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 (ـه18/5/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ2/1/1438)قدم  للنرش يف  
 

 الشفهي؛ الرتاث النبطي؛ الشعر اجلاهيل؛ الشعر النقد؛ نقد ؛"واجلمل النخلة" تابك:  املفتاحية الكلامت

 .البادية أشعار املدر؛ أهل شعر

 النخلة" كتاب عليها تأّسس التي املعرفّية واملصادر األسس لتفكيك حماولة هو البحث هذاالبحث: ملخص

 جهد من املؤّلف بذله ملا إبستمولوجّية ةنقديّ  قراءة تقديم مع العجمي، فالح بن مرسل للباحث "واجلمل

 وهي ملحونة، بلغة ولكن جاهيل شعر   النبطي الشعر أن   مفادها فرضّية عىل بحثه املؤّلف أّسس لقد. علمّي 

 قبل العريب الشعر لربط خمتلًفا طريًقا لنفسه يرسم أن حاول املؤلف ولكنّ  الباحثني، من الكثري هبا قال فرضّية

 منهج اجرتاح حماولة مع األدبني، بني واإلنسانّية واللسانّية املكانّية العالقة وتبيان النبطي، بالشعر اإلسالم

 ُتفّتت التي التقليدّية األغراض عن عوًضا "احلاء فضاءات" املؤّلف سّّمه ما عىل يقوم املقارنة للدراسة بديل

 حقل يف مهّمة إضافة وتقّدم املتلّقي دتفي أن يمكن الدراسة هذه أنّ  واحلقيقة. رأيه حسب وتشّظيه، الشعر

 بأيدي كانت اجلاهيل الشعر عن ُأعّدت التي الدراسات فمعظم اإلسالم، قبل العريبّ  األدب دراسات

 قراءات عىل أحكامهم بنوا ولذلك اجلاهيل، الشعر منابع عن بعيدة عواصم يف عرب كّتاب أو مسترشقني

 وثقافيًّا أنثروبولوجيًّا ودراستها تراثها، ملساءلة اجلاهيل الشعر جتأنت التي البيئة إىل العودة دون مكتبّية،

ا،  التي فاألحكام. دالالته واستيعاب اجلاهيل، الشعر لفهم الدراسات هذه نتائج من واالستفادة ولغويًّ

 واضحة بصرية عن الكتاب أبان لقد. عنها احليد يمكن ال مسّلّمت أصبحت األديب الدرس يف وقرت

 مثل استوجبت منهجّية أخطاء يف وقع أّنه غري والنبطي، اجلاهلني األدبني فهم عىل عالية وقدرة للمؤّلف،

 أصالة عدم إىل إضافة املنهجي، واالضطراب مقنعة، مسّوغات دون األحكام إصدار أمّهها البحث، هذا

  .لنفسه وعزاها الباحث إليها توّصل التي النتائج بعض
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Abstract: This article is an attempt to deconstruct the basis and cultural references used as the 

background of the book entitled “The Palm Tree and the Camel,” by Mursel Faleh AlAjamy. The 

article will also introduce an epistemological critical reading of the literary effort exercised by the 

author in writing the book. In the book, the author’s basic assumption is that Arabia’s contemporary 

folklore poetry is a continuation of the Jahili (pre-Islamic) poetry, but is clad in corrupted language. 

While this assumption was touted by many authors before him, AlAjamy tries in his book to strike a 

new path to relate the pre-Islamic poetry to the current folklore poetry of Arabia, and to illustrate the 

spatial, linguistic, and anthropological ties between the two genres. Towards this goal, AlAjamy 

elaborated a new method of comparative reading of the genres of love, war, and eulogy to replace the 

traditional methods of reading and interpreting them which fragments the literary texts, as he claims. 

The reality is AlAjamy’s study does benefit the reader, and it introduces a valuable addition to the 

field of Arab studies of pre-Islamic literature. Up to his work, most studies of Jahili literature were 

produced by orientalists, or by Arab authors isolated in faraway lands from the land of birth of this 

poetry. These authors, however, built their judgments on theoretical knowledge without mining of the 

linguistic, anthropological, and cultural environment in which it was produced, and without using the 

results of these fields to understand the Jahili poetry and its meanings. In undertaking this project, 

AlAjami was faced with a set of entrenched maxims. He, however, showed superb command of both 

genres of poetry in tackling this formidable task. Unfortunately, he made some methodical errors 

which this article tries to point out. The most important errors are the pronouncement of judgements 

without convincing evidence, methodology errors, and claiming some previously published results to 

himself.  

  



 163                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 
 

بطي عر النّ خلة واجلمل عالقات الّش النّ "كتاب  يعد  

اكتشاف  من الكتب التي تتغّيا "عر اجلاهيلبالّش 

بطي، وهي عر النّ عر اجلاهيل والّش وابط بني الّش الرّ 

، بالنّقد ارسنيأطروحة مهّمة تناوهلا عدد  من الدّ 

إىل  (1)ف الكتاب مرسل بن فالح العجميوسعى مؤل  

عر مطني من الّش ميقة هبذين النّ أن حتّقق معرفته الع

 إضافات قّيمة.

بعة األوىل من الكتاب عام صدرت الطّ 

عن دار آفاق يف الكويت، يف  2012هـ/1433

أربعّمئة وسبع وثّمنني صفحة، مقّسمة إىل ثالثة أقسام: 

ات )يف مائتني ومخس وأربعني صفحة(. ـــدراس -1

رة صفحة(. ــــخمتارات )يف مائتني وثالث عش -2

مالحق )يف ست عرشة صفحة(. وقد نال الكتاب  -3

م(، 2012احتفاًء بارًزا من الباحثني )أمحد هادي، 

وُرّشح جلائزة زايد للكتاب يف حقل الفنون 

م(، وهي إحدى أهّم 2014والّدراسات النقدّية )د.م، 

 جوائز الكتاب يف الوطن العريب.

 

                                                 
اذ األدب والنقد يف جامعة الكويت، وله العديد من هو أست (1)

األعّمل العلمّية، منها حتقيق كتاب اإلمتاع واملؤانسة أليب 

حيان التوحيدي؛ والرحلة األخروّية العالئّية: أطراف 

مة نظرّية ومقرتبات  رسالة الغفران؛ والّّسديات: مقد 

تطبيقّية؛ وتيارات نقدّية معارصة؛ والفّن القصيص يف 

لكويت؛ والبحث عن آفاق أرحب: خمتارات من القّصة ا

 القصرية الكويتّية املعارصة.

: يطرح العنوان الّرئيس ثنائّيتني مّيزتا العنوان

العرب يف اجلزيرة العربّية، مهد الّشعر اجلاهيل والّشعر 

النبطي، ومها النّخلة واإلبل. ولقد ارتبطت النخلة 

بأهل املدر واجلمل بأهل الوبر، فهّم مصدرا أمواهلم 

وغذائهم ومتاعهم، وكّم ارتبطت النخلة وأهل املدر 

ارتبط اجلمل وأهل الوبر بالرّتحال  ،بالرسوخ واملكث

ومن ثّم أصبحت النّخلة واجلمل الرمزين  ؛واالنتقال

هذا العنوان  الرئيسني ألهل اجلزيرة. وال شّك يف أن  

ُُييل إىل تقابل ينبغي أن تتناوله الّدراسة بني أهل املدر 

وأهل الوبر الستشكاف مناطق االلتقاء واالفرتاق 

 .بينهّم عىل املستوى الفنّّي ومن ثّم االجتّمعي

لبحث الّرئيس وهو إبراز ويبنّي الكتاب هدف ا

ومن ثّم،  ،"عالقات الّشعر النّبطي بالّشعر اجلاهيل"

فالعنوان يوّضح أّن غاية الكتاب استكناه عالقة الّشعر 

النّبطي بالّشعر العريب قبل اإلسالم، مع مراعاة 

االختالفات االجتّمعّية بني أهل املدر وأهل الوبر، وما 

 فنّي.يمكن أن حتيل إليه عىل املستوى ال

 (2)أّما عالقة النّبطي باجلاهيل، فهو مبحث متداَول،و

املنهجيّة يف  ذين تناولوه تنقصهمولكّن معظم الّ 

الّتحليل، حتّى وإن كانت معلوماهتم واسعة وذات 

د بن عبداهلل بن بليهد، وخالد قيمة عالية، كمحمّ 

الفرج، وعبداهلل بن مخيس، وسعد الصوّيان الذي 

                                                 
فهم الشعر "وقد تناولت هذه اجلهود باختصار يف بحثي:   (2)

 . بحث مقّدم للنرش."وتفسريه وتأويله، مقّدمة نظرّية
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واملنهجّية والرّتتيب، وأّثر يف اّتصف عمله بالعمق 

بعض الباحثني، وكان تأثريه واضًحا وجليًّا يف هذا 

 البحث الذي نحن بصدده.

وأّما ثنائّية اجلمل والنّخلة فهي أيًضا ثنائّية 

 مطروحة، ابتداء من ابن خلدون الذي رأى يف البداوة 

نقيًضا للحضارة، وأقام مقارنات يف التكوين 

اجلسدي والتكوين األخالقي )ابن الّثقايف والتكوين 

(، مثلّم تناول 128-120، ص1خلدون، د.ت، ج

هذه الثنائّية معظم من درسوا الّشعر النّبطي. وُيعّد 

هذه الثنائّية، فقد عقد  درسسعد الصوّيان من أهّم من 

 "البداوة واحلضارة: تضادّية أم تكامل"مبحًثا بعنوان 

هذه (، وبّث أفكاره عن 344-321م، ص2010)

الثنائّية يف معظم إنتاجه، وقد تكون فكرة كتاب 

للصوّيان  "ثنائّية الّرموز"العجمي مستقاة من مبحث 

حتتّل النخلة يف نفس احلرضي ذات "الذي بدأه بقوله: 

)الصوّيان،  "املكانة التي حتتّلها اإلبل يف نفس البدوي

(، ثم تعّمق يف احلديث عن هذه 373هـ، ص1431

 بنى العجمي كتابه عليها.الثنائّية التي 

 

 القسم األّول: دراسات:

قّسم املؤّلف القسم األّول إىل مخسة أجزاء 

مات؛ عالقات؛ تواريخ؛ الّشعر اجلاهيل:   )مقد 

الّتجربة والّتعبري؛ الّشعر النّبطي: التّجربة 

 والّتعبري(. 

مات  املقدِّ

الفرضّية التي ينطلق منها البحث  يبنّي املؤّلف أن  

ولكن بلغة ملحونة  ،الّشعر النّبطي شعر  جاهيل هي أن  

(. وهي فرضّية 18م، ص2012)مرسل العجمي، 

، وتتطّلب عماًل ضخًّم إلثباهتا، ثم لالهتّممالفتة 

غاية الكتاب القصوى تتمّثل يف  يذهب العجمي إىل أن  

إعادة النّظر يف دراسة الّشعر اجلاهيل انطالًقا من الّشعر 

ن الّسّمت املشرتكة بينهّم عىل مستوى النّبطي، بحًثا ع

الّلغة، والّتجربة اإلنسانّية، والبناء الفنّي )العجمي، 

(. ونظًرا إىل عناية الباحث املبارشة هبذا اهلدف 20ص

فهم الشعر اجلاهيل "يف البحوث من قبيل بحث 

فهم الّشعر "، وبحث "وتفسريه وتأويله: مقّدمة نظرّية

، "بنية النّسيب أنموذًجااجلاهيل وتفسريه وتأويله: 

 (1)؛"الّرحلة بني القصيدتني اجلاهلّية والنّبطّية"وبحث 

فقد اّّته هذا البحث إىل استكّمل عمل الباحث 

الّسّمت املشرتكة ال تعني  إن  العجمي برؤية ناقدة. 

فرضّية  تبنّتالّتّمثل يف كّل يشء عدا اإلعراب كّم 

يس عماًل املشرتكة ل اخلصائصالبحث عن و ،كتابال

 جديًدا، فقد سبق إليه عدد من الباحثني، بيد أن  

املطلوب هو إعادة قراءة الّشعر اجلاهيل يف ضوء بناء 

القصيدة النبطّية ودالالهتا وحمّركاهتا، والبيئة التي 

 اامتدادً  ُيعد  أنتجتها وسّمت إنسان تلك البيئة الذي 

 أن   حظُيلإلنسان البيئة اجلاهلّية. فعىل سبيل املثال، 

                                                 
 هذه البحوث الثالثة مقّدمة للنرش. (1)
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الّثور الذي يرد يف معظم قصائد العرص اجلاهيل منعوًتا 

 "الوضيحي"ليس إالّ  "أحقب"بصفات مثل 

 املعروف، يقول معّتق الزايدي اجلهني:

   ــدادهـب اليل نـاعــتــيــن هـيــــا راك

 نني عشب الـمرابيعــــــرعى ثامن ســــي

 ك زاهٍي يف شـــداده   خـــرجــه متـــوبـ

 نة عىل كـّل توضيعــــــّلف دشــــمكو

     ل الوضيحي وان جفل مع محاده   ــــــمث

 واال النداوي يوم يـــأخذ تنــاويـــــع

قر، ومها تشبيهان فهو يشّبهه بالوضيحي أو الّص 

اقة يف العرص اجلاهيل. فجميع متداوالن من نعوت النّ 

ور عراء اجلاهلّيون عن الثّ تي ذكرها الّش فات الّ الّص 

عر اجلاهيّل كانوا تطابق الوضيحي، ولكّن قّراء الّش 

دين يف كنه هذا احليوان، وظّلت مالحمه حارضة مرتدّ 

بناء القصيدة اجلاهليّة يمكن  دون أن ُُيّدد نوعه. كّم أن  

ىل بنية القصيدة النبطّية، ولكن مع استناًدا إأن ُيفهم 

، وأّن بقاء التغرّي الفنّي أمر بدهّي  األخذ يف احلسبان أن  

 عر قروًنا طويلة بدون تغرّي أمر مستحيل.الّش 

ا يطمح إليه هو أن وقد بنّي املؤّلف يف مقّدمته، أّن مّ 

ا لكتابات الحقة، " تأليفه هذايكون  حمّفًزا أو مستفزًّ

 "ُتصّوب وُتعّمق، وتعّدل ما يطرحه هذا الكتاب

 حتقيًقا هلذا (، وليست هذه الوريقات إاّل 20)ص

 داء.واستجابة لذلك النّ اهلدف 

 

 عالقـــات

 عر اجلاهيل:بطي بالّش عر النّ عالقة الّش 

مناطق  أن   إىلاملؤّلف أشار العالقة املكانّية:  -1

بطي شملت اجلزيرة العربّية، ما عدا عر النّ انتشار الّش 

ام اليمن، إضافة إىل اجلزيرة الفراتّية وبادية الّش 

عري رايف الّش وزيع اجلغوصحراء سيناء، وأّن هذا التّ 

الرّتكيز أسباب عىل أّن عر اجلاهيل. مناطق الّش ويتطابق 

فاليمن يتضّمن  سواها مل توّضح.هذه املناطق دون عىل 

بطي، مثل عر العاّمي تقرتب من النّ أنواًعا من الّش 

بعض األقاليم اليمنّية، مثل مأرب، شعر ول .(1)احلميني

امخة هلا من املتال خيتلف كثرًيا عن شعر املناطق  نبطّي 

 عسري وجازانشعر أقاليم هتامة يف  . كّم أن  الشّمل

أّما شعر سيناء فهو قريب ولنبطي. امتاًما عن  خمتلف

ّن سيناء مل ، عىل أبطي وإن مل يتطابق معهعر النّ لّش من ا

 عر اجلاهيل.تعرف موطنًا للّش 

                                                 
السابع عرش من يمكن االطالع عىل نّمذج منه يف اجلزء  (1)

القسم "األزهار النادية من أشعار البادية الكتاب املعروف 

(. وقد ذكر األديب 17هـ، ج1418)كّمل،  "احلميني

إبراهيم بن أمحد احلرضاين يف اجلزء السادس عرش من 

عن أوزان األدب اليمني  األزهار النادية من أشعار البادية

يطرة كبرية عىل اليمني ليجد هلذه األوزان س"العاّمي أّن 

أعصابه، وهيمنة عىل مشاعره، وغذاء لفكره وقلبه. أّما غري 

اليمني، فقد يصعب عليه تذّوق موسيقاه، وإن فهم اليشء 

الكثري من لغته، وال جيد فيه من املتعة واللذة ما جيده 

 (.12، ص16، جـه1391)كّمل، "اليمني
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ابطة الرّ منطقّية من حيث ف فكرة املؤل  ومع ذلك ف

قافة النجدّية، عر يمّثل الثّ الّش هذا  ذلك أنّ املكانّية، 

مأخوذة من كانت الفصحى يف العرص اجلاهيل مثلّم 

بطي هو نجد عر النّ فموطن الّش  .هذه املناطقلغات 

ى بادية من شّميل نجران حتّ  واملناطق املتامخة ابتداءً 

ى ام، ومن عالية نجد غرًبا يف جبال احلجاز حتّ الّش 

تي تتحّرك لك القبائل الّ هناء، دون إمهال تصحراء الدّ 

من نجد وإليها. وال أعلم قبيلة أو منطقة ارتبطت 

بطي وليس هلا عالقة بإقليم نجد، سواء عر النّ بالّش 

عالقة جوار أو استيطان. وقد بنّي حممد بن عبداهلل ابن 

بليهد أّن شعراء املعّلقات كّلهم أو جّلهم، كانوا من 

غري العاّمي عر الّش أخرى من ومع أّن ثّمة أنواًعا  1نجد.

ام واخلليج يف مرص والعراق والّش وجدت الفصيح 

بيد أّن ، مل تكن قوّيةجدّية بالبيئة النّ صلتها و، العريب

يف بيئة منبّتة عن نجد. ال يكاد يوجد بطي عر النّ الّش 

بعض جزء من تراث عر أّن هذا الّش لالهتّمم فت والاّل 

اة، بال الّّس ة الرشقّية جلقبائل عسري التي تسكن الضفّ 

غة النجدّية وتقرض القبائل من اللّ تلك  إذ تقرتب

أو  خمتلفني يف ذلك عن سّكان هتامةبطي، عر النّ الّش 

فكّم كانت نجد املهد احلقيقي  (2)تلك القبائل. اجلبال يف

                                                 
م من نجد ما ذكر ابن بليهد أّن شعراء املعلقات العرشة كّله  (1)

عدا امرأ القيس، الذي كانت أكثر إقامته يف نجد )ابن 

 (.14، ص1، جـه1418بليهد، 

=        عىل سبيل املثال؛ نقل منديل بن حممد الفهيد قصيدة  (2)

عر عر اجلاهيل، فإّّنا استمّرت كذلك مهًدا للّش للّش 

اهيل بطي الذي ُيعّد االمتداد احلقيقّي للشعر اجلالنّ 

 (.35)الباحث، ص

 

يف استمرارّية وتتحّدد : العالقة اإلنسانّية -2

مط نفسه منذ النّ  بطي عىلعر النّ احلياة يف مناطق الّش 

هلّم العرص اجلاهيل، ويعزو املؤّلف ذلك إىل سببني: أوّ 

لطة لّس ا يشمهتلطة املركزّية، واآلخر غياب الّس 

قة بينهّم أّن العالويرى املركزّية حوارض تلك األقاليم. 

وت ة ويف الّص يف املّمرسة املعيشيّ تنحرص كانت 

بطي يمكن أن يكون مدخاًل عر النّ عري، وأّن الّش الّش 

عر اجلاهيل من ثالثة جماالت: اكتشاف الّش  ىلإمناسًبا 

ة اين وصف احلياة االجتّمعيّ ة، والثّ القيم االجتّمعيّ أّوهلا 

القة بال الث أسّمء األماكن. وهذه العومكّوناهتا، والثّ 

 لة بني األدبني.إثبات الّص توطئة مهّمة قصد شّك 

أهّم العالقة من : وهذه سانّيةالعالقة اللّ  -3

إذ  ف فرضيّته،العالقات التي يؤّسس عليها املؤل  

                                             
نبطّية بدوّية عن سامل بن صويلح من آل عطّية من غامد  =

 فئتان: غامد البادية-الفهيد يقول كّم–البادية؛ ألّن غامد 

، 7م، ج2000/ـه1421وغامد احلارضة )الفهيد، 

وتنقسم بعض قبائل عسري والباحة يف اململكة  .(43ص

ثالثة أقسام: سّكان هتامة الذين يقطنون مناطق هتامة ما بني 

جبال احلجاز والبحر، وسّكان اجلبال، والقسم الثالث هم 

سّكان السفوح الرشقّية جلبال احلجاز، وهم غالًبا أهل وبر، 

 كثر قرًبا من الثقافة النجدّية. وأ
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بطي، عر النّ كّل املفردات الواردة يف الّش "ّن أ يذهب إىل

ما مل تكن مقرتضة من لغة أخرى، يمكن رّدها إىل جذر 

بل يمكن القول  (.29)العجمي، ص "عريب صحيح

خالصة سواء عربّية ُيرّجح أن تكون إّن هذه املفردات 

تكون  دالالهتا أو مل تدّون، ورّبّم اجمدّونت املع

قوانني التطّور اللغوي.  جديدة وفقكلّمت  ُأحدثت

ا، ورّبّم و أقّل أّما املفردات غري العربيّة فهي قليلة جدًّ

 عر اجلاهيل.ربّية يف الّش املفردات غري الععدًدا من 

هذه العالقة عرب مخس ظواهر هلجّية  ويؤّكد املؤّلف

كانت عند عرب اجلزيرة يف اجلاهلّية، وال تزال 

حارضة، وهي الكشكشة؛ والشنشنة؛ والكسكسة؛ 

والوقف عىل نون الوقاية مع حذف ياء املتكلم؛ 

وحذف ألف الغائبة. ثم بدأ املؤّلف يستعرض وجود 

يف العرص اجلاهيل، وامتدادها إىل العرص  هذه الظواهر

احلديث، وأماكن احلديث هبا. واحلقيقة أّن الكشكشة 

والكسكسة، كّم وردت يف املصادر القديمة، والسّيّم 

يف جمالس ثعلب التي نقل عنها املؤّلف، ظاهرتان 

خمتلفتان عن الظاهرتني املعروفتني يف نجد والبحرين 

اف الشني، وربّم جعلوا جيعلون مكان الك"اليوم، فهم 

 "بعد الكاف الشني والسني، يقولون: إّنكش وإّنكس

(، ونسب أمحد بن فارس 116)ثعلب، د.ت، ص

أسد، وبنّي أّّنا بإبدال الكاف شينًا  ىلإالكشكشة 

يصلون  :. وقيل"عليك"بمعنى  "عليش"فيقولون 

، ويوصل بالكاف سينًا "عليكش"بالكاف شينًا فيقال 

)ابن فارس،  "عليكس"فُيقال يف كسكسة ربيعة 

 (، ومن ثّم فلم يقل أحد إن  29م، ص1997

اء اتج عن إدغام التّ جدي النّ الكسكسة هي احلرف النّ 

ني الذي ُيبدل به الكاف يف بعض املواضع، وال والّس 

ّن الكشكشة هي احلرف املنترش يف مناطق اخلليج أ

 ا عننطقه عوًض يف  Chاء ني والتّ والعراق بمزج الّش 

بعض حّفز هذا األمر فكاف يف بعض املواضع. ال

أن غة االفرتايض غويني املجتهدين يف جممع اللّ اللّ 

اهرتني مل ُتذكرا يف كتاب أهل أّن هاتني الظّ  ايقّررو

 "ستسةالتّ " غة، ومن ثّم اقرتحوا مصطلحي  اللّ 

وقد ال يكون م(. 2015)محود العبيد،  "شتشةالتّ "و

ا ذهب إليه املؤل ف، هذا القرار األصوب، فاألنسب م

فيّم غويون من اخلطأ منهجيًّا إخفاء ما بّينه اللّ عىل أن  

ه فالعجمي أورد رأيه وكأن   .هذين احلرفنيخيّص 

يستدعي رأي جمّرد دال، مع أّنه تقبل اجلمسّلمة ال 

 إثباًتا.بل  ،مناقشة

مستويات ثالثة: وتتجىّل يف : العالقة الشعرّية -4

مستوى موضوعايت؛ ومستوى تداويل؛ ومستوى 

 بنيوي. 

داويل أّن النوعني التّ املستوى ويقصد املؤّلف ب

 سمة لديه فهي؛ فاملقصود داول الّش يعتمدان عىل التّ 

مة وهذه الّس  .عروتأثريها يف الّش  "فهّيةالّش "

 ربطه بني البيئتنيعند سعد الصويان مأخوذة من 

 (.85هـ، ص1420)
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يف خلق  ة عوامل أسهمتثمّ  العجمي أن  وأفاد 

ة جربة اإلنسانيّ تشابه التّ هذه العالقة ة، العالقة الشعريّ 

 ينييف القصيدتني اجلاهلّية والنبطّية، عىل املستو

من احلضاري والوجودي، وعىل املستوى الثقايف؛ 

من حيث يها وتداوهلا وإنتاج القصيدة وتلقّ حيث 

 يرىذلك فضاًل عن . بنية القصيدةوظيفتها؛ وتشابه 

القصيدة مفاده أن  تعالًقا نصيًّا هناك  العجمي أن  

ة، والنبطّية أّثرت يف الفصيح اجلاهلّية أّثرت يف النبطيّ 

 املعرب.

وع األّول بقصيدة أوردها الصويان النّ يف ويستشهد 

 د القايض مطّولة حممّ  اعرُ عارض فيها الّش 

 امرئ القيس، وكان مطلع قصيدة القايض:

 يف    ذوايب متون الليل عن ذيله الضا

 كام ساق موٍج طوف موج عىل طايف

 أن  ذاهًبا إىل ف عىل وصف الصوّيان ثم يتحّفظ املؤل  

فهو نبطّية ملعّلقة امرئ القيس،  هذه القصيدة معارضة

للقصيدة اجلاهلّية،  "تنبيط"إّنّم هو هذا النّص  يرى أن  

الّشعر القصيدة يف فضاء يتذّوق والقصد منه ذيوع 

ينقل القضّية عىل ذلك وإّنّم املؤّلف رص وال يقتالنبطّي. 

مايض قصيدة الطني من  أيبّسقة إيليا املعروفة ب

ى أّّنا ال تعدو أن مثي، ويربطي عيل الرّ اعر النّ الّش 

جانب  أّن العجمي، غري بطيلنّ لّشعر اتفصيًحا ل تكون

بطي عالقة النّ ذلك أّن  هذا الرأي.واب يف الّص 

إضافة إىل أّن ، ملقام أصاًل قد ال تطرح يف هذا ا باجلاهيل

بطي بالنّص النّ  ةتأّثرقبلنا أّّنا ممايض إن  أيبقصيدة 

قصيدة حديثة يف سياقاهتا ولغتها ومضامينها، فهي 

 .منقطعة عن الشعر اجلاهيلو

واضحة، شمولّية رؤية يصدر عن ومع أّن املؤّلف 

بشكل مناسب، مبحثه هذا  مل يستطع أن يقّسم فإّنه

 يعوزها التنظيم املنهجي. ه متداخلة،مضامينذلك أّن 

عري، وكالمها الّش مع ساين متداخل ابط اللّ فالرّ 

باملكان من جهة، وبالعالقة اإلنسانّية مرتبطان 

 الهتا من جهة أخرى.متثّ مختلف ب

  

 تواريــــخ

استعرض الباحث تأريخ  تاريخ اإلنسان: -1

 اإلنسان يف املنطقة العربّية ابتداء من العرص احلجري 

اإلنسان يف اجلزيرة وجود لقديم، وبنّي أمكنة ا

للجزيرة  همفهومهو العربّية، وأهّم ما عرضه املؤّلف 

ى احل اجلنويب لليمن حتّ يراها متتّد من الّس إذ  العربّية،

احلدود السورّية الرتكيّة، ومن احلدود العراقّية اإليرانّية 

ى صحراء سيناء غرًبا. وهذا التحديد يعكس رؤية حتّ 

 ،(1)فاجلزيرة العربيّة هي املعروفة حاليًّا ت دقيقة.ليس

ام والعراق فهي مناطق استوطنها العرب منذ أّما الّش و

                                                 
أقىص "وذكر البكرّي أّنه ُنقل عن األصمعّي أّن طوهلا من   (1)

عدن أبني إىل ريف العراق، وأّن عرضها من ُجّدة وما 

 ]أي أطرافه[ "واالها من ساحل البحر إىل أطرار الشام

 (.6)البكري، د.ت، ص
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القدم، ولكنّها حتًّم ليست داخل حدود اجلزيرة العربّية 

(، قال ابن 10، ص1، جـه1437)فضل العّمري، 

وقد سكن طوائف من العرب من ربيعة "حوقل: 

ى صار هلم هبا ديار حتّ   ]الفراتّية[ومرض اجلزيرة 

 ألن   ؛ومراع، ومل أَر أحًدا عزا اجلزيرة إىل ديار العرب

وم يف أضعاف قرى نزوهلم هبا وهي ديار الفرس والرّ 

معمورة ومدن هلا أعّمل عريضة، فنزلوا عىل خفارة 

(، فلم 29م، ص1992)ابن حوقل،  "ومفارس والرّ 

العرب،  يقل أحد إّن اجلزيرة الفراتّية جزء من ديار

فضاًل عن القول إّّنا جزء من جزيرة العرب. ورّبّم 

أوضح هذا التحديد جلزيرة العرب سبب نفي املؤّلف 

، فاجلزيرة "أسطورة عزلة اجلزيرة العربّية"ملا أسّمه 

ام ال الذي يشمل العراق والّش  الّتعينيالعربّية هبذا 

إىل االنعزال فقد يصّح أمر  يمكن أن تكون معزولة،

فّم كانتا ام أّما العراق والّش و. هاالصحراوّي من جلزءا

يوًما معزولتني، ومل يقل باحث بذلك. ومن أهّم 

التي تسّجل يف شأن املنهجيّة التي اعتمدها امللحوظات 

ىل املراجع عاملؤّلف أّنه ال ُييل يف الكثري من املواضع 

: اعتمدت بل يكتفي باإلشارة اآلتية ،التي استقى منها

مة عىل...، ثم يّسد قائمة من مات املقدّ يف املعلو

 .ادون حتديد صفحاهتاملؤّلفات 

 سان: تاريخ اللّ  -2

بدأ املؤّلف هذا املبحث بمسألتني مّهد من خالهلّم 

غة تسمية اللّ  . املسألة األوىل ختّص لتأريخ اللغة العربيّة

واألخرى تتعّلق ة، اميّ غات الّس باللّ ملا يعرف  األمّ 

غات. وقد اقرتح تغيري لّ لاذه اخلصائص املشرتكة هلب

 "ةاميّ غات الّس اللّ "و "ة األمّ اميّ غة الّس اللّ "اسم 

، إذ ينبغي أن ُتنسب إىل املكان "غة العربيّة األمّ اللّ "بـ

عرفون الذي قيلت فيه، أو إىل األقوام الذين أصبحوا يُ 

(، ثم استعرض املؤّلف األماكن 80هبا: العرب )ص

رصها يف ثالثة، )أرمينيا املطروحة مهًدا للساميني وح

وأفريقيا وجزيرة العرب(، يف حني أّن األماكن 

املطروحة تشمل مرتفعات كردستان حتّى أرمينيا، 

ووادي ما بني النهرين )العراق(، وأفريقيا، وشّميل 

سوريا، إضافة إىل جزيرة العرب )حسن ظاظا، 

(. ويعّد ما بني 17-11م، ص1990/ـه1410

تّمالت، ولكّن املؤّلف مل النهرين أحد أهّم االح

لدى يناقشه، ربّم ألّن مفهوم اجلزيرة العربّية واسع 

املؤّلف. وقد استُبعدت أرمينيا واكتُفي بمناقشة خيار 

يف حني ترى أفريقيا مع باحث واحد هو لبنسكي، 

تيودور نولدكه  أي، منهمهذا الرّ  جمموعة من العلّمء

مل ذي االعرتاض األهّم اللعّل و .وجورج بارتون

العجمي هو: كيف اختفت من أفريقيا مجيع يذكره 

 يف املستعمرات مل تعد إىل الظهور إاّل واللغات السامية 

(، 14احل يف قرطاجة؟ )ظاظا، صالفينيقية عىل الّس 

أّما احلبشة، فصلتها باليمن ّتعل إمكانّية تأّثرها 

باألقاليم العربيّة التي تتامخها عرب البحر أكرب من 

 يها. تأثريها ف
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بعد ذلك، استعرض العجمي اخلصائص املشرتكة 

بني اللغات السامّية، التي سّّمها اجلََزرّية عىل 

، فتوّصل إىل والنحوي واملعجمي الصويتاملستويات: 

أّن اللغة العربّية الشّملّية تتقارب مع اللغة األم عىل 

(، ومتّثل االمتداد اللغوي 85املستوى الصويت )ص

ا أمّ و(.  87املستوى املعجمي )ص األقرب إليها عىل

املستوى النحوي فقد زالت عالمات اإلعراب عن 

معظم اللغات القديمة وبقيت العربّية الشّملّية حمتفظة 

(. ويف هذا املوضع ناقش 90هبذه اخلصيصة )ص

املؤّلف دعوى خلّو الفصحى من عالمات اإلعراب 

قال  التي قال هبا بعض املسترشقني، ثم بنّي أّن أّول من

بأّن اإلعراب من ابتكار النحاة هو حممد بن املستنري 

ينطلقون من فكرة قطرب حول ")قطرب(، يقول: 

 أوضح(، فقد 91)ص "اللغة املصنوعة من قبل النحاة

العجمي أّن قطرب ذكر ذلك، بيد أّن موقف قطرب 

إعراب الكالم كان  إذ يرى أنّ خمتلف بعض اليشء، 

لعرب حّركت أواخر الكلم للداللة عىل املعاين، وأّن ا

كراهية الجتّمع ساكنني، ما قد يبّطئ وترية احلديث، 

ألّّنم أرادوا االّتساع يف  ؛وأّّنم مل يلتزموا حركة واحدة

، 1احلركات )جالل الدين السيوطي، د.ت، ج

(. وقد رّد هذا الرأي وناقشه معظم 186-185ص

ان لو ك"النحاة، حيث نقل السيوطي أّن خمالفيه قالوا: 

 "كّم ذكر جلاز جّر الفاعل مّرة ورفعه أخرى ونصبه

(. فقطرب مل يزعم أّن 187، ص1)السيوطي، ج

اإلعراب، بل يراهم ضيّقوا واسًعا  "صنعوا"النحاة 

مسّوًغا آخر للعرب  يضيفمن كالم العرب. كّم أّنه 

 هبذه احلركات، وهو تسهيل رسعة الكالم.

ن نوقش سبق أووضوع مثار هذا املواحلقيقة أّن 

كثرًيا، فعباس حممود العّقاد خيتار العربّية عوًضا عن 

بالد الشعوب التي ُتعرف "السامّية، حيث يقول: 

هي شبه جزيرة -العربّية األصح عىل أو–بالسامية 

(، ويرى حممد 120)العقاد، د.ت، ص "العرب

خليفة التونيس أّن مصطلح اللغات العروبّية أقرب إىل 

ذلك ذهب عيل فهمي خشيم الواقع اللغوي، وإىل 

م(. واملقصود أّن هذا الرأي 2013)خالد الشناوي، 

ليس جديًدا، وقد تناوله الكثري من الباحثني قديًّم 

وحديًثا، ودارت نقاشات كثرية وسجاالت بشأن تغيري 

سّيّم أّن الساميّة لغة مفرَتضة، ُكّونت  االسم، وال

ت خصائصها من مقارنة جمموعة لغات عىل املستويا

، وكانت يةالرصفية والصوتية والنحوّية واملعجم

 اخلصائص األهّم مستقاة من العربّية. وكان يمكن

 ؛أن ُييل إىل تلك اآلراء والنقاشات للمؤّلف

ليستخرج رأيه ويبني عليه ما يمكن أن خيدم أطروحة 

 الكتاب.

املؤّلف هذا املبحث بتقديم تصّور تارخيي  وقد ختم

، يعتمد يف جانب منه عىل لتحوالت اللغة العربية

، ويف جانب آخر عىل علم اللغة األثرّيةاملعطيات 

اللغة  املقارن، فيقّسم العصور إىل أربعة: أوهلا عرص
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، التي تكّون فيها العربية القديمة ، ثم عرصالعربّية األم

املجتمع البدوي، ومن ثّم حتّولت املنطقة إىل حاضن 

نمط البدوي، ثم للغة بسبب االنعزال الذي اقتضاه ال

التي أصبحت لغة عابرة للهجات مع العربّية الشاملّية، 

، حيث العربّية املعيارّيةبدايات الشعر اجلاهيل، وأخرًيا 

 ظهرت االزدواجّية اللغوّية.

ويف رأيي، إّن هذا التحقيب ال يقوم عىل أساس 

ُيتاج كّل  "خاطرة"لغوي أو أركيولوجي، بل هي 

كّن املؤّلف يقّدمها مجيًعا يف جزء منها إىل دراسة، ول

أربع صفحات. فعىل سبيل املثال، العربّية الشّمليّة 

ما "ُوجدت مع اجلنوبّية، يقول أبو عمرو بن العالء: 

لسان محري وأقايص اليمن بلساننا، وال عربّيتهم 

(، فهي 29م، ص 2001)حممد اجلمحي،  "بعربّيتنا

 ليست طوًرا منفصاًل.

ث أّن العجمي يملك آراء يبدو يل من هذا املبح

وجيهة، لكنّه يتبنّاها دون تسويغ علمي حقيقّي، فهو 

يقّدم شواهد بسيطة يمكن نقضها بسهولة بأدّلة 

مضادة، ثم يبني حكًّم، ويكون هذا احلكم قاعدة لبناء 

أحكام أخرى. وما هذا التحقيب الذي تأّسس عىل 

مدخلني لغوي وأركيلوجلي، كّم يقول، إال مثااًل 

هجّية املؤّلف يف االستدالل، فكّل ما عرضه يمكن ملن

ا باملؤّلف أن يناقش  نقضه بسهولة كّم مّر، وكان حريًّ

مناقشة حقيقّية، أو ُييل إىل دراسة ناقشت تلك اجلزئّية 

 ويكتفي بتبنّي موقفها.

 تاريخ البيان -3

عر اجلاهيل بمناقشة بدأ املؤّلف حديثه عن الّش 

أّنه بدأ قبل اإلسالم بّمئة ب تأريخ اجلاحظ الشهري لعمره

هذا الرأي كّم املؤّلف وقد رّد  ومخسني إىل مائتي سنة،

لشعر إرهاصات ومل لرّده غريه باحلجج املعروفة بأّن 

تطّورت لغة احلياة اليومية أّن و ،(1)يبدأ يف حلظة معّينة

ابن ورود نّص أّول بدليل ، وليس ثّمة إىل اللغة األدبّية

قيس. ولكنّي أرى حّجة أهّم خذام يف شعر امرئ ال

وأعلق بموضوع البحث، وهي حّجة تبنّي خطأ 

اجلاحظ وابن سالم وتكشف أسباب اخّتاذمها هذا 

الرأي، فالذاكرة الشفهّية قصرية، والشعر اجلاهيل شعر 

شفاهي يتالشى أو يذوب يف نصوص أحدث، ولذلك 

 أواخره، مل يبق يف الذاكرة العربّية من الشعر اجلاهيل إالّ 

فطبيعة الشعر النبطي  وهذا ما حدث للشعر النبطي،

ذاكرته قصرية ما عدا بعض القطع  تجعل الشفهيّة

هي ما أوهم  فخصيصة الشعر الشفهّيةالتي ُدّونت. 

هبذا التقسيم الذي حّرره عقل كتايب يبني عىل ما يشعر 

 به.

بتحقيب القصيدة اجلاهليّة إىل  يرشع املؤّلف وحني

فالذروة ، النضوج واالنتشارم ، ثالبداياتمرحلة 

 حمفوظات القصيدة اجلاهليّةأقدم يذكر أّن ، والنهايات

تعود إىل مطلع القرن الثالث امليالدي ثم وصل الشعر 

                                                 
-68م، ص1987مّن ناقش هذا الرأي: )حسني عطوان،  ( 1)

72.) 
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يف القرن السادس إىل درجة عالية من النضج 

واالنتشار، وبلغت القصيدة اجلاهلّية الذروة زمن 

الدولة األموّية، ثم بدأت النهاية مع قيام 

إلمرباطورّية العباسيّة. ورأي الباحث منطقي، بيد ا

أيّن أرى أّن القصيدة بلغت الذروة قبيل اإلسالم، ثم 

ارتبكت مع بزوغ فجر اإلسالم بسبب التوّجس 

غري أّن الشعر ظّل يف ، واجلنوح إىل االسترباء للدين

الذروة يف مجيع أمكنته ما عدا مكة واملدينة وما 

عرص األموي مع بقّية مناطق حوهلّم، ثم احتدتا يف ال

الشعر العريب. ويرى املؤّلف أّن النهاية كانت مع 

ينطلق من واقعه االجتّمعي املعّقد،  مدينظهور شعر 

حماواًل قطع صالته باجلاهيل عىل املستويني املوضوعي 

أّن العراق منطقة شعرّية  ويبدو(. 108والفني )ص

د بالبيئة معروفة يف اجلاهليّة، وذلك التصاهلا الشدي

النجدّية، ثم قوي االتصال مع موجة املهاجرين إىل 

البرصة والكوفة مع بداية العرص األموي وتأّجج 

النزاعات والعصبيات القبليّة يف املدينتني اللتني 

ُخّططتا بناء عىل االنتّمءات القبليّة )شوقي ضيف، 

(، ما استوجب استحضار 161-153م، ص1976

عصبيّة، ومل يلبث الشعر حتّى الشعر وقوًدا لنريان ال

حتّول عن طبيعته النجدّية ليتأقلم يف بيئاته اجلديدة 

فانفصل عن منبته، ويف املقابل بقي الشعر يف نجد 

يتناول الطلل والناقة والثور والظليم حتى عرص 

 الشعر النبطي.

أّن القصيدة يف اجلزيرة مفاده ويسوق املؤّلف حكًّم 

قرن السابع وبداية الثامن فقدت اإلعراب يف أواخر ال

اهلجري، مع أّن الشعر اهلاليل مل يكن معرًبا، وهجرة 

بني هالل كانت يف القرن الرابع )أبو عبدالرمحن 

(، ومن ثّم فاملؤّلف يصدر 52م، ص1982الظاهري، 

 حكًّم دون أن يقنع القارئ بأدّلـته.

يناقش تسميته، ويورد ل ؛بطيعر النّ ثم ينتقل إىل الّش 

من النقاش املعروف عن ربطه باألنباط، بيد أّنه  أطراًفا

ُُيمد له إحالته إىل سعد الصويان وغسان احلسان 

هذا املوضوع باستفاضة، ثم أكمل  درسااللذين 

التسمية من وجهني: مصدر تسمية  مدارسةاملؤّلف 

ذلك الشعر بالنبطي، واألسّمء األخرى املرادفة 

 للنبطي، كالعامي والشعبي والبدوي.

نشأة  الشعر النبطي بمناقشة ستهّل املؤّلف حتقيبهوا

اللحن عند العرب. ويبدو يل أّن معظم اخللط الذي 

تناول الكثري من الظواهر سببه عند يقع فيه أهل اللغة 

الفكرة الراسخة أّن مجيع العرب كانوا يتحدثون لغة 

واحدة معربة يف عصور االحتجاج، ثم تبلبلت األلسن 

مل ويع احلوارض املتباعدة جغرافيًّا، يف وقت واحد يف مج

أصاهبم اللحن ويف وقت واحد أن  يلبث أهل البادية 

أيًضا، فهذه الفكرة اخلاطئة التي تناقض سريورة 

 اللغات سّببت الكثري من األوهام. 

بني اللحن عند البادية وعند  ويفّرق العجمي

احلارضة، فاللحن كان يف النحو والرصف، وبقيت 



 173                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

ّية. ويف رأيي ارتبطت الفصاحة بالبدو، الداللة عرب

وهي نظرة قديمة بدأها العلّمء واللغويون العرب ثم 

امتدت إىل العرص احلديث، فالبدو أفصح من 

احلارضة، حتى جعل العلّمء االحتجاج هبم متأخًرا عن 

وقد تناول  (1)احلارضة كّم هو معروف، وأكثر اهتّمًما به.

 شعري البدو واحلرض، خري الدين الزركيل املقارنة بني

وأبدى إعجاًبا بتمّيز البدو الشعري الذي تظهر فيه 

الوعورة واالرّتال عىل احلرضي الذي تتبدى فيه 

-165الصنعة والتكّلف )خري الدين الزركيل، ص

(. وهذه النظرة مسّوغة علميًّا، فالبيئات املنعزلة 173

حتتفظ بخصائصها اللغوّية أكثر من غريها، إضافة إىل 

ا متيّز به أهل البادية من القدم من حفظ األشعار م

واالستشهاد باملأثور اللغوي. وال نزال إىل  (2)واألمثال،

اليوم نرى يف أبناء البادية متيًّزا من الناحية اللغوية. 

                                                 
حدثنا أبو بكر بن دريد، قال: "روى السريايف من قوله:  (1)

رأيت رجاًل يف الوراقني بالبرصة، يفضل كتاب )املنطق( 

ليعقوب بن السكيت، ويقدم الكوفيني؛ فقيل للريايش، 

وكان قاعدًا يف الوراقني، ما قال، فقال: إنّم أخذنا اللغة عن 

أخذوا اللغة عن  حرشة الضباب، وأكلة الريابيع، وهؤالء

أهل السواد، أصحاب الكواميخ، وأكلة الشواريز، أو كالم 

 (.68، صـه1374)السريايف،  "يشبه هذا

فكالمه موزون معقول يف "يصف شفيق الكّميل البدوي  (2)

عبارة رصُية ورسعة انطالق نحو اهلدف، يزخرفه برضب 

 "األمثال والتشبيهات التي تصدر عن رؤية ومعرفة

 (.20م، ص2002 )الكّميل،

ولكن ينبغي التفريق بني حارضة نجد واحلوارض 

املتامخة لغري العرب، فحارضة نجد ال ختتلف عن 

ياًل، وتتمّيز مفرداهتا بالفصاحة، ويمكن باديتها إال قل

العودة إىل استشهاد ابن بليهد أعاله بقصيدة امرئ 

والذي دعانا إىل إيراد هذه األبيات أّن الدلو "القيس: 

وعراها ووذمها والتكريب ومجيع هذه األلفاظ 

 "بمعانيها باقية من عهد امرئ القيس إىل يومنا هذا

 (.51-50، ص1)حممد ابن بليهد، ج

فقد وكّم سعى املؤّلف إىل حتقيب الشعر العريب؛ 

قّدم حماولة لتحقيب الشعر النبطي بأسلوب إحصائي 

الشعر النبطي القديم،  إيراد نصوص منيعتمد عىل 

أقدم مجع مستفيًدا من جهود سعد الصوّيان يف 

النصوص النبطّية من مظاّّنا وترتيبها تارخييًّا من 

لعجمي أّن الشعر القديم إىل احلديث. وقد ذكر ا

النبطي كان شائًعا منذ مطلع القرن السابع عىل األقّل، 

وقّسم الشعر النبطي القديم إىل مرحلتني أساسّيتني، 

هـ، وهي 1120هـ حّتى 725كانت من عام  أوالمها

مرحلة متّيزت بطغيان البحر اهلاليل والترصيع يف البيت 

األّول، إضافة إىل غلبة غرض املديح بشكل طاغ. 

واستمّرت  ـه1115بدأت عام  األخرىواملرحلة 

حتى الربع األخري من القرن العرشين، وهي مرحلة 

بحر املسحوب مزدوج القافية الذي كان حمدوًدا يف 

القرن الثاين عرش، لكنّه طاٍغ يف القرن الثالث عرش. ويل 

ملحوظتان عىل هذا التحقيب: أوالمها أّن منهجّية 



 نقدّية قراءة: "واجلمل النّخلة": السيف العزيز عبد بن عمر                                                                             174

طّي متباينة، فهو يقيس شيًئا التحقيب بني الفصيح والنب

عىل يشء خمتلف متاًما، فلَِم مل تكن املقارنة عىل املستوى 

املوسيقي والعرويض مثاًل، أو عىل مستوى األغراض، 

أو أّي مستويني متّمثلني؟ واآلخر أّن الشاعر يستعمل 

مفهوم البحر يف النبطي دون أن يبنّي اإلشكاالت 

يف الشعر النبطي خمتلف العروضّية التي تعرتيه، فالبحر 

عنه يف الفصيح وإن تقاربا، ومن ثّم كان من املهّم أن 

 يبنّي هذه اإلشكالّية ويعاجلها.

بعد ذلك انتقل الشاعر إىل دراسة العالقة بني  

يف ضوء مقاربة الشعر اجلاهيل والشعر النبطي 

الشعر "موضوعاتّية تطبيقّية، حتت عنوانني متّمثلني 

الشعر النبطي: التجربة "و "والتعبرياجلاهيل: التجربة 

 ."والتعبري

 

 عبريجربة والتّ عر اجلاهيل: التّ الّش 

حّدد املؤّلف مدّونة للشعر الفصيح لدراستها، 

لألنباري،  "رشح القصائد السبع الطوال" وهي

، "املفضلّيات"للقريش، و "مجهرة أشعار العرب"و

للسكري،  "كتاب أشعار اهلذلّيني"، و"األصمعّيات"و

معتمًدا عىل تصنيف النص الشعري إىل شذرة 

ومقطوعة وقصيدة ومطولة. ومل يذكر املؤّلف 

اعتمدت يف البحث "مسّوغات اختيار هذه املدّونة: 

عن التجربة املقدمة يف الشعر اجلاهيل عىل عدد حمدد 

(، 139)ص "وحمدود من املختارات الشعرّية القديمة

تضّمن شعًرا ولكنّه وقع يف خطأ منهجي، فاملدّونة ت

جاهليًّا وخمرضًما وإسالميًّا، مع أّن املؤّلف نّص أعاله 

عىل متثيلها القصيدة اجلاهلّية. كّم فّرق بني الشذرة 

 ومع أنّ واملقطوعة والقصيدة واملطّولة بعدد األبيات. 

مقطوعة أو  إّماالقصيدة  وأنّ حمّدًدا كافًيا، ليس العدد 

ختيار ُُيرتم، اختياره هذا التقسيم افإّن قصيدة؛ 

 لو استطاع تسويغه منهجيًّا.والسّيّم 

وكانت أّول ملحوظة استنتجها املؤّلف بعد 

ُتناِقض النسبُة القليلُة للنصوص التي " :اإلحصاء هي

تبدأ بمقدمات طللية ذلك احلكَم املتّّسَع الذي يعّمم 

 "موضوعة الوقوف عىل األطالل عىل الشعر اجلاهيل

فيه أّن إثبات هذا احلكم (. والذي ال شّك 142)ص

كان بعد دراسات وحتليالت وأبحاث مستفيضة، 

إضافة إىل ما قاله األوائل، بيد أّن نقض احلكم هو 

أن أناقش هنا بنية املفيد الذي كان متّسًعا. ولذا، من 

فالقصيدة اجلاهلّية انقسمت إىل  (1)القصيدة العربّية،

تضّمن التي قد ت قصيدة الرجزثالثة أقسام: األوىل 

البيتني والثالثة وحتوي موقًفا انفعاليًّا آنيًّا، يقوهلا 

     ،2)ابن قتيبة، ج "خاصم أو شاتم أو فاخر"الرجُل إذا 

القصرية التي قد تكون جمرد  واملقطوعة(؛ 613ص 

تفريغ لشعور آينٍّ أو حاجة نفعّية ما ُيقّلل من أدائها 

                                                 
بنيية الرحلة يف سأستفيد يف هذه املناقشة مّا ورد يف كتاب   (1)

، 2010، )السيف، القصيدة اجلاهلّية األسطورة والرمز

 (.113-109ص
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ا النوع أمّ واجلّميل الذي يتوافر للقصيدة املكتملة. 

، وهي القصيدة ذات القصيدة املكتملةالثالث فهو 

البنى الثالث: نسيب ورحلة وفخر )أو مديح، أو 

غريه(. وقد جعل بعض النقاد القصيدة املكتملة هي 

األصل، والقطعة بقايا لقصيدة كاملة أو قصيدة ناقصة 

(. وقد تكون 65م، ص1985البناء )ستيتكيفيتش، 

: نسيب ورحيل، أو نسيب القصيدة مكّونة من بنيتني

وغرض رئيس، أو رحيل وغرض رئيس فتكون 

القصيدة ذات بنية ثنائية فهي غري كاملة. وتتكّون 

وهي األطالل  Motives املقّدمة النسيبّية من عنارص

والظعائن، واملرأة، واخلمرة، والشيب والشباب، 

وشكوى الزمن والطيف واخليال. وقد يتفّرد أحد هذه 

قدمة النسيبّية، وقد حتوي أكثر من عنرص العنارص بامل

لتنتج الكثري من  ؛تتفاعل مع بعضها أو تتصادم

الدالالت والصور وقد تتعدد بنى القصيدة وتزيد عىل 

القصيدة بنى  -يف الغالب-ثالث، ولكّن التحليل ُيبني  

مفتاح القصيدة، "الرئيسة، والعالقات بينها. فالنسيب 

فكرة التي تعقب النسيب ويساعد الشاعر يف إشعال ال

 قد كّم–مهّم كانت؛ إذ مل يكن النسيب من أجل املرأة 

ولكنّه من أجل حتفيز قرُية الشاعر، واستثارة -يـبدو

. لذلك، تعّد J.BRILL, 1990, P20 )) "ذوق املتلّقي

 املقّدمة النّسيـبيّة فضاًء دالليًّا واسًعا لنّقاد الشعر. 

واملقطوعة فالقصيدة العربيّة تشمل الرجز 

والقصيدة املكتملة، وبنية النسيب جمموعة عنارص 

أمّهها الوقوف عىل األطالل، ولكّن املؤّلف ارتكب 

أخطاء فادحة حني مجع الشذرات )كّّم سّّمها( 

واملقّطعات والقصائد واملطّوالت، وخلط مجيع 

ليصل إىل حكم مبتّس وغري دقيق، ومل ُيبَن  ؛األوراق

ل إّن املؤّلف نقضه يف الصفحة عىل منهجّية علميّة، ب

نفسها حني بنّي أّن هناك نمطني، مها نمط املقطوعات 

ذوات املوضوع الواحد، ونمط القصائد واملطّوالت 

بالوقوف عىل الطلل أو مناجاة "الذي يبدأ غالًبا 

 "الطيف أو اإلشارة إىل ذكر احلبيبة الراحلة

 . فلم يقل أحد من الباحثني إّن املقطوعات(143)ص

تبدأ بالوقوف عىل الطلل، ولكنّها متّثل أهّم عنارص بنية 

 النسيب يف القصيدة املكتملة.

 أصوات التجربة : 

هنا عىل دراسة الشعر اعرتاضه املؤّلف  ويقّدم

اجلاهيّل بطريقة تفتيتّية يتوّزع فيها النّص إىل أغراض، 

، وهو يعني أّن فضاءات احلاءواختار ما سّّمه 

جلاهلّية يمكن تقسيمها بناء عىل موضوعات القصيدة ا

ثالث موضوعات )مجع موضوعة( تبدأ بحرف احلاء، 

 .احلزنو احلسب؛؛ واحلربوهي 

يف ضوء انبثاقه من  احلربيناقش املؤّلف ّتليات و

املحور الرئيس )الفروسية(، وتتمّثل عرب ّتلّيات رفض 

الذل واهلوان؛ واقتحام املوت يف حلظة اخلطر؛ 

املعركة؛ وإنصاف العدّو من رار واالعتذار عن الف

 املهزوم. 
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وقبل مناقشة هذه التجلّيات؛ ينبغي أن نفهم صورة 

الرجل املثال يف الذهن العريّب قبل اإلسالم، وهو 

األنموذج الذي دارت حوله قصائد الفخر واملديح، 

وكذلك قصائد اهلجاء التي تغّيت نقض تلك 

كانت  الصفات. فاملعتقدات العربيّة القديمة التي

تقّدس القمر كانت ّتعل الرجل املثال أحد ّتليّاته، 

والرجل املثال رجل حمارب يأخذ من اإلله بعض 

خصائصه. ويمكن فهم تلك الصورة من خالل 

قلت ملالك "، يقول: "ود"وصف ابن الكلبي للصنم 

ا حتى كأيّن أنظر إليه. قال: كان  بن حارثة: صف يل ودًّ

الرجال، قد ُذبِر عليه  متثال رجل كأعظم ما يكون من

حّلتان، مّتزر بحّلة، مرتٍد باألخرى. عليه سيف قد 

تقّلده. وقد تنّكب قوًسا، وبني يديه حربة فيها لواء، 

(. 57)هشام ابن الكلبي، د.ت، ص "ووفضة فيها نبل

فهو كأعظم ما يكون من الرجال، ومن ثّم كانت 

كامنة يف نفوس كثري من الشعراء حني  "ودّ "صفات 

يدون اإلشادة برجل مثال؛ فهم خيلعون عليه صفات ير

أو اإلله القمر. إّن قيمة الرجل املثال يف الشعر  "ودّ "

اجلاهيل ال تكمن يف وهب اخلري واالمتناع عن الرّش كّم 

الرجل املثال هو وإّنّم الدين اإلسالمّي، إىل ذلك دعا 

من يقدر عىل أن هيب الرّش ألعدائه واخلري ألحّبته، فهو 

قرتب من صورة اإلله وقدرته. فالرجل املثال هو ي

الرجل/املحارب، والرجل/الغيث )السيف، 

(. ويوّضح هذا املعنى ما 249-235م، ص2009

نقله ابن هشام يف السرية النبوّية: قال هاشم بن حرملة 

لعامر اخلصفي: قل يّف بيتا جيًدا أثبك عليه؛ فقال عامر 

قال الثاين، فلم  : ثمول، فلم يعجب هاشًّم البيت األ

 يعجبه، ثم قال الثالث، فلم يعجبه: 

    ةـم بن حرملـــــــــأحيا أباه هاش

 عـمـلــةلـهبـات ويـوم اليـيـــوم ا

   ده مـغـربـلةـــــوك عنــــترى املل

 ل ذا الذنب ومن ال ذنب له ــــــيقت

 "يقتل ذا الذنب ومن ال ذنب له" :فلّم قال الرابع

(. 101، ص1ليه )ابن هشام، د.ت، جأعجبه فأثابه ع

فلم جيزه إال بعد أن أقّر له بالقدرة عىل الظلم. وهنا، 

يف (، 385يتّمثل الشعر اجلاهيل مع الشعر النبطي )ص 

أّن الرجل املثال هو من يعطي الرّش ألعدائه واخلري 

ألقربائه وحمبيه، فمن يعطي اخلري دون الرّش رجل 

لة حتقيق الكّمل، ومن ثّم كانت احلرب وسي .ناقص

فالرجل الذي ال خيوض احلرب ال يمكن أن يكون 

كاماًل، والقبيلة التي ال حتارب ليست كاملة وال مثااًل. 

والنّص املشهور ملحمد بن سالم اجلمحي يؤّكد ذلك؛ 

فلّم راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها "يقول: 

ومآثرها استقّل بعض العشائر شعر شعرائهم وما 

ن ذكر وقائعهم، وكان قوم قّلت وقائعهم ذهب م

وأشعارهم وأرادوا أن  يلحقوا بمن له الوقائع 

واألشعار، فقالوا عىل ألسن شعرائهم، ثم كانت الرواة 

(، فاحلرب 39)ابن سالم، ص "بعُد فزادوا يف األشعار
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ترفع قيمة القبيلة، وتزيد هيبتها يف نفوس خصومها. 

ط الذي أراه مهّمًّ بني ولو رّكز املؤّلف عىل هذا الراب

الشعر اجلاهيل والنبطي خللص إىل نتائج أهّم من هذه 

 التقسيّمت التي ال حتيل إىل يشء ذي قيمة.

، وهو بتعريف املؤّلف احلسبوالفضاء الثاين هو 

ما يعّده اإلنسان من مفاخر، سواء كانت له أو آلبائه "

ينّص مع أّن الرأي املعروف  ،(146)ص "أو لقبيلته

ُف الثابُِت هو أّن احلََسب عىل َ ، وهو ما  : الرش 
ِ
يف اآلباء

ه اإلنساُن ِمن َمفاِخِر آبائِه )مجال الدين ابن منظور،  َيُعد 

م(، بيد أّن الرأي الذي ساقه املؤّلف معترب 2004

يقرتب وُمتداول. ومعظم ما ورد من أمثلة وشواهد 

فضاء احلرب، فهو مدح وفخر وهجاء باحلرب، من 

ّمة حدود تفاصل بني الفضاءين. أّما الفضاء وليست ث

، وجعله متمثاًل يف الرثاء، حيث احلزنالثالث فهو 

ينقسم إىل قسمني: البكاء عىل ميت، سواء كان هذا 

امليت شخًصا حمبوًبا أو شخًصا مؤّثًرا، والبكاء عىل 

الشباب. وال أعلم مِلَ حرص املؤّلف احلزن يف رثاء امليت 

زن قد َيِرد يف مجيع األغراض، ففي ورثاء الشباب، فاحل

الفخر مثاًل يمكن أن نطالع قصيدة احلصني بن محام 

الشهرية يف فخره احلزين وهو يقاتل بني عمومته 

(، فهو وإن 85-81م، ص2002)احلصني بن احلّمم، 

يبنّي حزنه عىل قتل من كانوا فإّنه كان يفخر بفعاهلم، 

من قبيل لّية أعّزة. واحلزن قد يكون يف املطالع الغز

 قصيدة بشامة بن الغدير:

 ْرَت ُأَماَمَة َهْجًرا َطِويالً ــــَهَج 

 َلَك النَّْأُي ِعْبًئا َثِقيالً ـــــــَ َومَحّ 

ِِيَاــــــــَومُحِّلْ  
 َت ِمنَْها َعىَل َنأْ

 االً ُيَوايِف َوَنْيالً َقلِْيالً ـــــــَخيَ 

 ْظـَرة ِذي َشـَجٍن َواِمـٍق ـــَونَ  

َكـائُِب َجـاَوْزَن ِمْيالً إَِذا مَ   ا الرَّ

فاحلزن باٍد  ،(60-55ي، د.ت، ص)املفضل الضبّ 

وهو ُيمل خياهلا وذكريات حلظات الفراق احلزينة، 

وهي موضوعة تتكّرر كثرًيا. فاحلزن ليس مقصوًرا عىل 

ما بّينه املؤّلف الذي كان يقصد رثاء املّيت ورثاء 

ليكمل  ؛الرثاء الشباب، ولكنّه اختار احلزن عوًضا عن

فضاءات احلاء التي اختارها. واحلقيقة الواضحة هي 

أّن رثاء الشباب يعكس قلق اإلنسان األزيّل من الزمن، 

وهو قلق عاجلته األديان والسيّّم اإلسالم، يف حني كان 

الشاعر اجلاهيّل يعاين من هذا القلق، وقد انعكس عىل 

 شعره يف مواضع غري قليلة.

مل  ءات احلاء، بقيت موضوعاتوبعد استكّمل فضا

، فأضافها، وهي: يدرجها املؤل ف فيّم ذهب إليه

موضوعات احلياة اليومّية، وموضوعات مكانّية. 

         وقّسم موضوعات احلياة اليومّية إىل ثالثة أقسام:

وصف  -3اخلصومات الزوجّية،  -2الّردّيات،  -1

حمدودة نعلني. وبنى املؤّلف القسم األخري عىل أبيات 

أليب خراش اهلذيل فحسب. أّما املوضوعات املكانّية 

فتمّثلت يف ثالثة مواضع، أوهلّم وصف البيئة البحرّية 
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ف لشعراء شواطئ اخلليج العريب، واستشهد املؤل  

سّكان شواطئ اخلليج العريب الذين عرفوا "بأشعار 

احلياة البحرّية والغوص عىل اللؤلؤ منذ أزمنة 

والصحيح أّن الشعراء الذين  (،152)ص "سحيقة،

  (1)ذكرهم املؤّلف، يف الغالب، ال ينتمون إىل الساحل،

ولكّن ثقافة البحر ليست ببعيدة عنهم وال غريبة 

عليهم، والسيّّم أّن بعض سّكان بادية نجد وحارضهتا 

قد يضطرهم نقص املياه وشّح األمطار إىل البحر 

ت البيئة . والبيئة الثانية كانبشكل مرحيل أو دائم

الزراعّية يف يثرب مستشهًدا بشعر ُأحيحة بن الـُجالح. 

 أّما البيئة الثالثة فكانت جبال احلجاز يف شعر اهلذلّيني.

قصد ومع االحرتام الكامل جلهد املؤّلف املبذول 

اكتشاف بديل عن األغراض التي تفّتت الشعر، كّم 

                                                 
مع أّن مقّدمة ديوانه تشري إىل أّن طرفة بن العبد ُولد يف  ((1

فإّنه كّم هو  (،5، صـه1424)طرفة بن العبد، البحرين 

له من أهل عالية نجد، ولكّن مقتله كان يف واضح من أطال

(. وقال 255، ص7، جـه1436البحرين )العّمري، 

قال طرفة، وهو يومئٍذ بناحية ناحية تبالة وبيشة "البكري: 

(. كّم أّن األعشى من أهل 16)البكري، ص "وما يليهّم.

منفوحة يف اليّممة، وإن كان أكثر التطواف والرحيل، مثُله 

سيب بن علس، وهو شاعر نجدي رحل إىل مثُل خاله امل

م، 2007رشق اجلزيرة وغرهبا وجنوهبا. )هزاع الشمري، 

احلَزن "(. أّما املخّبل السعدي فينتمي موطنًا إىل 349ص

ّّمن والّدهناء. (، 261، ص2م، ج2010)الضامن،  "والص 

فمعظم الشعراء الذين استشهد بشعرهم ال ينتمون إىل البيئة 

 هم ليسوا بعيدين عنها.البحرّية، ولكنّ 

هذه الفضاءات متومّهة وغري متجانسة، فهو فإّن ذكر، 

جيعل احلرب واحلسب واحلزن أهّم التجارب اإلنسانّية 

التي حترض عند اإلنسان يف كّل "العابرة للتاريخ؛ أي 

(، وكأّنه اختار العنوان 143)ص "زمان ومكان،

ما يمكن أن جيد ثم حاول أن  "فضاءات احلاء"

: أين الذي ُيطرح يف هذا الّصدد يمألها. والسؤال

 انال تردالّلتان  لناقة،موضوعة املرأة، وأين موضوعة ا

يف احلرب إال قلياًل؟ وهاتان املوضوعتان من أهّم 

موضوعات الشعر العريب قبل اإلسالم. ثم إّنه اختار 

احلزن، وحرصه يف الرثاء، مع أّن الرثاء ليس من 

يقول  األغراض األساسّية لشعر الرجل قبل اإلسالم.

ال ن إظهار احلزن مل يكن يناسب رجأعىل "بروكلّمن: 

القبيلة، كّم كان الئًقا بنسائها، وخاصة باألخوات. 

ومن ثم  بقي تعهد الرثاء الفنّي من مقاصدهّن حتى 

، 1)بروكلّمن، ب.ت، ج "عرص التسجيل التارخيي،

ل الرجل مهّمة الثأر، 48ص (، فاملجتمع العريب ُيم 

ضة. كّم أّن هذه  ويعطي املرأة دور الباكية املحر 

نسة، فاقرتان احلزن باحلرب الفضاءات غري متجا

 واحلسب ليس يف حمّله.

 معامرّية التعبري -

املطوالت  النصوص إىل قسمني: ويقّسم املؤّلف

ثم يشري إىل  والقصائد، والشذرات واملقطوعات.

آليات تكوين النصوص، وهي املحّفزات الشعرّية، 

والروابط الصيغيّة، والعالمات اخلتامّية. وهو يرى 



 179                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

شعرّية " ّية متمثلة فيّم سّّمهاملحّفزات الشعر

يلبث أن جيعلها  (، لكنّه ال159)ص"االستهالل

تشمل شعرية االستهالل )املطالع( واملّمرسات 

العروضّية )الترصيع( والروابط الداخليّة )حسن 

( فاملؤّلف مل يكن حمّدًدا يف 161التخلص(. )ص

استعّمل مصطلحاته، وظّلت عائمة، بل وحاول 

اخلاّص املصطلح املعروف ستخدام ااملؤّلف ّتنّب 

شعرّية " )النسيب(، فسّّمهوهو ملقّدمة الشعرّية با

، وهي تسمية تتضّمن حكًّم قيميًّا وليست "االستهالل

  توصيًفا حمايًدا.

املؤّلف أّن تعّدد املوضوعات يف القصيدة  ويعتقد

، كّم يف حديث املّرار بن نفسيّةالواحدة يكون لغايات 

كّم يف املطّوالت  فنّيةأو لغايات  منقذ عن الشيب،

يف حني كّم يف قصيدة املديح.  تأثريّيةالسبع، أو لغايات 

حارضة فغاية الّشيب الفنّية هذه الغايات تتداخل، أّن 

رسيًعا عند أكثر الشعراء، ومرّد ذلك فهي ترد دائًّم، 

ضمن سياق عام يلتزم  كانأّن احلديث عن الشيب "

دة، ومل يكن الشيب مقطًعا فيه الشاعر ببناء القصي

رئيًسا يف ذلك البناء، بل جزًءا من املقطع اخلاص 

 ،(456، صـه1426)عيل مجاح،  "بالنسيب.

فالشيب ُيرض ألسباب نفسّية وأسباب فنيّة أيًضا، 

مثلّم أّن الغاية التأثريّية ال تنفصل عن الغايتني النفسّية 

 والفنّية.

يف نّصه وسعى العجمي إىل دحض رأي ابن قتيبة 

الذي يقّسم فيه القصيدة املكتملة إىل ُبنى:  الشهري

مقصد القصيد  وسمعت بعض أهل األدب يذكر أن  "

)ابن  "إنّم ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار...

وإذا كان "(، ثم ختمه بالقول: 75ه، ص1418قتيبة، 

هذا التوصيف يصدق عىل قصائد املدح، فإّنه، يف 

اختزل الشعر القديم كّله يف هذه  الوقت نفسه، قد

القصيدة، ويكفي أن نعرف أّن ستًّا من املطوالت 

السبع مل تكن قصائد مادحة لنرفض ونرّد هذا 

 تناول( ومع أّن هذا النّص 162)ص "االختزال.

ينال أمهّيته من فإّنه املؤّلف،  أبانكّم  (1)قصيدة املديح،

م أقّر به تقسيمه لبنية القصيدة املكتملة، وهو تقسي

املؤّلف واّتبعه يف حديثه عن معّمرّية القصيدة، وقد ُنقد 

مل يبِن حكمه عىل بناء القصيدة  نّص ابن قتيبة بأّنه

العربي ة قبل اإلسالم الذي ينطلق من النسيب إىل 

الرحلة ثم الفخر، وإن ّم بنى حكمه عىل النمط األموي 

ن ا لقصيدة الذي ابتدأ يف أواخر العرص اجلاهيل، ولو 

 (.170، صـه1402بلون املديح )وهب رومّية، 

وهذا النقد ال يلغي أمهيّة هذا النّص ومركزّيته يف فهم 

بنية القصيدة العربّية قبل اإلسالم التي انقسمت إىل 

                                                 
والعادة أن "وقد َتبع ابَن قتيبة يف ذلك ابُن رشيق؛ يقول:   (1)

يذكر الشاعر ما قطع من املفاوز وما أنىض من الركائب وما 

م من هول الليل وسهره وطول النهار وهجريه، وقلة  ّتش 

املاء وغؤوره، ثم خيرج إىل مدح املقصود؛ ليوجب عليه حق  

)ابن رشيق  "لقاصد ويستحّق منه املكافأةالقصد وذمام ا

 (. 201، ص1، جـه1422القريواين، 
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ثالثة أجزاء رئيسة: النسيب والرحلة والغرض 

الرئيس، وهذا الغرض الرئيس كان يغلب عليه الفخر 

 قبل اإلسالم واملديح بعده.

لقصيدة اأبيات  وقد عمل العجمي عىل تصنيف

أّّنا  فأبان، شعرّية االستهاللاالستهاللّية أو ما سّّمه 

تكون يف اثنتي عرشة مارسة شعرّية وهي: خماطبة 

الرفيق؛ اإلشارة إىل الديار؛ اسم املحبوبة؛ النظر إىل 

الراحلني؛ الوقوف عىل األطالل؛ الشكوى من 

العاذل؛ التهديد؛ تبليغ الرسالة؛ حتذير األقارب من 

نصح؛ الفخر بالذات أمام اآلخرين. الظلم؛ إسداء ال

 وهذا التقسيم أوقع املؤّلف يف خللني منهجيني، ومها:

تتداخل هذه األنّمط أو املّمرسات، كّم سّّمها  -1

املؤّلف، بشكل جيعل فصلها أو تقسيمها أمًرا متعذًرا، 

فهو يفّرق بني اإلشارة إىل الديار والوقوف عىل 

 شارة إىل الديار:األطالل، وجيعل قول لبيد بن ربيعة إ

    ا َفُمَقاُمَها     ــــــــَِت الّدَياُر ََمَلُّهـــَعفَ 

ــا َفِرَجـبـِ َد َغــْوُُلَ  ـاُمــَهامــــنَى َتَأبَّ

 يف حني أّنه يرّصح بأّنه كان واقًفا عىل األطالل:

ا وَكيْ ـــــَفَوقف  َف ُسؤاُلنَا       ـــــُت أْسأَُُلَ

 اـبـيـُن كـالُمـهـُصـّمـاً خـوالـَد مـا يُ 

، ويمّثل بقول  كّم جيعل السم املحبوبة قسًّم مستقالًّ

 طرفة:

ـــــْوَلَة َأطْ  َقِة ثْهَمــــِد        ـــــِِلَ  اَلٌل بُُِبْ

 اقِي الَوْشِم يِف َظاِهِر اليَدِ ــــــَتُلوُح َكبَ 

، ويمثّل بقول متيم  ثم يضيف الطيف قسًّم مستقالًّ

 بن أيب مقبل:

 اُل بِنَا َرْكًبا َياَمنِيا        ـــََف الـَخياـــطَ 

ْينَاـــــىَل عـــَوُدوَن َليْ   َواٍد َلو ُتعدِّ

يف الطلل ويف الطيف، ُيرض فاسم املحبوبة 

والوقوف عىل األطالل يتداخل مع اإلشارة إىل الديار، 

 فال يمكن استبانة قسم مستقّل حمّدد املعامل.

ل استنتاج هناك خطأ بنيوي، فاملؤّلف حاو -2

 أقسام االستهالل الشعري دون تفريق بني القصائد 

واملقطوعات، فاالستهالل يف القصائد يكون عرب 

النسيب بعنارصه املعروفة، من األطالل والظعينة 

واخلمرة والشيب والشباب والطيف واخليال وشكوى 

الزمن، يف حني أّن املقطوعة تكون يف موضوع حمّدد 

من املوضوع، وهذا اخلطأ  ويكون استهالهلا جزًءا

جعل الباحث جيرتح أنواًعا ال يمكن أن تكون ضمن 

شعرية االستهالل، فتحذير األقارب من الظلم، عىل 

سبيل املثال، مرتبط بموضوع القصيدة وليس استهالاًل 

ا.  شعريًّ

اخلّية: حسن وابط الّد الرّ ثم تناول املؤّلف 

يقيّة ، وبدأ بمقاربة تطباِلواتيم، وكذلك صالتخلّ 

للبحث عن بنية النّص اجلاهيل من خالل أربعة 

نصوص هي: معلقة طرفة، ومرثيّة أيب ذؤيب، 

وقصيدة علقمة، ومرثّية أعشى باهلة.  فهو اختار 

ا وقر مرثّيتني للبحث عن بنية النّص اجلاهيل، مع أّنه مّ 
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عند داريس الشعر اجلاهيل أّن قصيدة الرثاء خمتلفة يف 

اجلاهلّية التقليدّية، كّم ُذكر أعاله. بنيتها عن القصيدة 

وإذا أمعنّا النظر يف مرثّية أيب ذؤيب اهلذيل فسنجدها 

خمتلفة، فالشاعر اجلاهيل ال َيقتل الثور الوحيش، بل 

تشبه جيعله منترًصا؛ ألنه أراد الفخر بناقته القوية التي 

ا ال يمكن أن ُيقتل، ولكّن أبا ذؤيب  يف قوهتا ثوًرا قويًّ

ورة احلّمر الوحيش، ثم يرسم صورة الثور يرسم ص

ويفيض القول يف هلكه، ويتحدث عن مرصع البطل 

الفارس الكامل السالح، وينعت هذا البطل وموقفه 

إزاء بطل آخر، يصطرعان ويتشاجران بالسالح فإذا 

. فالثور الشجاع قت ل الكالب ببسالة، به قد خر  قتياًل 

ل:  إال أّن الصائد تدخ 

هِ ـــــَفَبـ  َدا َلـُه َربُّ الكِـالِب بَِكفِّ

عُ ــــِمنَْها َوَقـاَم َش   ِرْيـُدَها َيَتَضـوَّ

َهـا َفَهـَوى َلهُ ــــفَ   َرَمى لُِينِْقـَذ َفرَّ

َتيْـِه املِنْـ  َزعُ ـــــَسْهـٌم َفَأْنَفـَذ ُطرَّ

فالثور انترص عىل الكالب،  ،(427)الضّبي، ص

نت منه بسهم املنية ف فتدّخل القانص ورماه قتله ومتك 

الكالب. وهذه أّول قصيدة ُيقتل فيها الثور، وهي ال 

متّثل العرص اجلاهيل بقدر ما متثّل العرص املخرضم الذي 

بدأت فيه العقائد العربّية قبل اإلسالم، وواكب هذا 

َ الثقايّف تغرّي  فنّي يف بناء القصيدة. وهناك من  التغري 

عقيدة الشمسّية، إذا يرى أّن قتل الثور بسبب غلبة ال

علمنا أّن هذه الظاهرة حمصورة يف قبيلة هذيل، فهذيل 

ت رمز اإلهلة تسكن قرب ثقيف حيث تقديس الالّ 

 (.266، صـه1422الشمس )عبداهلل الفيفي، 

موذج أّن املؤّلف مل يلتزم دائًّم بالنّ للنّظر فت والالّ 

 البديل الذي أقّره ملعّمرّية القصيدة العربّية قبل 

شعرّية "سيب سالم، فمع أّنه سّمى النّ اإل

ال يلتزم فإّنه ، ورفض تقسيم ابن قتيبة، "االستهالل

انتقل "يقول عن قصيدة طرفة:  إذها، برؤيته التي اختطّ 

( 169)ص "اقة...،سيب إىل وصف النّ اعر من النّ الّش 

: االستهالل؛ حماور وهي مع أّنه قّسم قصيدة طرفة إىل

الفخر والشكوى؛ ولذايت؛ الفخر اواقة؛ النّ ووصف 

 اخلتام. والفخر الذايت؛ والذايت؛ 

 

 عبريجربة والتّ بطي التّ عر النّ الّش 

 جربة:أصوات التّ 

بدأ املؤّلف باستكّمل اجلانب التطبيقي الذي ابتدأه 

طّبق فقد ، فضاءات احلاءعر الفصيح فيّم سّّمه يف الّش 

بطي، وبدأ بموضوعة عر النّ أنموذجه املقرتح عىل الّش 

، مستحرًضا يف هذه احلزنثم  احلسبثم  احلرب

الفضاءات التفريق بني شعر البدو وشعر احلارضة يف 

ولكّن القارئ  وحماولة التفريق هذه مهّمة، نجد.

َ كانت يف فضاءات الّش  عر النبطّي دون يتساءل مِل

أّن الذي استند إليه يكمن يف سّوغ ولعّل املالفصيح؟ 

ما آلت يريد أن يعرف الشعر الفصيح ُدرس، أو أّنه 

بطي، بيد عر النّ الّش عالقتها بالقصيدة اجلاهلّية يف إليه 

 أّن املؤّلف ال يقول ذلك وال يشري إليه. 
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وبعد استكّمل هذه الفضاءات، استعرض 

موضوعات احلياة اليوميّة التي قّسمها إىل املوضوعات 

اآلتية: احلرب واحلب؛ اإلخوانّيات والنقائض؛ القهوة 

ارضة والبادية؛ غرية الشعراء عىل شعرهم؛ بني احل

التحّّس عىل عدم حضور املعركة؛ املحاكاة الساخرة. 

األسطر  وستسعىثم استعرض املوضوعات املكانّية. 

إثراء ما عرضه املؤّلف من معلومات ملحاولة  القادمة

وحتليالت ذات قيمة، مع بيان مكامن اخللل املنهجي 

 يف رؤية املؤّلف.

: عر بني البيئتني: هناك فروق نسبّية عة الّش طبي أوالا

ملكة الّشعر لدى شعراء بني البادية واحلارضة أّثرت يف 

 ها:، وأمهّ البادية واحلارضة

وسيلة تربوّية لدى البدو عر الّش  عر:وظيفة الّش  -1

حماسن األفعال  أساسيّة لتقويم السلوك واحلّض عىل

ل قدرة والتحذير من رديئها، إضافة إىل أمهيّتها يف صق

غوّية واالرتقاء هبا. كّم أّن البدوّي بطبيعته يميل لفرد اللّ ا

إىل املبالغة، وهو ما ُيّققه له الشعر. وال خيتلف أهل 

احلارضة كثرًيا عن أهل البادية يف ذلك، بيد أّن انتشار 

 ء.الكتابة نسبيًّا جعل مكانة الشعر تنحّس بعض اليّش 

ن البدو اّتفق الباحثون عىل ضعف تديّ  ين:الّد  -2

 ى يف شبه اجلزيرة العربية، وبالغ بعض الباحثني حتّ 

البدو مل يدخلوا اإلسالم إال قليال، ويرى  أنّ  ظنّ 

آخرون أّن بدو شّمل اجلزيرة كانوا أضعف تدينًا من 

د بن يخ حممّ بدعوة الّش الذين اتصلوا نجد بدو 

وكان البدو أنفسهم يشعرون  (1)ًرا.اب مبكّ عبدالوهّ 

تدّينًا من احلارضة، وقد ال يرى بعض أبناء أّّنم أقّل 

مرتبًطا باحلارضة، وثّمة أبيات  ين إالّ بادية الشّمل الدّ 

 تنسب للجربا من شّمر:

  ذي مهنته غرسح للّ ــــين يصلالّد 

 ي قليٍب دّبر احلّب صاعهـــــــراع

  ف للمرســـــغالٍم طّمن الك وإالّ 

 يـــعـطي لـطالب الــجـنايا رتاعه

  مشاويل الرمك رايكم عمسياهل 

 بوها وارخصوا باملباعةـــــمري اجل

  ا حىل الزغروت يا ناقع الورســيام

 وى يف ذراعهــــاريش اُلــــياليل نق

بادر ولذلك،  ،(349هـ، ص1431)الصوّيان، 

أهل البادية برتك البادية واالّتاه إىل اهلجر حينّم زاد 

ة يف نجد تدّينهم وقت اإلخوان. فجنوح أهل احلارض

، فبقيت بعض عرَ لّش اإىل التدّين أّثر يف تعاطيهم 

األغراض التي تدعو للتقوى ومكارم األخالق، 

عر، وذلك الرتباطه وأعرض أكثُر ذوي الت قى عن الّش 

ما إذا  ومن غري الواضح. (2)بالغزل واهلجاء والعصبّية

                                                 
ويرى الكّميل أّن بدو نجد ُأجربوا عىل تأدية الفروض  (1)

 (.40الدينّية )الكّميل، ص

ُيروى أّن الشيخ عبداهلل بن فيصل، قايض بلدان املحمل  (2)

والشعيب، رّد شهادة أحد الشعراء؛ ألّنه شاعر غزل، فّم 

ان من الشاعر إال أن فاجأ الشيخ بقوله: وما رأيك يا شيخ ك

= )وهي قصيدة "راٍق رجم العنا طلعة الشمس"بمن قال: 
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ارتباط الشعر هبذه  سببه كان املوقف من الشعر

املوقف من الشعر أفىض إىل أن يتجنّبه  أنّ  أم ،األغراض

الصلحاء واألتقياء، ومن ثّم ُترك للشباب العابث 

ة أهل بلدة ولعّل قّص  .ولألقّل التزاًما بقيَم املجتمع

منعوا شاعرهم حمسن اهلّزاين،  احلريق الشهرية حني

وهو من األرسة احلاكمة آنذاك، من مرافقتهم لصالة 

احلارضة أهل كّم أّن تدّين  . (1)االستسقاء ما يؤّكد ذلك

السلب،  :أّثر يف موقفهم من أمور أخرى، مثل

ساء. فقد كان واالحتكام إىل السلوم، وتوريث النّ 

إىل الرشع، احلرض احتكام البدو إىل السلوم واحتكام 

ولة وقد أفتى املشايخ والعلّمء يف بداية قيام الدّ 

التي  عودية بتحريم االحتكام إىل السلوم والعاداتالّس 

وال يعني أّن السلوم مل تكن حتكم . (2)ُعّدت من اجلاهلّية

 عليهم أقّل. سلطاّناوإّنّم كان احلارضة، 

صاحبه عند البدو، ولذلك مل منزلة  عر يرفعفالّش 

عر، بل كان ذلك الّش قول  عنيستنكف شيوخ القبائل 

من كّمل سجاياهم، فمعظم شيوخ القبائل شعراء، 

د بن هادي ابن قرملة وتركي كراكان ابن حثلني وحمم

                                             
هذاك "غزلّية للشيخ يف مطلع شبابه(، فرّد عليه الشيخ:  =

 (.26هـ، ص1409)احلمدان،  "يوم كان محرّي مثلك اآلن

قافة حتى إن مل تثبت القصة؛ فاستمرار تداوهلا يف الث  (1)

 الشعبّية يؤّكد نظرهتم إىل الشعر.

الصادرة من سّمحة الشيخ حممد بن إبراهيم، رمحه "الفتاوى   (2)

ت عىل أن التحاكم إىل السلوم يعد  حتاكًّم إىل غري رشع  اهلل، نص 

 .(183)القحطاين، د.ت، ص ".اهلل 

ابن محيد، يف حني يقّل الشعراء يف أمراء البلدات 

    عن أشعاره، ورّبّم منهم يتخىّل  النجدّية، بل إّن الكثري

 .(3) أحرقها

ومن االختالفات التي مل يراِعها  التعليم: -3

 املؤّلف هو انتشار التعليم نسبيًّا، فشعراء احلارضة يف 

من التعليم مّكنهم من  نالوا قسًطا"معظمهم 

عر العريب التي تأّثروا الع عىل دواوين الّش القراءة واالطّ 

قسط من التعليم،  هبا...وقد ُوجد بينهم من كان لديه

عر ومن كان عىل اتصال مبارش باألدب العريب والّش 

الفصيح عن طريق املطالعة والقراءة. فالقصائد املهملة 

طة واملنقّ  ،طة(ف املنقّ )التي ختلو مجيع أبياهتا من احلرو

ي التّ  ،)التي ختلو مجيع أبياهتا من احلروف املهملة(

مها القايض وابن لعبون والعوين وغريهم؛ ال تدّل نظّ 

عراء كانوا متعّلمني )فأين عىل أّن هؤالء الّش فحسب 

للشاعر األمي أن يميّز بني احلروف املهملة واحلروف 

بّم دراية انوا عىل أّّنم كإىل أيًضا تشري بل  ،املعجمة؟(

املنطقة ويف العامل العريب، يتأّثرون بعر جيري يف دنيا الّش 

به ويتفاعلون معه، وكانوا عىل علم بتيارات األدب 

 هـ،1431)الصوّيان،  ."الفصيح يف عصوره املتأّخرة

وقد تأّثر الشاعر حممد بن لعبون ، (81-80ص

 (:ـه1120بقصيدة عيل بن معصوم املدين )ت

                                                 
يقال إّن الشاعرين سعد بن مقرن، وعبدالعزيز بن الشيخ،   (3)

اهلل، أحرقا أشعارمها قبيل وفاهتّم )احلمدان،  رمحهّم

 (.48ص
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    احليا أرض احلجازسقى صوب 

 يد اجلوازـــــــوجاز مراتع الغ

 يف قصيدته املعروفة:

   سقى صوب احليا مـــزٍن هتامى

 ات احلجازِ ــــــــعىل قٍُب بتلع

حني أّن البدوي مل يقرأ عىل  ،م(2007)الزايدي، 

البدوي واحلرضي  ينعالقة الشعرف ،(1)عر الفصيحالّش 

 ّممتينة، وذلك لكوّنت كانعر العريب قبل اإلسالم بالّش 

امتداًدا ثقافيًّا واجتّمعيًّا وفنيًّا له. إضافة إىل ذلك، كان 

ويربؤون "بطي، عر النّ أدباء احلارضة يستهجنون الّش 

بل  ،بأنفسهم أن يدّونوه، فضاع منه اليشء الكثري

فالشاعر  ،(14م، ص2002)خالد الفرج،  "األكثر،

وارض ألسباب النبطي مل ُيظ باالهتّمم الكايف يف احل

دينّية وثقافّية، فاملتعّلمون القادرون عىل حفظه كتابًة 

يستنكف كثري منهم عن العناية بالنبطّي واالهتّمم به 

 توّرًعا أو استدناء.

فاحلارضة بيئة زراعّية اختالف البيئتني:  -4

مستوطنة، والبادية قوم ُرّحل يتتبعون مساقط الغيث. 

حياة "لبيئتني، منها أّن االختالف أفرز فروًقا بني ا هذا 

البداوة حتّد من إمكانية التكديس والتخزين والتوفري، 

)الصوّيان،  "ايل من مفهوم امللكّية الفردّية،وبالتّ 

                                                 
وقّل يف شعر البادية من يتفق له "يقول خري الدين زركيل:  (1)

)الزركيل،  "أن يتلقى يف صغره شيًئا من مبادئ علوم العربية

 (.165م، ص1923

فهم كثرًيا ما يغزون وُيغزون،  .(405هـ، ص1431

فيّم بينهم، وقد  "أسالف"وينهبون وُينهبون، واإلبل 

حتقيق تنزل عليهم سنوات القحط، ولذلك ال يمكن 

ا جيعل الكرم وسيلة حتقيق املآثر يف ظّل راء، مّ الثّ 

فهم ال خيتلفون احلرض، استحالة االّدخار والكنز. أّما 

، (2)، وينهبون وُينهبونأيضا يغزون وُيغزونإذ كثرًيا، 

أّن الوعي الديني  بشكل أقّل من أهل البادية، إالّ  وإن  

سنوات  ذلك. كّم أن  حّد من بعد احلركة اإلصالحّية 

وموارد  ،(3)اجلدب واآلفات ال تغادرهم أزماًنا طويلة

من السّكان، فإذا زاد  احمدودً  ا عددً القرية ال تكفي إاّل 

 ،(4)العدد ُأخرج بعض السّكان منها حرًبا أو سلًّم 

                                                 
أّن أهل "هـ 1072ذكر املؤّرخ حممد الفاخري يف أحداث  (2)

العيينة قاضبينها يف معاويد أخذت البري أخذوا قافلة ألهل 

 (.94، صـه1419)الفاخري،  "هلم.

وغارت آبار، ": 1136ذكر الفاخري يف أحداث عام   (3)

 ]قرية يف إقليم سدير[وجال أهل سدير، ومل يبق يف العّطار 

إال أربعة رجال، وغارت آباره إال ركّيتني، وكذلك العودة 

ني، جال كثري من أهل إال ركيّت ]قرية يف إقليم سدير أيًضا[

 (.123-122)ص"نجد إىل األحساء والبرصة والعراق

األمثلة الكثرية مبثوثة يف كتب تاريخ نجد عن احلروب،   (4)

ولكّن هناك مثااًل واضًحا عىل اخلروج السلمي حينّم خرج 

هـ، وقصة 700آل مدلج من بني وائل من بلدة أشيقر عام 

إىل قسمني: يوم خيرج  اخلروج أّن أهل أشيقر قّسموا البلد

فيه الوهبة من متيم بأنعامهم وسوانيهم للمرعى، ومعهم 

سالحهم، ويقعد بنو وائل يف البلد يسقون نخيلهم، ويوم 

= د ـــرج بنو وائل يف أحــــرج فيه بنو وائل. وحينّم خـخي
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راء قليلة وإن كانت أكثر ة، فإمكانّية الثّ واهلجرة مستمرّ 

 منها عند أهل البادية.

راسة ت؛ يمكن أن تكون الدّ ففي ضوء هذه املعطيا

 أكثر منطقّية.احلرض املقارنة بني شعر البدو وشعر 

 

 ثانًيا: مداخالت واستدراكات:

ذكر املؤّلف أّن موضوعة احلرب هي الطاغية  -1

يف شعر البادية، يف حني تطغى موضوعة احلب عند 

أهل احلارضة. ويمكن فهم مسّوغات ذلك يف ضوء ما 

ة الشعر يف البيئتني، فشعراء تقّدم يف التفريق بني طبيع

احلوارض أكثر اّطالًعا عىل دواوين الشعر العريب، 

وطرًقا لألغراض املتنّوعة يف الشعر، إضافة إىل ما سبق 

عر ميداًنا لغري ن التي جعلت الّش قوله عن نزعة التديّ 

امللتزمني بقيم املجتمع املبالغة يف املحافظة. كّم أّن كثرة 

موضوعة احلرب ّتعل لبدوّية احلروب بني القبائل ا

 امهم.ة يف ختليد مآثرهم وأيّ مهمّ 

يشعر القارئ أّن املؤّلف ُياول أن يستقيص  -2

إضافة موضوعات اضطّره إىل ا عر، مّ موضوعات الّش 

غرية "يف الفصيح، و "وصف نعلني" :هامشّية، مثل

يف النبطي. وأظّن املؤّلف كان  "عراء عىل شعرهمالّش 

و درس التكوين البنيوي بني سيخرج بنتائج أهّم ل

                                             
األيام؛ أغلق الوهبة األبواب ومنعوا بني وائل من = 

ع )عبداهلل البسام، د.ت، الدخول، فاملكان ال يسع اجلمي

 (.17، ص1ج

معّمرّية "القصيدة اجلاهلّية والنبطيّة، أو ما سّّمه 

يستبعد ولرّبّم أد ى به ذلك إىل أن ، "القصيدة

ليست جزًءا من واملوضوعات اهلامشّية التي ترد عرًضا 

عراء عىل غرية الّش "عنرص  بنية النّص الشعري. كّم أن  

ا يف القصيدة، ولكنّه بنيويًّ موتيًفا مل يتضّمن  "شعرهم

ا قد يضعف منهجّية تضّمن ثالث حكايات، مّ 

 الكتاب. 

املحاكاة "آخر وهو  موتيفويتبع هذا القسم  -3

نّصني، أحدمها   يف التي مل جيدها املؤّلف إاّل  "الساخرة

يف بعض النصوص اإلخوانيّة لبعض مرافقي امللك 

خرة عبدالعزيز، رمحهم اهلل مجيًعا، واآلخر يف حماكاة سا

وصًفا غرائبيًّا لبعري "بن محيد الذي قّدم افكهة لرتكي 

 .(226)ص "مهّجن بني أّم نعامة، وأب بعري

وامللحوظة األوىل تتبع ما سبق أّن نّصني ال يمكن أن 

سّيّم أّّنّم نّصان متّميزان  يقوما بقسم منفصل، وال

وخمتلفان وال يؤّديان معنى واحًدا. وامللحوظة األخرى 

عر ابن محيد، يف نظري، مل يكن ساخًرا يف هذا اأّن الّش 

لنعت عريّب قديم من نعوت يدين النّص، بل كان 

 اقة، يقول:النّ 

 داين الصفريي         ــــياراكب اليل ما ي

  مهيـلع من نقوة اُلجــن سـرسـاح

 ربوها بعريي              ـــة واضـــــأّمه نعام

  ــاحـا مشبهاين عىل ُخف وجنــج
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 لوك احلريري          ـــــليه خرج من سع

  ـاه عود الَُبوقة عقب ما فــاحعص

 يرسح من الطايف ويميس البصريي

 ِسـفايفه مثـل الغرابـني ُطـفــــاح

 ريي           ـــــمزهبك يا راعيه متر ومض 

  واحذر تِِشّب النار جيفل من الضاح

   ني بريي          ـــــرب ثامنـــواىل ورد يش

 ـاحـني ودليــهــن مـهن تسعغـراف

 رة وصدره يسريي           ــــيه باحلـــرجل

 حويرشب براسه من عىل جـمـة رما

 ش هو شّى طويل قصرييـــــيا وي 

 يسبـق زعاجـيل اُلوا يوم ينـمـاح  

اعر يسّجل هبذا النّص الفكه فاملؤّلف يقول إّن الّش 

 "يا راكب اليل" رةيغة املتكرّ احتجاًجا عىل تلك الّص 

(، وأظّن أّن سبب تصنيف هذه األبيات يف 226)ص

اعر حممد بن هادي ابن قرملة خرية هو جواب الّش الّس 

 عليها، يقول:

   رييــي بن محيد وش ذا البعـيا ترك

 بونه كان تبـغون االربــــاحـلما جت

   ف وجناح يطيـــريـاد له خــال ع

 حر اهلل كيف راعيه ما طـــاـأنا اذك

   ا يا كُب كذب االمـريي  ـــــيا ربعن

 ويا حلو كذب مروية علط االرماح

   ة نوخت للبعرييــــــكيف النعام

 أقول ذا كذب عىل الناس فضـاح

ولقد أنكر نسبة هذه األبيات البن محيد وابن هادي 

إّن تركي بن محيد  " :الباحُث فايز البدراين احلريب بقوله

ئب من دم يوسف، وإّن ءة الذّ بريء من هذه األبيات برا

)فائز  "واة والعابثنيالقصيدة والرّد عليها من صنع الرّ 

(. والقصيدة صحيحة 88-87، صـه1432البدراين، 

النسبة البن محيد، واملعنى مل يكن ساخًرا كّم ذهب 

ورة التي رسمها ابن محيد لناقته صورة فالّص  .املؤّلف

تّممها ضخامة هذا ت عر اجلاهيّل،أسطورّية متداولة يف الّش 

اجلمل ورسعته بشكل أسطوري. وتشبيه الناقة أو البعري 

عامة تشبيه معروف وكثري يف القصيدة ليم أو النّ بالظّ 

 ،"أّمه نعامة وارضبوها بعريي"حينّم يقول واجلاهليّة، 

فاملقصود هو أّن هذا اجلمل كان يف خلقته بني هذين 

وهو يستحرض أيًضا  .الكائنني، وكأّن أّمه نعامة وأباه بعري

أسطورة بدوّية، فإذا أراد أهل البادية أن تنجب الناقة ولًدا 

ركبيًّا ال ُيلحق يف جريه؛ يبيّتوّنا يف اخلالء ليرضهبا مجل 

، عىل اعتبار أّنه يف اخلالء "الّتيه"متوّحش يسّميه بعضهم 

اليل كنّها بكرة "كقول الشاعر:  وغري مستأنس،

(، ويسّميه آخرون 2016)جريدة النهار، ،"التيه

، وهناك من يقول: إّنه الظليم )ذكر النعام(، "ريري"

يا راكٍب من عندنا "وعليه ُيروى بيت تركي بن محيد: 

 (1)،"يريربوها بأّمه نعامة رّض " ، وُيروى:"فوق ريري

                                                 
وهذه املعلومة استقيُتها من الدكتور خالد بن عايش احلايف   (1)

العتيبي، رئيس قسم اللغة العربّية وآداهبا بجامعة امللك 

 سعود.
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فابن محيد يمتثل للنعت املتداول للجمل يف العرص 

ج النعام واجلمل. اجلاهيل بأّنه ُيشبه الظليم، أو نتيجة تزاو

نيت بالشعر اجلاهيل عىل كثرة وتتفق الدراسات التي عُ 

لتشبيه الناقة أو البعري هبّم. وقد  ؛ورود الظليم والنعامة

أحىص أحد الباحثني جمموع الشعر الذي قيل يف النعام يف 

 يناهز مخسّمئة قصيدة العرص اجلاهيل واملخرضم فكان

م، 1999املعيني، ألكثر من مخسني شاعًرا )عبداحلميد 

(، وكان أهّم مسّوغ إليراد لوحة النعامة هو 174ص

تشبيهها بالناقة. وثّمة نّص للجاحظ يرشح املقصود يف 

أبيات ابن محيد، ويكشف نظرة العرب املتجّذرة للنعامة: 

ويف الن عامة أّّنا ال طائر  وال بعري، وفيها من جهة املن سِم "

ي يف أنفه، ما للبعري، والوظيف واحلَرَمِة، والشّق الذ

اِر، ما للطائر، نِب واملنِق  يش واجلَناَحني والذ   "وفيها من الر 

ويف املثل املشهور  ،(321، ص4م، ج1966)اجلاحظ، 

، 2م، ج1955)امليداين،  "مثل النعامة ال طري  وال مجل"

فالشاعر ابن هادي قلب املعنى األسطوري  ،(290ص

صورة ساخرة حينّم جعله  اسخ يف الوجدان العريب إىلالرّ 

وظّن املؤّلف أّن  "يا ربعنا يا كُب كذب االمـريي،"كذًبا 

، يف حني أّن الساخرة شبيه املحاكاةالغاية من هذا التّ 

الشاعر يستحرض أسطورة قديمة مستمّرة خللق املهابة يف 

 وصفه هذا اجلمل.

بطي عر النّ ذكر املؤّلف أّن الفخر اجلّمعي يف الّش  -4

ول القبيلة يف شعر البادية، وحول البلدة يف يتمحور ح

شعر احلارضة. والصحيح أّن الفخر يف شعر احلارضة 

يشمل القبيلة والبلدة مًعا، والعصبّية القبلّية يف حارضة 

بل إّن التنّوع القبيّل يف ، (1)نجد ال تقّل عن باديتها

جدّية قد يؤّجج العصبّية القبليّة وجيعلها البلدات النّ 

 اوة من القبيلة البدوّية.أشّد رض

يستطرد املؤّلف يف تناوله بعض القضايا  -5

اسم الشاعر  ذكراهلامشّية يف متن الكتاب، فحينّم 

فيحان العرجاين حاول أن يبنّي أّن اسمه ُكتب فجحان 

(، 223-22بسبب خمطوطة بحرينّية قديمة )ص خطأً 

يف مثل هذه االستدراكات من األنسب أن تدرج وكان 

 متن الكتاب.يف ة وليس احلاشي

تناول املؤّلف القهوة بني احلارضة والبادية،  -6

ومع أّن سعد الصوّيان كان حارًضا يف معظم أجزاء 

إال أّن  ؛هذا الكتاب، وإن مل ُيذكر ذلك رصاحة

حضوره يف هذا اجلزء كان حّد التطابق، وال أريد 

                                                 
يكاد ال خيلو شعر شاعر من القرى النجدّية من الفخر   (1)

 :بالقبيلة، فمحسن اهلزاين يفخر ببلدته وقبيلته مًعا

 ديرة شيوٍخ من عرانني وايل             

 ُلم باللقا يوم املالقى وقايع                                  

ويفاخر الشاعر عبداهلل بن صقيه بقبيلته يف قصيدته       

ه، 1408التميمّية. عبداهلل بن عيل بن صقيه، )ابن صقيه، "

ويفاخر ببلدته ويدعو له يف قصيدة  (،444-432ص

 طلعها:م

  عَسى احلَيا يْسِقي شعيب الصفّرات 

 يأخذ له أشهر ما يغيض خباريه       

 (.447-446)ابن صقيه، ص      
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 القول إىل حّد الّسقة. فالعجمي يشري إىل أّن هناك فرًقا

موضوعاتيًّا بني حضور القهوة يف شعر احلارضة 

والبادية، منتهًجا حتليل قصيديت حممد العبداهلل 

القايض، أنموذًجا لشعر احلارضة، ودغّيم الظلّموي، 

أنموذًجا لشعر البادية. وخلص العجمي إىل أّن تناول 

القايض استحرض اجلانب الفنّي باستدعاء عنرص 

يشاركه "احلرضي مل  اخلمرة القديم، ولكّن الشاعر

 "،أحد يف قهوته، وإّنام اكتفى بقهوته وحيًدا

( يف حني يعّد الظلّموي القهوة لضيوفه 216)ص

حتّولت عند "وليس لنفسه، ثم يؤّكد املؤّلف أّن القهوة 

أهل البادية، وهي جمرد رشاب حار، إىل قيمة رمزّية 

( وهو 218)ص "نشأت حوهلا مارسات طقوسّية،

ا ُتعطى أواًل ملن يستحقها من الرجال، يشري إىل أّّن 

وُيبدأ أوالً بمن يف صدر املجلس ثم يبدأ من اليمني، 

ويف حال ّتاوز أحد احلارضين فإّن ذلك يعّد إهانة 

فإذا ظهر "، "معّقب الفنجال"كبرية بأّن هذا الرجل 

بني األعداء فارس شجاع خيشون بأسه، صبُّوا فنجال 

وا هذا فنجال فالن. من قهوة يف جملس القبيلة، وقال

ورشب الفنجال تعهد والتزام  ،(218)ص "؟يرشبه

هذا الكالم  بمالقاته يف امليدان وقتله. والالفت أن  

الصحراء دون  منقول من كتاب سعد الصوّيان ثقافة

إحالة، فالصوّيان تناول طقوسّية إعداد القهوة، وفّرق 

أّن  ليصل إىل ؛بني احلارضة والبادية يف رشب القصيدة

احلارضة تناولوا موضوعة القهوة من زاوية فنّية بحتة، 

وينتهي األمر بالشاعر احلرضي أن يرشب قهوته "

إضافة إىل استدعاء املرأة يف القصيدة  "،لوحده

احلرضّية عند الصوّيان ومن ثّم العجمي. وقد 

استخلص الصوّيان أحكامه تلك من قصيديت حممد 

وي، إضافة إىل نّمذج العبداهلل القايض ودغّيم الظلّم

أخرى أّصل فيها فكرته وعّمق طرحه، وبنّي أّن شعراء 

مل يستخلصوا من القهوة معنى إنسانيًّا ورمًزا "احلرض 

والبدو يرصفون القهوة عن اجلبان  "اجتّمعيًّا،

ب الفنجال"ليعرّي بأّنه  ؛والبخيل ، إضافة إىل "معق 

ن فإذا كان بني صفوف األعداء فارس خيشو" ذلك،

بأسه، صبُّوا فنجال قهوة يف جملس الشيخ أمام مجوع 

 "؟القبيلة، وقالوا هذا فنجال فالن، من يرشبه

العجمي أخذ  ومع يقيني أن   ،(321)الصوّيان، ص

من الصوّيان بإحالة وبدون إحالة، كّم هو واضح، وقد 

أّن العجمي مل  يكون هذا املوضع أبرز املواضع إالّ 

نقصه األمانة العلمّية ليحيل، يقصد الّسقة، ومل تكن ت

ائدة يف هذا املجال أّن سعد الصوّيان وكتاباته الرّ  بيد

بني ما هو يمّيز استحوذت عليه، فأصبح من العسري أن 

من أفكاره هو وما أقنعه به الصوّيان. واألمر اآلخر أّن 

عنه العجمي مل يكن  هالذي نقليف اجلزء الصوّيان 

ص إليها وتبعه فيها العجمي تائج التي خلًقا، والنّ موفّ 

لغاية فنّية كّم ذكر  كان غري دقيقة، فشعر القايض

مخٍر إىل "مستحرًضا اخلمرة رصاحًة يف نّصه  ،الصوّيان

ولذلك كان الوصف فنيًّا، وهو  "منّه تساقى باألرياق،
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حتقيق غاية أو قيمة،  ىلإذاته، وليس سبياًل  حدّ يف غاية 

ر اجلاهيل القديم يف لشعاوذلك بسبب تأّثره بنموذج 

وصف أدوات اخلمرة وآالهتا وأقداحها وطريقة 

إعدادها. وقد قرن الشاعر القهوة باملرأة، متاًما كّم 

اعر سيب، فالّش كانت اخلمرة تقرتن باملرأة يف بنية النّ 

كثرًيا ما يشبّب باملرأة ثم يشبّه ريقها باخلمرة، ويميض 

 بعد ذلك يف وصف اخلمرة. 

ينقُض احلكَم غرَي الصحيح  وفضاًل عن ذلك،

خيلد الذي ذهب إليه الصوّيان يف أّن الشاعر احلرضي 

عرشاُت القصائد املبثوثة يف ؛ تناول القهوة وحدهإىل 

ملؤّلفه أمحد  "ا قيل يف القهوةمالصفوة "كتاب 

يف دواوين الشعراء ووشواهُد كثرية يف ، (1)الدامغ

حمد بيتني ملتثبت ذلك. وسُيكتفى ب املختارات الشعرّية

 بن مديبيغ )رمحه اهلل(:ا

 يا دلتي الجيزعـك واهـج النـار      

 ـك إال باغـي ٍ حْتضنينـهــماجبت

 أيب ليا جونـا مشاكيـل وخيـار       

 أقّلطك والـرزق ربـي ضمينـه

ويمدح  ،(108م، ص2011)عوض سعودي، 

جييب هبا  ةبن دباس والده يف قصيدادباس بن راشد 

 الده بقوله:قصيدة وعىل 

 

                                                 
، 70، 68، 65، 39، 30، 29)أمحد الدامغ، د.ت، ص (1)

71 ،72). 

   راعي معاميل هبا العبد جاّلس

 نني العسريةـــللبّن يرشي بالس

   هذي امرّكبها وهذي بمحامس

 يه السفريةــوهذي يصّبه للوج

كّم أّن  ،(267، ص1م، ج1981)عبداهلل احلاتم، 

ب الفنجال" عند احلارضة مثله عند البادية؛  "معق 

 يقول عبداهلل ابن صقيه:

 ينطح الضد ال اعتدىعّده عىل اليل  

 يوف اُلند بالزند يروِياــــــاليل س

 وعّده عىل اليل يكرم الضيف ىل لفى 

 اب اليل ختوع باهاليهاــــريف الرك

ويستمّر الشاعر يف تعداد من  ،(369)ديوانه، ص

فبناء حكم عىل  ."الفنجال"يستحّقون أال يتعداهم 

قصيدة واحدة أو اثنتني بناء مغلوط، وإن أخطأ 

، فخطأ العجمي مقبواًل  اعلميّ  خطأً لصوّيان يف ذلك ا

، وحترٍ  نقل حكًّم خاطًئا، دون فحصألّنه  ؛مضاعف

ونقله دون إحالة أو إشارة، وكأّنه هو من استخلص 

 . تلك النتيجة

احلدود التي تفصل بني بادية نجد وحارضهتا و

 .ما سّببته التباينات التي ُذكرت أعاله ضئيلة، إالّ 

تأثري وتأّثر بني البيئتني املتداخلتني، وهناك حركة 

أّن أهّل البادية قد يتحرّضون وأهل عالوة عىل 

قطيعة ثقافّية توجد احلارضة قد يتبّدون، فال يمكن أن 

 بني البيئتني.
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 عبريمعامرّية التّ  -

بطي إىل نمطني متّميزين: قّسم املؤّلف النّص النّ 

دور آخر قصري يوهلّم نمط طويل متعدد األغراض، أوّ 

مط األّول إىل حول موضوع واحد. وقّسم النّ 

شعرّية موضوع، فخامتة. وبنّي أّن واستهالل، 

؛ "يقول"يغ اآلتية: صيغة يف الّص تتجىّل  االستهالل

خماطبة والشكوى إىل اهلل؛ والبدء بأحكام أخالقّية؛ و

كوى من الّش ويار؛ ىل الدّ عالوقوف والركب املسافر؛ 

غ رسالة. ويظهر دوب ليبلّ إرسال منوتغرّي األحوال؛ 

سيّّم  مط متعّدد املوضوعات، واليف النّ  حسن التخّلص

ّمسك عىل النّص إضفاء التّ قصد يف قصيدة املديح، 

وخالف "بط القوليّة عري. ومن أشهر صيغ الرّ الّش 

جليًّا يف قصائد يتبّدى  ، وهناك ختّلص داخيلّ "ذا

فيها املديح، مثل قصيدة أيب محزة العامري التي مدح 

فتكون يف  اِلامتةالرشيف )كبش( بن منصور. أّما 

، وهلا أغلب احلاالت بالصالة عىل الرسول 

، وتداولّية إلعالن اكتّمل النّص داّلة عىل وظيفتان: فنّية 

خارجّية؛ كوّنا إىل  املؤّلف املهمّ فضاًل عن تنبيه انتهائه. 

ّناية  إّّنا .أي جمتلبة، وليست جزًءا من بنية النّص 

نّصه قبل قد يكون أتّم الشاعر  ولعّل نّص اخلارجّية، لا

اللة تستكمل الدّ  هذه اخلامتة بنهاية حقيقّية بنيوّية

أّن املؤّلف مل يستطع االعتّمد عىل ت فوتتمّمها. والالّ 

عراء قد الّش "إّن  :التقسيم الذي أقّره، فهو يقول

حلة بموضوعة املدح اعتمدوا يف ربط موضوعة الرّ 

حلة موضوعة فهو مل جيعل الرّ  ،(238)ص"عىل...،

، مستقّلة، لكنّه يعود إىل التقسيم التقليدي )النسيب

غري عنه الغرض الرئيس(؛ ألّنه قّدم بدياًل ، الرحلة

 كاف.

: وتضّمنت نصوًصا اين: املختاراتالقسم الثّ 

بعض بجاهلّية وأخرى نبطّية برشح املؤّلف. أعقبها 

وألوان اإلبل،  اقة،التي منها أعضاء النّ  املالحق

هذه  هاأسباب إيرادومل يوّضح وأعضاء احلصان. 

 .بّم يكفي املالحق

 

 خــاتــمــة

طرح املؤّلف يف هذا الكتاب إشكاليّة مهّمة عن عالقة 

مسألة بطي، وهي عر النّ عر العريب قبل اإلسالم بالّش الّش 

 ،من الباحثنيأجيال تواىل عىل االهتّمم هبا والبحث فيها 

وما استطاعوا اإلحاطة به وا هذا املوضوع الذين أث ر

من  تتطّلب املزيدالعالقة تلك ، وظّلت لشساعته

كان اختيار العجمي ا لذ ؛ةراسات اجلادّ األبحاث والدّ 

. أّما الفرضيّة التي سعى البحث إىل يف حمّلههذا املوضوع 

فهي أّن الشعر النبطي شعر  جاهيل ولكن بلغة  تأكيدها

هذه الفرضيّة بعقد  إثباتملؤّلف حاول اقد ملحونة، و

إحدى أهّم ولعّل دراسات مقارنة بني األدبني. 

أّن تكمن يف عر العريب قبل اإلسالم مشكالت قراءة الّش 

وهم يف  هُيّللون قّراءه كانوا من خارج بيئاته اجلغرافّية،

عواصم عربّية بعيدة عن اجلزيرة العربّية، ومنقطعة ثقافيًّا 
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اجلزيرة وبيئاهتا وعاداهتا  ومعرفيًّا عن صحاري

عر اجلاهيل عن طريق ما فكانت عالقتهم بالّش  .وتقاليدها

أّما الباحث . ويقرؤونه يف معجّمت اللغة وكتب األدب

اجلاهيل ين عرالعجمي فهو يملك رؤية وبصرية بالّش 

بطي مًعا، وهي رؤية ساعدته يف اختيار املوضوع والنّ 

منهجيّة، كان أمّهها أّن وقع يف أخطاء  ه أنّ واقتياده، إاّل 

املؤّلف متأّثر بأطروحات سعد الصوّيان إىل حّد 

االستالب. كّم أّن املؤّلف مل يعقد دراسة مقارنة بني أهل 

بطي، واجرتح ما سّّمه عر النّ  يف الّش املدر وأهل الوبر إاّل 

تكون بدياًل  افضاءات احلاء، وهي فضاءات ارتأى أّنّ 

كانت منهًجا تلفيقيًّا غري أغراض، فيف عر تفيت الّش عن 

يف هو نفسه  هواضح املعامل، مل يستطع املؤّلف أن يعتمد

األسئلة،  وضعدراسته. أظّن أّن املؤّلف متّكن من 

ة، وقرّص يف املسري بأن حاد كثرًيا عن طريق واختيار اجلادّ 

 املنهجّية العلميّة.

 شكر وتقدير:

ُأنجز هذا البحث بدعم من قبل مركز بحوث 

سات اإلنسانّية، عّمدة البحث العلمّي، جامعة الدرا

 امللك سعود.

 

 املراجــــع

 :املصادر واملراجع العربّية

عنارص الوحدة والربط يف الشعر  األيويب، سعيد:

 (.1986)الرباط: مكتبة املعارف،  اجلاهيل

قصص وأشعار من : البدراين، فائز بن موسى احلريب

اين للنرش ، )الرياض: دار البدر1ط قبيلة حرب،

 هـ(.1432والتوزيع، 

، نقله إىل العربّية تاريخ األدب العريب بروكلامن، كارل:

عبداحلليم النجار، )القاهرة: دار املعارف، 

 د.ت(.

صحيح األخبار عّّم يف  ابن بليهد، َممد بن عبداهلل،

، )الرياض: د.د، 3ط بالد العرب من اآلثار،

 هـ(.1418

 عبدالعزيز األندليّس:البكري، أبو عبيد عبداهلل بن 

، معجم ما استعجم من أسّمء البالد واملواضع

، )بريوت: 1حّققه وضبطه: مصطفى السقا، ج

 عامل الكتب، د.ت(.

، رشح جمالس ثعلب ثعلب، أبو العباس أمحد بن حييى:

، )القاهرة: دار 1وحتقيق: عبدالسالم هارون، ج

 املعارف، د.ت(.

 اب احليوان،كت اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر:

، 2بتحقيق ورشح عبدالسالم هارون، ط

)القاهرة: رشكة مطبعة مصطفى البايب احللبي 

 (.1966وأوالده بمرص، 

ة العربيّة قبل القصيد بنية إىل مدخل’’ اجلادر، َممود:

جامعة الريموك،  أبحاث الريموك، ،‘‘اإلسالم

 هـ(.1409) 2، ع6مج
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الشعراء من موقف " مجاح، عيل بن نارص بن عبداهلل:

الشيب من العرص اجلاهيل إىل ّناية العرص 

جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود ، "األموي

 .52هـ، ع1426شوال  اإلسالمّية،

قرأه  طبقات فحول الشعراء، اجلمحي، َممد بن سالم:

)جدة:  1ورشحه أبو فهر حممود حممد شاكر، ج

 دار املدين، د.ت(.

ا يُلتقط من شعر خيار م احلاتم، عبداهلل بن خالد:

، )الكويت: ذات السالسل، 1، ج3ط النبط،

1981.) 

كتاب صورة  ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي:

 (.1992، )بريوت: دار مكتبة احلياة، األرض

، الصفوة مما قيل يف القهوةالدامغ، أمحد بن عبداهلل: 

 ، )الرياض: د.د، د.ت(.2ج

العرب  مقّدمة كتاب ابن خلدون، عبدالرمحن املغريب:

وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم 

 والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب،

 )القاهرة: املكتبة التجارية الكربى، د.ت(.

جائزة زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة يف د.م، 

، جريدة البيان، "الفنون والدراسات النقدّية"

 .2014يناير  14أبو ظبي، 

 -01-senses/culture/2014-http://www.albayan.ae/five
1.2040276-14 

 28، 2830، عجريدة النهار، "قصة وقصيدة"د.م، 

 ، الكويت. 1437شوال  2016،23يوليه 

 

 

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.asp

x?id=674392&date=28072016 28  يوليه

 .1437شوال  23، 2016

العمدة يف حماسن ابن رشيق، أبو عيل احلسن القريواين: 

حتقيق عبداحلميد هنداوي،  الشعر وآدابه ونقده،

 هـ(.1422)بريوت: املكتبة العرصّية،  1، ط1ج

 3ط الرحلة يف القصيدة اجلاهليّة، رومّية، وهب:

 هـ(.1402لة، )بريوت: مؤسسة الرسا

الرشيف يكشف رسقة ابن لعبون " الزايدي، خالد:

لقصائد ابن معصوم املدين وبراعته يف حتويل 

، 14387، جريدة الرياض، ع "الفصيح للعامية

 .2007نوفمرب  14

)القاهرة:  ما رأيت وما سمعت، الزركيل، خري الدين:

 (.1923املطبعة العربّية ومكتبتها، 

 العربي ة القصيدة’’ كني:ستيتكيفيتش، سوزان بين

 ‘‘النموذجي ة، البنية يف دراسة العبور وطقس

)كانون الثاين  1، ج60جملة جممع اللغة العربي ة، م

1985.) 

أخبار  السريايف، القايض أبو سعيد احلسن بن عبداهلل:

حتقيق: طه حممد الزيني،  النحويني البرصيني،

بة ، )القاهرة: مكت1وحممد عبداملنعم خفاجي، ط

 (.ـه1374ومطبعة مصطفى البايب احللبي، 

بنية الرحلة يف القصيدة   السيف، عمر بن عبدالعزيز:

، )بريوت: 1ط اجلاهليّة األسطورة والرمز،

 (.2010مؤسسة االنتشار، 

http://www.albayan.ae/five-senses/culture/2014-01-14-1.2040276
http://www.albayan.ae/five-senses/culture/2014-01-14-1.2040276
http://www.albayan.ae/five-senses/culture/2014-01-14-1.2040276
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الرجل يف شعر املرأة دراسة حتليلّية للشعر النسوي 

، )بريوت: القديم ومتّثالت احلضور الذكوري فيه

 (.2009ر، مؤسسة االنتشا

 األشباه والنظائر يف النحو، السيوطي، جالل الدين:

، )القاهرة: 1حتقيق: عبداملنعم سامل مكرم، ج

 مؤسسة الرسالة، د.ت(.

جملة الميّة املسيب بن علس،  هزاع عيد:الشمري، 

 .2007، يناير 36، ع9مج ، السعودّية،الدرعية

 13، "فقه اللغات العروبيّة"الشناوي، خالد نعيم: 

. متاح عىل املوقع: 2013غسطس أ

-http://giooid.blogspot.com/2013/08/blog
post_7973.html 

 3، طديوان التميمي ابن صقيه، عبداهلل بن عيل:

 هـ(.1408)الرياض: مطابع الفرزدق، 

بل السعدي: حياته وما املخ" الضامن، حاتم الضامن:

جملة حتقيق وليد السرياقبي،  ،"تبّقى من شعره

، نوفمرب 2، ج54مرص، مجمعهد املخطوطات، 

2010. 

حتقيق  ،املفضليات الضبي، املفضل بن َممد بن يعىل:

ورشح أمحد حممد شاكر وعبدالسالم هارون، 

 ، )بريوت: د.د، د.ت(.6ط

تاريخ األدب العريب: العرص  ضيف، شوقي:

، )القاهرة: دار املعارف، 7ط سالمي،اإل

1976.) 

الساميون ولغاهتم تعريف بالقرابات  ظاظا، حسن:

، )دمشق: 2ط اللغوّية واحلضارّية عند العرب،

دار القلم، بريوت: الدار الشامّية، 

 م(.1990هـ/1410

 

ديوان الشعر  الظاهري، أبو عبدالرمحن ابن عقيل:

ر العلوم )الرياض: دا العامي بلهجة أهل نجد،

 م(.1982للطباعة والنرش، 

القرار السابع عرش:  العبيد، محود عبدالرمحن:

جممع اللغة العربّية  ،"التشتشة"و "التستسة"

 االفرتايض: 

-http://almajma3.blogspot.com/2015/06/blog
post_7.html 

 .]م29/6/2015اسُتخرج بتاريخ         [ 

، اعتنى به: محدو طّّمس، ديوانه ابن العبد، طرفة:

 هـ(.1424)بريوت: دار املعرفة، 

 العسكري، أبو هالل احلسن بن عبداهلل بن سهل:

حتقيق عيل  كتاب الصناعتني: الكتابة والشعر،

حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم 

 احللبي ورشكاه، د.ت(.)القاهرة: عيسى البايب 

-)صيدا إبراهيم أبو األنبياء، العقاد، عباس َممود:

 بريوت: منشورات املكتبة العرصّية، د.ت(.

موسوعة مواطن القبائل  العامري، فضل بن عاّمر:

، 1ط وطرق القوافل يف اجلزيرة العربيّة،

 هـ(.1437)الرياض: د.د، 

ا البالغة العربيّة أصوهل العمري، َممد العمري:

)الدار البيضاء: أفريقيا الرشق،  وامتداداهتا

1999.) 

http://giooid.blogspot.com/2013/08/blog-post_7973.html
http://giooid.blogspot.com/2013/08/blog-post_7973.html
http://almajma3.blogspot.com/2015/06/blog-post_7.html
http://almajma3.blogspot.com/2015/06/blog-post_7.html
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جملة ، "القهوة العربيّة" عوض، عوض سعودي:

، املنامة، خريف 15، ع4سالثقافة الشعبّية، 

2011. 

، دراسة تاريخ الفاخري الفاخوري، َممد بن عمر:

وحتقيق وتعليق عبداهلل بن يوسف الشبل، 

ور مائة )الرياض: األمانة العامة لالحتفال بمر

 هـ(.1419عام عىل تأسيس اململكة، 

الصاحبي يف فقه اللغة  أبو احلسني أمحد، ،ابن فارس

، علق العربيّة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها

عليه ووضع حواشيه أمحد حسن بسج، )بريوت: 

 (.1997دار الكتب العلمية، 

، مقدمة ديوان عبداهلل الفرج الفرج، خالد بن َممد:

سة جائزة عبدالعزيز بن سعود الكويت: مؤس

 (.2002البابطني لإلبداع الشعري، 

من آدابنا الشعبيّة يف اجلزيرة  الفهيد، منديل بن َممد:

، )الرياض: رشكة مطابع نجد، 2ط ،العربيّة

 .7م(، ج2000هـ/ 1421

مفاتيح القصيدة اجلاهليّة نحو رؤية  الفيفي، عبداهلل:

ة يف اآلثار نقدّية جديدة )عرب املكتشفات احلديث

)جدة: النادي األديب الثقايف،  1ط ،وامليثولوجيا(

 هـ(.1422

الشعر  ابن قتيبة، أبو َممد عبداهلل بن مسلم الكويف:

، 1، ج2حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط والشعراء،

 هـ(.1418)القاهرة: دار احلديث، 

األعراف  القحطاين، سعيد بن عيل بن وهف:

 رشيعة اإلسالمية،والعادات القبلية املخالفة لل

 )د.م: د.د، د.ت(.

 ابن الكلبي، أبو املنذر هشام بن َممد بن السائب:

، بتحقيق أمحد كّمل زكي كتاب األصنام

 )القاهرة: الدار القومّية، د.ت(.

، 2، طالشعر عند البدو الكاميل، شفيق عبداجلبار:

 (. 2002)بريوت: كتب، 

، مجع ةخزانة التواريخ النجدي جمموعة من املؤلفني:

وترتيب وتصحيح عبداهلل بن عبدالرمحن بن صالح 

 ، )الرياض: د.د، د.ت(.1البسام، مقدمة ط

مجع وحتقيق  سريته وشعره، املري، احلصني بن احلامم:

 (.2002رشيف عالونة، )عّّمن: دار املناهج، 

، "النعام واحلياة يف الشعر اجلاهيل" املعيني، عبداحلميد:

العلوم اإلنسانية -مؤتة للبحوث والدراسات 

 .1999 ،5ع ،14مج األردن،–واالجتّمعية 

ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين َممد بن مكرم 

، مادة حسب، لسان العرب اإلفريقي املرصي:

 (.2004)بريوت: دار صادر، 

امليداين، أبو الفضل أمحد بن َممد بن أمحد بن إبراهيم 

بط ، حّققه وفّصله وضجممع األمثال النيسابوري:

غرائبه وعّلق حواشيه حممد حميي الدين عبداحلميد، 

 (.1955)القاهرة: مطبعة السنّة املحمدية، 
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النخلة واجلمل قارن بني الشعر اجلاهيل  هادي، أمحد:

، 16181، عجريدة الرياض، والشعر النبطي

أكتوبر  12هـ املوافق 1433ذو القعدة  26

2012 ،http://www.alriyadh.com/775696. 

ابن هشام، أبو َممد عبد امللك بن أيوب احلمريي 

حّققها وضبطها  ،السرية النبوّية البرصي،

ورشحها مصطفى السّقا وإبراهيم اإلبياري 

وعبداحلفيظ شلبي، )القاهرة: مكتبة ومطبعة 

 مصطفى البايب احللبي، د.ت(.

 

 

 

 

 

 2، طت يف الشعر اجلاهيلمقاال: اليوسف، يوسف

)اجلزائر: دار احلقائق بالتعاون مع ديوان 

 (.1980املطبوعات اجلامعّية، 

 

 :املصادر واملراجع األجنبّية

BRILL, E; GENRES IN COLLISION: NASIB 
AND HIJA,'' JOURNAL OF ARABIC 
LITERATURE, VOL XXI, PART.1, MARCH 
(1990). 
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