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   ودالالته يف التراث الشعري القدمي... العدد
  
  

  )∗(أمحد إمساعيل النعيمي. د
  

  :مقدمة

رد يف قصائد الشعراء اجلاهليني آثرنا يف هذا البحث دراسة ظاهرة تكاد تطَّ لقد
م املفردقطَّومم وأبياومل حتظَ .ة خاصة، وشعراء العصور الالحقة عامةعا 

ثني املعنيني بالشعر اجلاهلي، كنا قد استنبطناها من باستقراء واف من لدن الباح
الدواوين واملختارات الشعرية املوثقة واحملققة، قبل اختاذها عنوانا لبحثنا، ومنطلقًا 

ما ) عد(يف داللته املعجمية، اليت يفصح عنها حتت مادة ) العدد(لدراستنا، ونعين ا 
نعد لَهْم :، قال اهللا عز وجل)١(»)أحصيتهحسبته و: (عددت الشيَء عدا«: نصه
  .يعين أنّ األنفاس تحصى إحصاء، وهلا عدد معلوم] ٨٤: مرمي[ عداً

إحصاء الشيء : العدد«وحتت اجلذر اللغوي نفسه نطالع يف معجم آخر 
 :وهذان املعنيان مستوحيان من قوله تعاىل ،)٢(»مقدار ما يعد ومبلغه«و» عددا

                                                           
 .باحث وأستاذ جامعي من العراق )∗(
إبراهيم السامرائي، بغداد، . مهدي املخزومي، د. الفراهيدي، حتقيق د: كتاب العني) ١(

٧٩/ ١، ١٩٨٠.  
  ).عدد(ت، مادة . دلسان العرب، ابن منظور، دار صادر بريوت،) ٢(
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ويمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهْحصال ت ةَ اللَّهوا نِْعمدعإِنْ ت ]و ،]١٨: النحل إِلَْيه جْعري
، وهذه الداللة املعجمية ]٥: السجدة[ في يْومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ

  ].٤٧: ، احلج٣٤: إبراهيم، ٩٤:مرمي[للعدد نطالعها أيضا يف السور البينات 
أما العدد اصطالحا، فهو ما حيصى أو حيسب أو حيصر يف أبعاده، ويتوزع، 

لف منه، وال يتجاوز إىل غري  ومقداره ومبلغه وخامتته، وما يتأويتحدد ابتداء الشيء
ر  جامعا مانعا لألفكار املعب-  أي العدد -ذلك له من عدد بعينه، فضالً عن كونه 

ملعاين املراد بلوغها، يف شىت التجارب اإلنسانية، وأداة حلساب الزمن يف عنها، وا
ته، وإحصاء األشياء األخرى عددا، وإفصاحا عما خيتزنه وعي نجريانه وكينو

 أسطورية أو خرافية إزاء هذا العدد وجهاتمع اإلنساين من معتقدات دينية ذات أ
  .بداع الشعريلية اإلهي منافذ رصدنا للعدد يف عمأو ذاك، وتلك 

م،  ذلك الفرق بني دالليت العدد والرقْ–يف هذا املقام  -ومما جتدر اإلشارة إليه 
على :  تدل معانيه، يف املعجمات العربية- وما يشتق من هذه اللفظة -فالرقم 

تنظر [» اإلعجام، والكتابة، واخلتم، واخلطوط، والوشي، والنقش، والرسم«
، ذيب ١٩٥/ ٥: العني: ع شواهدها القرآنية والشعريةم) مادة رقم(املعجمات 

، هذا من جهة، ومن جهة ]، اللسان رقم١٣٩٥/ ٥: ، الصحاح١٤١/ ٩: اللغة
بينهما، وذلك عندما تستعار معاين الرقم يف ) اصطالحا(أخرى هناك عالقة ارتباط 
 الترقيم عجامه، ليغدو، أو رمسه، أو خطه، أو نقشه، أو إكتابة العدد، أو ترقيمه

  .حصائيةإلرمزا أو عالمة أو إشارة للعدد يف داللتيه احلسابية وا
  : األسطورية- ودالالته الدينية ... العدد

أحد أنواع اللغة القادرة على التعبري عن كل «تضرب ظاهرة العدد بوصفها 
جبذورها كما تؤكد الدراسات التأرخيية واآلثارية يف أقدم احلضارات ، )٣(»فكرة

                                                           
احلياة اليومية يف بالد بابل وآشور، جورج كونتينو، ترمجة سليم طه التكرييت وبرهان عيد ) ٣(

  .٢٨٤، ص ١٩٧٩التكرييت، بغداد 
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إذ دلت النقوش ) حضارة وادي الرافدين(نية على وجه األرض، أال وهي اإلنسا
السومريني (قم واأللواح الطينية املكتشفة على أن سكان العراق القدمي والر

 فعلى سبيل املثال ال احلصر -كانوا أول من استعمل العدد رمزا آلهلتهم ) والبابليني
بالعدد ) رب األرباب(أو )  األعلىبالرب(الذي كان ينعت ) نوأ(لإلله  رمزوا -

أما  ، آنذاكلستيين الذي شاع استعماله باطرادوهو أساس النظام ا) ٦٠(الكامل 
بقية اآلهلة فقد رمزوا هلا بأعداد أخرى تتالءم واملكانة اليت حتتلها يف النظام القرايب 

  .)٤(القائم فيما بينها، الذي أعدته اآلهلة لنفسها

 إىل امتالك العدد قة الغريبة يف حتديد جمتمع اآلهلة الطريوقد عزا الباحثون هذه
داللة رمزية إىل جانب القيمة الكمية املميزة، مع حتكم هذا العدد مبقدار كبري من 
احلقائق والشعائر حبيث جتعل القياسات منطوية على عامل كامل من املعاين اليت متجد 

ين ذا النوع من اللغة الرياضية، يلمْعنِالقوى السماوية واألمور اخلفية املقدسة، وذلك ل
  . )٥(حسبفأما بشأن غري املعنيني فإا تبقى جمرد جمموعة أبعاد أو أعداد 

رت طريقة استعمال سكان بالد ما بني النهرين لألعداد على هذا النحو يف وقد أثَّ
اء يف األمساملصريني القدماء، وكذلك اليونانيني واهلنود الذين أدخلوا رمزية العدد 

  .)٦(فراد واألعمال وتنظيم العامل أيضاواأل

 أن األعداد -   املوجز- والنتيجة املهمة اليت خنلص إليها من هذا العرض التارخيي 
ال  وهي بذلك - يف العامل القدمي - برموزها وخواصها شكلت عمق األشياء كلها 

 تصورا األمر واس ال تقوى على تصور بعض احلتعدو جتريدا حمضا، وإن كانت
                                                           

، ص ١٩٨٠يوسف حيب، بغداد، . د: علوم البابليني، مركز يت روتن، تعريب: انظر) ٤(
  . وما بعدها١١٤

  .٤٢٩ص :  بابل وآشوراحلياة اليومية يف بالد: انظر) ٥(
  .٤ص: ١٩٨٢، الشيخ حممد حسن آل ياسني، بغداد، )مولدها، نشأا، تطورها(األرقام العربية : انظر) ٦(
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علم (ضمن ما اصطلح عليه بـ) صرف(، إذ ترى فيها طرائق حسابية امباشر
السماوية اخلاصة باألجرام املستثمر يف تنظيم الوقت، أو رصد الظواهر ) الرياضيات

علم (عرف بـالسماوية والكواكب والنجوم وحركة الشمس والقمر يف إطار ما ي
ن عدد الدرجات والقياسات وتقسيم أو اختاذها وحدة للتعبري ع) الفلك
الرياضية أو (، ويبدو أن الطابع القدسي لألعداد ظل مالزما لقيمتها )٧(إخل...الدائرة
شارم  وال سيما إ،عنيون بالتاريخ القدميوال أدلَّ على ذلك، مما نقله إلينا امل) احلسابية
قصر ( بنائه سور صرة بينه وبنيآقد أوجد ) سرجون الثاين اآلشوري(امللك إىل أن 
: املتحكم بالدفاع عن القصر اعتمادا على لوح طيين وذلك يف النص اآليت) خرسباد

 ،)٨(»ذراعا، وهو العدد الدال على امسي) ١٦٢٨٣(لقد بنيت السور وجعلت حميطة «
  .يين املقدس، وأمهية العدد فيهادوهذا مما يدل على رمزية األمساء، وطابعها ال

ون القدماء من معتقدات وأساطري فه العراقين ما خلَّا إالقول أخريوميكن 
رافات ظل صداها وظالهلا يف وعي األجيال الالحقة، والشعوب ااورة، لعوامل وخ

وكان . التأثري والتأثر املتبادلة اليت كانت حتصل بفعل وسائل عديدة ال حصر هلا
دات واألساطري إذا عرب اجلزيرة من اتمعات اليت ورثت حشدا من تلك املعتق

األدلة اليت تثبت اتصال العراق القدمي جبزيرة العرب منذ العهود «أخذنا يف احلسبان 
ائر عشحكايات اآلهلة واجلن، وممارسة ال وما شيوع الديانة الوثنية و،)٩(»القدمية

 -  حسب زعمهم -والطقوس وتقدمي القرابني والنذور للقوى اخلفية املتحكمة 
  .)١٠(ال مظهر من مظاهر ذلك االتصال أو التأثر املتحقق فعالًمبصائر البشر، إ

                                                           
  .١١٧ص : علوم البابليني: انظر) ٧(
  .٢٨٤ص : احلياة اليومية يف بالد بابل وآشور) ٨(
  .١١٦ص : ١٩٥٥قر، بغداد، مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية، حضارة وادي الرافدين، طه با) ٩(
، ٣حممد عبد املعيد خان، بريوت، ط. األساطري واخلرافات عند العرب، د: انظر) ١٠(

  . وما بعدها٩٩ص : ،١٩٨١



  أمحد إمساعيل النعيمي.  د-ودالالته يف التراث الشعري القدمي ... العدد
  

 

٥٥

 التارخيية واألدبية بشأن عقائد ، ما أفادتنا به املظانُّيومما له صلة مبوضوعنا الرئيس
العرب واهتمامهم بأعداد بعينها، كانت قد فرضت سلطاا يف وعي اتمع، وهي 

  .دات غيبية أسطورية موغلة يف القدمتنـزع مبصلحتها إىل قصص دينية وثنية ذات امتدا
ز واسع من الفكر يف مقدمة تلك األعداد اليت حظيت حبي) ثالثة(ولعل العدد 

 إذ كانت العقيدة السائدة، أن أصل جمتمع اآلهلة منبثق من - قبل اإلسالم - العريب 
ا أو ابن(والزهرة ) اأم(والشمس ) اأب(املتمثل بالقمر ) يالثالوث اإلهلي الرئيس(
وادي الرافدين، (وهو االعتقاد نفسه الذي كان شائعا يف حضارات ، )١١()ابنة

 - مما محل الباحثني على االعتقاد، بانتقال هذه القصة األسطورية ) والنيل، واليونان
 بني القمر والشمس، عند اجتماعهما مرة كل شهر، وعند يْحدثالقائلة أن زواجا 

  .)١٢(رة متصلة بني تلك الشعوب يف دو-اجتاههما حنو األرض 
ما، يف « العرب الشمس والقمر وال أدل على ذلك من عدإهلني قائمني بذا

 تشخيص بقية اآلهلة عن طريق ارتباطها بالنجوم أو الكواكب ريحني كان جي
: ، وهذا ما ميكن استنباطه مما حكاه لنا القرآن الكرمي يف قوله تعاىل)١٣(»السيارة
هاتْن آيمرِ ولْقَمال لْمسِ ولشوا لدْسجال ت رالْقَمو ْمسالشو ارهالناللَّْيلُ و 

  ].٣٧:  فصلت[ واْسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُْنتْم إِياه تْعبدونَ
وقد أفضى ذلك م إىل إضفاء مظاهر التقديس واإلجالل على هذين اجلرمني، إذ 

هلما أصناما وهياكل ونصبا، وتفاءلوا وتطريوا من أوضاعهما وحركاما يف شادوا 
  .)١٤(السماء، ونسجوا حوهلما القصص واحلكايات واخلرافات، وتسموا بأمسائهما

                                                           
  .٩١ص : ١٩٥٥، ١٠يف طريق امليثولوجيا عند العرب، حممود سليم احلوت، بريوت، ط) ١١(
: ١٩٥٩ة فؤاد حسنني، مصر، التاريخ العريب القدمي، ديتلف نيلسن وآخرون، ترمج: انظر) ١٢(

  .٧٣ص : ١٩٧٣؛ والتفسري اجلديل لألسطورة، عدنان بن ذريب، دمشق، ٢٠٢ص 
  .٤٣٠ص : احلياة اليومية يف بالد بابل وآشور) ١٣(
األسطورة (انظر ما يتعلق بذلك بشيء من التوسع والتفصيل يف مبحث الكواكب والنجوم من كتاب ) ١٤(

  . وما بعدها١٤٠ص : ١٩٩٥أمحد إمساعيل النعيمي، مصر . ، د) قبل اإلسالم–يف الشعر العريب 
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لوث اوإذا كان الشعراء مل ينقلوا لنا صراحة مضمون هذه األسطورة املتعلقة بالث
 ويوجز وال يسهب، ،يومئ وال يفصل، من منطلق أن الشاعر الفنان ياإلهلي الرئيس
ك والسادة واألبطال، بالشمس ن ندرك دواعي تكرار تصويرهم للملوفحسبنا أ

والقمر، أو بالكواكب والنجوم، حىت ال يكاد خيلو ديوان شاعر من مثل هذا النوع من 
ا اشرة، إذ يتحتم متابعة أصوهلالصور اليت من اخلطأ النظر إليها يف داللتها الظاهرة املب

  رموز- أي صور الرجال -ا أل، )١٥(الشعائر واألساطريرتبطة بالنماذج العليا يف امل
 وال سيما حنن بشأن ،ملعبودات اتمع األوىل اليت نشأت فيها عبادة األفالك أول مرة

حتليل الرمز األسطوري، أو ملا كان يطمح دائما إىل تأكيد ما هو قدسي، إىل جانب 
 معنوية ال مادية حمسوسة حسب، وهي طلقها الشاعر على نواحٍكون هذه الصور قد أ

  . ومعامل املوجودات الروحية،ل الوسيط بني الظاهرة احلسية الطبيعيةبذلك تشكِّ

 ما يقيم -احلصر ال  على سبيل املثال -وحسبنا يف هذه الطائفة من النصوص 
  :، منها قول امرئ القيسالقناعة بذلك

ــلِ  ــد األروع مث ــالااملاجِ  هل
  

 )١٦(ل األْريحي امللك الواصلِ     
  

  :وأوس بن حجر

 كسـ   أملْ ت  ف الشمس والبدر وال
  

 كواكب للجبل الواجِـبِ     
  

ـ      لفَقْ  د فَضالةَ ال تـستوي الـ
  

 )١٧(فُقُود وال خلّةُ الـذّاهبِ      
  

                                                           
علي البطل بريوت، . الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري، د: انظر) ١٥(

  .٣٨ص : ١٩٨٣، ٣ط
  .٢٥٦ص / ٥٥ق: ١٩٦٤، ٢ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مصر، ط) ١٦(
  .١٠ص/ ٤ق: ١٩٦٠يق حممد يوسف جنم، بريوت ديوان أوس بن حجر، حتق) ١٧(
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  :والنابغة الذبياين
    كواكـب وامللوك ْمسك شبأن 

  

 )١٨(د مْنهن كَوكَب  إذا طَلعْت ملْ يبْ     
  

  :واألعشى
 لْتص يحظَلُّ لـه القَـو     أْريي  

  

    اميا قكودر ْم للهِاللِ م١٩(ه( 
  

  :وقوله أيضا
ــسما ــاللِ ال ــك كَهِ لإىل م 

  

 )٢٠(ِء أزكى وفَاًء ومْجدا وخْيرا      
  

  :واخلنساء
      هـورتـدرِ صثلُ البم رأزه أغر 

  

 )٢١(وْجهه ندب صاف عتيق فما يف       
 

يغوثَ ويعوق املتمثل بـ ) الثالوث اإلهلي األرضي(ويقال الشيء نفسه عن 
، وهي أصنام ال تعدو أن تكون رموزا معربة عن عبادة األجرام ]٢٣: نوح[ ونْسراً

يف معرض إشارته إىل حتول بعض ) املسعودي(السماوية، وذلك يتفق مع ما أورده 
إن كل ما يف هذا العامل إمنا هو «: ة الكواكب إىل األصنام، إذ يقولاألمم من عباد

تنفعهم، فمكثوا على فعظموها وقربوا هلا القرابني ل... على قدر ما جتري به الكواكب
ذلك دهرا، فلما رأوا الكواكب ختفى بالنهار، ويف بعض أوقات الليل ملا يعرض يف 

من حكامهم أن جيعلوا هلا أصناما ومتاثيل  أمرهم بعض من كان فيهم ،اجلو من السواتر
  .)٢٢(»على صورها وأشكاهلا

                                                           
  .٧٤ص/ ٨ق: ديوان النابغة الذبياين، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مصر) ١٨(
  .٩ص/ ١ق: ١٩٥٠ديوان األعشى، حتقيق حممد حممد حسني، مصر، ) ١٩(
  .٩٧ص/ ١٢ق: املصدر نفسه) ٢٠(
  .١٣ص: ١٩٦٣ديوان اخلنساء، حتقيق كرم البستاين، بريوت، ) ٢١(
  .٢٣٦ص / ٢ق: ١٩٥٦، ٣مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املسعودي، مصر، ط) ٢٢(
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٥٨

إن أصل هذا الثالوث الوثين هو القمر «د احملدثون هذه احلقيقة، يف قوهلم وأكَّ
، فقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي مع صنمني آخرين، إذ )٢٣(»والشمس والزهرة

هتكُْم وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً وال وقَالُوا ال تذَرنَّ آلالتنـزيل العزيز جاء يف 
  ].٢٣:  نوح[ يغوثَ ويعوق ونْسراً

وهي ) الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى(وهناك ثالوث وثين آخر متمثل بـ 
 ْخرىومناةَ الثَّالثَةَ اُأل ت والْعزىأَفَرأَْيتم الالَّ: أصنام ورد ذكرها يف قوله تعاىل

  .)٢٤(»هلات القمرإ«، وكانت يف زعم الوثنيني أا ]٢٠-١٩: النجم[

ويبدو أن هذه املثلثات الوثنية قد غدت مادة فكرية للشعراء يفصحون من خالهلا 
عن عبادم هلا من جهة، أو االستعانة ا يف معاجلة شؤون حيام اليومية من جهة 

وال سيما يف ! هذا الثالوث املقدس منفرداوغالبا ما يأيت ذكر كل صنم من . أخرى
  :وس بن حجرقسم أو احللف به كما جاء يف قول أمعرض ال

 والالت والعزى ومْن دانَ دْينها    
  

      رأكْب نْنه٢٥(وباِهللا إنّ اَهللا م( 
  

عمرو (وبالعزى ، )٢٧()األسود بن يعفر(، و)٢٦()املتلمس(بالالت وقد أقسم 
  . )٢٩(م بعضهم بأنصااس عن قَ، فضالً)٢٨()بن معد يكرب

                                                           
  .٢٦٢/ ١: ١٩٧٦عادل البيايت، بغداد، . قبل اإلسالم، أبو عبيدة، دراسة وحتقيق د. أيام العرب) ٢٣(
  .٩٧ص : يف طريق امليثولوجيا عند العرب) ٢٤(
  .٣٦ص / ١٨ق : ديوان أوس بن حجر) ٢٥(
  .٥٦ص : ١٩٧٠حتقيق حسن كامل الصرييف، القاهرة، ديوان املتلمس الضبعي، ) ٢٦(
  .٢٣ص / ٩ق: ١٩٧٠نوري القيسي، بغداد، . ديوان األسود بن يعفر، صنعه د) ٢٧(
  .٣٦ص / ٥ق: ١٩٧٠ ديوان عمرو بن معد يكرب، حتقيق هاشم الطعان، بغداد، )٢٨(
  .٢٥ص / ١ق:  ديوان النابغة الذبياين)٢٩(
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رجل أن ال«وهي يف األصل ) ثالثة األثايف(ومما له صلة بالثالوث الوثين، ظاهرة 
 بيد أن ،)٣٠(»ثفيتنياُأل لقدره ومل جيد الثالثة، جعل ركن اجلبل ثالثة أُثْفيتْينإذا وجد 

ابن (ا برواية هذا التفسري ال يضفي طابع القداسة على هذه الظاهرة، إال إذا أخذن
املتضمنة دواعي عبادة العرب لألصنام من جهة، واقتراا باألثايف الثالث ) الكليب

الذي سلخ م إىل عبادة األوثان واحلجارة أنه وكان «: من جهة أخرى إذ يقول
كان ال يظعن من مكة ظاعن إال احتمل معه حجرا من حجارة احلرم، تعظيما 

مث سلخ .. وا، وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبةحلُّللحرم وصبابة مبكة، فحيثما 
 فعبدوا األوثان ،ذلك م إىل أن عبدوا ما استحبوا، ونسوا ما كانوا عليه غريه

  . )٣١(» ما كانت عليه األمم من قبلهمىلوصاروا إ

وهي من هذا املنطلق غدت شعرية دينية وثنية، وأحد أدعيتهم املتداولة، فكانوا 
، وهي الداهية العظيمة، أو األمر العظيم، مث قرنوا )٣٢(» بثالثة األثايفرماه اهللا«يقولون 

، )٣٣(»قوة قادرة على اإلهالك« -  أي الدهر - لزعمهم أنه ) الدهر(بـ) األثايف(
وقَالُوا ما :  يف قوله تعاىل–وذلك ما حكاه لنا القرآن الكرمي على لسان املشركني 

لك مْن علْمٍ إِنْ هْم  الدْهر وما لَهْم بِذَنْحيا وما يْهلكُنا إِالَّ نموت و حياتنا الدْنياهي إِالَّ
  :، وقد أوجزت اخلنساء هذا املنطلق كله يف هذا البيت]٢٤:  اجلاثية[  يظُنونَإِالَّ

 ثَايف الدهرِ مْرجوم  كُلُّ اْمرئ بأ  
  

   وكُلُّ بيت  طَوِيلِ الس  ْهدم مك٣٤(وم( 
 

                                                           
  .ثلث: اللسان) ٣٠(
  .٦ص : ١٩، القاهرة، )نسخة مصورة عن دار الكتب(ن الكليب، حتقيق أمحد زكي األصنام، الب )٣١(
  .ثلث: اللسان )٣٢(
  .٦٤ص : ١٩٨٢ الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم، عبد اإلله الصائغ، بغداد، )٣٣(
  .١٢٧ص :  ديوان اخلنساء)٣٤(
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٦٠

 ومن زاوييت نظر، -خاصة  -يف الثالث يف اللوحات الطللية وتتردد هذه األثا
ا خملفات تركها األهل أو األحبة تعبث ا احليوانات والريح ألواقعية : األوىل

 -  حملتواها الديين -  يعادلن احلياة بوصفها رموزا خوالد) دينية( واألخرىواألمطار، 
 العفاء أو الدرس الذي أتى على الديار، كما لو أا  تأىب-حىت غدت شاخصة 

.  من شرور الدهر وقوته على اإلفناء واإلهالك واملوت- يف داللتها الدينية - ) تعويذة(
  :وذلك ما ميكن استنباطه من قول املرقش األكرب

 هلْ تْعرِف الدار عفَا رْسـمها     
  

 )٣٥(إالّ اَألثَايف ومْبنى اخلـيمْ      
  

أبرز دالة له يعرف منها ديار احلبيبة ) األثايف(جعل ) زهري بن أيب سلمى(ن  إحىت
  :بعد شك لغياب طويل عنها إذ يقول) أم أوىف(املكناة بـ

 وقفت ا مْن بعد عشرين حجةً     
  

 فأليا عرفْت الدار بعد توهمِ      
  

  مْرجـلٍ  أثافي سفْعا يف معرسِ   
  

 )٣٦(ذمِ احلَوضِ ملْ يتثلَّمِ   ونؤيا كجِ   
  

  : ذلك، ما أفادنا به العباس بن مرداس السلمي يف قولهونظري
 السفح فالرحب بني  يا دار أمساَء    

  

 ى عليها ذاهب احلقَـبِ    أقوْت وعفَّ   
  

ـ ن منها غَْيـر م    تبينفما    ضدت
  

 )٣٧(وراسيات ثَالث حولَ مْنتصبِ     
 

وعرماد والوالنارامللح  (د (تمع الوثينا آخر يف وعي امثلثًا مقدس)وما )٣٨ ،

                                                           
، اجلزء )ديةجملة العرب السعو(نوري القيسي .  املرقش األكرب، أخباره وشعره، د)٣٥(

  .١١٦ص : ١٩٧٠السادس، السنة الرابعة، 
  .٧: ، ص١٩٥٠ شرح ديوان زهري بن أيب سلمى، دار الكتب، القاهرة، )٣٦(
  .٣١ص/ ٢، ق١٩٦٨حيىي اجلبوري، بغداد، . ديوان العباس بن مرداس السلمي، حتقيق د )٣٧(
عادل . ، د)تمعالشعر وا(األسطورة والزمن يف األدب اجلاهلي، ضمن كتاب :  انظر)٣٨(

  .١٣٧ص : ١٩٧٤البيايت، بغداد، 
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 دينية غيبية، وإن كانت أصول هذا معاينقسمهم به، إال دليل على قدسيته وتضمنه 
ت علينا فنطالع ما يشري إىل ذلك يف قلاداته املوغلة يف القدم، قد استغاملثلث أو امتد

  :قول أحد شعراء بين شيبان يف يوم ذي قار
لَفْتـ    ح   بامللحِ والرماد وبالْنـ

  

 )٣٩(ـنارِ وباِهللا نْسلم احلَلقَه     
  

 أو ما يعرف حول العدد ثالثةوذلك أبرز ما وصل إلينا بشأن عقائد اتمع 
باملثلثات املقدسة اجلاهلية، وما زال هذا العدد فارضا نفسه حىت وقتنا احلاضر، وال 

  .متتالية، وغري ذلك من شؤون يوميةسيما إقامة مراسيم العزاء مدة ثالثة أيام 

ل ملمحا مشتركًا يف  كان قد شكَّالذي) سبعة(ويقال الشيء نفسه عن العدد 
 إىل جانب تردده يف بعض أساطريهم وخرافام ،معتقدات العرب وطقوسهم وشعائرهم

ر  والشخصيات اإلنسانية احملاطة باخلوارق واألعاجيب ومظاه،وحكايام عن األمم الغابرة
التأليه والتقديس، دون إغفال حقيقة أن اقتران تلك القصص بالعدد سبعة مل يكن اعتباطًا 
أو جزافًا، إذا أخذنا يف احلسبان، أن هذا العدد حظي أيضا باهتمام سكان بالد الرافدين، 

نه ما زال فارضا نفسه على ، وقد ال نغايل إذا قلنا إ)٤٠(ووادي النيل، واإلغريق وغريهم
 يف مقدمة دواعي الدالالت الدينية ولعل - حىت يومنا هذا -من معتقداتنا وأعرافنا كثريٍ 

ذلك االعتقاد أو االهتمام ذا العدد، ال سيما تلك املتعلقة بالكتب السماوية، ففي التوراة 
)حكايات (، ويف العهد اجلديد )ما هو قبل، وما هو باقٍ ودائمكان العدد سبعة مبدأ ل

قرنت بينه وبني نشأة (أيضا، حني واهتمت املسيحية به ) عدد سبعةيتكرر فيها ال
 ورد ذكر هذا العدد يف أربع وعشرين آية بينة متوزعة ، ويف التنـزيل العزيز)٤١()اخلليقة

  .على بعض السور، منها مثاين آيات يف قصة النيب يوسف 
                                                           

  .٨ص/ ٣: ١٩٨٥ البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة، )٣٩(
  . وما بعدها٦، ص١٩٩٠، عبد الرمحن سليمان ياسني، بغداد، )٧(رحلة مع الرقم :  انظر)٤٠(
  . وما بعدها٤٣ وما بعدها، وص ١٨ص : املصدر نفسه: انظر.)٤١(
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ز أمهية العدد إىل أن يوج) أبقراط(ويبدو أن هذه احلقائق وغريها هي اليت دفعت 
را على سبعة ينبغي أن يكون كل شيء يف هذا العامل مقد«: سبعة يف رأيه القائل

  .)٤٢(»...أجزاء

اليت احتل ) لقمان عاد( األدبية والتارخيية نطالع قصة يف املظانِّوعندما نبحث 
فيها العدد سبعة مكانا بارزا يف جمرياا، وذلك ما تفصح عنه خالصة أحداثها، 

قد نودي أن قد أُعطيت ما سألت، وال سبيل إىل اخللود، «تضمنة أن لقمان امل
يات عقر يف جبل وعر ال ميسها قط، وإن فاختر إن شئت بقاء سبع بعرات من ظب

شئت بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر أعقبه نسر، فكان اختياره بقاء النسور 
  اآلفاق، وصار يضرب مثالًقت شهرتهالذي طب ،)٤٣()دبلُ(وكان اسم النسر السابع 

، ومثالً على الفناء أيضا يف )٤٤()عمر من لبدأ(على طول العمر، يف قول العرب 
، وقد استلهم بعض الشعراء هذه القصة، وال سيما )٤٥(»أتى أبد على لبد«: قوهلم

  :نيوجهشاهدا على ترسيخ حقيقة فكرية ذات ) لقمان ونسره(اختاذهم 

أن الدهر : اآلخروأن املوت واقع ال مهرب منه، واستحالة اخللود، : األول
إىل ) األعشى(والقدر وراء فناء اإلنسان مهما طال الزمن، وذلك ما نتأمله من إشارة 

  :هذه القصة شعرا وال سيما قوله
    قَْيالً بكأسه الذي أهلَْيت وأَنت 

  

 ولُقمانَ إذْ خيرت لُقمـانَ يف العْمـرِ         
  

                                                           
  .٥٣ص :  الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم)٤٢(
، وهب بن منبه، حيدر آباد )عبيد بن شريه( التيجان يف ملوم محري، وبضمنه أخبار )٤٣(

  .٧٠ص : ١٩٦٢الدكن، اهلند، 
  .٣٦ص/ ١: ١٩٦٢ املستقصى يف أمثال العرب، الزخمشري، حيدر آباد الدكن، اهلند، )٤٤(
  .٥٠ص/ ٢: ت.قيق حميي الدين عبد احلميد، بريوت، د جممع األمثال، امليداين، حت)٤٥(
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  ارختأنْ ت نفِسكرٍ   لسبعةَ أْنـس  
  

 إذا مضى نْسر خلَـوت إىل نـْسرِ         
 

      هورـسـالَ أنّ نر حىت خمفَع 
  

 )٤٦(خلود وهلْ تبقى النفوس على الـدْهرِ        
 

ملعاجلة اها الفكرية وانب من أوجز إبراز مضامينها جبفهو أقدر) لبيد العامري(أما 
  : األبيات كما يف هذها صرحيإبرازاملعادلة احلياة واملوت 

     ـهْريد فأدرك جى لُبرلَقْد جو 
  

 ريب الزمان وكـان غَْيـر مثَقَّـلِ         
  

 يرْتملا رأى لُبد النسور تطَـا     
  

 رفَع القَوادم كـالفقري األْعـزلِ       
  

     هْهـضلُقمانُ يرجو ن هْحتْن تم 
  

 )٤٧(ولقد رأى لُقمـانُ أنْ ال يـأتلي         
  

، قد اكتفى باللمحة السريعة هلذه القصة، وهو يف )ذبياينالنابغة ال(ويبدو أن 
ق لألهل واألحبةمعرض تأكيده حقيقة أن الدهر مفر،رها  ومفسد ديارهم حىت يصي

  :إذ يقول! خرائب موحشة، وهو نفسه الذي أتى على لبد وأفناه أيضا
 أْمسْت خالًء وأمسى أهلُها اْحتملُوا    

  

 )٤٨(لُبـد أخىن عليها الذي أخىن علـى         
  

 املوروثة املقترنة  الدينيةومن أعراف العرب وتقاليدهم ومعتقدام ذات االمتدادات
  .)٤٩(»جعلوا يوم السبع عيدا هلم يف اجلاهلية، يشتغلون بعيدهم وهلوهم«أم ) سبعة(بالعدد 

متام سبعة أيام، اليت يدور عليها الزمان يف : السبوع واألسبوع من األيام«: وقيل
سبوع يف األيام :  األسبوع، ومن العرب من يقولبعة منها مجعة تسمىكل س

  . )٥٠(» مأخوذة من عدد السبع والكالم الفصيح األسبوع-  بال ألف -والطواف 

                                                           
  .، واألبيات مما أخل ا ديوان األعشى٤٢٩ص / ١:  املصدر نفسه)٤٦(
  .٢٧٤ص / ٣٩ق: ١٩٦٢ شرح ديوان لبيد العامري، حتقيق إحسان عباس، الكويت، )٤٧(
  .١٦ص / ١ ديوان النابغة الذبياين، ق)٤٨(
  .سبع:  اللسان)٤٩(
  .عسب:  املصدر نفسه)٥٠(
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 أن تعد له سبعة أيام، فإن مضت )٥١(عداد السليم«ومما حنن بشأنه أيضا، زعمهم أن 
به عداد من أمل، أي يعاوده يف : لهو يف عداده، ويقا: رجوا له الربء، وما مل متضِ قيل

 وإىل هذا املعتقد ،)٥٢(»وكذلك السم الذي يقتل لوقت، وأصله من العدد.. لومةأوقات مع
  :ه نفسه فيما يكابده من وسواس مبن لدغته حية، يف قولهومأ النابغة الذبياين، وهو يشبأ

     ـئتين ضرـاوي سكأن لةٌيفَبِت 
  

     قْشِ يف أنيابِهالر من  عاقن ما الس 
  

 يسهد مْن لْيلِ التمامِ سـليمها     
  

      عاققَع ْيهدساء يف يحلْي النل 
  

    وِء سْن سناذَرها الراقونَ مهاتم 
  

      راجِـعا تا وطَْورطَْور قُهطل٥٣(ت( 
  

  .)٥٤(»كانوا يسبعونه وحيلقون شعره ويذحبون عنه«ومن أعرافهم يف والدة مولود أم 

بعض أشعار العرب، ما يفصح عن عادم يف غسل اإلناء سبع مرات إذا ويف 
الكلب ولغ فيه، كما جاء يف شعر أيب ذؤيب اهلذيل، ناعتا رجالً بأنه يف الكذب 

ت من األمر الصغري وركبت أعظم منهمثل امرأة جحدت وفر:  
 فإنك منـها والتعـذُّر بْعـدما    

  

 مةَ دارها جلَْجت وشطّْت مْن فُطَيْ     
 

 كَنْعت اليت ظَلّْت تسبع سْؤرها    
  

 )٥٥(حرام أنْ يرجل جارها   : وقالْت  
  

 عند هبل يف جوف الكعبة سبعة أقداح، كل«ونقلت إلينا املظان التارخيية، أن 
ما «وذلك ... )٥٦(يستفتوا يف شؤون حيام الدينية والدنيوية... قدح فيه كتاب

                                                           
  ].الة[امللدوغ :  أي)٥١(
  .عدد:  املصدر نفسه)٥٢(
  .٣٣ص / ٢ق:  ديوان النابغة الذبياين)٥٣(
  .سبع:  اللسان)٥٤(
  .٢٦ص / ١: ١٩٦٥ ديوان اهلذليني، الدار القومية، القاهرة، )٥٥(
 مكة، لألزرقي، حتقيق رشدي الصاحل، بريوت، ، وأخبار٢٨ - ٢٧: األصنام: انظر )٥٦(

١١٧/ ١: ١٩٨٣.  
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٦٥

 –قيل إن عندها ثالثة أقداح من اخلشب فقط  اليت –قية األصنام جعله متفردا عن ب
 وكان كثري من العرب خيضع ملا تتخريه له قداحه، على حنو ،)٥٧(»موصوفًا بأعظمهاو

  :ما نطالعه يف قول مشعلة بن أخضر الضيب
رئــيس ــهنازِعمــا ي رئــيس 

  

 )٥٨(سوى ضْربِ القداحِ إذا استثَارا      
  

االستقسام، ومل يعر أمهية له، من ذلك اسنخفاف أحدهم وقليلهم من سخر ب
  .)٥٩(عندما مل توافق مشورة القداح هواه) ذي اخللصة(بالصنم 

.. وما زالت إىل يومنا هذا أعراف وتقاليد وشعائر وطقوس، مقرونة بسبعة أيام
  .منها االحتفاء بالعروس يف اليوم السابع من نكاحها وغري ذلك كثري

ذه األعراف ) ثالثة وسبعة(ن اقتران العددين ص إليه هو أومما ميكن أن خنل
ما متضمنني معنا، ليس من الضروري يف واملعتقدات والعادات يشري إىل كوى غامض

حمتوامها العددي، ولكن يف داللتيهما اللتني جتعالما منطوين على عامل كامل من املعاين 
 ليغدواْ من هذا املنطلق رمزا لظواهر نفسية ال ،اخلفية، ذات االمتدادات الدينية الغيبية

 مبعثها اعتقاد اتمعات اإلنسانية املتقدمة منها واملتأخرة بوجود قوى غيبية ،شعورية
 وأفرقتهم (و) سعادم أو شقائهم(متحكمة يف مصائر الناس، من حيث أثرها يف 

ها، كان دب وولغرض استرضاء هذه القوى وكس) خريهم أو شرهم(، و)اجتماعهم
البد من التقرب إليها بالشعائر والطقوس اليت كان هذان العددان يف بعضها مرتكزا 
ملمارستها على أرض الواقع، ووسيلة يدفع من خالهلما كل شر أو أذى أو حصول على 

                                                           
  .٣٩٧: ص: ١٩٦٢، ٤أمحد حممد احلويف، بريوت، ط. احلياة العربية يف الشعر اجلاهلي، د )٥٧(
  .١٠٤ص / ٣: ١٩٨٥، ٥البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، القاهرة، ط )٥٨(
/ ١: ت.السرية النبوية، ابن هشام، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، بريوت، د:  انظر)٥٩(

٨٩ -٨٨.  
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٦٦

ا مهما عند تلك القوى مكسب أو مغنم، فضالً عن زعم املتعبدين أن هلذين العددين شأن
  !. معتقدا ال جدال فيه- فيما بعد -عها خيال اإلنسان، وغدت اليت ابتد

حقيقة مهمة هي أننا ال ميكن حصر أي عدد يف نطاق الدائرة الدينية، دون إغفال 
 ويتردد يف القصص واحلكايات ، جوهر بعض الطقوس أو الشعائر واملعتقداتكنما مل ي

 تستغلق أصوهلا األوىل، أو مل األسطورية واخلرافية ويفصح عن مرحلة غيبية موروثة مل
، خالف )سبعة(و) ثالثة(ذه العناصر جمتمعة تكاد تتوفر يف العددين هيتالش تأثريها، و

 إذا أخذنا يف احلسبان أن هناك أعدادا – يف األغلب األعم -األعداد األخرى املفتقدة هلا 
  . استثناء ال ظاهرة عامةد حتمل دالالت دينية، ولكن مما تكونق

  :ه الزمينمعنايف ... عددال

غ من دراسة بعض األعداد يف إطار دالالا الرمزية الدينية، النظر ايتيح لنا الفرقد 
  : زمنية بعد أن وضعنا نصب أعيننا حقيقتني مهمتنيأوجهإليها من زاوية رصد أخرى ذات 

  . له عمر مقدر أو حمسوب باألعداد– كما هو معروف - أن الزمان : أوالمها

 األول ،اني الزمين لألعداد، يفصح عنه طرفا املعادلة الرئيسالوجهأن : هماوثانيت
للزمن يف أجزائه املختلفة، واملوقظ للشعور ) املمثل(العدد نفسه من جهة، واملعدود 
  .جبريانه أو حسابه من جهة أخرى

ويبدو أن الشعراء كانوا أقدرفنية، ن استعمل األعداد من هذا املنظور يف صياغة  م
ات لإلدراك فريدة من نوعها، وهذه هي مزية الشاعر وذلك لتمتعهم حبواس وإمكان

ويكشف .. عددها وحيصي أشكاهلا وألواان يهر األشياء ال ميشعر جبو«الكبري الذي 
  .)٦٠(»لك عن لباا وصلتها باحلياة

                                                           
ان يف األدب والنقد، عباس حممود العقاد، وإبراهيم عبد القادر املازين، القاهرة،  الديو)٦٠(

  .٢٠ص : ت.د
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٦٧

وذلك ما ميكن أن نتأمله يف طائفة من النصوص، لعل أوضحها ما احتوته افتتاحية 
 إذ جاء يف أحد أبياا ما يشري إىل وقوفه - الذائعة الصيت -معلقة زهري بن أيب سلمى 
ل أيضا زمن وهو ميثِّ) عشرين حجة(بعد مضي ) أم أوىف(عند أعتاب طلل احلبيبة 

  :ظعنها عن تلك الديار وذلك يف قوله
 وقَفْت ا مْن بعد عشرين حجةً     

  

       بعد ارالد ا عرفْتمِفأليهو٦١(ت( 
 

ا لدواعي شكِّوكان هذا الزمن مفسمعاملها إال بعد يفه يف الديار، وعدم التثبت ر 
  ! وسببا يف دروس أعالمها- لبعد العهد ا -جهد ومشقة 

وهي خامتة القصيدة أنه –ح لنا الشاعر نفسه، يف إطار لوحة احلكمة مث يصر 
 جعله يسترجع أياما هانئة أرمضتها هذه من عمره، وذلك ما) مثانني حوالً(قد بلغ 

 مشاق احلياة الديار، ويقر بأن من عاش هذه السنني الثمانني ال حمالة أن ميلَّ
  :ها قائالً يف هذا الشأندوشدائ

 سئْمت تكاليف احلياة ومْن يعشْ    
 

 )٦٢(ثَمانني حْوالً ال أَبا لك يْسأَمِ       
  

 الزمن باألعداد، أو ذكر عدد بوا على حساوتلك هي شكوى املعمرين تعاور
السنني اليت أرخت أعمارهم، ليفصحوا من خالل ذلك عما أحلقه الزمن م، وما آلوا 
إليه من شيخوخة، وما اقترن ا من الضعف والسقم والتهافت والعجز، مع اختالفهم 

ام فعل الزمن حقيقيف رسم تفاصيل الصورة اجلسدية أو الذهنية اليت جتسة ال جماز.  

رين األوائل القائلني األبيات يف  أحد املعمد الذي ع-فهذا املستوغر بن ربيعة 
 قد سئم من طول احلياة، إىل جانب استعماله القيمة احلسابية للعدد، –حاجة 
  : ما بلغه من عمر على وجه التحديد، عندما قاللتأكيد

                                                           
  .٨ص:  شرح ديوان زهري بن أيب سلمى)٦١(
  .٢٩ص : املصدر نفسه) ٦٢(
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٦٨

 ولَقَْد سئمت من احلَياة وطولها    
  

 مئْينـا زددت مْن عدد السنني     وا  
  

       ها مئتـانـْن بعـدمئةٌ أتْت م 
  

      هورِ سالش مْن عدد انِوازددتين 
  

 هلْ ما بقى إالّ كما قد فَاتنـا       
  

 )٦٣(يوم يكر وليلَـةٌ تحـدونا       
  

وعمرو بن قميئة هو اآلخر يرسم صورة هيئته مقرونة بعدد السنني التسعني 
ر عن املوقف الذي يعيشه من جهة، وما تعنيه تلك بذلك يعبجتاوزها، وهو  اليت

  :السنون من جهة أخرى، قائالً
 كأني وقْد جاوزت تسعني حجةً    

 

 خلَْعت ا يوما عذار لجـامي       
  

 مرةً وعلى العصا   على الراحتني 
  

 أنوُء ثالثًـا بعـدهن قيـامي        
  

 ىرمتنِي بنات الدهرِ مْن حيثُ ال أر      
  

 )٦٤(فَكيف مبْن يرمى وليس بِرامِ      
  

 بل لتقبل ،وينفرد ذو اإلصبع العدواين بإشارته إىل العدد ال ملا بلغه من سنني
ذهن املتلقي التأثري املباشر الذي حتدثه الشيخوخة يف اإلنسان يف صورة شعرية نتأمل 

  :تشكيلها الفين يف قوله
 أصبحت شْيخا أرى الشخصنيِ أربعةً    

  

      ربين الكسا مخصنيِ لَمش خص٦٥(والش( 
 

قًا فحواه اإلفصاح عن سأمه من عدد السنني اليت آل لَويقرر أكثم بن صيفي منطَ
  :إليها قائالً

 وإنّ امرأً قد عاش تسعني حجةً     
  

 )٦٦(ئة مل يْسأَم العيش جاهـلُ     إىل م   
  

                                                           
  .٣٣ص: السفر األول: ت. طبقات فحول الشعراء، حتقيق حممود حممد شاكر، القاهرة، د )٦٣(
  .٤٥، ص١٩٧٢ق خليل إبراهيم العطية، بغداد،  ديوان عمرو بن قميئة، حتقي)٦٤(
 ديوان ذي اإلصبع العدواين، حتقيق عبد الوهاب العدواين وحممد فائق الدليمي، املوصل، )٦٥(

  .٣٣ص : ١٩٧٣
  .١٠٨ص : ١٩٨٩علي حمسن، بغداد، .  حياته وخطبه وأمثاله وأشعاره، د-أكثم بن صيفي ) ٦٦(
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٦٩

حقيقة مثرية للدهشة، فحواها وعندما نسرب أغوار فكر الشاعر اجلاهلي، تطالعنا 
أحدمها يف الضد من اآلخر، فثمة ! أن احلياة يف نظره مقسمة إىل يومني اثنني ال غري

 واهلزل، والفرح واحلزن، سلم، واجلداملوت، واخلري والشر، واحلرب والاحلياة و
وقد .. واالنتصار واهلزمية، وما شاكل ذلك من التضاد بني معاين األشياء وطبائعها

  :هذا التناقض يف هذه الصياغة الشعرية، إذ يقول) عدي بن زيد العبادي(خلص الشاعر 
 إنّ يومْيك يوشك اليوم فـاعلمْ     

  

 )٦٧(أي يوميك منهما أنْ يـدورا       
 

 كما -الذي كان ) املنذر بن ماء السماء(ومثل هذه النظرة تذكرنا بامللك 
ومها  (نييف السنة، جيلس فيهما عند الغري قد جعل لنفسه يومني - نقلت إلينا املظان 

أحدمها يوم نعيم، واآلخر يوم ) تلهما وندم على فعلهيف األصل قربان لندمييه، ق
ا، يعطيه مئة من اإلبل شؤما أي سود) يوم نعيمه(بؤس، فأول من يطلع عليه يف 

  مث يأمر به فيذبح، ضربان أسوديعطيه رأس) يوم بؤسه(وأول من يطلع عليه 
عبيد بن (ومن سوء طالع  ..،)٦٨(ويغرى بدمه الغريان، فلبث بذلك برهة من دهره

يتة اليت يراها ره يف املأنه كان أول من أشرف عليه يوم بؤسه، وقد خي) األبرص
  :من هذا العرض وأجابه قائالً) عبيد(مناسبة له فسخر 

      ـهؤسؤسِ يف يومِ برين ذو البيخو 
  

 )٦٩(لِّها املوت قْد برقْ    كُ  يف خصاالً أرى   
  

صد، فلما مات غذي بدمه الغريان، وقد ضربت وذلك قبل أن يأمر به املنذر ففُ
، كما نلحظ )٧٠(»يوم لنا ويوم علينا«العرب املثل باليومني املتضادين، من ذلك قوهلم 

                                                           
  .٦٥ص/ ٩، ق١٩٦٥مد جبار املعبيد، بغداد،  ديوان عدي بن زيد العبادي، حتقيق حم)٦٧(
  . وما بعدها٨٦/ ٢٢): دار الكتب. ط(األغاين :  انظر)٦٨(
  .٨٨ص/ ٣٣، ق١٩٥٧ ديوان عبيد بن األبرص األسدي، حتقيق حسني نصار، مصر، )٦٩(
  .٤٢٦ص / ٢:  جممع األمثال، امليداين)٧٠(
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٧٠

هذا التضاد يف معادلة احلرب والسلم، فتصوروا أن حيام مقسومة على هذين 
، وهو نابع من نظرة مشولية تكاد )سالمة بن جندل(ذلك منطلق قرره احلدين، و
  :ليه، إذ ضم ديوانه قولهاسخة يف وعي اتمع الذي ينتسب إتغدو ر

     يـةوأند مقامـات يوم يومان 
  

 )٧١(ويوم سْيرٍ إىل األعداِء تأويب      
  

لقبائل  ال ا، هذه النظرة على مستوى األفراد أيضامغزىوبإمكاننا أن نستوعب 
  :أو اجلماعات حسب، وذلك ما نتأمله يف قول قيس بن احلدادية

 فَيوماي يوم يف احلديد مسربالً    
  

 )٧٢(ويوم مع البِْيضِ األوانسِ الَهيـا       
 

ا شطرا )  والنهار-الليل ( اجلديدين وقد نلحظ هذا التضاد يف كرفهما أيض
عالمة من عالمات تذكري اإلنسان بأن احلياة يف داللتهما الزمنية، من حيث كوما 

ة ال حمالة طال الشوط فيها أم قصر، وذلك ما يراه ذو  نافد-ا  يف كرمه-ه حيات
  :اإلصبع العدواين، القائل

 أهلكنا الليـلُ والنهـار معـا      
  

 )٧٣(والدهر يعدو مـصمما جـذَعا       
 

سقط ن الناس تأزمنا حمتوما، و) اجلديدين( يف ترى) اخلنساء( كانت وإنْ
  :عليهما فسادها، ملخصة هذه الرؤية يف قوهلا

 إنّ اجلَديدينِ يف طُول اختالفهما    
  

       ـاسالن دولكْن يفس فِْسدان٧٤(ال ي( 
 

أما ابن مقبل فيجعل الدهر مرادفًا للزمن، من حيث توزعه على تارتني، تارة 
                                                           

  .٩٤ص/ ١ق: ١٩٦٨ ديوان سالمة بن جندل، حتقيق فخر الدين قباوة، حلب، )٧١(
حامت . ، صنعه د)عشرة شعراء مقلُّون( حياته وشعره ضمن كتاب – قيس بن احلدادية )٧٢(

  .٤٤ص/ ١٥ق: ١٩٩٠الضامن، بغداد، 
  .٥٥ص/ ٩ق:  ديوان ذي اإلصبع العدواين)٧٣(
  .٨٨ص :  ديوان اخلنساء)٧٤(
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  :للموت، وأخرى للحياة، قائالً
   ارتإالّ ت هرفمنـهما  وما الد ان 

  

      أكدح وأخرى أبتغي العيش ٧٥(أموت( 
  

ن التضاد املستنبط من جريان الزمن، ما كان له أن يغدو وبذلك ميكننا القول إ
ذا التجسيم الواضح، دون اعتماد تلك املعادلة العددية اليسرية املفصحة عن امتالك 

  .الشيء الواحد وجهني اثنني، أحدمها نقيض لآلخر أو بالضد منه

  :ودالالته االجتماعية... العدد

يبدو أن بعض الشعراء اجلاهليني قد وجد يف القيمة احلسابية للعدد وسيلة 
ر فضلى يف التعبري عن جتارب احلياة اليومية، وخواجل النفس اإلنسانية، وإبراز ما يؤثِّ

 بكلمة أخرى كان العدد بؤرة الفكرة اليت أراد .فيها من عوامل معنوية أو مادية
االنتباه إىل ما حيصر يف نطاقهالشاعر إيصاهلا إىل مجهوره، فضالً عن أثره يف شد  .

 الذي كانت حياته متأرجحة بني معلقة طرفة بن العبدمن ذلك ما يطالعنا يف 
 لتمسكه خبصال صام عالقته بقبيلته ولومها إياهنتماء، جممالً أبعاد انفالالتفرد وا
 ال غري، عدها دافعا من دوافع تشبثه باحلياة، ثالثة أشياء أوجزها يف ،وملذات

وما كان هلذه الصيغة التعبريية أن تتبلور يف ! وعدم مباالته باملوت مىت حان موعده
 هي الشغل واملرأة والفروسية اخلمر، ويدرك أن ءوعي املتلقي ذا الوضوح واجلال

 الفين كوين العنصرت إىل جانب أثرها يف ،)األماين الثالث(الشاغل للشاعر، دون 
  :عة يف هذه األبياتدْوللصور الشعرية اليت انبثقت منها، املُ

 ولَوال ثالثٌ هن مْن عيشة الفىت     
  

 وجدك مل أْحفلْ مىت قَام عـودي        
 

    ْربةبِـش ْبقي العاذالتس نفمنه 
  

 مْيت مىت ما تْعلَ باملـاء تْزبِـد       كُ  
 

                                                           
  .٢٦ص : ١٩٦٢عزة حسن، دمشق، .  ديوان ابن مقبل، حتقيق د)٧٥(
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 ضاف محنبا وكَري إذا نادى املُ   
  

       داملتـور ـههتبا نضالغ كِسيد 
  

    عجِبم جنجنِ والديومِ الد وتقصري 
  

      ـدمالطّراف املُع حتت ةْهكَن٧٦(بِب( 
 

م صيغة مثلى من يب سلمى، اليت تقدا القبيل تطالعنا أبيات زهري بن أومن هذ
لت املرتكزات ن زاوية نظر شكَّالتحكيم، وحتقيق قيم العدالة، وإحقاق احلق م

القسم، والتحاكم، ( مقاطع احلق اليت ال تتجاوز ابوتقة انصهرت فيه) الثالثة(
  :يف أوجز لفظ وأوىف معىن، وذلك يف قوله) والبينة

  احلــق مقْطَعــه ثَــالَثٌفَــإنَّ
  

 )٧٧(يمني أو نِفَـار أو جـالَءُ        
  

مل جيد ما يتعلل به بعد أفول شبابه ) مالك بن حرمي اهلمداين(ويبدو أن الشاعر 
واشتعال رأسه شيبا، غري إعالنه التمسك مبناقب أربع، فهي ذخريته ملا بقي من 

، يف تنظريه الصيغة إثبات وجوده، وإعالء شأنه، ومتكَؤهه يف ي عمره، ووسيلتـسن
فيه اقها ها الفين الذي سبالعن طموحه اإلنساين يف الوجود، وقالتعبريية املفصحة 

سوقًا لطيفًا وعلى حنو مؤثر وممتع، استدر فيه تعاطف مجهوره وهو مستمع إىل 
  :يف قوله) رى، والعفة، والكرمالنجدة، والق(مفاخرة شاعره مبناقبه األربع هي 
 نينإففإنْ يك شاب الرأس مين      

  

 أَبيت على نفسي مناقب أْربعـا       
  

 أنْ ال أبيـت بِغـرة     : فواحدةٌ
  

 إذا ما سوام احلي حويل تضوعا       
 

 أنْ ال أُصـمت كلبنـا     : وثانيةٌ
  

 إذا نزلَ األضياف حْرصا لتودعـا       
  

 أنْ ال تقَـذَّع جـاريت     : وثالثةٌ
  

 إذا كان جار القومِ فيهم مقَـذَّعا        
  

 أنْ ال أُحجـلَ قـْدرنا     : ورابعةٌ
  

 )٧٨(عاِء لنْشب على حلْمها حني الشتا     
  

                                                           
  .٣٢ص : ١٩٥٣بن العبد، حتقيق كرم البستاين، بريوت،  ديوان طرفة )٧٦(
  .٧٥ص :  شرح ديوان زهري بن أيب سلمى)٧٧(
، ٤حتقيق أمحد حممد شاكر، وعبد السالم هارون، مصر، ط:  األصمعيات، األصمعي)٧٨(

  .٦٤ص / ١٥ق: ١٩٧٦
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أفضل صيغة ينطلق منها ) أم البنني األربعة(ولعل لبيد العامري وجد يف داللة رمز 
إىل ) األربعة(األم، وتأكيد احترامهم هلا، وإبراز توحد كلمة أبنائها بفخره اجلماعي 

  :جانب الفخر بانتسام إىل أب واحد، يف صياغة فنية تساوق طرفاها يف قوله
 ني األربعـه  حنن بنـو أُم البـن     

  

 )٧٩(وحنن خري عامر بن صعصعه    
  

وعمد بعض الشعراء إىل تصوير الصراع والتضاد القائم يف النفس واحلياة 
واألشياء، يف معادلة ذات طرفني أو قطبني، أحدمها بالضد من اآلخر، توْجهاهاح ضو 

  :يف قول عبد قيس بن خفاف
 وإذا تشاجر يف فُـؤادك مـرةً      

  

 )٨٠(مْد لألعف األْجمـلِ   أمران فاعْ   
  

مل جتد أفضل صيغة تعبريية يف رضاء أخيها من ) صفية الباهلية(ن الشاعرة حىت إ
 أحدمها، ويترك اآلخر يف انتظار تشبيه نفسها وإياه بغصنني مثمرين قبل أن يفسد الزمن

  :فساده، إذ تقولإ
 كُنا كَغصننيِ يف جْرثُومة سمقَا    

  

     ا بأحسنِ ما يينح    رجو لـه الـشْسم 
  

 حىت إذا قيل قْد طَالْت فروعهما     
  

 اهما واسـتنظر الثَّمـر  ئوطاب في   
  

 أخىن واحدي رْيب الزمان وما    
  

        ـذَرمانُ على شيٍء وال يبقي الز٨١(ي( 
  

ونلمح معطيات استعمال العدد يف صياغة فنية شعرية عند املمزق العبدي إذ 
                                                           

  .٣٤١ص :  شرح ديوان لبيد العامري)٧٩(
د شاكر، وعبد السالم هارون، مصر،  املفضليات، املفضل الضيب، حتقيق أمحد حمم)٨٠(

  .٣٨٥ص / ١١٦ق : ١٩٦٤
: ؛ وانظر٦٦/ ٧، ١٩٦٤، مصر، )دار الكتب مصورة. ط(عيون األخبار، ابن قتيبة ) ٨١(

  .٣٩٤/ ١: شرح احلماسة، للتربيزي
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املوت وحتميته حىت وإن كان يف رعاية حازيني وكاهن، بعد لنا تشاؤمه من  صور
ه كفيل بدفع الشر واألذى، تمائمه ورقير يف النفوس أن واحدا من هؤالء بأن وق

  :ذلك ما أودعه يف قوله! فكيف إذا كانوا ثالثة

    ان وكَاهنازيْندي حولو كانَ ع 
  

 ق أحناسا علـي املُـنحس     وعلَّ  
  

 يثُ كنت منيتـي   تتنِي ح ألإذنْ  
  

       فْـرِسعإيلَّ م ادا ه خب٨٢(ي( 
  

 دون إغفالنا أن هناك شواهد - هدنا به من أبيات شعرية تشسخنلص مما ا
ر للشعراء  إىل أن العدد قد وفَّ–أخرى تصب يف هذا ارى وتكاد تغدو نظريا هلا 

تمعهم من صيغة للتعبري عن أفكارهم، وجتارم احلياتية، ومعاجلة شؤون جم
 أظهرتدينية  فضالً عن امتالكه رموزا ،اجلوانب االجتماعية واخللقية والنفسية

 حساب تذا داللة زمنيةبعض عقائد اتمع وتقاليده وأعرافه وطقوسه وشعائره، 
 وكينونته من جهة،ومقدارا للعمر الذي بلغه اإلنسان يف شوط هريانجللزمن يف 

به من حال إىل ال املعدودة يف تصوير هيئته وتقلُّاحلياة، وما تفعله السنون الطو
  .حال من جهة أخرى

ن العدد لفظًا وصياغة يف دالالته املختلفة قد أسهم يف وقد ال نغايل إن قلنا إ
د مالمح الصورة املودع فيها على حنو مللمة أشتات املضمون الفكري، وحد

 بعد أن جعل الشعراء ،ستجابةأشعرت يف نفس املتلقي املتعة والفائدة والتأثري واال
ا فنيا باإلحساس والعاطفة واخليالمن هذا العدد أثرا مشحون.  

                                                           
  .٩٧ص/ ٤٤١، ت ١٩٢٩ األوىل، ١محاسة البحتري، البحتري، مصر، ط) ٨٢(


