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  دراسة نقدية يف تسمية المية العرب
  سيد حممد موسوي بفرويي د.

  امللخص:  
غلـة يف القـدم،   ور متون بفضل قصيدة المية العرب منذ عصواألدباء يقروإنّ كثرياً من العلماء 

ع السـاعة الـذي   وضوهلذا كان مواملعاين العميقة واأللفاظ العذبة وأحلان ساحرة للكلمات الشتماهلا 
أنّ و االهتمامات يبدويتحدث فيه أكثر من له مقدرة يف مضمار األدب. لكن رغم كلّ هذه العنايات 

هذا  يفغة أمشل جند كثرة املبالوإذا أردنا أن نبحث بشكل أعمق واألمر ليس على ما عليه من احلقيقة. 
اقص مبقارنتها مـع أفضـل القصـائد    وإيضاح النوهذه املبالغات  يفاألمر. فاملقالة هذه، تريد تعديال 

تفهم  كيى، واحملتواملعىن  يفالتحليل والنابغة الذّبياين مع النقد ويب سلمى أاألخرى كقصيدة زهري بن 
قهـا  ون تسمية القصيدة ليست بسـبب تف صلت إليها املقالة بأو اليتمن النتائج وماهية هذه القصيدة 

املمـاألة إزاء  ون العامل الرئيس يف هذا الشأن العصـبية  وربما يكوأرجحيتها على القصائد األخرى و
  ليست من أمهها.وغريها فالمية العرب من إحدى قصائد جاهلية وبية أواحلركة الشع

  قصيدة.المية العرب، الشنفرى، األدب القدمي، نقد ال كلمات مفتاحية:
  املقدمة

ع خاص من املعيشة وتشمل أجياال كثرية هلم نوجمتمع جاهلي قبل اإلسالم  ىإنّ اجلاهلية تطلق عل
غري وإنشاد األشعار وثان وعبادة األول ئتفرق القباوف، وإكرام الضيواحلمية القبلية، وب، ولكثرة احلر

ا يف هذا الفـن شـعراء   واشتهروعر ن الشوا ينشدولكن منهم أناس عاشوذلك. هذا من حيث حيام 
ن يف الفيايف القاحلة ويهربوالقبائل  ىن علوا يغريوالذين كان والصعاليكأصحاب املعلقات وكالشنفرى 

ف بإنشاد ومعر وفني. فهوالشنفرى منهم. إنه من أكرب شعراء اجلاهلية املعرون معظم حيام فيها ويقض
ر والظاهر من تسميتها فهي القصيدة اهلامة اليت صـارت تـد   وكما هوالقصيده املسماة بالمية العرب 

كـذلك يف  وصف جمتمعه وبسبب مهارته يف و ر املاضية يف األدب العريب،وعلى ألسنة الناس منذ العص
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يه ا يف كثري من الكتب اليت كتبـت عـن   والتنوحنن جند الثناء وحية اجلميلة له وعات الروضونقل امل
  .اكثريه ا بوأشاد الشعراء،والشعر 

يـة أخـرى رغـم اإلشـادات     وفهذه القضية صارت داعية لكاتب املقالة كي ينظر فيها من زا
ن مـن حيـث   ودرك بأنها التكأ مقارنتها مع القصائد األخرىوعرب دراستها والتصديقات الكثرية و

لـرأي  ل بأنّ هذا اولكن نستطيع الق اجلمال بشكل جنعلها بيت قصيد لقصائد األدب العريب،واحلسن 
نريد أن نناقش يف هـذه املقالـة    مهما يكن من أمرو. ثالتريوضع التأمل ون موالشائع، ميكن أن يك

ث من اجلاهلية الذي اكتسب شهرة عاملية يف جمـال  ورواملول تسمية هذا األثر املتاح لدينا ونبحث حو
  خرى.حندد مكانتها باملقارنة للقصائد األواألدب 

صـاف  ومن أهم األ نستفيد التحليليوصفي والذي كان املنهج ال بحث،أما عن منهجنا يف هذا ال
  نقارا بالنسبة إىل سائر القصائد اجلاهلية لنفهم أرجحيتها إن تتمتع ا.ويف القصائد اجلاهلية  اليت

  سابقة البحث: 
المية كثرية وكتب مستقلة مثل كتاب ة تعريفها كتب أدبية تارخييوجد يف شرح المية العرب وت

شرح الميـة  وزيع والتوالنشر وملؤلف جمهول دار مكتبة احلياة للطباعة  لشنفرى شاعر األزدللعرب ا
شـرح الميـة   واين كلية اآلداب جامعة الرياض واحلل بتحقيق حممد خري العرب أليب البقاء العكربي

الـدكتور  شرح و سالمية غزةدي كلية األداب اجلامعة اإلود حممد العاموبتحقيق حمم يزالعرب للتربي
: منهم ،شرحوه أثناء كتبهمكثري من القدماء و م١٩٩٦دار الكتاب العريب بريوت، ،إميل بديع يعقوب

يف ) ه٢٩١ثعلب (و مجهرة اللغةيف ) ه ٣٢١ابن دريد (و الكامل يف اللغة واألدبيف ) ه٢٨٦املربد (
سـة نقديـة، خاصـة    ا بدراسـتها درا ومل يهتم إال أنهم )،ه١١٢١راملغريب(وابن زاكو جمالس ثعلب

عبـد  وقد مجـع  أخرى  جاهليةا مبقارنتها بقصائد ومواالجتاهات النقدية اجلديدة، إضافة إىل أم مل يق
شروح المية العـرب للعلمـاء   «يف كتاب مستقل باسم  هذه الشروح القدميةمعظم ي احلميد هنداو

دار اآلفـاق  والذي طبع يف  »األجالء املربد والزخمشرى وإبن عطاء اهللا املصرى وابن زاكور املغرىب
م كاتبها فيها بالتحليل مع رؤية نقدية جديدة ويق اليتحيدة ون املقالة هذه الوفمن املمكن أن تك العربية

  رة.وقصائد جاهلية مشهبمقارنتها و
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  آلخرينالميات الشعراء اوالالمية 

قـد أفـرغ   و، اًالم هو كون رويهاعة متميزة من القصائد، ينتظمها قاسم مشترك والالميات جمم
، مث يسـتغل الشـاعر   فيها باملآثر همتغنيومشاعرهم، واطفهم وعوأفكارهم وشعراء الالميات معانيهم 

مـن عصـارة    ويها من معني جتاربـه، أ قيست اليتنة من أفكار احلكمة ودع فيها خمزول القصيدة ليوط
تقبلتـها  ولذا تقبلها الفرد واعة، اجلموحلمتها من احلياة، حياة الفرد وام سداها وجتارب قوهي  أفكاره،

  ر.والدهومر األزمان  ىخلدت علولتها األلسن، وتداواجلماعة، 
إسـالمية  ور خمتلفة جاهليـة  ون إىل عصوا ينتموها كانويضاف إىل قيمها الكثرية أنّ الذين نظم

هلنديـة،  شبه القـارة ا وعة كاجلزيرة العربية، ون إىل مساحات جغرافية متنومتأخرة كما ينتموعصور 
ثنيـةَ  وجدت منها، فضالً عـن اإلسـالم، ال  وبالد املهجر األمريكية. فإذا التمست ديانات قائليها و
ن نقد بـدأها الشـراح يف   وعشرين شرحا د ىح المية العرب علو. زاد عدد شر١املسيحيةودية وهيلوا

ح الميـة  أعجب العجب يف شر) املسمى ٥٣٨ت أشهرها شرح الزخمشري (والقرن الثالث اهلجري 
 يوشرح لعطاء اهللا بن أمحد املصـر زعة ـالن يوحنأكثره و العكربيالبقاء  يبألشرح منها و ،العرب

  .العرب الميةشرح  يفاملسمى بنهاية األرب 
  فمن الميات األمم ميكن اإلشارة إىل:

 شكاية زمانـه وصف حاله والمية العرب يف لالشاعر معارضة  هاأنشد اليت للطغرائي المية العجم 
  الكرم.واألخالق  يفالنصائح وكيدهم واد سذم احلو
  مؤاللهود يلاالميةل من القرن وعاش يف النصف األ الذي كيماحل يدويهال اهلياجلشاعر ال ،لس

  .يالسادس امليالد
 هلويندي الد(ع) مننيؤمري املأيف مدح  المية اهلند لعبد املقتدر الك يقال هلـا القصـيدة   و علي

  ية.والعل
  هري ابن خلـد ؤادر الالميات للمومن ن يهو ،ك البن خلدونيلااملمالميةن صـاحب  ورخ الش

القضايا االجتماعيـة  وره اخلاصة وأموصفاته اجلميلة وخالق السلطان أ يف بيتاً ٦٧كتاب العرب يف 
  السياسية.و
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 ليد ولللشاعر املهجري أليب الفضل ا اتالميلل اومن أط وهي،  الفضل الوليديبالالمية األموية أل

  يني.ول األموحوهي  ،افتتحها مبخاطبة دمشقو ،نانبل يف م١٨٨٩ يف لدوأبيات  ١٠٧يف 
  سامية.املعاين الومن األفكار  كثري فيهاول قيم إنسانية عامة ور حوهذه الالميات تد

  الشنفرى والميته 
. ١امسه قيل الشنفرىوسم بسبب عظم شفته لُقّب ذا االو يس األزدوثابت بن أ والشنفرى ه  

 نيفوعراملمن الشعراء العدائني  وهوالدته بالضبط، ون زمن واملؤرخ وال يعرفكانت حياته يف اجلاهلية 
ـ  ائهم مجاعة من أغربة العرب يف اجلاهلية الذين طـردم قب و الصعاليكب يباألدب العر يف وء لـهم لس

أبناء احل من هموم سريم آباؤهم احلقيقيويعترف ببن ملوات بشيكان الشنفرى مثل غريه مـن  و .نو
قبيلة مـا، كـان يلجـأ إىل     ىمه علوبعد هجواألطفال واألحياء فيخيف النساء  ىيغري عل الصعاليك

ـ وش وحوة كثرية بني اليلواأياما متويلة وفيها مدة ط ىيبقوالقاحلة  ضياألراو يادوالب الـيت   واريالض
إذ ذاك أن ينتقم من قبيلته األزد  ىرأوفطردته  بني قبيلة األزدولسبب ما نشب خالف بينه و .يأنس ا
بعـض شـعره   وء من الغزل، شيفيه والفخر واحلماسة  يف"أكثر شعره و. ٢املرةو ها املرة تلوفراح يغز

   .اجلاهليني الصعاليكأيضا من و الذي ه ٣بني ابن أخته تأبط شراً"وحائر النسبة بينه 
كاً وقـد عـاش صـعل   و يائل القرن السادس املـيالد وأواية القرن اخلامس  يف" كانت حياته 

سالمان، بين ة رجلٍ من ئعنه أنه "حلف ليقتلن م وى. ير٤اجلبال" وىمعتصم له س ب اجلانب الومرهو
بعـد  وبن جابر مثّ قتلـه.   سيدو أُا عليه فأمسكه رجل منهم عداء هوتسعني منهم مثّ احتالوفقتل تسعة 

ـ  ةهم فرفس مججمته فدخلت شظيمن ته بسنني عديدة مر به رجلوم  ىمنها برجله فمات فتمت القتل
ن ونستطيع أن نصدقها بد خمتلف الكتب التارخيية فنحن ال يفال اليت جندها وغريه من األقوهذا  .٥مئة"

يصدقها العقل السـليم   ث ألنّ هذه القضية الالتريوصحتها بل إا جديرة بالتأمل  يفتدقيق وحتميص 
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لكن أخبار ورخيية األخرى أمن القضايا املبالغ فيها ككثري من القضايا الت هن هذوكتكن أن ميو .لةوبسه

  .١اياتوثالثه ر ىمقتله نقلت عل
و مـع  يعيش دائماً منفرداً أوينتقل من مكان إىل مكان آخر  ،الصحراءوكان الشنفرى ابن البادية 

ذهـب إىل  وضة عندهم فتركهم الشاعر فوملرنّ قبيلته طردته بسبب أعماله القبيحة األص وه اللّصزمالئ
ينـهاها  وه يلتفت إىل أمه وعندما قتل أخوش. وحوالقاحلة البيداء مع ال ضياألراو يالصحارواجلبال 

ل ما قاله من وكان أو ،يعرف كيف يثأر من قاتل أخيهومبصارع الرجال  ىأدرو عن بكاء أخيه ألنه ه
  ، إذ قال:الشعر عند قتل أخيه

ــيس ل ــاولَـ ــدةٍ هـ ـــاولـ   ُء هــ
ــف  ــدث أحوتطيــ ــهوتحــ   الَــ

   

  لُهــــا البنــــها دع دع وال قَو  
  غـــريك أملـــك باملّصـــرع  و

  

ل ليس من وفيق ،اله املاضيةوينهاها عن بكاء أخيه، ألنها تذكر أحوينشد هذه األبيات ألمه  هوف
هذا العمل  ىقادر علألنين لدي ويا  ترك (الثأر)اترك اهلا: ويشري إىل قو أخي ثأرب الديتواجلدير أن تم 

يريد وء. وفدعاها إىل اهلدو العد من ثأرال ى(الشاعر) أقدر عل أنّ غريك اعلميل الشاعر ألمه ولكن يق
  أخاه.وأمه ويهمها أهله  ن خاملة الوزع ّألن له نفسا أبيا ال تريد أن تكاجلمنها عدم 

  دةنظرة إىل أمهية القصي
 اليتجدناها يف اجلاهلية من حيث عرض احلالة الذاتية و اليتد من أهم القصائ المية العربتعترب 

؟ للقصيدة هذاإىل السبب الرئيس اللتفاتنا  ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، ما هوها وانغمر يف ج
ذا نظرنا إىل إل واآلن؟ نق افرة أكثر من الالزم حىتوبعبارة أخرى كيف نفهم بأنها صارت ذا أمهية و

  اب:وكن أن نصل إىل اجلة ميالياملالحظات الت
  كثرة الشروح: .١

اللفظ وصف وال ىة كثرية يف شرحها تركز علاليعات متتول المية العرب جند جممودراستنا ح يف
صف إذن ورة. فالورة بعد صوالتدرج صوالبالغة من خالل نقل اجلزئيات. نعم مثّة ظاهرة التكرار و
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كانت قصيدة و ل اقة بني قصائد أخرى ألنهومكانتها املرم ى. هذا يؤكد علتفصيلي يصف تكرارو

رة ليس وح مشهومبا أنّ الشرو ،أكثر من عشرين شرحاً تبلغ ح املتعددة اليتوعادية ملا رأينا هذه الشر
 يواللغا بتحليلها وشغلانقد ور ون ا منذ عصون يهتمواملؤرخو. فكان األدباء ١من الالزم ذكرها

ح وقع خاص ملا رأينا هذه الشروم يفجنعلها وم ا أكثر فأكثر علينا أن تو .تعليمها على اوعملو
  قصائد أخرى. ىقت علوكثرياً ما تفونظن أنها مركز فكري هام من مراكز األدب والكثرية 

  جعل حديث عنها: .٢
نبينا حممد(ص) وال عن عمر بن اخلطاب أورأينا حديثا نقل منحواآلن  يف عامل األدب عرفنا حىت

علّموا أوالدكم المية العرب فإا تعلمهم مكام : وهوتعليمها وهتمام ذه القصيدة ة االضرورل وح
غراض السالبة بسبب األهذه القضية العجيبية غرض من  يف .تعليمها ىحيث علوبنعت فريد ، ٢األخالق

 شيء كلّوتبليغ ون تفكر وشأن له أسراف كثري. هذه القضية  ففيه تعصب د يف ولد احلديث اعورو
  افرة أكثر من الالزم.ويعكس أمهية  ين من االهتمام الذولو ل فهوجند أثناء هذا الق

  إشادة األدباء ا: .٣
ا من التمجيدات وشادات كثرة اإلو هذه القصيدة ه يفتلفت النظر  اليتمن امليزات األخرى 

اضح لكل من له ومن الو املعاينوب اليبعض األس يف انب شىتوترسيمهم جورخني واملوجانب األدباء 
 ىداعية عل هل هذومن املمكن أن تقوال ال كثرية ليس من الالزم وص اجلاهلية أنّ هذه األقويد يف النص

و قيل: هوإن مل تكن من املعلقات و العريبمن أهم قطع الشعر » المية العرب«.أيضا ا هتماماال
إنها در  قيل عنها أيضا:و ٣ل إنسانيةوأص ىمد علتة فاضلة تعمدينبحث عن ييف هذا الشعر  )الشنفرى(

  .٤ءأصدق قطعة شعرية من أغاين الصحراومن درر القصائد العربية 

                                                             
 .٣٣٤ص  ،الشعراء الصعاليك، انظر:يوسف خليف - ١
 .١٦ص  ٢ج ،خزانة األدب، البغدادي ابن عمر :كر. - ٢
 .٧١ص  ،الشعر العريب قبل االسالم حسون الراوي، - ٣
 .١٧،ص  شنفرىديوان الانظر: شرح إميل بديع يعقوب، مقدمة  - ٤



 ١٣٧                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
أرجحيتها وقها وتف ىيدلّ بشكل غري مباشر علقد  مناذج منهااإلكثار من االشادات اليت نقلت  إنّ

  القصائد األخرى. ىعل
  دةدراسة تارخيية عن حنل هذه القصي

عر اجلاهلي عال خمتلفة وال أقإنّ يف هذا اة الشاع ونـزاع يف أنّ هنـاك د   الوعدمـه.  ون صح
أنّ األمـر يتعلـق بعـدد ضـخم مـن       ىتكرار نفس األخبار يدلّ علودة. ويرات املقصوعديدة للتز

يظهر ودها إال يف بداية القرن الرابع اهلجري وجوقيل إنّ هذه القصيدة أيضا مل يشر إىل و. ١يراتوالتز
انتشـرت  واجا منقطع النظري بني األدباء الشرقيني وقد لقيت هذه القصيدة روعها خلف األمحر أنّ صان
. ٢الدراساتواسطة الترمجات ومانسية انتشارا بعيدا يف عامل العرب بوتأثري الرواجها يف الشرق وبتأثري ر

رب يف القصيدة هـذه  رة العويه صون تشوا يريدوبية الذين كانوقيل بأّن هذه القصيدة من فعل الشعو
علي إمساعيـل بـن   و أب األمايلضع هذه القصيدة، صاحب كتاب ول من ام خلف األمحر بوفكان أ

هلا وبة للشنفري اليت أوأنّ القصيدة املنس«فقد نقل عن أيب بكر حممد بن دريد أنه حدثه:  ايل،القاسم الق
أـا مـن   ولف األمحـر،  خل يله، أ يه) أقيموا بين أمي صدور مطيكم/ فإني إىل قوم سواكم ألميل(

عـاتق   ىفإنّ عهدة االام تقع عل ايلإذا صدقنا كالم القو. ٣ »لوالطوالفصاحة واملقَدمات يف احلسن 
بامتـداح   ىاكتفوعليه اامه، بل أطلقه عارياً،  وضح األساس الذي بىنلكن ابن دريد مل يو ابن دريد.
الشـعر يف صـدر أحـد    وما ازدحم العلم «قيل أيضا: و ،ةاإلشارة إىل براعة خلف الشعريوالقصيدة 

  .٤»ابن دريد وازدحامهما يف صدر خلف األمحر 
  صالتهاإحنل القصيدة وعدم  يفالنقاد واألدباء  آراء

                                                             
 .٣٥، ص دراسات املشرقنيانظر: البدوي،  - ١
 .٣١٦يالين، ص كبراهيم الإترمجة  تاريخ األدب العريب، بالشري، - ٢
 .١٠٥و  ١٠٦ص  ،نقل إىل العربيه: عبدالكرمي النجارتاريخ األدب العريب،  لمان،كبرو كارل انظر: - ٣
 .٣١٨، ص ١تب العلمية، جكرالداتاريخ آداب العرب،  صادق الرافعي، ىمصطف - ٤



 ١٣٨   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
للشنفرى أشعار متفرقة كثرية توجد يف كتب خمتلفة تارخيية وأدبية كاألغاين واملفّضليات وكلّهـا  

قصـيدة الميـة    هيالصحراء. ولكن من أهم ما لدينا حىت اآلن  يف شةوصف الطبيعة وكيفية املعي يف
 العرب اليت كانت موضع عناية األدباء واألساتذة.

يقول بروكلمان: إننا النعرف أول من مساها وما هو وجه تسميتها، نعم قيل بأا مل يعرفها كثري 
زمن كان العرب والعجم يكافحون  يفا . ومن احملتمل كلّ االحتمال أنّ بناءها متام١من قدامى األدباء

. ومبا أنّ حركة الشعوبية كانت نتيجة ٢بالشعوبية مسيبعضهم بعضا فاصطنعها الرواة ردة فعل ملا 
أن تنعكس  الطبيعيحكم األمويني الذين يفتخرون بالفضائل اخلليقة للعرب وفضلهم على العجم فمن 

قيل بأّن هذه القصيدة من يف العامل العريب. فقد  على األدب، والشعر خاصة، ةتلك التطورات األدبي
ل من ام ون أما ذكرنا أالقصيدة فك هذه رة العرب يفويه صون تشوا يريدوبية الذين كانوفعل الشع

إذا و ٣.ايلعلي إمساعيل بن القاسم القو أب األمايلضع هذه القصيدة، صاحب كتاب وخلف األمحر ب
ضح األساس الذي ولكن ابن دريد مل يو ام تقع علي عاتق ابن دريد.فإنّ عهدة اال ايلصدقنا كالم الق

، و، فهاإلشارة إىل براعة خلف الشعريةوبامتداح القصيدة  ىاكتفوبين عليه اامه، بل أطلقه عارياً، 
  كما قال عنه، كان أقدر الناس على قافية.

ها كما ييشري إلو منها أال يأخذ ويتغافل عن ذكرها يف مؤلفاته ولة وقف يعدها منحوموهناك 
همة فعمد إىل العناية ا تقف مل يكترث للومو. »لسان العرب«صاحب و »األغاين«فعل صاحب 

جد وأنه  »الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي«سف خليف يف كتابه ور يويذكر الدكتوشرحها. و
أقدمها شرح أيب وح ورأبرز هذه الشوهلا أكثر من عشرين شرحاً يف فهرس دار الكتب املصرية، 

  ).ه ٥٣٨القاسم الزخمشري (ت. 

                                                             
  .١٠٥،ص  ١ترمجة: عبداحلليم النجار ، ج تاريخ األدب العريب،  لمان،كبرو كارل - ١
 .٤٤ترمجه آذرتاش آذرنوش ، ص تاريخ ادبيات عرب،عبداجلليل،  - ٢
 ١٠٥و  ١٠٦، ص ترمجة: عبداحلليم النجارتاريخ األدب العريب،  لمان،كبرو كارلانظر:  - ٣



 ١٣٩                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
أسباب  »مصادر الشعر اجلاهلي وقيمته التارخيية«كشف ناصر الدين األسد يف كتابه وقد 

أا وده الفنية، يلاتقوإن نظمت بلغته وليست من الشعر اجلاهلي  »المية العرب«أن وافع النحل، ودو
  . انهوردت يف ديوإن ولة على الشنفرى ومنح

يذهب إىل ولة على الشنفرى، والقصيدة منح اعترب »عصر القرآن«حممد مهدي البصري يف كتابه 
أكل واألطفال وقتل النساء وصية وبية ألا تصف العرب باللصوأا تسيء إىل العرب، فهي شع

  .التراب
حنلها وضع القصيدة وأن ابن دريد الذي اتهم خلفاً ب يرى ان الشنفرىوحمقق دي ،سف خليفويو

كان على صلة بتالميذ ومن رجال القرن الثالث اهلجري، و على الشنفرى كان قريب العهد به، فه
  أعماهلا. واملدرسة البصرية 

 انه كما جاءت يف وأثبتها يف ديوه يان الشنفرى، أكد نسبتها إلوعلي ناصر غالب، حمقق ديلكن
  ة.ن أدلو) ده ١٩٥سي (ت والسدو اية أيب فيد مؤرج بن عمرور

 مث غات،ولبعض هذه احلجج نصيباً من املس إنّ :»الالميتان«حي يف كتاب وعبد املعني امللوقال 
 هي ى حججهوأقوعن ابن دريد،  يلاعلي القو مل يشر ملا نقله أبوفند حجج خليف، وناقش البصري، 

  القاسم الزخمشري. و منهم أبو، ا عناية شراح القصيدة
قق ديوان الشنفرى وشارحه فقد رجح نسبة الالمية للشنفرى كما أنّ إميل بديع يعقوب حم

ترجيحاً قوياً، وذلك يف معرض رده على يوسف خليف يف عدم استشهاد اللسان بأبيات الالمية 
  وإمهال ذكرها، حيث أورد ثالثة أبيات وشطرا من الالمية، منها بيتان مع نسبتهما، واألبيات هي:

ـرِبـى مأكْه  ـأبـلُ   وال  جفْعي  فكَي أْنِـههـا يف  شعطَالي              ـهسربع 
  ورد يف اللسان يف مادة (كها).

  أوِ اخلَشـرم املَبعـوثُ حثْحثَ  دبـره           محابِيـض أرداهـن سـامٍ معسـلُ
 ورد يف اللسان يف مادة (حبض).

ـي بالغنع ـحبـألُوأصسي  رآخولٌ وـؤسم :السـاً           فَرِيقَـانـاِء  جصيم  
 ورد يف اللسان يف مادة (غمص).



 ١٤٠   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
  فَإِنْ يـك من جِـن  ألبـرح  طارِقـاً          وإنْ يك إنسـاً ما كَها  اإلنس  تفْعلُ

  .١ورد عجزه يف اللسان يف مادة (كها)
بديع يعقوب عددا من الكتب القدمية اليت نسبت الالمية للشنفرى، منها الدكتور إميل ويذكر 

األشباه والنظائر، وخزانة األدب، وذيل األمايل، وشرح شواهد املغين، والغيث املسجم يف شرح المية 
  .٢العجم، واملقاصد النحوية

ريني البصوفيني ومات الكوفالقصيدة إن كانت صحيحة أصيلة فإنها حقيقة ضائعة بني خص
هلا على وسف خليف على حق حني محله طوي وكان ميل آلراء البصريني،أابن دريد وتالميذهم، و

 وزمان معني، أ وال تشري إىل مكان حمدد، أوكأا قصيدة جتريدية، ال ترتبط مبناسبة  ،الشك فيها
بين سالمان،  وتائيته املفضلية مثالً قيلت يف غزف نفسه، ينطبق على الشنفرى ال هذاوحدث بذاته. 

ليس له شعر قيل يف ولصحبه يف الغارة، وص، حي من جبيلة، فيها ما حدث له وبائيته يف غارة على عو
  غري مناسبة. 

  مضامني القصيدة 
: نوع إجيايب وآخر سليب. فاملوضـوعات  عاتوضوامل نوعني من عندما نطالع القصيدة، جند فيها  

والغارة وعدم االهتمـام بالنظافـة   ة من العصبيات القبلية اليت ترتبط باجلاهلي السلبية هي املوضوعات
  وغريها.

إبـاء  و وقسوا الصحراء خشونة أمام ية العزيزةوالنفس البداإلجيابية فهي تشمل:  عاتوضواملأما 
  ل عنهم مثالً:وفيق وه،طرد نمه  الذيوق یش علوحوإيثار الوالصرب والضيم 
ـ  نكـم ود يلو   عملّـس  نَ سـيد وأهل

  

ــو   ــأرق ــألُول وط زهل ــاء جي   ٣عرف
  

  :لويق ومه.ق یعل يادوالبو يش الصحاروحوفضل قد ف
ـ  رضِ ضـيق األ يف ما لعمرك ــاً ىســر  امـرئ ى عل ــاً وأ راغب   يعقــلُو هــو راهب

                                                             
 .١٧، مجع وحتقيق وشرح إميل بديع يعقوب، صديوان ال ،الشنفرى -١
 .١٦، صنفسهاملصدر  -٢
 .١٢٨، صديوان الشنفرى - ٣



 ١٤١                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
ــاًو   إنــي كفــاين فقــدمن لــيس  جازي

  مشــيع فــؤاد أصــحاب: ثالثــة
  

ــين ــلُيف   ال و حبسـ ــه  متعلَّـ   قربـ
ــليت و ــيض إص ــلُوأب ــفراء عيط   ١ص
   

ل ويقوالفالح ويذهب يف طرق النجاح ويريد أن يتفكر  الذياسعة علي ويعتقد بأنّ األرض و هف
ـ  والط سيوقو املاضيالثقيل  سيفيوالشجاع  فؤادي، ميوقبدل  كفاينأيضاً  اين ويلة العنق ألنهـا أع

  ف.  وكلّ الظريف   جلسائيو
ـ والذلّة وء الضيم فيها من إبا اليتأخالقه الكرمية وصافه وأبيات أخرى جند  أيف  و عه وعدم خض

  ل:  ولمذلّة  فيقل
ــالَ ــ أدمي مط ــواجل ــه ىع حت أميت  

  لـه  ىاليـر  كـي األرض  أستف تربو
  

ــهو ــل أضــرب عن ــفحاً فأذه ص ــذكر   ال
  ٢لُوإلمرؤ متطـــومـــن الطّـــ ىعلـــ

  

يريد  ال أيب رجلوع ور علي اجلوهلذا حنن أمام شاعر صبوإنه أراد أن يعيش لنفسه عيشة مكرمة 
جماراة األيـام  وع وكان التخلق ذه السجية صعباً حيت أنه كان يبلع التراب لرفع اجلول من أحد والط
  :لوالصرب يق یعل قوي إنهو

ــاإف ــة  م ــريين كابن ــاحيا  ت ــل ض   الرم
ـ  ــإين ملـ ــزه    ىلوف ــاب ب ــرب اجت   الص

  

  لوال أنتعــرقــة أحفــي   ىعلــ
  ٣احلـزم أتنعـل  و السـمع  مثل قلب ىعل

  

 الـذي نه لبس ثياب الصـرب  ألعليه  رطيسييستطيع أن  بأن الفقر ال ىره يرواملذكاألبيات يف  
رقة  ىالبارزة للشمس عل ةقات كاحليور يف هذه األوجبانب الذّلّ، فإنه صبو ه الذيالترف  ىيفضله عل

  احلال. 
ال حيـزن  وقبال النعمة  إال يفرح كثرياً عند  ، حيثيف مكان آخر أشاد كثرياً بأخالقه احلسنة وأ

  احملزنة دائماًوف الفرحة واحدة يف الظرويف حالة وعند إقبال املصيبة. فه
ــف  ــة متكش ــن خلّ ــزع م ــال ج ــل و    ف ــين أختي ــت الغ ــرح حت   ١ال م

  

                                                             
 .١٢٨ص ،السابقاملصدر  - ١
 .١٢٩، ص املصدر نفسه - ٢
 .١٤٥، ص املصدر نفسه - ٣



 ١٤٢   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
  

 ىير تقشفا كما أنه الوالبؤس عذابا ويف الفقر  ىرأل ال ويق. حاالت هادئة لطيفةو فإنه رجل ذ
  اآلخر. ىحدمها علأمنافرة كثرياً يف ترجيح وعنده كراهية والغناء فخرا يهتم بأمره 

ال ميكن لـه  واجلاهلية يف   دها بسبب أنه عاشوجووهذه القصيدة صفات سلبية أيضاً يف  لكن و
ر النبيلة الشريفة لدي االنسان اجلـاهلي  وكانت اعتربت من األم اليتأخالقهم السلبية عن أن ينفصل 
  :ليقو .نهبوالالقتل وكالغارات 

ــدة،وأيتمــت و اناً،وفأميــت نســ   ل
  

ـ لأاللّيـلُ  وأبـدأت   عدت كماو     ٢لُي
  

 اللّيـل يف  قبائل كثرية  على إبقاء نسائهم أرامل ألنه رجلٌ يغريوإنه يفتخر بعمله يف قتل الرجال 
ـ السرقة املخيفة تدلّ علي شجاعة الشـخص  و، ألنّ مثل  هذه الغارة ويفتخر بسرعته ه حسـب  وقوت
  العقيدة اجلاهلية:

  هبـت لـه الـريح طــريت    ضـاف إذا و
ــد ــدهنِ  بعي ــس ال ــدهومب ــي عه   الفَل

  

  لبائــد عــن أعطافــه مــا ترجــلُ  
ـ     ٣لُوله عبس عاف من الغسـلِ مح

  

 مـن  تظنه عاله اإلفتالء حىتوسخ لبعده باالنظافة وشعر جمتمع فيه ال ،كما قال نفسه ،فأنّ للشاعر
  أذنابه.يف فة اوال اجلباألوبل ما تعلق بأذنابه من األبعار اإل

وهكذا نرى أنّ المية الشنفرى ال تستحق أن تنسب للعرب الذين طهرهم اإلسالم ونظّفهم، فإن 
قيل إنّ القصود م عرب اجلاهلية نقول إن االعتناء بالنظافة الشخصية واستعمال الدهن والعطر يعتـرب  

ه على تلك احلال الصعبة، وعلى كلّ حال جزء من شخصية اإلنسان، والواقع أنّ الشنفرى يفتخر بصرب
  كلتا احلالني مرفوضتني.

أما ظلم اآلخرين أو االعتداء عليهم وقتل النفس احملترمة دون مسوغ عقلي فمرفوض عقـالً وال  
فرق يف ذلك أن يكون قبل اإلسالم أو بعده، وما حلف الفضول يف مكة قبـل اإلسـالم إال صـورة    

  اإلسالم على تقنني تلك األمور وإضفاء طابع رمسي عليها.واضحة لذلك الرفض، وقد عمل 
                                                                                                                                                           

 .١٤٧، ص السابقاملصدر  - ١
 .١٥١، ص املصدر نفسه - ٢
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ليس فيها شـيء   اليتصاف أيضا ال يطلقها أحد من فخر ألا تعد من األخالق السيئة وهذه األو

عـدم  واحلميـة  وصفام فكانت قلة الزاد و الصعاليكءة من ميزات وءة بل تعد املرواملرومن السيادة أ
رد الشـاعر  وة بن الول عروكما يق احلقيقيك ونة الفقراء من صفات الصعلوعاموالتعاشر مع األغنياء 

  ر:وك املشهوالصعل
ــ ــعل ا... ىحل ــه  كاً،وُص ــن ليلُ   إذا ج
ــد ــىن يع ــة  الغ ــلَّ ليل ــره ك ــن ده   م

مثّ يصـــبح ناعســـاً                       ينـــام عشـــاًء
ــاَء   ــني نس ــييع ــتعنه                       احل ــا يس م

  

ــايف ــزِر  مص ــل َّمج ــاً ك ــاش آلف   املُش
ــر   ــديق ميس ــن ص ــا م ــاب قراه   أص

ــ ــت احلَص ــر  ىحي ــه املتعفِّ ــن جنب   ع
ــيمس ــرِ   ف ســالبعري املُح ــاً ك   ١طليح

  

كاً خيتـار العظـم   وقد لعن الشاعر صعل –الظاهر و كما ه –رة واألبيات املذك يفكما نشاهد و
مل و و ميسر عد ذلك غىنمن طعام صديق له ه إذا مأل بطنهواضع أكل اللحم من اإلبل ويأنس مواللني 
يأيتليالً مث و يغز ينام أيضا لدناءة نفسه فالواحملتاجني ون من الفقراء يخرآخر من حاجة اآل بشيء يهتم 

ك بأنه يعني نسـاء  وصف الصعلويتابع و ىجائع حيت ما لصق به من احلصو ناعس أوهوالصباح عليه 
مـه حـىت  ول يوال يزال كذالك طوال يأنف و به تنع من قضاء ما يكلّفه، المييما احتجن إل يف احلي 
فيها  سليوك وصف الصعلو يفرة وكالبعري التعب. فنحن نشاهد القيم األخالقية يف األبيات املذك ميسي
بل الـدفاع   ،أطفاهلن يؤمتوناجهن ويقتل الصعاليك أز اللّايتالنساء الضعيفات و لضعفاء أعلى اغارة 
  يعد من الصفات احلسنة للصعاليك.وءة واملرو ه عنهن

   قصائد أخرىنيماضمبمقارنة مضامني الالمية 
ـ و اجلاهليعندما نطالع األدب  مرئ القـيس  اأشعار هذا العصر جند كثرياً من الشعراء ايدين ك

م الذين أشاد  املعلقات العشروغريهم من أصحاب املعلّقات السبع والنابغة الذّبياين وطرفة بن العبد و
رة وإني استشهدت بأبيات من أشعار الشعراء اجلاهليني إلثبات أنّ أشـعارهم املـذك  و األدباء والنقاد.
 وى، وخاصـة السـجايا  تاحملقصيدة الشنفرى من حيث برهم اشعأنريد مقارنة  هنا حننوأشعار رائعة. 

   بينها. يةوفهناك عالقة ق ،غريهاو والصرب الكرمواء وفالواخللقية احلسنه كإكرام الضيف 
                                                             

 .٢٢،ص ١ج أدباء العرب،فرام البستاين، أبطرس  -١



 ١٤٤   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
صف نفسـه  و يفبني أشعار الشنفرى وبني أشعاره  اًكثري تشااًجند  اهلذيلخراش  أيبأشعار  ويف

  حياته: يفاملشاكل وع  ودها أمام اجلوصمواألبية 
ــو ــي ُألث ــوإن ــينوي اجل ــىت ميلّ   ع ح
ــقو ــهى  إغتبـ ــاءالقراح فانتـ   املـ

  

ــايب   ــدنس ثي ــذهب مل ي ــيوفي   الجِرم
ــزا إذا ــزلَّجِ ذا ال ــى للم ــم د أمس   ١طع

  

حىت ميلّ اجلوع فينصرف عنه ويسكن أمله، وهو يسـتعيض عـن   ع واجل ىصربه علبيفتخر و فه
صاف احلميدة ومن األ النفسه كثري ىدعوا الطعام باملاء اخلالص غري املمزوج بغريه من السوائل املغذية.

  أقلّ درجة من الشنفرى. فيها مل يكن اليت
ـ   ، وقد كانالشاعر اجلاهلي اآلخر ىسلم أيبميلة عند زهري بن جند احلكم اجلو  يف ةشـعره قم

 :  واجلمال واحلكمةاحلسن و والبالغة ةفصاحال

  اهلا ختفى على الناس تعلمـإنْ خومن خليفة             ئن عند امرـمهما تكو
 إلّا صولسانُ الفىت نصف فلم  يبق              فؤاده  مِ ومِ رةُ  اللّحونصف٢الد  

يف و ى عليهم.ختف نلو ،ال حمالة ،علمها الناسسيل إن كان لإلنسان صفات خلقية مستترة ويق
الفؤاد وأنّ اللسان  داكمؤ الكشف عن شخصيته، يفأمهية لسان املرء  ، يتحدث عنالبيت الثاين

ة روا صالدم الّوما اللحم وفهما أصالن  ته،ن شخصيويتك ، أي يفنسانإكل لان رئيسيان وعض
ة كأنه يرة من التجارب اخللقوخلق أفضل صونحن نشاهد بأن الشاعر جرب خربته ف. إلنسانل ظاهرية

  .هذه األبيات يف حات مجيلة من أفكارهورسام ماهر يرسم لنا ل
يقول  .ليس أقلّ درجة من المية العرب وخلقية معرفة عقلية نرىهذا اال  يفأبيات أخرى  يفو
  :   زهري

  رمِـها فَتضوتضر إذا ضريتموةً                    مها ذميوها تبعثوتبعث ـىمت
  ٣تلقح  كشاًفا  ثُم  تنتج  فَتتئموبثفالها                    ىفَتعرككم عرك الرح

                                                             
 ١٢٧، ص٢، جشرح ديوان اهلذلينيري، كصنعي الس - ١
 .٨٨ص الديوان، ،بن أيب سلمى زهري - ٢
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 ١٤٥                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
 ىفيحثّهم بكلمات حكمية عل جندها بكثرة. اليتصف شدا ووقد  استنكر احلرب  الشاعرف  

بالغ يف حتليلها العقلي باستتباع الشر شيئني:أحدمها وء عاقبة نار احلرب ويعلّمهم سوالتمسك بالصلح 
  مها.آتإاآلخر ويامها القحة كشافا إجعله 

الشك أنّ هذه و ب.واحلر لترك الناس ودعوةخالهلا  من مةواحلكمة املفه يف القصيدة آراء يف
 يفأحاسيسه. هلذا كان له ويات الشعر ون يريد اصالح اخللق الذي يرفرف علي معنماآلراء صادرة ع

ذاك العصر مع كثرة استعمال معان  يف الفضائل االنسانية وطيد املكارم اخللقية وت يفأبياته فضل كبري 
من ة ؤه احلكيمآراوقد كانت  .بيةيير فلسفة جترواالمثال لتصومبتكرة كما كان يكثر من احلكم 

 يفوالعبارات وحسن اختيار األلفاظ  يفب التعليمي واحلكم باألسل يف بهوأسل مسي يثحب اجلمال
  .١ح الفكريوضوال

قصائدهم وغري ذلك  واألخالق واحلياة ون حلياة اجلاهليني من الثقافة وفمع أنّ هؤالء الشعراء ممثّل
؟ ومل تنسب هلم رة بالعربومل تلحق األشعار املذك لكنكماهلا ورة  باملعلقات بسبب حسنها ومشه

عات وضوم هناك كانتو أاإلقرار بتفضل الالمية علي غريها  إىلعا خاصاً يدفعنا وضود مننا الجنإ
 األخالقيةحنن نعتقد بأنّ املباحث . اردة من اجلاهلينيون سائر األشعار الكثرية العخاصة متيزها 

رين والشعراء املشهوعند سائر أصحاب املعلقات ويف معلقة زهري أومعلقة امرئ القيس أ يفدة وجوم
  قصيدة الشنفرى بالمية العرب فقط؟  نسميعلي األقل، فلماذا 

 يفراً هاماً ولعب دت اليتامل وعالمن  ، وهوالتعصب العنصري يف هذا اال قيلت اليت الومن األق
يف معارضة المية العجم، ألنّ الطغرائي أنشد قصيدته املسماة  دةا هذه القصيوجعل ثحي ،هذه التسمية

  .٢ان المية العرب هلذه القصيدة كذلكوجم فاختري عنبالمية الع
القيس  ئمراجيابية يف كثري من أبيات أخرى من املعلقات كجند الصفات اإل يف جانب آخر فانناو

أصـبحت   غريهم الذين استشهد العلماء ا بسبب حسـنها حـىت  وعنترة بن شداد والنابغة الذبياين و

                                                                                                                                                           
 : أن تلد األنثى توأمني. تآمإلاة مرتني. : أن تلقح النعجة يف السنالكشاف: محل الولد. قاحلاللقح والالطحني. 
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فيهـا  و للعـرب،  لألخالق الكرمية اذجون منولك القصيدة لتكبعضها مثالً بني الناس. فكيف تصلح ت

؟ من املمكن أن تسميتها كانت نتيجـة العصـر   وصور مقززة وب وسرقةر سالبة كثرية من قتل وص
املفـاهيم اجلاهليـة،   و العريبتغليب العنصر ومية العربية والقوجرت فيه اإلثارة العنصرية  يي الذواألم
العجـم  والعنصريه بني العرب  زرع بذور التفرقةهاما يف  اورذا دهلأن  بري الوإجيابية و كانت أ ةسلبي

لتظهر إىل الوجود يف القرن الرابع اهلجري ممثلة بشجرة الشعوبية اليت سقتها وغذا ظـروف مؤاتيـة   
تسلّط فيها العنصر الفارسي على العنصر العريب سياسيا وأرض خصبة، فتصور الشـعوبيون املعـادون   

وللفرس على السواء  أنّ الفرصة مؤاتية فألصقوا هذا االسم بالعرب وذلك إلعجاب كثري مـن  للعرب 
األدباء ذه القصيدة من الناحية األدبية، فقاموا بشرحها، حىت إنّ الطغرائي نظم الميته املعروفة بالميـة  

العصر ممـا يسـبب   إىل هذا  ئنتباه القارا لفتاها الفخري يوإضافة إىل ذلك حمت العجم معارضة هلا.
زادت أمهيتـه   املعاينع األديب مع هذه وإثبات أنّ هذا املشر أي ،املعىن إيصاليف  ىواحملتون النص وتعا
ا وا أن خيلصويستطيع أنّ كثريا من الشعراء مل ىعل ة،نوآلايف هذه تسميتها كانت و الكثريون.اهتم به و

ـ و١اجلاهلية يفأيام قبائلهم وم ن بأنساوا يفخروظلومن االنتماء القبلي القدمي   ىشاع فضل العرب عل
  النثر.وطبعا هذه القضايا أثرت يف النظم والعجم 

القرن الرابع، كما أشرنا، فمن  يفالّ إإضافة إىل ذلك فإننا ال نرى القصيدة املسماة بالمية العرب 
أشـعل نارهـا    اليتبات نة، تلك التعصوهذه اآل يف ن التعصبات العنصرية قد اشتدتوكتاملمكن أن 

ميكن اإلشارة أيضاً إىل أن تسمية المية العجم كانت يف زمن حكم السالجقة يف القـرن  ون، ويواألم
أشهر شعره قصيدته الـيت  ويف الشعر خاصة، واخلامس اهلجري، حيث نبغ الطغرائي يف األدب العريب، 

خ أن الذي أطلـق اسـم   وتقد عمر فرفيما يعو. ٢"مساها المية العجم معارضةً لالمية العرب للشنفرى"
الطغرائي نفسه، يعتقد صالح الصفدي أنّ  النـاس  و المية العجم على قصيدة الطغرائي اآلنفة الذكر ه

ا المية العجم وحسبك أن الناس قالوها بذلك االسم، حيث قال: "وهم الذين مسا يف هده القصيدة  إ

                                                             
 .٢٧٧ص يف الشعر االسالمي واألموي، عبدالقادر القط،  -١
 .٢٣٣،ص٣جتاريخ األدب العريب، فروخ،عمر  -٢



 ١٤٧                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
نصني السابقني أنّ كال الكاتبني قد أكّدا على أنّ المية املالحظ على الو ١يف نظري تلك [المية العرب]"

العجم قد نظمها الطغرائي معارضةً لالمية العرب للشنفرى. مبعىن أنه إن كان للعرب قصـيدة الميـة   
إضافة الشـيء إىل شـيء   ون للعجم المية مثلها تناظرها واحلكم فإنه جيب أن تكورة باألمثال ومشه
  كثرية.                 الاحلكم القيمة ورف املضاف فإنّ فيها الصفات العالية اإلنسانية عظيم يدلّ على شور أومشه

  :بقوله تهالمييبدأ الطغرائي 
  حلية الفضل زانتين لدى العطلوأصالة الرأي صانتين عن اخلطل                 

الصـفات  ومـه  وعلودة فكره حيفظه من األخطاء الكثرية بسبب كثرة الفضل وفإنه يعتقد بأن ج
  :ولفيها يقوإن كان بعيدا من اإلمارة واجلميلة مجلته 

  يغري املرء بالكسلوحب السالمة يثين عزم صاحبه                عن املعايل 
املراتـب  واألمراض يصرف اإلنسان عن اكتساب الشرف ول حب السالمة من املهالك وإنه يق

  العالية.           
صح هذه تالصحراء فال وبالعرب هنا هم أهل البادية  املقصودأنّ فرضنا و ل ، حىتإضافة إىل ذلك

كلنـا نعتـرف   واألعراب ليس هلم فضل وليس العرب والتسمية هلا أيضا  ألنّ القرآن مساهم األعراب 
)" األعـراب" يف  ٩٧بـة/ و(ت» نفاقاً واألعراب أشد كفراً «  ل:وحيث يق، ل القرآن الكرميوبصحة ق

  ٢هذا رأي اكثر املفسرين.وملعتربة هم أهل البادية الكتب التفسريية ا

  النتيجة 
مع االهتمام جبانب  ،بالمية العرب املسماة قصيدةاللنا يف هذه املقاله أن ندرس سبب تسمية وحا 

كانت متتاز مبيزات أدبية أدت صلنا إىل أنها ووبني غريها من القصائد الشهرية وازنة بينها ووامل ضمونامل
ر لنا سـبب نسـبتها   دبية األماليات اجل تلك كانول .األدب العريب يف اإىل شهرمل تكن كافية لتفس

للعرب، حيث إنّ المية امرئ القيس، وهي معلقته، كانت أمجل منها وأكثر ابتكارا للمعاين. ومل يكن 

                                                             
 .٣٧ص١، شرح صالح الدين اهلوازي جعجمالغيث املسجم يف شرح المية الصالح الصفدي،  -١
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ثنا إىل جانب أخرى سلبية. لذلك حب إجيابيةالحتوائه على صفات  تسميتهامضمون القصيدة هو سبب 

كان األمويـون قـد   عنصرية نتيجة لتعصبات يف اجلانب التارخيي وتوصلنا إىل أنّ تلك التسمية كانت 
فأينعت وأمثرت يف العصر العباسي ويف القرن الرابـع منـه، حيـث    ي والعصر األم يف زرعوا بذورها

العـرب الـيت    والعجم فظهرت المية نار التفرقة العنصرية بني العرب تاشتعلف صادفت ظروفا مناسبة
ن والصفات السلبية. فالعرب ال يعد تلوتنا وقدقائلها كثرية لإنّ فيها انتقادات و. تنعتهم بأقبح النعوت

    ا من صفام. ىرنفشلرة يف القصيدة اليت افتخر اوكثريا من الصفات املذك
السـلبية ومليئـة    ولو نظرنا، يف املقابل، لالمية العجم اليت عارضتها لوجدناها خالية من الصفات

بالصفات اإلجيابية اليت حيق لكل شخص أن يفتخر ا. لكن ما غفلت عنه الشعوبية هنا هو أنّ الشاعر 
فيهما يتحدث عن نفسه وعن جتربته الشخصية وال يتحدث عن قومه ال من قريب وال بعيد ويـذكر  

  قربني إليه احمليطني به.فيها ما يالئم ظروفه اليت مر ا، بل ويشكو قومه أو دهره وحىت امل
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 ٢٠١                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  »عرب ه يالمی« ي وجه تسمیه قصیده نقديبررسی 

  *وسوي بفروییم محمد دکتر
  چکیده    
به علت کلمات ومحتواي خوب  ياست که ادیبان ودانشمندان زیاد يعرب شعر ه يالمی

بحث مذکور موضوع  آن بر سایر قصاید اقرار کرده اند، وبه همین خاطر يآن به برتر
رسد که حقیقت امر  یدر میان آنها می باشد اما علیرغم این توجهات به نظر م یشایع

زیرا اگر بخواهیم به طور عمیق ودقیق این موضوع را بررسی کنیم در می  اینگونه نباشد،
یابیم که مبالغات زیادي در آن صورت گرفته است لذا این مقاله بر آن است که این 

نواقص را با مقایسه با قصاید مهم دیگر مانند قصیده زهیر بن ابی  را تعدیل ومبالغات 
با نقد وتحلیل در معنا ومحتوا بررسی کند تا ماهیت این قصیده  ینابغه ذبیان سلمی و

فهمیده شود. از نتایجی که به آن می توان رسید این است که این وجه تسمیه به علت 
بوده که عرب در قبال نهضت  یدر این مورد تعصبات یبرتري آن نبوده بلکه عامل اساس

  شعوبیه داشته است لذا این قصیده می تواند یکی از قصیده هاي جاهلی باشد نه باالتر.
  .قدیم، نقد قصیده یاتعرب، شنفري، ادب ه يالمی :کلید واژه ها
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A Critical Study of the Ode, Lamyat-ol-Arab and its Title 

Dr. Sayyed Mohammad Mousavi Bafrooei* 

Abstract 

Lamyat-ol-Arab is a Poem which has been widely acclaimed and 
considered superior to other odes by many scholars and literary 
figures due to its high quality. But, in spite of this acclaim, it 
seems that this should not be case and if the work is investigated 
deeply and accurately, many cases of exaggeration will be 
revealed. This article aims to modify these exaggerations and fill 
up the gaps by comparing this ode with other important odes 
such as the odes by Amr-ol-Ghays and Nabeghah Zobyani, 
criticizing and analyzing both their form and their content. One 
conclusion is that the name of the ode under investigation is not 
given to it because of its superiority but mainly because of 
prejudices of Arabs against Shoubiah movement. So, this ode can 
be just one of the pagan odes, not the best ode. 

Keywords: Ghaseedah (ode), Lamyat-ol-Arab, Pagan, Al-Shanfara 
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