّبح"مشمكالن، فغدت الخمرةي مثؿى نبات 

: (4)، كفي ذلؾ قاؿ األعشى"دـ الذَّبيح"ىي 

ـً الذَّطبيػًح غىريبىغن       ًممَّطا ييعىتٍّؽي أىٍهؿي بىاًبٍؿ     [مجزكء الكامؿ]        كىدى

                                                 
 .336، صالمفصؿ في أدياف العرب  بؿ اإلسبلـ عمي، جكاد،  (1)

 .157 صديكاأه،  (2)
(3)

 .93، صديىانه  
 .56 صديكاأه،  (4)
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مف المخزكف الشُّعكرم الجمعي لجميع الشُّعراء، ككثر " دـ الذَّبيح"كيبدك أفَّ تشبيوى الخمرًة بػً 

، (2)، كحساف بف ثابت(1)أبك ذؤيب اليذلي: الٌشعراء الذيف شارككا األعشى التشبيو نفسو كمنيـ

. (4)، كلبيد بف ربيعة(3)كزىير بف أبي سيممى

كرة الفٌنيَّة "شيرب الخمر"كاستكماالن لطقكس  ، فإفَّ أكاني الشُّرب أخذت جانبنا مف جكانب الصُّ

نة، قاؿ عمقمةي بف عبدة في  : (5)"إبريؽ الشُّرب"الممكَّ

ٍرثكـي    ـه ًبسىبىا اٍلكىتَّطػاًف مى مىى شىرىؼو     ميفىػدَّط ـٍ ظىٍبيه عى  [البسيط]       كىأىفَّط ًإٍبًريقىهي

ٍفليكـي  ٍيحاًف  مى حٍّ رىاً بيهي      ميقىمَّطده  يضيبى الرَّط زىهي لمضٍّ أىٍبيىػضي أىٍبػرى

نحف أماـ صكرةو شعريَّة كثرت فييا األلكاف، فأنارت جذكرى الٌطقس الدَّارس، فمننظر إلى 

كىك البياض " مرثكـ"الظبيي المقدَّس األبيض، كاإلبريؽ نفسو، ك: األلفاظ الدَّالة عمى المَّكف كىي

فمعناىا القماش الميشبع بالحمرة، كأمَّا الفىدىـ فيك " الميفدَّـ"، كأمَّا لفظةي (6)المكجكد في طرؼ اإلبريؽ

، كأمَّا (8)فيك مف تقٌمبات الفعؿ كتف كلكنو أخضر" الكتَّاف"، كأمَّا (7)الثقيؿي مف الدَّـ كىك دكف المضرج

حُّ " نة، " ميقمَّد" كأمَّا كممة (9)فيي الشَّمس الدَّالة عمى المَّكف األصفر" الضّْ ينة الممكَّ فإنَّيا ترمزي إلى الزّْ

فيي " قضب الرَّيحاف"، كأٌما (10)كمنيا القبلدة كاإلقميد مثؿ الخيط األصفر يكضعي عمى القرط

أغصاف كيؿُّ نٍبتو لوي رائحة، كلننظر إلى ىذه األغصاف الخبلبة، كعبلكة عمى ذلؾ فإفَّ اإلبريؽى لكنو 

                                                 
 .69، صديكاف الهذلييف (1)

 .214، صديكاأه  (2)

 .195، صديكاأه  (3)

 .111، صديكاأه  (4)

 .58، ص ديكاأه (5)

ثىـى )، ماٌدة ، لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي (6)  .(رى

ـى ) الٌسابؽ نفسو نفسو، ماٌدة االمصدر  (7)  .(فىدى

 .(كىتىفى ) الٌسابؽ نفسو نفسو، ماٌدة االمصدر  (8)

 .(ضحح) الٌسابؽ نفسو نفسو، ماٌدة االمصدر  (9)

 .(قىمىدى ) الٌسابؽ نفسو نفسو، ماٌدة االمصدر  (10)
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ا لشدَّة بياضو(1)فٌضي مف برؽ إفَّ ىذه األلكاف حرَّكت الصكرة كجعمتيا راقصةن ... ، كىك السَّيؼ أيضن

منتشية، فتحرؾ اإلبريؽ بممعانو كغدا ظبينا مقدَّسنا يجمس فكؽ ربكة عالية، كقد تمثَّـى بالكىتَّاف األخضر 

، كحكؿ نحره قبلئد جميمة "مرثكـ"النَّاعـ المممس، كفي منتيى فكَّىة اإلبريؽ لكف أبيض ناصع 

كائح الٌطيّْبة . (2)متعدّْدة الرَّ

: (3)القمر في شعر عبدة بف الطبيب، قاؿ/ كلننظر إلى األلكاف في  لكحة الثكر المقدَّس

ػاؿو سىػرىاًكيؿي  ًلٍمقىكاًئـً ًمٍف خى ًديدو فىػٍكؽى أيٍقبىًتًه     كى ميٍجتىابي ًأٍصعو جى
 [البسيط]    (4)

فىٍكؽى ذىاؾى ًإلى اٍلكىٍعبىٍيًف تىٍحجيؿي  ـه      كى دى ٍجًه في أىٍرسىاًغًه خى ميسىفَّطعي اٍلكى
(5) 

نة لمكحة المَّيؿ كىي ، "مسٌفع"، ك"خاؿ"، ك"نيقبتيوي "، ك"نصع: "أرل مجمكعةن مف الكممات ممكَّ

، كىذه األلفاظ أجزاء لكنيَّة لمٌصكرة الٌطقسيَّة الحيَّة، كتككف رحمة لكنيَّة جميمة، "تحجيؿ"، ك"خدـ"ك

َـّ العكدة  َـّ العكدة إلى األحمر، ث َـّ المَّكف األحمر مرَّة أخرل، ث ابتدأت بالمَّكف األبيض، فالمَّكف األسكد ث

َـّ األبيض مرَّة ثانية، فيككف  إلى المَّكف األسكد مرَّةن ثالثة بيدى أفَّ ىذه المرَّة يككف ضاربنا إلى الحمرة، ث

كرة الفنّْيَّة : كيقكؿ إبراىيـ محٌمد عمي في لكنيًة الصكرة ىنا. بذلؾ لكف البداية كلكف النّْياية في الصُّ

فكؽ ظيره كجانبيو، أمَّا نحره  (األبيض- النَّاصع- النصع)إنَّو يبدك مرتدينا ىذا الرداء األبيض "

كصدره فيبدكاف أسكديف مع كشكـو مف األبيض كاألسكد عمى قكائمو، حتَّى إنَّو يبدك كالسَّيؼ 

ذا تبادلنا معطياًت الحكاسّْ كأخذنا بداللة المَّكف (6)"المسمكؿ أك القمر البلمع كسط الظَّبلـ الكثيؼ ، كا 

القمر ىادئنا ساكننا، كلكٍف رغـ سككنو كىدكئو كطمأنينتو كاسترخائو، فإفَّ في / لقد كاف الٌثكري : أقكؿ

                                                 
 .(بىرىؽى )، ماٌدة ، لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي (1)

 .1/114، الشٍّعر الجاهمي النكييي، محٌمد،  (2)

 .65، صشعر عبدة بف الٌطبيب الجبكرم، يحيى،  (3)

 .بركد فييا خطكط سكد كحمر: الخاؿ. لكنو: نقبتو. األبيض: النصع. بركد البلبس:  المجتاب (4)

 .بالسَّكاد: تحجيؿ. الخبلخيؿ البيضاء: الخدـ. سكاد يقرب إلى الحمرة:  السَّفع (5)

 .145، صالمَّطكف في الشٍّعر العربي  بؿ اإلسبلـ كتابو،  (6)
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حركاتو البعث كالقكَّة، فيك يمبس ثيابى القداسة البيضاء، لباس الٌركحانييف كالمبلئكة كالقٌديسيف 

كرة بالمَّكف المخصب . كاألطبَّاء كالٌرحماء، ثيَـّ تنتيي الصُّ

كرة الشّْعريَّة بالمَّكف " االستسقاء بالممكؾ كالسَّادة كاألشراؼ"كيسيطرُّ طقسي  عمى لكنية الصُّ

: (1)األبيض المبرؽ، قاؿ أبك طالب

ٍجًهًه     ًثماؿي اٍليىتامى ًعصمىغه ًلؤلىراًمًؿ        ـي ًبكى  [الٌطكيؿ]كىأىٍبيىضى ييٍستىٍسقى اٍللىما

كرة الشّْعريَّة، فػ" طقكس الميسر كالقداح"كقد رأيتي األثرى الطَّقسي لػً  طقس "في تمكيف الصُّ

: (3) كما يسبقيوي مف إشعاؿ النَّار أثَّر في شعر عدم لكنيِّا، قاؿ عدمُّ بف زيد(2)"اإلفاضة بالقداح

مىى الأَّطاًر فىاٍستىٍكدىٍعتيهي كىؼَّط ميٍجًمًد    ًكيرىهي      عى  [الٌطكيؿ]               كىأىٍصفىري مىٍضبيكحه أىظىٍرتي حى
، كقد حضر المكناف في لكنية القداح اٌلتي يرمييا (4)"لقد اٍرتبطى المَّكف األىٍصفري ًبالشَّمًس كالنَّار"

الدَّسـ فكؽ "المييَّأ لمميسر فمكنو أسكد كناية عف كثرة أنصبائو، كأمَّا " الجزكر"، كأمَّا (5)"الحيرىضة"

: (6)فمكنو لكف الممح أبيض ناصع، قاؿ النَّمري بف تكلب" الشفار

فى اٍلًمٍمًح فىٍكؽى ًشفىارًهىا       كىأىفَّط لىكى بَّطهىا      كى د رى ًليَّطػغو أيسىػاكي  [الكامؿ]عىٍف ذىاًت أىكَّط

، فالعدؿ سمةه مف (7)"ذكًر الرَّىف كتكزيع الغـر"كأمَّا الياسركف فيـ بيض، كقد بدا ذلؾ في 

ـي بف أبي مقبؿ(8)"التَّأريب"سمات تكزيع األنصاب بمقدار القداح كييسمَّى ذلؾ بػ  ، قاؿ تمي
(9) :

 

طىًر   مىى اٍلخى تىٍأًريبه عى ٍربي اٍلًقدىاًح كى ـٍ     ضى ـي مىعىاًطفىهي  [البسيط]ًبيضه مىهىاًضيـه ييٍأًسيًه

                                                 
 .67، صديكاأه  (1)

 .128، صالميسر كالقداح ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ،  (2)

 .128 االمصدر الٌسابؽ نفسو، ص (3)

غ الحضارة كؿ، ديكرانت،  (4)  .2/247، ً صَّط

 .19 صالميسر كالقداح، ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ،  (5)

 .1/137، مأتهى الطمب مف أشعار العرب ابف ميمكف،  (6)

 .146، صالميسر كالقداح ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ،  (7)

 .146 ا االمصدر الٌسابؽ نفسو، ص (8)

 .147 االمصدر الٌسابؽ نفسو، ص (9)
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ٍيد"كأخيرنا فمننظر المَّكفى األزرؽ في  : (1)، قاؿ امرؤ القيس"لكحة الصَّ

اًء أيكَّطاري ًعٍضًرًس   ًر كىاإًليحى ٍر نا كىػأىفَّط عيييػكأىهىا      ًمفى الذَّطمى  [الٌطكيؿ]ميلىػرَّطثىغن زي

يد  يد، كعندما تيُـّ بالصَّ ٍيًد يتطمَّبي تجكيعى الكبلب؛ ليزيدى مف جيدىا نحك الصَّ فطقسي الصَّ

، كقد الحظتي ندرةى المَّكف األزرؽ كتأثيره في الصكرة، (2)تصبحي عيناىا حمراكتيف كنكر العضرس

لكحة "، كسبلمة بف جندؿ في (3)"رحمة الظَّعف"كمف اٌلذيف ذكركه زىير بف سيممى في طقس 

. (4)"الخيؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الصَّطكت في الصُّكرة الفأيَّطغ- 3
                                                 

 .118، صديكاأه  (1)

 .(غرث)، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (2)

 .39، صديكاأه: اأظر  (3)

 .62، صديكاأه: اأظر  (4)
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ياح، كالجمبة، كالضكضاء، كالٌذكر، ككؿُّ ضربو  الصَّكت ىك الجرس، كالنّْداء، كالدُّعاء، كالصّْ

قكس ال تقكـي إالَّ بيا، (1)مف الغناء ّي ، كتأتي ىذه الصكتيات ردكدنا انفعاليَّة كمؤثّْرات حياتية، كالطَّ

كرة الفنيَّة، كاإليقاعات الٌصكتيَّة متنكّْعة كىي : حيث تككف مف خبلؿ إيقاعات صكتيَّة محرّْكة لمصُّ

؛ لقياـ ىذا (3)، كاألدب الجاىمي غنيّّ بالطَّاقات اإليقاعيَّة(2)"نتائج فيزيكلكجيَّة لتنٌكعات المشاعر"

األدب عمى االنفعاالت كاألحاسيس التي لٌكنت األداء الٌصكتي الكبلمي المعبّْر عف التجارب 

جزءنا ال يتجٌزأ مف التَّجربة الشّْعريَّة كىي ثمرة مف - كما اعتبرىا ككلردج–الجماعيَّة، كالمكسيقا 

. (4)ثمرات الخياؿ، الَّذم يعتبر أحد أركاف الٌصكرة الفٌنيَّة في الشّْعر

إفَّ الصَّكتى ييٍعمؿي في التأثير القكمّْ عمى حركة المجتمعات كىجرتيا كرحيميا، فعندما سمعى 

ما رأيتي كاليكـ، أزاؿ عٌني النَّكـ، رأيتي غيمنا أرعد كأبرؽ، : "عمرك بف عامر زكجتو الكاىنة تقكؿ

فَّ فييا الكيؿ... كزمجر كأصعؽ  ىاجرى كمف معو ىجرة جماعيَّة قيبيؿ (5)"فما يجيءي بو السَّيؿ... كا 

كما أفَّ تقميدى صكت المطر بالرَّقص في الحضارات ". انيداـ سٌد مأرب"االنيداـ الحضارم الذم تبل 

القديمة كسيمة شعائريَّة باستسقاء السَّماء، إذ كانكا يرقصكف عمى سماع األنغاـ كاألصكات كالنّْداءات 

الستدرار الغيث مف السَّماء، إذا فالصَّكت مف كسائؿ السيطرة عمى القكل األخرل، نشأ في المعابد 

. (6)كبيكت الففّْ كعمى ألسنة السَّحرة كالكيَّاف

                                                 
(1)  ،  (صكت)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر

 .288، صفي الأقد الجمالي خميؿ، أحمد محمكد،  (2)

، 1986، بيركت، دار الحداثة، (1) ط،(دراسغ تشريحيَّطغ لقصيدة أشجاف يمأيغ)بأيغ الخطاب الشٍّعرم؛  مرتاض، عبد الممؾ،  (3)
 .191ص

 .365، صأأتربكلكجيَّطغ الصُّكرة كالشٍّعر العربي  بؿ اإلسبلـ الحسيف، قصي،  (4)

، مشكبلت في الأَّطقد األدبيشرؼ، محٌمد ياسر، : ، كانظر3/283، بمكغ األرب في معرفغ أحكاؿ العرب األلكسي، محمكد شكرم،  (5)
 .120دمشؽ، دار الكثبة، دت، ص

 .121، صمشكبلت في الأَّطقد األدبي شرؼ، محٌمد ياسر،  (6)
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كرة الفنّْيَّة" التٍَّمبية"إفَّ لطقكًس  كتي الفكنيمي بنكعٍيو التركيبي كالثانكم في الصُّ األثرى الصَّ
(1) ،

: (2)، قالكا"تمبية أىؿ اليمف"فمف تمبيات العرب 

اًأيىٍغ  عىػؾٌّ ًإلىٍيؾى  عى
اًأيىٍغ  ًعبىػاديؾى  اٍليىمى
ػجُّ ثىاًأيىٍغ  كىٍيما أىحي
ٍغ  ػاحى أىتىٍيأىاؾى لمأَّطصى
ٍغ  ـٍ أىٍأًت لمرٍّ ىػاحى لى

، تحتكم "رقاحة"، ك"نصاحة"، ك"ناجية"، ك"ثانية"، ك"يمانية"، ك"عانية: "لننظر الكممات التَّالية

َـّ فمننظر إلى  أك زمرة الصكتيات في " األلفكنات"جرسنا مكسيقيِّا جماعيِّا يتطٌمبو طقسي التَّمبية، ث

َـّ فمننظر (احة)، كتشٌكؿي فكنيمنا آخر مف (ًنيىة)الكممات السَّابقة، إذ تشكؿ فكنيمنا تركيبنا مف  ، ث

ر بإلحاح، كىك صكته طبقٌي كقفيّّ  كتي كىك حرؼ الكاؼ المرٌقؽ، ًإذ يتكرَّ الفكنيـ الثَّانكم الصَّ

كىك صكت ليكم كقفي ميمكس مف  (حرؼ القاؼ)، كبالمقابؿ فقد قؿَّ الفكنيـ المرقَّؽ (3)ميمكس

الكاؼ، كالقاؼ، كالياء، كالعيف، كالبلـ، كالتٌاء، : حركؼ القمقمة، كما ككثرت الحركؼي المرقَّقة مثؿ

مة مثؿ كالقامكس . الصاد: كالميـ، كالجيـ، كالنكف، كاليمزة، كالرَّاء، كالحاء، بينما قمَّت الحركؼ المفخَّ

جرائو . الصكتي في الكممات السَّابقة ىك قامكس راقص جماعي مف متطٌمبات الطَّقس كا 

فإنَّيا تقكـ عمى صكت الصفير الخفيؼ، إذ يقكؿ الرَّجبلف، أحدىما " عىؾُّ كمذحج"كأمَّا تمبيةي 

: (4)مف عٌؾ كاآلخر مف مذحج

 يىا مىكَّطغي اٍلفىاًجرى ميكٍّي مىكَّطا 
ا كىعىكَّطا  كىالى تىميكٍّي  ًمٍذًحجن
رىاـً دىكَّطا  فىيىٍتريؾى اٍلبىٍيتى  اٍلحى

                                                 
 .53، ص1990، مؤسسة دار الطفؿ العربي، القدس، مركز األبحاث اإلسبلمي، (1) المبلَّح، ياسر، األصكات الٌمغكيَّة، ط (1)

 .121، صكتاب األزمأغ كتمبيغ الجاهميَّطغ قطرب، محٌمد بف المستنير،  (2)

 .105، صاألصكات الملكيَّطغ المبلَّاح، ياسر،  (3)

 .124 صكتاب األزمأغ كتمبيغ الجاهميَّطغ، قطرب، محٌمد بف المستنير،  (4)
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بًٍّؾ الى أىشيكَّطا  ًجٍئأىا إلػى رى

أسمعي في ىذه األبيات الفكنيمات الثَّانكية ًمٍف نبرو كتنغيـو كترقيؽ، كقد سمعت ذلؾ في 

مكَّة، كميكّْي، كمكَّا، كتميكّْي، كعكَّا، كدكَّا، كنشكَّا، فجميعي األلفاظ تحتاجي إلى رفع : الكممات التَّالية

الصَّكت، كىذا ما يحتاجو طقسى الٌتمبية فبل بدَّ مف رفًع الصَّكت بالدُّعاء إلى اإللو كىذا فرض عمى 

دى الجرسى " النَّبر"المبدع اختيار  الفكنيـ الثَّانكم ليرفع الصكت كليكٌضح الطَّقس كىذا الفكنيـ كىحَّ

 حيث تجمع األصابع (1)المكسيقي كالجكقة المكسيقيَّة الطَّقسيَّة، فالكممات السَّابقة صكتيَّة فييا صفير

فيري كالتَّصدية ممارسات صكتيَّة صاحبٍت طقكسى العبادة في  كتدخؿ في الفْـّ ثَـّ يصفر فييا، فالصَّ

َف َف ا َف إَفاصَفالَف ُن ُنمْرا ِم ْر َفا اْربَفيْرتِما ِم َّنا ُنكَف ًءا﴿ك: العصر الجاىمي، قاؿ تعالى

كرة، فقد شيبّْيت مكَّة بفـ اإلنساف الذم (2)﴾ َف َفلْر ِمأَفة ا في الصُّ ، فالطَّقس ىنا قد أثَّر تأثيرنا كاضحن

كرة صكتنا  يصفر كيخرج منو اليكاء، فاشتراؾ الفـ كمكة بمصدريَّة الصكت كنكعيتو جعمت لمصُّ

قكس ّي ٌّ ا، فمكَّةي حاضنة األكثاف تصفر كما يصفر فـ المتعبّْد أثناء أداء الٌط . تعبُّديِّا خاصِّ

كرة السَّمعية عند أبي كبير اليذلي مكٌظفنا صكت المتطكّْؼ اليامف الميمّْؿ،  ّي ٌّ كلننظر الٌص

: (3)قاؿ

يًٍّؼ     ـٍ يىٍشرىٍب ًبًه     بىٍيفى الرَّطبيًع إلى شيهكًر الصَّط ػاءى لى رىٍدتى اٍلمى لىقىٍد كى  [الكامؿ]كى

ٍكًردى  أىيٍّـو ميتىلىضٍّؼً  ًعيػدىةه      ًبالَّطمٍيػًؿ مى ًإالَّط عىكىاًسػؿي كىاٍلًمػرىاًط مى
(4) 

ؼً  ٍكلىهي     ًإٍهػبلؿى رىٍكًب اٍليىاًمًف اٍلميتىطىكٍّ  تىٍعكم الذٍّئابي ًمفى اٍلمىجاعىغ حى

                                                 
 .(مكا)، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)

 .35: ، اآليةاألأفاؿ  (2)

 .2/105، ديكاف الهذلييف  (3)

منطكو : متغضّْؼ. الحية: األيـ. أم معيدة الشرب: معيدة. الٌنبؿ المتمرّْطة الرّْيش: المراط. الذئاب تمر سريعنا كاسرة أذنابيا:  العكاسؿ (4)
 .ميتثفٍّ 
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حؿَّ المكت في الدّْيار كالينابيع، فالقدر غمبو، كلـ يىٍبؽى في الدّْيار ًإالَّ " شيبة"فبعد فىٍقًد 

، التي حفَّت مكاردى الماء جائعةن ممتاعة، بحضكر األفاعي المتثنّْية، حيث تحمقت تعكم حكؿ  العكاسؿي

بيف عكاء - صكتيِّا–النَّبع، كما طاؼ المتطكّْؼي المتيٌمف المتعالي اإلىبلؿ، فقد طابؽ الشَّاعر 

ىبلؿ المتطكّْؼ، فالعكاء يككف لمكمب كالذئب، كفيو مدّّ لمصكت دكف إفصاح كىك خبلؼ  الذّْئاب كا 

، عمى أفَّ النَّبحى أكثري اعتبلء(1)النَّبح، كفيو صياح
فيك رفعي الصَّكت بالتمبية، كفيو : ، كأمَّا اإلىبلؿ(2)

. (3)صياح كاعتبلء كانخفاض

ابغة  ّى ٌّ ا في لكحة الغزؿ، قاؿ الٌف ذا حضر اإلىبلؿ في صكرة المكت، فإنَّو يحضر أيضن كا 

: (4)الذبياني

ًد             يىٍسجي هػا      بىًهجه مىتىى يىرهىا ييًهؿَّط كى دىًفيَّطػغو غىكَّطاصي  [الكامؿ]أىٍك ديرَّطةو صى

يَّة"فالشَّاعر شبَّو  ، (5)بالدُّرة الصدفيَّة، فالصَّدؼ مف رمكز اإلخصاب كاإلنجاب كاألنكثة" مى

يَّة"كأمَّا الغكاص فيك تمكز المبتيج بػ  يَّة"، كأرل أفَّ "مى ىنا ترمزي إلى الشَّمس بؿ ىي الشَّمسي " مى

كرة السمعية  تي عبدىا العرب كأقامكا مف أجميا طقكس اإلىبلؿ كالسُّجكد كالتعبُّد، فالصُّ ّى ٌّ اٌؿ

رة ىنا ىي اإلىبلؿ الصكتي مصاحبنا لمٌسجكد الحركي . المتكرّْ

الكقكؼ عمى "ككما كظَّؼ الشاعر الجاىمي طقكس اإلىبلؿ في لكحة الفرس، كلكحة 

فاؼي ٍبفي نىٍدبة " إىبلؿ"األطبلؿ كبكائيا، فصكت الفرس  كدعاء باالبتعاث، كىذا ما ذىب إليو خي

. (6)"السُّمىمي

                                                 
(1)  ،  .(عكم)، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر

 .(نبح) الٌسابؽ نفسو، مادة االمصدر  (2)

 .(ىمؿ) الٌسابؽ نفسو، مادة االمصدر  (3)

 .107، صديكاأه  (4)

 .35، صرمكز كطقكس صدقة، جاف،  (5)

 .84، ص2002، دار الفكر العربي، بيركت، (1)الدكتكر محٌمد نبيؿ طريفي، ط:  شرحديكاأه،:  انظر (6)
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كرة "صؾ النَّاقكس"كلننظر كذلؾ تكظيؼ الشاعر الجاىمي لطقس  ، فكظؼ الصكت في الصُّ

عرية، فيا ىك األعشى يحمؼ بػ  ًّ ٌّ ّى ناقكس النَّصارل"، كبمف "ربّْ السَّاجديف"الٌش ٌّ : (1)، قاؿ"صٌؾ

ارىل أىبيميهىا        ؾَّط أىا يكسى الأَّطصى مىا صى رىبٍّ السَّطػاجديفى عىًشيَّطغن    كى  [الٌطكيؿ]فىًإأٍّي كى

ٍبمىػى يىسىرىٍتهىا   يبيكليها  ًغ حي ٍرخى تَّطى تىبيكءيكا ًبًمٍثًمهىا     كىصى ـٍ حى كي اًلحي أيصى

الشَّاعر يعاتبي بني مرثد كبني جحدر، فيما كاف بينيما مف خبلؼ، فيحمؼ بربّْ السَّاجديف 

مـ كما يصرخ النَّاقكس / كبالنَّكاقيس التي تصٌكيا الرىباف بأنَّو سيصالحيـ حتَّى يصرخكا مف أجؿ السّْ

. المرأة الحبمى، فالشَّاعر كظَّؼ األصكات لممبالغة في عتابو ليما لباعث الكفاؽ

كرة الفنّْيَّة، " شيرب الخمر"كىمىا رىمىٍت طقكسي  كتٌي في الصُّ كعبللييا كمجالسيا بأثرىا الصَّ

: (2)فاآلالت المكسيقيَّة كسيمةه طقسيَّة مكسيقيَّة، قاؿ األعشى

ٍف          ٍأػجو كيمَّطمػا ميػسَّط أىرى ٍكتيهىػا     ًعٍأدى صى سَّطػافو صى طىأىاًبيػرى حى  [الرَّطمؿ]كى

ٍف  ٍكتي كى ٍأجي فىأىادىل صى ٍكتىػهي     عىزىؼى الصَّط ذا اٍلميٍسًمعي أىٍفأىػى صى كىاً 

أَّطػاأىا ميلىػٍف  ٍكتىٍيًهػمىا     كىأىطىاعى المَّطٍحػفي غى ذىا مىا غيضَّط ًمٍف صى كىاً 

ٍكهي ًبػدىٍف  ٍمػرك  فىأىاجى ٍفػكىهي      أىمىركا عى ذا الػدَّطفُّ شىًرٍبأىػا صى كىاً 

، فالمجمسي مميء بالٌندماء، كالدّْناف، كالمغٌنييف، كاآلالت "حفمة شيرب كغناء"أشعر أنَّنا أماـ 

ف)المكسيقيَّة  ، كاأللحاف، كىذه عناصر مصدريَّة لمصكت، فالسَّاقي عمرك (الٌطنابير، كالصنكج، كاٍلكى

يَّة كميداراة مف الٌندماء عمى جاىزيَّة لتمبية النّْداء بسرّْ
 كىذا يتطمَّبي االقتراب مف السَّاقي ليتمكف مف (3)

ٌنانة، كقكلو نجو كمَّما ميسَّ رىفٍ : "سماعيـ في ىذه الحفمة السَّاىرة عمى أنغاـ المغنيف الرَّ يعطي " عند صى

                                                 
 .292، صديكاأه  (1)

 .356، صديكاأه  (2)

 .(نجا) مادَّة لساف العرب، ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (3)
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، كلكنَّيا داللة شديدة كقكيَّة عند الغناء كالعزؼ، كممَّا يؤكّْد الحزف (1)داللة حزينة أك رقيقة لمصَّكت

، فالفناءي ىك المكت، كالمكت ىك الحزف، كفناءي الصَّكت خفكتو (أفنى صكتىو)الٌصكتي المَّحني جممةي 

، كعمينا أف نربطى بيف ىذا الحزف الصكتي كرمزيَّة الخمر، كلكفَّ الصكت المكسيقي ينبمجي (2)كحزنو

بقكَّة كشدَّة كارتفاع كىدير، ككأفَّ الٌندماء بحاجة إلى ىذا الصَّكت لباعث الترانيـ كاألناشيد التعبُّديَّة 

ا . بعد خفكت ضركرٌم أيضن

كتي الثَّانكم في بيت األعشى الشَّيير الَّذم يعبّْري عف طقكس  شيرب "كيرتفعي الفكنيـ الصَّ

: (3)، قاؿ "الخمر

ميكؿه شيٍمشيؿه شىًكؿه      اأيكًت يىٍتبىعيًأي     شىاكو ًمشىػؿٌّ شى  [البسيط]كى ىٍد غىدىٍكتي ًإلى اٍلحى

فَّةى عيرسو "إنّْي أسمعي  راقصة، فاألعشى يقكد الٌندماء في حفؿ بييج راقص عمى أنغاـ البحر " زى

، كالشَّطر الثَّاني (4)البسيط، فالشَّطر األكَّؿ يحتكم ثبلث كاكاتو حنجريَّة احتكاكيَّة ميمكسة مرقَّقة

ا، كأرل ىنا التكازف في عدد الكاكات كامتداداتيا، كىذا ما يحتاجو ترنح  يحتكم ثبلث كاكات أيضن

َـّ انظر الشَّطر الثَّاني، إذ يسيطر عميو حرؼ الشّْيف الغارم  الرَّاقصيف في طريقيـ إلى الحانة، ث

َـّ (5)االحتكاكي الميمكس المرقَّؽ ر ست مرَّات كىك يعادؿ مجمكع الكاكات في الشَّطريف، ث ، اٌلذم تكرَّ

ر سبع مرَّات في الشَّطر الثاني، كىك حرؼ لثكم جانبي مجيكر مرقَّؽ  (6)انظر حرؼ البلَّـ الَّذم تكرَّ

كالجانبيَّة في ىذا الحرؼ أىُـّ سمة فيو، فالرَّقصي بحاجةو إلى التمايؿ كاالنحراؼ الصكتي لينسجـ 

ـي مع الحركة الرَّاقصة، كممَّا يمفتي النَّظر خمكُّ الشَّطر الثاني ممَّا ينغص عمى الرَّقص إيقاعىو  التنغي

. كحركؼ الجرّْ أك كاك العطؼ أك حركؼ أخرل تشكّْؿي حكاجزى مؤقَّتة لمصَّكت
                                                 

 .(رنف)، ماٌدة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي،  (1)

 .(فني) الٌسابؽ نفسو، مادَّة االمصدر  (2)

 .284، صديكاأه  (3)

 .105، صاألصكات الٌملكيَّطغ المبلَّح، ياسر،  (4)

 .104 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص (5)

 .105 المرجع الٌسابؽ نفسو، ص (6)
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كرة التي شبو بيا األعشى نفسو بعد صراـ  َـّ انظر الصُّ : (1)لو، قاؿ" قتيمة"ث

ٍأػدىما    ٍمػرىاءى تيٍحسىػبي عى اًميَّطغن حى ّي كىأىأٍّي شىػاًربه بىٍعػدى هىٍجعىغو     سىخى  [الٌطكيؿ]    فىًبٌتٌّ
ٍكًؼ أىٍدهىمىا  ًد اٍلجى ٍت ًمٍف أىٍسكى ها    كى ىٍد أيٍخًرجى ًإذا بيًزلىٍت ًمٍف دىأٍّهىا  فىػاحى ريحي

زىٍمزىمػا            لىهىا حاًرسه مىا يىٍبرىحي الدَّطٍهرى بىٍيتىهىا   مىٍيهىا كى مَّطػى عى ػٍت صى    ًإذا ذيًبحى

لقد بات شارد الذىف مذىكالن، كشارًب خمرة بعد نكـ قميؿ، كىذا ما جعؿ الشَّاعر يستحضر 

 ، طقكس الخمر مف بزؿ كصبٍّ كخدمة، فالحارس يخدـ بيت الخمرة كيدعك ليا كيصمّْي كيزمـز

كرة السَّمعيَّة الصكتيَّة ىنا تتككف مف خبلؿ كممتيف ىما حيث تحمؿ داللة الدُّعاء، ك " صمَّى: "كالصُّ

الزَّمزمة صكت : حيث تعني الترنيـ في الصكت كالتَّمتمة مباًركنا كمثنّْينا عمييا، كفي المساف" زمزما"

در، كىك صكت خفٌي ال ييفيـ، كأصؿ الزَّمزمة  ييدار في الخياشيـ كالحمكؽ حيث يخرج مف الصَّ

صكت المجكسي كقد حجا، كالزَّمزمة صكته لمرَّعد حيث يتتابع صكتو، أك ىك الصكت البعيد الذم 

ذا نظرنا إلى فكنيمات كممة (2)نسمع لو دكيِّا، كالصكت المزمـز فيو طرب كىدير كعزؼ ، كا 

،نرل الزَّام، كالميـ مف األصكات الفكنيميَّة السَّاكنة التي تكسب الصكت تنغيمنا مكسيقينا "زمزما"

. (3)الفتنا

كما كظَّؼ الشىاعر الجاىمي طقكس الكقاية كالعبلج مف الغيبيات في أغراض الشّْعر مف 

ح  ًّ ٌّ مدح كاعتذار، فيا ىك ذا النَّابغة الذبياني يكظؼ الطُّقكس في إنارة الصكرة الشّْعريَّة ليكٌض

: (4)مبتغاه، قاؿ يمدح الٌنعمافى كيعتذر إليو كيصؼي حالو

ُـّ أاً عي             ٍ ًش، في أىٍأيىاًبها السُّ ّي ئيمىغه     ًمفى الٌرٌّ رىٍتأي  ضى فىًبتُّ كىأىأٍّػي سىاكى

 [الٌطكيؿ]

                                                 
 .333، صديكاأه  (1)

(2)  ،  .(زمـ)، مادة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر

 .314، ص1997، عالـ الكتب، القاىرة، دراسغ الصكت الملكم عمر، أحمد مختار،  (3)

 .54 صديكاأه،  (4)
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ٍمًي الأٍّسػاًء في يىدىٍيػًه  ىعىاً ػعي  ميميهىا     ًلحى ييسىهٍّدي ًمٍف لىٍيًؿ التَّطماـً  سى

يشبّْو الشَّاعر حالة أرقو كقمقًو كخكفو مف النُّعماف، بحاؿ الممدكغ مف األفعى القاتمة، كقد دبَّ 

كرة  في جسده سيمُّيا ثَـّ جيء بو، ككضعت في يديو حٍميي النّْساء، لباعث طرد القكل األخرل، فالصُّ

الشّْعريَّة الصكتيَّة كظفت مف صكتيات العالـ الباطف لمشىاعر، فجاء بيذا الطَّقس، فأثَّر صكتينا في 

كرة الشّْعريَّة كحيكيتيا . إبراز الصُّ

كرة الشعريَّة، قاؿ لبيد بف ربيعة العامرم" زجر القداح"كلـ تغب طقكسي  : (1)في صكتيَّة الصُّ

اًهبل        ٍهؿي مىٍف كىافى جى ـٍ جى ركفى عًف الأَّطدل     كىالى يىٍزدىًهيًه ـٍ مىٍجًمسه الى يحصي  [الٌطكيؿ]لىهي

كفى اٍلمىسػاًببل  ري مىى الأٍّيراًف في  كيؿٍّ شىٍتكىةو      سىرىاةى العشاًء يىٍزجي ًبيضه عى كى

، كال يجرؤ أحد عمى  سمكف بالكـر ّى ٌّ فالشَّاعر أراد مىٍدحى قكمو العامرييف، حيث يٌت

ا يزجركف القداح " الميسر كالقداح"االستخفاؼ بيـ، كيقيمكف طقكس  لباعث المركءة، كىـ أيضن

ياح عند رمي " يزجركف" كقد جاءت كممة ،"المسابؿ" إلبراز صكرة مجمس الميسر بالٌصكت كالصّْ

كرة الشّْعريَّة في غرض المدح . القداح، فكظَّؼ الطَّقس بصكتو إلبراز حيكيَّة الصُّ

كرة الشّْعريَّة بشكؿو جمٌي، فالنَّكح  " النّْياحة عمى المٌيت"كقد برزت طقكسي  في صكتيَّة الصُّ

ياح لباعث الحزف، كيتَّسـ بالسَّجع، كالتَّقابؿ الٌصكتي؛ بمعنى أفَّ صكتى  اعتبلء الصَّكت مع الصّْ

كرة (2)النّْياحة يأتي مف كؿ جانب ، كلقد كظَّؼ الشَّاعر الجاىمي طقكس النّْياحة في رسـ صكتيَّة الصُّ

: (3)الشّْعريَّة، قاؿ الشَّماخ بف ضرار الٌذبياني الغطفاني في كصؼ صكرة القكس

اؿً  ٍيراأىغو ًمٍثًؿ  ىٍكًس اٍلًفٍمقىًغ الضَّط ًغ الذٍّفػرل ميذىكَّطرىةو      عى احى ٍميىاءى أىضَّط عى
 [البسيط]          (1)

                                                 
 .103، صديكاأه  (1)

(2)  ،  .(نىكىحى )، مادَّة لساف العرب ابف منظكر، محٌمد بف مكـر

 .102 صديكاأه،  (3)

اؿ. الشقة مف القضيب تصنع منيا القكس: الفمقة. بارزة: عيرانة. عظيمة ضخمة: مذكَّرة. عظـ ما كراء األذف:  الذفرل (1) شجر : الضَّ
 .السدر البرم تصنع منو القسي
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مىهىػا       أىٍكبي اٍلًمراًح  كى ىٍد أىاديكا ًبتىٍرحاؿً   (2)كىأىفَّط أٍكبى يىدىٍيهىا  حيفى أىٍعجى

أَّطاأىًغ الأَّطٍيريًف  ًمٍعكاؿً  ٍكأيكسىغو زىلىؽو      في ظىٍهًر حى مىقىطي الكيًريًف عمى مى
(3) 

فالشَّاعر كظَّؼ نكح النّْساء الكبيرات القكيات، إذ صكَّر الشَّمَّاخ القكس حيف ينطمؽ منيا 

ىـ بالمرأة الًمٍعكاؿ، كىذا إشارة منو إلى قكىة صكت السَّيـ بعد انطبلقو إلبراز قكَّة القكس،  ّى ٌّ الٌس

. كسرعة السَّيـ؛ ألفَّ النَّكح كالعكيؿ يككف مف الجكؼ كاألحشاء، كحيف ينطمؽ منيا ينطمؽ سريعنا

ا مكظّْفنا صكتى الٌنكاح مَّاخ في كصؼ القكس أيضن ّى ٌّ : (4)كقاؿ الٌش

أىػاًئزي             عىٍتهىا الجى ـى ثىٍكمىػى أىٍكجى ٍأهىا تىرىأَّطمىٍت      تىرىأُّ  [كيؿطٌ اؿ]ًإذا أىٍأبىضى الرَّطامكفى عى

: (5)في الميَّتو، قاؿ" النٍَّكحً "كلـ يىغب عف الشَّنفرل تكظيؼ 

ٍميىاءى ثيكَّطؿي       يَّطاهي أيكَّطحه فىٍكؽى عى ػٍت باٍلبىػراًح كىأىأَّطها      كىاً  جَّط ضى جَّط كى  [الٌطكيؿ]         (6)فىضى

نة مف كمماتو ثبلث ىي كرة الٌصكتية ىنا مككى : إفى الصُّ

، فالشَّاعر استعكل رفاقو، فعكت ككأفَّ ىذا العكاء صراخ نساء "نكح"، ك"ضجَّت"، ك"فضجَّ "

أصكاتنا متَّصمة "فقدفى رجاليفَّ أك أكالدىف، كقد جعؿ الدكتكر محٌمد عمي أبك حمدة ىذه األصكات 

ؼ الطَّقسى صكتينا ليجسّْد الحياة في الصكرة الشعريَّة(7)"كمزعجة جدنا ّى ٌّ . ، فالشَّاعر كٌظ

 

كرة الشّْعريَّة في تكظيفو طقس  ، قاؿ الشَّنفرل "النَّكح"كقد شارؾ الشىنفرل الشَّمَّاخى صكتيَّة الصُّ

: (1)يصؼي القكس

                                                 
 .عكد الميسر كاالنطبلؽ: أكب المراح. حثَّيا: أعجميا. رجكع:  أكب (2)

 .دات عكيؿ: معكاؿ. النَّاقة المسنَّة القكيَّة: مكنكسة النىيريف. جمع كرة: الكريف. الحبؿ:  المقط (3)

 .68 صديكاأه،  (4)

 .76، ص1985، صيغة جديدة، دار مكتبة الحياة، بيركت، "أشيد الصحراء"الميَّطغ العرب  :كاأظر. 71، صديكاأه  (5)

 .األرض الكاسعة ال زرع فييا كال شجر: البراح. صاح:  ضجَّ  (6)

 .25، صفي العبكر الحضارم لبلميَّطغ العرب لمشَّطأفرل كتابو،  (7)

 .67، صديكاأه  (1)
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تيٍعًكؿي  زَّطأىةه عىٍجمىى تيًرفُّ كى أَّطٍت كىأىأَّطهىا     ميرى ـي حى ٍأهىا السَّطٍه ؿَّط عى ًإذا زى
 [البسيط]        (2)

فالشَّاعر يشبّْو خركج السَّيـ مف القكس، كخركج النَّكاح مف الميرزَّأة، فرنيف صكت السَّيـ يشبو 

نت الٌصكرة الٌصكتية السَّمعية في الٌصكرة كىي.نكاح المرأة :  كأرل أفَّ الكممات التٌالية ىي اٌلتي ككَّ

. (3)، كجميعيا أصكات متَّصمة مزعجة"تعكؿي "، ك"ترفُّ "، ك"حنَّت"

: (4)"األثافي"قاؿ في كصؼ ؼ، "االنُّكاح"كلقد رسـ أبك ذؤيب اليذلٌي صكرة صكتيَّة جميمة لػ 

ّى اٍلهىًكمُّ بى فىهيفَّط عيكيكؼه كىأىٍكًح الكىريػ    ػـً  ىٍد شىؼَّط أىؾ  [المتقارب]          (5)ادىهيٌفٌّ

فالشَّاعر شبَّو األثافي حكؿ المكقد بعكيكؼ النّْساء حكؿى المٌيت نائحات، كقد احترقت أكبادىف 

. كىمكت عمى فقده، كىي محاكلةه مف الشَّاعر بأٍنسىنىًة األثاًفي مف خبلؿ صكت النُّكاح

 

 

 

 

 

 

 

ا الكـ الٌتكظيفٌي ذق  ، كلـ أالحظ(1)"النُّكاح"كقد الحظت كثرة الٌتكظيؼ الشّْعرم لطقس 

. لمٌصكت في رسـ الٌمكحة الشّْعريَّة في طقكس أخرل

                                                 
ّى  (2) ٌّ  .كثيرة المصائب: ميرزَّأة. صكت كترىا: حنينيا. خرج:  زٌؿ

 .24، صفي العبكر الحضارم لبلميَّطغ العرب أبك حمدة، محٌمد عمي،  (3)

 .213 صديكاأه،  (4)

 .أحرؽ: شؼَّ . اليبلؾ: اليكمُّ . غيَّرى : الحى . الميت: الكريـ. األثافي:  ىفَّ  (5)

:   قاؿ الشماخ في كصؼ أنيف النىاقة (1)
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اًت       ػػكىػأىفَّط أىأيأىهفَّط ًبكيػؿٍّ سىهٍ  بي أىاًئحى مىٍت تىجاكي  [الكافر]         ػبو       ًإذا اٍرتىحى
. 33، ص1982، دار الكتب العممية، بيركت، (1)، ط عيار الشٍّعرابف طباطبا، محٌمد أحمد، : كانظر. 29 ديكانو، ص:اأظر

 :قاؿ لبيد بف ربيعة في كصؼ صكت الرَّعد=     

مىٍيًهػفَّط اٍلمآلي        حػاتو فػػي ذيراهي      كىأىٍأػكاحػنا  عى ّى ٌؼٌّ  [الكافر]      كىػػأىفَّط ميصى
. 95 صديكاأه،: اأظر

 :قاؿ المثقب العبدم في كصؼ حركة يدم النَّاقة -

ى اٍلفىٍدفىًد        كًمهىا فىٍكؽى  اٍلحىصى ٍيزي  [الٌسريع]    كىػأىأَّطمػا أىٍكبي يىػدىٍيهىػا إلػػى       حى
مىى  هىاًلؾو       تىٍأػديبيػهي  رىاًفػعىػغى اٍلًمٍجمىػًد  ػٍكًف عى أىٍكحي اٍبأىػًغ اٍلجى

. 29، صديكاأه: اأظر: اأظر
 :قاؿ تميـ بف أبي مقبؿ يصؼ صكت الحماـ في البكادم -

مىاـً ًبًه     كىأىأَّطػهي أىػٍكحي أىٍأبىػاطو  مىثىاكيػؿي       ٍرسي اٍلحى  [البسيط]    كاٍستىٍقبىمكا كىادينا جى
. 378 صديكاأه،: اأظر

ا -  :كقاؿ تميـ بف أبي مقبؿ يصؼ مشية النُّكؽ المائمة إلى اليسار أيضن

اًؿ الأَّطكاًئحي       ٍت      كىأىٍجسىامىهىا تىٍحتى الرٍّحى اهىا ًإذا الشَّطمسي أىٍعرىضى  [الٌطكيؿ]   كىأىفَّط ميٍأحى
. 47صديكاأه، : اأظر

ا -   :كقاؿ تميـ بف مقبؿ يصؼ الدّْيار كالمغارات الجرداء أيضن

ثىاًكيػؿي يىٍفًريفى المىدىاًرعى أيػكَّطحي       دىل ًمٍثمىمىا بىكىى      مى [ الٌطكيؿ]   يىٍبكي ًبهىا اٍلبيكـي الصَّط
. 51، صديكاأه: اأظر

 :كقاؿ أبك ذؤيب اليذلي في كصؼ أكتار القسي -

حي يىٍشفىٍعفى اٍلبيكىػى ًباألىزىاًمًؿ      ـٍ       أىكىاًئًّ ٍسطىهي ازى اٍلًجٍعًثًميَّطاًت كى  [الٌطكيؿ]    كىػأىفَّط اٍرًتجى
. 207، صديكاأه: اأظر

ٍدحى الطيكر في األٍيؾً  - : كقاؿ جراف العكد النَّميرم يصؼي صى
دىٍحػفى ًفيًه       أىكىاًئػحي يىٍمتىػًدٍمػفى به اٍلًتػدىامىا      [الكافر]     كىػأىفَّط األىٍيؾى ًحيػفى  صى

 .83صديكاأه، : اأظر
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: الخاتمغ

كبعد ىذه الٌسياحة في فضاء الطُّقكس كجذكرىا، كالكقكؼ عمى أشعار العرب قبؿ اإلسبلـ 

: اٌلتي تشؼُّ مف تمؾ الطُّقكس، فإنّْي قد كصمتي إلى مجمكعة مف الٌنتائج كىي

:  أكالن 

ليس مفيكمنا ضبابيِّا كال يحفُّو الغمكض، كال يقتصري ىذا المفيكـ عمى " الطَّقس"إفَّ مفيكـ 

 فالكممة يكنانيَّة ؛سمككات النَّصارل كمعتقداتيا، بؿ ىك مفيكـ مستعمؿ عند جميع الشُّعكب

أفَّ الكممة تقكـي عمى السُّمكؾ كاإلجراء كالنّْظاـ - قديمنا كحديثنا–محدثة، كقد أجمعت المعاجـ 

َـّ بٌينتي أفَّ  اٌلذم يأخذ طابع القداسة مف خبلؿ الجماعات اإلنسانيَّة كالعبادات الدّْينيَّة، ث

ؿي أغمب ما يككف مف عند البشر، كأمَّا الثاني فيك  الٌطقكس خبلؼ الشَّعيرة كالشَّريعة، فاألكَّ

مف عند ا، فمـ ترد الكممة في القرآف الكريـ كالحديث، كما أفَّ الطُّقكس أقدـ مف 

 .األساطير، كاألساطير مستمدَّة منيا

: ثاأينا

ف  اشتراؾ الحضارات في الطُّقكس، فقد تينيكًقؿى السُّمكؾ الطَّقسي مف شعب إلى شعب، كا 

. اختمفت األسماء الطَّقسيَّة فإفَّ الجانب الدّْيني غمب عمييا كاتَّسؽ مع غيره

: ثالثنا

أعتقدي باندماج الفكر العربٌي الجاىمٌي القديـ مع الفكر اإلنسانٌي القديـ كاتّْساقو معو، بيدى أفَّ 

ضعؼى اآللة النَّقديَّة في الٌتعامؿ مع ىذا الفكر كبالتٌالي األدب، أٌدل إلى الٌتجنّْي الكاضح 

حمقة مف ىك  ك،عمى ذلؾ الفكر، فالفكر الجاىمي امتداد كاستكماؿ لمحضارات السَّابقة

سمسمة تاريخيَّة ال يمكف المركر عمييا أك القفز عنيا ألم سبب مف األسباب؛ فالحضارة 
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العربٌية كارثة لتمؾ الحضارات، كالعبلقة بينيما عبلقة تكافقيَّة كمشتركة قائمة عمى 

. المكركثات الطَّقسيَّة المتعدّْدة

: رابعنا

ة في  إفَّ لمعرب طقكسنا اجتماعيَّة تدؿُّ عمى دقَّة النّْظاـ االجتماعي، فميـ اعتقاداتيـ الخاصَّ

كاج كاالزدكاج" فغرَّبكا النّْكاح كابتعدكا عف ابف العْـّ ألفَّ ذلؾ يكقع الضَّكل، كال بدَّ أف " الزَّ

كجذكره يختمؼ عمَّا نفيمو في كقتنا  يعرؼى القارئ شيئنا ميمِّا كىك أفَّ باعث الٌطقس

إفَّ باعث طقكس الميسر كالقداح إغاثة المراغيث، كسدّْ : الحاضر، فعمى سبيؿ المثاؿ

طعاـ اليتامى، عمى عكس الٌصكرة اٌلتي تعٌممناىا عف بكاعث تمؾ  حاجة المحاكيج، كا 

. الٌطقكس

: خامسنا

إفَّ مجتمعنا سادت فيو الطُّقكس االجتماعيَّة كطقكس العبادة، كطقكس الكيانة كالسّْحر، 

ر يستحؽُّ منَّا االلتفات النَّقدٌم كالدّْراسة األدبٌية  كطقكس المكت كالبعث، إنَّو لمجتمع متحضّْ

. ير كليس الٌتيميش كالتَّجنّْيدكالٌتؽ

: سادسنا

إفَّ الففَّ الٌشعرم يمتقي بالفكر الٌديني، بؿ ىك كسيمة مف كسائمو، فالدّْيف أساس اإلبداع، فقد 

كانت بدايات الٌشعر تراتيؿ دينيَّة، كما نشأ في المعابد كفي األسكاؽ المقدَّسة، كعند امرئ 

كفي ذلؾ أرل ترابطنا بيف ... القيس قامكس لغكٌم دينٌي تكاثفت فيو األلفاظ المقدَّسة، 

 .الٌشعر كالسّْحر كالدّْيف في المعتقد اإلنسانٌي بعاٌمة كالمعتقد الجاىميّْ بخاٌصة قبؿ اإلسبلـ 

 

: سابعنا
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إفَّ الٌصكرة الٌشعريَّة الفنيَّة الحيَّة االستاطيقيَّة ال تككف مف خبلؿ تقميد األحكاـ النَّقديَّة 

َـّ البحث عف دالالتو الٌرمزيَّة  القديمة، فبل بدَّ مف البحث عف الٌصكرة الذّْىنيَّة لممدلكؿ ث

لتزداد الٌصكرة إشراقنا، فالكقكؼ عمى األطبلؿ ىك الكقكؼ عمى ذكريات الكطف، كىك 

 كأمَّا البكاء عمييا فيك ."االنيداـ الحضارم"الحضارة الدَّارسىةي كاالستقرار الزَّائؿ العائد، كىك 

ضرب مف "تصكير ألحاسيس الجماعة كتراتيؿ دينيَّة، كأمَّا أسماء المكاقع الجغرافيَّة فيي 

، كأمَّا رحمة "المثاؿ كالتمثاؿ"، كأمَّا عشتار فيي المرأة المطمقة جالبة الخصب، كىي "الرَّقى

. الظَّعف فيي رحمة أسطكريَّة تنشد البعث الحضارم

: ثامأنا

الطَّمؿ كالمرأة كالخمرة كالتَّقرب لؤلصناـ كالممؾ كالظَّبي كالمَّيؿ كالخيؿ كالنَّاقة كالشَّمس كالقمر 

كالزُّىرة مف المقدَّسات في عالـ الميثيؿ كالًقيـ الجاىميَّة العيميا، فأينما كيجدت كيجدت الحياة، 

 .كأينما انعدمت انعدمت الحياة

: تاسعنا

 كىي الطَّمؿ اٌلذم يبحث في قضايا القضاء كالفناء ،المرأة المطمقة ىي عشتار المخصبة

كالتٌناىي كالكجكد، بؿ ىي كثبات بيف الماضي كالحاضر كليس قكالب جامدة كأساليب فنيَّة 

. معادة

: عاشرنا

المقدّْمة الخمريَّة الطَّمميَّة تعادؿي المقدّْمة الغزليَّة الطَّمميَّة، فكمتاىما تبدأ بالمقدَّس، فاألكلى ىي 

القرباف كالشَّراب اإلليٌي المقدَّس كاختمارىا طقكس عبكر الفرد إلى إطار الجماعة، كأمَّا 

. شربيا فيمحك الحدث كىك الدّْيف الٌسككنٌي مقابؿ الدّْيف الحركيٌ 

 :حادم عشر
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إفَّ فصؿ الٌصكرة الفنيَّة عف جذكرىا كفصؿ كليد جديد عف أمّْو، فمف باب العدؿ الكصؿ 

لى عالـ البل شُّعكر الجمعي مف خبلؿ  نقديِّا بينيما، فبل بدَّ مف الغكص إلى األعماؽ، كا 

. آالت النَّقد األدبٌي الحديث

: ثاأي عشر

دراؾ قدرة الشَّاعر الٌتكظيفيَّة في ذلؾ،  إدراؾ األىميَّة الكظيفيَّة لمطَّقس في الٌصكرة، كا 

ا، كلـ يكف يميث كراء  فالشَّاعر الجاىمٌي كاف صاحب فكر كفف كلغة، كلـ يكف شاعرنا ساذجن

الجنس كالغزؿ كالمجكف، بؿ ىك الشَّاعر الكاىف الكالك الممؾ المؤلَّو، قاد الطُّقكس الدّْينيَّة 

كحكؿ أشعاره في األسكاؽ بدأت طقكس الحجّْ الكثنيَّة، كأرل أفَّ الٌشعر الجاىمي مبلحـ مف 

. طقكس كحياة كحضارة كليس عكس ذلؾ

:  ثالث عشر

إذا كانت الحضارة العربية قبؿ اإلسبلـ استكماالن كامتدادنا لما قبميا، فإفَّ الٌشعر الجاىمٌي 

 فيك عبارة عف مجمكعة مف ؛ ال يقؿُّ أىميَّة عف اإلبداعات األدبٌية القديمة،كذلؾ

األسطكريَّة الرَّامزة إلى دالالت حيَّة كمعبّْرة كىك بذلؾ سمسمة إبداعيَّة فنيَّة " الجمجامشيات"

. مف سبلسؿ اإلبداع اإلنسانٌي العاْـّ القديـ

: رابع عشر

الٌشعر الجاىمٌي غنيّّ بالٌصكر الفنيَّة الٌشعريَّة الحيَّة القائمة عمى المَّكف كالصَّكت كالحركة، 

 أك ىك فمـ ،كىك عبارة عف مجمكعة مف الٌصكر القائمة عمى ألفاظ حيَّة كسريعة كمضيئة

. درامٌي حيّّ يعبّْري عف طقكس الحضارة العربيَّة القديمة
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، منشكرات جامعة بغداد، بيركت، (1)، ط محاضرات في تاريخ العربالجميمي، رشيد،  .ٓٔ

 .ـ1972

، المؤٌسسة الجامعيَّة لمدّْراسات كالنَّشر (1)، ط معجـ المصطمحات الجلرافيَّطغجكرج، بيار،  .ٔٔ

 .ـ1994كالٌتكزيع، بيركت، 

، دار الٌطميعة، بيركت، (1) ط مف األساطير العربيَّطغ كالخرافاتالجكزك، مصطفى عمي،  .ٕٔ

 .ـ1977

 .، دار المعرفة الجامعيَّة، االسكندريَّة، دت، دطالبياف فف الٌصكرةالجكيني، مصطفى الٌصاكم،  .ٖٔ

، مكتبة (2)أنطكف زكرم، ط : ، تعريبالطب كالتحأيط في عهد الفراعأغجيَّار، يكليكس،  .ٗٔ

 .مدبكلي، القاىرة، دت

، دار الكتاب العربٌي، بيركت، (2)صالح يحيى الٌطائي، ط : ، شرحوديكاأهحاتـ الٌطائي،  .َٕ

 .ـ1997

الٌدكتكر إميؿ بديع يعقكب، دار الكتاب العربٌي، : ، شرحوديكاأهالحارث بف حمّْزة اليشكرم،  .ُٕ

 .بيركت، دت، دط

 .، دار الثٌقافة، بيركت، دت، دطفف الٌشعر الخمرٌم كتطٌكره عأد العربحاكم، إيميا،  .ِٕ

 .، دط1980، دار الثٌقافة، بيركت، الٌرمزيَّطغ كالسٍّرياليَّطغ في الٌشعر اللربي كالعربي___ .ّٕ

 .، منشكرات المكتب الٌتجارم لمطباعة كالنَّشر، بيركت، دت، دطالمحبرابف حبيب، أبك جعفر،  .ْٕ

 .ـ1965، دار الكشَّاؼ لمنَّشر كالطّْباعة كالتكزيع، بيركت، (4)، ط تاريخ العربحتَّى، فميب،  .ٕٓ

 .، دار صادر، بيركت، دت، دطديكاأهحسَّاف بف ثابت األنصارٌم،  .ٕٔ

 .1991، دار الجيؿ، بيركت، (3)، ط تاريخ اإلسبلـحسف، حسف إبراىيـ،  .ٕٕ
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، المؤٌسسة الجامعيَّة لمدّْراسات (1)، ط حضارة العرب في عصر الجاهميَّطغحسف، حسيف الحاج،  .ٖٕ

 .ـ1984كالنَّشر كالٌتكزيع، بيركت، 

، المؤٌسسة الجامعٌية لمدّْراسات كالٌنشر كالٌتكزيع، (1)، ط أدب العرب في عصر الجاهميَّطغ___ .ٕٗ

 .ـ1984بيركت، 

، المؤٌسسة الجامعٌية لمٌدراسات كالٌنشر كالٌتكزيع، األسطكرة عأد العرب في الجاهميَّطغ___  .َٖ

 .، دط1988بيركت، 

 .ـ1993، لبناف، (1)، ط أأتربكلكجٌيغ الٌصكرة كالٌشعر العربي  بؿ اإلسبلـالحسيف، قصي،  .ُٖ

، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، (1)، ط مكسكعغ الحضارة العربٌيغ، العصر الجاهميٌ ___ .ِٖ

 .ـ2004

، عيف لمدّْراسات كالبحكث (1)، ط األسطكرة في الٌتراث الٌشر ي القديـحسيف، محٌمد خميفة،  .ّٖ

 .ـ1997اإلنسانٌية، مصر، 

، ط أساليب الٌصأاعغ في شعر الخمر كاألسفار بيف األعشى كالجاهمٌييفحسيف، محٌمد محٌمد،  .ْٖ

 .ـ1972، دار الٌنيضة العربٌية، بيركت، (1)

 .ـ1999، دار الرّْحاب الحديثة، بيركت، (1)، ط مكاسـ العرب الكبرلحمُّكد، عرفاف محٌمد،  .ٖٓ

، دار صادر، بيركت، (1)الٌدكتكر محٌمد يكسؼ نجـ، ط : ، شرحديكاأهحميد بف ثكر اليبللي،  .ٖٔ

1995. 

كاج كالٌطبلؽ في مصر القديمغحندكسة، تحفة أحمد،  .ٕٖ المجمس - ، كزارة الثٌقافة(1)، ط الزَّط

 .ـ1998األعمى لآلثار، مصر، 

، دار الٌنيار لمنَّشر، بيركت، (02)، ط في طريؽ الميثكلكجيا عأد العربالحكت، محمكد سميـ،  .ٖٖ

 .ـ1979
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، مكتبة الٌنيضة، مصر، (3)، ط الحياة العربٌيغ مف الٌشعر الجاهميالحكفي، أحمد محٌمد،  .ٖٗ

 .ـ1956

، دار (1)الٌدكتكر مفيد محٌمد قمحٌية، ط : ، درسوديكاأهالحطيئة، جركؿ بف أكس بف مالؾ،  .َٗ

 .ـ1993الكتب العمميَّة، بيركت، 

، دار الحداثة لمٌطباعة (3)، ط األساطير كالخرافات عأد العربخاف، محٌمد عبد المعيد،  .ُٗ

 .ـ1981كالٌنشر، بيركت، 

 .ـ1991، دار الجيؿ، بيركت، (3)، ط تاريخ الكعبغالخربكطمي، عمي حسني،  .ِٗ

، دار الكتب (1)يسرم عبد الغني عبد ا، ط : ، تحقيؽديكاأهاالخرنؽ بنت بدر بف ىفاف،  .ّٗ

 .ـ1990العممٌية، بيركت، 

، مطبعة األيَّاـ، (3)الصؼ السَّادس، ط - للتأا الجميمغأبك خٌشاف، عبد الكريـ، كآخركف،  .ْٗ

 .ـ2003كزارة الٌتربية كالٌتعميـ، فمسطيف، 

، دار الٌطباعة (1)، ط الحياة األدبٌيغ في العصر الجاهميخفاجي، محٌمد عبد المنعـ،  .ٓٗ

 .ـ1949المحٌمديَّة، القاىرة، 

 .، مكتبة غريب، القاىرة، دت، دطدراسات في الٌشعر الجاهميخميؼ، يكسؼ،  .ٔٗ

، دار الفكر، سكريا، (1)؛ رؤية في الٌشعر الجاىمي، ط في الٌأقد الجماليخميؿ، أحمد محمكد،  .ٕٗ

 .ـ1996

 .، دط1973، األسطكرة، عكا، مضمكف األسطكرة في الفكر العربيخميؿ، خميؿ أحمد،  .ٖٗ

 .ـ1994، دار الفكر، دمشؽ، (1)، ط الحضارة العربٌيغ كاإلسبلمٌيغأبك خميؿ، شكقي،  .ٗٗ

 .ـ1997، دار المدل، بيركت، (1)، ط صأـ المرأة الٌشعرمخميس، ظبية،  .ََُ
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عبد الٌسبلـ الحكفٌي، دار : ، شرحو كحقَّقوديكاأهاالخنساء، تماضر بنت عمرك بف الحارث،  .َُُ

 .الكتب العممٌية، بيركت، دت، دط

، دار لساف العرب، دار الجيؿ، لبناف، معجـ المصطمحات العممٌيغ كالفأيٍّغخياط، يكسؼ،  .َُِ

 .، دط1988

 .، بيساف لمٌنشر كالٌتكزيع، بيركت، دت(1)، ط أساطير مف ببلد الرَّطافديفدالي، ستيفاف،  .َُّ

، 1981محٌمد خير البقاعي، دار قتيبة، دمشؽ، : ، تحقيؽديكاأهديريد بف الصمَّة الجشمٌي،  .َُْ

 .دط

، دار الفكر الٌمبناني، بيركت، (1)، ط أدياف كمعتقدات العرب  بؿ اإلسبلـدغيـ، سميح،  .َُٓ

 .ـ1995

 .، دط1978، دار الحريَّة لمطّْباعة، بغداد، تكممغ المعاجـ العربيَّطغدكزم، رينيات،  .َُٔ

، دار أسامة لمٌنشر (1)محمد العبلمي، ط. د: ، ترجمةتاريخ الٌشرؽ القديــ، .ديكانكؼ م .َُٕ

 .ـ2003كالٌتكزيع، مطبعة بابؿ الفنيَّة، الخميؿ، 

، دار الٌطباعة، القاىرة، (1)، ط حدثيفـامرؤ القيس بيف القدماء كاؿديب، السيّْد محٌمد،  .َُٖ

 .ـ1989

، دار القمـ، بيركت، (1)نبيمة إبراىيـ، ط : ، ترجمةالحكايغ كالخرافغديراليف، فردريش،  .َُٗ

 .ـ1973

عبد الحميد الٌدكخمي، لجنة التٌأليؼ : ، ترجمةالعرب في سكريا  بؿ اإلسبلـديسك، رنيو،  .َُُ

 .ـ1959كالٌترجمة كالٌنشر، القاىرة، 

 .، مكتبة اآلداب، القاىرة، دت(1)، ط ببلد ما بيف الأَّطهريفديبلبكرت، ؿ،  .ُُُ

 .، دط1988محٌمد بدراف، دار الجيؿ، بيركت، : ، ترجمة صغ الحضارةديكرانت، كؿ كايرؿ،  .ُُِ
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، دار صادر، بيركت، (1)الدكتكر أنطكنيكس بطرس، ط : ، حقَّقوديكاأهلٌي، ذأبك ذؤيب الو .ُُّ

 .ـ2003

إيراىيـ رزؽ، مكتبة لبناف، : ، ترجمةطيبغ في عهد أمأحكتب الثالثرايفشتاؿ، إليزابث،  .ُُْ

 .، دط1967لبناف، 

، دار الفارس لمنَّشر (1)، ط الٌصكرة الفٌأيَّطغ في شعر أبي تمَّطاـالرَّباعي، عبد القادر،  .ُُٓ

 .ـ1980كالٌتكزيع، 

 .، مكتبة القاىرة، دت، دطالٌرمزيَّطغ في األدب كالففٌ رسبلف، إسماعيؿ،  .ُُٔ

 .1958، بغداد، (1)، ط حضارة العراؽرشيد، فكزم،  .ُُٕ

كضاف، عبد عكف،  .ُُٖ ، دار أسامة لمٌنشر كالٌتكزيع، (1)، ط مكسكعغ شعراء العصر الجاهميالرَّ

 .ـ2001عمَّاف، 

حمغ في القصيدة الجاهميَّطغركميَّة، كىٍىب،  .ُُٗ ًّ  .ـ1979، مؤٌسسة الرّْسالة، (2)، ط الٌرٌّ

، 1996، المجمس الكطني لمثٌقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، شعرأا القديـ كالأَّطقد الجديد___ .َُِ

 .دط

 .، باريس، دت، دطمكتبغ الركسريغ، دانياؿ، السَّبيؿ،  .ُُِ

 .، دت، دط1992القاىرة، أظـ العرب  بؿ اإلسبلـ، زناتي، محمكد سبلـ،  .ُِِ

 .1965، دار الفكر العربي، القاىرة، (1)، ط الدياأات القديمغأبك زىرة، محمد،  .ُِّ

أبك العباس ثعمب، دار الكتاب العربي، بيركت، : زىير بف أبي سيممى، دبكانو، صنعو .ُِْ

 .، دط2004

ة لمنَّشر (1)، ط الٌصكرة الفأيَّطغ عأد الأَّطابلغالزكاكم، محٌمد،  .ُِٓ ّى ٌّ ، الشركة المصريَّة العالمٌي

 .1992، مصر، "لكنجماف"
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كزني، الحسيف،  .ُِٔ  .، دط1983، مكتبة المعارؼ، بيركت، شرح المعمَّطقاتالزَّ

، مركز زايد لمٌتراث كالتٌاريخ، دت، اإلأساف في الٌشعر الجاهميزيتكني، عبد الغني أحمد،  .ُِٕ

 .دط

 .، دط1963نكرم القيسٌي، مطابع المعادف، بغداد، : ، تحقيؽديكاأهأبك زبيد الطَّائي،  .ُِٖ

، مؤٌسسة شباب الجامعة، االسكندرٌية، تاريخ العرب في عصر الجاهميَّطغسالـ، عبد العزيز،  .ُِٗ

 .، دط1988

، مطبعة دار الكتب (1)عبد العزيز الميمني، ط : ، تحقيؽديكاأهسحيـ عبد بني الحسحاس،  .َُّ

 .ـ1950المصريَّة، القاىرة، 

، دار المعرفة الجامعيَّة، االسكندريَّة، تاريخ العرب في العصكر القديمغالسَّعيد، عصاـ،  .ُُّ

 .، دط2000

 .، العصكر الجديدة، القاىرة، دت، دطالٌديف في شبه الجزيرة العربٌيغالسَّقاؼ، أبكار،  .ُِّ

، دار الكتاب العرب، (1)محٌمد بف الحسف األحكؿ، ط : ، صنعوديكاأهسبلمة بف جندؿ،  .ُّّ

 .ـ1994بيركت، 

مكة،  .ُّْ ناكم، ط : ، شرحوديكاأهالٌسميؾ بف السّْ ، دار الكتاب العرب، بيركت، (1)سعدم الضّْ

 .ـ1994

 .ـ2003، دار مصر المحركسة، مصر، (10)، ط األعياد كالٌرمكزسمعاف، كميؿ،  .ُّٓ

، دار األرقـ بف أبي (1)الدكتكر عمر فاركؽ الطبَّاع، ط : ، شرحوديكاأهالسَّمكأؿ بف عاديا،  .ُّٔ

 .ـ1997األرقـ، بيركت، 

، دار عبلء الدّْيف لمنَّشر كالٌتكزيع كالٌترجمة، دمشؽ، (2)، ط ديف اإلأسافالسَّكاح، فراس،  .ُّٕ

 .ـ1995
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، دار عبلء الٌديف، (7)، ط (األلكىة المؤنثة كأصؿ الٌديف كاألسطكرة)؛ للز عشتار___  .ُّٖ

 .ـ2000دمشؽ، 

 .ـ2000، منشكرات دار عبلء الٌديف، دمشؽ، (12)، ط ملامرة العقؿ األكلى___  .ُّٗ

 .ـ2001، منشكرات دار عبلء الديف، دمشؽ، (2)، ط األسطكرة كالمعأى___  .َُْ

 .ـ2002، دار عبلء الٌديف، دمشؽ، (2)، ط جمجامش___  .ُُْ

 .ـ1980، دار الرَّشيد لمنَّشر، بغداد، (1)، ط حضارة كادم الرٌافديفسكسة، أحمد،  .ُِْ

، دار عمَّاف لمٌنشر كالٌتكزيع، عمَّاف، (1)، ط المطر في الٌشعر الجاهميأبك سكيمـ، أنكر،  .ُّْ

 .ـ1987

 .ـ1991، دار الفكر العربي، بيركت، (1)، ط المرأة في األدب الجاهميالسيكفي، عصاـ،  .ُْْ

، شركة المطبكعات لمٌتكزيع (3)، ط الدٍّياأغ اليهكديَّطغ كتاريخ اليهكدشاحاؾ، إسرائيؿ،  .ُْٓ

 .ـ1997كالنَّشر، بيركت، 

 .ـ1997، دار الفكر العربي، بيركت، (1)، ط امرؤ القيسالٌشامي، يحيى،  .ُْٔ

 .، دط1995، األردف، الٌزمف في الٌشعر الجاهميشحادة، عبد العزيز محٌمد،  .ُْٕ

 .1994، نابمس، فمسطيف، (1)، ط الطائفغ السَّطامريَّطغشريدة، محٌمد حافظ،  .ُْٖ

 .ـ1976، مكتبة الٌنيضة المصريَّة، القاىرة، (4)، ط أدياف الهأد الكبرلشمبي، أحمد،  .ُْٗ

 .ـ1993، مكتبة الٌنيضة المصريَّة، مصر، (10) ط المسيحيَّطغ،___  .َُٓ

 .1997، مكتبة الٌنيضة المصريَّة، القاىرة، (2)، ط اليهكديَّطغ___  .ُُٓ

 .ـ1983، دار القمـ، الككيت، (2)، ط آلهغ في األسكاؽشمبي رؤكؼ،  .ُِٓ

 .ـ2004قدرم مايك، دار الكتاب العربي، بيركت، : ، شرحوديكاأهالشمَّاخ بف ضرار،  .ُّٓ
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عبد العزيز الميمٌي، مطبعة لجنة : ، صنعو(الطَّرائؼ األدبٌية)؛ ديكاأهالشَّنفرل األزدم،  .ُْٓ

 .ـ، دط1937التٌأليؼ كالٌترجمة، القاىرة، 

، دار الفكر العربي، (1)الٌدكتكر محٌمد نبيؿ طريفي، ط : ، شرحوديكاأهالشَّنفرل األزدٌم،  .ُٓٓ

 .ـ2003بيركت، 

ميَّة، عؿ، دار الكتب اؿشرح المعمَّطقات العشر كأخبار شعرائهاالٌشنقيطي، أحمد بف األميف،  .ُٔٓ

 .بيركت، لبناف، دت، دط

 .1992، دار الكتب العمميَّة، بيركت، (2)، ط الممؿ كالأٍّحؿالٌشيرستاني، محٌمد عبد الكريـ،  .ُٕٓ

 .ـ2001، دار السافي، بيركت، (1)، ط ديكاف األساطيرالٌشكاؼ، قاسـ،  .ُٖٓ

 .ـ1986، دار المعارؼ، القاىرة، (1)، ط الٌشعر الجاهميالشكرم، مصطفى عبد الشَّافي،  .ُٗٓ

المطبعة الٌنمكذجية، الحممٌية الجديدة، - ، مكتبة اآلدابشعراء الأَّطصراأيَّطغشيخك، لكيس،  .َُٔ

 .، دط1982

، المركز الثٌقافي (1)، ط الخطاب اإلبداعي الجاهمي كالٌصكرة الفأيَّطغالصائغ، عبد اإللو،  .ُُٔ

 .ـ1997العربي، الٌدار البيضاء، 

، االمركز الثٌقافي العربي، (1)، ط الٌصكرة الٌشعريَّطغ في الٌأقد األدبي الحديثصالح، بشرل،  .ُِٔ

 .ـ1994بيركت، 

بَّاغ، عماد،  .ُّٔ  .ـ1998، دار الحصاد لمٌنشر كالٌتكزيع، دمشؽ، (1)، ط األحأاؼالصَّ

 .ـ1993، دار الٌنيار لمٌنشر، بيركت، (1)، ط األدياف الحيَّطغصعب، أديب،  .ُْٔ
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 . ـ، دط1920األنبارم، مطبعة اآلبار اليسكعييف، بيركت، 
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 .ـ2005

الٌدكتكر عمر فاركؽ الٌطبَّاع، دار العمـ لممبلييف، بيركت، - ، شرحو؛ديكاأهطرفة بف العبد،  .ُْٕ

 .دت، دط

 .ـ2004الٌدكتكر سعدم الٌضناكم، دار الكتاب العربي، بيركت، :  شرحوديكاأه،___  .ُٕٓ
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1968. 
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 .ـ، دط2000

 .، دط1971الٌدكتكر يحيى الجبكرم، دار الٌتربية، بغداد، : ، شرحديكاأهعبدة بف الطبيب،  .ُِٖ

محٌمد عبد القادر شاىيف، المكتبة : ، تحقيؽالعقد الفريدابف عبد رٌبو، أحمد بف محٌمد،  .ُّٖ

 .ـ، دط2003العصريَّة، بيركت، 

، دار األندلس، بيركت، (1)، ط مكتبغ العصر الجاهمي كأدبهعبد الٌرحمف، عفيؼ،  .ُْٖ

 .ـ1984
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 .ـ1968

 .ـ، دط2004الخطيب التٌبريزم، دار الكتاب العربي، بيركت، : ، شرحوديكاأه___  .ُِٔ

 .ـ1992، دار اآلداب، بيركت، (1)، ط بأيغ القصيدة الجاهمٌيغعكض، ريتا،  .ُِٕ

، دار الفكر (1)، ط الدياأات الكضعٌيغ الحيَّطغ في الٌشر يف األدأى كاأل صىالعريبي، محٌمد،  .ُِٖ

 .ـ1995المُّبناني، لبناف، 

 .ـ1995، دار الفكر المبناني، بيركت، (10)، ط الدٍّياأغ اليهكديغعيد، يكسؼ،  .ُِٗ

 .ـ2001، األىالي لمٌطباعة كالٌنشر، دمشؽ، (1)، ط الٌدكلغ البابميَّطغ الحديثغغزالة، ىديب،  .َِِ

 .ـ1993، مؤٌسسة الٌرسالة، بيركت، (1)، ط مديأغ يثرب  بؿ اإلسبلـغضباف، ياسيف،  .ُِِ

، الييئة المصرٌية العامَّة لمكتاب، (1)، ط  امكس عمـ االجتماعغيث، محٌمد عاطؼ،  .ِِِ

 .ـ1979مصر، 

 .، دط1949، دار مكتبة الحياة، بغداد، ما  بؿ الفمسفغفرانكفكرت، ىنرم،  .ِِّ

، 1991محيي الٌديف صبحي، الٌدار العربٌية لمكتاب، : ، ترجمةتشريح الٌأقدفرام، نكرثركب،  .ِِْ
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 .ـ1981، دار العمـ لممبلييف، بيركت، (2)، ط العرب في حضارتهـ كثقافتهـفٌركخ، عمر،  .ِِٓ

 .ـ1971، القاىرة، (1)، ط اللصف الٌذهبيفريزر، سير جيمس،  .ِِٔ

، األىالي لمٌطباعة كالٌنشر (1)حنا عٌبكد، ط :  ترجمةمكسكعغ األساطير،فكلد، أدمكند،  .ِِٕ

 .ـ1997كالٌتكزيع، دمشؽ، 
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، دار المناىج، عماف، (1)، ط شعر اللزؿ عأد امرئ القيسفيتكر، عمراف إسماعيؿ،  .ِِٖ

 .ـ2005

 المؤٌسسة العربٌية لمٌطباعة القامكس المحيط،الفيركز أبادم، مجد الٌديف محٌمد بف يعقكب،  .ِِٗ

 .كالٌنشر، دار الجيؿ، بيركت، دت، دط

، دار الفكر العربي، القاىرة، (4)، ط تاريخ الفكر الٌديأي الجاهميٌ الفيكمي، محٌمد إبراىيـ،  .َِّ
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 .، دط1963، دار صادر، بيركت، جمهرة أشعار العربالقرشي، محٌمد بف أبي الخطاب،  .ِّْ

حنا جميؿ حداد، ط :  تحقيؽكتاب األزمأغ كتمبيغ الجاهميغ،قطرب، محٌمد بف المستنير،  .ِّٓ

 .ـ1985، مكتبة المنار، األردف، (1)

، دار الفكر (01)، ط ، أكزيريس كعقيدة الخمكد في مصر القديمغالقمني، سٌيد محمكد .ِّٔ

 .لمٌدراسات كالٌنشر كالٌتكزيع، القاىرة، دت

 .ـ2003، الٌطبعة األخيرة، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، شرح المعٌمقات العشرقمحٌية، مفيد،  .ِّٕ

، دار صادر، بيركت، (2)الٌدكتكر ناصر الٌديف األسد، ط : ، تحقيؽديكاأهقيس بف الخطيـ،  .ِّٖ
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، أنطكف غطَّاس،  .َِْ ة كاألدب العربي الحديثكـر ّى ، دار الكٌشاؼ، بيركت، (1)، ط الٌرمزٌمٌّ
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 .ـ1987، مكتبة لبناف، بيركت، (1)، ط الملأي األكبرالكرمٌي، حسف سعيد،  .ُِْ

األستاذ أحمد زكي بؾ، الٌدار : ، حققواألصأاـابف الكمبٌي، ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائب،  .ِِْ

 .ـ، دط1964القكمٌية لمٌطباعة كالٌنشر، القاىرة، 

 .ـ1975، دار العمـ لممبلييف، (1)، ط المعجـ الحديثكماؿ، ربحي،  .ِّْ

تأقيح األبحاث لمممؿ "حكاشي ابف المحركمغ عمى كتاب ابف كٌمكنة، سعد بف منصكر،  .ِْْ

 .ـ1984حبيب باشا، المكتبة البكليسيَّة، لبناف، : ، حٌققو"الٌثبلث

 .ـ1991، مكتبة لبناف، بيركت، (1)، ط  امكس الجلرافيا المصكركنغستف، جكف،  .ِْٓ

جكرج إلياس عازار، منشكرات النُّكر، باريس، : ، ترجمةليتكرجيغ اليأبكعككربكف، جاف،  .ِْٔ

 .، دط1993

، دار الفكر لمٌدراسات (1)ماىر جكرجاني، ط : ، ترجمةاألدب المصرم القديـاللكيت، كمير،  .ِْٕ

 .ـ1993كالٌنشر كالٌتكزيع، القاىرة، 

 .ـ1948، دار إحياء الكتب العربية، فمسطيف، (1)، ط حضارات الهأدلكبكف، غكستاؼ،  .ِْٖ

 .ـ، دط1966، دار صادر، بيركت، ديكاأهلبيد بف ربيعة العامرم،  .ِْٗ

، دار األرقـ بف أبي األرقـ، (1)الٌدكتكر عمر فاركؽ الطبَّاع، ط : ، شرحوديكاأه___  .َِٓ

 .ـ1997بيركت، 

، الٌشركؽ لمٌدعاية كاإلعبلف كالٌتسكيؽ، األردف، (1)، ط الٌديف المصرمالماجدم، خزعؿ،  .ُِٓ

 .ـ1995
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 .ـ1998، دار الٌشركؽ لمٌنشر كالٌتكزيع، عمَّاف، (10)، ط الٌديف الٌسكمرم___  .ِّٓ

 .، مؤٌسسة المعارؼ، بيركت، دت، دطالكامؿ في المُّلغ كاألدبالمبٌرد، محٌمد بف يزيد،  .ِْٓ

بعي،  .ِٓٓ ، 1970حسف كامؿ الصيرفي، جامعة الدكؿ العربيَّة، : ، تحقيؽديكاأهالمتمٌمس الضَّ

 .دط

يرفي، جامعة الدُّكؿ العربيَّة، : ، حققوديكاأهالمثٌقب العبدم،  .ِٔٓ  .ـ1971حسف كامؿ الصَّ

 .، دط1984، دار المعارؼ، مصر، الدٍّياأغ في مصر الفرعكأٌيغمحٌمد، محٌمد عبد القادر،  .ِٕٓ

، عيف لمٌدراسات كالبحكث اإلنسانٌية (1)، ط العرب  بؿ اإلسبلـمحمكد، محمكد عرفة،  .ِٖٓ

 .ـ1995كاالجتماعٌية، 

، دار الٌتحرير لمٌطباعة كالٌنشر، مجمع (1)، ط المعجـ الكجيزمدككر، إبراىيـ، كآخركف،  .ِٗٓ

 .ـ1980المُّغة العربٌية، القاىرة، 

، دار (1)كاريف صادر، ط : ، تحقيؽديكاف المرٌ شيف، (عمرك بف سعد)المرقّْش األكبر  .َِٔ

 .ـ1998صادر، بيركت، 

، دار الحضارة العراقٌية، بيركت، (01، ط الٌصحاح في المُّلغ كالعمـكمرعشمي، نديـ،  .ُِٔ

 .ـ1975

 .ـ1968، دار العمـ لممبلييف، (5) ط ، الرَّطائد،مسعكد، جبراف .ِِٔ

، دار 6، ج(1)، ط مركج الٌذهب كمعادف الجكهرالمسعكدم، عمي بف الحسيف بف عمي،  .ِّٔ

 .ـ1965األندلس، بيركت، 

، دار الٌشركؽ، (1)، ط مكسكعغ اليهكد كاليهكدٌيغ كالٌصهيكأيغالمسيرم، عبد الكٌىاب،  .ِْٔ

 .ـ1999القاىرة، 
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غ الدٍّياأاتمظير، سميماف،  .ِٓٔ  .ـ1998، مكتبة مدبكلي، القاىرة، (2)، ط  صَّط

، المؤٌسسة العربٌية لمدّْراسات كالٌنشر، بيركت، (1)، ط األسطكرة كالتكراةالمعمكرم، ناجح،  .ِٔٔ

 .ـ2002

، (1)عبد المجيد دياب، ط : ، تحقيؽتاريخ اليهكد كآثارهـ في مصرالمقريزم، تقٌي الدّْيف،  .ِٕٔ

 .دار الفضيمة، القاىرة، دت

، مركز األبحاث اإلسبلمٌية، مؤٌسسة دار الٌطفؿ (1)، ط األصكات المُّلكيَّطغالمبلَّح، ياسر،  .ِٖٔ

 .ـ1990العربي، القدس، 

يكسؼ : ، أعاد بناءهلساف العربابف منظكر، محٌمد بف مكـر بف عمي األنصارم المصرم،  .ِٗٔ

 .ـ، دط1988الخٌياط، دار الٌمساف العربي، دار الجيؿ، 

 .ـ1998، حيفا، (1)، ط األعياد كالمكاسـ في الحضارة اللربيَّطغمنصكر، جكني،  .َِٕ

، المركز الثٌقافي العربي، (1)، ط الٌأار في الٌشعر كطقكس الثٌقافغالمنصكرم، جريدم،  .ُِٕ

 .ـ2002الٌدار البيضاء، 

 .ـ، دط1993طبلؿ حرب، الٌدار العالمٌية، بيركت، : ، شرحو، ديكاأهالميميؿ بف ربيعة .ِِٕ

 .، المكتبة العصرٌية، بيركت، دت، دطأياـ العرب في الجاهمٌيغمكلى بؾ، محٌمد أحمد جاد،  .ِّٕ

، منشكرات كزارة الثٌقافة كاإلعبلـ العراقٌية، دار (1)، ط معجـ عمـ االجتماعميشيؿ، دينكف،  .ِْٕ

 .ـ1980الٌرشيد، 

منير : ، تحقيؽمأتهى الٌطمب مف أشعار العربابف ميمكف، محٌمد بف المبارؾ، البغدادم،  .ِٕٓ

 .ـ، دط1999المدني، دار الكتب كالكثائؽ القكمٌية، مطبعة دار الكتب المصرٌية، القاىرة، 

 .كـر البستاني، دار صادر، بيركت، دت، دط: ، حققوديكاأهالنَّابغة الٌذبياني،  .ِٕٔ

 .ـ1996، دار الكتب العممٌية، بيركت، (3)عباس عبد الستٌار، ط : ، شرحوديكاأه___  .ِٕٕ
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 .ناصؼ، مصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القديـ، منشكرات الجامعة الميبيَّة، ليبيا، دت، دط .ِٖٕ

 .ـ1983، دار األندلس، بيركت، (3)، ط الٌصكرة األدبيَّطغ___  .ِٕٗ

، دار المعارؼ، مكتبة الدّْراسات األدبيَّة، القاىرة، العرب  بؿ اإلسبلـنامي، خميؿ يحيى،  .َِٖ

 .ـ، دط1986

، إبراىيـ بف عبد ا،  .ُِٖ محٌب الدّْيف الخطيب، ط - ، حققو؛أيماف العرب في الجاهميغالنًُّجيرميُّ

 .ـ1962، المطبعة السَّمفيَّة، مصر، (2)

 .ـ1980، منشكرات اقرأ، بيركت، (2)، ط الٌشعر الٌشعبي العربينٌصار، حسيف،  .ِِٖ

، دار األندلس، بيركت، (1)، ط الٌرمز الٌشعرم عأد الصكفيَّطغنصر، عاطؼ جكده،  .ِّٖ

 .ـ1987

غ العرب  بؿ اإلسبلـأبك النَّصر، عمر،  .ِْٖ  .ـ، دط1970، مكتبة النَّصر، بيركت،  صَّط

، دار الفكر الٌمبناني، (01، ط ميثكلكجيا كأساطير الشعكب القديمغنعمة، حسف، مكسكعة  .ِٖٓ

 .ـ1994بيركت، 

، سينا لمٌنشر، (1)، ط األسطكرة في الٌشعر العربي  بؿ اإلسبلـالنُّعيمي، أحمد إسماعيؿ،  .ِٖٔ

 .ـ1995القاىرة، 

 .ـ1987، القدس، (1)، ط المشأاه ركف التممكدالنُّكباني، حمدم،  .ِٕٖ

، مكتبة الٌصفا، (1)، ط رياض الصالحيف مف كبلـ سيٍّد المرسميفالنَّككم، يحيى بف شرؼ،  .ِٖٖ

 .ـ2001

، مطابع أهايغ األرب في فأكف األدبالنُّكيرم، شياب الٌديف أحمد بف عبد الكىاب،  .ِٖٗ

 .ككستاس، القاىرة، دت، دط
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، الٌدار القكمٌية لمٌطباعة كالٌنشر، القاىرة، دت، 2، ج1، جالٌشعر الجاهميالنُّكييي، محٌمد،  .َِٗ

 .دط

رىاًدٍشتنيتشو، فريدريؾ،  .ُِٗ  .فميكس فارس، دار القمـ، بيركت، دت، دط: ، ترجمةهكذا تكٌمـ زى

يفنيدىاـ، جكزيؼ،  .ِِٗ محٌمد غريب جكدة، : ، ترجمةمكجز تاريخ العالـ كالحضارة في الصٍّ

 .ـ، دط1995مكتبة الشركؽ، 

، المكتبة العربٌية، (1)، ط عدم بف زيد العبادم الٌشاعر المبتكرالياشمي، محٌمد عمي،  .ِّٗ

 .ـ1976حمب، 

 .، مكتبة الٌنيضة المصرٌية، دت(1)، ط تاريخ العالـىامرتف، الٌسيرجكف،  .ِْٗ

 .ـ، دط1965، الٌدار القكمٌية لمٌطباعة كالٌنشر، القاىرة، الٌديكافاليذليكف،  .ِٓٗ

محٌمد شحاتة إبراىيـ، دار : ، تحقيؽالسيرة الأبكيغابف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ المعافرم،  .ِٔٗ

 .المنار، القاىرة، دت، دط

ِٕٗ.  ،  .ـ1986، مؤٌسسة بيساف برس، قبرص، (1)، ط طقكس ليـك آخرىنٌية، أكـر

 .ـ1995، مكتبة مدبكلي، مصر، (1)، ط دياأغ مصر الفرعكأٌيغىكرنكج، إريؾ،  .ِٖٗ

 .ـ1979، دار الٌطميعة، بيركت، (1)جكرج طرابيشي، ط : ، ترجمةالفف الٌرمزمىيجؿ،  .ِٗٗ

، األىمٌية (1)زىير رمضاف، ط : ، ترجمةالسُّكمريَّطغ لمحضارة المصرٌيغكادؿ، أ، األصكؿ  .ََّ

 .لمٌنشر كالٌتكزيع

، دار الٌنيضة، األسفار المقٌدسغ في األدياف الٌسابقغ لئلسبلـكافي، عمي عبد الكاحد،  .َُّ

 .مصر، دت، دط

، (1)، تاريخ ابف الكردم، ط تتمغ المختصر في أخبار البشرابف الكردم، زيف الٌديف عمر،  .َِّ

 .ـ1970دار المعرفة، بيركت، 
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، المكتبة (1)، ط الخيؿ في  صائد الجاهمٌييف كاإلسبلمٌييفأبك يحيى، أحمد إسماعيؿ،  .َّّ

 .ـ1997العصرٌية، بيركت، 

 .ـ2001، دار الحكار، سكريا، (1)، ط ، ممحمغ دجمغ كالفراتيكسؼ، أفرايـ عيسى .َّْ

، مكتبة الٌنيضة (1)، ط اإلأساف كالزَّطماف في الٌشعر الجاهمييكسؼ، حسني، عبد الجميؿ،  .َّٓ

 .ـ1988المصريَّة، القاىرة، 

، عيف (1)، ط المعتقدات الٌشعبيغ حكؿ األضرحغ اليهكدٌيغيكسؼ، سكزاف السَّعيد،  .َّٔ

 .ـ1997لمٌدراسات كالبحكث اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، مصر، 

، كزارة الثٌقافة الفمسطينٌية، راـ ا، (3)، ط مقاالت في الٌشعر الجاهمياليكسؼ، يكسؼ،  .َّٕ

 .ـ2001

، دار الثٌقافة العربٌية (5)، ط المأجد في المُّلغ كاألدب كالعمـكاليسكعي، لكيس معمكؼ،  .َّٖ

 .ـ1927لمٌنشر، يافا، 

 .ـ1992، دار الٌشركؽ، بيركت، (33)، ط المأجد في المُّلغ كاإلعبلـ___  .َّٗ

، دار المشرؽ، المكتبة (1)، ط معجـ األيماف المسيحياليسكعي، صبحي حمكدم،  .َُّ

 .ـ1994الٌشرقية، بيركت، 

، دار صادر، بيركت، (6)، ط تاريخ اليعقكبياليعقكبي، أحمد يعقكب جعفر كىب،  .ُُّ

 .ـ1995

 

 

 

: الرسائؿ الجامعيغ: ثاأينا
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كف كأبعاده في الٌشعر الجاهميأبك عكف، أمؿ محمكد عبد القادر،  .ُِّ ّى ، جامعة النَّجاح الٌؿٌّ

 .ـ2003الكطنٌية، نابمس، فمسطيف، 

غ الذَّطبيح كالقرباف البشرم كاأعكاساتها عمى الٌصراع الحضارم في بكريني، حسف محٌمد،  .ُّّ  صَّط

 .ـ2003، جامعة القدس، فمسطيف، فمسطيف

، جامعة اليرمكؾ، األردف، الفارس كالمكت في الٌشعر الجاهميحسف، خيرم صابر عكض،  .ُّْ

 .ـ1997

الٌصكرة الفأيَّطغ في المأهج األسطكرم لدراسغ الٌشعر الخطيب، عماد عمي سميـ أحمد،  .ُّٓ

 .ـ1996، جامعة اليرمكؾ، األردف، الجاهمي

، جامعة الٌنجاح الكطنٌية، نابمس، الٌشمس في الٌشعر الجاهميسمماف، كماؿ فكاز أحمد،  .ُّٔ

 .ـ2004فمسطيف، 

، جامعة النَّجاح الكطنيَّة، نابمس، الحيَّطغ في الٌشعر الجاهميعبد ا، محمكد صبرم،  .ُّٕ

 .ـ2003

 .ـ2001، جامعة القدس، فمسطيف، القبر في الٌشعر الجاهميعمراف، ركحي،  .ُّٖ

، جامعة القدس، فمسطيف، البطؿ في شعر عأترة بف شدَّطاد العبسيعكيضات، نايؼ،  .ُّٗ

 .ـ2000

 

 

 

 

 

: الٌدكريات: ثالثنا
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كح في الٌشعر الجاىمي، مجٌمة جامعة الٌنجاح الهامغ كالٌصدلالدّْيؾ، إحساف،  .َِّ ؛ صدل الرُّ

 .ـ1999، (2)، العدد 13لؤلبحاث، ـ 

، حزيراف، 15، مجٌمة جامعة الٌنجاح لؤلبحاث، ـ صدل عشتار في الٌشعر الجاهمي___  .ُِّ

 .ـ2001

، مجٌمة (دراسة في البنية الٌنمكذجيَّة)؛ القصيدة العربٌيغ كطقكس العبكرستيتكيفيتش، سكزاف،  .ِِّ

 .ـ1985، 1مجمع المُّغة العربيَّة، دمشؽ، ج

، (1) مجٌمة العمكـ اإلنسانيَّة، مجمىد بأيغ الٌطمميات في المعٌمقات،مرتاض، عبد الممؾ،  .ِّّ

 .ـ1998

: مكا ع اإلأترأت: رابعنا

الٌدكتكر إماـ عبد الفتاح : ، المعتقدات الٌدينية لدل الٌشعكب، ترجمة(1993)بارندر، جفرم،  .ِّْ

 .1993، أيار 173إماـ، عالـ المعرفة، العدد 

htt://www.Alkalema.us/konfoshoseyaa. 

 .الميرجاف البكذم بمعبد ببلمبرانع: بينغ، بانغ لي .ِّٓ

htt://www.Rmb.com.Cn/chpic/htocs/rmhb/arb/2002/02/6-3 htm. 
. مف قامكس األدياف، الشنتكيَّة، الككتفكشيَّة، الطبعة األكلى: (1999). السَّحمراني، أسعد .ِّٔ

 .دار النفائس، بيركت

htt:// www.bayynat.org/www/arabic/adian/konofoshoseyaa.htm. (1999) 

 .الكتاب الياباني المقدىس: عضيمة، محٌمد .ِّٕ

http:// www.nisaba.net/2y/reading2/alamikogigi.(htm 

 .الصابئة المنداء: جماؿ، خالد .ِّٖ

http://www.alkader.net/okt/kaladgamenl  

http://www.bayynat.org/www/arabic/adian/konofoshoseyaa.htm.%20(1999
http://www.nisaba.net/2y/reading2/alamikogigi.(htm
http://www.alkader.net/okt/kaladgamenl
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 .أيف مكاف الفمسفة المندائية مف الٌتراث اإلنساني: عبد اإللو: سباىي .ِّٗ

 http://www.mandaeanunion.or/history/AR 

 .تكرم كالٌشنتكٌية: كاتب مجيكؿ .َّّ

http://ar.wikipedia.or/wiki.). 

.  
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الصفحة المكضكع 

أ اإلهداء * 

ب اإلقرار * 

ج الٌشكر * 

د الممٌخص بالعربٌية * 

ز الممخٌص باإلنجميزٌية * 
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 193. رحمة العبكر مف الحاضر الميجدب إلى الماضي الجميؿ- 1

 219. الخمرة كاالندماج في المجتمع كالحياة االجتماعٌية- 2

 236. أثر الٌطقس في الٌصكرة الفٌأٌيغ: المبحث الثٌاأي

 239. الحركة في الٌصكرة الفٌنٌية- 1

 255. الٌمكف في الٌصكرة الفٌنٌية- 2

 275. الٌصكتي في الٌصكرة الفٌنٌية- 3

 286. الخاتمغ

 292: كتشمؿ:  ائمغ المصادر كالمراجع

 293. المصادر كالمراجع بالٌمغة العربٌية: أكالن 

 319. الٌرسائؿ الجامعٌية: ثانينا

 320. الٌدكرٌيات: ثالثنا

 320. مكاقع اإلنترنت: رابعنا

 321: المصادر األجنبٌية: خامسنا

 321. المصادر كالمراجع بالٌمغة اإلنجميزٌية- أ

 322المصادر كالمراجع بالٌمغة الًعبرٌية - ب

 323فهرس المحتكيات 

 


