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 دراسات استشراقية حول شعر امرئ القيس
 الدكتور موسى ربابعة

 جامعة اليرموك    

يحاول هذا البحث أن يناقش توجهات استشراقية مكتوبة باللغة األلمانيةة لرراسةة 
شعر امرئ القيس، تلك التوجهات التي عرها أصحابها فتحةا  جريةرا  فةي قريقةا رراسةة 

لى أنا مارة أساسية وجذريةة لههةط قبيعةة حيةاة الشعر الجاهلي الذي كان ينظر إليا ع
 العرب قبل اإلسالط في مستوياتها المختلهة.

لقةةةر ظهةةةرت فةةةي العصةةةر الحةةةريث رراسةةةات ك يةةةرة حاولةةةت أن تهيةةةر مةةةن المنةةةاه  
النقريةةة الحري ةةة فةةي رراسةةة الشةةعر الجةةاهلي م ةةل المةةنه  األسةةقوري والبنيةةوي والنهسةةي 

ت مةن منقلقةات مختلهةة ن هةذ  الرراسةات انقلقةوالتاريخي واالجتماعي والوجةوري، وأل
تهةا للةنا الواحةةر متباينةة ومتغةايرة وأحيانةا  متصةارمة إلةى حةةر جفقةر جةا ت قةرع معال

 كبير.

وسيسةةعى هةةذا البحةةث لمناقشةةة مقةةالتين كتبتةةا باللغةةة األلمانيةةة حةةول شةةعر امةةرئ 
 وعنوانها: Karel Peteracekراجك تالقيس المقالة األولى لة كاريل بي

Zur Semantischen struktur der Beschreibung des Resens 

von Imra'a-Qais (Ahlw 18- DW 26127). Orientalia Pragensia 6. 

1968. 

 71المقةةر عنةةر امةةرئ القةةيس، المققوعةةة رقةةط  "حةةول التركيةةب الةةراللي لوصةة 
ر عةربتحقيع محمر أبو الهضل إبراهيط"، مجلةة بةراا الشةرقية ال 62بتحقيع الهرت ورقط 

. والقصيرة موجورة في ريوان امرئ القيس، وحتى تكتمل الهائرة ال بر مةن 7621، 2
فيهةا، وألن قريقةةة تحليلةةا ومنهجةةا المهمةةة كتابتهةا، ألن الكاتةةب سةةيق  عنةر العناصةةر 

 تسترعي أن يكون القارئ على معرفة بالنا موضوع الرراسة، يقول امرؤ القيس:
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 َهْقةةةةةةةةةةةةةةال   فيهةةةةةةةةةةةةةةا َوَقةةةةةةةةةةةةةة    رِيمةةةةةةةةةةةةةةة   -7
 الةةةةةةةةةةةةَورج إذا مةةةةةةةةةةةةا أْشةةةةةةةةةةةةَجَذتْ  ت ْخةةةةةةةةةةةةِر    -6
ةةةةةةةةةةةةةبج َخَهْيهَةةةةةةةةةةةةةا  َمةةةةةةةةةةةةةاِهرا   -3  وتَةةةةةةةةةةةةةَري الضج
ي ِقةةةةةةةةةةةةةةةاِ وتَةةةةةةةةةةةةةةةَري ال -4  شجةةةةةةةةةةةةةةةْجَراَ  فةةةةةةةةةةةةةةةي ر 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةط انتحاهةةةةةةةةةةةةةةةةا وابةةةةةةةةةةةةةةةةل   سةةةةةةةةةةةةةةةةاعة   -5
 تْمريةةةةةةةةةةةا الصةةةةةةةةةةةبجا  ةةةةةةةةةةةط انَتَحةةةةةةةةةةةى َراحَ  -2
 ي ةةةةةةةةةةةا ج حتجةةةةةةةةةةةى ضةةةةةةةةةةةاَع عةةةةةةةةةةةن  ذِ  َةةةةةةةةةةة -1
ةةةةةةةةةةةرا َيحْمل نِةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةي أ -1 َُ  ْنِهةةةةةةةةةةةاِ قةةةةةةةةةةةر 
 

 ر ْر وتَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَقبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  األرِ  تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرجي 
 وت واريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِا إذا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َتْشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَتِكْر 
  انيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ب ْر  َنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َيْنَعِهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْر 

ؤو س   ةةةةةةةةةةةةةْر  َكةةةةةةةةةةةةةر  م   ق ِقَعةةةةةةةةةةةةةت فيهةةةةةةةةةةةةةا الخ 
ْنَهمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْر   سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقق  األْكْنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِ  وا   م 

ْنَهِجةةةةةةةةةةةةةة وب  َجْنةةةةةةةةةةةةةةوب  فيةةةةةةةةةةةةةةا ش ةةةةةةةةةةةةةةْؤب    ْر م 
هَةةةةةةةةةةةةةةةا   َفي س ةةةةةةةةةةةةةةةْر  َخةةةةةةةةةةةةةةةيط   َعةةةةةةةةةةةةةةةْر     فج 

َمةةةةةةةةةْر  الِحةةةةةةةةةع  اإِلْقلَةةةةةةةةةين َمحبةةةةةةةةةوك  م 
(7) 

 
رونبةاوط را  لقر عر  بيتراجك آل كل من شوقي ضةي  وأبةي القاسةط الشةابي ُو

ذا  التي أكرت واقعية الوص  عنر امرئ القيس وفي الشعر الجةاهلي بصةورة عامةة، وا 
كانت الرراسات التي تناولت شعر امةرئ القةيس قةر ركةلت علةى صةحة هةذا الشةعر أو 

"البنةةةا   واقعيتةةا أو رمليتةةةا، فةةةلن هةةةذ  الرراسةةةة تريةةةر أن تهةةتم منهجةةةا  جريةةةرا  هةةةو مةةةنه 
 .Die Semantische Strukturالراللي" 

مةا هةي إال إخبةار، وذلةك فةي  - وكل القصائر –يري بيتراجك أن هذ  القصيرة 
س الةةةنا مةةةن ولةةةذلك فهةةةو سةةةيرر  Informationtheorieضةةةو  نظريةةةة المعلومةةةات 
، وقةةر (6): األول مسةةتوي المحتةةوي واآلخةةر: مسةةتوي المعنةةىخةةالل مسةةتويين تةةركيبيين

 ى إبرال هذين المستويين من خالل الجرول الذي رسما على النحو اآلتي:استعان عل
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ومةةةن أهةةةط األسةةةس التةةةي أقةةةاط عليهةةةا رراسةةةتا البنائيةةةة الرالليةةةة نظرتةةةا إلةةةى مجةةةري     
"التعاقب" وأنا سيتابع  Diachronie(3)المحتوي أي تتابع األبيات على أنا ريكروني 

 Synchronie(4)مةةةا المسةةةتوي السةةةينكروني بنا هةةةا الةةةريناميكي فةةةي العمةةةور الرابةةةع، أ
)التلامن( فلنا يتأل  من  الث قبقات أي في األعمرة األول وال اني وال الث، األول: 

وصةةة  القبيعةةةة إمةةةا سةةةلبا  أو  هةةةو الةةةلمن الهيليةةةائي وال ةةةاني: ظهةةةور الضةةةو  وال الةةةث:
يتابعةةا فةةي م ةةل )بةةالعمور الخةةامس( ومةةن  ةةط تإيجابةةا ، أمةةا البنةةا  الةةريناميكي للمعنةةى ف

 .(5)العمور السارس

هذا هو المنه  الذي قبقا بيتراجك على وص  المقةر عنةر امةرئ القةيس وهةو 
نهةة  يعتمةةر علةةى مصةةقلحات األلسةةنية بشةةكل أساسةةي، وفةةي ضةةو  هةةذا المةةنه  فةةلن 
المةةةر  يسةةةتقيع أن يشةةةكل البنةةةا  الكلةةةي للقصةةةيرة وذلةةةك مةةةن خةةةالل الجمةةةع بةةةين البنةةةا  

من مستوي المحتوي ومستوي المعنى. وقر قةار  م ةل هةذا السيكروني والريكروني لكل 
 المنه  إلى أن يتوصل إلى النتائ  التالية:

 العمور األول يظهر التعار  بين الصباح والمسا . -7

 وأما العمور ال اني فلنا يظهر التعار  بين الظالط والنور. -6

الكةرر ة إلةى تجمةع الغيةوط فلنهةا تشةكل ذروة فوأما قوة المقةر والظةالط باإلضةا -3
للقبيعةة التةي تصةبم ُيةةر مالئمةة )وذلةك بظهةور السةةيل( لكةن هةذ  العناصةةر 

 .(2)(4+العمور3تتعار  بشكل واضم مع صورة الغلة )العمور 

باإلضافة إلى االستعارات(  4-7وفيما يتعلع بالتقييط الراللي للمحتوي )األعمرة 
البيئةي، واآلخةر  ( األول: يشةكل الوسةق5فيمكن للمر  أن يصور  فةي خقةين )العمةور 

معةا الخقةر. وهةذا الخقةر المتنةامي يقة   ا  بيئيةا  كةررا  ُيةر مالئةط يتنةامىيشكل وسق
 في تعار  مع األمان الذي يرمل إليا حصان قوي يظهر في وسق بيئي مالئط.
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ويمكةةةةن للمةةةةر  أن يالحةةةةظ التعارضةةةةات أو التناقضةةةةات نهسةةةةها فةةةةي بنةةةةا  المعنةةةةى 
يعةةة ُيةةر المالئمةةة والظةةالط تسةةعى إلةةى ضةةرها ( فةةلن تصةةاعر الخقةةر والقب2)العمةةور 

بصورة جرلية، أي السعي إلى األمان في وسةق بيئةي مضةي  ومناسةب. وتظهةر هةذ  
.  الصةةةباح، والظةةةالط  الضةةةو  الصةةةورة مةةةن خةةةالل إحضةةةار الشةةةي  ونقيضةةةا، المسةةةا  

 .(1)والغيمة المقر  الغلة، والخقر  االرتحال على حصان قوي نحو األمان

تصور فلن بنا  المعنى يتكون من جوانةب متناقضةة وذلةك كمةا وفي ضو  هذا ال
ن إعةةارة انتعةةاش القبيعةةة تتعةةار   يشةةير العمةةور السةةارس: فاألمةةان يقابةةل الخقةةر، وا 

ن الضو  يتعار  مع الظالط.  مع السلبيات وا 

ويقةةرط م ةةل هةةذ  المةةنه  تصةةورا  جريةةرا  عةةن رراسةةة الشةةعر الجةةاهلي. وهةةي رراسةةة 
جريرا  لتحليل النا وذلةك مةن خةالل الوقةو  علةى الةرالالت  هتم أفقا  تاستقاعت أن 

ن م ةةل هةةذا المةةنه  يقتصةةر ر األساسةةية التةةي يتكةةون منهةةا الةةناالمختلهةةة للعناصةة . وا 
فةةةي تحليلةةةا وتهسةةةير  علةةةى الةةةنا ذاتةةةا، فهةةةو يعةةةاين الةةةنا معاينةةةة تعةةةلل الةةةنا عةةةن 

 السياقات الخارجة عليا، فهي رراسة تنتلع النا من سياقاتا األخري.

والقتصةةةار الرراسةةةة علةةةى رالالت الكلمةةةات فقةةةق فقةةةر جةةةا  تهسةةةير المقةةةر والغيةةةوط 
يةةر ذلةك مةةن هةذ  العناصةةر تهسةيرا  سةةلبيا ، فةالمقر والغيةةوط والظةالط تحتمةةل  والظةالط ُو
رالالت سلبية، وذلك ألن بيتراجك لط يربق المقر برالالتا المي ولوجيةة والرمليةة التةي 

القيس مة ال  أو فةي الشةعر الجةاهلي بصةورة عامةة،  يشير إليها المقر في معلقة امرئ
والمي ولةةةوجي فةةةلن م ةةةل هةةةذا وألن هةةةذ  القصةةةيرة ررسةةةت منتلعةةةة مةةةن سةةةياقها التةةةاريخي 

التةةي تجسةةرت فةةي ك يةةر مةةن جوانةةب  (1)التهسةةير يصةةقرط بالةةرالالت المي ولوجيةةة للمقةةر
ل راللةةةة الشةةةعر الجةةةاهلي، فةةةالمقر الةةةذي يحتمةةةل عنةةةر بيتراجةةةك راللةةةة سةةةلبية ربمةةةا يحتمةةة

إيجابية، "فبحث اإلنسان الجاهلي عن المقر جعلا يقيط ققوس االستسقا  ويقةرط الهةرايا 
 .(6)"والقرابين لآللهة ويتوسل إليها إلنلال المقر
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وعنرما تمتحن النتائ  األساسية التي توصل إليهةا بيتراجةك تظهةر هنةاك  بعة  
يا : التعةار  بةين الغيةوط األشيا  ُير المقنعة في ك ير من األحيان، ومن هذ  األشة

. لقةر أقةةاط بيتراجةك تعارضةا  مهةةتعال  وبةين الغلةةة كمةا فةي العمةةور الرابةعوالريةاح والظةالط 
بين هذ  األشيا ، وحم ل النا أشيا  ُير موجةورة فيةا، فلةط يةأت الشةاعر علةى ذكةر 

ذا كانةةةت الغلةةةة تةةةأتي  ةةةالغلةةةة إقالقةةةا ، وا  ل المقةةةر بعةةةر المقةةةر فكيةةة  يمكةةةن لةةةا أن ي حم 
. لةط يجةر بتراجةك بةرا  مةن اإلتيةان بالغلةة ليقةيط ويجعل فعلا فعال  خقةرا   (75)شارة سلبيةإ

 تعارضا  بينها وبين المقر والغيوط والظالط.

ومن األم لة األخري التي تجعل المر  منرهشا  هةو مةا أورر  بيتراجةك فةي العمةور 
الوسةق البيئةي  الخامس وبخاصةة فةي الجةل  ال ةاني منةا، إذ جعةل التعةار  قائمةا  بةين

. فكية  حةرث م ةل هةذا التبةرل والتغيةر مالئط وبين الوسق البيئي المالئةطالكرر ُير ال
 ،فةةي هةةذا الوسةةق مةةع أن الشةةاعر قةةر صةةرح بأنةةا ينةةوي االرتحةةال إلةةى م ةةل هةةذا المقةةر

 يقول:

ةةةةةةةةةةةةةةةَرا َيْحِمل نةةةةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةةةةي  َُ  ْنِهةةةةةةةةةةةةةةةةاَ أقَةةةةةةةةةةةةةةةْر 
 

َمةةةةةةةةةةةةْر   الِحةةةةةةةةةةةةع  اإلْقلَةةةةةةةةةةةةْيِن محبةةةةةةةةةةةةوك  م 
 

مهتعةةل مةةا قةةال بةةا بيتراجةةك فةةي أن  ةةطج تعارضةةا   تنةةاق  وم ةةال أخيةةر علةةى وجةةور
بين ما سما  سةلبيا  وبةين إعةارة انتعةاش القبيعةة كمةا تم ةل هةذا فةي البنةا  الةريناميكي 
للقبيعةةة م لمةةا يظهةةر فةةي العمةةور السةةارس وبخاصةةة فةةي الجةةل  ال ةةاني منةةا. إن إعةةارة 

ن االنتعةةةاش حيةةةاة انتعةةةاش القبيعةةةة هةةةو توكيةةةر لومةةةان والخصةةةب ونهةةةي للسةةةلبيات، أل
 وتواصل وألن ما هو سلبي يم ل الموت واالنققاع.

وفةةةي ضةةةو  هةةةذ  األشةةةيا  ال يمكةةةن أن يكةةةون المقةةةر مةةةرمرا  وخقةةةرا ، كمةةةا يةةةري 
بيتراجةةةك، إذ لةةةو كةةةان المقةةةر مةةةرمرا  لحةةةرث تعةةةار  كبيةةةر مةةةع رحلةةةة الشةةةاعر علةةةى 

 الحصان.
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ذا مةةةا والن ا لمةةةر  بةةةين فاعليةةةة فلمةةةاذا يالحةةةع الشةةةاعر التةةةرمير والخقةةةر إذن  وا 
المقر هنا وبين فاعلية المقر فةي المعلقةة فلنةا يجةر امةرأ القةيس تحةرث عةن حصةانا 

 .(77)بصهات جعلها تمهيرا  حقيقيا  للحريث عن لوحة السيل

هةةو األراة  - كمةةا يةةري بيتراجةةك –إن حصةةان امةةرئ القةةيس الةةذي يم ةةل األمةةان 
المقةر الةذي يغسةل وجةا األر  الحقيقية التي تقور الشاعر إلى عالط جرير هو عةالط 

ويقهرها ويهلها ويللللها لتلر حيةاة جريةرة، ولةذلك نهة  الشةاعر إلةى حصةانا ليلحةع 
 هذا المقر الذي ي ير ك يرا  من البهجة والهرح في أعماع نهسا.

تبةةرو رحلةةة امةةرئ القةةيس إلةةى المةةا  هةةي رحلةةة البحةةث عةةن الحيةةاة، وبخاصةةة أن 
ن ربق الشةعرا  الحصةان بهكةرة المةا  صارصان يم ل لحظة من لحظات االنتالح . "وا 

والسةةيل مةةا هةةو إال وسةةيلة للخةةالا النهسةةي الةةذي يةةنقلهط بعيةةرا  عةةن واقعهةةط إلةةى واقةةع 
فةةي االنتصةةار و جريةةر متميةةل قةةارر علةةى تحقيةةع  مةةالهط فةةي اسةةتمرار الحيةةاة وتجةةررها 

 .(76)على واقعهط المؤلط"

س فةي هةذ  القصةيرة احتهةاال  إن صورة المقر الك ي  التي يحتهةل بهةا امةرؤ القةي
عظيما  والتي رفعتا إلى أن يراعي جليئات الصورة ويختةار الكلمةات برقةة متناهيةة مةا 
ذا جا ت في لوحةة المقةر بعة  الصةور  هي إال توكير على حلط الشاعر بالمقر، وا 
العنيهة التي تحمةل إشةارات القةوة فةلن ذلةك ال يعنةي أن فعةل المقةر عنةر امةرئ القةيس 

 .(73)رميريهو فعل ت

ط من ذلك تبقى لم ل هذ  الرراسةة جرأتهةا وقةررتها علةى اقتحةاط الةنا  وعلى الُر
الشعري الجاهلي وفي كونها فتحا  لجهة جريرة في تناول هةذا الشةعر الةذي كةان مةرار 

ول وواقعةةي يتقةةابع مةةع الواقةةع حةةاهتمةةاط نهةةر مةةن المستشةةرقين، وسةةمو  بأنةةا شةةعر من
بالبحةةث عةةن التعارضةةات هةةو الةةذي قةةار  إلةةى أن  بشةةكل حرفةةي ولكةةن احتهةةال بيتراجةةك
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يقيط تعارضات ُير موجورة أو أن يهتعلها حتةى تةتال ط مةع المةنه  الةذي اختقةا فةي 
 تناول هذ  القصيرة.

X X X X 

 وهي بعنوان: Grete Tartlerأما المقالة ال انية فهي لجريتيا تارتلر 
Versuch einer Interpretation Qaside von 

Imru'-L-qais. Romano Arabica I (1974). 

"محاولةةةةةةةة لتهسةةةةةةةير قصةةةةةةةيرة امةةةةةةةرئ القةةةةةةةيس، المجلةةةةةةةة الرومانيةةةةةةةة العربيةةةةةةةة العةةةةةةةرر          
7,7614." 

تتنةةاول هةةذ  الرراسةةة معلقةةة امةةرئ القةةيس وتحةةاول أن تهسةةرها تهسةةيرا  جريةةرا . وهةةي 
ة قريع تقور الرراسةات االستشةراقية فةي  تنةاول الشةعر الجةاهلي، فمعلقة لىمحاولة ع

امرئ القيس كانت مرار اهتماط العرب والمستشرقين، فالباح ون العرب جا ت منةاه  
فمنهط من اكتهى برراسة لوحةة مةن لوحةات القصةيرة  ،رراستهط للمعلقة مختلهة ومتباينة

ومنهط من ررس المعلقة رراسة كلية شاملة محاوال  البحث عةن العالقةات العميقةة التةي 
 ة.ظط شرائم القصيرة المتعررلت

أمةةةا المستشةةةرقون األلمةةةان فقةةةر فقنةةةوا إلةةةى معلقةةةة امةةةرئ القةةةيس منةةةذ لمةةةن مبكةةةر 
أو  ldekeöN(75)و Gandz(74)وعملةةوا علةةةى ترجمتهةةةا وتحقيقهةةةا وشةةةرحها كمةةةا فعةةةل 

.  (72)رتڤةةةأنهةةةط التهتةةةوا إلةةةى المعلقةةةة مةةةن حيةةةث صةةةحتها ومو وقيتهةةةا كمةةةا فعةةةل ولةةةيط ال
رة للةةررس والتحليةةل كمةةا ها مةةاومةةنهط مةةن التهةةت إلةةى شةةرائم معينةةة فةةي المعلقةةة اتخةةذ

 .(71)ا يعقوبيتانوري (71)ليشتنشتيتر فعلت اليل 

وتعةةر رراسةةة تةةارتلر المكتوبةةة باللغةةة األلمانيةةة رراسةةة جريةةرة مةةن نةةاحيتين: األولةةى 
أنهةةةا تناولةةةت المعلقةةةة بشةةةكل كامةةةل واألخةةةري أنهةةةا رراسةةةة اعتمةةةرت علةةةى البحةةةث عةةةن 

قصةةيرة، ولةةذلك رفةة  تةةارتلر مةةا قالةةا قةةا األسةةرار الرفينةةة التةةي تخهيهةةا الكلمةةات فةةي ال
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حسةةين عةةن أن الشةةعر الجةةاهلي ال يم ةةل حيةةاة العةةرب الرينيةةة والهكريةةة ويؤكةةر تةةارتلر 
الجةةاهلي ة مم لةة فةةي الشةعر يةةعكةس هةةذ  المقولةة ويةةري أن حيةاة العةةرب الرينيةة والهكر 

. أي أن بعةة  الكلمةةات والعناصةةر فةةي الةةنا الجةةاهلي لكةةن اسةةتعي  عنهةةا بةةالرمول
شارات رملية تخهي  .(76)ورا ها أبعارا  وا 

 لقر انقلع تارتلر في رراستا لمعلقة امرئ القيس من منقلقين:

الةةةذي يتكةةةون مةةةن سلسةةلة مةةةن الرمةةةول يكةةةون ذا نظةةةاط  –األول أن بنةةا  القصةةةيرة 
يشةةةكل قريقةةةا  مقرسةةةا  بالنسةةةبة للشةةةةاعر  –فلسةةةهي فةةةي المحتةةةوي وجمةةةالي فةةةي الشةةةةكل 

وضوعية عبارة عن إشارات تعويضةية لنمةوذ  ُائةب الو ني، واآلخر أن العناصر الم
لكةن هةذا النمةوذ  اختهةى  القصةيرة تم ةل رمةولا  لنمةوذ  أولةي ويعنةي بهةذا أن عناصةر
 .(65)وبقيت الرمول لترل عليا

وألن التةةراث العربةةي القةةريط ال يمتلةةك رمةةولا  كافيةةة فقةةر رأي تةةارتلر أن يعتمةةر فةةي 
ة الرمةول فةي العصةر القةريط، ويعنةي هةذا تهسير رمول القصيرة الجاهلية علةى مجموعة

أنا يرير أن يهسر رمول القصيرة الجاهلية باالسةتعانة برمةول الحضةارات القريمةة التةي 
يرهةةا مةةن  كةةان للجةةاهليين اتصةةال مةةا معهةةا م ةةل المصةةريين والكلةةرانيين والبيةةلنقيين ُو

 الشعوب.

 وقر تبين لتارتلر وجور  الرمول التالية في معلقة امرئ القيس:
 

وهةةي التةةي تحهةةل الشةةاعر لينشةةار وهةةي عبةةارة عةةن رمةةل للبحةةث المحبوبةةة   -7
عن الجمال الخالر، ولةذلك تشةكل المحبوبةة الخقةوة األولةى لمةا هةو مقةرس. ولةذلك لةط 
يعجل تارتلر عن تهسير ذكر امرئ القيس ألسما  نسا  ك يرات في المعلقة، وقةر رأي 

معتمةةةرا  فةةةي ذلةةةك علةةةى أن  الهلسةةةهة  هةةةذا األمةةةر تجسةةةيرا  حقيقيةةةا  للبحةةةث عةةةن الجمةةةال
األفالقونية في الحب كانت منتشرة في ذلك الوقت عةن قريةع فلسةهة االسةكنررانيين. 
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وفةةةةي ضةةةةو  هةةةةذ  النظةةةةرة للمحبوبةةةةة فةةةةلن تةةةةارتلر سةةةةعى لنهةةةةي الرونجوانيةةةةة عةةةةن امةةةةرئ 
 .(67)القيس

 إن هذا التهسير لرمول المحبوبة في معلقةة امةرئ القةيس يتصةارط بشةكل كلةي مةع
ؤي التةةةي تحةةةاول أن تبحةةةث عةةةن البعةةةر الحسةةةي للمحبوبةةةة وبخاصةةةة فةةةي المعلقةةةة.   الةةةر 

واألمر الذي يؤكر انتها  م ةل هةذا التهسةير أن امةرأ القةيس تحةرث عةن تجةارب جنسةية 
والبحةث  (66)مع أك ر من انتها  هذا لط يعتر  بةا تةارتلر، ولةذلك فةلن التهسةير الشةبقي

بشةكل كلةي مةع مةا  طامةرئ القةيس يتصةار المتم ةل فةي معلقةة (63)عن االرتوا  الجنسةي
نمةةا يؤكةةرها وال إذهةةب إليةةا تةةارتلر، إذ  ن التهسةةير الشةةبقي ال يلغةةي العالقةةة الجنسةةية وا 

 يجعل المرأة رملا  للجمال الخالر.
يبةةرو أن المةةرأة عنةةر امةةرئ القةةيس مةةا هةةي إال جانةةب مةةن جوانةةب المغةةامرة، فحبةةا لةةط 

نمةةا هةو حةب ينةةلع إلةى ا ن ،للةذة والمتعةةيكةن حبةا  روحيةا  وا  نهةةي الرونجوانيةة عةن امةةرئ  وا 
القيس يصبم أمرا  ضروريا  حتى ينسجط لتارتلر تهسير . ولكن مغةامرات امةرئ القةيس مةع 

، وقةةةةةر اعتمةةةةةر تةةةةةارتلر فةةةةةي توكيةةةةةر  نهةةةةةي (64)النسةةةةةا  تةةةةةوحي بالرونجوانيةةةةةة بشةةةةةكل واضةةةةةم
تي كانةت تةذبم الرونجوانية عن امرئ القيس على قصة عقر الناقة وربق ذلك بالقرابين ال

ن القربةةةان مةةةا هةةةو إال تكةةةرار للقربةةةان  لآللهةةةة فالةةةرط والشةةةحط عبةةةارة عةةةن مةةةوار للتقهيةةةر، وا 
. قر يكون عقر الناقة شكال  من أشكال الققوس القريمة التي كان الجةاهليون (65)المقرس

يمارسةةةةونها ولةةةةذلك فةةةةلن الققةةةةس يم ةةةةل المعةةةةارل الرمةةةةلي لتقةةةةريط الةةةةذبائم لآللهةةةةة التماسةةةةا  
 .(62)ألر إلخصاب ا

وقر ترتبق صةورة المةرأة فةي العصةر الجةاهلي بةرالالت مي ولوجيةة تتصةل بالخصةب 
ذا كانةةت المةةرأة رمةةلا  للبحةةث عةةن الجمةةال الخالةةر فهةةذا أمةةر يحتةةا  (61)والحيةةاة  والنمةةا  ، وا 

إلةةةى ك يةةةر مةةةن اإليضةةةاح وذلةةةك فةةةي ضةةةو  معقيةةةات ك يةةةرة تتصةةةل بمعلقةةةة امةةةرئ القةةةيس 
صةورة عامةة، ذلةك الشةعر الةذي يركةل علةى الحسةيات بصورة خاصة وبالشةعر الجةاهلي ب
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ن البعر الروحاني للمرأة في الشعر الجاهلي ليس لا حضور كبيةر فقةر إبشكل واضم "إذ 
 .(61)ظل هذا البعر ُائبا  تماط الغياب تقريبا "

نهةةةا ن ةةةرت أقةةةالل المحبوبةةةة وذلةةةك إهةةةي العةةةرو األول للشةةةاعر إذ الريةةةا    -2
 .(66)متم ل بقول الشاعر

 لما نسجتها من جنوب وشمأل  ضم فالمقراة لط يع  رسمهافتو 

. ولةةذلك هةةا أول عةةائع علةةى قريةةع مةةا هةةو مقةةرستحمةةل الريةةاح بعةةرا  عةةرائيا  ألن
تكتسةةب الريةةاح بعةةرا  سةةلبيا  محضةةا  ألنهةةا تسةةاهط فةةي تشةةكيل صةةورة األقةةالل التةةي ال 

ةةب الشةةاعر فةةي رؤيتهةةا، فهةةي ال تحمةةل بعةةرا  إيجابيةةا  يضةةي  الجانةةب ا لمشةةرع مةةن يُر
نما تسهط في عرقلة البحث عما هو مقرس.  الحياة وا 

. وهةذ  الراللةة (35)يرمل إلى مرارة الشاعر إن الحنظلالحنظل وحب الفلفل   -3
التي يكتسبها الحنظل تكش  عن الجو المأساوي والحالة النهسية المريرة التي يعيشها 

نمةا الشاعر. فمرارة الحنظل هي مرارة راخلية ال تكش  عن أي  بعر إيجةابي إقالقةا  وا 
ش يترسط صورة للوجران اإلنساني في لحظة الوقو  أماط عالط ال يشعر المر  أنةا يعة

ي يرمل للمرارة يتال ط مع موق  الشاعر النهسي "ف مر ذمعا في تصالم. فالحنظل ال
 .(37)الحنظل يصبم معارال  موضوعيا  للهراع والرحيل يهجر الرمع لحرتا ومرارتا"

ذا كا ن الحنظل يحمل راللة سةلبية خالصةة عنةر تةارتلر فةلن حةب الهلهةل يحمةل وا 
نا يعر مةن النباتةات نهسةها التةي تسةتخرط كلكسةيرات ومةوار ألعمةال إراللة إيجابية، إذ 

 السحر يرخن المر  با األر  ليحهظ نهسا وليقرر الجن.

ة )فةي إن م ل هذا التهسير لحةب الهلهةل يمكةن أن يكةون مناقضةا  للمةرارة المتجسةر
الحنظل(، ولةذلك لةيس ُريبةا  أن يتخةذ حةب الهلهةل بعةرا  منسةجما  مةع رالالت الحنظةل 
"أمةةةا عبةةةارة حةةةب فلهةةةل فلنهةةةا تشةةةكل وحةةةرة انرُاميةةةة مةةةع الحنظةةةل إذ كلتةةةا الشةةةةذرتين 

جةة منققيةة يالتصويريتين تنقويان على الحرقة الراخلية التي يعيشها الشةاعر وهةي نت



 -751- 

المقةةةةر، والحبيبةةةةة )المةةةةرأة والةةةةرة : الرئيسةةةةية للحيةةةةاة وحتميةةةةة لغيةةةةاب العناصةةةةر ال ال ةةةةة
 .(36)الحياة(، والعمران

ا  فهما ليستأنس الشاعر بهما وليمنح "يمتلكان رورا  رمليا  خاصا  الصديقان   -4
. يبرو م ل هذا التهسير هو تهسير عةاري قةال بةا الشةراح القةرما ، فةأمر (33)الشجاعة"

و الققسةةي الةةذي يقيمةةا الشةةاعر مةةع أصةةحابا الصةةريقين بةةالوقو  يةةومي بالمةةأتط وبةةالج
نا ال على اإلنسان في رحلة حياتا، إذ إ على القلل وهذا المشهر يؤكر انتصار اللمن

يستقيع أن يتخلا من مشهر  التنا ر والتملع الذي يم لا القلل، فيقيط الشاعر جةوا  
 بكائيا  مع أصرقائا ليغسل وجعا الراخلي.

 ر للمرأة وهي تمثل سلسلة من الرموزالصفات التي منحها الشاع -5

 وذلك إشارة إلى قولا:البيضة  -أ

 َجلِ ْعت  ِمْن لهو  بها َُير م عْ َتَمتج   ْرر  ال يراط  ِخباؤ هاَوَبْيَضة  خِ 

 فالبيضة تحمل رالالت رملية م ل الخصوبة. 
الخصةب العميةةع فهةةي تكةون محهوظةةة فةةي صةرفة كمةةا يكةةون الجنةةين الةةدرة   -ب

 وذلك إشارة إلى قول امرئ القيس: في بقن أما.

ْهرة   َكِبْكرِ  َقاناِة البياِ  بص  َذاها َنِمير  الماِ  ُير المحلجلِ   م  َُ 
والما  بالنسبة للعرب هو  لهة الخير والسعارة  تعشق الماء  أنابيب البردي -ج

 وهذا إشارة إلى قول امرئ القيس:

 السجقي  الم َذلجلِ  وساع  َكا ْنبوب ر  لقي   كالَجِريل م خصج وكشم  
إشةةارة إلةةى الهرايةةة والعالمةةة التةةي ترشةةر النةةاس وتةةرلهط علةةى منةةارة الراهةةب   -ر
 . وهذا متم ل بالتشبيا التالي:(34)القريع
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 لِ ةَمَنارة  م مس راهب  م تَبت    ت ِضي   الظجالَط بالِعشاِ  كأنجها

ة مةةةن خةةةالل إن هةةةذ  السلسةةةلة مةةةن الرمةةةول التةةةي جةةةا ت عنةةةر الشةةةاعر عةةةن المةةةرأ
تشةةبهها بالبيضةةة وبالةةررة وبةةأنبوب السةةقي وبمنةةارة الراهةةب تةةوحي بأنهةةا تةةرتبق بةةراللتين 

.   (35)همةةا راللةةة الخصةةب والحيةةاة. فالبيضةةة رمةةل مةةن رمةةول التكةةا ر والخصةةب والنمةةا 
ن الةررة وأنابيةةب البةرري ترتبقةةان بةةرالالت الخصةب والنمةةا  أيضةةا  أمةا منةةارة الراهةةب  وا 

 رمول بع  المالمم الرينية وهي توحي بالهراية والقمأنينة.فتضهي على هذ  ال
وهةةو الةةلمن  Mayتةةرتبق ال ريةةا ببةةر  ال ةةور وتظهةةر فةةي شةةهر مةةاي الثريةةا   -6

ن ال ور يعني الربيع والشبع والخصب ولذلك يكون امةرؤ القةيس قةر  الحقيقي للحب، وا 
 .(32)عر  متى يبحث عن الحب

هلي بةةةبع  الةةةرالالت المي ولوجيةةةة لقةةةر ارتبقةةةت بعةةة  النجةةةوط فةةةي الشةةةعر الجةةةا
والرمليةةة، فكانةةت ال ريةةا مةةن العناصةةر التةةي احتةةوت علةةى بعةة  هةةذ  الةةرالالت وعبةةر 

 .(31)العرب ال ريا بوصهها "ربة" للخصب ومانحة للغيث
هةةةةو رمةةةةل للمةةةةارة ُيةةةةر المتبلةةةةورة ونجومةةةةا مربوقةةةةة إلةةةةى الصةةةةخور، الليةةةةل   -7

ترمةةةةل إلةةةةى  بةةةات المةةةةارة وهةةةةذا يعنةةةةي أن الصةةةباح لةةةةن يةةةةأتي وأن المةةةةر  ال  والصةةةخور
 .(31)يستقيع أن يسيقر على اللمن

يم ل الليل في معلقة امرئ القيس عنصر الكآبة والمرارة والمعانةاة القاسةية، وهةي 
معانةةاة تةةوحي بالرؤيةةة السةةورواية القاتمةةة، وذلةةك ألن الليةةل يم ةةل الخةةو  والقهةةر، ألنةةا 

ر بانبال  فجر جرير. ولكن  تارتلر يةري أن الهجةر الجريةر ال بةر أن يلةوح، ليل ال يبش
 "وقةةر اُتةةري والقيةةر :الح عنةةرما بةةرأ الشةةاعر بمشةةهر الصةةير وذلةةك عنةةرما يقةةول روقةة

."... 
وهةةةي مرحلةةةةة  (36)يم ةةةل عنةةةر  االنتقةةةال مةةةةن المةةةرنس إلةةةى المقةةةرس الصةةةيد  -8

الكةةةةوني للعناصةةةةر. فةةةةالبقرة  جريةةةةرة، تم ةةةةل االنتقةةةةال مةةةةن الحةةةةب البسةةةةيق إلةةةةى االتحةةةةار
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الوحشةةية تبةةرو وقةةر ارتةةرت البيةةا  وكأنهةةةا عةةذاري تقةةو  بةةروار. أمةةا القةةرابين فهةةةي 
،  شةمس (45)وليةريسشية وال ور الوحشي هو إشارة إلةى اب ور وحشي وبقرة وح ةمتم ل

المارة وحرارتها، التي تلور األر  بالذهب الهلسهي، أما البقةرة الوحشةية فهةي مصةرر 
صةةب وأمةةا الحصةةان فهةةو يم ةةل صةةهة المةةارة المتقةةايرة وذلةةك بسةةبب سةةرعتا لقاقةةة الخ
 .(47)الشريرة

لط يستقيع تارتلر أن يكون مقنعا  في تهسير  لبع  عناصر مشهر الصةير، فهةو 
نمةةةا ربقةةةا بالمةةةارة المتقةةةايرة لشةةةراللةةةط يعةةةق رورا  مهمةةةا  للحصةةةان فةةةي مشةةةهر   صةةةير وا 

مشةةهر الصةةير فمةةن خاللةةا تحقةةع  ين أن الحصةةان يم ةةل أراة فاعلةةة فةةسةةرعتا، فةةي حةةي
عةةرا  بةةين  ةةور ونعجةةة(.   ور الوحشةةي والبقةةرة الوحشةةية )فعةةاريفعةةل الصةةير بمقتةةل ال ةة

مةةاذا أصةةر الشةةاعر علةةى قتةةل هةةذ  الحيوانةةات التةةي تم ةةل رمةةولا  مةةن رمةةول الخصةةب لف
 والنما  عنر تارتلر .

ضةةمن هةةي عبةةارة عةةن النتيجةةة الحقيقةةة للعةةرس الكةةوني التةةي تلوحةةة السةةيل   -9
تبةرأ ال ةروة والمقةر الجالةب للخيةر.   (46)خصوبة األر  فعنرما يتحر ننيليةل مةع إنليةل

عارة والرة اللمن والتكوين  .(43)ولذلك يكون السيل قاررا  على تجرير العالط وا 

خةةالل تةةلاو  العناصةةر التةةي أرت  لقةةر شةةكلت لوحةةة السةةيل عرسةةا  كونيةةا  وذلةةك مةةن
قهيةةر والحيةةاة والنمةةا  والخصةةب، ومةةن هنةةا ال إلةةى إنةةلال المقةةر الةةذي كةةان يم ةةل الت

نمةا يح صةهات إيجابيةة محضةةن ألنةا  مةليحمل المقر عنةر تةارتلر أيةة صةهة سةلبية وا 
يمتلةةك القةةررة علةةى بعةةث الحيةةاة. ولكةةن الشةةي  الةةذي ال بةةر أن يهقةةن إليةةا ضةةمن هةةذا 
 التحليل هو ُيةاب تهسةير المقرمةة القلليةة عنةر امةرئ القةيس، وعةرط ربقهةا بالعناصةر

 األخري للقصيرة وبخاصة لوحة السيل.

لقةةةر اسةةةتقاع هةةةذا التهسةةةير الةةةذي قرمةةةا تةةةارتلر أن يضةةةي  جوانةةةب ك يةةةرة تتعلةةةع 
ال فةي ضةو  ت ورا ها، وهي رالالت ال تستبين إبالرالالت الرملية التي تخهيها الكلما
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المعاينةةة الشةةاملة لرمةةول الحضةةارات القريمةةة وبخاصةةة تلةةك التةةي كةةان للعةةرب اتصةةال 
 بها.

مرئ القيس قبول الشعر الجاهلي للمناه  اعن شعر  ناتلقر كشهت هاتان الرراس
لرراسةةة الشةةعر الجةةاهلي، وتةةأتي  ة  النقريةةة المختلهةةة، وفتحةةت هةةذ  الرراسةةات  فاقةةا  جريةةر

أهميةةة م ةةل هةةذ  الرراسةةات فةةي أنهةةا لةةط تكبةةل نهسةةها بالتهسةةير الحرفةةي والةةواقعي أو أن 
ل هةةةذا الشةةةعر أو عةةةرط صةةةحتا. وم لةةةت تسةةةور الصةةةهحات فةةةي البحةةةث عةةةن صةةةحة م ةةة

ساسية في إمكانية معالجة النصوا الشةعرية العربيةة القريمةة أنققة  تانهاتان الرراس
ضةةمن معةةايير نقريةةةة جريةةرة وم ةةةل هةةذ  الرراسةةات تحتةةةا  إلةةى جةةةرأة وشةةجاعة، ألنهةةةا 

ط من أنها لط تأت نقاستقاعت أن تتجاول الرراسات األ ية رون عيةوب خري على الُر
 ات.أو هن
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 الهوامش
 

. تحقيةةةع أبةةةو الهضةةةل إبةةةراهيط، رار المعةةةار ، القةةةاهرة، 742 -744( ريةةةوان امةةةرئ القةةةيس، ا7)
، الريمةةةة: المقةةةر الةةةرائط، الهقةةةال : الك يةةةرة الهقةةةل، الوقةةة : النةةةو مةةةن األر ، تحةةةري:  7614

ماؤها. الور: الوتر، أشجذت: أقلعت، تشتكر: يك ر مقرها، تتعمر المكان وت بت فيا، ترر: يك ر 
مةاهرا  : حاذقةا  بالعةرو. البةرا ن: بمنللةة األصةابع مةن اإلنسةان، ينعهةر: يصةيبا العهةر أي التةراب. 

 :سةاقق األكنةا الريع: ريع المقر، الخمر: العمائط، انتحاها: اعتمرها، الوابل: المقةر الشةرير، 
: صةةب، مقةةر،  ةة ل: تحركةةا، الشةةؤبوب: رفعةةة االنةةواحي، تمريةةاقريةةب مةةن األر ، واألكنةةا : 

ا، الحةةةع اإلقلةةةين: فةةةرس ضةةةامر يةةةا: موجةةةا، خةةةيط وجهةةةا  ويسةةةر: أسةةةما  أمةةةاكن، أنهةةةا: أولةةة ذ
 الكشحين، المحبوك: المرم ، الممر: المحكط.

(6)Karel Peterack: Zur semanitischen structure der Beschreibung des 

Regens von Imra'alqais. Orientalia Pragensia (6) 1968.9.                       

مصقلم ألسني جا  با سوسور يعني با "التتةابع أو التعاقةب" وهةو  Diachronie( الريكروني: 3)
ن أحرا ةةةا تنةةةرر  فةةةي  يعنةةةي تتةةةابع العناصةةةر المترابقةةةة التةةةي تخضةةةع لنظةةةاط يتغيةةةر باسةةةتمرار، وا 

 بة.حاالت التقور المتتالية والمتعاق
مصةةةةقلم ألسةةةةني جةةةةا  بةةةةا سوسةةةةور يعنةةةةي بةةةةا التةةةةلامن: وصةةةة   Synchronei( السةةةةينكروني: 4)

 الظاهرة اللغوية من حيث إنها مجموعة من العناصر المترابقة في لحظة بعينها.
 انظر حول هذين المصقلحين:

ومةةا بعةةرها ترجمةةة ر. يوئيةةل يوسةة  عليةةل مراجعةةة  755فررينةةان روسوسةةور: علةةط اللغةةة العةةاط ا 
. وأريةث كيلويةل: عصةر 7614الةك يوسة  المقلبةي، رار الكتةاب للقباعةة والنشةر، الموصةل م

، ترجمة جابر عصةهور، رار  فةاع عربيةة للنشةر 665البنيوية من ليهي شتراوس إلى فولكو ا 
ومةةةا  65. وريمةةةون قحةةةان: مصةةةقلم األرب االنتقةةةاري المعاصةةةر، ا7615والتوليةةةع، بغةةةرار 

 .7614، بيروت، بعرها، رار الكتاب اللبناني
(5)Karel Peterack: Zur semanitischen structure der Beschreibung des 

Regens von Imra'alqais. As p.10.                                                      

(2 )Ibid 11.                                                                                                    

(1)Ibid 11.                                                                                                     
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، مكتبةةةة األقصةةةى، 21( انظةةةر: نصةةةرت عبةةةر الةةةرحمن: الصةةةورة الهنيةةةة فةةةي الشةةةعر الجةةةاهلي ا1)
ور  فةةي جانةةةب مةةن الشةةعر الجةةةاهلي، . نصةةرت عبةةر الةةةرحمن: المقةةر مواضةةع ور 7612عمةةان 

. و نا  أنس الوجور: رمل الما  في 776 -757ا 7616، 6العرر  2مجلة رراسات، المجلر 
. وأحمةر القبةال: المةا  فةي 7611وما بعرها، مكتبة الشةباب، القةاهرة،  77األرب الجاهلي ا 

 .714. ا 7613، 65اصةةةةةةر عرر رمليتا الرينية واألسقورية، مجةةةةةةلة عالةةةةةط الهةةةةكةةةةر المع

وما بعرها، رار عمار، عمان. رار  63( أنور أبو سويلط: المقر في الشعر الجاهلي ا 6)
 .7611، 7الجيل، بيروت، ق

وما  666وعلي البقل: الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن ال اني الهجري، ا    
 .7615بعرها، رار األنرلس، بيروت 

(75)Ewaid Wagner: Grundzuge der klassischen arabischen Dichtung Bd.I.Die altarabis 

che Dichtung. 159-160. Wissenschafthiche Buchgesellschaft. Darmstadt 1987.             

                                              
عةةرها رار األنةرلس، بيةةروت ر.ت ومةا ب 11( مصةقهى ناصة : قةةرا ة  انيةة لشةةعرنا القةريط ا 77)

، رار اآلراب، 576وريتةةا عةةو : بنيةةة القصةةيرة الجاهليةةة، الصةةورة الشةةعرية لةةري امةةرئ القةةيس 
. وكمةال أبةو ريةب: الةرؤي المقنعةة نحةو مةنه  بنيةوي فةي رراسةة الشةعر الجةاهلي، 7666بيروت 
 .7612، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 655

، رار المعةةةةار ، 715ي الشةةةةوري: الشةةةةعر الجةةةةاهلي تهسةةةةير أسةةةةقوري، ( مصةةةةقهى عبرالشةةةةاف76)
 .7612القاهرة، 

( ك يةةر مةةن البةةاح ين لةةط يةةروا فةةي هةةذا المشةةهر فعةةال  تةةرميريا  للمقةةر: انظةةر: سةةير نوفةةل: شةةعر 73)
يليةا حةاوي: فةن الوصة  7611، رار المعةار ، القةاهرة، 46القبيعة في األرب العربي، ا . وا 

، 3، منشةةةةةورات رار الكتةةةةةاب اللبنةةةةةاني، بيةةةةةروت، ق57-46بةةةةةي، ا وتقةةةةةور  فةةةةةي الشةةةةةعر العر 
، مكتبةةةةةة 641-642. وسةةةةعر إسةةةةماعيل شةةةةلبي: األصةةةةةول الهنيةةةةة للشةةةةعر الجةةةةاهلي ا 7615

، رار 634-633. والقاهر أحمر مكي: امرؤ القيس حياتا وشةعر  ا 7611ُريب، القاهرة، 
عصةةر القةةريط امةةرؤ القةةيس . ومحمةةر صةةالم سةةمك: أميةةر الشةةعر فةةي ال7614المعةةار ، القةةاهرة، 

، رار نهضة مصر للقبع والنشر، القاهرة، ر.ت. وصالح الةرين الهةاري: أمةرا  314-313ا
. مكتبةة 655-653 7الشعر في العصر الجاهلي، بيئاتهط، حياتهط، فنهط رراسة تحليلة نقريةة  

 .7615الشباب، القاهرة 
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(74       )   Salomon Gandz: Die Mu'allaqa des Imrulquis in: SBWA170. 1923.Abh.4. 
(75.         )Theodor Nöldeke: Fünf Moallagat 1-11. SBWA, 140.142.144.1889-1902 

(72 )Wilhelm Ahlardt: Bemerkungen über die Aechtneit der alten Arabischen Gedichte 

Greifswald 1772.                                                                                                            

(71  )IIse Lichtenstäder: Das Nasib der altarabischen Qaside. Islamica, 5.1932.17-96 

(71 )Renate Jacobi: Studien zur Poetik der altarabischen Qaside Wiesbaden. 1971. 

p.48.p.173.                                                                                                                      

(76 )Grete Tartler: Versuch einer Inteerpretation der Qasida von Imru- I- qais. Romano 

Arabica I. 1974. p. 70.                                                                                                    

(65)Ibid: P.70.                                                                                                                      

(67)Ibid:P71-72.                                                                                                 
 -773( كمال أبو ريب: الرؤي المقنعة، نحو منهةةةة  بنةةةةيةةةوي فةي رراسةة الشعةةةةر الجاهةةةلةةةةي ا66)

655. 
، منشةةةورات ولارة ال قافةةةة واإلرشةةةار 762 - 76( يوسةةة  اليوسةةة : بحةةةوث فةةةي المعلقةةةات، ا63)

 .7611القومي، رمشع، 

(64 )Youssef Saad: The Don Juan of Calssical Arabia Comparative Literature Studies.13. 

1976.  p.307. 
. رار قالس للرراسات والترجمة 61ةةة62وانظر قمر الكيالني: امرؤ القيس عاشع وبقل ررامي ا 

 .7615والنشر، رمشع 
(65 )Grete Tartler: Versuch einer Interpretation der Qaside                   

Von Imru- 1-qais. P.72                                                                                                       
 .762( ريتا عو : بنية القصيرة الجاهلية الصورة الشعرية لري امرؤ القيس 62) 
ومةةا بعةةرها وعلةةي  755هلي ا( انظةةر: نصةةرت عبةةرالرحمن: الصةةورة الهنيةةة فةةي الشةةعر الجةةا61)

ومةةا بعةةرها،  55البقةةل: الصةةورة الهنيةةة فةةي الشةةعر العربةةي حتةةى نهايةةة القةةرن ال ةةاني الهجةةري ا
ومةا بعةرها،  764وريتا عةو : بنيةة القصةيرة الجاهليةة، الصةورة الشةعرية لةري امةرئ القةيس ا

، 765-764و ا 61ومصةةةقهى عبرالشةةةافي الشةةةوري: الشةةةعر الجةةةاهلي تهسةةةير أسةةةقوري ا
ومةةا بعةةرها،  717بةةرالهتاح محمةةر أحمةةر: المةةنه  األسةةقوري فةةي تهسةةير الشةةعر الجةةاهلي، اوع

، 767، وقصةي حسةين، العمةارة الهنيةة فةي شةعر امةرئ القةيس ا7611رار المناهةل، بيةروت، 
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براهيط عبرالرحمن محمر: التهسير األسقوري للشةعر  منشورات المكتبة الحري ة، قرابلس، ر.ت وا 
وما بعرها، وأحمر كمةال  733. ا7617، أبريل، 3، العرر 3المجلر  الجاهلي، مجلة فصول،

، 7617، أبريةةةل 3، العةةةرر 3لكةةةي: التهسةةةير األسةةةقوري للشةةةعر القةةةريط، مجلةةةة فصةةةول المجلةةةر 
 وما بعرها. 766ا

 .757( يوس  اليوس : بحوث في المعلقات: ا61)

(66)Grete Tartler: Versuch einer Inteerpretation der Qasida von Imrui- I-qais. P.72. 
(35)Ibid p.72                                                                                                     

 .767( ريتا عو : بنية القصيرة الجاهلية: الصورة الشعرية لري امرئ القيس، ا 37)

 .765 -764( يوس  اليوس : بحوث في المعلقات: ا36)

(33)Grete Tartler: Versuch einer Inteerpretation der Qasida von Imrui- I-qais. P.72. 

(34)Ibid p.73                                                                                                        

 .654امرئ القيس، ا ( ريتا عو : بنية القصيرة الجاهلية: الصورة الشعرية لري 35)

(32)Grete Tartler: Versuch einer Inteerpretation der Qasida von Imrui- I-qais. P.72 .      

، 3( إبراهيط عبرالرحمن محمر: التهسير األسقوري للشعر الجاهلي، مجلة فصول، المجلر 31)
عنر العرب  ، ومحمور سليط الحوت: في قريع المي ولوجيا737. ا 7617، أبريل 3العرر 
 .7613، 3، رار النهار للنشر، ق755ا

(31)    Grete Tartler: Versuch einer Inteerpretation der Qasida von Imrui- I-qais. P.73. 

( انظةةةر: سةةةولان سةةةتيتكهتش: القصةةةيرة العربيةةةة وققةةةوس العبةةةور، رراسةةةة فةةةي البنيةةةة النموذجيةةةة، 36)
 .15-16، ا7615، 25مجلة جامعة رمشع، المجلر 

( واحةةر مةةن أعظةةط اآللهةةة فةةي مصةةر القريمةةة لو  اإللهةةة إيةةليس، علةةط النةةاس اللراعةةة وتربيةةةة 45)
الماشةةية والهنةةون. قتلةةا أخةةو  سةةت لكةةن لوجتةةا ايةةليس اسةةتقاعت الع ةةور علةةى روا  الخلةةور الةةذي 
عةةن قريقةةا عةةار إلةةى الحيةةاة. كةةان إلهةةا  للةةلرع والخيةةر. انظةةر: جهةةري بارنةةرر: المعتقةةرات الرينيةةة 

. ترجمةةة ر. إمةةاط عبةةرالهتاح إمةةاط ومراجعةةة ر. عبةةرالغهار مكةةاوي، عةةالط  477الشةةعوب، الةةري 
ومةةةا بعةةةرها، ترجمةةةة:  755، وفرانسةةةوا رومةةةاس:  لهةةةة مصةةةر، ا7663، 713المعرفةةةة، العةةةرر 

 .7612لكي سوس. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
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)نتةار( أو "سةين" ووالرة إخوتةا ال ال ةة وقةر ( أسقورة سومرية ترور حول والرة اإللا القمةر "ننةا" 47)
وقعةةت أحةةراث األسةةقورة فةةي مرينةةة )نهةةر( وكةةان فيهةةا اإللةةا الشةةاب إنليةةل واإللةةا العةةذرا  ننيليةةل 

وقر حةذرت هةذ  ابنتهةا أن تحةافظ علةى نهسةها عنةرما تغتسةل فةي ميةا    Ninshebargunuوأمها
ر نهعةا  وقةر حةرث مةرة أن شةاهر الشةاب نهر المرينة العذب من الشبان، ولكن لط يجر ذلك التحذي

انليل العذرا  ننيليل تستحط في النهر فحاول إُوا ها ولما مانعةت اُتصةبها فحملةت منةا وولةرت 
 اإللا القمر "ننا" "سين".

 انظر حول األسقورة:
. وفةراس 7612، رار الحريةة للقباعةة بغةرار، 62-64قا باقر: مقرمة فةي أرب العةراع القةريط ا

، 46-31مرة العقةةةةل األولةةةةى، رراسةةةةة فةةةةي األسةةةةقورة، سةةةةورية وبةةةةالر الرافةةةةرين ا السةةةةواح: مغةةةةا
 .7665رار المنارة: الالذقية،  7665

(46      )Grete Tartler: Versuch einer Inteerpretation der Qasida von Imrui- I-qais. P.74 

. 
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 وما بعرها. 664القيس، ا لري امرئ
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