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:خالصة البحث 

رسالة الصاهل یعنى هذا البحث في الشخوص الحیوانیة التي لعبت دور البطولة في 

والشاحج؛ ألن أبا العالء أجرى الحوار في الرسالة على قواعد كالم البشر، ولكن بأصوات 

لبني . حیوانیة   أن هذه الحیوانات الناطقة في الرسالة ما هي إال رموزًا مما جعلنا نعتقُد

بعینه أي،البشر .ألشخاص یقصدهم أو لفئة بشریة تمثل مجتمعًا

عن هذه الرمزیة بدالالت من مبدع النص نفسه، والعصر الذي لذا جاء البحث  كاشفًا

.عاش فیه وأحداث الرسالة 

:المقدمة 

لألحداث، وال مدونة لآلراء فقط، وٕاّنما في  الذي بین أیدینا لیس سجًال العمَل إنَّ

الرموز التي في الرسالة، أو  عمٍلالرسالة عالم خفي وراءه دالالت غیر مباشرة؛ ذلك ألنَّ أيِّ

علیه في نطاق لغوي معقَُّد، أشبه بالنسیج  أدبي آخر، ال تشیر إلى الشيء صراحة، وٕانَّما تدُِّل

تخفى على  َیْاٍت یكون بحاجة إلى وقفة وتأمل من الباحث، لما یحمله هذا العمل من معمَّ

.المتلقي العجل، وتتفاوت معانیه بتفاوت السیاق 

إنطاق الحیوانات أكما  ِبدعًا، نَّ والبهائم في رسالة الصاهل والشاحج لم یكن أمرًا

یبني أبو العالء رسالته على  ألبعاد هذا اإلنطاق، فال غرابة َأْن والمتلقي العربي كان مدركًا

الذاكرة العربیة ال تستوحش هذا النتاج لتجذره في أعماق التراث األدبي  لسان الحیوان؛ َألنَّ

.العربي



١

نفصِّ: نرى  من ) رسالة الصاهل والشاحج(ل القول في الدالالت الرمزیة ألبطال َأْن

ونتكيء في ذلك على المصادر العربیة . الشخوص الحیوانیة على ترتیب أول ظهور لها

.ختصت بدراسة الحیوان وسلوكه في التراث العربياالتي 

) :البغل(شخصیة الشاحج –أوًال

المعّري في صناعته للشخصیات الحیوانیة، اعتمد على مخزونه نكاد نطمئن َأنَّ

قصصي إشتهرت به هذِه الثقافي العربي، وعلى ما تحمله الذاكرة العربیة من مخزوٍن

الكتابة الفنیة یراد منها المتلقي؛ لذا نرى المعّري في شخوصه الحیوانیة . الحیوانات  وبما أنَّ

قصصیة الجدیدة استثمار فني لصورة الجملة ال((لم یخرج عن المجال الثقافي العربي؛ ألنَّ

.)١())موجودة في سیاق قصصي قدیم

الشأن . تجاهات افي الذاكرة العربیة بعدَِّة) البغل(رتبطت داللة ا منها ارتباطها برفعِة

القوم بركوبه  نراه یصنف كتابًا) هـ٢٥٥ت (فالجاحظ . وعلو المنزلة لمن ُعرف من ِعْلَیِة

عن  اهللا بما وصفت : ((كتاب الحیوان، یقول في مقدمته عن البغال مستقًال شاَء نبدأ إْن

الذي في  األشراف من شأن البغلة في حسن سیرتها وتمام خلقها، واألمور الدالة على السرِّ

، وفي كتابه یضمِّن الجاحظ الكثیر من )٢())جوهرها وعلى وجوه االتفاق بها وعلى تصرفها

ها الذاكرة العربیة التي تحكي عن رفعة شأن من امتطى األخبار والقصص السالفة التي حوت

.)٣(البغل

ِعلَّة البغال  وهناك اتجاه آخر ربط ذكر البغل بالضعة ودنو المنزلة االجتماعیة؛ ألنَّ

ما یكون من الفرس والحمیر  لذا . تكمن في عدم تناسلها من مثیالتها، وٕانما نتاجها غالبًا

القائل  وهو لذلك أهلالبغ: ((َعُلق المثُل : ، وكذلك قیل للبغل من أبوك قال )٤())ل نغٌل

أصله فخبث فعله، والثاني یضرب للمخلط من )٥())الفرس خالي ، فاألول یضرب لمن لؤَم

أما االتجاه الثالث فارتبط ذكر البغل فیه، بالقوة والنشاط . الناس وللذي ال یعرف أصله 

أثقالها عیشة، فتسیر بقیة یومها وسواد لیلتها، البغال تحمل((والمداومة على الصبر؛ ألنَّ

أحمالها لم  من أـصناف الدوابِّ غِدها، حتَّى إذا حطَّوا عن جمیع ما كان محمًال نهاِر وصدَر

والعلف، ولإلنسان  المراغة والماَء َركبها من الناس إالَّ منها َهمٌَّة، وال ِلمْن یكن لشيٍء
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جمیع الدواب وشدة االستلقاء ورفع الرِّجلین والغمز و  إعیاِء البغال فإنَّها في وقِت التأوه؛ إالَّ

وتضرب بها  تدلي أیوَرها وتشظَّ أْن إالَّ علیها، لیس لها عمٌل كاللها، وشغلها بأنفِسها مما مرَّ

حسناء لما اوفي ذلك الوقت لو رأى المكاري . بطونها وتُحطها وترفعها  نتشر لها وال امرأًة

بها  ثم اعتراه بعض ذلك اإلعیاء لنسي اإلنعاظ ولو ك. َهمَّ .ان ُمْنِعظًا

أنَّها تلتمس بذلك . وهذه الخصلة تخالف فیها البغال جمیع الحیوانات  وتزعم الَعَملُة

كان ذلك حقًا–فلیس الَعجُب. الراحة وتتداوى به  في إمكان ذلك لها في ذلك –إْن إالَّ

عن شهوة و  إالَّ مفرطالوقت، وذلك ال یكوَن وهذا المعنى الذي ذهب إلیه الجاحظ . )٦())شبٍق

رسالته  .في صفة البغال، یتضح عندما یصف المعّري البغلة في مقدمِة

فإنه یبدأ بوصف مداومتها على الصبر والطاعة لبني البشر، لكنه وصف یخالف فیه 

–مقامین لتباین ال–الجاحظ من جهة األسلوب وطریقة عرض صورة الوصف للحیوان نفسه 

ذهن متلقیه بلحاظ أن كالمه یقوم على بنیتین األولى سطحیة  بكدِّ كون المعري یمعن دائمًا

في الرسالة فإنه یدخله في ) الشاحج(لذا نراه عندما یصف شخصیة البغل . واألخرى عمیقة 

أنَّه إذا كان : ((مجال قصصي یعتمد الحكایة على لسان البغل نفسه، إذ یقول  ومن العجائِب

أ بِعطٍریوُم تِفٍل كلُّ ب)٧(ضحى أو فطٍر، وهمَّ الُمقِتُر من إ، واهتمَّ للنَِّصِب الَعْیلِة، وَسِمَح خضاِم

َقِهل أطماَره كلُّ بالراحِة، وَغَسَل َأّني الشتغاِل)٨(البهائِم ، وضِحك إلى أخیه العابُس، ورجوُت

مما صنعه اآلدمیون، بَصالتهم في العید وٕاصابتهم شیئًا راِع من الراحة وسهم الزُّ بقسٍم أظفُر

الضمآن یعتصر  الحمار فإنَّ من ِظْمِء أْقَصَر كان ذلك المرجوُّ أنتفع به من الدَعِة، وٕاْن

.)٩(...))بنسیم الریح 

مجردًا المعري أن یجعل وصف نشاط البغل وصفًا وٕانَّما أراده –كالجاحظ –لم یرْد

باألسالیب البالغی زاخرًا وصفًا یكوَن قصصیة مشوقة وطویلة قدمنا مدخلها أْن . ة، بصیغٍة

الذي یجعل متلقي  القصة على لسان الشاحج، األمُر وبعد ذلك یستطرد في تفصیل هذِه

یشارك شخصیة الشاحج همومه والسیما عندما یتظّلم من قسوة بني البشر في إجهاده  النصِّ

العید الذي هو سكینة وراحة لإلنسان والحیوان وهنا ال یكتفي المعّري بوصف . حتى في أیاِم

الراحة ال یتذوقها  هذِه وینتهي األمر بالراحة، ولكنَّ واحٍد به إلى ) الشاحج(عمٍل وٕانَّما ُیزجُّ

العمُل، فأعماله ال تنتهي وال راحة له .)١٠(أماكن متعددة أینما َوِجَد
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المعّري هنا یحاكي مقولة الجاحظ  ال، لكن بأسلوب عن نشاط البغ–آنفة الذكر –إنَّ

.قصصي یقوم على بنیتین األولى سطحیة ظاهرة واألخرى عمیقة 

شخصیة الشاحج في الرسالة ترتبط  بشخص المعري نفسهاإنَّ كبیرًا ، إذ )١١(رتباطًا

الرسالة بعد الفراغ من قراءتها وتدبر  یتضح هذا التطابق بین الشخصیتین لمتلقي نصِّ

صفات ومعاناة هذ بواقع حیاة ألغازها؛ ألنَّ الشخصیة الحیوانیة في الرسالة، إذا ما ُقِرَنْت ِه

بینهما  كبیرًا تطابقًا .المعّري، فإنَّنا نِجُد

مقنعة، مفاده  اختار أبو العالء أن یختب: لكن یبقى سؤال یحتاج إلى إجابٍة خلف ئ ِلَم

؟) البغل(شخصیة الشاحج 

اإلجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى  یتناسب وشخصیة المعّري اإنَّ مقنٍع . ستدالٍل

الجاحظ ُیسِعفنا هنا  عن أهل التجربة قائًال. وعلَّ لیس في جمیع : ((إذ ینقل لنا خبرًا َأْن

ِمن البغل،  عمرًا ولذلك وجدنا طوَل: ، وقالوا ... الحیوان الذي یعایش الناس، أطوُل

ولموازنة مقولة . )١٢())صیان عامًةاألعمار في الرهبان وأصحاب الصوامع خاصًة، وفي الخ

شخصیة  أنَّ الجاحظ مع ما ذكره المؤرخون واألدباء عن حیاة أبي العالء المعّري، نجُد

عاش  أّنُه الشاحج في الرسالة تقارب الحیاة التي عاشها المعّري، فمن الجانب الزمني نجُد

من الزمان وعاصر نهایة قرٍن وثمانین عامًا، أي زهاء قرٍن وٕاذا ِقیَس. وبدایة آخر ستًة

راهب المسلمین في عصره في التفكیر والنقد  یعدُّ بالرهبان وأصحاب الصوامع، فهو بحٍق

له . والفلسفة  وما عزوفه عن الزواج، . ومحبسه االختیاري بمعرة النعمان كان صومعًة

ُأخرى  الحیاة، وملذاٍت دون سواه، كأكل اللحم والتقوت بالنبات: وحرمان نفسه عن ملذاِت

من صفات وحیاة البغل  البغل . كلها صفات نجد فیها تقاربًا عقیم غیر ((وكذلك فإنَّ

فضیعًا ویعتبره شیئًا به أكثر من المعّري الذي یكره اإلنساِل هذا ما یقرِّ .)١٣())مخصب، ولعلَّ

الشخصیة : والذي نخلص إلیه  هذِه السارد خصَّ باالعتناء، ومیَّزها) البغل(إنَّ

الحجاب السمیك فوق العینین، : بعالمات تجذب إنتباه المتلقي هي عندنا بنیات دالة، مثل 

شخصیة الشاحج بقوله  الَعْیِن: ((إذ قدمَّ بتخمیِر حتى یأمَر باألْیِن لها القدُر . وال یقنُع

بصیرة  عمیاُء قصیرٌة، والَعْیُن لها من الِعبِء ُی. فالخطوُة النَّْجِر بصرها وهي في أوقاِت َكفُّ

األمِس فتنظر إلى القمر دون الشمس، ویوُمها في الشقوة نظیُر وهناك . )١٤(...))عند الفجِر
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فیه الشاحج نفسه قائًال سیاق داللي آخر یقدُم ُمَثقٍل، : ((أیضًا عن َفْوَدْي ِعالوة ُتَحطُّ لعلَّ

ینالها المتع ِعَضه، وراحًة عن خاِبِط ُیَخفَُّف بالغرِب ُتطلُقونزعًا في النهار والظلم، وعینًا ُب

الدائم فتبصر الوضَع عتناء السارد إلى هنا، فهو ُیركِّز أیضًاا، وال یقف )١٥(...))من السجِن

یهتم بإبراز حوافره الُغبر وجحافله الدامیة  جسدیًا، كأْن مادیًا على وصف الشاحج وصفًا

المتضایقة لطول یومها وِكثرة ، وٕاظهار حالته المتعبة المرهقة، ووصف نفسیته)١٦(...

فهو واسع االطالع )١٧(َشَقاِئها معنویًا اهللا ((، ولم یغفل السارد من وصف الشاحج وصفًا ِبَمنِّ

واآلداب الشاردة ما یغنیه عن التجمل بقول القصائد الطوال  في . )١٨(...))من العلوم الغریبِة

وغیره یلحظ المتلقي اعتناء المبدع بهذه  لسان حاله في هذا النصِّ الشخصیة؛ ألنها تمثُل

ومتلقي نصِه .مخاطبة مجتمعِه

) :الفرس(شخصیة الصاهل –ثانیًا

تصدرت الخیول عند العرب في الجاهلیة، وبعدها على جمیع الحیوانات، فعدَّها 

السمع)١٩(بعضهم من مراكب األنبیاء ، وروعة )٢١(، وقوة البصر)٢٠(، كما وصفت ِبشدَِّة

وصنعت لها شجرة أنساب أشبهت ما فعلوه بشجرة أنسابهم، وكان لها نصیٌب((، )٢٢(الجمال

.)٢٣())من المشابهة في الصفات بالنساء الجمیالت

، فتكاد األوصاف الظاهرة التي وصفت بها الخیل )رسالة الصاهل والشاحج(أمَّا في 

. فرسال(عند العرب؛ تتفق مع ما ذهب إلیه المعّري في تشخیصه لشخصیة الصاهل   (

؛ )٢٥(، وهي على خالف البراذین)العراب(، وجعله من األنواع األصیلة )٢٤(فوصفه بالكرم

المحاورة سوف نتوصل  الدخول في محاورة جدلیة مع شخصیة الشاحج ومن هذِه لیمهَِّد

.لرمزیة الصاهل في الرسالة 

هذِهإن بدایة العالقة بین الشاحج والصاهل، كانت بدایة غیر متكافئة بینهما؛ ِألَنَّ

العالقة كانت عالقة رغبة بالتواصل من لدن الشاحج تقابلها عالقة نفور من قبل الصاهل، 

بكاره، ویتوضح ذلك من أنف الصاهل من محاولة الشاحج التقرب له  أي عالقة محبٍّ

من قدره العالي له وحطًا نَّ، لذا فإ)٢٦(بادعاء الخئولة، هذا االدعاء الذي عدَّه الصاهل إهانًة

فیه تحقیر وتجریح للشاحج، قائًال على هذا االدعاء ردًا ! زعمت أّني خاُلك؟: ((الصاهل یِردُّ
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غافق ربة من ُسهمة)٢٧(وأین اآلفق من اللئیم َوَلَدْتُه ؟ وما َقرابُة)٢٨(؟ وما بین الشَّربة والصَّ

یدانة إلى الرَّ وال خالة)٢٩(البیدانِة للشیَحِة َعمًَّة ْقلُة .)٣١(...)))٣٠(؟ لیست الرَّ

؟ لیت لساَنه من قبل ((وقوله أیضًا فرسًا من القوم كان یدعو ُأمََّك جاهًال أنَّ َك َأَغرَّ

َخَرسًا والشاحج في كل هذا التحقیر والسخریة مازال یحاول التقرب من )٣٢(...))ذلك ُأشِعَر

إلى : ((مساعدة، قائًالالصاهل، من خالل طلب ال أستودَعك ِرسالًة یا خالي، أْن وقد عزمُت

الَعْدل  بي ُوالَة ، لكن الطرف المقابل یرفض حمل هذِه)٣٣(...))حضرة هذا األمیِر، ِلُتَذكَِّر

وسخریة، قائًال ا أنا فأتَصوَّرك بصورة الكاذِب، وقد راَبني ما ُقلَت: ((الرسالة ویرد بتعاٍل أمَّ

ترضاهفاْجعْل َحَكمًا بهذه الصور وصف لنا السارد شخصیة الصاهل . )٣٤())بیني وبیَنَك

المعصوب العینین ) البغل(األولى صورة الشاحج : ، وهنا نحن بصدد صورتین )الفرس(

في مكانه، واألخرى صورة الصاهل  ومن . صاحب الحریة والمكانة العالیة ) الفرس(المقیَُّد

بین المنزلتین؛ ألن الصاهل أرید به فهمنا لمستوى الحوار بین ا لشخصیتین نرى أن ثمة فارقًا

وأحداث حلب،  للدخول في واقِع أن یمثل فئة معینة واألرجح أنها فئة مجتمعیة تمهیدًا باطنًا

لذا نرى أن وجه الصاهل الخفي إذا ما حملنا صورته على المجاز وتتبع الدالالت الرمزیة، 

وكذلك جسَّم صورة الحسود، والمتعصب لرأیه االي كان یجسم صورة المكابر المتع جتماعیًا

بداللة أن الصاهل في دفاعه عن علو منزلته، كان یضرب . )٣٥(والمطنب في الجدل

من مخزونات الذاكرة العربیة، فیقول  جزءًا تعدُّ القوم : ((للشاحج أمثاًال سیَد وٕاذا دعا العبُد

یرجع لطیم الوج َأْن آمٍن ترضع ولدها من ثدي الُحرَِّةَعمَّه، فغیُر أرادت أْن وٕاذا اَألَمُة ِه

َأَمُلها بالنَّْجِة ُیَردَّ الصاهل نموذجًا. )٣٧()))٣٦(السیدة، جاز َأْن قّدَم جتماعیًاابهذا النصِّ

أي أنه قّدم . تواضعت علیه العقلیة العربیة بما بات ُیعرف بنظریة الطبقات االجتماعیة 

یبدأ السارد على لسان الصاهل االتجاه العام لهذا  الموروث في النص آنف الذكر، ومن ثمَّ

في الهرم  بتذكیر الشاحج بنماذج مجتمعیة حفظتها الذاكرة العربیة، وهي تمثل قمًة

لألمثال، حیث یقول  بـ : ((االجتماعي العربي حتى صارت عندهم مضربًا جلیلَة، (ما ظنَُّك

الراع) )٣٨(ُأخت جسَّاس الُخرشب ُأمُّ(یا خالة ؟ وما قولك في : یِةیدعوها ابُن بنِت

الُمَجدَِّع) )٣٩(الكَملِة الْعبِد بها ابُن وائٍل(یا ُأّمه؟ َأَیرضى : یهتُف یكون خاًال)٤٠()ُكلیُب َأْن

المحتطبة ؟ أم ُیِقرَّ جنایِة) بنو بدٍر(البِن ؟ انظر في ذلك َفُربِّ ُأسرًة على أن یكونوا للحبشِة
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ب یلحظ المتلقي تسلُّح الصاهل بنظریة الطبقات االجتماعیة، كما أنه . )٤١())كنایةلم تأِت

ز على البعد الظاهر، في حین أن الشاحج یحاول تحویل بوصلة االرتكاز نحو البعد  یركِّ

.الداخلي المخفي 

للصاهل أن یكون رمزًا لقد أفضى بنا التأویل، من أن المعري أو السارد، لم ُیرْد

؛ ألنَّه ال یمثل حالة، وٕاّنما رمزیته عند المعري تمثل ظاهرة -كالبغل –عینها لشخصیة ب

جتماعیة قد تكون هویة لمجتمع من المجتمعات، والسیما أن ظاهرة الطبقات االجتماعیة ا

كانت ومازالت قارة في بیئات المجتمعات العربیة، وخطاب الرسالة إنما هو انعكاس لواقع 

أن هذا ا الرسالة متحقق، إالَّ وأسالیبه مما یضفي على نصِّ في صیغِه لخطاب جاء متكتمًا

حاد عن السیاق االخباري المباشر، بل تلبس بالوظیفة التأثیریة التي تدهش المتلقي  أدبیًا جوًا

التأثیریة  تجعله یفتش عن البنیة العمیقة لهذِه .ومن ثمَّ

) :الحمامة(الفاختة –ثالثًا

رتباط ذكر الفاختة بالكذب، لشیوع المثل اتواضع المخزون الثقافي العربي على 

خیالیة . )٤٢())أكذب من فاختة: ((العربي  الصفة عن حكایٍة رتبطت بصوتها اوشاعت هذِه

، قال الشاعر في )٤٣(، تقول ذلك والنخل لم یظهر علیه الطلع بعد))هذا أوان الرطب: ((

كذبها  :صفِة

من فاخ تةأكذُب

لها والطلع لم یبُد

ِب ـــــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــــــــــول وســـــــــــــــــــــــــط الُك تق

طـــــــــــــــــــــــــــــــــِب الرُّ )٤٤(هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا أواُن

مع الشاحج بل اكتفت  –أما في رسالة الصاهل والشاحج، فإنَّها لم تدخل في حواٍر

ذات صبغة فعلیة، متحالفة في ذلك مع الصاهل–لحضورها المتقلص  تنجز أحداثًا ، )٤٥(بأْن

باستغالل عینها في الغمز من أجل إلحاق اإلساءة بالشاحج المعصوب العینین ومحاولتها 

بدت صلتها بالشاحج صلة عدائیة فاعلة قاعدتها المخادعة. إفشال مسعاه  .)٤٦(ومن ثمَّ

بین الصاهل والشاحج،  أّما دورها الذي أراده لها السارد فیتلخص بأن تكون فیصًال

الذي رّشَح)٤٧(دعاء الشاحج مقدرته على النظمافي الخصومة التي نشأت بینهما من  أنَّ ، إالَّ

ذلك بقوله ) الفاختة( إذ كانت حكایة صوتها : ((لتكون حكمًا، هو أحد المتخاصمین معلًال

موزون ُأخرى . )٤٨())ًا، ومن تأمَّل ذلك وجده كما ذكرُتجنسًا إذ : ((هذا من جهة ومن جهٍة
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الشعر  َأن أستعین بها على أحكاِم َأَولیس قد كان السادات إذا اختلفوا . كانت شاعرًة، فأردُت

والفرزدق((في أمر الشعر سألوا عنه  وجریرًا . )٤٩(...))وغیرهم من الطبقة الثانیة )) حساَن

علیهاداأّما  ولكن الشاحج یخالف الصاهل . )٥٠(عاء العامة في كذبها، فالصاهل یراه تخرصًا

عادًال لها على مسرح األحداث كان . )٥١(في ذلك وال یرى فیها حكمًا أول ظهوٍر وذلك ألنَّ

الظلم الذي یمقته المعّري ویحاربه للفسق واالحتیال، ومن ثمَّ .)٥٢(مدعاًة

رتبط بها في اأحداث الرسالة إنَّما جاء بواسطة الرمز الذي ضمن ) الفاختة(إن إدراج 

أبا العالء لم یصف للمتلقي المصادر األدبیة  َأنَّ المخزون الثقافي العربي وهو الكذب، إالَّ

التي صنعت تلك الصور، ولكنه رسم لنا لوحة فنیة متناسقة من العناصر الخیالیة التي 

لذا نرجح أن تقوم داللتها الرمزیة على ِعدَّة . )٥٣(وجدها في الموروث األدبي العربي

ارتباط صوتها بالموزون المقفى، ومن یقول المنظوم ال یتحرج عن الكذب : حتماالت، أولها ا

یكون الشعر أحد مسببات الظلم، والمدونة الشعریة العربیة )٥٤(في الشعر ، ومن ثم یمكن أْن

ِإنَّ: وثانیها . )٥٥(التي حدثت بسبب الشعرتحفظ لنا الشيء الكثیر من المظالم االجتماعیة 

، وربَّما جاءت داللتها )٥٦())بالمطربین وأصحاب اللهو والغناء والرقص((رتبط اداللة صوتها 

كذَّاب، وقیل الفاختة: ((في المنام  آلفٍة، وفي دینها نقصاولٌد ، والمعّري )٥٧())مرأة كذَّابة غیُر

الدالالت  عن مصادر هذِه بعیٍد .في التراث األدبي العربي غیُر

لمجموعة  جتماعیة مردت على الكذب اإن شخصیة الفاختة في الرسالة تمثل رمزًا

والخداع، وتعتمد النمیمة واإلیقاع باآلخر بغیة إیذائه، وهذا النموذج موجود في المجتمعات، 

انعكاس لواقع اجتماعي  .وما رمزیة الفاختة عند المعري إّال

:)٥٨()البعیر(یوب أبو أ–رابعًا

مشهد الناقة في الشعر الجاهلي من المشاهد المتكررة في القصیدة العربیة، وقد  لعلَّ

المشاهد على اختالف رسومها وصورها  .اعتادت الذائقة العربیة المتلقیة على استیعاب هذِه

مشهد الناقة  من درس القصیدة الجاهلیة على َأنَّ تغّلب ) األنثى(یكاد یتفق أغلُب

للهاجرة)الذكر(على مشهد  المعري في رسالة الصاهل . )٥٩(؛ ألنَّها أكثر تحمًال لكنَّ
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والشاحج یختار بعیرًا، على خالف ما تواضعت علیه العقلیة األدبیة العربیة، ُترى ما سبب 

هذا االختیار ؟

سلبي اتجاه الشاحج، الذي رفض حكومت الفاختة كان لها دوٌر أنَّ ها لِما ذكرنا آنفًا

اشتهرت به من الكذب، مما جعلها تعكس الحوار الذي دار عنها بین الصاهل والشاحج، 

عن الشاحج، وهي بهذا الفعل  جعلت قول الصاهل عن وصفه البعیر بالجهل محكیًا ومن ثمَّ

على الشاحج، مما جعل البعیر یهاجم الشاحج دون  وحقدًا السلبي مألت صدر البعیر غضبًا

الشاحج ویصفه بسفه الحلم وخفة الوزن والطیش. )٦٠(سابقة بینهما یضجُّ ؛ ألنَّ)٦١(ومن َثمَّ

یلقى على  البعیر لم یلتفت إلى ما هو متوارث عن كذب الفاختة؛ كونه سریع االنقیاد ِلَمْا

ثورة البعیر تهدأ بعد تبصیر الشاحج له، ویبادر لالعتذار من هذا . )٦٢(مسامعه أّن إّال

.)٦٣(السفه

المتلقي الصفات السلبیة التي وصف بها البعیر في الرسالة، ومن هذه یلحظ

ومرد ذلك الوصف لما حوته الذاكرة العربیة من معرفٍة. خفة الحلم، وسرعة الهیاج : الصفات

بسرعة الصولة : فهذا الجاحظ في كتاب الحیوان یصفه . لسلوك البعیر حصرًا

الجمل إذا هاج )٦٤(والغضب یدنو من هجمته((للسفاد ، كما أنَّ وال إنسانًا جمًال )٦٥())ال یدُع

الحلم أي قلَّة العقل((والجمل على ضخامته  )٦٦())مطواع ذلیل لبني البشر، كما یتهم بخفِة

:حتى أن العباس بن مرداس قال في صفاته 

ُلبٍّ ــــیِر ــــــــ البعیر بغــــــــ ـــــلقد عظُم البعـــ بالعظِم ــــیُرفلم یستغِن ــــــــ )٦٧(ـــ

اختیار المعّري للجمل دون الناقة ضمن أعالم رسالته، جاء للدور الذي لعبه  إنَّ

عقله،  البعیر في القصة؛ فمحاورة الشاحج مع البعیر الجدلیة، تظهر سطحیة البعیر وخفَِّة

الحجة بالحجة دون التفكر باألبعاد الباطنة لكالم الشاحج وبموازنة هذِه، )٦٨(وعجالته على ردِّ

رمزیة شخصیة : السطحیة الحواریة مع صفات البعیر، یمكننا القول  في أحداث ) البعیر(إنَّ

إذا ما  من السلوك اإلنساني أیضًا الرسالة التي قرنها السارد بالسفه وِقلَّة الحلم، تمثل نموذجًا

لنا غایة المبدع باالستدالل البنیوي العمیق، بداللة الظاهر  لمعري یرید من هذا الحوار وا. تأوَّ

أن بعض البشر یسلك سلوك البعیر نفسه إذا ما سحر بظاهر الكالم دون ) الشاحج والبعیر(

ومن سیر الحوار السردي بین الشاحج والبعیر نلحظ . التفكیر العقلي والمنطقي بمكنوناته 
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مغایر یزاوج بین لوٍبرغبة عند المعّري باستعراض مقدرته اللغویة وسعة ثقافته؛ لمتلقیه بأس

.جتماعیة والتعلیمیة الغایة اال

:)٦٩(الضبع- خامسًا

عمَّا اشتهرت  ال تكاد صفات الضبع التي رسمها أبو العالء في الرسالة تفترق كثیرًا

، كما إنَّها اشتهرت بالِخسَّة )٧٠(فیه عند العرب، فقد ُعدَّت الضباع من محّمقات البهائم

عامر)٧١(الموتى طالبة طعامهاوالدناءة لنبشها قبور  ، وهذه )٧٢(، وتكّنى ُأنثى الضبع بُأمِّ

.الصفات تتوافق مع ما ذهب إلیه المعّري من توصیفات لها 

الذي ُأنیط ألُنثى الضبع في الرسالة، یكاد یكون مختزًال وجدلیة التحاور بینها . إنَّ

الشاحج كبیر؛ وذلك ألنَّ قد نعتها بالحمق قبل أْنوبین الشاحج كانت مختصرة إلى حٍد

. )٧٣(یجیبها عن أسئلتها الساذجة، فكانت اإلجابة بصیغة الهزء والسخریة منها ومن طرحها

إلیصال رسالته إلى والي حلب  هذا من جانب ومن جانب آخر إنَّها قدمت للشاحج عرضًا

ملتویة على خالف ما یریده الشاحج، فتقول  ((بطریقٍة من كالب :  ) َلَبَح(َولي صدیٌق

في اللیالي المقمرة، وبینه وبین بعض كالب الصید َمودٌة إليَّ. حرسها اُهللا، یخرج إليَّ فَأْلِق

إلى صدیقه من الكالبِ  الصائدِة، ُیْلِقه ذلك إلى  ، ُیْلِقه الكلُب ما ترید، ُأْلِقه إلى الَكْلب الحلبيِّ

لك ما في نفسك خیرًا: ((علیها بیأٍسفیقول الشاحج رادًا. )٧٤())البازي فیبلُغ إنَّ. ُجزیِت

َلَبعیٌد الشاحج مساعدة . )٧٥(...))إسناَدِك له لبعد اسنادها بسبب ) الضبع(وهنا یرفُض

أبا العالء  الیأس في مسعاه هذا من جانب، ولعلَّ قد –من جانب آخر –حمقها وبلوغه حدَّ

لیرمز به إلى مصاعب الوصول إلى ) على لسان الضبع(تعمد إبراز هذا المسلك المعقد 

.بالطات الحكام 

الضباع اتصفت بالخسة والدناءة والحمق والمراوغة، وهذه الصفات إذا ما  قلنا إنَّ

عكسناها على الواقع المعیش والسیما الواقع االجتماعي الذي نوهنا إلیه في التمهید، فمن 

المعري  وما اختصار المعري . غیر المستغرب أن تجد هذا النموذج في العصر الذي أظلَّ

هذا النموذج ال یستحق الجدل )) الضبع((لمشهد  في الرسالة على خالف مشهد البعیر؛ َألنَّ

.واإلصالح؛ ألنه ُجبل على الخِسة والدناءة 
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من لقد وّظف المعري هذا الموروث في تصویر خسة البشر، الت وطأًة ي عدَّها أشدَّ

من البشر، هذا البشر الذي  كّنى بها عن نمٍط الضباع وما صورة الضبع عنده إال رموزًا

ف تراثه الفكري ویكیل علیه التهم واألباطیل، لقوله  : یخشى منه المعّري ویخاف أن یحرِّ

خسة الضبع، ، وما تنبأ به المعري في مشهد )٧٦())وكأّني بها تزاحم الكالب على أوصالي((

شتى، منها الفسق واإللحاد والكفر وفساد  حصل في حیاته وبعد وفاته، فقد نعت بنعوٍت

.)٧٧(العقیدة

:شخصیة الثعلب –سادسًا

لنفسه وظیفة  من خالل تصاعد األحداث یظهر الثعلب في المسار القصصي، متخذًا

فهو من ناحیة یعدِّل من وضعیة وقد بدأ دوره في البناء الفني مزدوج. ((المخلِّص أو المنقذ  ًا

البطل فیجنبه السقوط إثر الشعور بالفشل ویبعث فیه األمل بعد الیأس، وهو من ناحیة ُأخرى 

المقررة منذ البدء فیدفع بها إلى مسالك جدیدة ومن خالله سوف )٧٨())یغیِّر وجهة القصِّ

.یخوض السارد في أحداث حلب 

وعلى خالف باقي األعالم الحیوانیة التي درسناها نجد أن العالقة بین الشاحج 

التضحیة من لدن الشاحج والتنازل عّما یملك  والثعلب اتسمت باالنسجام حتى بلغت حدَّ

لك : ((لفائدة الثعلب، وهو من فرط تسامحه یقول  وصیَّتي ألوصیُت الِمْصَر ولو قبلت كالُب

َمْني،  من لحمي بأطیب ِبضعٍة ، وهذا االنسجام بینهما جاء بعد أن )٧٩(...))ال بل بالثُُّلِت

یئس الشاحج من جمیع الحیوانات التي رفضت بدورها إیصال مظلمته إلى الحضرة العالیة 

اهللا (( على أمِر ، لكن الثعلب بمقدرته اللغویة )٨٠(...))والیأس إحدى الراحتین وصبرُت

طاق ضیق َتمْثل بالقسم األول من الرسالة، إلى نطاق وحنكته استطاع نقل األحداث من ن

في : ((أوسع وَأرحب من خالل قول السارد  ًة فبینما الشاحج یناجي الضاِبَح، سمعا َلجَّ

؟: الِمصِر، فیقول الشاحج  یا ثعاَل لنا الخبَر ، إن هذا االنفتاح في القصَّ)٨١())أال تعلُم

، ))بئر الماء في معرة النعمان((المغلق أفضى إلى التخلص من حدود المكان الضیق و 

وكذلك تنازل الشاحج عن مسألته الذاتیة المحدودة والمنحصرة في إبالغ رسالته أو مظلمته، 

لندخل في صلب حیاة الجماعة البشریة، التي تطرح قضایاها الموضوعیة ووجودها المهدد 
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األول، المتضمن أيُّوالسؤال المحوري الذي قامت علیه الرسالة في القسم. حضاریًا

الشخصیات الحیوانیة یضطلع بحمل الرسالة إلى األمیر، قد تالشا وذهب أدراج الریاح، 
وتحول السؤال في القسم الثاني إلى كیفیة التصرف أمام تهایج الروم وعجز العرب عن الصدِّ

.والمقاومة 

من ح مهمًا یث البنیة إن ظهور شخصیة الثعلب على مسرح األحداث، كان ظهورًا

والداللة، بداللة المساحة النصیة التي استغرقها الحوار معه، والتي امتدت حتى نهایة الجزء 

.الثاني من الرسالة 

النقص الذي  شتكى منه الشاحج، والمراد له أن ینجز اإن رمزیة الثعلب جاءت لسدِّ

كان یمتلك عنصري المعرفة –ومن خالل سیر األحداث –وظیفة تكمیلیة؛ ألن الشاحج 

ثالث وهو القدرة،  واإلرادة، ولكنَّه بسبب الحجاب الموضوع على عینیه كان بحاجة لعنصٍر

التي كملت بقدوم الثعلب، الذي بات ینقل تفاصیل األحداث لمسامع الشاحج؛ كونه متنقًال

عن األخبار التي یعجز الشاحج َتَوكُُّفَهْا باحثًا الثعلب یمثل شخصیة فكان . في الِمْصَر

.المزود أو المانح لیساعد البطل على تخطي المعضالت 

إذن شخصیة الثعلب في الرسالة هي شخصیة مكملة لشخصیة الشاحج لحالة 

االنسجام والتوافق بینهما من حیث تطابق الرؤى، لما یحدث في البلد، وكذلك التوافق الثقافي 

.ة واألدب لكلیهما، والسیما تمكنهما من أوابد اللغ
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:خاتمة البحث 

بثقافة السارد،  على لسان الحیوان في الرسالة جاء مطبوعًا القصَّ نخلص من أنَّ

ومناظرات وصوٍر، وقواعد فلسفیة  وأقواٍل والحیوان في الرسالة لم ینطق بما نطق من ِحكٍم

؛ ألن الرسالة إنَّما كتبت ألشخاص  بما أراده مبدع النصَّ مخصوصین، سواء وأخالقیة، إالَّ

وسیاق الحال یوحي بأنَّها تهتم . أو متلقي نصوص المعري ) كما في ظاهرها(عزیز الدولة 

.بالمخاطب؛ ألنها تنطق بالحكمة اإلنسانیة 

ا وجه الشخوص الحیوانیة الخفي، أو دالالتها الرمزیة، فیمكن تلخیصه اعتمادًا أمَّ

اهل جسم نموذج الحسود المكابر فالص. على الظواهر المهیمنة في سیر األحداث 

المتعصب لرأیه والمطنب في الجدل، وقد مثل فئة مجتمعیة، وكانت الفاختة تمثل رمز الفئة 

المجتمعیة المخادعة التي تعتمد على النمیمة، فیما جاءت رمزیة البعیر مجسدة للفئة غیر 

ا األدبي أو المترویة والتي تهمل إعمال العقل، وال تستطیع أن تحافظ على موروثه

عامر فإنها مثلث فئة من الناس اتصفت بالخسة والدناءة التي  الحضاري، والضبع أو أمَّ

ورمزیة الثعلب تجلت بثقافته التي توازي ثقافة بطل . تشوه صورة اآلخر حتى بعد مماته 

، )الشاحج(فجاءت شخصیته مكملة للنواقص التي كان یشتكي منها ) الشاحج(القصة 

نكاد نطمئن من أنه صورة مطابقة ألبي العالء المعري ) الشاحج(بطل القصة وبالعود على 

:نفسه من خالل القواسم المشتركة اآلتیة 

في محبسه االختیاري -١ واحد، متمثًال .اإلقامة في مكاٍن

في حالة العمى : تخمیر العینین -٢ .متمثًال

.سعة االطالع وخاصیة الحفظ -٣

.اعتماد السخریة -٤

.كسبي والتحامل على متعاطیه نقد الشعر الت-٥

.الهدف االصالحي للمجتمع -٦

النقاط وغیرها تكاد تكون من ثوابت أدب أبي العالء المعّري، رغم  ختالف اإن هذِه

أو نثرًا .طرق التعبیر عنها شعرًا
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:ھوامش البحث 
.٥٠٠: الرسائل األدبیة ودورها في تطویر النثر العربي القدیم )١(
.٢١٦/ ٢: رسائل الجاحظ، تحقیق عبد السالم هارون )٢(
–١٦٤/ ١: الحیوان في األدب العربي، شاكر هادي شكر : ، وینظر ٣٧٨–٢١٦/ ٢: رسائل الجاحظ : ینظر )٣(

١٦٥.
.١٦١/ ١: مجمع األمثال )٤(
.٤١٨/ ٢: المصدر نفسه )٥(
.١٦٠/ ٣: كتاب الحیوان )٦(
) .تفل(تغّیر الرائحة، القاموس مادة : التِفل )٧(
) .َقَهَل(القاموس مادة : الذي لم یتعهد جسمه بالماء، ولم ینظفه، وهنا یقصد المداوم على الوسخ : القهل )٨(
.٩٩–٩٨: حج رسالة الصاهل والشا)٩(
طویلة عن حالة مع بني البشر، ویصور ١٠٨–٩٨: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )١٠( ، وهنا یروي الشاحج قصًة

.لنا جالدته وقدرته على تحمل قسوة من یستعمله ویستعین به 
.٨١: عبد القادر زیدان . قضایا العصر في أدب أبي العالء المعري، د: ینظر )١١(
.٣٠٤/ ٢: ل الجاحظ، تحقیق هارون رسائ)١٢(
.٦٧: أبو العالء المعري أو متاهات القول، عبد الفتاح )١٣(
.٩٠: رسالة الصاهل والشاحج )١٤(
.٩٧–٩٦: المصدر نفسه: ینظر )١٥(
.١٠١: المصدر نفسه : ینظر )١٦(
.٢١٦و٢١٤: المصدر نفسه : ینظر )١٧(
.٢٠٦: المصدر نفسه)١٨(
.٢٠٤/ ٧: كتاب الحیوان : ینظر )١٩(
.٢١٤/ ٥، ١٧٤/ ٢: المصدر نفسه : ینظر )٢٠(
.٢٣١/ ٤: المصدر نفسه : ینظر )٢١(
.٢٤٥/ ٥: المصدر نفسه : ینظر )٢٢(
.١١٩: حسین جمعة . مشهد الحیوان في القصیدة الجاهلیة، د)٢٣(
والعتیق الكریم من كل شيء ، وسمیت ) العتیق(الخیول هو ، والكریم من٩٢: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٢٤(

حیاة الحیوان الكبرى، : الكعبة البیت العتیق؛ لسالمتها من عیب الَرقِّ؛ وألْنها لم یملكها ملك من الملوك الجبابرة قط، ینظر 

.٢٧٣/ ٣: للدمیري، تحقیق إبراهیم صالح 
.٩٣: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٢٥(
.١١٣–١١٠و٩٦: المصدر نفسه: ینظر )٢٦(
، )البخل(الخامل والنائم، ویرید بها هنا: ، والغافق )أفق(الذي بلغ غایة في الكرم والفضل، القاموس مادة : اآلفق )٢٧(

) .غفق(القاموس مادة 
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بة )٢٨( بالضم : ، الُسْهَمُة)ّصّرب(مادة اللبن الحامض، القاموس : ، الّصربة )شَّربة(الماء والحلیب، القاموس مادة : الشرَّ

) .السَّْهم(تعني القرابة، القاموس 
یدانة )بید(الحمارة الوحشیة، القاموس : البیدانة )٢٩( ید(الریح لینة الهبوب، القاموس مادة . ، والرَّ ) .الرِّ
) .شیخ(بنت صغیر القاموس : ، اغلشیخة )رقل(الثخلة فاتت الید، القاموس : الرقلة )٣٠(
.١١٠: رسالة الصاهل والشاحج )٣١(
.١١٣: رسالة الصاهل والشاحج )٣٢(
.٩٦: المصدر نفسه )٣٣(
.١٩٤: المصدر نفسه )٣٤(
.١٢٥: ینظر البنیة القصصیة في رسالة الصاهل والشاحج )٣٥(
) .نجج(ستقبال الرجل بما یكره، وردك إیاه عن حاجته، القاموس مادة ا: النَّجة )٣٦(
.١١٤: رسالة الصاهل والشاحج )٣٧(
، تحقیق عبد السالم العربأنسابوائل وأخت قاتله جساس ، جمهرة جلیلة بنت مّرة بن ذهل الشیباني، زوج كلیب)٣٨(

.٣٢٥، ٣٢١: هارون 
للمثل ، كما أنَّها صارت مضربًا٢٥٠: العربأنساب دت الكملة لزیاد العبسي، جمهرة فاطمة بنت الخرشباألنماریة، ول)٣٩(

.٣٣٧/ ٣: مجمع األمثال : ، ینظر ))أجب من فاطمة بنت الخرشباألنماریة: ((عند العرب 
.٣٢٣: كلیب وائل بن ربیعة بن الحارث، سید بني تغلب ومضرب المثل بعزته، جمهرة األنساب )٤٠(
.١١٤: رسالة الصاهل والشاحج )٤١(
.٣٦٤/ ٢: مجمع األمثال )٤٢(
/ ٢: سن محمود مرسي الُنمیري ، ودنیا الحیوان في التراث العربي ، ح٣٣٣/ ٣: حیاة الحیوان الكبرى : ینظر )٤٣(

٦٨.
.١٧٣/ ٢: ، والمستقصى في األمثاَل٣٦٤/ ٢: ، ومجمع األمثال ٤٩٠: البیتان بال نسبة في ثمار العلوب )٤٤(
.٢١٨: ، الصاهل والشاحج ))لفاختةوأعانته على أذیتي ا: ((بداللة قول الشاحج )٤٥(
.١١٤: البنیة القصصیة في رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٤٦(
.١٥٦: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٤٧(
.١٩٥: المصدر نفسه : ینظر )٤٨(
.١٩٩: رسالة الصاهل والشاحج)٤٩(
.المصدر نفسه ، والصفحة : ینظر )٥٠(
.١٩٨: المصدر نفسه  : ینظر )٥١(
.٢٠٧: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٥٢(
.٥٠٠: الرسائل األدبیة ودورها في تطویر النثر العربي القدیم : ینظر )٥٣(
.١٩٩: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٥٤(
إرهابیًا، قراءات في خطابات شعریة سالبة، د: ینظر )٥٥( .٦٧–٦٤: رحمن غركان . الشعر فاعًال
.٣٣٨/ ٣: الحیوان الكبرى حیاة )٥٦(
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.الجزء والصفحة نفسها : المصدر نفسه )٥٧(
یجسد العبیر النموذج الثالث من الشخوص الحیوانیة في الرسالة، وهو یحتل المرتبة الثانیة من حیث المساهمة في )٥٨(

.٣٨٤–٢١٦: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر . النص القصصي 
، وسلوك الحیوان في الشعر الجاهلي، سعد عبد الرحمن، رسالة ١٧٤: القصیدة الجاهلیة في الحیوانمشهد : ینظر )٥٩(

.٣٩٩–٣٩٨: دكتوراه 
.٢٠٧: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٦٠(
.المصدر نفسه ، والصفحة : ینظر )٦١(
.٢١١: رسالة الصاهل والشاحج: ینظر )٦٢(
.٢١٧: المصدر نفسه : ینظر )٦٣(
.٢١٣/ ١: كتاب الحیوان : ینظر )٦٤(
.٥٤/ ٤: المصدر نفسه )٦٥(
.١٧/ ١: دنیا الحیوان في التراث العربي )٦٦(
.١١٥٥: رزوقي مالحماسة للدیوان شرح )٦٧(
ظاهر الكالم وسطحیه وغاب عنه عمیقه )) َزِعْمَت((بلحاظ أن الفعل )٦٨( وخمسین مرة، ألن البعیر لم یدرك إّال تكرر أربعًا

وعشرین مرة )) إنَّما عنیُت: ((وفي مقابل ذلك، تكررت على لسان الشاحج الجملة التصحیحیة . وخفیه  : ینظر . ثالثًا

.١١٥: لبنیة القصصیة في رسالة الصاهل والشاحج ، بشیر الوسالتي ، وا٣٨٤–٢١٦: رسالة الصاهل والشاحج 
) .َضُبَع(القاموس مادة : لفظ یقع على الذكر واألنثى ویجمع على ضباع : الضبع )٦٩(
.٤١٠: ، والصاهل والشاحج ٣٨/ ٧: الحیوان : ینظر )٧٠(
.٣١١: مشهد الحیوان في القصیدة الجاهلیة : ینظر )٧١(
.٤١٠: ، ورسالة الصاهل والشاحج ٨١/ ٢: حیاة الحیوان الكبرى : ینظر )٧٢(
.٤١٢–٤٠٩: رسالة الصاهل والشاحج : ینظر )٧٣(
.٤١٢: رسالة الصاهل والشاحج )٧٤(
.المصدر نفسه ، والصفحة )٧٥(
.٤١٣: رسالة الصاهل والشاحج )٧٦(
إلى الكثرة من منافقي عصره وأدعیاء علمائه، وهو یقول عن نفسه )٧٧( محسودًا، ُمْبَغَضًا أنا ((لقد كان أبو العالء رجًال

.٤٨٣: تعریف القدماء بأبي العالء، من كتاب االنصاف والتحري البن العدیم : ، ینظر ))شیخ مكذوب علیه
.١١٨: البنیة القصصیة في رسالة الصاهل والشاحج )٧٨(
.٤١٣: رسالة الصاهل والشاحج )٧٩(
.٤١٢: رسالة الصاهل والشاحج )٨٠(
.٤١٥: المصدر نفسه )٨١(
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:مصادر ومراجع البحث 

- أبو العالء المعري أو متاهات القول ، عبد الفتاح كیلیطو ، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ·

.٢٠٠٠، ١المغرب ، ط

الصاهل والشاحج ألبي العالء المعري ، بشیر الوسالتي ، دار البنیة القصصیة في رسالة ·

.١٩٩٩، ١االتحاف ، تونس ، ط

طه حسین ، وتحقیق عبد السالم هارون وآخرون ، . تعریف القدماء ألبي العالء ، بإشراف د·

.١٩٧٥منشورات الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

ت (ي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النیسابوري ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ألب·

.محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف بمصر : ، تحقیق ) هـ٤٢٩

جمهرة أنساب العرب ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم االندلسي ، تحقیق وتعلیق عبد ·

.٥القاهرة ، ط–السالم محمد هارون ، دار المعرف بمصر 

، تحقیق إبراهیم ) هـ٨٠٨ت (حیاة الحیوان الكبرى ، لكمال الدین محمد بن موسى الدمیري ·

.٢٠٠٥، ١سوریا ، ط–صالح ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق 

، ١الحیوان في األدب العربي ، شاكر هادي شكر ، مكتبة النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط·

١٩٨٥.

وان في التراث العربي ، حسن محمود مرسي النمیري ، منشورات الهیئة العامة السوریة دنیا الحی·

.٢٠٠٨للكتاب ، دمشق ، 

عائشة عبد الرحمن ، دار : ، تحقیق ) هـ٤٤٩ت (رسالة الصاهل والشاحج ألبي العالء المعري ·

.١٩٨٤، ٢المعارف بمصر، القاهرة ، ط

صالح بن . ، د)مشروع قراءة شعریة(ثر العربي القدیم الرسائل األدبیة ودورها في تطویر الن·

.٢٠٠٧، ٢رمضان، دار الفارابي ، بیروت ، لبنان ، ط

عبد السالم محمد هارون ، : ، تحقیق ) هـ٢٥٥ت (رسائل الجاحظ ، عمر بن بحر الجاحظ ·

.١٩٦٤منشورات مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

، نشرة أحمد أمین ) ه٤٢١ت (حمد المرزوقي شرح دیوان الحماسة ، ألبي علي أحمد بن م·

.١٩٩١، ١وعبد السالم هارون ، دار الجیل ، بیروت ، ط

إرهابیًا· قراءات في خطابات شعریة سالبة ، د رحمن غركان ، دار رند للطباعة / الشعر فاعًال

.٢٠١٠، ١والنشر ، دمشق ، ط
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. ، تحقیق وتقدیم د) هـ٧١٨ت (دي القاموس المحیط ، للعالمة محمد بن یعقوب الفیروز آبا·

.٢٠١٠، ٢یحیى مراد ، مؤسسة المختار للتوزیع والنشر ، القاهرة ، ط

عبد القادر زیدان ، منشورات الهیئة المصریة . قضایا العصر في أدب أبي العالء المعري ، د·

.١٩٨٦العامة للكتاب ، القاهرة ، 

عبد السالم محمد هارون ، : ، تحقیق ) هـ٢٥٥ت (كتاب الحیوان ، عمر بن بحر الجاحظ ·

.١٩٦٥، ٢مطبعة الباب الحلبي ، مصر ، القاهرة ، ط

مجمع األمثال ألبي الفضل أحمد بن محمد المیداني ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، ·

.٢٠١١لبنان ، -منشورات المكتبة العصریة ، بیروت 

، مطبعة دائرة المعارف ) هـ٥٣٨ت (المستقصى في أمثال العرب ، جار اهللا الزمخشري·

.١٩٦٢العثمانیة بحیدر آباد ، الهند ، تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعید خان ، 

-حسین جمعة ، دار رسالن للطباعة والنشر ، دمشق . مشهد الحیوان في القصیدة الجاهلیة ، د·

.٢٠١١، ١سوریا ، ط

:الرسائل الجامعیة 

دراسة في المضمون والنسیج الفني ، سعد عبد الرحمن ، / ر الجاهلي سلوك الحیوان في الشع·

.هـ ١٤٢٦رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، 

Abstract Search:
Means this research in animal characters that played a starring role in

the message Alsahl and Cahj; because Abu Ala Interview in the letter to
the rules of the words humans, but animal voices. Making us believe that
these animals are speaking in the letter are only symbols for human beings
only to persons or only too human for a class representing a particular
society.

So search came revealing these connotations of Avatar creator of the
text itself, and the era in which he lived and the events of the message.
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