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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ْضَعِفين
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ْست
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ُهم الوَ 
َ
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 فاعلية اإلرادة يف البنية اجلسدية عند الشعراء 

 الصعاليك اجلاهليني

إقبال اسود عبد البجاري  


أحلان عبداهلل حممد العباجي و  


    

22/8/2020 تأريخ القبول:       13/7/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

ع من فكرة لإلرادة في شعر الصعاليك، ينب  الباعث الجسدين معالجة موضوع إ      
التعسفية واالنفالت من المنظومة المجتمعية ، القبلية الحرية والتحرر من كل القيود 

واقع الحياة غاية الحياة االنسانية التي يطمح اليها الصعلوك .إذ أن  ابحد ذاته  الحرية ف
لموت اثبات وجودهم وتحديهم يطمحون من خالله إلى إ ستمرمجعلهم في صراٍع البدوية 
 نعدام الحرية واألمان وفقدان الكرامة .المتمثل بإ الحياة االنسانية ونقيضهاأي بين 

عزيمة الصعلوك في اثبات ذاته ازاء خلعه أو الحاقه بأمه بسبب لونه ضمن  تظهرو    
، وسوف اإلرادة القوية التي يصورها في تحمل معاناة الجسد من أجل قضيته ومبدئه 

تجًليا نموذجيًا لإلرادة ويمكن تقسيم هذه   الذي يعد لينناقش جانبًا من هذا المضمون الشك
 البنية الجسدية على نوعين :

  .البناء الجسدي الضعيف -أ
 .البناء الجسدي القوي -ب

رادتها إويتمثل كل قسم منهما في شكل صور تتحدث بشكل عام عن صراع الذات وقوة 
 ديها للصعوبات التي تواجهها.حوت

في  قواها إالا  حنسانية لم تثمر بوادرها ولم تصدرادة وقيمتها اإلاإلفكرة ومن المعروف أن 
ستطاعت مواجهة كل التحديات التي عصفت بواقع حياة الصعاليك وغيرت ابنية جسدية 

بفضل الجسد  فقوة اإلرادة ال تتم إال بالفعل وهو بدوره   ال يتم إالا  من ظروف معيشتهم.
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  وصل./ جامعة الم التربية للبنات/ كلية اللغة العربيةقسم 
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ة والمكونة لألنا. فضاًل عن كونه  الوحيد والمؤثر ، فكل وطاقته  الداخلية، فهو القوة المحرك
 رادة فهو جوهر األنسان والباعث عن الوجود والحياة.باإل فعل ال يتم إالا 

 : الصراع ، الحياة ، الوجود . الكلمات المفتاحية          
 توطئة:

ساس الدوافع والرغبات الباطنة التي تبدو في صورة ألجسد على حركة اعمل ت
 الحركات تصاحبها بعضمقتضياته  عن طريق لغة منتجة للدالالت  تتحولإرادات 

 االشكال والهيئات .الموحية بمعاٍن وصفات تنعكس عبر 
لى تحويل الفعل إفالتعبير عن حضوره  المادي يكمن في قيمته  الحركية وخضوعه  

يدة طعالقة و  دة والجسالعالقة بين اإلرادتبدو لى حركة يغذيها ويغني روافدها . ومن هنا إ
ال تتوقف على مجرد تصورنا إننا عقول تفكر وال تقوم بغير التفكير، بل إن معرفة الفرد 

تتوقف على وجوده كبدن، وهذا البدن هو المفتاح الذي يهيئ لنا الدخول إلى  في العالم
ى أساس مبدأ وتؤكد هذه  القراءة مركزية الذات المبنية عل( 1)العالم الموضوعي عالم اإلرادة.

أفضل طريقة لرؤية العالقة بين اإلرادة "ن أر و العالقة بين اإلرادة والجسد ويرى شوبنها
تغيرات بدنية معينة، حيث يشكل الشعور من يتبعُه وما الشعور و والجسد هي العواطف 

 (.2) "والتغيرات الجسدية الداخلية وحدة مركبة واحدة
لخصائص الخارجية ادية للذات مراعاة ومن هنا يستلزم الحكم على البنية الجس

التي تحدد مدى استجابة التغيرات البدنية، فضاًل عن الخصائص الداخلية التي توضح 
النفسية كالدوافع والرغبات المحملة بصور مثقلة بدالالت عاطفية وشعورية  نفعاالتاال

لمحيطة به  إن باعث الحكم على مقاومة الجسد وتحديه  للظروف ا (3)أكثر منها فكرية.
ل فعيتحدد تبعًا لإلرادة القوية، إذ يبلغ الشعور بالوجود اعلى درجة من درجاته  في حالة ال

                                                 
لبنان، )د. ط(، )د.  -الكويت، دار القلم، بيروت -شوبنهاور، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات( 1)

 .185:  س(
ت، ينظر : شوبنهاور بين الفلسفة واالدب، الشيخ كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيرو  (2)

 .75:  28م، ج 1993هـ/ 1413لبنان، الطبعة االولى، 
شعرية الجسد في الشعر العربي القديم من الجاهلية الى القرن الثاني، د. آمال النخيلي، دار ينظر :  (3)

 .45: م 2012الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب البناني، بيروت، )د. ط( 
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الباطن والصراع الدائم الذي ينشب اظفارُه عبر فاعلية الحركة ومبعث القوة النفسية لتحقيق 
 امكانيات وجوده  وسط األشياء والذوات.

رادة البنية الجسدية على مقاومة إا من اليه رنظيوانطالقًا من مبدأ أن الحياة 
ناء واإلحساس بالعدمية، فقد مثل جسد الصعلوك النتيجة المباشرة ألليات الدوافع فعوامل ال

نقياد والرغبات الساعية وراء التحرر من كل القيود والقوانين بعد ما عانى التعسف واإل
في نظره  جسدًا محتقرًا.  وُعد   بدويالذي استهلكه المجتمع ال -الجسد–والخضوع، فهو 

فبمجرد أن اسقط الروابط  .ت صورة الجسد الصعلوكي أن تتوقف عند هذا الحدبولكن أ
فهو انعكاس  ة ،الجديدالحياة في مقاومة  ابهفى حتامع قبيلته  حول جسده  الى ذات ثانية 

عالم  لىإإرادته وقوته في تحدي ما يحول بينُه وبين رغباته وحريته المتطلعة  إلثبات
 .الحرة  الحياة

ؤثر في يمظهر الصعلوك الخارجي الشكلي كقامته  وحركته  وسرعته  قد إن 
صراعه  وثورته  وتمرده ، فشكل الصعلوك وبنيتُه الجسدية لها دالالت على قوته وعزمه 

إذ أن ه أتخذ من  .لى هدفه  وغايتهإصراره ليحقق بذلك الشكل الصراعي الذي سيوصلُه ا  و 
فالمعمار الجسدي الذي  .سدية وسيلة للتحرر من تلك القيود التي فرضت عليه  البنية الج

صرار والقوة في مواجهة الصعاب والمخاطر من بنى به  الصعلوك ذاتُه تمثل في العزم واإل
مثلت بنيتهم الجسدية انطالقة للبحث عن مجتمع وقد أجل الحصول على الحياة الرغيدة، 

فصور لنا جسدُه جسدًا قويًا يتحمل الصعاب ويصبر على  القاسي ، واقعهمجديد وتغيير 
هو الوسيلة التي تساعد الفرد ، و الشدة والقسوة، إنه الجسد النحيل شكاًل القوي مضمونًا 

 (1)على القيام بحركات من أجل الحفاظ على الحياة ألنه يمثل الطاقة في افعال اإلنسان .

يقف في وجهه ويرفض  مالتي تجعله يصارع واإلرادة اإن الصعلوك لديه القوة الجسدية 
للجسد هو الدافع  شكليكان البناء الو  .ذلك الوضع المزري والحياة الهامشية التي يعيشها

الذل والهوان ، فقد تمتعوا باللياقة  بىألن نفوسهم تأو للحصول على الطعام،  الى الصراع

                                                 
، العدد 37، د. عزالعرب لحكيم بناني، مجلة عالم الفكر، المجلد الجسم والجسد والهوية الذاتيةينظر:  (1)
 . 104م : 2009، 4
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كانت حياتهم و  (1)العادلة . البدنية التي تجعلهم يصارعون من أجل التماس الغنى والحياة
صعبة إذ أنهم ال يمتلكون الخيل التي تساعدهم في حياتهم وفي تنقالتهم، لذا نجدهم 

هم وخفة حركتهم وسرعتهم في الهرب عندما تفشل غاراتهم، فكانت و د  يعتمدون على ع  
 )2(سرعتهم تمكنهم من الهرب واالختباء في األماكن الوعرة.

حتى سمو بالعدائيين وصارت تضرب بعدوهم  وبسرعة العدامتاز الصعاليك وقد    
ليك( و)اعدى من الشا  رى(، إذ كان الصعاليك يمتلكون اجسامًا نف  األمثال )أعدى من السُّ

احتياجًا أساسيًا كخفة الحركة، وسرعة العدو، وحسن "تحتاجها حياة الصعلكة  اً وصفات
 .(3)"التسلل والمراوغة

 رصد البناء الشكلي للجسد من زاويتين :وقد اتجهت الدراسة الى    
 البناء الجسدي الضعيف  -1

يتجلى نازع اإلرادة في البنية الجسدية الضعيفة بقدرتها وصبرها وتجاوز كل ما تعانيه 
وتقاسيه من العوز االجتماعي الناتج عن الجوع المميت والفقر المدقع ، فاإلرادة مبنية 

  ت تعد الدافع الحقيقي إلثبات الوجود .على الصراع ومقاومة الصعوبات بإمكانيا
ألنها مصدر  جسادهمعن البنية الشكلية ألفي شعر الصعاليك الجاهليين كثر الحديث    

ممثلة في ابيات عروة قوتهم وفخرهم وأنها تمثل قوة إرادتهم، فقد نجد البنية الشكلية للجسد 
 (4)بن الورد:

يييييييّركاة  آإنييييييي   ييييييياك  إنيييييييائ ا    يييييييدي آتا وأنييييييي  ّميييييييري  نا ييييييياك  إناائ ييييييي ا وااح    ّميييييييري   نا
                                                 

الغارة عند الشعراء الصعاليك في الجاهلية، حسن محمد ربايعة، مجلة جامعة الملك سعود، ينظر:  (1)
  . 58: م 1998(، 1، االداب )10المجلد 

أنموذجــًا(، الحكــيم البــابلي، دراســات وابحــاث فــي الشــعراء الصــعاليك فــي الجاهليــة )تــأبط شــرًا ينظــر :  (2)
  www.m.ahewar.orgم. 2012التاريخ والتراث واللغات، الحوار المتمدن، 

شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، دكتور عبد الحليم حفنى، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( 3)
 .81: م 1987)د. ط( 

دراسة وشرح وتحقيق ،اسماء أبو بكر محمد ، دار الكتب  ديوان عروة بن الورد  أمير الصعاليك ( 4)
  61: م1998 -ه1418لبنان ، )د.ط( ، -العلمية ، بيروت

 العافي : طالب المعروف 
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ّْ ساييييييييم ْنتا وا  أاتاْهيييييييي اأي  ّنيييييييي  أا  تايييييييير ا  أْم 

 
ييييد ييييحو ا  وجه ب يييي  ا   َ  جا َا واالحيييي يييي  الحا

 
سييييييييوم  كا  ييييييييرا    ّسيييييييم   كييييييي  جي  ايقاسايييييييمي ج 

 
ييييييياءي بايييييييار دي   ييييييياء  والما  واأْحسييييييييو قايييييييرااما الما

 
ل، وفي هذا اإلطار تمثل البنية الشكلية للجسد عند الشاعر صورة للضعف والهزا

تبنى مقاومة الجسد من خالل قوة إرادته . إن تأملنا في المبدأ الذي انطلق منُه الشاعر 
لى ايثار الفقراء بإطعام اجسادهم وتجويع جسده، إوهو الغاية تبرر الوسيلة وسعيه  الهادف 

نظرة عطف  جتماعية واإلنسانية، فهو ينظر اليهمعالء لقيمه الخلقية واإلا  يعد فخرًا له و 
 وحنان واشفاق.

لذا نجد في النص الفاظًا تنبئ عن استعداد جسده وصراعه لمقاومة الجوع، إذ 
شحوب الحق( و)اقسم جسمي في  بجسميتشكل الجمل )عافي انائي شركة( و )ترى 

رادة التي تفرض على الشاعر تحمل جسوم كثيرة(. قمة الصراع الخارجي من خالل اإل
ن الشاعر قادر على أفعلى الرغم من الجسد الجائع، إال  الفقراء.طعام إالجوع في سبيل 

ندفاع إالمواجهة فهو صاحب إرادة قوي النفس، صبور على المعاناة محاواًل النهوض عبر 
وتبعا لذلك تتجلى ارادة الحياة  اآلخرين المعدمين .طموح إرضاء في فعله النفسي ورغبته 

الخير من مبدأ يشرع اشباع االجساد الجائعة  عند الشاعر في امتثاالت تؤدي افعالها
يثارهم على نفسه في أسوأ الظروف .إن ضعف  جسده لم يقف  ومساعدتهم على البقاء وا 

، فهزال  كان باعثا في توجيه افعاله نحو تحقيق الرغبات بلحائال أمام تطلعات احالمه ، 
دراك م جسده  سؤولياتهم ، وهنا تكمن أظهر ميله الى ضرورة التكافل بحاجات الفقراء وا 

 قيمة الكرم بوصفه وسيلة الستمرار الحياة .
، رغبة منه في التخلص من نصه تجلى بصدٍق في يكان شعاره االشتراكية و  

الفقر الذي اتعب الفقراء، وفيه  يظهر ايثاره في المفارقة التي يرسمها بينه وبين من يسخر 
على حالة الشبع التي يتباهى بها، بل  سدهحعروة ال ي"إال أن  .وهزاله جسده من شحوب

هو راٍض غير عابئ بنحوٍل حل بجسمه ، ألنه لم يعتد أكل طعامه  منفردًا، بل ال يهنأ 
بلقمة من دون أن يتشارك بها مع اآلخرين )...( ويبلغ كرم عروة حد  تقسيم جسمه في 
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وته معهم ، جسوم كثيرة من الجوعى والمحتاجين، وهذه كناية عن مشاركته لطعامه وق
 (1)."ما يسد الرمق ، مكتفيًا ببرودة الماء الذي ال يسكت جوع جائع ال  إحتى ال يبقى له 

الفقر فإرادة الحياة تظهر في حبه للناس وفي اشتراكيته التي هي جزء من صراعه ضد 
مك ن لآلخرين في سلم الحياة مكانة خاصة قد حقق بها استجابات تالتي و  الظلم،وضد 

على الرغم من قدرات جسده المحدودة وما تتصف به من و ع عمل على تجميله، نفسية لواق
حقاق نها زادته اصرارًا فوق اصراره وكانت سبياًل إلأإال ،نحافة الجسد وشحوب الوجه 

 وهي دعوة إلى الصراع من أجل الحياة ومن أجل العمل . الحق
بمفهوم القيمة، يرتبط الفعل اإلنساني في ثقافة الصعلوك " كيف ومن هنا نرى

وهذه القيمة تعد شيئًا ذا باٍل يقترن بالبحث عن المجد والسمو، وعندما يصطنع الصعلوك 
حاللية ال استبدالية إن يجعلها ذات وظيفة أهذه القيمة أو يصنعها ، فانه يحاول جاهدًا 

ة ن الصراع والتحدي كان بـ أثمن ما يملك وبإرادإ (2)."لثبات النسق االجتماعي وجموده
لى تحقيق وتوفير الحياة وكسر ما يحول بينها ويقف دون تحقيق الهدف ، فقد إتطمح 

تجلت مواجهته للصعاب في الحفاظ على حياة الناس وقد وضعته امام واجب تحمل 
صفة االيثار من إن مع الفقير الجائع ،  والتماهي مسؤولية اآلخرين والدعوة إلى التوحد

صراع األنا من "ى سمي )ابو الصعاليك( فصراعه هو الصفات التي تميز بها عروة حت
جل اآلخر )...( إنه اآلخر المسحوق الجائع المحروم االسود المضطهد بكل اشكاله أ

توحد مدهش يحيل "لفقر إنما هو مع افالتوحد الذي دعا اليه من خالل صراعه  (3)"وصوره
درجات االنجاز الشخصي إن تحقيق أعلى ( 4)."جسد الشاعر إلى قربان يتقاسمه الفقراء

                                                 
عدنان  مظاهر القهر االنساني في الشعر الجاهلي، رباح عبد اهلل علي، رسالة ماجستير، إشراف أ. د.( 1)

  .98: احمد، جامعة تشرين، كلية االداب والعلوم االنسانية، قسم اللغة العربية، )د. س(
جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجًا، د. يوسف عليمات، المؤسسة العربية للدراسات (2)

 .58: م 2004والنشر، عمان، االردن، الطبعة االولى ، 
بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، كمال ابو ديب، مطابع الهيئة المصرية الرؤى المقنعة نحو منهج (3)

 .583: م 1986العامة للكتاب، )د. ط( 
الوعي الشعري بالجسد لدى الشعراء الصعاليك )مالمح اعادة التشكيل اليوطوبي للجسد الشعري(، د. ينظر :  (4)

 .195: م 2015، 22ائر، العدد الجز  -محمد زيوش، مجلة االثر، جامعة حسيبة بن بو علي السلف
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قد و  .والشعور بقيمة الفرد ، يعد تحقيقًا وسيطرة افضل على حياة من انهكهم الجوع والعوز
جسد عروة والذي تحيطه "بإرادة وصبر القدرة على المقاومة فـ  الجسديةاستطاعت بنيته 

صراع ال عالئم إمشهد الجسد ما هو ف عزة نفس وكبرياء ال يخلوان من حرمان قاٍس)...(
في الحياة ، أو تجسٌد للتفاعل البين بين النفس والجسد، حيث انتصرت النفس على الجسد 

الشاعر يجهد جهدًا بالغًا في افناء بنيته الشكالنية لجسده .             و ( 1)"بعد تأثرها به 
وحرمان نفسه من كل المدخرات التي تعطي لجسده القوة والصالبة في سبيل القيام 

وهكذا تحقق اإلرادة القوية للجسد ليته تجاه الفقراء وانقاذهم قبل افنائهم .و بمسؤ  واإلحساس
يهب  ونجدُه في نٍص آخرٍ  الوجود الذاتي من خالل تحمل الجوع والصبر على الهزال ،

 (2)فراشه وبيته إلى ضيفه إذ يقول:
 

ن ك راا   ك رااشي  لاْم ييله  يف  واالباياتي باْيتيهي           وا    ناّنهي غا اال  ميقانَّعي الضَّ
لى اكرام فراشه وبيته إبل وصل به األمر  إن كرم عروة اوصله إلى الهزال  

وفي لغة الجسد ايماءات كثيرة يحكيها الصعاليك في اشعارهم وأجسادهم تمثل  .للضيف
ذلي إرادته القوية في النزال على بو خراش الهُ أعلى القوة رغم الهزال، فقد عكس  دليالً 

 (3)يقول: . رغم من هزال جسده ال
 

ْتيييييييييهي مخيييييييييام صي  َو قايييييييييْد لاّوحا ييييييييي  رأت راجي
 

طااكايييييييْت   ْ  وا ّنيييييييا ْا مي  ايييييييْحم   ب را  الماعايييييييدَّْي
 

يَّ ل قايييييييييييييام    ياييييييييييييي االي كاأانَّيييييييييييييهي  يييييييييييييم  مي يييييت    غا ْجيييييم   بايييييدْب   حا ي حا ْييييييري م  يييييهي غا   ناْظمي
                                                 

، د.غيثاء قادرة ، منشورات اتحاد الكتاب  لغة الجسد في اشعار الصعاليك )تجليات النفس واثرها في صورة الجسد((1)
 .40:  م 2013( ، )د.ط( ، 1دمشق ، سلسلة الدراسات )–العرب 

 .83: ديوان عروة بن الورد امير الصعاليك ،(2)
صنعه ابي سعيد الحسن بن الحسين السكري، حققه عبد الستار احمد فراج، راجعه محمود  شرح اشعار الهذليين،(3)

 .1204-1200: محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، مطبعة المدني، )د. ط(، )د. س( 
از: المعد : ما تحت العضد . الحميت : النحى ُيربُّ ، فإذا أُربُّ فهو حميت، بدبغ : جديد لم يستعمل . كأجو 

كاوساط الدهم من األبل ، المقرنة : التي تقرب بأخرى ، الدهم : المطر الضعيف الساكن اللين. وزعتها : كففتها ، 
 شرف الحزم: المكان الغليظ.



   أحلان عبداهلل حممد العباجي و  سود عبد البجاريَأإقبال                  فاعلية اإلرادة يف البنية اجلسدية عند الشعراء الصعاليك اجلاهليني

 50 

  
----------------- 

 
 ----------------- 

 
 ْقييييييييداامي واْلتاييييييييفَّ تاْحتاهايييييييياإما أابتالَّييييييييت  ا ا 

 
 ْ م  غي اييييييييييياء  كايييييييييييأاْجواا   الميقَّرَّناييييييييييية  اليييييييييييد   

 
ء السيييييييييمَّانا  و   متهاناباييييييييناْعييييييييل  كاأاْ ييييييييَا
 

يييير  اللَّْيييييل  أاْو ر ْ ييييم    ْْ آخ  يييي فا ناييييّدي م  ييييَا  خ 
 

-----------------  ------------------ 
يايييييييييية    ْلقيييييييييي  ال َّياييييييييييا ا وا اْنتيهايييييييييياتي وانااد 

 
يييييي   اييييييرافا الْحيييييي م  كار    ييييييرااد  ياْنتاح   ْجييييييل  الجا

 
       

فتتاح اـويتمحور الجزء األول من النص على لسان المرأة المغيب أسمها، 
فقد  ،الجسدية الظاهرةلبنية الشاعر الحديث بالفعل المروي على لسانها )رأت( يعد إظهارًا 

ن أبعد  يالهز فأصبح  ه الخارجيةمن معالم الجوع والفقر غير ذيال جسدهصورة ل ىعطأ
ملك سوى نعٍل قد تقطع، ولشدة وهو ال يكان قويًا صلبًا.  وابتلت قدماه لشدة سرعته، 

رأته نحيل "بأن المرأة قد  سه، ووراء ذلك احساس نفسيأتسقط العمامة من ر  و  سرعته وعد
يعلو صوت امعائه الخاوية وصوت اقدامه و ، لوحته مخامص )...( اً الجسد ، ضعيف

، /غير ذي شحم/ العادية، الصوت الخافت خفوت، اللحم والشحم، ة من اللحمالمجرد
وهذا الصوت إنما يحفز ويدفع به الى السعي وراء  .(1)المؤكد حضور الجسد الضعيف"

السريع الذي امتاز به  ولى العدإفهزال جسده لم يخور قواه بل كان باعثًا  ،تحقيق هدفه
هذه ميزة امتاز بها الصعلوك و حول دون اسراعه، ال يملك اللحم الذي يثقله وي، ألنه

ه داللة على خفة الحركة وعلى سرعة العدو التي انعكست بردة فعله ولفضعف الجسد ونح
 شباع النفس واروائها وما تتطلبه سبياًل للحياة.ة المسرعة إلبستجاوانفعاله المضني واإل

                                                 
 .52:لغة الجسد في اشعار الصعاليك )تجليات النفس واثرها في صورة الجسد( ( 1)
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اإلمكانيات  ومما ال شك فيه أن الجسد الضعيف ينطوي على مقاومة وحسب
التي تسمح له تحقيقها ، والذات لكي تعلو بنفسها وتحقق ما ينطوي عليه الواقع فإنها 
تختار فعل الصراع والمقاومة بإرادة تسعى إلى تحقيق الوجود في اللحظة التي يكون فيها 

 الجسد مهددا بالموت .
من كل  فالنص الشعري قدم مشاعر متأزمة جراء ما افصح عنه الجسد المحروم   

مقومات الحياة فقد ألمت به مظاهر العدم والموت، إال أن ما يزيد من تصعيد نازع اإلرادة 
حيث  .هو صراعه ضد الطبيعة القاسية التي تمثل الدافع على الرغم من جوعه هاودافع

وقف ذلك الجسد الهزيل في وجه الجوع يصارعه بأرجل تقوى على كسر الخشب وبسيقان 
 هذا هو حال صعالكة هذيلو  ة قوية.رادا  و  حركي، فهو ثمرة لنشاط  بالٍ  نحيلة وفعلٍ 

المتسمين بأجسام قوية تتحمل المشقة واأللم على الرغم من هزالها . فظروفهم المعيشية 
كانت أقدامه في سرعتها و  (1).لها دور كبير في نحت الجسد وجعله متالئمًا مع الطبيعة

 اهرادة دفعتا  والسعي ألنه صاحب همة عالية و  ، ةقبال على الحياتبعث في نفسه األمل واإل
اثباتًا لوجوديه به حقق ما يأمل يمواصلة سيره في الغزو ليفوز بما يسكت جوعه و إلى 

ذاته. إن التصور العام للبنية الجسدية وما تتصف به من معالم تثير الشفقة تحقيقا لو 
جسدية، أو معالم خارجية والرأفة به، وما تتضمن من معالم داخلية تكشف عن بنيته ال

لظلم الذي تعرضت له لأثناء اإلغارة هي في الحقيقة اظهار  عدوهكشفت عن شدة سرعته و 
فاعلية الدهر المجتمعي القاهر في "فئة الصعاليك ومنهم قبيلة الشاعر ُهذيل . إذ تتضح 

 عملية التشتت الجسدي والقهر النفسي من خالل صورة الجسد )...( فقد تجرع الشاعر
سكات إل غنيمةطعم المرارة حين صرخ جسدُه مقهورًا محرومًا ، بعد أن جرى خلف ال

بالصعوبات  مبالٍ غير ، ةمسرع ةستجابه بإتنبه جسدامعائه والتغلب على الجوع  ف صوت
من بواٍل جلدية غير العارية سوى ه يقدميم اغصان االشجار بحطالتي تعترض طريقه وت

فجسده يحمل نفسًا قوية جبارة تحفزه على الفعل  (2)عة.مصاعب الطبيالقادرة على تخطي 
النفس البشرية هي صورة الجسد " تمثلوعلى الحركة وال تجعله يستكين أو تخور قواه لذا 

                                                 
ثقافية، د. مازن مرسول محمد، منشورات ضفاف بيروت، حفريات الجسد المقموع مقاربة سوسولوجية ينظر:  (1)

 . 57: م 2015منشورات االختالف، الجزائر، دار االمان، الرباط، الطبعة االولى، 
 .55:لغة الجسد في اشعار الصعاليك )تجليات النفس واثرها في صورة الجسد( (2)
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هذه االوصاف لبنيته الشكلية تضمنت تعارضًا باطنًا عكست في و  .(1)"ومبدأ الحياة فيه
من محن، وهنا تكمن امكانيات األنا داخلها ما يبديه من ارادة قوية لتخطي ما يواجهه 

فباعث فعلها  .وقدرتها في عزمها واثبات ذاتها عن طريق انتزاعها من التشتت والضياع
لى إ ةواندفاعها نحو تحقيق ما تصبو اليه هو االرتقاء من العيش النكد والحياة المميت

لقوة التي تختزنها ابتمثل يالوجود الحي. إن تلمس العالقة بين اإلرادة والبنية الجسدية 
عندما تتغلب الحركة على السكون والمقاومة على االستسالم من خالل الذات الشاعرة 

 ارادة قوية واستعداد جسدي لتحمل الجوع . 
ويعد الوعي في تحقيق الوجود الذاتي ومواجهة الضعف ومقاومته حديث النفس الراغبة في 

يمنح الذات الحرية واإلرادة . والسعي  ضرورة تغيير الواقع المأساوي ، ألن حب الحياة
ن الصعلوك يتجاوز كل أأي  .نحو الوصول الى الهدف ال يكتمل إال في الحياة الرغيدة 

 ة الصعلوكفي طاق ةراداإلقوة  ، وتتجلىالصعاب عبر إرادة حرة تبعث على الصراع 
اإلرادة تنعكس  ن قوةأقوة الجسم تنعكس على قوة اإلرادة ، كما "ن إوفعله الحركي، لذا ف
  (2)".بدورها على قوة الجسم

، وقد  متمثاًل في الصراع ومستحضرًا البنية الشكلية للجسد اً نموذجا آخر أونواجه 
منطلقا وقاصدا كل ما ينغص حياته  فيها الشنفرى وهو يشكو الضعف والفاقة صرح

 (3)يقول:  .وجوده في إثباتعبر دراستنا إلرادته واستعداده الجسدي  والتعالي عليه 
                                                 

الل، بيروت، شارع المقداد، الطبعة االولى، اصل االنسان وسر الوجود، باسمة كي ال، منشورات دار ومكتب اله(1)
 .30:م 1983

قوة االرادة، يوسف ميخائيل اسعد، مؤسسة االهرام للنشر والتوزيع، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ( 2)
 .29: م 1999)د. ط( 

يع يعقوب، دار الكتاب ق. هـ، جمعه وحققه وشرحه الدكتور أميل بد 70ديوان الشنفرى عمرو بن مالك نحو (3)
 .67-61: م 1996العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  

خميص :خالي البطن ضامرة ، الحرص : الشره على الشيء. المهياف : الذي يبعد بأبله  طالبا المرعى، السوام : 
م ، عرسي : الماشية التي ترعى، مجدعة : سيئة الغذاء. الجبا: الجبان ، اكهي : الكدر االخالق ، مرب : مقي

الزوجة. الخرق : ذو الوحشة من الخوف ، الهيف : الظليم )ذكر النعام( ، المكاء : الطيور، االمعز : المكان 
الصلب ، الصوان: الحجارة الملس ، مناسم : خف البعير ، فعلل : المتكسر، الخمص : الضمر والجوع ، الحوايا : 

الثبات ، تنبيه : ترفعه ، السناسن : فقار العمود الفقري ، المنحوض : االمعاء ، تغار : يحكم قتلها، باهدأ : الشديد 
 ذهب لحمه ، كعاب : مابين االنبوبين من القصب ، دحاها : بسطها ، مثل : المنتصب. 
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ْْ  ا ياْسييييييتاف  ن  ميييييييصا الاييييييبط  واأاْغييييييدو خا
 

كَّيييييييلي   يييييييْرص  أاو كيييييييي اد  ميوا  إليييييييد الييييييي َّاد  ح 
 

لاْسييييييييتي ب ْمهاي يييييييياف  ييعا ايييييييي  ساييييييييواامه  وا
 

ييييييييييية سييييييييييييقْ   دَّنا  انيها واْ ييييييييييي ا باهَّيييييييييييلي بميجا
 

يييييييييييوا  ْجبايييييييييييا أكيهيييييييييييد  يييييييييييه  مي ْرس   ر  ا ب ع 
 

ييييييييلي    ييطاال عيهييييييييا كيييييييي   اييييييييْأن ه  كاْيييييييييفا ياْفعا

 
َ   اْييييييييييييي يييييييييييير  َّْ كييييييييييييي ادا ي  َوا ا خا  كاييييييييييييأا

 
ياْسييييييييفيلي    ياظاييييييييل  ب ييييييييه  الميكَّيييييييياءي ياْعليييييييييو وا

 
-------------------  ------------------- 

ييييييم   اقاييييييد مانااس  ْي  ا ييييييّوا  إما ا ْمعايييييي ي الصَّ
 

ّنيييييييييييييهي قاييييييييييييي  ميفالَّيييييييييييييلي م   د  اتاطايييييييييييييايارا م   وا
 

-------------------  ------------------- 
تْ وا  وايا كاماا أْنطايوا ْمص  الاحا لد الخا  أاْطوي نا
 

يييييييييييييار يا تيغايييييييييييياري و  ةييوطاييييييييييييخي    تيْفتايييييييييييييلي ما
 

-----------------  ------------------ 
ييييييهاا ْنييييييدا ايْكت راا   ْجييييييها ا ْرف  ن   واآلييييييفي وا

 
يييييييييييييلي  او ب أ ايييييييييييييد  ْي قيحَّ ييييييييييييي  تيْنب ييييييييييييييه  سانااس 

 
-------------------  ------------------- 

لي ما وا  و ْنحأاْنييييييييد  َّْ كيصي ييييييييوضيييييييياو كاييييييييأا  هي صا
    

يييييييي   كاْهيييييييي ا مي َّييييييييلي   ا اييييييييا  ن   كاعاييييييييا   داحا
 

ذ يحكي جسده مرارة الواقع الذي إالجسدية وأفعاله  ةبنيبوصف ال تكتنز االبيات أعاله 
فهو ال  .يعيشه، فاألمعاء ملتصقة من شدة الجوع وقد نفى عن نفسه صفة الجبن والتخاذل

في طلب الرزق ويصف اقدامه وقوتها وصالبتها فيشبهها بأخفاف األبل يبالي وال يخاف 
داللة على المشي في تلك الصحراء المليئة بالحجارة وفي سرعته وعدوه يتطاير ويتقادح 

ذ بدت امعاءه تتصارع واصبحت إالحجر من قوة جريه وشدته ، فضال عن جوعه وهزاله 
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ولهزال الشكل الخارجي لجسده فقد  كالخيوط تلتف بعضها على بعض من شدة الجوع ،
 (1)بدت فقراته بارزة خالية من اللحم واثرها الكبير على شكله .

رادة الصادرة زاء جوعه ومعاناة فقره من خالل قوة اإلأذ يكمن تحديه وصراعه إ  
المتأمل في حقيقة البعد و مؤمن بمبدأ المساواة والعدالة . وعقل متبصر حرة  ةبيأمن نفس 
ن المفردات ) خميص البطن ، ألشاعر واسقاطاته على واقعه المضني يلحظ الجسدي ل
وضًا(. قد حققت صورة نحوايا ، الف وجه األرض ، اعدل مح، الخمص، ال ىالجبأ ، أكه

شباع ما يفقده أو إه  لجسد الصعلوك وقد بلغ الجوع والفقر منتهاه ، وليس بمقدوره يتآمر 
حساس والشعور بالعدمية والفقد اإل خترسيفي وحي ي عنه، إنه شعور ألول وهلة يغاضالت

ته ردة فعل بأكسووعي متلكه من إرادة وعزيمة توبما  ى. ولكن نفسًا أبية كنفس الشنفر 
في نهاية  يلوضع المضني المتسلط على وجوده والمفروض عليه قهرًا، والمنتهعلى ا

 ىالشنفر  نصلها. و لى تجاهل واخماد ما يبرزه الجسد وهو يعيش حالة يرثى إالمطاف 
أوصافه كانت و حكي عن المعاناة والمصاعب التي يعيشها من خالل وصفه لجسده، ي

بمثابة التحدي والصراع الذي ي ك ن ُه تجاه مجتمعه الظالم والقاسي، فقد جعله هزياًل ضعيفًا 
لت ولكنه يحمل نفسًا أبية إذ يفخر ويعتد بنفسه التي ال تجعله يتجرع مرارة السؤال، بل جع

 .يسمو فيه بقيمة وجوده على ارض الواقع ن مجتمعًا جديدًا من إرادته القوية يكو  
النفس األبية الصابرة الصامدة المريدة للحياة  في يتجلىباعث الفعل اإلرادي إن 

لى صراعه ضد إالحركة والعمل ومواجهة ما يهدد حياتها وينهي وجودها. فقد نستمع 
مصطكة وفقاره المرتطمة باألرض يكاد يصلنا مقطعًا صوت عظامه ال"الجوع وهو يصور 

هدوء المكان، معبرًا عن الهزال في صورة وصوت صلب قوي تعززه ذراع قوية يرتطم بها 
لى من يحنو عليه إدتها . إنه جسد هزيل )...( إنه جائع الرأس قارعًا اياها ، متحديًا ح  

من ينام عليها جائع صورة لى من يسقيه ماءه . األرض جوعى، و إبمالمسته، بعطفه 
يرسم  صورة .(2)"تحوي تالحم جسدين توأمين تفصل بينهما وسادة صلبة هزلى هي الذراع

  .تجعله يأبى الظلم والذل والحرمان  ماتملك من اإلرادة  التي صورة نفسه االبية 

                                                 
 . 73-61: ق. هـ  70ديوان الشنفرى عمرو بن مالك نحو ينظر :  (1)
 . 39: في صورة الجسد( لغة الجسد في اشعار الصعاليك )تجليات النفس واثرها (2)
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ولن تخور قواه، بل   فعله القصدي المتحرر من كل القيود لن يغير في إن جسده
الحديث عن و المواجهة. ر على يدفعه إلى الصراع واالصرامحبا قد اصبح دافعًا العكس ف

في التنقل ووصف سيقانه السريعة والقوية وصفًا دقيقًا هي وسيلة  تهساقيه التي تعد وسيل
 .(1)"االنفصال عن اآلخر مكانيًا ، وانفصامًا بين الذات الفردية والذات الجماعية"في 

رة التي رسمها إال أنه في المقابل يرسم صورة لنفسه االبية وعلى الرغم من تلك الصو 
الساعية إلى تحقيق رغبتها الصادرة عن ارادة خيرة تعد مصدرا لوعيه المتشكل بسلوك 

 يوجه أفعاله والعمل بمقتضى ما يشبع رغباته وميوله .
شعارهم تمثل هروبهم من البنية الجسدية التي يصورها الصعاليك عامة في اإن   

وعلى وفق تلك  .نهم عانوا الفقر والحرمان كثيراً أالواقع القاسي الذي أهزل اجسادهم إذ 
االرادة ربط الصعاليك بنياتهم الجسدية بالقوة واظهروها في اشعارهم النهم يمتلكون إرادة 

ليس الوجود جوهر الوجود وعن طريقها يمكن تفسير كل مظاهر الوجود ، ف"القوة التي هي 
 ذاتتبلغ اقصى درجاتها عند ال. إن اإلرادة الجسدية (2)"إالا الحياة وليست الحياة إالا إرادة

وتحملها مسؤولية كل ما يواجهها ، فضاًل عما تتضمنه من خطر وتضحية، في حريتها 
االرادة الحرة المبنية على تحمل المشاق هي المعنى السامي للحياة يسعى الى تحقيقها و 
  . اليها االنتساب يأمل فيو 

يرسم فيها بنيته الشكلية وتمنع المرأة من بقائها بجانبه تأبط شرًا ل نص أخروفي 
إذ يتجلى فيه الفعل اإلرادي  وانه قليل النوم همه األكبر الحصول على الهدف على الرغم 

 (3)هزال جسده مما جعله يبذل قصارى جهده في سبيل التغلب على الجوع اذ يقول : من

                                                 
الوعي الشعري بالجسد لدى الشعراء الصعاليك )مالمح اعادة التشكيل اليوطوبي للجسد الشعري(، د. محمد زيوش، (1)

 .196: م 2015، 22الجزائر، العدد  -مجلة االثر، جامعة حسيبة بن بو علي السلف
ة للدراسات والنشر، الجزء االول، الطبعة االولى، موسوعة الفلسفة، الدكتور عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربي(2)

 .514: م 1984
ديوان تأبط شرًا واخباره، جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر، دار المغرب االسالمي، الطبعة االولى، (3)

 .115 -113:م 1984
عته، المقنع: الملثم بلثام فتياًل: يضرب المثل في حقارة الشيء، غرار: القليل من النوم، الكمي : الذي يكمي شجا

حرب وقتال، يماصعه : أي يقاتله، التاعلاة : التاحملاة القليل الذي يتعلل به ويسد به الرمق من الزاد ، الشرسوف : 
 اطراف اضالع الصدر ، نشز : برز
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ييييييياماراتْ  حا َو وا ْْ راأي  كاتيييييييي ييييييي  كالايييييييم تايييييييرا م 
 

ييييييييا  ييييييييْ  اب يييييييي  اللَّْيييييييييل  أْروانا  تاأي ماهاييييييييا م 
 

يييييييييه   يييييييييراار  النَّيييييييييْوم  أكبيييييييييري  اما  قالييييييييييل غ 
 

ّييييييييييياو ميقانَّعاييييييييييا   دامي ال َّييييييييييْأر  أْو ياْلقاييييييييييد كام 
 

يييييييييييهي  عي كاْومي يييييييييييعيهي كييييييييييييل  يي ايييييييييييجا  ييمااص 
 

يييييييد  ليي ايييييييجَّ   يييييييْربيهي  اييييييياما الع  يييييييا ضا ما  عااوا
 

لَّييييييييييةو   قليييييييييييل  إّدخييييييييييار  اليييييييييي َّاد    إ َّ تاع 
 

عييييدا   َا الم  يييي قاييييْد نا ايييي ا ال  ْرس ييييوفي والاتاصا  وا
 

رسم الشاعر صورة لجسده الهزيل فهو ال يملك من الزاد ما يعينه على سد جوعه          
لموت تعلة تحول بينه وبين ا ال  إبات ال يملك من الزاد "إذ  منه ن الفقر بلغ مبلغاً أحتى 

ضالعه من الضعف الشديد والتصقت أمعاؤه ببعضها من شدة أحتى هزل ونحل وبانت 
يملك نفسًا قوية تدفعُه ألن يصارع من أجل  وهو ،ستسالم واإلستكانةبى اإلألكنه  (1)"الجوع
ذلك الشعور المضني من شدة الجوع) قليل ادخار الزاد ....نشز الشرسوف سكات إأجل 

قاسى الم الجوع من ستسالم مهما ى عدم الرضوخ واإليدعوه الوالتصق المعى(. و 
حث عن وسيلة بلى الإبالحركة قادته  الواعزةفاإلرادة المنبعثة من نفسه الثائرة و  والحرمان.

ستبداد القبلي يحس من خاللها بوجوده والبحث عن حريته التي ُسلبت جراء التعسف واإل
 المتسلط عليه.

 البناء الجسدي القوي -2
فاعلية اإلرادة في قدرات الجسد المتسم بالقوة والمرونة والصالبة ، ويظهر  تكمن       

انعكاس القوة من خالل طاقة الفعل وطاقة القرار المحركان لجسد الصعلوك فهما الركيزة 
 الرئيسة الفاعلة التي ال تخضع لجبروت اآلخر. 

                                                 
لمكي، جامعة الشعراء الصعاليك من منظور ايديولوجي، بوخروف سمية، رسالة ماجستير، إشراف أ. د. العلمي ا(1)

كلية االداب واللغات والعلوم االجتماعية واالنسانية، قسم اللغة واالدب العربي،  -العربي بن مهيدي، ام البواقي
 . 26: م 2011-2012
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عباء إذ أنه يسابق تتجلى عند تأبط شرًا إرادة جسد يقوى على تحمل المشاق واأل      
 (1):الخيل بسرعته يقول

ارات هايييييييييييييييييييا  تاقييييييييييييييييييييولي سيييييييييييييييييييلاْيماد ل جا
 

َا   ييييييييييييييييْوقا َ يافانيييييييييييييييياو حا  أارا  )) اابتيييييييييييييييياَو
 

َ يييييييدْت )) ااب تييييييياَو جا يييييييا وا  لاهايييييييا الاْوييييييييلي ما
 

َا   ييييييييييييييييييييي  أاليييييييييييييييييييييفَّ الايايييييييييييييييييييييْديْ وا ا يمَّ
 

ْنيييييييييدا الاجييييييييير اء   يييييييييشا السَّييييييييياقا   ن   وا ا ران 
 

َا إماا بايييييييييييييييادارا الاْحملايييييييييييييييةي  الا   ييييييييييييييي  ْهيضا
 

ييييييييييييييييييييادا ب تاْقري ب يييييييييييييييييييه    يافييييييييييييييييييييوتي الجا
 

ياْكْسييييييييييييييييو  اوااداياهييييييييييييييييا القاْسيييييييييييييييي   َا طوا
 

ك العلة التي تتخلل ر إمعاننا في الحديث الذي دار بين ُسليمى وجاراتها ندعند 
ناء في جسد فداللة على فعل ال ،شكله الجسدي والمشار اليها في لفظتي )يفنًا ، حوقاًل(

يأس في مواجهة الموت وانعدام الحياة . العجز و الئ بداية عن الذات الشاعرة والتي تنب
إذ يصف  .االبيات الالحقة حضورًا لبنيته الجسدية الثائرة بوجه األعداءفي لكننا نواجه 

سرعته التي تسابق الخيل فتصبح خلفه يكسو وجهها التراب من شدة عدوه وسرعته، إذ 
لى الصراع والوقوف بوجه من إالتي تدفع به  كانت البنية الجسدية بسرعتها بمثابة اإلرادة

في غاراته وغزواته، إذ  انهيساعد نلذيليقف ضدُه، ويبين مدى قدرته على الحركة والفعل ا
زمال، وال رعش الساق  ،يفوت الجياد ، يكسو هواديها(  حققت المفردات )الف اليدين، وال

ادته . وما حديثه مع ُسليمى نجاحًا مبهرًا لفاعليتها في اثبات صالبة الجسد وقوة ار 
ينفي عن نفسه أن يكون ثقياًل أو  " ـوسرعته في العدو، وصراعه ازاء الطرف المقابل إال  ل

راره من )بجيلة( وفاز منهما فالحركة )...( فهو هنا يفوت الجياد كما فاتها يوم  يءبط

                                                 
 .163-162: ديوان تأبط شرًا واخباره(1)

ي : من يفوت : يسبق ، الهوادالجراء : العدو ،  الهيضل : الجيش الكثير، الزمل : الجبان الضعيف، 
 الخيل جمع هاء وهو السابق المتقدم ، القسطل : التراب.
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اجهة للقوة الغادرة ستمرار الحياة هي في صميمها مو إهي إشارات تشعرنا بأن و ( 1)."بالنجاة
 والوقوف بوجه من يريد النيل منها. 

عضاء الجسدية للذات الشاعرة كشف عن لى األإن الباعث الفعلي المرسل إ
 يتخيله،  الجياد وبين بينه للسرعة سباق سياق في الجسديةعرض قدرته وقوته المادية ،"

 غبار يكسوها به اللحاق نع عاجزة وراءهُ  الجياد خلف أن بعد، واألسرع األسبق إنه ليعلن
فهي إرادة قوة مشحونة بطاقة ديناميكية معلنة التحدي ألجل الحياة فضاًل عن  .( 2)قدميه"

 كونها صورة إلثبات حقيقة وجوده.
 يصف وهو والصراع والتحدي اإلرادة عن اإلعالن ويستمر شاعر آخر في 

ليك يقول،  والخطوب الملمات في عليه يعول الذي جسده  ( 3:) الس لكة بن السُّ

ييييييييييييييياراماْتن  لييييييييييييييي َّ كاصا  أ ا ناتبايييييييييييييييْت نا
 

ييييييييييييييوال    ييييييييييييييم  الط   واأاناجبهييييييييييييييا موو اللما
 

 ربييييييييييييي أي بنيييييييييييييةي ا اقيييييييييييييوم  آكاييييييييييييي نا  يا
 

يييييييال    ْا الراجا ييييييي ييييييي ا م  لايييييييد ك ْعيييييييل  الاوض   نا
 

َا تا  ييييييييييييعلو   نايييييييييييي وم  كايييييييييييي  صييييييييييييل  ب صي
 

يييييييييييييال    ْا الع  يييييييييييي  إماا أامساييييييييييييد ييعاييييييييييييدي م 
 

 ْييييييييييييييييييه  إما أاْضيييييييييييييييييحد تافاقايييييييييييييييييدا ماْنك با 
 

ييييييييييييمارا واأابصييييييييييييرا لاحمييييييييييييْه     اال  هيييييييييييييالا  حا
 

و    يييييييييييري يييييييييييعلو  ضا ْْ كييييييييييييلي صا لاك ييييييييييي يييييييييات   وا يييييييييال  ابناصيييييييييل السايييييييييْيف   ااما  لرجا

                                                 
م 2009، 78الغول والصعلوك، )تأبط شرًا انوذجًا(، د. شريف بشير احمد، مجلة دراسات يمنية، العدد (1)
:87  . 
اشكال الصراع في القصيدة العربية في العصر الجاهلي، دكتور عبد اهلل التطاوي، الجزء االول، مكتبة (2)

 .172: م 2002االنجلو المصرية، القاهرة )د. ط( ، 
السليك بن السلكة أخباره وشعره، دراسة وجمع وتحقيق حميد آدم ثويني وكامل سعيد عواد، مطبعة (3)

 .62-61: م 1984هـ/ 1404بغداد، الطبعة االولى،  –العاني 
ازيد ،  الوضي : االبيض من صارمتني : قاطعتني ، اللمم : هو الشعر المجاور لشحمة األذن، اربي : 

 الرجال.
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ستجالء الصراع الخارجي للجسد وتحديه للفناء من خالل محاورة الشاعر إيمكننا 

لها للمرأة بعد مقاطعتها له واعجابها بالرجل االبيض والمتصف بطول الشعر. لكنه يجاد
الهمة و  هو الصعلوك الشجاع صاحب اإلرادة القوية، و عن جدارته في المحنويكشف 

بعكس الصعلوك الخامل الذي ال يهمه السعي في الحصول  ،العالية في تحقيق مبتغاه
ود وانتظار قعيرفض ال "الُسليك و على المال بل يخلد للراحة وال يستعان به في المحن، 

نتزاع المال من ايدي ا  دة والكسل ويقبل على الجسارة و غنياء ، ويرفض البالعطف األ
نما يريد به المجتمع الن نظرتها هي نظرة إللمرأة العاذلة  الشاعرإن خطاب  (1)"اآلخرين 

نهم أل،دة لتلك الفئة التي تعاني من الفوارق الطبقية عالمجتمع للصعاليك تلك النظرة المستب
المال حتى ولو كان في  جمع ا يقومون به منذو بشرة سوداء وفقراء إذ ال يشفع لهم م

على "العاذلة  ومن هنا جاء عتابذ كان المجتمع يرفضهم كل الرفض ، إ ،خدمة المجتمع
اعجابها بالمرهقين الذين يطيلون شعورهم  ةسواد بشرته، وخشونته ، وشظف عيشه ، ُمظهر 

ية ال يثبتها جمال فالرجولة الحقيق. حتى تالمس مناكبهم ، فيجيبها بأنه أفضل منهم 
 . (2)"الشكل ووضاءة الوجه ، وانما تثبتها الفعال

مشحونًا بطاقة تحكي تأهبه وسيره  بوصفه أنموذجاً  ويقدم السليك صورة لجسده
نحو منازلة الخصم ومواصلة الحياة . فرغم الجسد الهزيل شكاًل لكنه يحمل نفسًا أبية 

ا تتجلى قوة اإلرادة المحركة للجسد في وهكذترفض الظلم وتصارع من أجل احقاق الحق ، 
على تحمل الصعاب ومواجهتها. فالحوار الدائر بينه وبين عاذلته ينبئ عن صورة  القدرة

موازنة بين الجسد الضعيف الخامل الذي ال يعول عليه في الملمات وال ينتظر منه شيئًا، 
المتسم بالقوة  بل هو ينتظر ما ينوب عنه ليسد رمق جوعه ، وبين الجسد ذي الشكل

والصالبة والرجولة والشموخ الصارخ بوجه الموت ومحاولة اتقائه بدافع من اإلرادة القوية 
والنفس الطامحة الى مقارعة العدو. فالبناء الجسدي القوي وسيفه الصارم أعلن من 

                                                 
دراسات في االدب الجاهلي ومعه مختارات من المعلقات االثنتي عشرة ومختارات اخرى، الدكتور عبد (1)

 .165: م 2004هـ/ 1425، 4العزيز نبوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة، م
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خاللهما عن تحديه للصعوبات والمحن سعيًا لتحقيق ما تصبو اليه نفسه المريدة للحياة 
 اشقة لها. والع

الهذلي ملونة بفعل جسد قوي متأهب  صخر الغ يخرى رسمها أوفي صورة 
ته لتخطيه الموت قوة إرادته المستمدة من جسد ظومستعد للفرار والنجاة ، مما يؤكد يق

 (1)قوي، يقول:

ْ  معييييييييييي  صييييييييييياح      اغبيييييييييييال داجييييييييييي
 

يييييي ولييييييم ييييييي ي   َو ضا  يفاع  كيييييي  القييييييوم  وْغيييييي
 

يييييييييييييْب ا إْقوائ يييييييييييييه   يييييييييييييْدوا ي صي  تاييييييييييييير  نا
 

ييييييييييييييييفاا   ْ  الح   ييييييييييييييا  إماا راكاييييييييييييييعا الماأب ضا
 

بايييييييييييييييا   تاييييييييييييييير ا   كاعايييييييييييييييْدو  أاقاييييييييييييييي   را
 

نسايييييييييييييييييييييا ي نيسييييييييييييييييييييييوكاو    بفائ ليييييييييييييييييييييه  وا
 

يطغى على النص الشعري فيض من الحركة المستمدة ، اذ بلغت ذروة نشاط           
فقد  الذات وفرارها من خالل فعل البنية الجسدية المستجيبة إلرادة ملؤها القوة والحيوية.

ستبداد والظلم التعسفي مكانيات الذاتية الجسدية المتحررة من كل قيود اإلمثلت اإل
والمفروض عليها من قبل سلطة المنظومة االجتماعية تحديًا زاخرًا بالقدرة على تجاوز 

ففي قوله )معي صاحب  الخصم./ ستسالم للخطر الذي يخلقه اآلخرالموت وعدم اإل
وجود صاحب له نتحسس اندفاعه وفراره بأقدام تقوى  ضحيت .......لم يك وغال ضعيفًا(

المعادل الموضوعي  على الجري والسرعة ال يضاهيه أحد، وما هو في الحقيقة إال  
كي  قوله )معي صاحب(. فيلإلمكانيات الممزوجة بجسد الشاعر، وهذا ما نتلمسه 

انبثاق سرعة الجري ى الحركة الجسدية المقاومة بدافع حب الحياة من صورة ستو يتشكل م
(. ومن هنا أقبوتشبيهه بصورة حمار وحشي فاٍر من لحظة الموت القاهر، )يعدو كعدو 

رادة في هذا الحيز الضخم من نص البنية الجسدية للذات القوة واإل تمتلكندرك لماذا 
وبإمكانيات جسدية قد تحقق  لإلرادة قصدي والفعلين الدافع الأل ؛المغامرة الصعلوكية

                                                 
(1
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ادات انفعالية، وتولد في الوقت نفسه استجابات تتجاوز عالم الموت والعجز. استعد
ختيار، وتثير في نفس االنسان نسان بقدراته على العمل وعلى االالوجودية تبصر اإلو 

لى ذروة الحياة االنسانية ويتحرك في مسارها إختياره الحر ويصل ا (1)القلق واالضطراب.
، ليثبت يءنة واإلحساس بالموت المترصد والكامن في كل شملغيًا ورافضًا المذلة واإلها

 طلعاته التي تختزنها ذاته البشرية .بقوة اإلرادة  وبجسد صلب  وجوده الحقيقي وت
 الخاتمة :

رادة الصعلوك وصراعه وتحديه لما عاناه من الفقر إانطالقًا مما سبق ، يمكننا القول : إن  -
لضعيف أم في مجال الجسد القوي ، قد حققت في مجال الجسد ا وشظف العيش ، سواءً 

عتزاز بالنفس التي ال تقبل الذل وال ترضى بالمهانة رادة شعورًا بالحرية والكرامة واإلفيه اإل
 واالزدراء.

من البنية الجسدية حضورًا لما أضفته من  ةللفعل الصادر  المستجيبةكما سجلت المنبهات  -
من الفقر والجوع والجسد القوي المعتمد عليه  تفاعل في مجال الجسد الجائع وما يعانيه

 ر في وجه اآلخر الخصم.أفي الملمات والخطوب والث
رادة الذات تكمن في هروبها من كل إكما وجدنا من خالل العديد من النماذج المنتخبة أن  -

يقيدها ،  ازاء كل ماما يهدد حياتها وتصارع كل ما ينافسها ، وتفرض قوتها وسيطرتها 
في البحث عن لقمة  أم، مأوىد الحياة لجسدها سواء في البحث عن مكان لللكي تعي
 للعيش.

رادة التي تسعى من اجل الكفاح المستمر نحو الحياة تزداد كمااًل كلما ازدادت اإلإن  -
ستجابات الموجهة نحو الفعل اإلرادي وضوحًا، كما تزداد بمقدار الشعور بالحرية اال

اة  على عاتق الذات، وما تتضمنه من الشعور بالخطر أو وتحمل المسؤولية الحقة الملق
القلق أو التضحية . وهذا ما لمسناه في قوة ارادة الشاعر التي حققها واختارها ألنها 

 نساني لحياته ووجوده.المعنى اإل
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Abstract 

The treatment of the subject of the physical dimension (the 

physical) of the will in the poems of the Saalik, stems from the idea 

of freedom and liberation from all arbitrary restrictions and escaping 

from the social system, as it is in itself the goal of human life to 

which it aspires (the Tramp). 

As the living conditions and their living conditions made them in a 

struggle that continues to prove their existence and their challenge 

to death, that is, between human life and its opposite, the lack of 

freedom and security and the loss of dignity. 

The antagonism of self-proof and its existence against its negation 

and annihilation shows the content of the will of the physical 

structure of the Tramp, and we will discuss part of this formal 

content, which is a typical manifestation of the will, and this 

physical structure can be divided into two types: 

A_ weak physical structure 

B- Strong physical structure 

Each section is in the form of pictures that generally speak of 

self-struggle, the strength of its will and its challenges. 

It is well known that freedom of will and its human value did not 

bear its fruits and its powers were not weakened except in a physical 

structure that was able to face all the challenges that beset the reality 

of the life of the military and changed their living conditions. The 

power of will does not take place unless it is in reality, and it is a 

cycle - action - that can only be accomplished by virtue of the body 

and its inner energy. In addition to being the only one and 

influential, every action is only carried out by will, so it is the 

essence of man and the source of existence and life 
      Key words: conflict, life, existence. 
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