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اآلرجاني
جدلية الموت في شعر ّ

األرجان
الكممات المفتاحية  :جدلية  ،موت ّ ،
أ .م .د .رباب صالح حسن

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية
drrab92@yahoo.com
الممخص
يحاول ىذا البحث تسميط الضوء عمى أدوات الشاعر الموضوعية ،والفنية في تقديم جدلية
أثارت وتثير اإلنسان عبر العصور؛ وىي إحساسو بالموت والفناء وعدم الخمود في الدنيا،
عمى الرغم من بحثو الدائب عن وسائل مقابمة ليذه الجدلية تحقق لو احساساً ببقائو وخموده.

فاعتمدت ىذه الدراسة نصوص الشاعر المباشرة وتحميميا في الوصول لمفرضية التي

طرحتيا.

َّ
إن الحكم عمى شعر الشاعر بالتقميدية والمحاكاة ربما كان لو دور بارز في عدم البحث عن

معنى ولفظاً ،فتحاول ىذه الدراسة الوقوف
جماليات المفظة ودالالتيا داخل البيت التقميدي
ً
عمى تمك الجماليات المتشحة باإلحساس بالتالشي والتشظي.
المقدمة
يحاول ىذا البحث فتح نافذة عمى شعر شاعر وسم بأنو تقميدي وىو من شعراء المائة
السابعة (ٔ) ،وقراءة شعره قراءة نصية محاوالً – البحث -تقصي بعض الجوانب المضيئة في

شعره ،بعيداً عن األحكام الجاىزة واالنفعالية ،وىو يرى إَ ّن الدخول الى شعر الشاعر ليس
سيال إذ أن المرحمة التي عاشيا الشاعر متقمبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً
األرجاني (ٕ).
لقد ُدرست غريزة حب الحياة في شعر الشاعر بعنوان ىاجس البقاء في شعر ّ
أما الغريزة الثانية "الموت" فستدرسيا ىذه المداخمةَّ .
إن ثنائية "الحياة والموت" قد تناولتيا

الدراسات المتعددة بمختمف الحقول األسطورية والدينية والفمسفية واالجتماعية وقد أفاد بحث

ىاجس البقاء من تمك الدراسات وأشار إلييا في موضعيا (ٖ).

َّ
إن القراءة النصية تتيح كثي اًر من النظرات وااللتقاطات التحميمية بعيداً عن التقميدية لكن ىذا

ال يعني أن نعطي مكانة جديدة أو مغايرة لما ُكتب عن الشخصيات المدروسة فإذا كان د.
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األرجاني ورأى أنو شعر ال حياة فيو (ٗ) ،فيذا ال يعني
عمي الجواد الطاىر نظر إلى شعر ّ
أننا سنتجاوز ىذا الرأي وانما ال بد لنا من إقرار ىذه الحقيقة إال أن رؤية الطاىر انصبت
حول معاني الشاعر وترداد تمك المعاني بألفاظ ال تغادر دائرة التراث والتقميد ،لكن البحث في

تقميدية تمك المعاني وسبر أغوارىا ربما يتيح لمباحث المتفحص تقديم بعض الرؤى واألفكار
التي يستجيب ليا شعر الشاعر ،وقد اعتمد البحث عمى النصوص مباشرة في االشارة إلى
جدلية الموت وىذا ال يعني أيضاً البحث عن مفردات الموت والفناء بقدر ما نبحث عنيا

األرجاني لذا ستكون الدراسة عن الموت في المفتتح
داخل موضوعات أو لوحات قصيدة ّ
الطممي والغزلي والموت في قصيدة المدح ،والموت في الشكوى من الدىر .والسيما في قضية
الشباب والشيب وعميو سيكون المبحث عمى وفق محاور ثالثة.
فقد أيقن الشعراء أن الموت سبيل كل األحياء وال خمود ألحد في الحياة وما دام الموت ال
حقيم فال جدوى في األماني التي ربما تتحقق بامتداد الزمن الذي يعيشو اإلنسان .فاألفراح

والغايات التي يعمل من أجميا مردىا إلى الزوال والفناء .وعميو ستكون ىذه الثنائية في مقابل
ثنائية الخمود التي بحث عنيا اإلنسان عبر التاريخ.
المحور األول :الموت في المقدمة الطممية والغزلية

من المعموم بل من نافمة القول إِن لمقصيدة العربية بناءىا الخاص الذي حاول الشعراء
األرجاني من الشعراء الذين حافظوا
الحفاظ عميو عبر العصور األدبية المتتالية والشاعر ّ
عمى بناء القصيدة العربية الجاىمية والسيما في مفتتحيا ومقدماتيا حتى ُع َّد شاع اًر تقميدياً في
ىذا الجانب ومن يطالع الديوان المكون من ثالثة أجزاء (٘) ،سيمحظ ذلك المفتتح عمى طول

قصائد الديوان بكل يسر وسيولة.
وكان لممقدمة الطممية كثير من التفسيرات والتأويالت حاول أصحابيا تفسير وجود ىذه

المقدمة وأقدم اإلشارات التفسيرية ما أشار إليو ابن قتيبة في كتابو الشعر والشعراء (.)ٙ

وبعض التفسيرات حاولت إرجاع وجودىا بدافع المحاكاة والتقميد ( ،)ٚوبعضيا ترى أن وجود
الطمل في القصيدة إنما يصدر عن مشاعر صادقة كامنة في نفوسيم ( ،)ٛوآخرون فسروا

المقدمات تفسيرات عمى أنيا رموز لحالة نفسية أو سياسية ( ،)ٜوالبعض اآلخر يرى أنيا

ضرب من الذكريات والحنين إلى الماضي ،وىناك
"المقدمة" مشاعر صادقة ما ىي إال
ٌ
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تخص النفس بصفة عامة ...
دراسة تذىب إلى أن المفتتح الطممي تعبير عن آالم عميقة
ُّ
فيي وقفة تتداخل فييا خيوط الكآبة واليأس بخيوط الحياة والبقاء واالستم ارر(ٓٔ).

األرجاني يتكأ عمى المقدمة الطممية والغزلية إذ سرعان ما يغادر الطمل إلى ذكر
وديوان ّ
(ٔٔ)
الحبيبة وفي أغمب األحيان تكون مقدماتو غزلية أو طيفية ،ومن افتتاحاتو قولو:
أَعندىا بمكان الحي أخبار

سال رسوماً أقامت بعدما ساروا
َ
وروحا عاتقي من َح ْمميا
ق
ربعٌ وقفت بو والسمع مرتَِن ٌ
قمم
كأنني واضعاً ّ
خدي بوٌ ،

لمسحب فييا وفي األجفان اشار
عن المالم ىوى والدمع مدرار

ورسوم ِ
الدار أسطار
أبكي اس ًى
ُ

خمق معادل موضوعي منذ بدأ بمحاورة تمك األطالل إال
عمى الرغم من أن الشاعر حاول َ
أننا لم نجد جواباً لسؤالو وكالمو ...بل أن محاولة الشاعر إضافة الحياة إلى تمك الرسوم
اليامدة بذكر لفظة (الدار) التي توحي بالحياة والطمأنينة واالستقرار تالشت سريعاً بإضافة

لفظة الرسوم إلى تمك الدار فمم يبق سوى (رسوم) أثار خالية من الحياة والروح والذي يحيل

إلى ىذه الجدلية والفرضية أن الشاعر وعمى مدار ثالثة أبيات يكرر لفظة البكاء ،أو الدمع،
ففي البيت الثاني كنى عن البكاء بمفظة السحاب بداللة لفظة األجفان ،وفي البيت الثالث
كان دمعو مد ار اًر ،وفي البيت الرابع دمعو تظافر مع األلم وىذه الدالالت أحالت المقدمة إلى

األرجاني ،فالتصور األولي ليذه األبيات والذي فرضتو
جزء كبير من جدلية الموت في شعر ّ
قناعتنا وأكدتو داللة األلفاظ يكون عمى وفق المخطط اآلتي :
رسوم = خرابيا مكان ال حياة فيو= مكان جامد
يؤدي إلى
حزن الشاعر وبكائو
البكاء
المرض والسقم
يؤدي
الموت
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فالموت يكون لمرسم الخرب ولمشاعر مع ًا فاألرجاني اشرك في اإلحالة إلى الموت ولنفسو
آثار الطبيعة والزمان بفعل كثرة بكاءه وحزنو الشديد

وفي موضع آخر نجد الشاعر عمى عادة الشعراء الجاىميين ال يكتفي بالوقوف لوحده وانما
يطمب من صاحبيو أن يقفا معو وفي ىذا األمر تبدو المشاركة الوجدانية مع الشاعر في

تجربتو الحزينة مع ىذا الطمل وفي استرجاع ذكريات يقول في إحدى قصائده (ٕٔ):
لمصب من المساعد
ال بد ّ
المع ّنى الواجد
بوقفة عمى ُ

قفا معي في ىذه المعاىد
ال تبخال -يا صاحبي -واسمحا

كاء عاىد
في منزل عيدت في عراصو
لو رد معيوداً ُب ُ
إن ىو إال رسم
فالشاعر يؤكد لممتمقي بصورة غير مباشرة لكنيا أكيدة أن ما وقف بعرصاتو ْ
دارس تحول إلى ما ال حياة فيو بعد أن كان يضم في جنباتو لقاء األحبة وحديثيم وسعادتيم،

بل أن الشاعر يطمب المساعدة من صاحبيو في الحزن أنو قمة التالشي والفناء والموت في
ىذا المنزل الدارس وأن الشاعر عمى يقين بعدم عودة ذلك الزمان بداللة قولو في الشطر
الثاني – لو رد -فمو حرف امتناع المتناع فامتنع الجواب المتناع الحياة في ذلك الرسم .فـ
"الطمل يمثل العالقة المتوترة بين الشاعر والوجود"(ٖٔ).

وأروع ما قال في ىذا الجانب وىو في معرض المزاوجة بين الطمل والغزل قولو (ٗٔ):
من القاتالت الصب باليجر في اليوى
فإما

تريني

جزعت

قد

لبينكم

ومما شجاني أن عفت من ديارىا

ويأبى جديد الدىر أن يعدم البمى

ٍ
وماض
ولكنما

من
أرى

األيام:

أما

لقمبي

ادكارهُ
ُ
فانو

وما

ِ
لقتيل

فإني

عمى

معاىد
ُ
عميو

لم

ف َد ٍ
ان

يالقي

الغانيات

ِ
ريب

الزمان

جميد

تذمم

لين

عيود

وحاشا
واما

جنود

ُمقيد

ودكن
ُ

عيده
اليم

وىو

جديد

فبعيد
وحيد

إذ أراد الباحث أن يبين ألفاظ الموت في ىذه المقطوعة الطممية الغزلية فإنك تجدىا في
"القتل ،اليجر ،الدية ،الجزع ،عفت من ديارىا ،البعد ،جنود اليم ،وحدة الشاعر" ،إن
المقطوعة بكامميا تحيل إلى افتراض استشعار الشاعر الموت من خالل رحيل الحبيبة،
واستحضار ذكرياتو السعيدة في ذلك الطمل الدارس أو المعاىد التي كانت حتى وقت قريب
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محاصر بمحظتين زمنيتين متضادتين تحدثان في المكان نفسو
مغاني لمقاء والحب فالشاعر
ٌ
الحممية والذاكراتية ودموع
ذكريات الشاعر في مكان يمثل الحياة والسعادة في رؤيا الشاعر ُ
الشاعر وحزنو الواقعي بما آل إليو المكان بداللة ألفاظ متعددة أشرنا إلييا سابقاً وباالمكان

توضيح تمك الفرضيتين في المخطط اآلتي :
القاتالت

انسان قتول

موت القتيل

الموت

دية المقتول

ىناك موت

بياض

االدكار
البعيد

رثاء القمب

كناية عن شيب
البعد

موت

بدء مرحمة موت بالنسبة لإلنسان والشاعر
موت نفسي

أمنيات بعودة الماضي

الحزن عمى ما اصابو

واقعاً اليعود = الموت
الرثاء لمميت فقط

جنود اليم (الخراب)  +قمب الشاعر وحيد = الكثرة تغمب الواحد=موت
ومن األمثمة األخرى عمى تحقق جدلية الموت في مقدمات الشاعر المتضمنة الطيف

والغزل والطمل في قولو:

()15

فتركت طيفكم وقد أفناه ىجـ

راني كما ىجرانكم أفناني

ما كان يدري ما الحنين مطينا

حتى مررن بابرق الح ّنان

وسألتيا :أين الذين عيدتيم

ليجيب أو ليبين بعض بيان

والدىر أبالىا كما أبالني

جعمت تناحمني الرسوم لوائحاً

وبمثل ما ناجيتو ناجاني
بالحي ُمذّْ شط النوى سيان

فثنى الصدى قولي الي بحرىا
صدق الصدى أنا والديار جيالة

باإلمكان التقاط دالالت الموت والفناء في ىذه األبيات "الترك" إىمال الشيء ،والطيف يمجأ
إليو اإلنسان عندما تعوزه وسائل المقاء وتأصل الحالة النفسية أشدىا لتبمغ ذروة الفقد في
لفظة "الفناء" الموزعة عمى شطري البيت ليتشظى الشاعر ويتبعثر بمفظتي "اليجران" الموزعة
بالتساوي عمى شطري البيت مع اختالف الضمير ليوحي بذلك أن الفناء لمحبيبة والشاعر
ليقودنا بعد ذلك إلى الرسوم واالطالل التي تجعمو بخيالً بعدالذي عميا.
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أما في مقدماتو الغزلية التي تشكل أغمب افتتاحيات قصائد المدح فإننا نجد الشاعر ال
يخرج عن إطار بيان حزنو وتسكاب دموعو برحيل االحبة ومن المعموم أن المقدمة الغزلية ال

تقوم إال عمى بيان عيد قديم من الحب والذكريات ومن ماضي جميل بعده رحيل دائم بما
يوحي لممتمقي أن ذلك الماضي بما فيو من جمال ولقاء وذكريات ما ىو إال موت أكيد ألن
الشاعر سرعان ما يغادر تمك المساحة المكانية السعيدة ليبث أشواقو وينزل دموعو؛ فمننظر

إلى قولو (:)ٔٙ

يا حياتي ،وأنت ضد حياتي

وقراري وأنت غيث قراري

يا سخيا بكل ما ال يريد الـ

ـصب من جفوة ومن نأي دار

بك عيشي -إذا أردت -وموتي

قد جعمناك فييما بالخيار

ليس لي من دنو دارك إال

ما لقمبي من خطة االختبار

َّ
إن المقطوعة بكامميا تحيل إلى افتراضية استشعار الشاعر بالموت في رحيل الحبيبة
وذكريات و معيا في ذلك الطمل الدارس أو المعاىد التي كانت حتى وقت قريب مغاني لمقاء
والحب.
فالشاعر يذكر الحياة إال أنو سرعان ما يغادرىا بمفظة أشد وقعاً أال وىي – ضد حياتي-

فكان الشاعر من شدة تعمقو بالحبيبة يصبح ذلك التعمق وذلك الحب سبباً في عدم شعوره

بالحياة بمعنى أ صح شعوره بالموت والذي يؤكد ذلك أن الحبيب سخي ومعطاء كبير في
الجفاء وفي البعد – البيت الثاني والجفاء والبعد يؤدي إلى حزن الشاعر والحزن يؤدي إلى
السقم ومن ثم إلى الموت ،فالشاعر ال يحتفظ بذكريات بإمكانيا إعانتو عمى ذلك الجفاء

والبعد وانما ىو يبث شكواه فقط والشكوى توحي بعدم الراحة واالستقرار إلى أن يصل إلى
درجة الصفر في عدم المباالة بحياتو ألنيا بيد الحبيبة -العيش  -الموت= بيد الحبيبة.
وبالتالي يعطي داللة قدسية عالية لتمك الحبيبة ،ذلك أن اإلحياء واإلماتة بيد اهلل  وان كان
المعنى مجازياً بالنسبة لمشاعر إال أن ىذا التعبير يحيل إلى المعنى الذي أشرنا إليو بقدسية
المحبوبة سواء أكان في ىاجس بقاء الشاعر أم في إعالن موتو وأنيا حياتو كما نمحظ ذلك

في ىذه األبيات ،بل أن قرب دار الحبيبة وان كان يوحي بالحياة إال أنو مرتين بيد تمك
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الحبيبة الفاعمة فقربو – الدار -يكون بعيشو وحياتو َّ
إن أرادت ،ويمثل رسماً وخراباً ،وبعداً إن

ىي أماتتو.

والمزن (المطر) رمز الخصب والحياة لكن إذا تمت إضافتو لمدموع وربطو بجريانو ال يعني
حياة الشاعر قدر عنايتو بإظيار حزن الشاعر فمننظر إلى قولو (:)ٔٚ

أتمف السمط
كما ي ُ
كأن لم نجتمع قط

بدأنا فتألفنا
وعدنا فتفرقنا

ن يروي بو السقط

المز
واستسقي سقيط ُ

والمعنى واضح في إثارة مشاعر الحزن والفرقة ومن ثم شعور الشاعر بالموت والفناء فإن
التقاءىما وتألفيما لم يكن قوياً محكماً بتقديري ألن تألف السمط -وىذا ما اعتادت عميو
القصائد العربية – يكون ضعيفاً ىيناً ومن السيولة فكو أو قطع سمك االئتالف وما أن يقطع

السمك حتى تتناثر حبات السمط ويصبح من الصعب جمع حبات السمط واعادتو؛ في اشارة

تتمقاىا الباحثة بعدم المتانة والقوة لذلك الحب والتألف بداللة البيت الذي يميو -وعدنا فتفرقنا
والحديث عن الفرقة واالبتعاد والدموع كان قد شغل حي اًز من المقدمة بما يوحي بشدة وطأة

شعور الوحدة والرحيل عمى الشاعر بما يؤدي إلى الموت ما بين العيد القديم والعيد الذي

يعيشو وحيداً اآلن يسقي بدموعو (المزن) وجيو بمقارنة تشبييية بين دموعو والمزن التي

تسقي األرض وتحيييا إلى أن مزنو يقود إلى حزنو (:)ٔٛ

بيا من ناسيا قحط

وما يسقي الحيا أرضا

بل أن طرف الحبيب ىو قاتل ويسبب الموت لمشاعر كما في قولو (:)ٜٔ
قال :خذىا نجالء من خوصاء
سد طعن ًة في فؤ ِاد
كمما ّ
ومن ذلك قولو (ٕٓ):
بالنار أبقيتُو جيالً فأفناني

وكنت و
العشق مث َل الشمع معتمقاً
َ
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فالقارئ ليذا البيت يمحظ بسيولة ذلك التقدير بالفناء والذوبان في العشق= ذوبان ال ّشمع في
النار  -يؤدي إلى التالشي والفناء ،وىو ما أكده الشاعر بمفظة افناني في نياية البيت ،فيو

يصرح أن تعمقو بالعشق واليوى افناه نياية بما يؤدي إلى الموت ،لكن باإلمكان التقاط لقطة
ّ
لطيفة ىي المزاوجة بينو وبين الشمعة ،فالشمعة تذوب وتفنى من أجل االخرين واضاءة
ظالميم والشاعر يفنى من أجل الحبيبة.
المحور الثاني :الموت في قصيدة المدح
القصيدة تمثل قمة الحياة والنشوة بالنسبة لمشاعر والممدوح وفييا تتضح مقدرة الشاعر عمى
إقناع الممدوح بقولو ومن ثم إثابتو عمى ذلك المدح وقد أشرنا في الجزء األول من ثنائية
األرجاني – إلى أن الشاعر عمد إلى كل وسائل الطبيعة التي تؤدي إلى
الحياة في شعر ّ
احساس الممدوح بالبقاء وخموده عبر الزمن عبر وسائل تعبيرية وألفاظ ترتبط بالحياة منيا
(المطر ،والديمة ،والغيمة ،والمزن ،والخمود باألثر الطيب ،وبالعدل ،وبقدسية الممدوح من
خالل قدرتو وفعمو في األشياء وفي الدىر) ،وفي الجزء الثاني من الثنائية –الموت -نمحظ

أن الشاعر عمد إلى تبيان فعل الموت من خالل قصيدة المدح أيضاً فنراه ،يقول (ٕٔ):
ماجد
لقد ضم اشتات المحامد
ٌ
فتى ظل يزىى السيف والسيب أنو
يميت ويحيى في الورى غير أنو
ِ
فال زال من ِ
لمجدكم
عين الحسوِد

يد تسخو ندى ويد تسطو
يداهٌ :
القبض والبسط
يخصيما من كفو
ُ
دأب وانتقاماتو فُرط
عطاياه ٌ
ِ
يسي ُل ومن ِ
دم َع ْبط
نحر العدو ٌ

تتجاذب ىذه األبيات ثنائية الحياة والموت من خالل صفتي الكرم والشجاعة إال أننا سنركز
عمى الجانب الثاني كونو المعني في ىذه الدراسة .فيد الممدوح تسطو وتقبض بإحكام عمى
السيف في إشارة إلى شجاعتو وفتكو باألعداء وال يكتفي بذلك وانما يبالغ في مدحو ليصل
بالممدوح إلى القداسة ويمنحو القدرة الخارقة في اإلماتة واإلحياء المخصوصتين باهلل 
(يميت ويحيي).
ومن المفارقات أن الشاعر كان قد بدأ بيد تسخو (السخاء والعطاء) ليعود ىنا ليبدأ بـ (يميت)
وكان فعل اإلماتة أشد في نفس الشاعر من فعل اإلحياء مع أن التقديم والتأخير قد ال يضر
بالنسق الشعري الموجود .ومما يؤكد شدة وطأة فعل الموت في ذات الشاعر أن الممدوح في
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قتمو لألعداء يفرط في القتل بل أن الشاعر أوضح ذلك (باالنتقامات) التي ال توحي

بالضرورة عند المتمقي في الوقت الحاضر عن أعداء الشاعر الخارجيين وانما قد تكون
انتقاماتو شخصية ويؤكد أن دمع الحسود  -عدو ىو دم عبيط ،وأن النحر من قتميم يسيل
منو دم عبيط أيضاً وباإلمكان توضيح صورة الموت في ضمن األبيات السابقة بالمخطط
اآلتي:

سطوة اليد = موت
قبض السيف = مقاتمة األعداء= موت
عين الحسود نحر العدو  +دم عبيط يسيل= موت
يميت  -واضح الداللة= موت
ويجد االستعطاف طريقو في قصيدة مدح لمشاعر بما يوحي بضيق نفسو وشعوره بالوحدة

نتيجة عدم مباالة الممدوح بما يعني بصورة غير مباشرة (موت الشاعر) إذ نراه يقول (ٕٕ):
متى نعود إلى العادات ثانية

قل لي :أذلك في وسع الزمان ترى

في كأس عمري ما أبقى الزمان سوى

سؤر قميل ببعدي منك قد كد ار

فالحق بقية أنفاسي فجممتيا

شكر لسالف نعماك الذي بي ار

بل َّ
إن الموت ىنا سيكون لمدىر بأبجمعو ويعمن طاعتو العمياء لمممدوح وىنا غاية المبالغة
وأن الزمان مد يده لمبايعة الممدوح كناية عن فضمو وحضوره فيو يقول (ٖٕ):

مد الزمان إليو كف مبايع

لما غدا وزر الخالفة رأيو

العصي بطائع
الدىر
من قبمو ّ
ّ

العصي ،ولم يكن
وأطاعو الدىر
ّ

َّ
إن تكرار لفظة الطاعة ولفظة العصيان داللة عمى فعل الدىر في األشياء وتحويميا إلى
جماد أو رماد أو موت إال مع الممدوح فإنو أطاع لو وفي ىذا المعنى ثنائية ضدية.
فطاعة الدىر لمممدوح= حياة الممدوح

طاعة الدىر لمممدوح= موت الدىر

والسيما أن الشاعر وصف ذلك الدىر بأنو عاصي ،وتتردد شكوى الدىر أو الزمان عند
الشاعر في معرض مديحو وىذا ما نتناولو في المحور الثالث من البحث.
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َّ
إن العصيان وعدم االمتثال يؤدي إلى الغي وأىل الغي يجب إقامة الحد عمييم بمعنى موت
العاصي وفي ذلك يقول (ٕٗ):

فعصيانو غي و طاعتو ىدى

ترى منو ممكا عظم اهلل شأنو

تتجاذب ىذا البيت ثنائية الحياة والموت فعالقة لمممدوح بالخارجين عمى طاعتو ىي عالقة
حياة وموت وعالقتو بالطائعين ليي عالقة ىدى فيي حياة ليم.
العاصون
الغي= موت

الممدوح

ىدى = حياة

المطيعون

َّ
إن المبالغة في قصيدة المدح العربية القديمة أوحت لمشعراء أن يكون الممدوح ذاتاً فاعمة في
األشياء بل منحتو تمك المبالغة قدسية فيو ذات غير اعتيادية ،مميمة وجالً ال ينصف من

الدىر فيمجأ إلى الممدوح الذي يقوم بأمر الدىر غير عادية مميمة آمرة ،سمطوية ،منتقمة،

تحي ،تميت ....الخ ،وفي الجانب اآلخر ،نجد الشاعر خائفاً والزمان عمى انصاف الشاعر،

فيقول (ٕ٘):

أشكو

جئتك

إليك

ممتجئاً

مم
ُو ْ
ظَ
مولى

ينصف دىري فما يرسم الـ
ْ
فمرهُ
ْ
فاستجارة الشاعر بالممدوح ضد الدىر = موت الدىر.

َز ٍ
مان

مجدا

أحداثُ ُو
فالعبد

ُحطّ ُم
يرتسم

وفي موضع آخر تتبين شجاعة الممدوح وىذه الشجاعة تمثل الموت بالنسبة لألعداء ،يقول

(:)ٕٙ

فأحياؤىم

يفنون

طاغية

العدا

وأمواتيم

يحيون

ولد

المقالت

ويقول في موضع آخر (:)ٕٚ
أسد

لو

مما

براه

مخمب

فيو

ألكباد

العدا

تفريث

َّ
إن لفظة األسد وحدىا تعطي معنى الشجاعة بصورة مطمقة ،إن ُذكر متعمق من متعمقات

األسد (المخالب) وىو سالحو ضد الفريسة فإن ذلك يوحي بفعل الممدوح في األعداء من
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خالل القتل ولكن أي قتل أنو التقطيع إلى أجزاء صغيرة فالتفريث معناه التفتيت إمعاناً في
اإللحاح عمى استحضار داللة الموت.

األسد (الممدوح) لو مخمب كناية عن السيف القاطع يفتت األعداء إلى أجزاء صغيرة متناثرة.
لقد عمد الشاعر إلى لفظة "المخالب" كناية عن السيف القاطع الذي ُيقطع بو األعداء إلى
أجزاء صغيرة متناثرة ليفعل فعمو فييم ليحيميم إلى أمو ٍ
ات وجثث متناثرة مقطعة األوصال.

َّ
إن الذي أحال إلى داللة الموت واستحضارىا ىنا ىو لفظتي (المخالب ،والتفريث) فكالىما
تحيالن إلى الفعل العنيف في الموت .وان كانتا تحيالن في الوقت نفسو إلى شجاعة
الممدوح المطمقة.
المحور الثالث :الموت في شكوى الدىر
اآلرجاني أنو يعمد إلى الشكوى من
من المالحظات التي يمكن أن تسجل في شعر الشاعر ّ
الدىر بعد المقدمة الغزلية أو الطممية أو الطيفية فالشكوى من سوء الزمان تتوسط بين
المقدمة والغرض الرئيس –المدح -بما يوحي أن شكوى الزمان ىي بداية القصيدة الحقيقية
وما المقدمة المعتادة إال طريق التقميد والمحاكاة وىذه الشكوى وجدناىا في أغمب قصائده

المدحية َّ
إن لم نجازف ونقول في كميا إن ىذه الشكوى ال تحيل لمجرد الشكوى أوعتب بل أنو
في بعض النماذج يصور الزمان أو الدىر بأنو من أعدى األعادي وىذا واضح في قولو بعد

مقدمة غزلية استمرت خمسة عشر بيتاً يقول (:)ٕٛ
ىذا الّدىر من أعدى األعادي
وكم حاربت سمطان الميالي
أىم بمطمبي وارى زمانا

المضاعن
فما ُ
المعادي و ُ
قدر ُ
فيا أنذا أسالم أو أىادن
أناممو بما أبغي ضنائن

ولي أبناء دىر أشبيوه

فكل منيم كأبيو خائن

فصب ار فالزمان كما تعاني

وصمتاً فاألنام كما تعاين

فالمتمقي يستطيع تتبع مالمح موت الشاعر لواجية أعدى األعداء قبل أن يرمي بحمولو عمى
الممدوح.
فالدىر أعدى األعداء  +الشاعر = حرب ضروس= موت الشاعر
محاربة سمطان الميالي والزمان = مسالمة أو ميادنة= نتيجة غير مرضية بالنسبة لمشاعر
فيي موت.
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بخل الزمان مع الشاعر = موت

الزمان  +عدم وجود اإلنسان المثال (الممدوح)= صبر الشاعر وصمتو مما يؤدي إلى الموت
ومن المعموم أ ن حركية اإلنسان وكالمو تدالن عمى حياتو ونشاطو أما صمتو والصبر عمى
مضض فيو موت ال محالة.

ويقول في موضع آخر (:)ٕٜ

أين يورثّو لمبنينا
فمن َ

ىر قط الوفاء
وما َم َ
مك ّ
الد ُ
لقد أنسن الشاعر الدىر وجعمو إنساناً بغير وفاء وفاقد الشيء ال يعطيو ،فيو إذن ال يورث

ما ال يممكو فإن لم يكن وفياً فأبناؤه أي (صروف الدىر واأليام) ىي أيضاً غير وفية عمى
األقل مع الشاعر ،وعدم الوفاء خصمة ذميمة ال يتمتع صاحبيا باالحترام ويجابو باالزدراء

واالحتقار فيو ميت بالحياة ،فكذا الدىر خائن ال يوثق بو ،لكنو مع ذلك يحيل إلى دالالت
موتية حتمية.
وال يتردد الشاعر مع الدىر فيو فارس عنيد أو قل ىو جيش من األعداء يحاولون قير

الشاعر الذي لم يستسمم بسيولة لكن من غير جدوى فيو يقول (ٖٓ):
ضياع الس ِ
الجب ِ
ٍ
ان
حدي
ودىر
ضاء ّ
َ
يف في كف ّ
َ ّ
ضاع فيو َم ُ
وضيع ٍ
إذا بيرتْ ُو ِرفعتي ازدراني
قوم
ُكابد فيو كل
ِ
أ ُ

فالدىر فارس مقابل الشاعر (فارس) إال أن الفارس األول أشد مضاء بفعل يقين الشاعرَّ .
إن
الدىر ماض في دورانو وحكمو ولم يكتف بيذه الداللة بل أن حدتو وشراستو مع الدىر لم
تكن إال كالسيف في يد الجبان الذي ال يحسن القتال أو الذي ال يممك الشجاعة في مواجية
المواقف.
لقد أبدع الشاعر في تقديم صورة تشبييية خالية من األداة ووجو الشبو ليؤكد حضور داللة
الموت النفسية من خالل الزمن أو الدىر وتتجمى ىذه الداللة وفق المخطط اآلتي:
الدىر (فارسٔ) +الشاعر (فارسٕ) = قتال غير متكافئ.
مضاء الفارس األول +مضاء الفارس الثاني= قتال غير متكافئ.
استمرار األول  +ضياع الثاني= موت الثاني.
والذي يؤكد ىذا "المعنى تكرار الشاعر لمفظة "ضاع ،ضياع" وداللة األلفاظ "الوضيع،
واالزدراء" التي توحي بالتشظي.
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ويضيع حضور اإلنسان المثال (الممدوح) اإلنسان األسطورة المقدس في عرف القصيدة

اآلرجانية مما يجعل الشاعر يطيل خضوعو لمدىر وخطوبو فيو ،يقول (ٖٔ):

َطمت بعدك لم ُخ ِ
طوب ُخضوعي
فأ ُ

غائب عن نصرتي
ورأيت أنك
ٌ
وىذا واضح في المخطط التالي:
الفرضية تقول:

حضور الممدوح (اإلنسان المثال)  +حضور الشاعر= حياة الممدوح والشاعر وخمودىما
معاً.

وبما أن المثال غائب ستكون الفرضية ىكذا.
غياب المثال +حضور الشاعر= خضوع الشاعر يؤدي إلى انتصار الدىر يؤدي إلى موت

الشاعر.

َّ
إن ىذه األمثمة وغيرىا كثير ،والتي ذكرنا أنيا تتوسط المقدمة والمديح تؤكد أن شكوى الدىر،
أو الزمان ىي المفتاح الرئيس لقصيدة المدح .والذي يؤكد ىذا الكالم قول الشاعر (ٕٖ):
وكم دائر في لجة البحر سابح

غالب
ىر
ُغالب
َ
الدىر و ّ
صرف ّ
ٌ
أ ُ
الد ُ
فعمى الرغم من جرأة الشاعر في مغالبو الدىر إال أن الدىر غالب ال محالة.

وقد تتبين الشكوى من الدىر من خالل الشكوى من المشيب فأكثر ما يخشاه المرء أن يكون
من غير فائدة ،أو يتنازل عما كان لو في مرحمة فوران الشباب والفتوة ،يقول اآلرجاني في

ىذا الجانب بما يمثل تصو اًر لمموت في مرحمة الشيب واليرم (ٖٖ):
وقد كان يصفو خاطري في شيبتي

فمذ شبت عاد الطبع وىو مشوب

فما خص وخط الشيب رأسي وانما

بشعري وشعري قد ألم مشيب

فخالل بيتين كرر الشيب ثالث مرات ،وأن الشيب لم يشمل رأسو فحسب بل ِشعره ايضاً في
إشارة إلى فكره وخيالو .وذكر الشيب يوحي بقرب اآلجل إن لم يكن بنزولو ،ويقول (ٖٗ):
فأضحى بعيني دونين غطاء

تغيب عني البيض إذ شاب عارضي

إذا ما بدا فيو البياض سواء

سواد العيون والشعور كالىما

َّ
إن ذكر الشيب ومغادرة الحسان لمشاعر وازدرائين بو قديم في الشعر العربي فقد روى عن
أبي عمرو بن العالء قولو "ما بكت العرب شيئاً مثل ما بكت الشباب وما بمغت ما ىو
أىمو"(ٖ٘).
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ويقول في موضع آخر (:)ٖٙ

أال ن از َل معاً فكان األخونا
أما الشباب فقد تعاىدنا عمى
ِ
فتموّنا
وتمون األيام عمّم معزتي
فع َل األحبة في اليوى ّ
ّ
بأنو
ىل يمكن أن يكون الشباب وىو –دالة زمانية -ابنا لمدىر؟ الذي وصفو في غير موضع ّ
ال يمتمك الوفاء فال يورثو لمبنين؟؟ وقد أشار البحث إلى ىذا البيت في موضع سابق ويبدو
ىذا االفتراض معقوالً( :الدىر والزمان) دوال زمانية كبيرة (الشباب والشيب) دوال زمانية
صغيرة.

وفي وخائناً فأكيد أن ابنو سيكون خائناً أيضاً ولم يكتف بذلك بل ذكره
فإذا كان الدىر غير ّ
بصيغة المبالغة (االخون) ليعود في ىذا البيت الثاني إلى الكناية بتمون مفرق شعره كناية
عن الشيب (دالة زمانية) أخرى.
والذي قام بذلك التموين "الشيب" دالة زمانية أخرى من أبناء الدىر "األيام"!! لتفعل فعميا في
الشاعر وايصالو إلى درجة الصفر في االحساس بالموت.

وفي موضع آخر يقول (:)ٖٚ

القمب بالصبر دارع
لقيت صروف الدىر ،وىي تنوشني
ُ
أُطاعنيا ،و ُ
ىذا البيت من أروع األبيات الشعرية التي تذوقتيا في شعر اآلرجاني فقد شخص حوادث
الدىر وجعميا إنساناً فارساً يقاتل بشراسة حتى أن تمك الصروف والحوادث قد اصابتو

الطعان بل إنو بدأ يطاعنو
"تنوشني" والمطيف أن الشاعر لم يكن مستسمماً كذلك الفارس
ّ
ليعود ليشخص ما ىو معنوي "القمب" ويجعمو ىو اآلخر فارساً البساً درعو لكن الدرع ىذه
المرة الصبر عمى تمك المطاعنة وعمى ذلك اليجوم الشرس من قبل الدىر عمى الشاعر.

وعمى الرغم من ىذه القراءات النصية لشعر اآلرجاني ومحاولة تطويع دالالت بعض األلفاظ
لمفرضية التي ذكرناىا ،فإن الشاعر عمى يقين تام بحتمية الموت وانقضاء األجل ،فيو يقول:
سيبقى ويفنى الناظرون وتنقضي

قبائل حتى ينقضي وشعوب

قدر
وال بد يوماً من فناء ُم ّ

سندعى إليو دعوة فنجيب

وفي موضع آخر يقول (:)ٖٛ

حياء وال يقي
ىو الموت ال ُيغضي
ً
إن سطا يتقّي أبا
وال ىو في (ابن) ْ

طمق االسرى فداء وال َم ّنا
وال َي ُ
وال في أب يرعى فيصفح عن ابنا
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وىكذا ىو الموت ال يفنى وال ينتيي وىكذا ىو الدىر يفعل فعمو في اإلنسان واألشياء
فيحمييما إلى ركام من الرماد .إال أن القناعة بأن كل شيء إلى زوال ىو ما يخفف
اإلحساس بعبثية األشياء .والمالحظ أن الشاعر يؤكد عمى أنسنة الدىر بل وجعل لو امتداداً

والدالالت ىي التي تحيل االب المكررة واالبن المكرر بين شطري البيت بل وان ىذا الموت
حياء وال يطمق األسرى فيو دوال تشخيصية ليصور الدىر إنساناً يصارعو فييزمو
ال يمتمك
ً
فيقتمو ليحيل إلى الموت.
خاتمة واستنتاج

ال بد من استنتاج لكل فرضية وال بد من خاتمة لكل بداية ،وبعد ىذه الوقفة في ديوان
اآلرجاني والبحث عن الموت ودالالتو في شعره وجدنا :أن الموت يمثل موضوعاتياً في
ّ
مقدمة القصيدة سواء أكانت مقدماتو غزلية أم طممية أم طيفية .وتمثل في قصيدة المدح إذ
حممت القصيدة المدحية ثنائية الحياة والموت ،الحياة بالنسبة لمممدوح من خالل الشعائر
األخالقية والعرفية والدينية لمممدوح ،ومن خالل خموده بالذكر الطيب وخموده بشعر الشاعر
وبقاءه عمى طول الدىر ،وفي الوقت ذاتو حممت تمك القصيدة الموت من خالل إكثار
الممدوح لمقتل في األعداء ،وميل الشاعر إلى صيغ المبالغة في تبيان تمك الصورة ،وتتجمى
صور موت الدىر وطاعة الممدوح في عدة نماذج شعرية ،وتجمى موت الشاعر من خالل
شكوى الدىر والزمان واأليام .وقد بين الشاعر أن الدىر ىو والد الدوال الزمانية األخرى وىو
ورث عدم الوفاء ألبنائو الذين منيم (األيام ،والميالي ،و الزمان).
غادر ال يمتمك الوفاء وقد ّ
وقد وصل البحث إلى قناعة شبو أكيدة أن شكوى الدىر التي تتوسط المقدمة الغزلية والمدح
تمثل البداية الحقيقية لمقصيدة اآلرجانية وان المقدمة الغزلية أو الطممية ما كانت في القصيدة
إال بفعل المحاكاة والتقميد.
ويتجمى موت الشاعر في قصيدتو بإعالنو غدر الشباب وىجوم الشيب عمى مفرقو معمناً بدء

أول خطوات الموت.

وبين البحث أن الشاعر لديو قناعة ثابتة وصريحة بأن اإلنسان إلى موت وما ىذه الحياة إال
دار عبور .لكنو لم يبين في ىذه الجدلية وجوه الحياة األخرى التي تمثل خمود اإلنسان
األبدي.
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وتنوعت ألفاظ الموت ودالالتو في شعر اآلرجاني ما بين داللة واضحة وصريحة وما بين

داللة غير مباشرة وضع البحث أصابعو عمييا عسى أن تكون ىناك دراسات أخرى في
المضمار نفسو.

َّ
إن ىذه الدراسة قدمت قراءة جديدة من خالل دالالتيا ،فمن األلفاظ الواضحة والصريحة:
(القتل ،والقتيل ،وقاتل ،والطعن ،والطعان).
أما داللة الموت غير المباشرة والتي يمحظ البحث أنيا أدت معنى الموت فتجمت في األلفاظ
من مثل( :الرحيل ،والبعاد ،والفاني ،والبكاء ،والدموع ،والنحيب ،والدىر ،والخائن ،والدىر
الغادر ،والدىر العاصي ،والشيب ،والمشيب ،والخنوع ،والخضوع ....وغيرىا).
ٍ
وأخي اًر فقد حاولت ىذه الدراسة تقديم ٍ
جديد لشعر اآلرجاني الذي كان يبدو في أغمبو
فيم

تقميدياً ال حياة فيو لكن قد تبدو مثل ىذه التحميالت معيناً في التخفيف من حدة االنتقادات
اآلرجاني.
الموجية لمشعر العباسي المتأخر ومن شعرائو
ّ

Abstract
The Controversy of Death in Arjany Poetry
Key Words: Controversy, Death, Arjany
Ass.Prof.Dr.Rabab Salih Hassan
Al Mustansiriyah University/ College of Education
This study attempts at shedding the light on the poet's objective and
artistic tools used to present a controversy in his life about death and
mortality. That controversy had evoked man's interest through ages in
spite of his keen search for the means for such controversy that can
give him a feeling of eternal existence and mortality. Thus, the
researcher uses the poet's direct texts and analyzes them to confirm
his hypotheses.
To judge poetry to be an imitation might affected not to search for
the beauty of the expression and its connotation, in meaning and
utterance, in the traditional poetic line. Therefore, this study attempts
at identifying those aesthetics folded with a feeling of dispersal and
shattering.
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اليوامش

اآلرجاني.ٗٗ -ٙ :
(ٔ) ينظر :مقدمة ديوان ّ
آلرجاني ،د .رباب صالح حسن ،بحث مشارك في أعمال المؤتمر الدولي
(ٕ) ىاجس البقاء في شعر ا ّ
الخامس عشر لكمية اآلداب جامعة جرش. ٕٕٓٔ -

(ٖ) المصدر السابق ٔ:وما بعدىا

(ٗ) ينظر :الشعر العربي في العراق ،د .عمي جواد الطاىر.ٔٔٚ :
اآلرجاني ،تحقيق ،محمد قاسم مصطفى .
(٘) ديوان ّ
( )ٙالشعر والشعراء ،ابن قتيبة.ٚٗ :
( )ٚالمصدر نفسو.

( )ٛروح العصر ،د .عزالدين إسماعيل.ٔٚ :
( )ٜينظر :مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىمي ،د .حسين عطوان.ٕٛ :
(ٓٔ) اشكالية الحياة والموت في شعر الحنفاء.ٔ٘ :
(ٔٔ) ديوان اآلرجاني.ٕٙٛ :ٕ :
(ٕٔ) المصدر نفسو.ٕٜٗ :ٕ :

(ٖٔ) ينظر :الطمل في النص العربي.ٕٜ :
(ٗٔ) المصدر نفسو.ٖٚٔ :ٕ ،

(٘ٔ) المصدر نفسو.ٜٔٗٙ -ٔٗٙٛ :ٖ ،
( )ٔٙالمصدر نفسو.ٚٛٛ -ٚٛٚ :ٕ ،
( )ٔٚالمصدر نفسو.ٛٙٓ :ٖ ،
( )ٔٛالمصدر نفسو.ٛٙٓ :ٖ ،
( )ٜٔالمصدر نفسو.ٔٔٚ :ٔ ،
(ٕٓ) المصدر نفسو.ٖٔ٘ٙ ،

(ٕٔ) المصدر نفسو.ٛ٘ٙ -ٛ٘٘ :ٖ ،
(ٕٕ) المصدر نفسو.ٖٚٛ :ٕ ،
(ٖٕ) المصدر نفسو.ٜٛٔ :ٖ ،
(ٕٗ) المصدر نفسو.ٕٜٔ :ٔ ،
(ٕ٘) المصدر نفسو.ٖٔٙ :ٔ ،
( )ٕٙالمصدر نفسو.ٕٙٙ :ٖ ،

( )ٕٚالمصدر نفسو.ٕٙٙ :ٔ ،
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( )ٕٛالمصدر نفسو.ٖٔٚ٘ :ٖ ،
( )ٕٜالمصدر نفسؤٜٚ :ٖ ،

(ٖٓ) المصدر نفسو.ٖٖٓ :ٔ ،
(ٖٔ) المصدر نفسو.ٜٔٙ :ٔ ،
(ٕٖ) المصدر نفسو.ٕٜٔ :ٔ ،
(ٖٖ) الشعر والشعراء.٘ٓ :
(ٖٗ) الديوان.ٔٗٓ٘ :ٖ ،

(ٖ٘) المصدر نفسو.ٜٕٔ :ٖ ،
( )ٖٙالمصدر نفسو.ٖٔٙ :ٔ ،
( )ٖٚالمصدر نفسو.ٔٗ٘ٛ :ٖ ،

المصادر والمراجع
 إشكالية الحياة والموت في شعر الحنفاء قراءة تأويمية وتشخيصية ،غادة جميل ،فرحة
لمنشر والتوزيع ،طٔ.ٕٓٓٗ ،
اآلرجاني ناصح الدين أبي بكر احمد بن محمد بن الحسن ،تحقيق ،د .محمد
 ديوان
ّ
قاسم مصطفى ،ثالثة أجزاء منشورات و ازرة الثقافة واالعالم ،الجميورية العراقية،
.ٜٜٔٚ
 روح العصر ،د .عزالدين إسماعيل ،دار الرائد العربي ،بيروت -لبنان.
 الشعر والشعراء ابن قتيبة ،تحقيق احمد محمد شاكر ،دار المعارف ،القاىرة.ٜٔٙٙ ،
 الطمل في النص العربي ،دراسة في الظاىرة الطممية مظي اًر لمرؤية العربية ،سعيد
حسن كموني ،دار المنتخب العربي لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت -لبنان ،طٔ،

ٜٔٗٔىـ.ٜٜٜٔ -
 مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىمي ،د .حسين عطوان ،دار المعارف بمصر.
اآلرجاني ،د .رباب صالح حسن ،بحث منشور ضمن أعمال
 ىاجس البقاء في شعر
ّ
مؤتمر جرش ،الخامس عشر.ٕٕٓٔ ،
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