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حياة امرئ القيس الكندي وبيئتو بين شعره واألسطورة
الملخص :

من منظور الدكتور شوقي ضيف

إِ اىشأ امق٘ع بُ سذش امكَذ ٚػاعش
ميين ىُ سلشىٖت ٗذو عن ٝرمك اٍتظابٓ
امقبن ٙامقشطاٍ ٙمقب٘ن ٜكَذ ٛام٘يَ٘،ٜ
كيا ٗذو عن ٝرمك أٗلًا ىا إٔسدٔ ىُ
ىٖاكع منب٘ ٜ١ام٘يَ٘ ٜيف ػعشٕٔ ،طب٘عٜ
ىفشدات مػ ٜػعشٔ ٕبعض عباساتْا اميت ىا
صامت ىأٍٖطٕ ٜىظتعين ٜيف امنْذ ٜامعشب٘ ٜيف
املَاطق احللشى٘. ٜ
ٕإِ س٘اتٓ ،طٖا ٟقبه ىـشع ٕامذٔ إٔ
بعذٕٔ ،إِ داخنتْا بعض األطاطري ٕاملبامػات
ٕتلاسب امشٕاٗات إال أِ رمك ال ٗؤد ٚإىل
سفلْا بامكن٘ ٜإٔ سفض مجنتْا إٔ امؼق
األكرب ىَْإ ،إِ يف ػعشٔ ملا ٗذو عنٝ
س٘اتٓ مما تنقأ عاى ٜامشٕا ٛاملٖثٖقني ٕامَقاد

األقذىني بامقبٖو بعذ امتيش٘ف ،ىع
إىكاٍ٘ ٜاجليع بني تنك امشٕاٗات يف كجري
ىُ األس٘اِ بع٘ذًا عُ اإلفشاط يف
امتؼك٘كٕ ،تلخً٘ امتلاسبٕ ،إّذاس
املشٕٗات .
اىشؤ امق٘ع بُ سذش امكَذ ٚػاعش ميين
ىُ سلشىٖت ٗذو عن ٝرمك اٍتظابٓ امقبنٙ
امقشطاٍ ٙمقب٘ن ٜكَذ ٛام٘يَ٘ ،ٜكيا ٗذو
عن ٝرمك أٗلًا ىا إٔسدٔ ىُ ىٖاكع منبٜ٘١
ام٘يَ٘ ٜيف ػعشٕٔ ،طب٘ع ٜىفشدات مػ ٜػعشٔ
ٕبعض عباساتْا اميت ىا صامت ىأٍٖطٜ
ٕىظتعين ٜيف امنْذ ٜامعشب٘ ٜيف املَاطق
احللشى٘. ٜ

life was defamed by some fables
and stories, it can not be
completely or partially ignored.
In his poems, there are lot of
indications about the life of the
poet as well as from the trusted
storytellers and the ancients
critics who studied those poems
and agreed or disagreed with
them. There is a possibility to
often aggregate between the poet
narrations, away from the
exaggerations,
doubts
and
contradictions of narrations.

Amra’o Al-Qaiss bin HajerAlkandi is a Yemeni poet from
Hadramout, as indicatedin his
Qahtany tribal affiliation to
Kinda in Yemen. Moreover, his
affiliation can be figured out
from his poems about the Yemeni
environment as well as the nature
of
the
words/languageand
expressions he uses in his poems.
Such words and expressions are
still common and used in the
Arabic accent of Hadramout
regions.
His life, either before or after
the death of his father even if that

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

9

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

حياة امرئ القيس الكندي وبيئتو بين شعره واألسطورة من منظور الدكتور
| د .أحمد هادي باحارثة

شوقي ضيف

مشكلة البحث وخطته :
اىررشؤ امقرر٘ع بررُ سذررش امكَررذ ٚػرراعش درراّن ٙىعررشٕعٕ ،أسررذ ػررعشا ٟاملعنقررات،
ٕأكجررش ػرراعش مقرر ٙػررعشٔ ٕس٘اتررٓ مػطقررا عَررذ امَقرراد ا ررذثني; مقررذٌ امعْررذ بؼررعشٔ،
ٕالٍتظرررابٓ امقبنررر ٙإىل امررر٘يُٕ ،الخرررت ط بعرررض ذلطرررات س٘اترررٓ باألطررراطريٕ ،يف ّرررزا
امبشح امقـري ٍكتف ٙباإلػاس ٛإىل آسا ٟامَاقذ املـش ٚامذكتٖس ػٖق ٙكر٘ يف ّرزا
امؼرراعشٕ ،الطرر٘يا أِ كرر٘ قررذ عررين بتررأسٗي األدب امعشبرر ٙيف طنظررنتٓ امؼررْري ٛىَررز
تاسخيٓ اجلاّن ٙست ٝعـٖسٔ املتاخش ،ٛمق٘ت قبٖالق ٕاطعًا مذ ٞامَقاد ٕداسط ٙاألدب .
ٕقذ تليُ امبشح ث ث ٜذلإس ،يف إٔمٓ تَإمرت ٍبرزٗ ٛظرري ٛعرُ س٘را ٛػرٖق ٙكر٘
ٕدْررٖدٔ يف امبشررح األدبررٕ ،ٙا ررٖس امجرراٍ ٙيررذخ عررُ امب٘١رر ٜامرريت عرراؾ فْ٘ررا امؼرراعش
ٕتررأثش بْررا يف ػررعشٕٔ ،ا رررٖس األخررري تكنيررت ف٘ررٓ عرررُ تررذاخه األطررطٖسٕ ٛامتلررراسب
امشٕا ٙ٠يف س٘ا ٛامؼاعش مبشطاتْا املختنفٕ ٜسأ ٚك٘ فْ٘إ ،ىَاقؼتٓ .
احملىر األول :الدكتىر شىقي ضيف وجهىده يف خدمة األدب العربي
ٕمرررذ ػرررٖق ٙكررر٘ يف قشٗررر ٜإٔالد يررراٌ ا قرررشب ىذَٗررر ٜدى٘ررراط طرررَ ،9991 ٜألب
أصّشٗ ٚذع ٝامؼ٘ي عبذ امظ ٌ ك٘ ٕ ،يف امظادط ٜىُ عيشٔ امتشرق باملذسطر ٜاألٕم٘رٜ
بقشٗتٓ ٕسفظ امقشآِ ببنٖغٓ طُ امعاػش ،ٛثً أحلقٓ أبٖٔ باملعْذ امذٗين برذى٘اط فرأرْش
ف٘ررٓ ٍبٖ قغررا عام ً٘ررا يف امنػررٕ ٜامفقررٓ امؼررافع ،ٙثررً أقبرره عنرر ٝامقررشا ٟٛاحلررش ٛيف امـررش
فأعذب باملقاالت األدبٕ٘ ٜػعش ىعْا بت٘اس دذٗذ ٗفذ عن ٝعقنٓ ٕقنبٓ .
امتشرق بعررذ رمررك بتذْ٘ضٗرر ٜداس امعنررٌٖٕ ،فتشررت مرٓ ّررزٔ بابًررا ىْيًررا ىرُ أبررٖاب امتعنررً٘
سني قشست كن٘ ٜاآلداب قبٖو طا٠ف ٜىُ خشجي ٙامتذْ٘ضٗ ٜبقظً امنػر ٜامعشب٘ر ٜم٘ترضٕدٕا
بأدٕات امبشح احلذٗج ٜيف األدب ٕامَقذٕٗ ،نتشق ك٘ بْزٔ امكن٘ر ٜم٘تخرشز ىَْرا طرَٜ
 9991بذسدرر ٜامن٘ظرراٍع بتفررٖ أّنررٓ م٘ـرربض ىع٘رذًا بقظررً امنػرر ٜامعشب٘رر ٜبكن٘رر ٜاآلداب،
ٕطشعاِ ىا ساص دسد ٜاملادظتري مبٖكٖع يه عَٖاِ امَقذ األدبر ٙيف كتراب األغراٍٙ
ألب ٙامفشز األؿفْاٍ ٙا طَ ،9999 ٜثً ٍاو امذكتٖسا ٛطَ. 9991 ٜ
عيررره أطرررتارًا بقظررريٕٓ ،ىرررا صاو ٗتقررر ٝيف امرررذسدات امعني٘ررر ٜستررر ٝأؿررربض أطرررتارًا
ىتفشغقا ،كيا عيه مظَٖات ببعض اجلاىعات امعشب٘ ٜخاسز ىـش ىَْرا :داىعرات برريٕت
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ٕاألسدِ ٕبػررذاد ٕامكٖٗررت ٕامشٗررار ،فتخررشز عنررٗ ٝذٗررٓ عؼررشات ىررُ ينرر ٜاملادظررتري
ٕامررذكتٖسا ٛفررتض فررً آفاققررا ىررُ املٖكررٖعات خررذىٖا بْررا آداب امنػرر ٜامعشب٘رر ٜيف دٖاٍبْررا
املختنفٍٕ ،ٜاو علٖٗ ٜدليع امنػ ٜامعشب٘ ٜفترذسز يف ىَاؿربٓ ستر ٝأؿربض س٘٠ظًرا مرٓ ىَرز
عراٌ  ،9991كيررا ٍرراو علررٖٗ ٜعاىنررٕ ٜػررشف٘ ٜيف دلرراىع ٕدلررامع أخررش ٞيف ىـررش ٕيف
خاسدْا ،ف٘يذ ىؤمتشاتْا مبشاكشات ٕحبرٖخ ىتَٖعرٕ ،ٜمرٓ امعذٗرذ ىرُ املقراالت امق٘يرٜ
يف اجملر ر ت األدب٘رررٕ ٜامعني٘رررٕ ،ٜسررراص عنررر ٝدرررٖا٠ض تقذٗشٗررر ٜعام٘ررر ٜامق٘يررر ٜىرررُ ىـرررش
ٕامظعٖدٕٗ ٜامكٖٗت .
تـرررررَ ىؤمفاترررررٓ املتَٖعررررر ٜاجملررررراالت إىل سمظررررر ٜدليٖعرررررات  :األدب ٕتاسخيرررررٓ،
ٕامذساطررررات اإلطرر ر ىٕ٘ ،ٜامنػٖٗرررراتٕ ،امتشق٘قرررراتٕ ،األعيرررراو اجمليع٘رررر ،ٜعررررشر يف
اجمليٖع ٜاألٕىل منيزاّب امفَ٘ ٜمنؼعش ٕامَجش عن ٝىش امعـٖسٕ ،تراسٗي األدب امعشبر ٙيف
رلتنررر عـرررٖسٔ ٕب٘١اترررٕٓ ،األدب امعشبررر ٙاملعاؿررررش يف ىـرررش ٕأع ىرررٓ ىرررُ امؼررررعشاٟ
ٕامكتررابٕ ،خررف ابررُ صٗررذِٕ ٕامبرراسٕدٕ ٚػررٖقٕ ٙامعقرراد بذساطررات ين٘ن٘رر ،ٜىررع ٍْررر
دق٘ررق منبشررح يف األدب ٍٕقررذٕٔ ،يف اجمليٖعرر ٜامجاٍ٘رر ٜقرراٌ بتفظررري امقررشآِ تفظ رريًا طررْ ق
طنظًررا ىررٖدضًا ىشلقررا منررَفع ٕامعقررهٕ ،مررٓ ٕسا ٟرمررك أحبرراخ ىْيررٕ ٜىقرراالت مجررٕ ،ٜيف
امنػٖٗات مجع بني امتعيرق يف ا مقرذًٗ ىرُ امرتاخ امنػرٖٕ ٚبرني تفرتض امفكرش سلرٖ اجلذٗرذ
ٕامتذذٗذ ،فكتب يف ت٘ظري امَشٖٕ ،ىؼك ت امنػ ٜامعشب٘ر ٜقرذميْا ٕسرذٗجْإ ،سقرق
ؿررا يف دلرراالت أدب٘ررٕ ٜسلٖٗررٕ ٜدَٗ٘رر ،ٜكيررا كرراِ عل رًٖا يف كررجري ىررُ امنذرراِ
ٍـٖ ً
املعذي٘. ٜ
ٕأبرررشص كتبرررٓ يف األدب ٕامَقرررذ ّررر :ٙامفرررُ ٕىزاّبرررٓ يف امؼرررعش امعشبررر ٙا ،امفرررُ
ٕىزاّبٓ يف امَجش امعشب ٙا ،يف امَقذ األدبر ٙا ،فـرٖو يف امؼرعش ٍٕقرذٔ ا ،امبشرح
األدبرر : ٙطب٘عتررٓ ،ىَاّذررٓ ،أؿررٖمٓ ا ،امؼررعش ٕامػَررا ٟيف املذَٗررٕ ٜىكرر ٜمعـررش بررين
أى٘ررررررٜا ،امتطررررررٖس ٕامتذذٗررررررذ يف امؼررررررعش األىررررررٖ ٚا ،األدب امعشبرررررر ٙاملعاؿررررررشيف
ىـشا ،امبطٖم ٜيف امؼعش امعشب ٙا ،امباسٕد ٚسا٠ذ امؼعش احلذٗح ا ،ػرٖق ٙػراعش
امعـش احلذٗح ا ،امؼرعش ٕطٖابعرٓ امؼرعب٘ ٜعنر ٝىرش امعـرٖس ا ،دساطرات يف امؼرعش
امعشب ٙاملعاؿش ا ،امب غر ٜتطرٖس ٕتراسٗي ا ،يف امرتاخ ٕامؼرعش ٕامنػر ٜا ،امعقراد ا،
ابُ صٗذِٕ ا ،امشس ت ا ،املقاى ٜا ،امشثا ٟا ،امَقذ ا ،امتمج ٜامؼخـ٘ ٜا.
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قاو عَٓ امذكتٖس كياو بؼش  " :ػٖق ٙك٘ ّرٖ امشا٠رذ األٕو يف امعـرش احلرذٗح
إٍتادًررا ٕغررضاس ٛىررادٕ ٛىَْذًررا ٕٕكررٖسًا ٕتٖث٘ققررا " 9إ ،قرراو  " :إرا كرراِ امررذكتٖس طررٓ
سظررني ّررٖ عي٘ررذ األدب امعشبرر ٙفامررذكتٖس ػررٖق ٙك ر٘ ّررٖ عي٘ررذ امجقافررٕ ٜاملعشفررٜ
امعشبٕ٘ ٜاإلط ى٘1 " ٜا .
ٕٗقرٖو األطرتار

ررري غشٗرب س٠رر٘ع دلنرع إداس ٛاف٘١رر ٜاملـرشٗ ٜامعاىرر ٜمرذاس امكتررب

ٕامٖثررا٠ق امقٖى٘رر " : ٜإِ ىررا قذىررٓ األطررتار اجلن٘رره ػررٖق ٙعبررذ امظر ٌ كرر٘ ىررُ حبررٖخ
ٕدساطات يف األدب امعشب ٙىُ ىٖكٖعات ٕعـٖس ٕأع ٌ ٗعذ ب دذاو ىٖطٖع ٜداىعرٜ
ٕاكرررش ٜمرررعدب امعشبرررَٗ ،ٙرررٖ ٟبكتابتْرررا امعذٗرررذ ىرررُ األطررراتز ٛاملتخــرررني ٕينرررْا
امذكتٖس ك٘ ٕسذٔ " 9ا .
ٕٗقررٖو امررذكتٖس عبررذ اجمل٘ررذ سَررِٖ ىًَّٖررا لْررٖد كرر٘ يف امتررأسٗي مررعدب امعشبررٙ
فًٍَٖا ٕأع ىًا ٕعـٖسًا  " :رْرشت دساطرات أكادمي٘ر ٜدراد ٛىجره دساطرات ػرٖق ٙكر٘
عررُ امفررُ ٕىزاّبررٓ يف امؼررعش امعشبررٕ ،ٙامفررُ ٕىزاّبررٓ يف امَجررش امعشبررٕ ،ٙعررُ ػررٖقٙ
ػاعش امعـش احلذٗحٕ ،األدب امعشب ٙاملعاؿرش يف ىـرشٕ ،طنظرن ٜتراسٗي األدب امعشبرٙ
بأدضاْ٠ا املختنف9 " ٜا .
ٕٗقٖو عَٓ آخش  " :سلُ أىاٌ باسح ر ٚىَْر أكادمي ٙعني ٙلرذد أّذافرٕٓ ،ىرا
ٗشٗذ أِ لققرٓ ٗرٖفش مرٓ املراد ٛامعني٘ر ٜيف ىـرادسّا ٕىشادعْرا ،ىرع تفْرً تراٌ ٕدق٘رق ٕاع
حبشك ٜاجملتيع بأبعادّا املختنف ٜتاسخيٕ٘ ٜادتياع٘رٕ ٜعقن٘رٕ ٜثقاف٘رٕ ،ٜامريت تتلرض يف
اإلبذاع األدب ٙػعشًا ٍٕجشًإٗ ،عتيرذ عنر ٝرٕقرٓ اخلراق يف احلكرً عنر ٝبعرض ام رٖاّش
األدب٘1 " ٜا.
ٕىررُ دْتررٓ ٗؼرر٘ذ امررذكتٖس بررذٕ ٚطباٍرر ٜبأطررنٖبٓ ٕىَْذررٓ يف طنظررن ٜتاسخيررٓ األدبررٙ
ف٘قٖو  " :منذكتٖس ػٖق ٙك٘ أطنٖبٓ امفشٗذ يف دساطر ٜاألدب ىَ ٖىرٓ ٕىَجرٖسّٕٔ ،رٖ

1

) ( د .شىقي ضيف على إلاهترهذ وفي دًاسه بمصش املحشوظت ،إششاف وجقذًم د .كمال بشش ،مجمع اللغت العشبيت ،القاهشة4 ،2003 ،
2
) ( هفعه 5
3
) ( هفعه 36
4
) ) الالوعىهيت وأثشها في سواد الىقذ العشبي الحذًث ،د .عبذ املجيذ حىىن ،الهيئت املصشيت العامت للكخاب252 ،1969 ،
5
) ( شىقي ضيف  ..ظيرة وجحيت ،إششاف وجقذًم د .ظه وادي ،داس املعاسف ،القاهشة90 ،1992 ،
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أطنٖب ًَٗ عُ عنً ٕدساٗ1 " ٜإٗ ،قٖو عُ ىَْر ك٘ يف دساط ٜامؼعش ٕامؼرعشا ٟبأٍرٓ :
" ميلرر ٙيف دساطررتٓ منؼررعشإ ،ٟال ٗكتفرر ٙبررامتعشٗ ٕاالطتؼررْادٕ ،مكَررٓ جيتْررذ يف
تقرررًٖٗ ػررراعشٗتًْٕٗ ،ؼرررش امعٖاىررره امررريت كررراِ فرررا ترررأثري يف تٖد٘رررٓ ّرررزٔ امؼررراعشٗ،ٜ
ٕإعاٍتْررا عنرر ٝامبررٖ مبكٍَْٖرررا ،ثررً ٗتَررإو بقنرررً امَاقررذ امعرراسع ىرررا خنفررٖٔ ىررُ ٍتررراز
ػعش7 "ٚا .
احملىر الثاني :بيئة امرئ القيس
اىشؤ امق٘ع بُ سذش امكَذ ٚػراعش دراّن ٙميرين ىرُ سلرشىٖت كيرا ّرٖ رراّش
ىررُ دالمرررٍ ٜظرربٓ ٕػرررعشٔ ،فَظررربٓ ٗعررٖد منقب٘نررر ٜامقشطاٍ٘ررر ٜكَررذ ٛامررريت طررركَت ٕادٚ
سلررشىٖت ىَررز صىررُ بع٘ررذٕ ،ػررعش اىررش امقرر٘ع ػرراّذ عنرر ٝاملٖاكررع امرريت لررُ إمْ٘ررا
ٕٗفخش باالٍتيا ٟفا ،حب٘ح ال ٗتأت ٝىعشف ٜتفاؿ٘نْا اجلػشافٕ٘ ٜامتلاسٗظ٘ ٜإال ىُ ابرُ
ب٘١تْإ ،ىُ بَْ٘ا ىَاطق دىِٖ ٕعَذو ٕؿ٘نع ٕغريّا ،فَذذٔ ٗقٖو :
كأٍ َٙمل أ ش بر دىِٖ ا م٘نٜ

8ا

ٕمل أػْذ امػاسات ٖٗىًا بر عَذو ا

ٕٗقٖو 9ا :
أتإٍ ٙأؿشاب ٙعن ٝسأغ ؿ٘نع ا

سذٗح أطاس امٌَٖ عين ٕأفشيا

ّٕرزا اجلبرره ٗقرع يف ىَطقرر ٜافذرشُٗ ا حبلررشىٖتٗ ،قرٖو عبررذ امرشيُ بررُ عب٘ررذ
اهلل امظررقاع يف ؿررف ٜا رر٘ا اجلػررشايف امررز ٚاسترربا بررٓ امؼرراعش  " :افذررشُٗ ٕاقعرر ٜيف
سلررُ دبرره فرراسد درراثً عنرر ٝاألسر كاجليرره امبرراسل ٕ ...يف دَررب رمررك اجلبرره امؼررب٘ٓ
باجليه ىُ دْ ٜامؼياو آثاس دىِٖ املزكٖس ٛيف قٖو اىش امق٘ع :
تطإو امن٘ه عنَ٘ا دىِٖ " 91ا .
ثً قاو ٕ " :يف دَٖب افذرشُٗ أٍر ممترذ ىرُ دبره راّرب طرٖ قال إىل دٕعرُٕ ،عنْ٘را بنرذٛ
ٗقاو فا ؿ٘نع ا ّٕٙ ،املزكٖس ٛيف قٖو اىش امق٘ع :
6

) ) دساظاث هقذًت في مصىفاث أدبيت حذًثت ،د .بذوي ظباهت ،مكخبت إلاه جلى املصشيت ،القاهشة18 ،1992 ،
7
( ) هفعه 19
8
) ) دًىان امشئ القيغ ،جحقيق مصعفى عبذ الشافي ،داس كخب العلميت ،بيروث ،ط154 ،2004 ،5
9
) ) هفعه 160
10
) ) إدام القىث في ركش بلذان حضشمىث ،عبذ الشحمً بً عبيذ هللا العقاف ،داس املنهاج ،حذة410 ،2005 ،
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أتإٍ ٙأؿشاب ٙعن ٝسأغ ؿ٘نع

سذٗح أطاس امٌَٖ عين ٕأفشيا

ٕقذ رفشت ىَْا بلام ٜىَؼٖد ،ٛألٍْا ىقطع امَضاع يف سلشى٘ ٜاىش امق٘ع " 99ا .
ٕىُ رمك إػاستٓ إىل ىَطق ٜسَخَْ٘ ٜا يف غرشب ٕاد ٚسلرشىٖت ٕبعرض ىرا سٖفرا ىرُ
قشاّا املتَاثش ٛس٘ح ٗقٖو 91ا :
خشدَا ٍشٗع امٖسؽ بني ثفامٜ

ٕبني سخ٘ات إىل فر أخشب

قاو ابُ عب٘ذ اهلل  " :إِ اىشأ امق٘ع ال ٗشٗذ إال سخّ٘ ٜزٔ ،كيا ال ٗشٗرذ برأخشب إال
خشب ٜامقياصُٗ ىُ ٍْذ ،فإٍْا بَْ٘ا ٕبني سخ٘ ٜبامتقشٗب ىقذاس أسبع طاعات " 99ا .
ٕسدض أِ أباِ ا املزكٖس يف ىعنقتٓ 99ا :
كأِ أبراًٍا يف عشاٍني ٕبنٓ

كبري أٍاغ يف لاد ىضىه

ّٖ دبه حبلشىٖت ٗقع بقشب ىَطقر ٜػرشى ٜامظراسن٘ ٜػرشق ٙىذَٗر ٜامؼرشش " ألِ اىرشأ
امق٘ع سلشىٕ ،ٙقذ ركش أباًٍا ّٕٖ إىل داٍب ػشى91 " ٜا .
ٕأػررراس بعلرررًْ أِ اىرررشأ امقررر٘ع ركرررش ىَطقررر ٜامقطرررُ ا اطرررً املذَٗررر ٜاملعشٕفرررٜ
حبلشىٖت ،س٘ح ٗقٖو 91ا :
عن ٝقطُ بامؼً٘ أميُ ؿٖبٓ

ٕأٗظشٔ عن ٝامظتاس ٕٗزبه

مكُ ابُ عب٘ذ اهلل مل ٗقبه ّرزا امقرٖوٕ ،عنره عرذٌ قبٖمرٓ أِ )قط)رُ ا املرزكٖس يف
ب٘ررت اىررش امقرر٘ع بامتششٗررك أ ٚبفررتض ٕطررطٓ ،بَ٘يررا ٗةَطررق اطررً املَطقرر ٜاحللررشىٜ٘
بظكِٖ امٖطا 97ا ،إال أٍٓ ٗبق ٝيف سأٗ ٙاستياو سـٖو يشٗ يف امَطق عنر ٝأمظرَٜ
امَرراغ مبررشٕس امضىرراِ فظرركُ امٖطررا ٕأؿررنٓ امقررذًٗ امفررتض; إر إِ مررٓ ٍ ررا٠ش يف مظرراِ
امعاى ٜىجه تظكًَْ٘ سا ٟبشّٖت ا ىع كٍْٖا ىفتٖس98 ٜا .
ٕاىشؤ امق٘ع ٕإِ قل ٝػطشًا ىُ عيشٔ خاسز سلشىٖت س٘ح ىظتقش دٕم ٜآبا٠رٓ يف
زلذ ف َٗايف رمك سلشى٘تٓ ،إٔ كيا قاو املؤسخ ذليذ بُ أيذ امؼاطش: ٚ
11

) ) هفعه 415
12
) ) دًىان امشئ القيغ 34
13
) ) إدام القىث 262
14
) ) ششح املعلقاث العبع ،أبى بكش دمحم بً دمحم بً القاظم ألاهباسي ،ضبغ وجيعيق د .أحمذ هادي باحاسثت ،داس الصحىة لليشش والخىصيع104 ،2011 ،
15
) ) إدام القىث 226
16
) ) ششح املعلقاث العبع ،مشحع ظابق100 ،
17
) ) إدام القىث 487
18
) ) اهظش اهحشافاث اللهجاث العاميت الحذًثت عً العشبيت الفصحى ،د .عبذ هللا صالح بابعير ،داس حضشمىث للذساظاث واليشش ،املكال34 ،2012 ،
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"ىٖمذٔ بَذرذ ال خيشدرٓ عرُ سلرشى٘تٓ ،كرامكجري ىرُ ىٖام٘رذ احللراسى ٜباملْرادش
سني ٖٗمذِٕ بْا ٕٗع٘ؼِٖ ٕٗتيظكِٖ بٖطًَْ األؿ٘ه امعشب ٙسلشىٖت " 99ا .
ٕقذ ركش امذكتٖس ػٖق ٙك٘ ٍفظٓ يف اٍتظاب امؼاعش اىرش امقر٘ع أٍرٓ َٗتيرٙ
إىل " قب٘نرر ٜكَررذٕ ،ٛىررُ ب٘ررت امظرر٘اد ٛفْ٘ررإّ ،رر ٙقب٘نرر ٜميَ٘رر ٜكاٍررت تَررضو يف غشبررٙ
سلشىٖتّٕ ،ادشت ىَْا مجاع ٜكبري ٛإىل امؼياو ىع ّذشات ام٘يَ٘ني املعشٕف11 "ٜا.
كه رمك خيام ىا قامٓ امَاقذ عبذ اهلل امربدٍٕ " : ٙإِ اىشأ امقر٘ع ميراٍ ٙامَظرب،
زلذ ٚامؼاعشٕٗ ٜامب٘19 " ٜ١ا ،به ّٖ مياٍ ٙامؼاعشٕٗ ٜامب٘ٗ ،ٜ١قرٖو عَرٓ اجلػرشايف عبرذ
اهلل طرررع٘ذ باسررراز  " :درررا ٟيف أػرررعاسٔ بعرررض املعنٖىرررات اجلػشاف٘ررر ٜعرررُ دٕمررر ٜكَرررذٛ
ٕسلرشىٖت عيٖىًررإ ،ىَراطق االطررت٘طاِ امبؼررش ٚفْ٘را آٍررزال " 11إٗ ،ؤٗرذ ّررزا املررؤسخ
ذليرررذ سظرررني امفرررش س٘رررح قررراو  " :إِ أػرررعاس اىرررش امقرر٘ع تَطرررق مبعرررامل س٘اترررٓ يف
ام٘يُ" 19ا .
ٕإِ ٍ رش ٛطررشٗع ٜإىل ىعنقترٓ امؼررْري ٛقفرا ٍبررك ا تربني مبعذيْررا امؼرعش ٚأِ قا٠نررْا
سلررشى ٙاألسٕىررٕ ،ٜمررُ تؼررك يف سلررشى٘ ٜقا٠نررْا ،إر طررتنفت ٍ ررشل ٕطرر٘قشع

عررك

كنيات ٕعباسات ىأٍٖطر ٜىرُ ىجره  :غرذٕ ،ٛىظرإٗك ،امظرن٘ا ط امضٗرت ص ،امكج٘رب،
احلَ ه ،املذالٍ ،راق  ،بعرش ،بعرري ،امٖم٘رذ ط امـر إٔ امػر ٌ ص ،عرشٕغ ،سَرا ،ٟدسع
ط مباغ منيشأ ٛاملكتْن ٜص ،ىَاس ،ٛفت٘رت ،امعؼرا ،ٟامنبرذ ،غبراس ،امفتره ،خرزسٕع ،سطرٓ
امظرر٘هٗ ،كرربٗ ،ظررض ،متطرر ،ٝخرر٘ا ىٖؿرره ،امررزباو املفترره ا ٕغريّررا ىررُ امكنيررات
ٕامعبررا٠ش امرريت ىررا صاو ٗعشفْررا امٖطررا امنػررٖ ٚيف سلررشىٖتّٕ ،ررٕ ٙإِ كاٍررت كنيررات
فـرر٘شٗ ٜررتكنً بْررا امعررشب عيٖىًررا مكررُ بـررٖس ٛىتفشقرر ٜبررني قبا٠نررًْ ٕب٘١رراتًْ ،ف٘ررذو
تشاكيْررا ٕاخت٘اسّررا دِٕ غريّررا يف قـرر٘ذٕ ٛاسررذ ٛمنؼرراعش عنررٍ ٝررٖع ب٘١تررٓ امرريت تَتؼررش
فْ٘ا رمك املفشدات بعَْ٘ا ّٕ ٙامب٘ ٜ١احللشى٘. ٜ

19

) ) أدواس الخاسيخ الحضشمي ،دمحم بً أحمذ الشاظشي ،داس املهاحش لليشش والخىصيع ،جشيم ،ط 70 ،1994 ،3
20
) ) العصش الجاهلي ،د .شىقي ضيف ،داس املعاسف232 ،
21
) ) سحلت في الشعش اليمني قذًمه وحذًثه ،عبذ هللا البردووي ،داس الفكش ،دمشق ،ط 23 ،1995 ،5
22
) ) حضشمىث في املؤلفاث العشبيت وألاحىبيت ،د .عبذ هللا ظعيذ باحاج ،داس حضشمىث للذساظاث واليشش ،املكال32 ،2004 ،
23
) ) شعش وشعشاء اليمً في الجاهليت ،دمحم حعين الفشح ،إصذاساث وصاسة الثقافت ،صىعاء74 ،2004 ،
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إكررراف ٜإىل بعرررض االطرررتعياالت امنػٖٗررر ٜاملعشٕفررر ٜيف امنْذررر ٜاحللرررشى٘ ٜكتكرررشاس
اطتعياو ىفشد ٌٖٗ ٛا مبعَ ٝسَ٘يا كقٖمٓ 19ا :
ف٘ا عذبًا ىُ سسنْا املتشيه

ٌٕٖٗ عقشت منعزاس ٞىط٘يت
ٕقٖمٓ 11ا :
ٌٕٖٗ دخنت اخلذس خذس عَ٘ضٛ

فقامت مك امٖٗ ت إٍك ىشده

ٕىجه رمك اطتعياو امفعه قراو ا أدا ٛمنتؼرب٘ٓ كيرا يف بعرض قـرا٠ذٔ خراسز املعنقرٜ
كقٖمٓ يف ٕؿ فشطٓ 11ا :
إرا أقبنرت قنرت ا دةبّررررررررررررررررراٟٛ

ىُ اخلـرش ىػيٖط ٜيف امػذس

ٕإِ أدبرشت قنرت ا أُثْفِرّ٘رررررررررررررررٜ

ىنينير ٜم٘رع مرْا أثررررررررررررررررررررررش

ٕإِ أعشكرت قنت ا طشعٖفٜ

مرْا رٍب خنفرْا ىظربطرررررررررررررررش

ٕقذ السظ ػرً٘١ا ىرُ رمرك امَاقرذ ٕامؼراعش ذليرذ طرع٘ذ درشاد17 ٛا ،بره ٗرش ٞامَاقرذ
عبررذ اهلل ذليررذ بررُ ساىررذ امظررقاع أِ ىعنقرر ٜاىررش امقرر٘ع قررذ " قافررا يف سلررشىٖت
ٕعيرشٔ بررني امعؼرشُٗ ٕامررج ثني " 18ا ،مكرُ ػررٖق ٙكر٘ ٗررش ٞأِ اىرشأ امقرر٘ع ػررب يف
دٗرراس بررين أطررذٕ ،ىررُ ثررً فررإِ ىررا ٕسد يف ىعنقتررٓ ٗعرررب عررُ ب٘١رر ٜىَرراصو بررين أطررذ أىكَررٜ
ٕأسررررذاثًا 19ا ،مكررررُ ّررررزا ال ميَررررع ىررررا إٔسدٔ امظررررقاع ىررررُ أِ امؼرررراعش ٍ ررررً ىعنقتررررٓ
حبلرشىٖت ألٍْررا ىظررٖق ٜيف إطراس ىررُ امررزكشٗاتٕٕ ،افقررٓ املرؤسخ ذليررذ سظررني امفررش
91إ ،قررراو " يف امقـررر٘ذ ٛركشٗاترررٓ ٕغشاى٘اترررٓ يف ىَررراطق زلرررذ ٕام٘ياىرررٕ ،ٜمبرررا أٍرررٓ
ركشّا عن ٝطب٘ه امتزكش ،ف ٗتعاسر رمك ىع امشأ ٚبأٍٓ قاو امقـر٘ذّٕ ٛرٖ برام٘يُ
" 99ا ٕ ،طٖا ٟقافرا يف سلرشىٖت إٔ خاسدْرا فنر٘ع يف رمرك ىرا ٗعراسر سلرشى٘ ٜقا٠نرْا
كيا أطنفَا ٕكيا أفؼ ٝبزمك مظآٍ إٔ ىعذً قـ٘ذتٓ امنػٖ. ٚ
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30
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ٕقذ عاؾ اىشؤ امق٘ع امكَذ ٚػاعشًا الًّ٘را بع٘رذًا عرُ ىنرك آبا٠رٓ يف زلرذ ،مكَرٓ
تٖىل األخز بجأس أب٘ٓ بعذ ىـشعٓ عنٗ ٝذ برين أطرذ ٕتقرٖر ىنكرٓ ،ثرً طرع ٝالطرتداد
رمك املنك مبعٍٖ ٜىُ ىنك امشٌٕ ،إال أِ أسذ أفشاد قب٘ن ٜأطذ متكُ أخريًا ىُ اغت٘امٓ .
ّٕرٖ ىرُ إٔا٠ره امؼرعشا ٟاجلرراّن٘ني ٕىتقرذىًْٕ٘ ،أدرٖدًّ ػرعشًا ٕأسطرخًْ إبررذاعًا،
ٕػرْذ مررٓ كبرراس امَقرراد امعرشب امقررذىا ٟبررامتفٖ ٕامتقررذٌ عنر ٍ ٝشا٠ررٓ ٕىعاؿررشٕٗٓ ،ىررُ
رمك ىا قامٓ عَٓ امَاقرذ ابرُ قت٘بر " : ٜطربق اىرشؤ امقر٘ع إىل أػر٘ا ٟابترذعْا ٕاطتشظرَْا
امعشب ٕاتبعٓ عن٘ٓ امؼعشا ٟىُ اطت٘قافٓ ؿرشبٓ يف امرذٗاس ٕسقر ٜامَظر٘ب ٕقرشب املأخرز "
91إ ،ىُ ثً سأَٗرا امَاقرذ طرع٘ذ عرٖر برإصٗش ٗقرٖو  " :إِ ػرعش اىرش امقر٘ع امكَرذٚ
أؿذ ٕإٔكض ؿٖس ٛمنيظتٖ ٞامشف٘ع امزٕ ٚؿه إم٘ٓ األدب يف سلشىٖت "

99ا

احملىر الثالث :حياة امرئ القيس بني شعره واألسطىرة
تتبع امذكتٖس ػٖق ٙك٘ تطٖس ٍؼرإٔ ٛاٍْ٘راس دٕمر ٜكَرذ ٛامريت بنػرت إٔز طرنطاٍْا
يف عْررذ دررذ امؼرراعش ّٕررٖ احلرراسخ بررُ عيررشٕ امررز ٚبررح إٔالدٔ ٕال ٛعنرر ٝامقبا٠رره فكرراِ
ٕامذٔ سذش ط٘ذًا عن ٝبين أطذ ،إال أِ اجلذ قته بعذ أِ ّضٌ أىاٌ ىنك احلري ٛاملَرزس برُ
ىا ٟامظريا ٟامرز ٚأمرب امقبا٠ره عنر ٝأبَا٠رٓ فكراِ أِ قتنرت أطرذ أىريّرا سذرش أبرا اىرش
امق٘ع بعذ ؿشاع طٖٗه ىعْا إلخلاعْا .
ثً إٔسد عُ األؿفْاٍ ٙأسبع سٕاٗات يف ىقته أب٘رٓ عنرٗ ٝرذ برين أطرذ 99ا ،إٔالّرا عرُ
ّؼاٌ بُ امكن أًٍْ اغتامٖٔ ّٕٖ يف قبتٓ اٍتقاىًا ملرا طراىًْ برٓ ىرُ إرالوٕ ،ثاٍْ٘را عرُ
أب ٙعيشٕ امؼ٘باٍ ٙأٍْرً اغترامٖٔ أثَرا ٟطررئ فرً ،ثامجْرا عرُ اف٘رجً برُ عرذ ٚأٍرٓ سراسب
أط رذًا فرراٍْضٌٕ ،قترره يف املعشكررٕ ،ٜفررشت مجٖعررٕٓ ،ىررُ ب٘ررًَْ ابَررٓ اىررشؤ امقرر٘عٕ ،يف
سابعْا أًٍْ أطشٕٔ فقتنٓ أسذًّ ثأسًا .

32

( ) الشعش والشعشاء ،أبى دمحم عبذ هللا بً معلم بً قخيبت الذًىىسي ،داس الكخب العلميت ،بيروث44 ،2000 ،
) )33الفكش والثقافت في الخاسيخ الحضشمي ،ظعيذ عىض باوصيش ،داس العباعت الحذًثت ،القاهشة ،40 ،1961 ،واهظش ظعيذ عىض باوصيش ً
هاقذ ا ً
أدبيا ،د .أحمذ
هادي باحاسثت ،داس الىحيذة للذساظاث واليشش ،غيل باوصيش22 ،2013 ،
34
) ) اهظش ألاغاوي ،أبى الفشج ألاصفهاوي ،جحقيق د .إحعان عباط وآخشيً ،داس صادس ،بيروث62 /9 ،2002 ،
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ٕقذ كع ك٘ امشٕاٗ ٜاألٕىل بأِ طعُ يف سإْٗا ابرُ امكنر ٕ ،ملرا اػرتينت عن٘رٓ
ىررُ قـرر٘ذ ٛأٍؼررذّا ػرراعش بررين أطررذ عب٘ررذ بررُ األبررشق ٗررزكش يف أس رذ أب٘اتْررا ٗررٌٖ
امق٘اى ،ٜبَ٘يا ّٖ ػاعش ٕثين 91اٗ ،قٖو يف رمك امب٘ت 91ا :
ّٕرً امعب٘رذ إىل امق٘راىٜ

أٍرت املن٘رك عن٘رًْ

ٕكررع امررشٕاٗتني امجاٍ٘ررٕ ٜامشابعرر ٜملررا سآٔ ىررُ دررشأ ٛقب٘نرر ٜأطررذ عنرر ٝاغت٘رراو املنررك
امكَذ ٚأىاٌ قٖىٓ دِٕ أِ لشكٖا طاكًَا 97ا .
ٕسدررض امشٕاٗرر ٜامجامج ر ٜألٍْررا تٖافررق ىررا ٕسد يف دٗررٖاِ امؼرراعش عب٘ررذ األبررشق املعاؿررش
معسذاخ ىُ ركش فشاس اىش امق٘ع ىرُ أسر املعشكرٕ ،ٜىرُ امفخرش املتكرشس بْضميرٜ
مجٖع كَذٕ ٛقته ىن٘كْا 98ا .
ٕعنرّ ٝرزا األطراغ سفرض سٕاٗر ٜبنٖغرٓ ىقتره أب٘رٓ ّٕرٖ ال نٔ طركشاِ مبَطقر ٜدىرِٖ،
ٕمعه األدذ ٞيف سأٗ ّٖ ٙاجليع بني امشٕاٗات ىاداٌ رمك ممكًَا .
إر ال ٗظتبعذ فشاسٔ ىُ املعشك ٜعَذىا اػتذت ٕطأ ٛأطذ عن ٝقٖىرٓ ٕىر٘ ِ امكفرٜ
مـرراحلْا ٕقبرره سررذٕخ افضميرر ٜاملربىررٕ ٜىـررشع ٕامررذٔ ،الطرر٘يا أٍررٓ عرراؾ ىتفقررا ىشفًْررا
ٕىجه سامٓ ال ٗقٖ ٞعن ٝامـيٖد طٖٗ ق يف املعراسل ،ثرً ّراٌ عنرٕ ٝدْرٓ ّٕرٖ غرري ىتٖقرع
أِ تكِٖ تنك املعشكر ٜسا رٕ ،ٜإ را ّر ٙسنقر ٜيف امـرشاع امقرا ً٠برني امقرٌٖ ٕٕامرذٔ،
ٕعاد جلنظا ٓ٠يف أسر دىِٖ م٘بنػٓ َّال اخلرب غري املتٖقع مبـرشع ٕامرذٕٔ ،قرذ ٗكرِٖ
ىـررشعٓ يف ى٘ررذاِ املعشكرر ٜكيررا ٗؤكررذٔ ػررعش عب٘ررذ األبررشق ،إٔ أثَررا ٟأطررشٔ كيررا
يكرر ٙامشٕاٗرر ٜامرريت مرر٘ع قررٖو عب٘ررذ ب رإٔىل بامتـررذٗق ىَْررا ،إر سمبررا قـررذ املبامػررٜ
ٕامتْٖٗرره ،إٔ قـررذ ىـررشعٓ أط رريًا عنرر ٝىقشبرر ٜىررُ صىررُ املعشكرر ٜإٔ طرراستْا إٔ أٍْررا
ىْذت ملـشعٓ .
ٕقررذ أػرراس امررذكتٖس امطرراّش ىكرر ٙمتنررك امشٕاٗررات ٕسدررض بررذٕسٔ سٕاٗرر ٜاف٘ررجً بررُ
عذ ،ٚإال أٍٓ أػراس إىل إىكاٍ٘ر ٜاالطرتفاد ٛىرُ طرا٠ش امشٕاٗرات 99ا ،كيرا تعرشر فرزا
35

) ) العصش الجاهلي 235
36
) ) دًىان عبيذ بً ألابشص ،داس الكخاب العشبي ،بيروث109 ،1994 ،
37
) ) هفعه
38
) ) هفعه
39
) ) اهظش  :امشؤ القيغ حياجه وشعشه ،د .العاهش مكي ،داس املعاسف ،ط49 ،1993 ،6
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االستياو امز ٚركشتٓ يف اجليع يف طري األسذاخ مكَٓ سآٔ ىظرشفقا يف امتإٔٗره 91إ ،ال
أسأ كزمك ،ألٍٓ ٗبق ٝذلتي ق ،الط٘يا ىع تباعذ املظافات ٕبا ٟامتٖاؿرهٕ ،امشٕاٗرات
تؤكذٕٔ ،إال ٍكِٖ قذ أّذسٍاّا ٕمل ٍظتفذ ىَْا .
ثً ػشع ػٖق ٙك٘ ٗظتعشر ى ىرض ىرُ س٘را ٛامؼراعش اىرش امقر٘ع ،فقراو  " :ال
ٍعشع ػً٘١ا عُ ىٖمذٔ ُ ٕٗ ،أٍٓ ٕمذ يف إٔا٠ه امقشِ امظادغ مني٘ دٕ ،م٘ع بني أٗرذَٗا
أ ٚػٕ ٟٙاكض عُ ٍؼرأتٓ ٕك٘ر أىلر ٝأٗاىرٓ األٕىل يف ػربابٓ إال أخبراسًا تػنرب عنْ٘را
األططٖس99 " ٛا .
ثً ركش سٕاٗات فؼاٌ ابُ امكن ٕابُ قت٘برٕ ٜآخرشُٗ ٕطراسع إىل سفلرْا مج٘عْرا،
فقرراو  " :احلررق أِ ّررزٔ األخبرراس ررراّش ٛاالٍتشرراو ّررٕ ٙكرره ىررا ٗتـرره بْررا ىررُ أػررعاس
ٗظررٖقٍْٖا عنرر ٝمظررإٍٓ ،كررأِ ابررُ امكن ر ٕغرررئ ىررُ امررشٕا ٛاطررتنْيٖا ىررا تررذو عن٘ررٓ
أػررعاسٔ امـررش٘ش ٜىررُ أٍررٓ كرراِ ؿ ربًا بامؼررشاب ٕامـرر٘ذ ٕىػاصمرر ٜامَظررا ٟفنفقررٖا ّررزٔ
األخباس ٕكيَّٖا بعض األػعاسٕ ،فاتًْ أٍٓ عاؾ يف عـش امٖثَٕ٘ ٜأٍرٓ كراِ أىرريًا ىرُ
أطش ٛتفشر ط٘ادتْا عن ٝكجري ىُ امقبا٠ه ف عذب أِ ل٘را س٘را ٛالّ٘ر ٜال تترٖسع عرُ
اإلثً " 91ا .
إِ َّرررال سامررر ٜدفرررا ٟؿررراسخ ٜبرررني امرررذكتٖس ػرررٖق ٙكررر٘ ٕامرررشإّ ٚؼررراٌ ابرررُ
امكن  ،فَشأ ٗبادس مرشفض ىرا ٗشٕٗرٓ ٕٗتْيرٓ بتنف٘رق األخبراس ستر ٝمرٖ مل ٗكرُ ىَفرشدًا
مبا ٗشٕٗٓ ،إٔ ٕدذ ىا ٗؼْذ مشٕاٗتٓ ،مكََرا ٍرش ٞآخرشُٗ ٗقفرِٖ ىٖقفقرا ىعترذ قال ىرُ ّرزا
امشإٗ ٜامعشبٕٗ ،ٙشِٕ أٍٓ كاِ ٍراق قٕ ،ال ٗظرتبعذِٕ أِ تكرِٖ امعْرذ ٛيف أخبراسٔ عنرٝ
املـررادس املفقررٖد ٛامرريت اطنررع عنْ٘ررا ٍٕقرره عَْررإ ،أِ ررت ػررٖاّذ ىادٗرر ٜتـررذ بعررض
ىشٕٗاترررٓ اإلخباسٗررر ،ٜمرررزا ىرررُ احل٘رر برررٓ ٕبأخبررراسٔ أِ ٍظررراسع برررامطعُ فْ٘رررا ٕسفلرررْا،
ٕالط٘يا عَذ عذٌ اٍفشادٔ ،إٔ ٕدٖد ىا ٗؼْذ فا مما ٗذو عنرٕ ٝاقع٘تْرا ،عنر ٝاألقره يف
أؿنْا إٔ يف مجنتْإٗ ،شِٕ أٍٓ ىُ امتشكً مبكاِ أِ ٍْذسّا إٔ ٍعشر عَْرا كن٘ر،ٜ
جملشد امؼك ام ين يف سإْٗا 99ا .
40
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42
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43
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كزمك سفض ػرٖق ٙكر٘ امشٕاٗر ٜامريت تتشرذخ عرُ سسنر ٜاىرش امقر٘ع إىل ىذَٗرٜ
امقظررطَطَ٘٘99 ٜا ،ىشدعًررا سفلررٓ أٗلًررا إىل كررع امررشإ ٚابررُ امكن ر كاملعترراد ىررُ
ٍاسٕ٘ ،ٜألِ " امتنف٘رق فْ٘را برني ٕاكرض " 91ا كيرا قراوٕ ،سدرض أٍرٓ ترٖيف ّٕرٖ يف طشٗقرٓ
إمْ٘ا يف ساو قبٖو سذٕخ امشسن ٜأؿر ق 91إ ،سفرض سٕاٗرٕ ٜؿرٖمٓ ٕتػضمرٓ بابَر ٜامق٘ـرش
فاٍتقاٌ ّزا ىَٓ بنبع احلنٕ ،ٜسدض أِ ّزٔ امقـ ٜىُ ٍظر امقـراق مفقّٖرا متتياػرٝ
ىع ىا ّرٖ ىعْرٖد ىرُ س٘را ٛامؼراعش اىرش امقر٘ع ٕىرا اػرتْش برٓ ىرُ ىػراىشات ىادَر" ،ٜ
ٕكررأًٍْ أسادٕا أِ ال خينرررٖٔ يف امقظرررطَطَ٘٘ ٜىرررُ كرررشب ىرررُ كرررشٕب ّرررزٔ املػررراىشات
اجلشٗ١ررررر97 " ٜإ ،ألدررررره مرررررزمك تؼررررركك كررررر٘ يف ؿرررررش ٜقـررررر٘ذٕ ٛؿررر ر سسنترررررٓ
منقظطَطَٕ٘٘ ،ٜسفلْا ٕدعا إىل إطقاطْا ىُ دٖٗآٍ 98ا .
َّٕا خام ك٘ ىقاٗ٘ع مٓ يف امقبٖو ٕامشفض منشٕاٗات عُ امؼراعش اىرش امقر٘ع
ٕإثبات ػعشٍٕٔ ،عين بٓ َّا ىق٘اطني ،إٔفيا امجق ٜمبشٕٗات عبذ املنك األؿريع ٙمنؼرعش
اجلاّنٕ ،ٙثاٍْ٘يا االطتذالو بؼعش عب٘ذ بُ األبشق ،فْزا امؼراعش قرذ أػراس يف ػرعشٔ
متنك امشسن ٜس٘ح ٗقٖو 99ا :
أصعيت أٍك طٖع تأت ٙق٘ـشًا

فنتْنكُ إرِ ٕأٍت ػآىٙ

كيررا إِ قـرر٘ذٕ ٛؿ ر امشسنرر ٜأكررذ عاىرر ٜسٕا ٛامؼررعش اجلرراّن ٙعنررٍ ٝظرربتْا إىل
اىرش امقرر٘عٕ ،ىررُ ب٘رًَْ األؿرريع ٙامررزٖٗ ٚثررق كر٘ سٕاٗاتررٓ امؼررعشٗ11 ٜإ ،إِ أبررذٞ
استاطٓ

19ا

إال إٍٓ يف سفلٓ فرزٔ امقـر٘ذ ٛجملرشد ػركٓ يف سق٘قر ٜامشسنر ٜغرري ىقبرٖو

ٕم٘ع مٓ ىا ٗربسٔ ،به ٕخيام ىقاٗ٘ظٓ ّٖ كيا سأَٗا .
إِ امشٕاٗات امعشب٘ ٜمج٘عْا ،تاسخيٕ٘ ٜأدب٘ ،ٜجتيع عنر ٝسرذٕخ سسنر ٜاىرش امقر٘ع
امكَررذٕٕ ٚؿررٖمٓ إىل ىذَٗرر ٜامقظررطَطََّٕ٘٘ ،ٜررا زلررذ امررذكتٖس امطرراّش ىكررٗ ٙررشٞ

44
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45
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46
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47
) ) هفعه 241
48
) ) هفعه 245
49
) ) دًىان عبيذ بً ألابشص 116
50
) ) العصش الجاهلي 244
51
) ) هفعه 245

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

20

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

حياة امرئ القيس الكندي وبيئتو بين شعره واألسطورة من منظور الدكتور
| د .أحمد هادي باحارثة

شوقي ضيف

يقررق سررذٕخ تنررك امشسنرر ٜىظررتذ قال بررأِ " اجتررأ اىررش امقرر٘ع إىل امقظررطَطَ٘٘ ٜمرر٘ع
بػشٗب ٕال األٕو ىُ ٍٖعٓ يف تاسٗي اجلضٗش ٛامعشب٘ ٜقبه اإلط ٌ " 11إ ،ىُ ٍاس٘ر ٜأخرشٞ
أػاس باسح آخش إىل " أِ االطتعاٍ ٜبقٖ ٞأدَب٘ ٜعُ ػبٓ دضٗش ٛامعشب أىرش ثابرت امٖقرٖع
" 19ا ،بررره سأ ٞىكررر ٙأِ ام رررشٕع امظ٘اطررر٘ ٜآٍرررزال " ىْ٘رررأ ٛمتذعررره ىرررُ امرررزّاب إىل
امقظطَطَ٘٘ ٜذلإم ٜميكُ أِ تَذض " 19ا ،كيا مل ٗظتبعذ سٕاٗ ٜتػرضو اىرش امقر٘ع
بابَ ٜامق٘ـش " ألِ امتػضو يف اىشأ ٛمج٘ن ٜم٘ع مبظتػشب ىُ ػاعش ّٖاٗتٓ احلرذٗح عرُ
امَظرإ ،ٟمل ٗكررُ ممررا ٗعرراب يف ب٘ضٍطرر ٜيف عـررش اىررش امقرر٘ع ٕال بعررذ عـررشٔ " 11ا،
ٕدمه عن ٝرمك ببعض امَ ا٠ش امتاسخي٘. ٜ
ثررً إِ امشٕاٗررات امعشب٘رر ٜكررزمك جتيررع عنرر ٝفؼرره امؼرراعش اىررش امقرر٘ع يف ىْيتررٓ،
ٕٕفاتٓ يف طشٗق عٖدتٕٓ ،ىَْرا أِ سدر ق ىرُ برين أطرذ ٗرذع ٝامطيرا ا إٔػر ٝمنق٘ـرش
مبا أغلبٓ عن ٝاىش امق٘ع ،فبعح مرٓ ىعرٓ حبنر ٜىَظرٖد ٜبامرزّب مكَْرا ىظريٖى،ٜ
فنبظْا امؼراعش فترأر ٞبْرا دنرذٕٔ ،طرش ٞامظرً يف دظريٓ ،ثرً مل ٗنبرح أِ ترٖيف برأٍقشٛ
ٕطا تشك٘إ ،قذ سفض ػٖق ٙك٘ امقـ ٜمجنٕ ٜتفـر٘ ق 11ا ،ألٍرٓ مل ٗظرنً أؿر ق
مٖؿررٖو اىررش امقرر٘ع إىل امقظررطَطَٕ٘٘ ،ٜتْكررً ىررُ دعررٖ ٞتػضمررٓ بابَرر ٜامق٘ـررش امرريت
ترضعً امقـر ٜاٍتقراٌ امق٘ـرش ألدنرْا ىرُ امؼراعش املتػرضو بتنرك احلنرٕ ،ٜمل ٗرزكش طررببًا
آخش أد ٞمٖفاتٓ ،أىا ىك ٙفرشأ ٞأِ إػراس ٛامشٕاٗرات ألر ٞيف دنرذ اىرش امقر٘ع تظربب
يف ٕفاترٓ ٗؼررري ملررشر دنررذ ٚأؿررابٓ سافلًررا تعن٘نررٓ باحلنرر ٜاملظرريٖىٕ ،ٜإ ررا " املررشر ّررٖ
امز ٚإٔد ٞبٓ يف احلق٘ق17 " ٜا .
مكُ ىك ٙمل ٗظرتبعذ ىرا أكذترٓ امشٕاٗرات ىرُ رّراب سدره ىرُ برين أطرذ إلفظراد
طرررفاس ٛاىرررش امقررر٘ع ،إال إٍرررٓ تؼررركك يف ا رررٓ امرررزٕ ٚسد يف ب٘رررت امؼررراعشّٕ ،رررٖ
امطيا إ ،سآٔ دلشد " ؿ٘ػ ٜىبامػر ٜىرُ طيرض " 18إ ،مر٘ع ىرا ميَرع أِ ٗكرِٖ ّرزا ّرٖ
52

) ) امشؤ القيغ حياجه وشعشه 90
53
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54
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ا ٓ ٕاختاس امؼاعش امفعه طيرض منيؼراكن ٜامنف ٘ر ،ٜبره ّرٖ األقرشب مـرَ٘ع امؼرعشا،ٟ
ٕىجنٓ قٖو امؼاعش األىٖ ٚاملعشٕع دشٗش يف ّذا ٟسده ٗذع ٝى٘ذاغ ا 19ا :
مقذ تٖدع ى٘ذاغ فعاَٗٓ

ىعإد دش إٔؿاو ٕإٔؿاو

ٕىع رمك ٍش ٞىكٗ ٙشفض ؿش ٜاحلن ٜاملظيٖى ٜدِٕ أِ ٗعط ٙتفظريًا ملعَ ٝامب٘ت
ىع اعتافٓ بٖثٖ ٍظبتٓ الىش امق٘ع ،إٔ خيربٍا مبـري ىبعٖخ بين أطذ امز ٚاقتـش
عن ٝىَاقؼ ٜا ٕٓ ،ال أس ٞىا ميَع ىُ ؿش ٜسٕاٗ ٜىـشعٓ باحلن ٜاملظيٖى ٜاملبعٖثٜ
ىُ امق٘ـش خٖفقا عن ٝقاد ٛد٘ؼٓ كيا إٔغش ؿذسٔ رمك األطذٕ ،ٚسمبا طاعذتٓ ابَتٓ
يف طٖ ٟام ُ بٓ كيا تش ٞامشٕاٗ ٜاألخشٕٗ ،ٞظتقً٘ األىش بأِ ٍقٖو إِ اىشأ امق٘ع
تظنً احلن ٜىُ ٗذ سده ىُ امشٌٕ أٍفظًْ باتفا ىع األطذ ٚألٍين أطتبعذ أِ ٗظنيْا مٓ
بَفظٕٓ ،ال ٗظتبعذ أِ ٗكِٖ األطذ ّٖ ٚىُ طنيْا بَفظٓ ىتَكشًا يف ص ٚدَذٚ
سٕىّٕ ،ٙزا ٗذو عن ٝع ً٘ دّإ ٓ٠ىا اطتعينٓ ىُ خذاع ٕتنط

ست ٝإٔقع باىش

امق٘عٕ ،قذ عنً امؼاعش بك٘ذ عذٕٔ بعذ تلشسٔ ىُ مبظْا ،فقاو يف رمك أب٘اتٓ
املعشٕف. ٜ
المصادر والمراجع :
9ا األدب يف ام٘يُ عرب امعـٖس ،ذليذ طع٘ذ دشاد ،ٛداس امفاساب ،ٙبريٕت9977 ،
1ا أدب ىا قبه اإلط ٌ ،ذليذ عجياِ عن ،ٙاملؤطظ ٜامعامل٘ ٜمنذساطات ٕامَؼش
ٕامتٖصٗع9989 ،
9ا إداٌ امقٖت يف ركش بنذاِ سلشىٖت ،عبذ امشيُ بُ عب٘ذ اهلل امظقاع ،داس
املَْاز ،دذ1111 ،ٛ
9ا أدٕاس امتاسٗي احللشى ،ٙذليذ بُ أيذ امؼاطش ،ٚداس املْادش منَؼش ٕامتٖصٗع،
تشًٗ ،ط9999 ،9
1ا األغاٍ ،ٙأبٖ امفشز األؿفْاٍ ،ٙيق٘ق د .إسظاِ عباغ ٕآخشُٗ ،داس ؿادس،
بريٕت1111 ،
1ا اىشؤ امق٘ع س٘اتٓ ٕػعشٔ ،د .امطاّش ىك ،ٙداس املعاسع ،ط9999 ،1
59

) ( ششح دًىان حشيش ،دمحم إظماعيل الصاوي ،معبعت الصاوي ،القاهشة424 ،1934 ،
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7ا اسلشافات امنْذات امعاى٘ ٜاحلذٗج ٜعُ امعشب٘ ٜامفـش ،ٝد .عبذ اهلل ؿا
بابعري ،داس سلشىٖت منذساطات ٕامَؼش ،املك 1191 ،
8ا تاسٗي امؼعشا ٟاحللشى٘ني ،عبذ اهلل ذليذ بُ ساىذ امظقاع ،ىكتب ٜامطا٠
9ا سلشىٖت يف املؤمفات امعشبٕ٘ ٜاألدَب٘ ،ٜد .عبذ اهلل طع٘ذ باساز ،داس
سلشىٖت منذساطات ٕامَؼش ،املك 1119 ،
91ا د .ػٖق ٙك٘

عن ٝاإلٍتٍت ٕيف دٗاسٔ مبـش ا شٕط ،ٜإػشاع ٕتقذًٗ د.

كياو بؼش ،دليع امنػ ٜامعشب٘ ،ٜامقاّش1119 ،ٛ
99ا دساطات ٍقذٗ ٜيف ىـَفات أدب٘ ٜسذٗج ،ٜد .بذٕ ٚطباٍ ،ٜىكتب ٜاإلزلنٖ
املـشٗ ،ٜامقاّش9991 ،ٛ
91ا دٖٗاِ اىش امق٘ع ،يق٘ق ىـطف ٝعبذ امؼايف ،داس كتب امعني٘ ،ٜبريٕت،
ط1119 ،1
99ا دٖٗاِ عب٘ذ بُ األبشق ،داس امكتاب امعشب ،ٙبريٕت9999 ،
99ا سسن ٜيف امؼعش ام٘يين قذميٓ ٕسذٗجٓ ،عبذ اهلل امربدٍٕ ،ٙداس امفكش ،دىؼق،
ط9991 ،1
91ا طع٘ذ عٖر بإصٗش ٍاقذًا أدبً٘ا ،د .أيذ ّاد ٚباساسث ،ٜداس امٖد٘ذ ٛمنذساطات
ٕامَؼش ،غ٘ه بإصٗش1199 ،
91ا ػش دٖٗاِ دشٗش ،ذليذ إ اع٘ه امـإ ،ٚىطبع ٜامـإ ،ٚامقاّش9999 ،ٛ
97ا ػش املعنقات امظبع ،أبٖ بكش ذليذ بُ ذليذ بُ امقاطً األٍباس ،ٚكبا
ٕتَظ٘ق د .أيذ ّاد ٚباساسث ،ٜداس امـشٖ ٛمنَؼش ٕامتٖصٗع ،امقاّش1199 ،ٛ
98ا امؼعش ٕامؼعشا ،ٟأبٖ ذليذ عبذ اهلل بُ ىظنً بُ قت٘ب ٜامذَٖٗس ،ٚداس امكتب
امعني٘ ،ٜبريٕت1111 ،
99ا ػعش ٕػعشا ٟام٘يُ يف اجلاّن٘ ،ٜذليذ سظني امفش  ،إؿذاسات ٕصاس ٛامجقاف،ٜ
ؿَعا1119 ،ٟ
11ا ػٖق ٙك٘  ..طريٕ ٛي٘ ،ٜإػشاع ٕتقذًٗ د .طٓ ٕاد ،ٚداس املعاسع ،امقاّش،ٛ
،9991
19ا امعـش اجلاّن ،ٙد .ػٖق ٙك٘  ،داس املعاسع
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11ا امفكش ٕامجقاف ٜيف امتاسٗي احللشى ،ٙطع٘ذ عٖر بإصٗش ،داس امطباعٜ
احلذٗج ،ٜامقاّش9919 ،ٛ
19ا ىـادس امؼعش اجلاّنٕ ٙق٘يتْا امتاسخي٘ ،ٜدٍ .اؿش امذُٗ األطذ ،داس اجل٘ه،
بريٕت ،ط9991 ،8
19ا ام ٍظٍٖٕ٘ ٜأثشّا يف سٕاد امَقذ امعشب ٙاحلذٗح ،د .عبذ اجمل٘ذ سَِٖ ،افٜ٘١
املـشٗ ٜامعاى ٜمنكتاب9919 ،
11ا امنْذ ٜام٘افع٘ .. ٜدساط ٜتقابن٘ ٜىع امفـش ٝيف رٖاّش ؿشفٕ٘ ٜسلٖٗ ،ٜد .طَذ
ذليذ عبذ امقٖ ٚطامل ،ىشكض عباد ٚمنذساطات ٕامَؼش ،ؿَعا1199 ،ٟ
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