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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 ]عضو هيئة التدريس، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة طهران[ 

 

 الملخص: 

ّیة  ي مجال االحضارة وسمو اإلنسان نحو تکامل البرسر
اثیة الهاّمة والغنّیة فز ،أحد المصادر الي  األدب والشِعر الجاهىلي

ه ما زال فيه ما يخدم اإلنسانّية، 
ّ
ي تناولت الموضوع إال أن

ة الدراسات الت  ، وعىل الرغم من كير ي مجاالت شت ّ
  و فز

ّ
یعد

ي قد الملهم وبال منازع لکل إنسان عىل وجه ا
، ومن هنا تنبثق أهمّية البحث، وأنا ال أدغي أئز

ً
ألرض إذا وعاه جّیدا

ي نظرة تأملّية لهذا  
 الدراسة قد حاولت أن تلق 

ّ
ي األمر أن

ي أحد إلیها، بل کل ما فز
ي هذه الدراسة، ولم یسبقتز

أصبت فز
وال مستقبل ل  من ال تراث له ال حاضز

ّ
ه وکما یقال: إن

ّ
اث، ألن ه. محورهذه النظرة التأملّیة هو الزخم الهائل من الي 

ز هذه الدراسة وبشکل خاص"إنسانّیة األدب وأدب اإلنسانّیة" كالتوحيد واإلباء والشجاعة   ، لتبي ّ العرص الجاهىلي
والعفة والعدالة والصير والحلم، وذلك قبل ظهور اإلسالم. ثم حاول الباحث دراسة البعض مّما طرحه شعراء ذلك 

وقیمه   ي 
اإلنسائز اث  تنمیة الي  اإلنسان عىل  ساعد  الذي  وإرشاد،  وموعظة،  وفکرة،  وتجربة،  من حکمة،  النبیلة، 

ي الدراسة األدبّیة، وذلك لتعرض 
ر، ویعتقد الباحث أن هذه الجوانب لها األهمّیة فز

ّ
الحضارةا إلنسانّية بشکل مؤث

 .
ً
ي الوقت أكير مّما كان سابقا

 إنسانّية اإلنسان للخطر فز

اث، الشخصانّية، اإلنسانّیةاأل  الکلمات الرئیسیة:  ،الي   ، اإلنسان دب، الجاهىلي
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ْ
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ي األوعية ا
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]The humanity of literature and the literature of humanity (the poetics of the pre-

Islamic heritage as a model) [ 

Researcher : 

]Jahad feyzoleslam[ 

]Faculty Member, Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran [ 

Abstract: 

Pre-Islamic literature and poetry are among the important and rich heritage sources in the field of 

civilization and human transcendence towards the integration of humanity in various fields. Here the 

importance of the research emerges, and I do not claim that I succeeded in this study, and no one 

preceded me in it. Rather, all that the study tried to shed a contemplative look at this huge momentum 

of heritage, because as it is said: He who has no heritage is neither present nor future 

The research focuses on the pre-Islamic era. This study specifically explains the "humanity of literature 

and the literature of humanity" such as monotheism, rejection, courage, chastity, justice and patience 

before the advent of Islam 

Then the investigator tried to study some of what the poets of that human heritage and its noble values 

put forward in terms of wisdom, idea, preaching and guidance, which helped man to develop a 

civilization for humanity 

Key words: Literature, Pre-Islamic, Heritage, Personality, Humanity 

 :مقدمة

، وذل  يختلف اثنانال        ي اث يعد أحد المصادر األساسّیة لدراسة األدب العرئر  ِشعر الي 
ّ
اث القدیم بما    كأن

 الي ّ
ّ
ألن
ّیة. وال ش ِ

ي الحضارة البرسر
 فز
ً
ا  رصانة واألعمق تأثي 

 وولغته والفاظه األکير
ً
ة وتنّوع   كفیه الِشعر هو األغتز أدبا ي کير

فز
من   اث مازال بحاجة إىل الکثي  ي ذلك، ولكن ِشعر الي 

ي الكالم عن جوانب شت ّ فز
ي استفاضت فز

البحوث والدراسات الت 
 متفاعلة  التأمالت الع

ً
ي ذاتا

ائر ي تخدم إنسانّیة اإلنسان، ولّما کان الشاعر الي 
میقة وکشف المزید من خبایاه وکنوزه الت 

 ، ّیة والنموذج الذي یحّب اتباعه وتقلیده الکثي  ز الذي ال ینضب للبرسر اثّیة المعي 
مع المجتع، وتعد القصیدة الي 

سیخ إی اث الذي ساهمت الدیانات والحضارات بي   للفائدة. هذا الي 
ً
 جابّیته وتوسیعها فيما بعد حرصا

ي       
الت  ي 

ائر الي  األدب  ي 
فز اإلنسانّیة  األبعاد  من  المزید  لکشف  اثّیة  الي  النصوص  تتبع  خالل  ومن  الباحث  ویروم 

ي لهذه الدراسة یبدأ منذ العرص الجاهىلي إىل أوائل 
ّیة، والنطاق الزمتز  البرسر

ي تحرصزّ
ساهمت مساهمة ملحوظة فز

اإل  والقدرة الحضارة  المنهجّیة  الوقت والجهد والحنکة  فیه إىل کفایة من  البحث  تحتاج عملّیة  سالمّیة، وقطعا 
القصيدة   من  الشعرّیة  النماذج  بعض  بدراسة  یتعلق  لبحث   لهذا  اآلخرالموضوغي  والنطاق  المناسبة،  األدّبة 

إ وأثر  هم؛  وتعابي  وأفكارهم  ورؤاهم   المتنوعة  الشعراء  وبواعث  ّیة  الجاهلّية،  البرسر المجتمعات  ي 
فز نسانیتها 

ي دراسة ال تتجاوز بعض الصفحات، ولکن 
 فز
ً
 وممکنا

ً
ها، وبالطبع تتّبع هذا الموضوع ال یراه الباخث سهال وتحرصز

 الشعر لم یزل یعد  
ّ
ي أختیار بعض النماذج والمختارات الشعرّیة، حیث أن

ر الکل ال یمنع تقدیم الجزء ولذا ینبغز
ّ
تعذ

، ومن هنا تتضح أهمّیة البحث ألنها تتصل بإنسانّیة اإلنسان. أبرز الفنون األدب 
ً
 ّیة أثرا
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مشکلة البحث وأهداف الدراسة

اثّیة، وذلك لتبدأ الدراسة لما وصل إلیه من ِشعر         ي النصوص الي 
تتّبع الباحث المصادر الشعرّية لیجد ضالته فز

ة. المشکلة لیعرف کبف تعام  ،یتعلق بإنسانّیة األدب وأدب اإلنسانّیة ي تلك الفي 
ل الشعراء مع هذه الصفة األساس فز

اکیب والمفاهیم  ي اللغة والي 
اث هو شبح یکتنفه الغموض والغمور وذلك فز األسااس هي رؤیة البعض بأن شعر الي 

 ویضاعفها ُبعد الزمان واضمحالل واندراس المکان، وانتحال الشعر کذلك 
ً
 یزید المشکلة تعقیدا

ً
، أیضا ز والمضامي 

اج األفکار والرؤیة بالجد والهزل، واألساطي   ز
ي امي 

 أهل االختصاص، وتظهر النتیجة فز
ً
ي وأحیانا

وهذا الذي یکّبل المتلق 
اث أن یتهم بأثارة الحروب والرصاعات والفتك دون رحمة، فهو أدب بعید عن  ، مّما جعل شعرالي 

ً
ا بالتکهنات کثي 

ز وتحدید وتحلیل  بعض هذه األمورإنسانّیة اإلنسان وإنسان اإلنسانّیة، ولذا ته من خالل  دف الدراسة إىل تبیي 
 الدراسة تحاول األجابة عىل األسئلة التالّیة: 

ً
 دراسة النصوص الشعرّیة، أیضا

 أسئلة البحث 

اث وخاصة المغمور     إىل ما سبق ومن خالل تتبغي  مصادر الي 
ً
ي األسئلة اآلتیة:   منهاستنادا

حدد مشکلة الدراسة فز
ُ
 ت

هذا ما  -1 ُیدرس  أن  یمکن  وکیف  اإلنسانّیة؟  وأدب  األدب  إنسانّیة  دراسة  من   
ً
وإنسانّیا  

ً
أدبّیا ي 

نجتز أن  یمکن  ذا 
 الموضوع؟

 کیف تعامل شعراء الجاهلّیة مع القضایا اإلنسانّیة؟ هل کان الشاعر یصب الزیت عىل نارالحروب فقط؟   -2

اث؟ما أبرز السلبّیات الت  ي تعد من المظاهر الالإنس  -3    انّیة؟ وکیف کانت ف  ي أفکار شعراء الي 

 کیف ح اول األدب إرتق  اء أخالقّیات المجتمعات م  ن خالل األهتم ام بإنسانّیة اإلنس ان؟  -4

اث؟ وکیف تعاملت معها الحضارات؟ -5 ي شعر الي 
ي إنسانّیة اإلنسان فز

 ما األزمة فز

اث اإلنسانّیة؟  شِعرالهام ة واألس اس ف  ي إیجابّیة  ما أهم المح اور -6  الي 

 هل استط اع الشعراء الدفاع ع ن إنس انیة اإلنسان وکیف؟ -7

 والشعراء ف   ي الحضارات؟ کی ف أس هم الِش عر  - 8

 إلیه ا الش عراء؟ م ا الحلول الت    ي أش  ار - 9

 ما ه ي إنسانّیة اإلنسان؟ - 10

 فرضیات البحث 

 تفّتض هذه الدراسة: 

. أن یکون  - 1
اث قد أهتم بإنسانّیة اإلنسان أکير من إهتمامه بالحروب، وب  هذا قد مّهد الطریق للتحرصزّ  ِشعر الي 

اث الجاهىلي هي إنسانّیة أکير مّما تکون أدبّیة.  -2  أن وظایف شعراء الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 منهجّیة البحث 

ي        
بع الباحث المنهج التاریخز

ّ
، ولم  لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتصل إىل فرضیات ابحث ات ، الجتماغي ، النفسي

، إذ یتیح له القدرة عىل  وصف إنسانّیة األدب وأدب اإلنسانّیة   ي التحلیىلي
وأثرها  یغفل عن اعتماد المنهج الوصقز

نه من اتخاذ القرار فیما یسفر عنه البحث من 
ّ
ي تزیده بمعلومات تمک

ي المجتمع وتحلیل نصوصها ودالالتها، الت 
فز

 نتائج.  

 أهمّیة البحث 

واألخالق         الفضائل  فيها كل  تجتمع  ي 
الت  اإلنسانّیة  اإلنسان وإنسان  إنسانّیة  تناولها  ي 

فز الدراسة  أهمّیة   
ّ

تتجىل
لق البرسر وحت  نهاية الدنيا، هذا األصل الذي دونه اإلنسان ال 

ُ
والقيم والقداسة والشخصانّية والذاتّية، منذ أن خ

ي 
ائر ، وذلك ألن األدب والشعر الي 

ً
 إنسانا

ّ
، قد سار إىل جنب إنسانّیة اإلنسان، فهو عاش أفکاره ورؤاه وطموحاته  يعد

 الشعروالشعراء 
ّ
ان إذا قلنا،   

ً
المجاالت، ولم نذهب جزافا ي شت ّ 

ه فز
ه ومدنیته وتحرصزّ وأوهامه وخرافاته وأساطي 

 وإسهام
ً
ا
ّ
ي مّر ویمّر بها اإلنسان، حيث كان لهم حظ

ي کل أحواله الت 
کاء الفرد والمجتمع فز ّية وإثراء رسر  البرسر

ي تحرصزّ
 فز
ً
ا

 اإلنسانّية. 

 هیکل الدراسة 

ي الّتاث 
ن
ن الموضوع األّول: اإلنسانّیة الوهمّیة ف قد قسمت الدراسة بعد المقدمة المنهجّیة إیل موضوين أساسیی 

ز الباحث فیها عل دراسة المباحث التالّیة: 
ّ
، وقد رک ي الجاهلي  األدب 

 المفاهیم المبحث األّول: تحدید 

:إنسانّیة الخرافة واألوهام السلبّية ومنها كنماذج:  ي
 المبحث الثابن

 التطي ّ والتشاؤم المبحث األول:  -

-  : ي
 الغول والجن المبحث الثابن

 القبور الهامة  المبحث الثالث:  -

ي المب
ن
ته اإليجابّية، الّتي تعّرض البحث لها ف

ّ
ي إنسانّیة اإلنسان وشخصاني

ي الموضوع الثابن
ن
احث  وقد تناولت ف

 التالّیة:                       

 تحدید المفاهیم  المبحث األّول:  -

-  : ي
 قداسة إنسانّیة اإلنسان وشخصانيته  المبحث الثابن

ق   المبحث الثالث:  -
ُ
 إنسانّیة الت

 بّرالوالدین  المبحث الرابع:  -

ع   المبحث الخامس:  -
ّ
ف  اإلباء والي 

 البطولة والشجاعة المبحث السادس:  -

 الحلم والصير  السابع: المبحث  -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 العدالة االجتماعّية  المبحث الثامن:  -

 الحكمة المبحث التاسع:  -

 التوصیات  -

 النتائج والخاتمة -

 فهرس المصادر والمراجع -

 الدراسات السابقة  

 وثروة، وتبق  خبایاه        
ً
ما أخذ منها تزداد عطاءا

ّ
ي کل

اث وخاصة الجاهىلي منه یعد أحد الکنوز الت  أدب الي 
ي هذا  

ي مجاالت مختلفة منه، ولکن فز
ة البحوث والدراسات وفز یلف بها الغموض وعدم الوضوح، ولذا کير

بشکل فيه  دراسة وبحث کتب  تتبعه عىل  الباحث من خالل  یعير  لم  البحوث    المجال  بعض  إال  مستقل 
ي إنسانية األدب اإلسالمي وهو خارج عّما تعرض له البحث. 

 المتفرقة ومؤلف للباحث حلىمي محمد القاعود فز

 تمهید   

ز        بي  الوطیدة   العالقة  والعاطفة، وهکذا استمرت  الشعر هو اإلحساس  اإلنسان شاعر منذ خلق وذلك ألن 
ي بدأت  

منذ قبل التاری    خ  وحت  یومنا هذا. فالشاعرّیة تخدم اإلنسانّیة واإلنسان ینشد الشعر وإنسانّیة اإلنسان الت 
، فالشاعر یجسد إنسانّیة   ي اث الشعر العرئر  بي 

ً
ي اإللیاذة واألوديسة ومرورا

وس فز الشعر، وذلك بدأ من شاعریة هومي 
 آخر، وذلك من

ً
 ویرسم صفاتها وقیمها والمقاییس والمعایي  لها حینا

ً
خالل لوحاته الشعرّیة وأفکاره   اإلنسان حینا

 له إنسانّیة أفضل وحضارة أرف  وأکمل والبعیدة عن األنانّیة والال إنسانّیة. 
ً
يا
ّ
 ورؤیاه وتخیالته متمن

 منه بإنسانیتها وأنها من خصائص اإلنسانّیة، ولکن بعد التأمالت      
ً
ا
ّ
ث عن األوهام والخرافة ظن

ّ
اث تحد فشاعر الي 
إنسانّیة ي 

اإلنسان أعرض عنها لیتحدث عن إنسان وإنسانّیة وحضارة أفضل، وذلك بعد نضوج فکره   العمیقة فز
إنسانّیة   مجال  ي 

فز الشعراء  وشاعرّیة  العصور  عير  الحیاة  تطّورت  أن  وبعد  نسبة،  ّیة  البرسر  
وتحرصزّ علمه  وازدیاد 

ي تطّور الحضارة       اإلنسان. 
ّیة، فهو تارخ بدأ بشعر ولذا ال یمکن ألحد أن یتجاهل مکانة الشعروالشاعر فز ِ

البرسر
ي إنسانّیة اإلنسان، 

 بإنسانیته اإلنسان، فاشعراء الکل منهم قد دىل بدلوه وأنسج کالمه فز
ً
األوهام والخرافة، ووصوال

ي إنسانية اإلنسان 
ي خطر، ولقد جاءت الدراسة فز

ولکن کل ما قیل فهو قلیل، وذلك ألن إنسانّیة البرسر الشك إنها فز
 تیة. ضمن المحاور اآل 

، وجاءت فیه المباحث التالّیة:  ي الجاهلي ي الّتاث األدب 
ن
 الموضوع األّول: اإلنسانّیة الوهمّیة ف

 المبحث األّول: تحدید المفاهیم 

 اإلنسانّیة:لغة  

: البرسر أو غي  الجن والمالئکة، واإلنسان أصله   لفظة اإلنسانّیة لغة مأخوذة من إنسي وأنسي جمع أناس وأناسي
) المنجد،إنسیان، ألن   ، ویستوي فیه ااذکر واألنتر ه أنیسیان، ویطلق عىل أفراد البرسر ي تصغي 

م،  1986العرب قالوا فز
 (. 19ص
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 اإلنسانّیة: داللة 

إنما هوفز   العربّیة،  اللغة  ي 
فز اللفظ،  استعمال هذا  وأکير الصفات،  اإلنسان من  به  اختص  ما  تدل عىل  اإلنسانّیة 

 المحامد. 

 الکىلي المجرد الدال عىل ما تتقّوم به ماهّیة اإلنسان. Humanityواإلنسانّیة "
 " عند الفالسفة القدماء هي المعتز

ي الفلسفة الحدیثة لها ثالثة معان: 
 واإلنسانّیة فز

ز جمیع الناس، کالحیاة وهذا المعتز قریب من  کة بي 
 الکىلي الدال عىل الخصائص المشي 

األول: اإلنسانّیة هي المعتز
ي عند القدماء. المعتز الفل

 سقز

ه من األنواع  ه عن غي  ز ي تمي 
، الت  ي المقومة لفصله النوغي : اإلنسانّیة هي مجموعة خصائص الجنس البرسر ي

الثائز
 القریبة منه. 

، یقول أوغوست 
ً
 جماعّیا

ً
ي من حیث أنهم یؤلفون موجودا

الثالث: اإلنسانّیة تدل عىل مجموع أفراد النوع اإلنسائز
، 1م، ج1982تعد اإلنسان أو اإلنسانّیة أّول الکائنات المعلومة" )مع ترصف، صلیبیا،کومت: " الفلسفة العامة  

 (. 159-157ص

 لغة  :السلبّیة

)المنجد،          
ً
قهرا ه  عه من غي  ز

اني  ء:  السر  
ً
َبا
َ
وَسل  

ً
َسلَبا َب 

َ
اللغة  343، صم1986َسل معاجم  ي 

فز نجده  ما  هذا   )
، فهو شأنه شأن اإلیجابّیة أي مصدره منحوت العربّیة، ولکن مصطلح السلبّیة یختلف   مفهومه عن هذا المعتز

ّیة )  ز ،Negativismأومصدر صناغي أخذ عن اللغات األجنبّیة کاإلنجلي  ي ،  ( 27م،2002(أ واللغات األخری)الشعیتر
ي )    (. 350م، 2007ما يتضمن الّسلب )وهبة، ( هو  Negative  Negatifوالسلتر

ي العلوم السیاسیة والتعلیمیة والفلسفیة،فهذا المصطلح بدایة استع      
واألخالقّیة، واالجتماعّیة، کأن یطلب  مل فز

، وأفکاره وشخصیته 
ً
 سلبّیا

ً
ام واالعتناء بالقیم اإلنسانّیة والفضائل األخالقّیة، فإذا رفض یکون إنسانا من أحد االحي 

 ولم یتصف بإنسانیّ 
ً
 سلبّیا

ً
. تتصف وبالسلبّیة ویطلق علیه أنه إنسانا ي

 ة اإلنسان ولم یعتتز

 داللة  :السلبّیة

)ابن        فیه  آخر  وجود  بعدم  ء  ي
سر عىل  یحکم  أن  هو  "السلبّیة"  لفظة  علیها  تدل  ي 

الت  والداللة  المفهوم 
، ي
والیهتم 135،  1م، ج1925جتز اإلنسانّیة  القیم  عىل  یحث  ما  فیه  یجد  ولم  لشاعر   

ً
الباحث شعرا تتبع  فإذا   )

عىل المفاهیم الساقطة أو    بإنسانّیة اإلنسان وال یندد 
ّ
بظلم وال فساد وال استبداد وال استعباد، وال یحتوي أدبه إّل

ه، فمن  ّیة من أدب وغي  ي تخدم البرسر
أثارة اإلبتذال أوعدم االهتمام بالمجتمع أوعدم االهتمام بفن من الفنون الت 

ي ألن فکر ورؤیة ذ لک األدیب أو الشاعر أو أي إنسان المناسب أن یطلق علیه مصطلح السلبّیة، وأنه إنسان سلتر
 آخر، بعیدا عن اإلنسانّیة. 

ق والسفه والفتک،   ز ي معانیه إال اليز
اعات والرصاعات والعصبیات بأنواعها، ولیس فز ز فالشعر الذي یثي  ویأجج اليز

ي وضد إنسانّیة اإلنسان.   فهو شعر سلتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
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 منها نظرّیات فز
ً
جاعال

ة، وأوهام وتشاؤم، وامور أخری، تسلب إرادة  ي هذه الحیاة، من طي 
وأحادیث خرافّیة تتحکم بمصي  اإلنسان ومآله فز
ي مدار الخرافات" )أسعد،  

الممتدة  69م،1977اإلنسان وتجعله فز الفلوات والمفاز  ي 
اث، قد "نبت فز الي  (، شعر 

ي إهتمامها  تحت  
اث واضحة الداللة فز سماء صافیة ال ضباب یغشها، والغاب یکسو أرضها، لهذا جاءت لغة شعر الي 

ي الطبیعة البعیدة عن التظاهر والریاء والمکر والخداع. 
 بإنسانّیة اإلنسان، ألنه نشأ فز

:إنسانّیة الخرافة واألوهام السلبّية   ي
 المبحث الثابن

 ّ : التطت 
ً
 أوال

       
ّ
تصف الشعراء  إذا  حیاة  عىل  ي طغت 

الت  ة  الکثي  والمصادیق  النصوص  یجد  اث  الي  شعر  الباحث سجالت  ح 
، والتشاؤم، وحلول األرواح، والجن والُسعالن، والغیالن، وخروج   وشعرهم، ومن تلك السجالت القطورة: التطي ّ

ز القاتلة، وأفضلّیة موئ   ، وتأثي  الغربان، والعي  ي
ها، وانشاد الشعرعىل  الهام من القبور، وعقد الرف  اف عىل غي  األرسر

 . ز  لسان الشیاطي 

 وهو یحاول إرساء       
ً
ا  کثي 

ي تخالف تعالیمه، فعائز
ي الت 

 اإلنسان "اقتلع تلك المعائز
وحینما جاء ت الىيانات وتحرصزّ

ز  ولکنها لم   مهمته تلك، ولکن المعتقدات القدیمة ما لبثت أن عادت إىل العقلّیة العربّیة، مما أنها کبتت إىل حي 
، ي " )الشعیتر ي التفکي 

ي ورفضها لما فیها من سلبّیة فز
ي أهمّیة استعراض تلك المعائز

(. 62م 2002تمت...ومن هنا تأئ 
 ألنها تخالف اإلنسانّیة واألخالقّیة. 

ي معاجم اللغة العربیة)       
ي معن واحد، وسبب و 1التشاؤمّیة والتطي  بمعتز واحد کما جاء فز

ة والزجر فز منشأ ( والطي 
ذلك أن العرب البدو کانوا یعتمدون عىل الطائر "فإذا خرج أحدهم من بیته ألمر أو سفر ورأی الطي  طار یمینة تیّمن 
"؛ وعاد من حیث خرج مهما کانت أهمّیة  ّ

وتفاءل به، واستمر لحاجته، وإن رآه طار یسارة وشماله تشاؤم وتطي 
 أمره.  

         
ً
أیضا ّحل من مکان إىل آخر،  والي  فیها من عدم االستقرار  البدوّیة، وما  البیئة والطبیعة والحیاة   

ّ
أن ویظهر 

لت النواة 
ّ
ي االقتصاد، شک

هبوب الریاح والعواصف الصحراوّیة والرحالت والغوافل التجارّیة، وما کان لها من أثر فز
، األوىل للخرافة واألوهام الخیالّیة بما فی ي تر

ّ
.قال عوف بن عطّیة:)الض  (415م، 1911ها التشاؤم والتطي ّ

اَر 
َ
 ط

ُ
 حیث

ً
ي طاِئرا

ق 
ّ
ق                اء     وال نت

ّ
 ِلُحِب الل

َ
مُّ البالد

ُ
ؤ
َ
 ن

 (
ً
یحا

َ
ي َیَسار         2َسن

الف 
ُ
ِل حال ن

ُ
     عىل ک

ً
 ب   ارَحا

ً
 ( والجاری  ا

ي طول البالد وعرض  
 وفز
ً
 وغربا

ً
قا ها، واألمور التجارّیة واالقتصادّیة ساعد الشاعرعىل التخلص من سلبّیة فالسفر رسر

شعراء بعض  قول  المضمون  هذا  من  وقریب  والمعتقد،  به:  الفکر  واإلیمان  الغیب  مفهوم  قضّیة.  ي 
فز الجاهلّیة 

 (. 575، 17م،ج2013)الباري،
یِب أقفالُ 

َ
 الغ

َ
 ودون

َ
للون

َ
ُهم     ُمض

ّ
 کل
ُ
ُ والکّهان ي 

ّ
 الّزجُر والط

 
 ( المعاجم العربيّة باب، طير. 1)
ومسانحة، الطیرأو الظبي: مّرمن المیاسر إلی المیامن.  والبارح عکس السانح جهة، وهو بمعنی الشدة والجهد واألذی السانح: سنح ُسنوحاً وسانح ِسناحاً ( 2)

 (. 415م، 1119م(. في الجهة هناک اختالف بین أهل الحجاز وأهل نجد انظر: )الّضبي، 1986انظر: )المنجد، 
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، وتصحیح الفکر الال        ي
 هذه الرؤیة وهذه العقیدة من شعراء الجاهلّیة تصب لصالح الشعر اإلنسائز

ّ
الشک ان

ز العرب حت  أهل المدن والحرصز  ي المجتمع البدوي وبي 
 فز
ً
ا ة، کان منترسر ي لدیه ، لکن یبدو أن التشاؤم والطي 

إنسائز
ي إىل یومنا هذا عند البعض، ولیس عند العرب فقط،

.  وبق 
ً
هم من الملل أیضا  بل عند غي 

: الغول والجن 
ً
 ثانيا

ة، بل کانت تتحکم بکل شؤون وحیاة المجتمع القبىلي آنداك، إذ نری المزاعم الخیالّیة       لم تتوقف أوهام عند الطي 
ه ومستقبله. فظاهرة  ي إنسانّیة اإلنسان ، حیث اسدلت ظلمتها الحالکة عىل حاضز

األخری، کیف انشبت أظفارها فز
ز الجن بعض مصادیق تلك3الغالن والُسعالة)   األوهام الخرافّیة.  ( وشیاطي 

 إنسانّیة، فالغضب 
ّ
 أخالقّیة والّل

ّ
ي األصل أطلق عىل کل ما اغتال اإلنسان وأهلکه من الصفات الّل

 الغیالن فز
ّ
یظهر أن

صف بالحلم وسعة الصدر، وکذلك النمیمة غول والکذب غول  
ّ
ّیث ولم یت  غول الحلم ویغتال البرسر إذا لم یي 

ً
مثال

وا والحرص غول  تفت والطمع غول  والرذائل غیالن وسعالة   الصفات  فکل هده  والوشایة غول،  ك لحسد غول 
بإنسانّیة اإلنسان وتهلکه، ولکن المعتز اللغوي تحّول من المجّرد إىل الحّسي فصارمفهوم الغول المعنوي یتحّرك 

ه یعرض لهم
ّ
ب، نعم هکذا زعم بعض أعراب الجاهلّیة أن ي ویأکل ویرسر

، یسغ ویمسر ي ي الفلوات   وله وجود خارجر
فز

ي تقاتال ومازال 
ي صحراء جرداء، حت 

 بأنه وجد الغول تهوي فز
ً
ا
ّ والصحراء والمفاز والودیان والطرق، کما زعم تأّبط رسر

حال ظالمها  لیلة  ي 
فز یعرفها  وهوال  قتلها،  حت   الصیقل  بسیفه  ب  ها  قائله:)تأّبط ك  يرصز  

ّ
صح إن  قال  حیث 

،
ً
ا  (222م،ص1984رسر

 فه  ٍم      بم  ا القیت عند رح     ی بط       اِن أال م   ن مبل  غ فتی       
َ
  ان

ي قد لقیت الغوَل تهوي      بسهٍب کالصحیفِة صحصحاِن 
 وإئز

: القبو روالهامة 
ً
 ثالثا

ي 
فز البادیة  ، کان عرب  بالهامة اسم طي  القير ویقصد  بما سىّمي هامة  اث هو االعتقاد  الي  ي شعر 

الالإنسانّیة فز من 
ي ذلك الطائر لیصیح عىل الجاهلیة  

 يآئ 
ً
ه هامة، فإذا کان مقتوال  خرج من قير

ّ
یقولون: "لیس أحد یموت فیدفن إّل

... إىل أن یطلب بثأره".)النویري، د، ت،ج ي
ه: اسقوئز یر أخذ الثأر وحت  116، ص  3قير  لتير

ّ
( وهذا الزعم ما هو اّل

  للقتال کما یقول ذو األصابع:)المصدر یقتل القاتل، وهذا الشعر هو نوع من شعر التحریض عىل االنتقا
ً
م، أو انذارا

 (. 116نفسه،ص 

ي 
بك حت  تقول الهامة: اسقوئز ي      أضز

 تدع شتىمي ومنقصت 
ّ
 یا عمروإّل

ي الوقت الذي "ال نستطیع أن نتعرف عىل أثر  
 هذه األساطي  أبدعها عرب الجاهلّیة قبل األمم األخری، فز

ّ
یبدو أن

ي أوروبا 
، نستطیع أن نقول: إن العرب عرفوا الحکایة الخرافیة قبلهم،   أیة حکایة خرافیة فز ي عرسر

قبل القرن الثائز
ز فحسب )أسعد،   ناقلي  ، ال  ز ( ولعل هذه األساطي  فیما بعد مّهدت الطریق ألدب 158م،1977عرفوها مبدعي 

 األطفال. 

 

 
 .( 210، 18،ج1920رالجن وشیاطینهم وسباعهم،تهلک اإلنسان وتقتله إن عرض لها. انظر: )األغاني، الغول والجمع غیالن، والُسعال والجمع ُسعالة، هم کبا(3)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ته اإليجابّية 
ّ
: إنسانّیة اإلنسان وشخصاني ي

 الموضوع الثابن

 المفاهيم  المبحث األّول: تحديد 

 اإلیجابّیة: لغة 

ي حرف الجیم أو الواو هو 
ح الباحث معاجم اللغة العربّیة ال یجد مصطلح اإلیجابّیة فیها، وما یقف عنده فز

ّ
إذا تصف

ي یرمي إلیها البحث. 1984وجوب ومصدره اإلجابة )المنجد، 
 غي  اإلیجابّیة الت 

ً
 م( وهذا قطعا

 مفهوم اإلیجابّیة لغة هو      
ّ
أن اللغات   ویظهر  إلینا من  المنحوتة، قد وصل  من المصادر الصناعّیة أو المصادر 

ّیة )    237م،  1967األجنبّیة )السعران، ز ي علم السیاسة وعلم posicivst( کاإلنجلي 
( وبدایة استخدم هذا المفهوم فز
ي  ي عالم األدب والشعر)الشعیتر

 انتقل لیستخدم فز
ً
ا بوّیة، ثم أخي 

 (.  23، ص 2002، النفس واالجتماع والعلوم الي 

 اإلیجابّیة: داللة 

یدل مصطلح اإلیجابّیة عىل معان متعددة ومتنوعة، تختلف داللتها باختالف العلم والفن الذي تضاف إلیه،       
اث، فالذي یدل  ي شعر الي 

ي هذا البحث هو اإلیجابّیة فز
فیقال إیجابّیة األدب، إیجابّیة الشعروهکذا، وما نقصده فز

ز عىل القیم اإلنسانّیة واألخالقّیة، عىل مفهوم اإلی  کي 
ام بالصفات الحمیدة، والي  ز جابّیة، کتعمیق الوغي والفکر، وااللي 

، واألنسان الذي 
ً
ي فرد أو مجتمع هو إیجابّیا

، فالحکم بوجود هذه الّصفات فز
ً
واالهتمام بمصلحة الفرد والمجتمع معا

 أد
ً
. یتصف بهذه المحامد هو قد اتصف باإلیجابّیة، أیضا ي

ي ألنه إنسائز  انة کل ما هو ضد اإلنسانّیة عمل إیجائر

ز         کي 
 خدمة األدب من خالل الي 

ً
اث، محاوال ي شعر الي 

ّصد معناها فز ي هذا البحث یي 
إذن مفهوم داللة اإلیجابّیة فز

ز  ّیة واألنسانّیة والنهوض نحو الحضارة والعىل ومستقبل أفضل دنیا وآخرة آمي   . عىل الفضائل والقیم البرسر

: قداسة إنسانّیة اإلنسان  ي
 المبحث الثابن

ي تباه به هللا جّل       
ه من المخلوقات األخری، وبالتأکید هي الت  ه عن غي  ز

ّ
ي تمي 

ال شك أن إنسانّیة اإلنسان هي الت 
 منشأ هذا التفضیل لیس هو 

ً
هم، وقطعا له عىل المالئکة وغي 

ّ
شأنه حینما أوجد اإلنسان من العدم إىل الوجود وفض

، ا
ّ
لشکل الظاهري لإلنسان، ولو أنه یعد من أکير المعاجز الهّیة، ولکن رس األفضلّیة یعود إلنسانّیة اإلنسان لیس إّل
ي ذاته ووجوده، وأنها جزء ال یتجزء عنه، وهي متصلة بذات واجب الوجود. 

ي الروح األلهّیة فز
 وهذه اإلنسانّیة تکمن فز

 وبالذات مقدس ال      
ً
 اإلنسان أوال

ً
وجود بغض النظرعن انتماءه إىل دین أو مذهب أو إىل أي جهة معّینة أو غي  إذا

 هذه القداسة تسمو وتعلو حینما یحافظ علیها 
ً
ي اآلخرة، أیضا

ي الدنیا وال فز
معّینة، وهذه القداسة ال تفارقه ال فز

، وتخبو وتکمد وتسقط، حینما یبتعد اإلنسان عن إنسانیته المقدسة،
ً
 أن سمّو   البرسر ویصقلها دائما

ً
وندرک جیدا

، قد  ي
ي المجتمع اإلنسائز

 األدباء هم النبض النابض فز
ّ
 کذلك، وبما أن

ً
اإلنسانّیة ال ینتهي عند مکان، وسقوطه أیضا

هم إىل إنسانّیة اإلنسان، لذا أخذ الکثي  منهم یهتم بها ویحافظ عىل أصالتها وعلوها وسمّوها، وهذا  تنبه قبل غي 
ز قال: ما نالحظه عند أکثم بن ص ي حي 
 یقز

 عرف قدره، والُعدم ُعدم العقل ال عدم المال. ومن عتب        
َ
رحم. ولن یهلك امُرؤ

ّ
أوصیکم بتقوی هللا وصلِة ال

ول فما کان لك أتاك عىل  
ُ
ه. وآفة الرأي الهوی. والدنیا د

ُ
ي بالقسم طابت معیشت

ه، ومن رضز
ُ
عىل الدهر طالت معتبت
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي )   ضعفك، وما کان علیك لم تدفعه بقوتك. 
 1987ودعامة العقل الحلم.)الميدائز

ّ
م(. باب، من عرف قدره( وکأن

ي تلك العصور. 
 هذا الحکیم قد أشار إىل أهم األمور اإلنسانّیة وإیجابّیة اإلنسان فز

ّق 
ُ
 المبحث الثالث: إنسانّیة الت

ة، کالکواک       ي الجاهلیة وثنّیة العقیدة تؤمن بقوی إلهیة کثي 
 أکير العرب فز

ّ
ب والطبیعة واألوثان والجن یبدو أن

ي خلق السماوات آو 
 یتأّمل فز

ً
 حنیفا

ً
 لدیات سابقة أو کان موحدا

ً
لهة وهمیة أخری، ولکن البعض الکثي  منهم کان تابعا

ي الرس والعالنّیة ویؤمن باإلنسانّیة 
، یخسر هللا فز ق 

ُ
 طریق الت

ً
باع الهوی، وسالکا

ّ
 إىل التوحید وعدم ات

ً
واألرض، داعیا

ي کثي  من
ي الصلت قائال:)ديوانه،   والضمي  والعقل، نالحظ هذا فز اث، کما هو عند الشاعر أمّیة بن أئر نصوص شعر الي 

 (       100م، ص1998

ز وکل أرٍض     وبُّ الراسی اِت م ن الجب       اِل   إل    ه الع    المي 

      ب  ال عمٍد ُیَریَن وال ِرح                اِل 
ً
 ِشدادا

ً
 بناها وابتتز سبعا

 وس    ّواه   ا وزّینه           ا بن  وٍر     من الشمس المضیئة والهالِل 

ر لألرض والّسماء وله ما 
ّ
ء وهو المسخ ي

ز إله الذي له كّل سر ز فكره وبي   بي 
ً
ي قصيدته جرسا

فالشاعرجعل اللفظ فز
ات نة بالتأثي 

النفسّية اإلنسانّية والنظرة   فيهما، فنجد أنفسنا إزاء مفردات إيحائّية، ومدلوالت سمعّية سماوّية، مقي 
ي الجاهلّیة، أنه کان 

 یظهر من شعرعبد قیس بن خفاف شاعر الِحکم فز
ً
التأملّية الداعية للدنيا واآلخرة، وهذا أيضا

، د، ت، ص اس بذلك یقول: )األصمغي
ّ
 یوضي الن

ً
 (229یؤمن بالتوحید ویعتقد بیوم البعث والقیامة، ولذا کان دائما

ِل أوصیك إیصاَء امریءٍ 
ّ
ٍ بریب الده  رغی  رُمغف

ز   لك ناصٍح     طير

   ِل 
ّ
 فتحل

ً
 ُم م   اری   ا

َ
 ق                    ه وأوِف ب    ن  ذره     وإذا َحلفت

ّ
            ه ف          ات

ّ
 الل

ي هذا المضمون نجد الشاعر عبيد بن الط
ي الرزق والمقبوفز

درات  ّيب یوضي الناس بالتقوی ویری أنها لها دخل فز
ي من مصادیقها 

ء له ربط بإنسانّیة اإلنسان الت  ي
اإللهّیة األخری کالقضاء والقدر ویعتقد الشاعر الجاهىلي بأن کل سر

  ، ي
ّ
 (297م، ص1920التقوی إذ یقول: ) الضتر

   ه    یعط ي الرغائب من یشاء ویمنعٌ 
ّ
ق    ی اإلل    ِه فإن

ُ
 أوصی    کم بت

ز  ز الشاعر وبي   بي 
ً
 من ال يهتم باإلنسانّية بما فيا تقوى اإلله والرزق والعطاء الذي بيده حسب.  يبدو الجدل واضحا

 المبحث الرابع: بّر الوالدین

ّیة وفطرة إنسانّیة وال تختص       ز لم يختص بعرص ىون عرص وبقوم ىون قوم هو أصل من أصول البرسر بّر الوالىي 
 والحب للوالدین ویحال بّرهما بأفضل  بمذهب أو دین وإیدیولوجیات خاصة، ولذا کان اإلنسان الجاه

ّ
ىلي یکّن الود

ي أو الوالد المعنوي یهتم بإرشاد ووعظ وتوجیه أبنائه کما جاء  شکل ممکن، ومن هذا المنطلق نالحظ الوالد النستر
 )المصدر نفسه، ص

ً
ي قصیدة  عبيدة بن الطبّيب قائال

 ( 297فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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والطاعة لهما إذ جاءت بعد الطاعة هلل وتقواه الت 
ز  ز األخالقّية واإلنسانّية وأهمها  العي  ي قافية القصيدة لتأكيد المضامي 

ي فز
ي الذي عرف بقوته وجرسه الموسيق 

 الحلق 
 التقوى وبّر الوالدين. 

ع 
ّ
 المبحث الخامس: اإلباء والّتف

الشخصانّیة       اسم  علیها  یطلق  أن  للبعض  یحلو  أو کما  للذاتّیة  والرفض مالزم  والتمّرد  ي 
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ّ
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personnalisme ("4  ي المصطلحات ألنها تتغي ّ مع الزمان والمکان، سواء قصد من هذا
ه ال نقاش فز

ّ
( وکما نعلم أن

، إذ المفهوم منها إنسانّیة اإلنسان المطلقة، تلک اإلنسانّیة  
ً
ا المصطلح الذاتّیة أو الشخصّیة، فالداللة ال تختلف کثي 

وت والتمّرد،  الرفض  وتالزم  ن  تقي  ي 
هذه  الت  مه  ینسجم  وال  یتالئم  ال  ما  وجه  ي 

فز والصمود  وجودها  إثبات  حاول 
وحت   الجاهىلي  العرص  منذ  اإلنسان،  إنسانّیة  شعراء  من  لکثي   المنطلق  زالت  وما  ي کانت 

الت  المطلقة  اإلنسانّیة 
 اإلنسانّیة لدی  

ّ
ي تدل عىل أن

ة الت  اث نجد المصادیق الکثي  ح نصوص شعر الي 
ّ
، فحینما نتصف اإلنسان ال الحاضز

اء بثمن، وهذا عند کل من اتصف بها ومن هؤالء الشعراء   جىم إذ یقول: تباع  وال ترسر ،)ال  الير ّ ي  ( 750ص  ، 1920ضتر
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َ
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َ
ك
َ
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ت
َ
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َ
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ّ
ف  والتحبب ویبطن الضغینة والبغض، فعىل العاقل أن ینآی ویي 

ّ
فاالبتعاد والحذر من اإلنسان الذي یظهر الود

 مکانه كي ال یصاب 
ّ
ویبتعد عنه، ألنه ال یؤتمن مکروه وخداعه، وإذا اضطر اإلنسان لذلك فعلیعه أن یتحّول ویغي 

ع بعاطفة صادقة ملؤها  بأذی
ّ
ف ي اإلبتعاد وطلب الحذر والي 

 بالحكم وتمتزّ
ً
، استخدم الشاعر أسلوب النصائح ممزوجا

 حنان.    

م الغاىلي والرخیص وتحّمل  
ّ
ع عن الظلم والذّل واالستکانة، ومن أجل هذا قد

ّ
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: )ديو 
ً
ي سبیل ذلك قائال

 ،(58م، ص 1996انه،أقس العیش فز

 
لشخص اإلنساني قيمة مطلقة ( الشخصانيّة: اصطالح مرادف للذاتيّة، وفي المصطلح الفاسفي تعتبر الشخصانيّة مذهباً أخالقيّاً واجتماعيّاً مبنيّاً علی القول أن ا 4)

 ( 690، ص 1)صليبا، ج
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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مع يكشف لنا سلوكه وترصفاته، وذلك من خالل التعامل والسلوك اليومي الذي يقوم ارتباط الشاعر بالمجت        
 کانت 

ً
ي ألفاظ الشاعر، وأّیا

به وتتصف به إنسانيته من غضب وحب وبغض وقبول وردود واختالف، وهذا ما ظهر فز
ة والذاتّیة لشعراء األسباب والعلل والحقائق لهذا النوع من الشعر، ولکن لم یمکن غض النظر وتجاهل الشخصانیّ 

،   كکهؤالء الصعالی
ً
، ومواجهة الموت أحیانا هم، فشدة الرفض والتمّرد والعیش والحیاة بهذا النمط القاسي وغي 

ي ال بدیل له عنها.)المصدر نفسه، ص
ز لنا مقدار تمّسك اإلنسان بإنسانیته الت   (55یبي ّ

ْرِض ِضي ٌق عىل 
َ
 َما ِباأل

َ
َعْم ُرك

َ
َو َيْعِق لُ رَسَ     اْمِرىٍء  ل

ْ
 َوه

ً
ْو َراِهَب ا

َ
 أ
ً
 ى َراِغَب ا

  ْم 
ُ
ك
َ
ون
ُ
  َوِل            ي د

ٌ
 ون : ِسي   د

ُ
ل
ْ
ه
َ
  ٌس  أ

َّ
 وٌل     َعَمل

ُ
ل
ْ
ه
ُ
 ز

ُ
ط
َ
ْرق
َ
       اُء   َوأ

َ
لُ  َوَعْرف

َ
 َجْي أ

        
ً
ّ النفس، لکي ال یعیش منبوذا ي  لشخص أئر

ً
د والجوع وقساوة البیئة، ال یعد مانعا ّ   فااترسر

ً
 مهّمشا

ً
 وذلیال

ً
أو مرذوال

ّ من أجل الشخصانّیة والذاتّیة واإلنسانّیة مستعد  ي تتالعب به أهواء االسطقراطّیة الظالمة والجائرة، فاإلنسان األئر
التشبيه  فاستخدم  والمعنوية،  اللفظية  الفنون  من  برزمة كاملة  جاء  الصعلوك  الشاعر  نفیس،  بکّل  للتضحیة 

 واألستعارة والكناية والت
ً
 ملؤها غضبا

ّ
ي بحر طويل ليحتوي  ها، وألن

ي صّبها فز
جسيم والتجسيد واإليحاء والعاطفة الت 

ي القصيدة الموسيق  المخيفة وذلك ليفصح عن رفضه وإباءه  
وقد استعان بحرف االم المشحون قّوة وقد أشاع فز

 . ي
 للتعامل الالإنسائز

ر اإلنسان  
ّ
، فیحذ

ً
جىمي أیضا ، المعوز والمحتاج بأن ال یذل نفسه إذ یقول: وهذا ما نالحظه عند الشاعر الير )األصمغي

 (  230د، ت، ص

 فتجّمِل 
ٌ
صیبك  خصاصة

ُ
 واستغِن ما أغناك رّبك: بالغتز    وإذا ت

ت       
ّ
، وقد تجل ي العرصالجاهىلي

ي طبیعة اإلنسان فز
إذن یعد الرفض واإلباء أحد المظاهر الشخصانّیة والذاتّیة فز

   كلصعالیهذه المظاهر بشکل واضح عند ا
ً
هم، وهذا لیس غریبا ي لم تلّوث، بل    ،وغي 

إذ هي الطبیعة اإلنسانّیة الت 
 الغریب هو أن اإلنسان ال یرفض الظلم واإلذالل واالستهانة. 

تل        ي تتناسب مع 
أنواعه وأنماطه الت  ي العرص الجاهىلي 

الزمان، ولتستمر   كالبیئة وذل  ك فکان لإلباء والرفض فز
واإلل الشخصانّیة  بعد ظهور هذه  وأفضل  أقوی   

ً
مسارا ولتتخذ  لدیه  اإلنسانّیة  ة  ز الرکي  ألنها  اإلنسان،  مع  بها  ام  ز

ي 
 الدیانات بما فیها اإلسالم، ولتبتعد هذه الشخصانّیة العصبّیة القبلّیة وعن الحمّیة الجاهلّیة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المبحث السادس: الشجاعة والبطولة 

 الباحث ال یرید تأیید الحروب والرصاعات       
ً
اد وقطعا

ّ
ي العرص الجاهىلي باسىمي ابن شد

ن الکالم عن البطولة فز اقي 
 منها کالدفاع عن النفس وعن اإلنسانّیة، ولکن 

ً
 ما کان حقآ

ّ
ها إّل ي الجاهلّیة والغي 

ي کانت فز
بأنماطها وأقسامها، الت 

ع بها کّل من البطولة بحد ذاتها لها ارتباط وثیق بإن
ّ
ي یتمت

سانّیة اإلنسان وبشخصّیته، وتعد أحد القیم والفضائل الت 
یحافظ عىل إنسانیته ویدافع عنها، وهذا بغض النظرعن التهّور والتبّجح بالباطل، ولکن الذب عن اإلنسانّیة والحق، 

اد، د. ت، ص
ّ
 ( 125یّحق لإلنسان أن یتبّجح کما نالحظ  قول الشاعر:)ابن شد

ا 
َ
ِإذ
َ
   ف

ُ
ِلْمت

ُ
  ظ

َّ
ِإن
َ
ىِمي  ف

ْ
ل
ُ
  ُم  ري          َباِس  لٌ  ظ

ُ
 ه
ُ
ت
َ
اق
َ
ِم    َمذ ـْ ع  

َ
ط
َ
  ِم   ك

َ
ق
ْ
 الَعل

ِج ٍج 
َّ
               ِرَه  َوُمد

َ
  ك

ُ
َماة

ُ
    الك

ُ
 ه
َ
   ُمْمِع        ٍن   ال        ِنَزال

ً
َرَب       ا

َ
  ه

َ
ْسِل   ِم  َوال

َ
 ُمْست

 
ُ
 ه
ُ
ت
ْ
ك َ
ي َ
َ
    ِع الِسَبا  َجَزَر  ف

ُ
 ه
َ
ن
ْ
ش
ُ
ِضْمَن ُحْسنَ         َين

ْ
اِن ِه   َيق

َ
 َوالِمْعَص ِم  َبن

از بالشخصانّية والحديث عن الرصاع البطوىلي الذي تسمع من األلفاظ   ز كلمات والفاظ يشيع منها الفخر واإلعي 
بعدم   

ً
، وضيحا

ً
يتفّجر فخرا األلفاظ وجرسها  قّوة  نالحظ   

ً
أيضا بالنرص،  والشعور  السيوف  وقراع  القتال  جلجلة 

ي ال تدرك معتز إنسانّية اإلن
ة  االستسالم لمنطق العنجهّية الت  ة االستعارات الرصيحة منها والكمنّية، كير سان، كير

ي تدّل عىل  
، ينشنه الت 

ّ
ي تدّل عىل التناول جافا

ي األلفاظ وقّوتها كيقِضمنه الت 
، دالالت معائز الكناية، اإليحاء والتداغي

ة القتىل، البنان، المعصم، الكماة، مدجج، الجميع يدّل عىل رفض الظلم.   أن السباع شبعت لكير

ي الصلت یمّجد البطولة وأمور إنسانّیة أخری کالرحمة والعطوفة فیمزجها بالشجاعة وهکذا ونجد   الشاعر أمّية بن أئر
، ي

: )القرسر
ً
 (  62، ص2م، ج1999االعتدال یبدو عنده قائال

 بأن ا الن        ازل ون بکِل ثقٍر     وأنا الض اربون إذا التقینا

عینا وأن  ا المانعون إذا أردن ا     وأن    
ُ
    ا العاطفون إذا د

ي عيرّ بها عن األنفة واالمتناع عن        
ي الحکمة الت 

وقریب من هذا المعتز ما نالحظه عند الشاعر الربیع بن زیاد فز
 ، ي
 (327، ص2م،ج1986الذّل والضیم الذي تأباه الروح اإلنسانّیة إذ یقول:) البیائ 

ِل وتصغي  الحرب أحىل إذا ما خفت نائرة       من المقام ع
ُ
 ىل ذ

ي بالبطولة وإنسانیتها من خالل التفاخر، ومقارعة خصوم اإلنسانّیة ولم یدخل 
ي التغتزّ

ز الشعراء فز وهکذا قد تفيز
ي کل فرصة سانحة قد هیأتها لهم ظروف البطولة والحماسة. 

وا عن إنسانّیة اإلنسان فز  الخوف نفوسهم، فعير

 المبحث السابع: الصت  والحلم

ي مقابل   جاءت لفظة      
د فز
ّ
 قصد بها التجل

ً
اث ذات دالالت متنّوعة، وتعدد القصد منها، فأحیانا ي شعر الي 

الصير فز
ي  
ي مواجهة األعداء فز

ّیث وسعة الصدر فز ي المقدمات الطللّیة، ومّرة یقصد منها الي 
فراق األحّبة ووداعهم، کما هو فز

ي أرض المعرک
الثبات فز  آخر یراد منها 

ً
ها، وحینا ي  الحروب وغي 

ة وقتال العدو، ومّرة یقصد الشاعر منها التأّمل فز
ي حیاته الدنیوّیة. 

ز تارة وأخری فز ي یتعّرض لها اإلنسان بي 
 مواجهة المشاکل والنوائب واألزمات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
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خالصة، فقد أخذت تدّل  الصعلوك في اللغة الفقير الذي اليملك من المال مايعينه على أعباء الحياة، ولم تقف هذه اللفظة في الجاهلّية عند داللتها اللغوية ال(  5)

 .                                375دون للغارات وقطع الطرق. شوقي العصر الجاهلي ص  على َمن يتجرّ 
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      من المقام عل ى ذّل وتصغي  
ً
 الحرب أحىل إذا ما خفت نائرة

 التوصیات  

ي إطار الدراسة 
ن
 ونتائجها تم تقديم التوصيات اآلتية: ف

ي المجتمع.  -
ّية وذلك لنرسر العدالة فز ز عىل إنسانّية اإلنسان كأساس لجميع الحضارات البرسر كي 

 الي 

إجراء دراسات متعددة حول واقع إنسانّية اإلنسان وتعرضها لألخطار والتالعب بقيمها وثوابتها الشخصانّية  -
ي وجودها، والحيلولة دون

 مسخ الكثي  من جوانبها.  والذاتّبة فز

 إنسانّية اإلنسان بحاجة للعمل ال للشعارات المزيفة والمغرية.  -

 النتائج والخاتمة 

ز واألعوام عليه، يهّز األسماع وتشتاق إليه القلوب، وي  هفو ويطرب له  ي مآة  السني 
اث وبعد میصز ما زال ِشعر الي 

ز والدار   بأهمية وأهتمام الكثي  من الباحثي 
، وتتناقله األبحاث وكتب الدراسات، لكونه الموروث الناس، ويحظز ز سي 

 فيه إنسانّية اإلنسان وفضائلها وقيمها، وبإمكانه األخذ بيد المجتمعات نحو بّر األمان 
ّ

الملهم لإلنسان، الذي تتجىل
 والمساعدة عىل إخراجها من الضبابية والتيه. 

ي توصل إليها البحث و  
ي یمکن إ وأّما بعض النتائج الت 

: الت  ي
 جمالها فهي كاآلئ 

ي تمحورت حول ذاتّية    -
الت  اثّية  الي  القصائد  أكير  اث هو الذي سيطر عىل  الي  ي أدب 

ي فز
الجانب اإلنسائز  

ّ
إن يبدو 

 اإلنسان وإنسانيته المطلقة. 

، نالحظ إهتمام الشعراء بالشخصانّية والذاتّية كأصل من أصول   - يظهر أنه بخالف ما شاع عن العرص الجاهىلي
ي ال يمكن تجاهلها بأي ظرف من الظروف وبأي شكل من األشكال.  اإلنسان

 ّية الت 

والبطولة   - الضيم  ورفض  واإلباء  الوالدين  وبّر  باهلل   اإليمان  ي 
فز ت 

ّ
تجل اث  الي  شعر  ي 

فز اإلنسانّية  الجوانب   
ّ
إن

ي هذه المحاور 
ة والعدالة االجتماعية والحكمة وقد تمحورت فز

ّ
ها.  والشجاعة والصير والحلم والعف  من غي 

 أكير

اث.   - ي رؤية شاعر الي 
 أظهرت الدراسة أهّمية إنسانّية اإلنسان وشخصانيته فز

سم بالجاهلّية.   -
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ي عرص أت

اث تجربياته وتأّمالته ورؤآه وأفكاره أعلت من شأن إنسانّية اإلنسان فز  كّرس شاعر الي 

ي أغلب المجاالت بما فيها اإلنساّية وصفاتها.  -
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 م اإلنسانّية.  لجهالة العرص ومّهد الطريق لمظاهر الحضارة والتقّيد بمفاهي

ي العمیق، بخالف ما عرف عنه.  -
 الشعر الجاهىلي زاخر بالحکم والفکر اإلیحائ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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