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 تلقي النص الشعري الجاهلي لدى مصطفى ناصف

 من خالل كتابه :قراءة ثانية لشعرنا القديم
 أ/ معــرف رضـا

 الجزائر–جامعـة بسكــرة 
 

 ملخص:
حظي الشعر اجلاىلي بعناية خاصة من قبل النقاد، الذين طادلا مثلت ذلم نصوصو التحدي 
األعظم، فقد كاف ىذا الشعر على الدواـ موضع دراسة وفحص واستنطاؽ وإعادة تقوًن، ضمن ما 

والتأويل والتلقي، واإلعجاب،  واالستقراءينطوي عليو الفعل النقدي من مهمات متنوعة كالتحليل 
 .واالستجابةاؾ، واإلدر 

ومصطفى ناصف من أولئك النقاد الذين اىتموا بالنص الشعري اجلاىلي من خالؿ كتابو : 
قراءة ثانية لشعرنا القدًن، زلاوال يف فصولو الثمانية اقتحاـ عامل القصيدة ادلغلق العسَت، كاشفا عن 

دي، وبأي منهج مت ضع النقروائعو غَت ادلعلومة. فكيف يا ترى كاف التالقح بُت النص وادلب
  ؟التشريح

Abstract5 
Receive the Pre-Islamic era poetic texte for Mustafa Nasif through his 

book:  

A second reading of our old poetry 

Pre-Islamic poetry had a special attention by critics, whose texts 

have always represented the greatest challenge. This poetry has always 

been the subject of study, examination, questioning and re-evaluation, 

including the critical act of various tasks such as analysis, 

extrapolation, interpretation, reception, admiration, cognition and 

response. 

And Mustafa Nasif of those critics who were interested in the Pre-

Islamic text through his book: a second reading of our old poetry, 

trying in the eight chapters to break into the world of the poem closed 

hard, revealing his unknown masterpieces . How, then, was the 

reconciliation between the text and the critical, and in what approach 

was the autopsy? 
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  :مقدمـــة

يعد الدكتور مصطفى ناصف من الرواد الذين اىتموا بدراسة القصيدة العربية يف عصر ما قبل 
البالغة واألسلوبية  بُت بآليات نقدية تراوحت ما معينة مستعينااإلسالـ بوصفها رموزا ذلا دالالت 

  . التفكيكية والتأويلية و األسطوريةو 
فعنده ما من عصر بلغ تأثَته يف رلرى األدب العريب مبلغ األدب اجلاىلي، فهو أشبو بالبؤرة اليت 

 . انصهر فيها األدب العريب
إمنا  و األدب اجلاىلي ليس حلظات عابرة يف حياة األدب العريب ،وليس عصرا من عصوره،

 ب اجلاىلي حقيقة مهمة يف حياة األدب العريب ،إذ نشأ ىذا األخَت من ذلك األدب اجلاىلي،األد
 .(1)ومنت الشجرة وترعرعت لكن جذورىا ثابتة يف تربة األدب اجلاىلي 

ة منها : كيف تقرأ ويأيت كتاب مصطفى ناصف النقدي يف إطار اإلجابة عن مجلة من األسئل
 .ذه القراءة ؟ وما ىي زلصالهتا ؟؟ وما ىي آليات ىالشعر اجلاىلي

و يتعامل مع  باستمرارو حديثو، نقد جيدد آلياتو  قدديو  فالشعر اجلاىلي يف نظره مل يبلو النقد 
 . : تنظَتي وتطبيقيالنص من مستويُت

و الرواية و الصدؽ والكذب  كاالنتحاؿارتبط الشعر اجلاىلي يف النقد القدًن بقضايا معينة  
وشرؼ ادلعٍت و اجلودة والفحولة، ووضعت يف ذلك مؤلفات كثَتة بداية بكتب الطبقات وصوال إىل 

 . الغزارة بالتنوع و اتسمتمدونات القرف الرابع اذلجري اليت 
أما النقد احلديث يف تعاملو مع النص اجلاىلي ارتأى استحداث قضايا جديدة تنهض على مجلة 

واللغة اجلمالية،  ،والصورة الفنية ،وبالغة اخلطاب ،واالنسجاـ ،والداللة ،ادلفاىيم مثل البنيةمن 
والتقليد والتجديد،  ،مصطلحات مثل القدًن واحلديث استدعاءولعل ىذا النوع من النقد أدى إىل 

ويفضل أف يستبدذلا  ،ال تليق بقراءة الًتاث اجلاىلي -حسب مصطفى ناصف -وىي مصطلحات
 .(2)عبارة "اجلدؿ والدراما ادلفيدة بُت ادلاضي و احلاضر "ب

مل يكن مصطفى ناصف الوحيد الذي سعى لقراءة الشعر اجلاىلي وإمنا ىناؾ جهود كثَتة يف 
القيس حملمد عبد ادلطلب، و  قراءة ثانية يف شعر إمرئ ىذا الباب منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر:

والرؤى ادلقنعة ضلو منهج بنيوي يف دراسة الشعر  ،قراءة جديدة لشعرنا القدًن لصالح عبد الصبور
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 اجلاىلي لكماؿ أبو ديب، و ادلنهج األسطوري يف تفسَت الشعر اجلاىلي لعبد الفتاح زلمد أمحد،
  قبل اإلسالـ بأدب ما اىتمتوغَتىا من ادلراجع اليت  ،والشعر اجلاىلي حملمد النويهي

ويقًتف "تعامل ىؤالء النقاد مع نصوص الشعر اجلاىلي جبملة من ادلداخل اليت تتوازى وتتقاطع 
 .(3) وتتدارؾوتتعاوف 

جو مدرسة د على أدوات وآليات تنطلق من مو وقراءة الشعر اجلاىلي يف النقد احلديث تعتم
واألسطوري، مستندة إىل آراء  ،والبنيوي ،فسينقدية معينة تتواتر يف معظم األحياف بُت الن

 . وادلشتغلُت بالرموز واألساطَت  ربولوجيُتاألنثاللسانيُت وعلماء النفس و 
حضارية وثقافية زبتلف  اىتماماتوالنكوص النقدي للنص الشعري اجلاىلي ينبثق من 

القارئ الناقد ادلتعامل مع النص اجلاىلي وبالضرورة زبتلف األىداؼ ادلتوخاة من فعل  باختالؼ
 . القراءة ذاهتا

فهذا أدونيس يقوؿ : غَت أف ما أمارسو يف أفق من إعادة النظر والتساؤؿ يف معزؿ عن الكالـ 
بوصفو حدسا السائد على الشعر اجلاىلي ويف إطار العمل على كتابة تاريخ جديد للشعر اجلاىلي 

 .(4)ا، أي بوصفو نظاما فنيا للمعٌتوتعبَت 
فبُت احلدس والتعبَت والنظاـ الفٍت للمعٌت حياوؿ أدونيس رسم تاريخ جديد للشعر اجلاىلي دبنأى 
عن كل ما أّلف وكتب عنو، ويف نفس السياؽ صلد زلمد عبد ادلطلب يف دراستو لشعر إمرئ القيس 

الثانية.....قد وضعت أمامنا كثَتا من احلقائق الداللية غَت أف  "ال شك أف القراءة يقوؿ ىو اآلخر
ىو سبايز يف وسيلة الوصوؿ إليها، إذ أف ىذه الوسيلة تعتمد بالدرجة  التمايز الذي ديكن أف يكوف

وزلمد عبد ادلطلب عندما يطرح مصطلح الوسيلة وكأنو يناقش  (5)خل الذي تراه األوىل على ادلد
ولعل ريتا عوض ىي األخرى ال زبتلف عن  يف سرب دىاليز النص اجلاىلي مسألة ادلنهج ادلتبع

ودرلو يف الًتاث احلضاري العريب احلي ،  سابقيها يف الدعوة إىل نفض الغبار عن الشعر اجلاىلي،
جديدة تربز أمهية الشعر اجلاىلي من  اذباىاتوذلك بتحويل مسار الدراسات األدبية العربية يف 

دالالتو ادلتوالدة وجالء  اإلجيابيةذلك بزيادة الوعي بو وتفجَت طاقاتو حيث ىو عمل فٍت و 
 .(6)وادلتكثّرة"

فصل بيننا ويكوف أيضا التسلل للشعر اجلاىلي عن طريق كسر "احلواجز النفسية والعقلية اليت ت
 .(7)وبُت القصائد اجلاىلية 
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حسب مصطفى ناصف كسر احلواجز الفاصلة بيننا وبُت الشعر اجلاىلي ال يتأتى إال بالقراءة 
من كتاب فجر اإلسالـ لطو حسُت يرد فيها على أولئك الذين نظروا  استعارىااحلسنة وىي عبارة 

 للشعر اجلاىلي نظرة سطحية فهم "يعيبوف األدب العريب دوف اف يفصحوا عما يريدوف، وىم مل
 .(8)األدب العريب قراءة حسنة" يقرأو

والكتاب يف رلملو جاء إلثبات خطأ "النظرية ادلتداولة اليت تزعم أف الشعر اجلاىلي كاف ساذجا 
 .(9)العرب بغَتىم من األعاجم إىل طور أرقى" اختلطحينما  انتقلبدويا ال غور لو مث 

بقيمة  واستخفاؼ ،هتوينذىب إليو بعض الباحثُت احملدثُت من  إف مصطفى ناصف رفض ما
ربت ما أمسوه  ،يسيء ذلذا الشعر او ذلذا العصر األديب ككل وبًتكيزىم على كل ما ،الشعر اجلاىلي

وظفت ألجل تقويض األدب اجلاىلي أين " جعلوا فكرة  لسلوكياتباجلاىلية األخالقية ادلتتبعة 
د البنات ولعب ادليسر، ونظروا إىل ىذه أوكذلك جعلوا و  يسمونو التحلل، اخلمر مثال عالمة على ما

. بيد أف  (10)نهى الناس عن مثل ىذا السلوؾ"نظرة الواعظ الذي جيب أف ي االجتماعيةالظواىر 
ىذا غَت صحيح، فاألدب اجلاىلي ديكن أف ينافس أي أدب آخر إذا أحسنا قراءتو، عندىا فقط 

كما قالوا . واحملبة    (11)قليلة يف رماؿ كثَتة"أمامنا وافر احلظ من العمق والثراء، وليس " دررا  يبدو
عما ال ء ادلر   خَت "يف اف يكتب شرط الـز للمعرفة والقراءة حسب مصطفى ناصف إذ ال

 (12)حيبو"
تأثره بو باد أكثر يف صلد أف مصطفى ناصف عن طو حسُت فكرة القراءة احلسنة،  اقتبسمثلما 

من ىذه الفلسفة يف التشكيك يف كل ادلسلمات والثوابت اليت  انطلقإذ  مسلك الشك، انتهاجو
 و ،واالستنباط ،االستكشاؼقوامها  ،منتهجا لقراءة جديدة بالشعر العريب القدًن التصقت
من رلموعة الفرضيات قصد الربىنة عليها وعدـ التسليم للمعطيات الثابتة  االنطالؽ و ،االستقراء

مصطفى  اتبعووىذا يقودنا طوعا للكالـ عن ادلنهج الذي  ىلي،واألحكاـ اجلاىزة عن الشعر اجلا
 .ناصف يف كتابو قراءة ثانية لشعرنا القدًن
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 : المنهج النقدي في الكتاب
عاما دوف  استعماالمصطلح ادلنهج  استعماؿإف الذين يقرؤوف النصوص القددية دييلوف إىل 

على عاتقهم  يأخذوادوف أف  ،منهجاويتقصدوف تسمية الفعل النقدي ادلنجز بصفتو  زبصيص،
وسبب ىذا أف احملقق أو الدارس للًتاث ال ديلك  ،عبء ربديد مفهـو ادلنهج من اجلهة النظرية

فادلنهج من  نظرية خاصة يلتـز هبا من جهة، وليس لو تصور دقيق دلا يراه منهجا من جهة أخرى،
ادلعٌت وربقيقو، والتعامل  استنباطكيفية   ىذا ادلنطلق ىو حبث يف الثقافة وادلعرفة الشعرية من حيث

 .وربليل ادلكونات البالغية اجلوانب الشكلية واجلمالية للشعرمع 
ديكن أف يفهمو ويراه الباحث بشكل عاـ دوف  فادلنهج ىنا ليس لو ربديد إمنا يشمل كل ما

الكالـ عن  نراه عند ومثاؿ ذلك ما ،دعم نظري مسبق يرتب العالقات بُت مستويات ادلنهج نفسو
ادلنهج النفسي عند العقاد أين يصَت ادلنهج خليطا من شلارسات دلناىج متباينة، فهي تارخيية تارة 

 .ونقدية تارة أخرى، ومجالية أحيانا ونفسية أحيانا أخرى تفرض مواجهة سياقات متعددة
قد يرى البعض "أف ادلنهج ال يكوف منهجا وىو يشمل شلارسات سلتلفة يف ادلنطلقات 

 (13). زلتواه النظري" استخالصواإلجراءات وإال دؿ ذلك على تعميم ال جدوى من 
ومصطفى ناصف من ىذا النوع من النقاد الذين تفتقر دراساهتم للتوثيق العلمي اليت ىي السمة 

هبا كتابات  اتسمتاألساسية للمنهج لكنها يف نفس الوقت بعيدة عن الذوقية التأثرية اليت 
 . واف أمثاؿ العقاد وادلازين وعبد الرمحاف شكريأصحاب مدرسة الدي

مصطفى ناصف مل يصرح بادلنهج النقدي الذي اتبعو يف زلاورة النصوص الشعرية اجلاىلية إال 
ما جاء اعتباطا عندما أشار للمنهج النفسي يف قولو "لقد ازبذت يف ىذه الكلمات موقفا أشبو 

 اعتمدهة ال صلد أي إشارة صرحية للمنهج الذي وماعدا ىذه العبار  (14)دبواقف التحليل النفسي
وادلعروؼ أف النقد النفساين " ظل يتحرؾ ضمن مجلة من ادلبادئ منها ربط  ،مصطفى ناصف

النص بال شعور صاحبو، مع افًتاض وجود بنية نفسية ربتية يف ال وعي ادلبدع تنعكس بصورة رمزية 
 .(15)لبنية الباطنيةح دوف استحضار اال معٌت ذلذا السط على سطح النص،

مصطفى ناصف لعبارة أشبو للتحليل النفسي تعٍت انو مل يتبع ادلنهج النفسي سباما،  استعماؿإف 
بنا األمر للبحث ضمنا عن منهج يقًتب من ادلنهج النفسي ويشمل ما أورده الناقد  حدىلذلك 

لنصل يف  من مصطلحات الالوعي الفردي واجلماعي الشائعة يف كتاب قراءة ثانية لشعرنا القدًن،
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كتبو ناصف مصطفى، وىو ادلنهج األسطوري فالعناصر  النهاية دلنهج نراه األنسب يف وصف ما
للمنهج  (16)رائية ادلبثوثة يف تضاعيف الكتاب تعكس وتتفق مع اجلانب ادلرئيواألدوات اإلج

 . األسطوري
يسمى  لقد طبق مصطفى ناصف يف كتابو "قراءة ثانية لشعرنا القدًن" ادلنهج األسطوري أو ما

فهذا النقد يتصل يف جذوره دبا كتب يف أواخر  أو نقد النماذج العليا، األنثروبولوجيأيضا بادلنهج 
 القرف التاسع عشر ميالدي ومطلع القرف العشرين حوؿ األسطورة وعالقتها بالثقافة، ومن ذلك ما

يف كتابو الغصن  James George Frazerاإلصلليزي السَت جيمس فريزر  األنثروبولوجيذكره 
، وما تضمنتو نظريات عامل النفس 1111-1880بُت  عشر جزءا ما اثٍتالذىيب الصادر يف 

ربت ما أمساه بالالوعي اجلمعي الذي تستقر فيو الصور  Carl Jungالسويسري كارؿ يونج 
البدائية أو النماذج العليا اليت سبثل بدورىا رواسب نفسية لتجارب اإلنساف البدائي واليت تعرب عنها 

 (17).ذلك األعماؿ األدبية لدى اإلنسافاألساطَت واألحالـ واألدياف والتخيالت الفردية وك
يتحقق النقد األسطوري لألدب حُت يتجو الناقد أو الباحث ضلو دراسة العالقة بُت الالشعور 

أو باألحرى يتجو ضلو الكشف عن أساطَت  ،اجلمعي وتصورات اجلنس البشري البدائية واألثر األديب
جهود الكثَتين من أمثاؿ:  االذباىاتذه اجلنس البشري اليت تكمن وراء األدب، وقد سارت يف ى

فوبوكُت، فرانسيس فَتجسوف، نرسوب فراي، وفيليب ىولرية، وروالف بارت ، وسوزاف الصلر، 
الشهَت كلود ليفي شًتاوس الذي حاوؿ دراسة األساطَت يف ظل  االجتماعيباإلضافة جلهود العامل 

 (18).بنيوية أنثروبولوجيةمفاىيم 
 انتقلعلى فكرة أف الالشعور اجلمعي ىو منبع اإلبداع بصفة عامة  فالنقد األسطوري يقـو

ومظاىر ذلك الشعور تبدو واضحة يف األحالـ  بالوراثة إىل األشخاص حامال خربات األسالؼ.
 .ويف األساطَت والطقوس والعادات والديانات والشعائر

فمنذ النصف األوؿ من  ،كما حظي ادلنهج األسطوري يف النقد العريب باىتماـ شديد
سبعينيات القرف العشرين لقي ىذا ادلنهج حفاوة بالغة، ورواجا عظيما ال يقل بأية حاؿ عما حظي 
بو ادلنهج النفسي، وكاف الشعر اجلاىلي ىو زلور الدراسات النقدية القائمة على ادلنهج األسطوري، 

لتطوير ادلناىج يف دراسة  -يحُت وضع كتابو يف الشعر اجلاىل -ولعل دعوة الدكتور طو حسُت
من اىم  ،، وتأصيل نصوصو االنتحاؿاألدب العريب القدًن، وتنقية الًتاث األديب من شبهة 
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الدعوات اليت القت رواجا ودفعت النقاد إىل كسر حاجز الرىبة والقداسة ذباه الشعر القدًن 
عنصرا ىاما من عناصر  باعتبارىاباألساطَت  اىتمبإخضاعو دلناىج البحث احلديثة، خاصة أنو 

 .(19)الًتاث اليت ال يفهم بدوهنا
فهناؾ أساطَت ذات  ،تعلق بادلظاىر الطبيعية وال دياري أحد يف الثراء األسطوري العريب خاصة ما

وأساطَت ذات صلة بالنار  الصلة بالًتبة واحلجارة واجلباؿ، وأخرى ذات صلة بادلاء ومنابع ادلياه،
والريح، وأساطَت تقـو على احليواف واجلاف وغَتىا من األشكاؿ اليت  وبالشجر والنبات وباذلواء

 .تتخذىا االساطَت العربية
نذكر كتاب األساطَت ألمحد كماؿ زكي،  ،األساطَتب االىتماـومن الكتب اليت عكست    

واإلسالـ وملحمة اخللق واألسطورة لًتكي  واألسطورة عند العرب يف اجلاىلية حلسُت احلاج حسن،
علي الربيعو، ومضموف األسطورة يف الفكر العريب خلليل أمحد خليل الذي يعد من أوائل ادلفكرين 

و تظهر فكرة  الرموز األسطورية ادلًتسبة  العرب الذين طرحوا أسئلة األسطورة على الثقافة العربية،
ونج باإلضافة لفكرة النماذج العليا، يف تأكيد مصطفى يف الالوعي اجلمعي اليت قاؿ هبا كارؿ ي

 باالعتمادناصف أف الشعر العريب القدًن ال يعوؿ يف شرحو على الظروؼ اخلاصة للشاعر وإمنا 
على "ضرب من الطقوس أو الشعائر اليت يؤديها اجملتمع أو تصدر عن عقل مجاعي ال عن عقل 

يوشك أف يكوف على ىذا النحو، دبعٌت أف  -كلو -لي فردي أو حالة ذاتية، واحلق أف الشعر اجلاى
يف مواجهة  التزاموالشاعر هبذه الطقوس والشعائر نابع من  واشتغاؿ.(20)مراميو فوؽ ذوات الشعراء"

غامض  ارتباطتزاـ من لرلتمعو" فالشاعر من حيث ىو فناف يوشك أف يكوف ملتزما، ويأتيو ىذا اإل
يف العصر القدًن يشعر أف اجملتمع يوجو أفكاره إىل حيث  وكل نابغة حباجات اجملتمع العليا،

 .(21)يريده"
إف مصطفى ناصف هبذا الكالـ يرى أف الشعر لوحة ال يرمسها الشاعر لوحده وإمنا ىي لوحة 

إليو عرب قناة  انتقلتيتعاوف يف رمسها كل اجملتمع من خالؿ تراكمات الثقافات السابقة اليت 
الالوعي اجلمعي الذي ىو "ذلك اجلزء من النفس الذي يدين يف وجوده  لعامل الوراثة النفسية 
وينشأ اساسا من األمناط العليا ،وىي اشكاؿ زلددة يف النفس موجودة وجودا قبليا، وكل شكل 

فينا كما وقعت يف منها حيمل جزءا صغَتا من نفسية اإلنساف، قدره، بقية أفراحو وأحزانو، تتكرر 
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حياة أسالفنا، وحُت يقع ادلوقف النمطي األعلى  ينتاب الفرد شعور بأنو يف قبضة قوة خارقة، ويف 
 (22)ىذه اللحظة مل يعد فردا، بل اصبح اجلنس البشري كلو، ألف صوت كل البشر يًتدد فيو"

متفتحا على نقدي إف فكرة التوارث الفكري من منطلق الالوعي اجلمعي ذبعل من الفعل ال
األدبية، وكأنو مشروع حوار بُت  االستمراريةوتصبح اللغة النقدية عامال من عوامل  العصور ادلختلفة

وال يفهم من ىذا أف الكالـ النقدي صار صورة تالية  ،العصور وبُت الثقافات ادلاضية واحلاضرة
واحلركية اليت  (23)موضوعية اللغة اإلنسانية متحركة" لصورة أخرى سابقة مقررة وإمنا "ىو الذي جيعل 

يتوخاىا مصطفى ناصف ىي حركية ضمن النسق التارخيي ادلتخطي لعتبات الزمن ضمن مشروع 
احلوار والتفاعل " بُت النص والقارئ، وبذلك ذباوز النظرة  النقدي القائم على فكرة االنفتاح

 .(24)نص"الو إما قطب فاعلية  ،ئالقار  استجابةاألحادية اليت تغّلب إما قطب 
إف القراءة اليت يطلبها مصطفى ناصف واليت وصفها بالثانية زبتلف عن القراءة العادية اليت ألفها 
النقاد احملدثوف، إهنا قراءة "لتحسُت النص ووضعو ضمن حركة التاريخ والتحوؿ، ذلك أف النص 

زمٍت عرب مسار احلركة  وانفتاحفعل ربوؿ  يبقى زلدودا بزمن الكتابة، خبالؼ القراءة اليت تعترب
 .(25)التارخيية "

جهود نقاد آخرين أمثاؿ  استلهاـإف توظيف مصطفى ناصف للمنهج األسطوري مل دينعو من 
وكذا ولفغانغ آيزر  Hans Robert Jaussأصحاب نظرية التلقي ىانس روبرت ياوس 

Wolfgang Iser تعلق بكتاب ىذا األخَت فعل القراءة، واحلديث عن آيزر حييل  خاصة ما
، فتأثر مصطفى ناصف باد جدا  Roman Ingarden ضرورة على جهود ريتشاردز وإصلاردف

باإلضافة  ،ولعل تضمُت عنواف كتابو دلصطلح القراءة أفضل دليل على ىذا التأثر ،يف كتابو
 .ربليالت وتأويالت ألجياؿ نقدية متباينة ستعراضوالفكرة التعاقب والتزامن من خالؿ  الستثماره
سطح اللغة  اخًتاؽايضا افكار ادلنهج الفيلولوجي الذي تقـو القراءة فيو على " استلهمكما 

بُت قراءة مصطفى ناصف  االختالؼ، فادلعٌت ىو اذلدؼ ألي قراءة ،  (26)لبلوغ ادلعٌت"
ىي أف ىذه األخَتة تتوخى ادلعٌت الوحيد  Michael Riffaterreوفيولولوجية مايكل ريفاتَت

بينما قراءة ناصف تتقصد تعدد القراءات، إال أهنما يتفقاف يف أف الظاىرة األدبية تقـو على "جدلية 
 .مساعدا للتاريخ باعتبارهبادلاضي  االىتماـباإلضافة إىل  (27)"والقارئبُت النص 
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  :القضايا النقدية في الكتاب
قبل اإلسالـ على أهنا رموز ذلا  ف مع القصيدة العربية يف عصر مالقد تعامل مصطفى ناص

دالالت معينة، إذ كشف عن دالالت الطلل والفرس والناقة وادلطر وغَتىا من الظواىر الشائعة يف 
يف الالشعور اجلمعي، فأسس للرمز ورأى  Carl Jungالشعر اجلاىلي معتمدا على نظرية يونج  

وجودىا تتحرؾ حركة حرة وتتمتع بأصالة غريبة، كما أوضح احلاالت أنو صورة مستقلة يف 
من رلموعة  واالنطالؽ ،واالستقراء االستنباطوادلتناقضة عن طريق  ،والغامضة ،السيكولوجية ادلعقدة

من الفرضيات قصد الربىنة عليها وعدـ التسليم باألحكاـ اجلاىزة يف الشعر اجلاىلي و من القضايا 
   :ادلطروقة نذكر

 : اءـــــــــالتراث وفكرة النق
ىي إحساسو الشديد بنقاء األدب اجلاىلي باعتبار  ،ادلسلمة اليت انطلق منها النقد العريب القدًن

اليت تعد مثاؿ اللغة العربية النقية، وقد ظل ىذا االعتقاد  ،أف ىذا األدب كتب بلغة القرآف الكرًن
 .سائدا عرب التاريخ يتمتع بقدسية شكلت مظهرا من مظاىر صحة األدب العريب وعافيتو

وبقي نقاء األدب اجلاىلي حاجزا منيعا للذود والدفاع عن مالمح احلياة العربية ضد بواعث 
يب ىو التعبَت عما يشبو صمود العقل العريب وسط الغزوات فقد كاف نقاء األدب العر  التطور والتغَت،

إذ رفعو إىل حد  ،الثقافية اليت تأتيو من كل مكاف وىو إىل حد بعيد يشبو عمود الشعر للمرزوقي
 .عمود الدين حبيث يصبح احلياد عنو بدعة من البدع

اد وعبد الرمحاف العق ،لذلك نرى مصطفى ناصف يهاجم احملدثُت من أمثاؿ رواد مدرسة الديواف
ألهنم كانوا من الثائرين على نقاء الطبع الذي ىو بالطبع نقاء الشعر  ،شكري وعبد القادر ادلازين

 .اجلاىلي وجوىر التفكَت ادلوروث، ومنقطعُت عن اإلحساس بادلاضي العريق
ا موطن الرداءة اليت ال يدافع عنها أي أحد، كما أف ىذ - الًتاث أي -فهم يروف يف ادلاضي 

ادلاضي رسخ مبدأ عبادة اللغة والتلذذ باستعماذلا، عبادة تكوف مع زواؿ دفعة احلياة وانقباض 
 .السلطاف، وعجز الفكر عن سيطرة الواقع

كما رفضوا الشعر اجلاىلي انطالقا من فكرة الشبو، فهذا الشعر عندىم متشابو وكأنو مقروض 
، (28) النبوءاتوع من الوحي وضرب من يف قوالب مصبوبة، بينما الشعر احلقيقي حسبهم ىو ن

 .ملتمسُت يف ذلك مفاىيم ادلدرسة الرومانتيكية يف االعتزاز بالذات والوجداف
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فالذات ىي ادلظهر الفردي للعبقرية وال ربتاج إىل أف تبعث من ادلاضي، ألهنا منحة أو معجزة 
 .خارقة خارجة عن حدود التيار ادلتصل أو الواصل بادلاضي العريق

على الشعور ال اللغة، والتفاعل أو ادلزاوجة بينهما مرفوض عندىم،  االعتمادفضل احملدثوف لقد 
ذلك اف الشعور أو الوجداف حقيقة سابقة، وحقيقة منفصلة عن اللغة، فنغم الفردية كاف متواجدا 

 .وعاليا دائما يف مجيع األذىاف
من  االرتدادزمن الشعر اجلاىلي وإمنا إىل ادلاضي البعيد إىل  االرتدادومنطق التقوًن عندىم ليس 

 .أو اإلقباؿ من الشخصية على الشعر ،الشعر إىل الشخصية
التجديد عند احملدثُت مفهومو مرادؼ للشعور باحلرية القومية واحلرية الفردية، ولتقويض أصوؿ 

حسب  .(29) فكرة الرداءة أو مصطلح الرداءة ألجل ىدؼ تصحيح الذوؽ ابتكرواالشعر اجلاىلي 
تصرحيهم. وتصحيح الذوؽ يكوف بتخَت وإخراج طائفة من النماذج الشعرية اليت تعارؼ الناس على 
رداءهتا وإدخاذلا حيزا مباينا أال وىو اجلودة. فالرداءة فكرة سيطرت على عقوؿ أصحاب مدرسة 

ءة عندىم الديواف الذين عدوىا السبيل الوحيد لتصحيح اإلحساس بالًتاث وبادلاضي، وتقًتب الردا
الصنعة، إذ تعد عندىم نقيض الطبع والوالء للذات أو الصدؽ، وىي  من مصطلح نقدي آخر وىو

ولعل ابا نواس عندىم من النماذج القليلة اليت  أف يقتحم الشاعر ادلعاين ويعتسف اخلواطر.
إىل الذات، فهو شاعر جذاب من حيث عالقة شعره  االنتماءالًتاث واليت تعكس  احتضنها

يف ادلقارنة وادلماثلة  االذباهالرومي أيضا، وقد أسهب أصحاب ىذا  ابنصيتو، باإلضافة إىل بشخ
 .(30)إىل إضفاء نور الشعر -أي ادلقارنة  -وىي عند مصطفى ناصف أيسر السبل 

ورغم توشح أصحاب مدرسة الديواف بوشاح الرومانسية إال أف مصطفى ناصف يرى اف الوالء 
يل على الرومانسية يف صورهتا اليت وضعها ذلا األوروبيوف من أمثاؿ كولوريدج ادلبالغ فيو للمشاعر دخ

Samuel  Taylor Coleridge  الذي تكلم عن النشاط اخليايل من حيث قدرتو على
تشذيب ادلشاعر حىت تصل إىل القدر ادلناسب يف حدود وحدة العمل الكاملة وقد قاؿ هبذا أيضا 

 William . وكذا وردزورث Thomas Stearns Eliotإليوت  .سات .
Wordsworth    

ذىب إليو أصحاب مدرسة  الديواف أدى إىل خلخلة العالقة بُت احملدثُت والًتاث، ذلك  إف ما
 .أف الًتاث أكرب من كل ذات مفردة وىو صورة دائبة التنوع لعلو الكل على الذوات
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كعبة بعدا فكريا عميقا يدحض على أستار ال ويرى مصطفى ناصف يف تعليق القصائد اجلاىلية
جاء بو أصحاب الديواف يف شاف الفردية وتأليو اللغة، فالتعليق " تعبَت رمزي مهم عن أف اجملتمع  ما

اجلاىلي يدرؾ أف لو مطالب ربقق فكرة احلياة النامية، و كاف دييز بُت الرؤية الشخصية اخلالصة 
ىو عرضي يتصل  ماعلى  -ىو قواـ الثقافة و  -، وبعبارة أخرى دييز الشعر االجتماعيةوالرؤية 

ىو جوىري يتصل حباجات قومية باقية، ىذا التعليق تعبَت رمزي سلتصر  حباجات مؤقتة طارئة، وما
من قبيل  -عندىم  -ومل يكن ذبويد الشعر  ع اجلاىلي عن مقومات أفضل للحياةعن حبث اجملتم

 .(31) الذي يبٍت اجملتمع"ذبويد احلرؼ خاصة، بل كاف نفاذا إىل العامل الثقايف
وللذود عنو يف نفس  لدراستوإف نقاء األدب اجلاىلي ىو السبب الرئيسي الذي جيتذب النقاد 

الوقت، ولعل ىذا النقاء ال يهدد صفاءه وقدسيتو إال شيئُت مها: العاطفة الشخصية اليت تعد خطرا 
 .الوافدة اليت ال ربمل يف عروقها دما عربيا الثقافاتوكذا  ،على الوالء
 :رةـــــن الطقس والشعيــــــالطلل بي

معلقة زىَت بن أيب سلمى اليت  استحضارينطلق مصطفى ناصف يف دراسة الطلل من خالؿ 
 : مطلعها

 جبومانة الدراج فادلتثلم                        أمن أـ أوىف دمنو مل تكلم
 : وكذا معلقة لبيد اليت يقوؿ فيها

 دبٌت تأبد غوذلا فرجامها                     عفت الديار زللها فمقامها
 ،وتأويلهما تأويالت بعيدة باعتبارمها مجلة من الرموز األسطورية البيتُت ويذىب يف تفسَت

يف الالشعور اجلمعي  فردية، تعرب عن النماذج العليا الراسخة تفاألطالؿ عنده ظاىرة مجاعية وليس
حسب كارؿ يونج، ىي ذبربة فنية قائمة على التكرار لدى مجيع الشعراء لتعرب عن طقس قائم على 
التذكر الذي ىو فريضة مهمة  ال يستطيع أف يفرط فيها أي شاعر، وال معٌت للشعر وادلعرفة إف مل 

 .يكونا مقرونُت بقدسية الذاكرة
اليت  األنثروبولوجيةطابع األسطوري ضمن الرؤية فمصطفى ناصف يضفي على األطالؿ ال

إىل سيكولوجية الالشعور اجلماعي الذي حييل على فطرية اإلنساف  ،تتجاوز التحليل النفسي الفردي
 . ، وادلًتسبة يف عقلو الباطنال شعورهثوابتو ادلخزنة يف  و
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للطريق، وال بدء إال  فاألطالؿ والرسـو البالية ىي بقايا ادلاضي وىي العالمات األوىل     
  -وىو ذاكرة اجملتمع  -ووىل فالشاعر  انتهىبادلاضي، ىذا ادلاضي الذي يبدو ألوؿ وىلة، أنو قد 
من قبل  -أي الشاعر  -يزوؿ، فهو موكل  عندما ينهض لكي يتذكر األطالؿ جيد ادلاضي حيا ال

لشعائر أو صالة يشًتؾ فيها ادلستمر ببعث ادلاضي. وكأف األمر شعَتة من ا االحتفاؿاجملتمع يف 
 .فهم على الدواـ يرتلوف أغنية ادلاضي من خالؿ تذكر الطلل اجملتمع اجلاىلي كلو،

  وقد اثار أيضا مصطفى ناصف قضية البكاء على األطالؿ من خالؿ بيت إمرئ القيس الشهَت
 بسقط اللوى بُت الدخوؿ فحومل                ك من ذكرى حبيب ومنزؿ بقفا ن

وظيفة  فالبكاء ىنا ليس حزنا سلبيا، وليس ىزدية أماـ ادلوت، فاحلياة ديكن أف تظل منتصرة و
العقل يف ىذه احلالة وظيفة إجيابية، فهي دعوة غامضة إىل تغيَت النظر إىل ادلاضي أو دعوة إىل مبدأ 

والسيوؿ  احلياة من حيث ىي نشاط وفاعلية. ىناؾ قوة خفية للحياة زبدمها تلك الريح استمرار
 .لبث احلياة فيهاتاب األطالؿ ليس إلزالتها وإمنا اليت تن

. فتلك الرياح والسيوؿ وبقايا (32) إهنا فلسفة الشعر كما يقوؿ ناصف اليت تفوؽ فلسفة التاريخ
ومصطفى  اليت ترـو األطالؿ تبعث فيها احلياة وذبعلها طقسا للحياة، واأليقافاآلراـ واألثايف والفنا 

عاًف مشكلة ادلصَت من خالؿ الوقوؼ على األطالؿ إمنا طرح سؤاؿ الوجود وىو  ناصف عندما
وجودية" من رحم ادلوت وكأننا أماـ فلسفة و ىو سر احلياة؟؟؟؟؟ فاحلياة تولد  دلاذا ضليا؟؟؟؟ أو ما

" اليت تفضي إىل أف الشاعر اجلاىلي فهم أف " وجوده ىو Martin Heidegger ىيدجر
  -أي  الطلل  -وجود ضلو ادلوت، وألنو متمسك باحلياة فإنو يصر على بعثها يف ىذا ادليت 

 .(33)الطلل" إىلفتتحوؿ مفردات الطلل إىل تعويذة سحرية تعيد احلياة 
 .(34)ل عبارة "شعر التفلسف"لقد أطلق صالح عبد الصبور على ىذا النوع من التفسَت والتأوي

وكأف الشاعر يقوؿ يف قرارة نفسو وىو واقف يف مواجهة األطالؿ" ماداـ كل شيء ديوت 
ويتفتت من ىذه ادلعرفة، وثبتت دقائقها يف وجداين وخلدي، فأنا إذف أعيشها يف كل حلظة، فكأين 

 . (35)أموت كل حلظة، أو كأنٍت أعيش مويٍت "
 : خرى كبيت معلقة زىَت الذي يقوؿومن قراءة بعض األبيات األ

 .ي نواشر معصمػػػػػػمراجيع وشم ف                 اػػػػػػػػػػػػػا بالرقمتيػػن كأهنػػػػػػػػدار ذلو 
 : وكذا بييت معلقة لبيد اللذاف يقوؿ فيهما
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 .ػػاػػػػػػا أقالمهػػػػػػػػػد متوهنػػػػػػػػػػػػزبر ذب                 وؿ عن الطلوؿ كأهناوجال السي
 .اػػػػػػػػػػػػػػػػػكففا تعرّض فوقهن وشامه                 امشة أسف نشػػورىارجع و  أو

 : وبيت طرفة بن العبػػػد
 .تلوح كباقي الوشم يف ظاىر اليد                   ة أطالؿ بربقة ثهمد    ػػػػػػػػػػػخلولػ

ة وليس صورة بالية، وكلما عرض ذلا وىو صورة رلدد ،فالشيء الظاىر يف األبيات صورة الوشم
البلى أتيح ذلا أف تبعث وأف تتجدد، وىذا الوشم ليس موقوفا على شاعر دوف آخر، فهو جزء من 

، فاألطالؿ تعود بعودة الوشم وذبدده، ومنو االحتفاؿادلَتاث  الذي وجدنا الشعراء حيتفوف بو غاية 
اف احلياة يف ، فهما تعويذتاف تبثمن خالؿ الكتابة والوشم ،تعدو األطالؿ فكرة حياة ال موت

وفق  -الطلل. وذلك عرب قناة الزمن، فالرمز الكامن " يف الوشم والكتابة جعل الشاعر اجلاىلي 
ومن ىنا  ،يكامل بُت ادلاضي وادلستقبل ليبعث احلياة يف األشياء والكائنات ادليتة -مبدأ الدديومة 

 .(36)"اهنداـ حيوي ال عامل تصدع ويصبح الزماف عامل دفع 
 فالطلل ىو رمز الزمن الذي يتسم باإلجيابية الواضحة، إنو حبث عن عناصر احلياة.   

 : ويرتبط الطلل عند زىَت بالظعائن إذ يقػػػوؿ
 .ربملن بالعلياء من فوؽ جرمث                  خليلي ىل ترى من ظعائن تبصر

يراه الشاعر طلال يصبح بعد قليل ظعائن سبشي  ما الطلل، وفالظعائن جزء من تأويل فكرة 
وتتحرؾ، فالظعائن مظهر احلياة اجلديدة، الظعائن تسَت، وكأهنا ولدت من الطلل نفسو، فالطلل 

 .اشبو بفكرة األـ الولود
عية ادلوجودة لدى اوالظعائن يف تنقلها من مكاف إىل مكاف تعرب عن سيكولوجيا الرغبات الالو 

اجلاىلي أو الشاعر اجلاىلي الباحث عن كشف السر وراء ىوادج الظعائن، فتلك اذلوادج  اإلنساف
"ادلغطاة بالثياب اجلديدة ادلنقوشة اشبو حبجب ربوؿ دوف التطلع إىل الظعائن ليصبحن أقرب إىل 
األسرار، فالثياب من حيث ىي زينة تشغل جبماذلا أو كرمها أو رقتها كما يقوؿ الشراح احيانا 

 . (37)منو" االقًتاب تلبث أف نفطن إىل حقيقتها فحي حجب مانعة من مالبسة السر و ننا ماولك
يرافق الكالـ عن الطلل ذكر األماكن مثل الدراج وادلتثلم، والرقمتُت، وسقط اللوى  وكثَتا ما

والدخوؿ وحومل والغوؿ والرجاـ وأماكن أخرى كثَتة، التفسَت البسيط ذلذه األماكن حسب الشراح 
إال أف مصطفى ناصف  مل يأخذ هبذا التفسَت الساذج، وأعطانا  بتجارب شخصية ارتباطهاىو 
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ر يف تعداده لتلك األماكن وكأنو يعوذىا من الشر، فذكر األماكن ضرب الشاعتأويال آخر وىو أف 
 .(38)لى أنو نوع من توقي فكرة الشرمن الرقي، وإحلاح الشاعر على ذكرىا ديكن اف يفهم ع

الرمز  باعتبارهعادة مقدسة ترتفع بالقصيدة اجلاىلية إىل مصاؼ األسطورة ادلقدسة إف الطلل ىو 
 . األوؿ للحياة أو لبعث احلياة وذبددىا

  : رســــــــأسطوريــة الف
ربدث النقاد عن وصف اخليل، وكثَتا ما أشادوا هبا، وقد كاف بعض الشعراء أعلم  كثَتا ما

باخليل من غَتىم من أمثاؿ، طفيل الغنوي الذي لقب بطفيل اخليل، وسالمة بن جندؿ السعدي 
يف بائيتو، لكن يبقى فرس إمرئ القيس أكثر األفراس شهرة يف األدب اجلاىلي وخاصة يف معلقتو 

 : وؿ فيػػهاالالمية اليت يق
 .لػػػػػػػػد ىيكػػػػػػػػد األوابػػػػػػػػػرد قيػػػػػػػػػػػػػدبنج          دي والطَت يف وكناهتا         وقد أغت

 .كجلمود صخر حطو السيل من عل         ػػػػػػػػػػػػػػػا         مكر مفر مقبل مدبر مع
 .ا زلت الصفواء بادلتنزؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم             زؿ اللبد عن حاؿ متنو      كميت ي

.................................................................. 
 .لػػػار بالكديد ادلركّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثرف الغب        الساحبات على الوىن      مسح إذا ما

يف الشعر اجلاىلي  ارتبطيتناقلوف ىذا الوصف ويعجبوف بو جيال بعد جيل، والفرس  والناس
فصار خالدا يف ذاكرة الشعراء  ،بالسيل وادلطر والسرعة واجلماؿ وغَتىا من الصفات اخلارقة

 .يستحضرونو دائما يف أشعارىم
، ألف الفرس مقروف ويتخذ الفرس بدالالتو الرمزية يف الالشعور اجلمعي طابعا أسطوريا وطقوسيا

يف الذاكرة الشعرية اجلماعية باخلَت والقوة والعطاء، وتتحوؿ الدماء على عنق الفرس إىل حناء تزينها 
بعدا إنسانيا إحيائيا عرب سلسلة  ازباذهوذبملها، ولعل الطابع األسطوري للفرس/ الرمز يتجلى يف 

فالفرس ديلك قدرات  ،يوية والنشاطمن السمات كالقوة والشجاعة والكـر والعطاء واإلذلاـ واحل
خارقة وصوفية وباطنية كما ىو احلاؿ يف المية ادلزرد بن ضرار الذبياين الذي أسبغ على فرسو 
فضائل خيالية جعلت من الفرس كائنا مقدسا، حىت أف صهيلها ومححمتها اشبو باخلطيب الذي 

 .(39)الناس، أو أشبو بادلعلم العظيم الذي ديهد للناس الطريق انتباهجيتذب 
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الفرس كائن ملهم، تدب فيو قوة لعلو ينكرىا على نفسو إذا مرت حلظات القوة واإلذلاـ، وىذه 
فهو أشبو بالصويف اجملذوب الذي حيقق كل شيء يف  ،احلالة غّذت عقل الشاعر العريب فتناقلها

، إهنا الكائن النبيل (40)بصَتة أو الرؤية الصوفية، إهنا قرباف آذلة الدـ وىذه صفة اإلذلاـ أو ال ،ومضة
 .الذي قّدر لو أف يرضي ىذه اآلذلة إلسعاد اإلنساف اجلاىلي

 : أمومــة الناقـــة
ىو اآلخر مظهرا من  اعتربهمصطفى ناصف إىل حيواف آخر وىو الناقة والذي  انتقلبعد الفرس 

وأستعاف يف تربير ذلك بقصيدة الشاعر اجلاىلي  ،مظاىر النمو العقلي والروحي يف الشعر اجلاىلي
 :ثعلبة بن صعَت بن خزاعي ادلازين اليت مطلعهػػا

 .فاقطع لبانتو حبرؼ ضامر                 إذا خليلك مل يدـ لك وصلو و
ة، وقد شبهت الناقة تشبيهات عديدة يف الشعر اجلاىلي، واللبانة ىنا مقصود هبا الناقة ادلاضي

فهي القادرة على كل شيء تبدو كالعامل الثابت، وىي مالذ قوة غريبة، ىي كالقصر الذي أحكم 
فهي قادرة  ،الشعراء تلك التشبيهات من قدرهتا على قهر الطبيعة استلهمبناؤه، مسابقة الزمن، وردبا 

وقادرة على أف ربفظ ادلاء يف جسمها، وتشكيل  أشواؾى أف تعيش على نبات خشن ذي عل
 .أقدامها غريب جدا، لذلك كانت الناقة عند القدماء رمز الثبات والقهر والصمود

ربملو من أوعية ادلتاع وغشاء  من حيث اجللد الذي يغطي جسمها وما -وىناؾ من ذىب 
ا يسابق الظليم الناقة يتساقط تشبيهها بالظليم الذي يسرع يف حركة جناحيو، وعندم إىل -الرحل

الريش من جناحيو كما يتساقط الليف عن النخلة، فشبهت الناقة أيضا عند العرب القدماء بالنخلة 
فكذلك الناقة يف شبهها للنخلة  ،وإذا كانت النخلة تلقح لتطرح سبرا، فهي إذف أـ التمر وطارحتو

 .احلياة استمرارصابرة، قادرة، راغبة يف  تصبح أما أيضا، لكن أمومة الناقة ىي أمومة ادلقاومة،
وتتأكد عالقة األمومة ىذه يف الظليم ونعامتو اللذاف يتذكراف بيضهما ادلدفوف يف رماؿ 

النوع استمرار  الصحراء، فالناقة من وجهة الشبو ىذه ليست عقيما، فالبيض داللة على الذرية و
 .بحث عن األمومةفتستحيل الناقة زبيال ورلازا إىل مظهر من مظاىر ال

 : وعند العودة إىل قصيدة ثعلبة يف البيت الذي يقوؿ فيو
 .كاألمحسية يف النصيف احلاسر            فبنت عليو يف الظالـ خباءىا
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شبو الناقة ىنا بالسيدة اجلميلة من قريش، وليست حسناء فقط وإمنا ىي ولود مثمرة،  فقد
فجماؿ ىذه السيدة ضاعف من قدرهتا على اإلصلاب، وأصبح اجلماؿ عامل وفرة احلظ من احلياة 
من خالؿ حنوىا على بيضها ورعايتو. ىذا ىو حلم األـ ادلخصبة اليت ينتمي إليها كل البيض أو  

 .(41)دكل األفرا
وربضر الناقة أيضا كمفتاح للربكة واخلَت والرمحة، ويوظفها زىَت بن أيب سلمى كمفتاح للعذاب 

باحلمار الوحشي تتحوؿ إىل رمز  اقًتاهناصورة ناقة صاٌف، وعند  استحضاروالعقاب من خالؿ 
للحروب والصراعات، وعند ادلثقب العبدي تستحيل رمزا للهمـو ادلقلقة، وعند أيب الطيب ىي 

 . دليل العمل واحلركة ادلستمرة الدائبة
ليم، وبثور الوحش، وبالظ ،قرنت بالنخلة ،فالناقة يف الشعر اجلاىلي يف إطار عالقة ادلشاهبة

اف صورهتا وىي " تتداعى يف ذىن الشاعر إمنا ىي جزء من طقوس جليلة  ذلك وباحلمار الوحشي
 .(42)مقدسة"

وخيتم مصطفى ناصف سبثيالتو الشعرية حوؿ الناقة بسينية إمرئ القيس ليصل إىل خالصة وىي 
أف الناظر يف أساطَت العرب يف العصر اجلاىلي جيد " أف الناقة مل تكن رلرد حيواف، فالعامل أو 

ر بعقلو ولكن الشعراء خاصة حيتضنوف األشياء خبياذلم وحواسهم، ويعٍت أف الناقة  ظين ادلتحضر قد
 .(43)كانت حيوانا مقدسا"

 .إف الناقة عند اجلاىلي ىي مبدأ أرفع من احلس وأكثر مسوا من اإلنساف
 :خاتمــــة

على معاين  االستدالؿيف  واالستنباط، االستقراءإستعمل مصطفى ناصف يف كتابو آليات 
الشعر اجلاىلي متبنيا فلسفة الشك الديكارتية متأسيا  بطو حسُت، مستعينا ببعض ادلصطلحات 

، واألسطورة، مشَتا يف كثَت من األحياف واألنثروبولوجيا ولوجياالعلمية اليت تنتمي إىل حقل السيك
 . صراحة الكليب واألصمعي واألنباري دوف ذكرىم وابنإىل شروحات الزوزين والتربيزي 

والدينية  ،واألسطورية ،بُت الفلسفية النفسية تنوعت تأويالتو وقراءاتو للنصوص الشعرية ما    
مفهـو األمناط العليا اليت دعا إليها يونج  مقًتبا منمركزا على اجلانب التطبيقي أكثر،  ،والبالغية

Carl Jung األمر الذي جعل كتابو من الدراسات الرائدة يف  ،وتطبيقها على الشعر القدًن
مقاربة النصوص اإلبداعية، مقاربة ميثيودينية تبحث عن اللغة ادلنسية ادلتسللة للشعر اجلاىلي عرب 
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خباصة  - خالف يف بعض األحياف األمناط األسطورية السائدةكاف قد وإف   ،  قناة الالوعي اجلمعي
 -ادليثولوجيا القددية رمزا للشمسوالبطولة ، بينما نصادفها يف  عندما جعل صورة الفرس رمزا لألبوة

 .من حيث تطبيق ادلنهج األسطوري يف اخلطاب النقدي العريب احلديث يبقى كتابو مرجعا مهما
 بيبليوغرافيا:

                                                           
(1)

ص ، خ د، لراءج ثاًُح لشؼرًا المدَن، دار األًدلص، تُروخ لثٌاى، د ط هظطفً ًاطف ، 

14 . 
(2)

 .22ًفطه، ص  الوظدر 

41، ص 2-4 ع، 22هج  ،هحوىد الرتُؼٍ، هداخل ًمدَح هؼاطرج، هجلح ػالن الفكر   
(3)

  

  3-1 ، ص4431أدوًُص، كالم الثداَاخ، دار اِداب، تُروخ لثٌاى، ط 
(4)

  

  223، ص 4441هحود ػثد الوطلة، لراءج ثاًُح فٍ شؼر إهرئ المُص، لثٌاى، ط 
(5)

  

12، ص 4441دار اِداب، لثٌاى ط  رَتا ػىع، الظىرج الشؼرَح لدي إهرئ المُص،   
(6)

  

1هظطفً ًاطف، لراءج ثاًُح لشؼرًا المدَن ، ص    
(7)

  

2، ص ًفطه الوظدر    
(8)

  

05، ص ًفطه الوظدر   
(9)

  
(10)

 .13ًفطه، ص  الوظدر 
(11)

 .21ًفطه، ص  الوظدر 
(12)

 .3ًفطه، ص الوظدر  
(13)

هطثؼح الٌجاح الجدَدج، الدار  هحود الدغوىهٍ، ًمد الٌمد وتٌظُر الٌمد الؼرتٍ الوؼاطر، 

 . 421، ص4444، 4ط  الثُضـاء،
(14)

 . 41هظطفً ًاطف، لراءج ثاًُح لشؼرًا المدَن، ص  
(15)

ط  الجسائر، َىضف وغلُطٍ، هٌاهج الٌمد األدتٍ الوؼاطر ،جطىر للٌشر والتىزَغ، 

 . 22، ص 2،2545
(16)

 .14-15،ص2،4440ػثاش الجرارٌ، خطاب الوٌهج، هٌشىراخ الٌادٌ الجرارٌ، ط 
(17)

الدار  الوركس الثمافٍ الؼرتٍ، دلُل الٌالد األدتٍ، هُجاى الروَلٍ، ، ضؼد الثازػٍ 

 .222،ص0،2552الثُضاء،ط
(18)

دار  لضاَا الٌمد األدتٍ الوؼاطر، ضوُر ضؼُد حجازٌ،

 .423-424،ص4،2552األفاق،الماهرج،ط
(19)

دار  فٍ المرى الؼشرَي،  إتجاهاخ الٌمد األدتٍ الؼرتٍ إتراهُن ػثد الؼسَس الطورٌ، 

 .402-404، ص2544، 4األفاق،الماهرج،ط
(20)

 .02لراءج ثاًُح لشؼرًا المدَن،ص هظطفً ًاطف، 
(21)

 .02ًفطه ،ص الوظدر 
(22)

دار الوٌاهل،  ػثد الفتاح هحود أحود، الوٌهج األضطىرٌ فٍ تفطُر الشؼر الجاهلٍ، 

 .421، ص4،4432تُروخ، ط
(23)

 .445ص اللغح والتفطُر والتىاطل، هظطفً ًاطف، 
(24)

 .21،ص4،2552المراءج الٌطمُح ،هٌشىراخ اإلختالف،ط أحود َىضف، 
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(25)

 الكتاب الؼرب، اتحاد هجلح الوىلف األدتٍ، المراءج الوحاَثح للٌض، ػثد الىهاب شؼالى، 

 .4،ص22،2552دهشك،ع
(26)

 تر هحود هؼتظن ،كلُح اِداب والؼلىم اإلًطاًُح الرتاط، دالئلُاخ الشؼر، هاَكل رَفاتُر، 

 .2ص ،4،4442ط
(27)

 . 2، ص الورجغ ًفطه
(28)

 .42-44ص لراءج ثاًُح لشؼرًا المدَن، هظطفً ًاطف، 
(29)

 .21ًفطه، ص الوظدر 
(30)

 .21ًفطه، ص  الوظدر 
(31)

 .12، صًفطه الوظدر 
(32)

 424، ص ًفطهالوظدر  
(33)

ػالن  لراءج الٌض الشؼرٌ الجاهلٍ فٍ ضىء ًظرَح التأوَل، ػاطف أحود الدراتطح، 

 .422،ص4،2551الحدَثح، األردى،طالكتة 
(34)

 .22،ص2،4432طالح ػثد الظثىر، لراءج جدَدج لشؼرًا المدَن،ط 
(35)

 .23، صالورجغ ًفطه
(36)

 .424ص  لراءج الٌض الشؼرٌ الجاهلٍ، ػاطف الدراتطح،
(37)

 .423الوٌهج األضطىرٌ فٍ تفطُر الشؼر الجاهلٍ،ص ػثد الفتاح هحود أحود،
(38)

 .12ثاًُح لشؼرًا المدَن،صلراءج  هظطفً ًاطف،
(39)

 .42، صًفطهالوظدر  
(40)

 .30، صًفطه الوظدر 

452-454، صًفطه الوظدر  
(41)

  

424ػثد الفتاح هحود أحود،الوٌهج األضطىرٌ،ص  
(42)

  

424، صالورجغ ًفطه  
(43)

  
 

 




