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 ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة المية الشنفرى وتحليلها من حيث الرؤيا الفكرية التي طرحتها والمالمح األسلوبية التي تميزت      

عن غيرها من أشعار  هاالفني رؤية خاصة بها، وخصوصية فنية ميزت الموضوع والبناءالقصيدة من حيث  بها، فقد عكست  

 الصعاليك.

صعوبة  يوميًا من الصعاليكالمية الشنفرى تشكل لوحة متكاملة لحياة الصعاليك بكل خشونتها وصعوبتها، وما يكابده إن 

في صراع دائم مع تلك الظروف للبقاء على قيد  مللطبيعة بكل قسوتها وصعوبتها، مّما جعله تهمالعيش، ومقاومة الجوع، ومحارب

 استطاع، وإليها ظروف الحياة والتقاليد البدوية، فهي صورة صادقة لما عرف عن شعرهم وعن أخبارهم مالتي ألجأته  الحياة

توشحت بقالب قصصي فني مميز الكشف عن رؤيته تجاه  عبر صياغة جميلة لهذه الحياة العصيبةالشاعر من خالل رسمه الدقيق 

 إلى بناء المجتمع المتكافل. والذات، والتركيز على القيم الغائبة في مجتمعه سعياً  ،المجتمع والحياة

 لممازال أن الزمن باعد بيننا وبين ازدهار هذه القصيدة ف رغمالجمال زهرها والشعر طائرها،  الحياة شجرة لكانلو كانت 

د سلطانها الوجدانية على أنفسنا، ولم يفقد سطوتها على أحاسيسنا، كلما قرأناها قراءة متأنية فنجد منها متعة وجدانية، ودوافع يفق

الحماسة، وتدفق الحيوية، فهي تجسد لنا كيف يسمو المرؤ بوجدانه وإحساسه وذوقه، وتعرض لنا كيف يكون األدب الحقيقي في 

 نورا ونارا. وتحركها وتزيدهافي تعبيره، في عمقه وفي دقة حسه، فتصقل نفوسنا لفظه وفي معناه، في خياله و

 

 .الصعاليك المية العرب، األدب الجاهلي، الشنفرى، الكلمات المفتاحية:
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Reading Lamiya Al-Arab in the light of literary and critical foundations 
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Abstract: 

This research aims to study Lamiya Al-Shanfari and analyze it in terms of the intellectual vision 

that she presented and the stylistic features that characterized her. 

Lamaiya Al-Shanfari constitutes an integrated panel for the life of the tramps with all their 

roughness and difficulty, and the daily difficulties of the tramps in living, resisting hunger, and 

their fight against nature with all its cruelty and difficulty, which made them in a constant struggle 

with those conditions to survive, to which the conditions of life and Bedouin traditions resorted to. 

A true picture of what was known about their poetry and their news, and the poet was able, through 

his accurate drawing of this difficult life, through a beautiful formulation that was adorned with a 

distinctive artistic story template, to reveal his vision towards society, life, and the self, and focus 

on the absent values in his society in an effort to build a symbiotic society. 

If life were a tree, beauty would be its blossom and poetry its bird, although time has separated us 

from the flourishing of this poem, it still has not lost its emotional power over ourselves, nor has 

it lost its grip on our feelings. It shows us how a person transcends his conscience, his senses and 

his taste, and shows us how true literature is in its wording and meaning, in its imagination and 

expression, in its depth and in the accuracy of its sense, so that it refines and moves our souls and 

increases it with light and fire. 

 

Keywords: pre-Islamic literature, Al-Shanfari, Lamiya Al-Arab, Al-Sa'alik. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 مقدمة ال

الل على معلم النَّا  ال ير ،وخلد العربية بالقرآن ،الحمد هلل الَّذي أكرمنا بأفصححححح البيان الة والسححححَّ بياء أشححححرف األن، والصححححَّ

 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ـ وبعد:

 فمن المعروف أن األدب ليس ثمرة عقل االنسان فقط إنما هو بمثابة مرآة صافية تعكس ثـقافة األمة وحضارتها،

الل عن س قال ابن ووثيقة تاري ية يمكن االعتماد عليها في التعرف على أحوال العرب، ،فالشعر هو وعاء األدب، وديوان العرب

أن الشعر الجاهلي ( 1) أهمية الشعر عند العرب: "كان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، يأخذون به وإليه يصيرون"

ذه الدراسة ه فتهدف مع احتوائه لصور من حياة العرب وتاري هم وثقافتهم، فهو السجل الحقيقي لحياة العرب في العصر الجاهلي،

 .المية العربر اللغوية واالجتماعية والنفسية والفنية في للكشف عن الظواه

اهلي، في العصر الج ليكتمثل صورة واقعية لحياة الصعافمن الدواعي التي دفعتني إلى هذه الدراسة أن هذه القصيدة 

، ةرسول متحرك هاتجسد لوحة جميلة أمال عيوننا كأن ة، فكل صوربما تحوي من مبادئ تنادي بالتحرر من قيود العادات الظالمة

المية  ترتفع إلى منزلة ،من حيث الشهرة وعناية العلماء بها ، و هي،المعلقاتمنزلة  تزاحم "باإلضافة لما تحتله من مكانة بارزة و

صيدة كق دينياً  شهرتها مرتكزاً التي أنشدها في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم، دون أن تُعتمد في  د(بانت سعا) كعب بن زهير

وفرة المادة اللغوية التي  و ، وطرافة المشاهد الصحراوية المصورة،كعب، بل بلغت ما بلغته بفضل ما فيها من جودة شعرية

  (2)".وإعرابه أغرت العلماء بشرحها
 

 أهداف البحث:

 .الصعاليك وأسباب تصعلكهم وائفط إعطاء لمحة تاري ية عن -1

 .الشنفرى وشعرهسيرة  التعرف على -2

 .في المية الشنفرى وال صائص الفنية لبناء الفكرياإليضاح عن ا -3

 .وبنيتها، ومدى ارتباطها ببيئتها االجتماعيةالمية الشنفرى  الكشف عن صور -4
 

 أهمية البحث:

ية التي والمالمح األسلوبمن حيث الرؤيا الفكرية التي طرحتها  وتحليلها المية الشنفرى دراسةتتضح أهمية البحث من خالل 

راءة الواعية من خالل دراسة نقدية تحليلية تستند على الق العوامل النفسيةوبنيتها الفكرية و الفنية الستجالء خصائصها تميزت بها،

 الموضوعية.

 منهج البحث:

 لقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب إلجراء مثل هذه الدراسات.

 

 

                                                   

 .42طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالل، ص   1

 .91ديوان الشنفرى، د. إميل بديع يعقوب، ص  2



 

 

 
 

 

 

 

 التمهيد:

فيما تتصف به من خصائص؛ فيتعين علينا أن نسلط الضوء على مفهول الصعلكة  مهماً  إن ش صية ناظم القصيدة تلعب دوراً 

ونشأتهم كإضاءة للدراسة التي نحن بصددها؛ لنستبين بها العوامل البيئية والنفسية التي أفرزت لنا ال صائص  وطوائف الصعاليك،

 الرائعة.الشعرية في هذه القصيدة 

 من هم الصعاليك؟

 (3)الصعلوك في اللغة: الفقير الذي ال مال له، وزاد األزهري: وال اعتماد، وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك. قال حاتم الطائي:

ى نحححي كم والحححغحححم لحححُ ا بحححالحححتَّصححححححححعححح  يحححنحححا زمحححانحححً نحححم    غحححي

 

هححححمححححا الححححدَّهححححرُ    قححححانححححاه بححححكححححأسححححححححححيحححح  اّلً سححححححححححي  فححححكححححُ

 
هو الرجل الذي ال مال له يستعين به لمواجهة أعباء الحياة، وال اعتماد له  أن الصعلوكمن خالل هذا التعريف يمكن أن نقول 

 عليه، فهو يعارض شدة الحياة بوحده. ئيتك

أما الصعلوك في اإلصطالح: فهو رجل خارج على القانون، ومتمرد على المجتمع بالنهب والسلب واإلغارة، وهذه الكلمة 

 (4)ء الجاهليين؛ لنلقي نظرة عليها:على ألسنة الشعرا اً تناقلت كثير

ة   لححححفححححي تححححي رَّض لححححم عححححي يححححمححححى ال تححححي لححححي قححححوُل سححححححححححُ  تححححي

 

كي عححححن لححححيححححلم الصححححححححححعححححالححححيححححكم نححححائححححمُ    يححححلححححُ  ولححححي

 
هم  ل  مححححالححححم ن  جححححُ نححححاُل الححححلححححيححححلي مححححي  وكححححيححححفي يححححي

 

لحححححم أيبححححيححححُ  صححححححححححارملُ   ون الححححمححححم لححححي  ُحسححححححححححالل كححححي

 
هحححم   محححُ و  يحححكي نحححي عحححالحححم ي أينَّ الصحححححححححَّ محححم لحححي عححح  م  تحححي  أيلحححي

 

مُ    ي  الحححححُمسحححححححححححالحححححم لحححححم يحححححلل إمذا نحححححالي الححححح حححححي لحححححم  قحححححي

 
عليه، بل الذين  معول لهم ليعتمدوا لسد المجاعة، وال ءشييوجد لديهم  من الواضح أن الصعاليك هنا ليسوا الفقراء الذين ال

 إقامة عمليات النهب والسلب واإلغارة. ليالهم فييسهرون 

 

 طوائف الصعاليك:

 ثالث طوائف: إلىالصعاليك على حسب أسباب تصعلكهم قسمهم األدباء            

 قراء:الف   .أ

نتماء إلى اال مزارع، فأذلهم المجتمع واستحقرهم، األمر الذي اضطرهم إلى ، وال بهائم، واليملكون أمواالً  هم الذين ال

شركائهم في توزيع الغنائم، ومن هؤالء الصعاليك عروة  همممتلكاتهم، ثم يشاركون مع يسلبونالصعاليك، فيغيرون على قومهم و

 (5)بما لقيه في مجتمعه من الذل والحقر، والكراهة قال: ته، ويعد رئيس الصعاليك، حين يشكو لزوجدبن الور

ي إمنحححححّ نحححححى أيسحححححححححححعحححححى فحححححي لحححححغحححححم عحححححيحححححنحححححي لحححححم  دي

 

قحححححيحححححر    ُم الحححححفحححححي هحححححُ ر  أييحححححُت الحححححنحححححا ي شحححححححححححي  ري

 
م يححححححهححححححم لححححححي م عححححححي هححححححُ نححححححُ أيهححححححوي م وي ُدهححححححُ أيبححححححعححححححي  وي

 

خحححححححيحححححححرُ   بل وي سحححححححححححححي هُ حي إمن أيمسحححححححححححححى لحححححححي  وي

 
                                                   

 .66بن مدرك، ص يحيديوان حاتم الطائي، أبو صالح  3

 .901عمر بن براقة الهمداني شعره وسيرته، شريف راغب عالونة، ص  4

 .85ديوان عروة بن الورد، ص  5



 

 

 
 

 

 

 

زديريحححححححهم  تحححححححي دي  وي قصحححححححححححححيحححححححهم الحححححححنحححححححي يحححححححُ  وي

 

غحححححيحححححرُ    ُرهُ الصحححححححححححي نحححححهحححححي يحححححي هُ وي تحححححُ لحححححيحححححلحححححي  ححححححي

 
اللل  هُ جححححححي لححححححي نححححححى وي لححححححفححححححى ذو الححححححغححححححم يححححححُ  وي

 

طححححححيححححححرُ    هُ يححححححي بححححححُ ؤاُد صححححححححححححاحححححححم كححححححاُد فححححححُ  يححححححي

 
م   نحححححححُب جحححححححي الحححححححذي هُ وي نحححححححبحححححححُ لحححححححيحححححححلل ذي  قحححححححي

 

فحححححححورُ   ب  غحححححححي نحححححححى ري لحححححححغحححححححم ن لحححححححم كحححححححم لحححححححي  وي

 
 لعاء:الخ   .ب

تبرأت قبائلهم منهم بسبب كثرة جرائرهم التي أنقضت ظهور القبائل وأثقلت عليهم من الفديات والغرامات، هم الذين 

س بن لطمحان القينى، وقياألزدي، وأبو ا ال لعاء حاجزمنهم، فمن أولئك  ؤفأضطرت القبائل إلى فصلهم من القبيلة والتبر

 .الحدادية

 :األغربة السَّود  .ت

ظهورهم، وأغلبهم ينسبون  منال يعترفون بأنسابهم مع أنهم أنجبوهم  اؤهمبآلسود ألوانهم، وعرفهم بأغربة العرب 

بالصفات المميزة عن غيرهم مثل الشجاعة،  أنهم يمتازونإلى أمهاتهم، واليملكون حقوقهم من القبائل، على الرغم من 

 ؤونلجيعلهم جفالتعامل السيئ من قومهم،  ،لسلكةالشنفرى، وتأبط شرا، والسليك بن افمن ضمنهم ة، يوسرعة العدو، والفروس

 (6)عنهم: هكما قال الشنفرى في إنذار قومه بارتحال التصعلك،إلى 

م كححححُ يحححَّ طحححم دوري محححي ي صحححححححححُ نحححي أُمحححّ   أيقحححيحححمحححوا بحححي

 

يححححححلُ   يمححححححي م ألي واكححححححُ ول  سحححححححححححم ي إملححححححى قححححححي إمنححححححّ  فحححححي

 
نم األيذى ريحححمم عحححي لحححكحححي نحححأى لححححم فحححي األيرضم محححي  وي

 

لححححى   ن خححححافي الححححقححححم مححححي فححححيححححهححححا لححححم لُ وي زَّ عححححي تححححي  مححححُ

 
 أسباب الصعلكة:

ذه ، يمكن أن نحصر همتنوعةعزل عن قبائلهم واختيار مسلكهم العدواني، متعددة والواألسباب التي دفعت الصعاليك إلى 

 فصحوا عنها في أشعارهم وبرروا بها مسلكهم العدواني في التالي:أاألسباب التي 

 :من الفقر رارالف   -1

مدلولها اللغوي بمعنى الفقر والتجرد، فكل الصعاليك  فقراء حتى سيد الصعاليك عروة  والفقر ارتبط بالصعلكة من حيث

بن الورد، وكان الفقر أصبح أبرز سماتهم، وليس من الصعب أن نالحظ  في حياة الصعاليك صيحات الجوع التي رددوها في 

أو خرجة لم يت لصوا منها حتى خرجوا من قبائلهم  يحملونها طول حياتهم، حياتهم وصوروها في أشعارهم، والفقر قد يكون أثقاالً 

:" والجوع حليف مالزل للصعاليك لم ينفر منهم ولم يعل دلهروب منه بل الزمهم هذا الفقر حتى نهاية حياتهم، قال الدكتور الجوا

 هم، مالزماً ب فقد كان ممسكاً وا منه، تيبتعد عنهم لذلك كثر الحديث عنه في شعرهم وأخبارهم، وقد كانوا يهربون منه، لكنهم لم يفل

، وصبغها بلون التبرل موضوعات شعرهمغلب أ.  والجوع (7)داموا صعالكة فالجوع نفسه جزء من أجزاء الصعلكة"  لهم ما

 (8)والشكوى، وكاد كل شاعر منهم لم ي لو عن ذكر الجوع في أشعارهم؛ قال عروة بن الورد:

                                                   

 .85ديوان الشنفرى، ص 6

 .606، ص1ج المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالل، جواد علي، 7

 .19ديوان عروة بن الورد، ص 8



 

 

 
 

 

 

 

نححححي  لححححَّ عححححي الدم لححححي ف فححححي الححححبححححم وع عححححيححححنححححي أُطححححي  دي

 

لُ    حححححمححححم قع مححححُ ذي الحححححححححي نححححًى فححححيححححهم لححححم  أُفححححيححححُد غححححم

 
ةل  محححححَّ لحححححم مَّ محححححُ لحححححم ظحححححيحححححمحححححاً أين تحححححُ يحححححسي عحححححي  أيلحححححي

 

لُ   وَّ عححححي قححححو م مححححُ يححححنححححا فححححي الحححححححححُ لححححي يححححسي عححححي لححححي  وي

 
حححححادمث   فححححاعححححاً بححححم ك دم مححححلححححم م نححححي حححححُن لححححي إمن نححححي  فححححي

 

لُ    وُت أيجحححححمححححححي الحححححمحححححي اُل فححححححي هم األييححححححّ م  بحححححم لحححححم  تحححححُ

  

 النفور من الهوان: -2

القبيلة وعاداتها وتقاليدها، فهذا الرف  الحاد يرجع  خضوع لقانونقد الحظنا في حياة الصعاليك خاصية اإلباء، ورف  

تعترف بنسب أبناء السوداء. وتأبط شرا أمه أمة حبشية سوداء" فورث عنها سوادها وربما  إلى معاملة التمييز من قبائلهم، وال

 (9)" هأنه ابن أمة أثر في تصعلكعشيرته له به وب كان لسواده وتعيير

وعروة بن الورد وقف على هؤالء الصعاليك، ولم يصرف النظر عن معاناتهم بل انضم إلى صفوفهم، مع أن والده من 

ك حق في لياح أن لهؤالء الصع، ويصرع وغير معقولةأشراف القبيلة، والقبيلة لم تنبذه ولكنه نبذها، ويرى هذه المعاملة غير مقبولة 

 (10) الحصول على القوت والغذاء والمساعدة:

ي نحححححم اني إنحححححَّ سحححححححححححَّ ي أُلَّ حي ي ونحححححفسحححححححححححم رميحححححنحححححم  ذي

 

رمي   كي الحححبحححيحححعي ُمشحححححححححتححححي ا قحححبحححل أيالَّ أمححححلحححم  بحححهحححي

 
د   ى غححححيححححُر خححححالححححم تححححي الححححفححححي ى وي  أحححححاديححححثي تححححبححححقححححي

 

رم     يحححع ححححت صحححححححححي امحححةً تحححي ى هحححي سحححححححححي وي أيم  ا هحححُ  إذي

 
ي  نححححا م وتشححححححححححتححححكححححم جححححاوُب أحححححجححححاري الححححكححححم  تححححُ

 

رم    نحححححكحححححي اهُ ومحححححُ ري عحححححُروف  تحححححي لع محححححي ى كحححححُ  إلحححححي

 
منزلتهم االجتماعية، ويعانون بعدل تقدير المجتمع لهم، وعجزهم عن أخذ نصيبهم من الحياة كما  يشكون بهوانوهؤالء الصعاليك 

يأخذ سائر أفراد مجتمعهم ال ألنهم عاجزون إنما ألن مجتمعهم ظلمهم وحرمهم من تلك العدالة االجتماعية التي يتطلع إليها كل 

ون على ون إليها، وهم واثقلعهم في سبيل الوصول إلى الغاية التي يتطفرد في مجتمعهم، األمر الذي يضطرهم إلى المغامرة بحيات

 أن الحق للقوة والغاية تبرر الوسيلة.

ح ري م يححُ لححي وامحححاً وي ث سحححححححي بححعحححي م يححي رُء لححي  إمذا الححمححي

 

ه   يحححهم أيقحححارمبحححُ لحححي ف عحححي عحححطحححم م تحححي لحححي يحححهم وي لحححي عحححي
(11 ) 

 
هم  يحححاتحححم ن ححححي تحححى محححم لحححفحححي يحححرل لحححم وُت خحححي لحححمحححي لحححي  فحححي

   

ه    قححححارمبححححُ دمب  عححححي ولححححًى تححححي ن مححححي مححححم قححححيححححراً وي  فححححي

 
 اللجوء إلى السالح: -3

الظلم االجتماعي والحرمان من حصول على نصيب ما ينبغي عليهم، يدفع فريقاً من الصعاليك إلى اللجوء إلى السالح لتعدى 

 أيدي األغنياء الب الء،القبائل، ويأخذون نصيبهم في الحياة بوسائلهم، ويرون أن حقهم في أيدي غيرهم وب اصة في 

                                                   

 .799، ص9ج تاريخ األدب العربي، شوقي ضيف، 9

 .69الورد، صديوان عروة بن  10

 .85ص-المرجع السابق 11



 

 

 
 

 

 

 

 (12)فال حول لهم في أخذ نصيبهم إال بالسالح: 

صحححححححححارممحححاً  كححيَّ وي لحححبي الحححذي عم الحقحي محي جحي تحى تحي  محي

 

مُ    ظححححالححححم نححححبححححكي الححححمححححي جححححتححححي اً تححححي مححححيححححّ أينححححفححححاً حححححي  وي

 
 مححتححى تححطححلحححب الححمحححال الححمححمححنححع بحححالححقححنحححا

   

 تححححعححححش مححححاجححححداً أو تحححح ححححتححححرمححححك الححححمحححح ححححارلُ   

 
ة وطأة من عيشة الذل والضع يرونه أخفي شون من الموت بل  في القتال الشديد، والوهؤالء الصعاليك لم يتراجعوا إلى الوراء 

 (13)قال أبوخراشي الهذلي:

ة   لحححححَّ ذم م  وي غححححح  ري ةي أين أيححححححيحححححا بحححححم  محححححي حححححافحححححي

   

مم    غححح  لحححى ري يحححاة  عحححي ن ححححي يحححرل محححم وُت خحححي لحححمحححي لحححي  وي

 
زة النفس، ويلجؤون إلى عمن أجل حريتهم ووالذل مرفوض  والظلم غير مقبول، وهؤالء الصعاليك  شقوا طريقة جديدة متمردة 

التي لم تعاملهم معاملة كريمة" الفار   الصعلوك أبعد النا  تعلقاً بأماني الحياة، فهو راغب عن الدنيا، وإن  ةالسالح لتعدى القبيل

ذل، وعن عمر بال كان من أكابر عشا  مسراتها ومالذها  الطبيعية المباشرة؛ لكنه يعف عن عيشة مع الضعة وعن غذاء مع ال

 مقاً وع نسان عرضاً مأثرة فروسية، ولذلك كانت اللحظة الفنية هي ذروة الحياة عنده، فكان يحمل شعار: أن يعيش اإل مغامرة أو

 (14)" .عقيماً  رتيباً  واستمراراً  وأال يعيش طوالً 

 تعويل على القوى الشخصية:

 اً ، أحيانعن نفسه بغزو وسطو وقتالويدافع وك خلع القبائل وأبى أن يقبل ما عانى به من الهوان والضعة فامتشق سيفه لالصع

 تربصوها من كل ناحية، لذلكي آخر هو فريسة تصطادها القبيلة و اً بكل الشجاعة، وحين اهو صياد والقبيلة طرائده وهو يطارده

ر ، والم اطيعد يستطيع أن ينال مطمئناً بل كان على هبة االستعداد والحذر دوماً  عاش الصعاليك في حذر واضطراب حتى لم

 (15)تقرب إليه من كل النواحي قال الشنفرى :

هحححا ونحححُ يحححُ ظحححىي عحححُ قححح  الي يحححي ا نحححي ا محححي اُل إذي نحححي  تحححي

 

ا إلححححى  اثححححً ثححححي لُ    حححححم غححححي لحححح  غححححي تححححي ه   تححححي هححححم ُرو  كحححح   مححححي

 
وُده عححححُ اُل تححححي زي ا تححححي ولم مححححي مححححُ ُف هححححُ إملحححح   وي

   

لُ    قححححي ىي أيثحححح  عم أيو  هححححم بحححح  ى الححححرع مححححَّ حححححُ اًدا كححححي يححححي  عححححم

 
هححححا مَّ إنححححَّ هححححا ثححححُ تححححُ ر  دي ديت  أيصحححححححححح  ري ا وي  إّذي

    

لُ   ن  عححححي مححححم ت  وي يحححح  حححححي ن  تححححُ ى مححححم أيتححححع تححححي وُب فححححي ثححححُ  تححححي

 
بذلك يمتاز معظم ، والعيش في مثل هذه الظروف القاسية البد له من قوى خاصة تساعده في حربه وتنجوه من الم اطر

ب المثل روسعة الحيلة، واشتهر أكثر من واحد منهم بشدة العدو حتى ضُ  ،ةيالقوة الش صية القوية مثل العدو والفروسالصعاليك ب

 (16)ى من الشنفرى( دي فيهم: )أعدى من السليك( و)أع  

                                                   

 .992عمر بن براقة الهمداني شعره وسيرته، ص 12

 .945، ص4ديوان الهذليين، ج 13
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   نفرىالمية الشَّ 

 سيرة الشاعر:

 له، واسمه عمرو بن برا ، أو ثابت بن أو ،فقال بعضهم: إن الشنفری لقب اختلف الرواة في اسمه كما اختلفوا في نسبه، 

ء بن األزد بن الغوث  )بكسر الهمزة أو ضمها( أو ثابت بن جابر، وذهب معظم العلماء إلى أنه من األوا  ر بن الهين  ج  بن الحي

 ه كانت أمة، وهي من سمات الجنس األسود ؛ ألن أم  يتوالشنفرى لقبه يعني غليظ الشفت (17)شاعر جاهلي قحطاني من أهل اليمن

حبشية، وقد ورث عنها  سوادها، فتجري دماء حبشية في عروقه، لذلك عد من أغربة العرب. وهو من أحد الشعراء الصعاليك 

الم لوع من القبيلة وتبرأت منه واعتبرته خارج عن قوانينها ولجوئها، وكان صديقا حميما وزميال م لصا لتأبط شرا، وشاركا 

 غارات، قيل تلقى مهارة الصعلكة على يد تأبط شرا، وورثه تأبط شرا.في كثير من الغزوات وال

  شعره:

ك حول حصل شكو هالمية العرب، مع أنقصيدته وأشهر يعتبر الشنفرى من أشعر الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، 

ن فكرته اع بها الشاعر أن يعبر عفإن ما يعنينا في دراستنا ما تحويه القصيدة من صور فنية وإبداعية استط نسبتها للشنفرى،

ورؤيته للحياة، ومن ثم نكشف األسباب الكامنة خلف وصول هذه القصيدة لما وصلت إليه من مكانة جعلتها تزاحم أقوى القصائد 

تصور النسيج الجاهلي بكل ما فيه، وتتحدث عن حياة الصعاليك  فهيترجمتها، دراستها وبادروا إلى  المستشرقينى الجاهلية، حتَّ 

سميت القصيدة ب)المية العرب( ألن قافيتها بنيت على حرف الالل، وروح البداوة فبلغت ثمانية وستين بيتاً على بحر الطويل، 

ة بن بن أبي كاهل( و)نونيويعتاد العرب على تسمية القصائد بحرف الروي) آخر حرف في القصيدة( ومثال ذلك) عينية سويد 

 السمازيدون(، وباإلضافة إلى ذلك أنها واحدة من أصد  القصائد التي تناولت حياة العرب الجاهلية، وشاعرها عربي سميت بهذا 

 على الالل مثل: ات قافيتهيتميزا لها ألن هنالك عدة قصائد بن

 ها:عفارسي اسمه الطغرائي ومطل -شاعرها من العجم -المية العجم -

ليةُ الفضلم زانتني لديى العيطيلم  طيلم        وحم  أصالةُ الرأي صانت نمي عن ال ي

 ها:عالذي عاش في القرن الحادي عشر الميالدي ومطل -المية بن الوردي -

ن  هزل    اعتزل  ذكري األغاني والغزل             وقلم الفصلي وجانب  مي

رحها، ومن تاب لشثيرا مما نظمه الشعراء الجاهليون، فأغرت الكثيرين من الكُ لقد فاقت المية العرب بشهرتها األدبية واللغوية ك

ال طاطين بكتابتها وتدوينها، وتجاوز االعتناء بهما من علماء العرب إلى المستشرقين، فدرسوها، وترجموها إلى لغاتهم، وأول 

 لية، والروسية، وغيرها.هذه اللغات التي نقلت إليها: اإلنجليزية، والفرنسية، واليونانية، واإليطا

 ح الالمية:ارَّ ومن شُ 

 محمد الفاسي . كوانالبن  -شرح المية العرب  .9

 المنت ب في شرح المية العرب ليحيي بن حميد بن ظاهر الغساني المعروف بابن أبي طي الحلي .4

 شرحها أبو العبا  أحمد بن يحيى الشهير بثعلب. .7
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 في شرح المية العرب وشرحها جار هللا الزم شري في كتاب أعجب العجب .2

 الحلواني.شرح العكبري لالمية العرب تحقيق د. محمد خير  .8

ة وثالثين بيتاً، وهي ( جاءت في ستو أجمعت  عمر   أل   )أالي  ة تحت عنوانيلقصيدة طو فلشنفرىالمية العرب  عالوة على

على أكمل الوجه وأد   ولحظات المغامرةطلب الثأر من قاتل أبيه، واشتراك رفاقه معه في قيال هذه المهمة، في تقص عزمه 

التعبير كما قال الدكتور شوقي ضيف: " فإنه يقص علينا بعد غزله الطريف قصة غزوة له مع بع  رفاقه من الصعاليك، وهو 

 (18)".وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية على نحو ما تمثل ذلك معلقة عمرو بن كلثول تفاصيلها،ال يسردها في إجمال، بل يسرد 

جاء في مقطوعات صغيرة، ومضمونها تتمثل في الصعاليك األخرى  شعره كشعرسابقاً فمعظم  اهوإلى جانب ما ذكرن

بهم ي عقر دارهم، وضرفحيث داهم القول  ،وصف الشجاعة والفتوة واإلغارة، حينما يصف بأن الشجاعة والفتوة سالح الصعاليك

 (19)بقتل يزيد وسعد قال:عمرو  وثأر لقريبه لورشقهم بالنب ،سيفالب

هححححا دونحححي عحححادي وي ا سحححححححححُ نحححّ ل أيتحححى عحححي  أيال هحححي

 

كم   عححححالححححم لححححي بححححالصححححححححححي عححححتححححي هُ بححححيححححد  تححححي هححححامححححم  مححححي

 
م رَّ دارمهححم ولي فححي حححُ حححنحححا الححقححي بححي ا صحححححححي أينحححّ  بحححم

  

كم   واتححححم يححححوفم الححححبححححي السححححححححححُ نححححايححححا بححححم مححححالي الححححمححححي  حححححم

 
يحححري فحححارم    ُم خحححي نحححهحححُ محححرو محححم لحححنحححا بحححعحححي تحححي  قحححي

  

وف    امبححححني عححححي عححححداً وي سححححححححححي زيححححدي وي كم يححححي مححححالححححم  بححححم

 
م هححُ يححوفم ُرؤوسحححححححي السحححححححُ ّري بحححم فححي لححنحححا نححُ لححي  ظححي

 

كم   كححححادم يححححني الححححدي بححححلم بححححي الححححنححححي م بححححم هححححُ قححححُ رشححححححححححُ نححححي  وي

 
 

ترك الشنفرى كمية كبيرة من الشعر، لكن معظمه قد ضاع بسبب دون التدوين وكثرة التنقل في الصحراء، وما وصل إلينا 

إذا كان عروة بن الورد قد تزعم جماعة الصعاليك، فإن الشنفرى قليل، وهذا القليل يدل على شاعرتيه الفذة وفحوله" فمن شعره 

حسب على أسرار حياة الصعاليك وأهدافهم، وأساليب تصعلكهم، فهو زعيمهم شعرياً بدون مزاحم، ذلك أن الشنفرى لم يطلعنا  

يته الموهوب، حتى أضحت المكما فعل غيره من الشعراء زمالئه، بل لقد ارتفع في تصوير هذه الحياة إلى مستوى ال لق الفني 

 .(20)واحدة من أهم وثائق الفن والحياة المعبرة عن نموذج المعيشة الجاهلية"
 

 القصيدة:مناسبة 

ذكر أبو الفرج األصفهاني: أن الشنفرى كان من األوا  بن الحجر بن الهنو األزد بن الغوث، أسرته بنو شبابة بن فهم بن 

فيهم حتى أسرت بنو سالمان بن مفرج بن عوف بن ميدعان بن مالك بن األزد رجال من فهم بن قيس بن عيالن، فلم يزل  عمرو

الرجل  ازعته بنتنتحسبه إال أحدهم حتى  أحد بنى شبابة؛ ففدته بنو شبابة بالشنفرى. فكان الشنفرى في بني سالمان بن مفرج ال

 حجره، وكان السالمي ات ذه ولداً وأحسن إليه وأعطاه. فيالذي كان 

                                                   

 .448تاريخ األدب العربي، ص 18

 .89ديوان الشنفرى، ص 19

 .69موسوعة الشعر العربي، ص 20



 

 

 
 

 

 

 

فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته؛ فذهب مغاضباً،  -يشك في أنها أخته وهو ال -ة: اغسلي رأسي يا أُخيَّ ىفقال لها الشنفر 

حتى أتى الذي اشتراه من فهم فقال له الشنفرى: اصدقنى من أنا؟ قال: أنت من األوا  بن الحجر. فقال: أما إني لن أدعكم حتى 

، يقال: لما قُتمل الشنفرى وطُرمح رأُسه (21) . ثم أنه مازال يقتلهم حتى قتل منهم تسعة وتسعين رجالً أقتل منكم مائة بما استبعدتموني

مرَّ به رجل منهم فضرب جمجمة الشنفرى بقدمه، فُعقمرت قدُمه فمات منها فتمت به المائة
(22). 

ما ذكره بع  الرواة  حوانتقال منهم، لعل األرجى قومه، عل يبدو أن هذه القصة خف وزنها في االقتناع بحجة غضب الشاعر      

في  ىح الشنفر، كما يصرع من أن رجال من قومه قتل أباه، فتكشف األمر له ثم صمم على االنتقال من قومه من أجل أخذ الثأر ألبيه

ربصوا به لما بص بهم ويتينتفعوا به وأن يتر تائيته بأنه جزى بني سالمان بما قدمت أيديهم، ويأسى ويتأسف أن يكونوا قومه وال

 (23)فوضح أنه أخذ بثأره وشفى غليله وحقده: بينه وبينهم من ثارات وحسابات،

ا  نححححي لحححح  تححححي تححححيححححالً قححححي رممححححاً قححححي ححححح  د  مححححُ بححححع لححححي مححححُ  بححححم

 

تم   وَّ جححيححج الححُمصححححححححي سحححححححطي الحححححي ى وي نححً محححاري مححم  جححم

 
هححححا جي قيرضحححححححي المحححاني ب ني ُمفرم ينحححا سححححححي زي  جي

  

ت    دَّمحححححححي ا قحححححححي محححححححي ُم أي  بحححححححم تم يحححححححديحححححححهحححححححم لحححححححَّ أيزي  وي

 
                                                                                                    

  (24) النَّص

كححم -1 يححَّ طححم ى أمححي صحححححححححدوري مححي نححم  أقححيححمححوا بححي

 

لُ    يحححححي  فححححإنححححي إلححححى قحححححول  سححححححححححواكححححم أليمحححح 

رُ  -2  مم قح  ُل محُ يححح  اُت والحلحَّ اجحححي تم الحححححي محححَّ  فحقحححد ححُ

  

ات    يححححَّ طححححم دَّت  لححححم لُ وشححححححححححُ حححححُ ا وأير  طححححايححححي  مححححي

أيى لحلحكحريمم عن األذيى -3  نححح   وفحى األرض محي

  

لُ و  زَّ عححححي تححححي ى مححححُ لححححي  فححححيححححهححححا لححححمححححن خححححاف الححححقححححم

 
                                                   

 .128، ص49ج أبو الفرج األصفهاني، كتاب األغاني، 21

 .977المرجع السابق، ص 22

 .79ديوان الشنفرى، ص 23

 .68-88المرجع السابق، ص  24

ما يمتطى  والمطي:-واختار هذه الصلة ألنها أقرب الصالت إلى العاطفة والمودة  األل،األشقاء أو غيرهم ما دامت تجمعهم  األل:بنو  - 1

بإقامة صدورها: التهيؤ للرحيل. ي اطب الشاعر قومه: انتبهوا يا قومي فإني راحل  والمقصود-اإلبلمن الحيوان، والمقصود بها، هنا، 

  غيركم.عنكم إلى قول 

األرحل : جمع الرحل، وهو ما يوضع على ظهر البعير. وقوله:" والليل -وهي الحاجة ،والطيات: جمع الطبية -حمت: قدرت ودبرت - 2

أو أنه أمر ال يراد إخفاؤه. ومعنى البيت: لقد هيأت نفسي للرحيل عنكم، فشدت رحلي  ،مقمر " كناية عن تفكيره بالرحيل في هدوء

 ومطيتي.

والمتعزل: المكان لمن يعتزل النا . والبيت فيه حكمة: ومعناه أن الكريم يستطيع أن  -القلي: البغ  والكراهية -ان البعيدالمنأى : المك - 3

 كما أن اعتزال النا  أفضل من احتمال أذيتهم. ،فيهاجر إلى مكان بعيد عمن ينتظر منهم الذل ،يتجنب الذل



 

 

 
 

 

 

 

ُرك ما  -4 م  رمئ   فيليعي يقل على ام   األرض ضححححححم

 

لُ   اغحححبحححاً أو راهحححبحححاً وهحححو يحححعحححقحححم ى ري ري  سحححححححححي

سل  -5  لحححَّ محححي دل عحححي يححح  وني سححححححححم لحححُ  ولحححي دونحححكحححم أيهححح 

 

فحححححاُء   ر  ولل وعحححححي لحححححُ طُ ُزهححححح  قحححححي أيلُ وأير  يححححح   جحححححي

ائححعل  -6  رع ذي ُع السحححححححم ودي ُل ال ُمسحححححححتححي ُم األهححح   هححُ

  

ذيلُ    رَّ يحححُ ححح  ى بحححمحححا جحححي انحححم هحححم وال الحححجحححي يححح   لحححدي

نححححىو -7  لل غححححيححححر أنححححَّ اسححححححححححم ي  بححححي ل  أبححححم  كححححُ

  

لُ   دم أب سحححححححححي رائحححم ى الحححطحححَّ ت  أُولحححي ضحححححححححي ري  إذا عحححي

ن   -8  ادم لحححم أكحححُ دمى إلحححى الحححزَّ دَّتم األييححح   وإن محححُ

 

ُع   شحححححححححي لحححهحححم إذ  أج  لُ بحححأعحححجحححي ل أعحححجححححي و   الحححقحححي

ل   -9  طحححةل عححن تححفيضححححححححح   ومحححا ذاك إالَّ بيسحححححححح 

 

لُ   فضحححححححححَّ تحححي لي الحححمحححُ  عحححلحححيحححهحححم وكحححان األف ضحححححححححي

ازميحححاً  -10  دي مححن لححيححس جحححي قححح  ى فححي ى كححفحححانححم  وإنححع

 

نححححىي وال   ُحسحححححححححح  لُ  فححححيبححححم لححححَّ عححححي تححححي هم مححححُ بححححم ر   قححححُ

عل  -11  يححححَّ ةُ أصحححححححححححححححاب : فححححؤادل ُمشححححححححححي اليثححححي  ثححححي

 

لُ   يححطحححي ُ  إصححححححححلححيحححتل وصححححححححفححراُء عححي  وأبححيححي

هحححا -12  زيححنححُ تححُونم يححي سم الححمححُ لحح  تححُوفل مححن الححمححي  هححي

  

ت  إلححححيححححهححححاي    يححححطححححي ُع نححححم ائححححم صححححححححححي لُ ري مححححي ححححح   ومححححم

 
                                                   

 ومعناه أن ،راهبة: صاحب رهبة. والبيت تأكيد للبيت السابق-أ: صاحب رغبةراغب -سری: مشي في الليل -لعمرك: قسم بالعمر - 4

 عقل. مادال ذااألرض واسعة سواء لصاحب الحاجات واآلمال إذا خرج لتحقيقها، أو لل ائف إذا خرج طلبا لألمن 

زهلول:  -لذي في جلده  سواد وبياضاألرقط: النمر ا -العملس: القوي السريع -السيد: الذئب -األهلون : جمع أهل -دونكم: غيركم - 5

لي هم أه والمعنى: هؤالءجيئل: الضبع، فقدل الشاعر اإلسم) عرفاء( على الموصوف )جيأل(.  -العرفاء: الضبع الطويلة العرف -األملس

 غيركم الذين سأرتحل إليهم فهم الذئب السريع والنمر األرقط والضبع ذات العرف.

: جنى جناية -الجريمةجاني : ارتكب  -ذائع: منتشر - 6 ي ذلون  ينتشرون السر وال وخذله: ت لى عن نصرته، بمعنى هم أهل ال-جرَّ

 الجاني بل يحامون عنه.

الطرائد: جمع طريدة، وهي الفريسة التي تطارد. المعنى: إنهم شجعان -الباسل: الشجاع البطل -األبي: الذي يأبى الذل ويرف  الضيم - 7

 ولكني أشجع منهم جميعا ألني إذا طردت خيل قول فلن يستطيع أهلها ت ليصها مني.يأبون الظلم والهوان 

الجشع: النهم وشدة الحرص على الطعال واإلسراع إليه، وإذا جلس القول إلى الطعال لم أكن متعجال فأسارع بمد يدي  -أعجل: أسرع - 8

.  إليه؛ ألن التعجل إلى الطعال دليل على الجشع وهو بغي  إلييَّ

لمحسن. ا المتفضل:-األفضل: الذي يفضل غيره ويتميز عليه -التفضل: اإلحسان، أو هو ادعاء الفضل على الغير-بسطة: سعة وزيادة - 9

 بمعنى أن عدل تعجلي بمد يد للطعال دليل على اني صاحب زيادة في الفضل على غيري وأفضل القول هو األكثر تفضال على غيره.

ان.  متعلل: كل ما يتلهى به اإلنس -، الجازي بالحسنى: المكافئ باإلحسان، والحسنى أفعل تفضيل للمؤنثفقد مفعول ثان لكفاني - 10

 المعني: إن لدي ما يكون عوضا لي عن فرا  قومي الذين ال يردون اإلحسان بإحسان وال فائدة من قربهم إذ ليس فيهم من يتعثل به.

والعيطل: القو  الطويلة العنق. -والصفراء: القو  التي صنعت من النبع -صقيلواألصلت: ال -األبي : السيف -مشيع: شجاع - 11

 المعنى: إن الذي يكون عوضا لي عن أهلي ثالثة أشياء وهي فؤادي الشجاع وسيفي المصقول وقوسي الطويلة.

 -تون: جمع متن وهو الظهرالملس: جمع ملساء: قو  ليس في عودها عقد وال خشونة. الم -هتوف: لها صوت عند انطال  السهم - 12



 

 

 
 

 

 

 

ت  كحححأينَّهححححا -13 نحححَّ هحُم ححي لَّ عحنحهحححا السححححححَّ  إذا زي

 

ى  لححححححي جحححححح  أيةُ عححححححي زَّ ري وملُ  مححححححُ عحححححح  رمن  وتححححححُ  تححححححي

رمئ   -14  ه ام  وامي ى سححححححي شححححححع هياف  يُعي ت بمم ليسحححححح   وي

 

هححححاي   انححححُ بححححي قحححح  ةً سححححححححححُ دَّعححححي جححححي لُ مححححُ هححححَّ ىي بححححُ هحححح   وي

ه -15  سحححححححححم ر  عحححم رمب  بحححم ى محححُ اء  أكحححهحححي بحححَّ  وال جحححُ

 

لُ   عحححي فححح  ف يحححي يححح  ه كحححي أينحححم هحححا فحححى شحححححححححي الحححعحححُ طحححي  يحححُ

ه -16   ؤادي ق  كحححححأنَّ فحححححُ يححححح  رم    هحححححي  وال خحححححي

  

لُ    فححححُ ييسحححححححححح  و وي لححححُ عحححح  اُء يححححي كححححَّ ل  بححححه الححححمححححُ ظححححي  يححححي

ل   -17  زع غححححححي تححححححي ة  مححححححُ ارميححححححَّ  وال خححححححالححححححف  دي

 

لُ   ححححححَّ نحححححاً يحححححتحححححكحححححي اهحححححم ُدو دي غححححح  يحححححي ُروُح وي  يحححححي

رمه -18  يحححح  ن خحححي ه ُدو  ر  ل  شحححححححححي عحححي ُت بحححم ليسححححححححح   وي

 

لُ    زي اجي أيعححححح  تححححي ه اهححححح  تحححححُ فَّ إذا محححححا ُرعححححح   أيلححححي

 
                                                   

 نيطت: علقت من الفعل ناط الشئ بغير -رصائع: جمع رصيعة ما تزين به القو  من سيور مضفورة أو خرز يعلقونها عليها م افة العين

ات ذ محمل: سير تعلق به القو  أو السيف  في كتف صاحبه،  المعنى : يصف قوسه التي ذكرها في البيت السابق بأنها -إذا علقه عليه

 صوت، عندما ينطلق منها السهم، ملساء ال عقد و عربها، علقت عليها أشياء تزينها باإلضافة إلى سيرها التي تحمل به.

المرزأة: من الرزء وهو المصيبة والمرزاة التي كثرت عليها المصائب  -حنت: سمع لها صوت كأنه حنين الناقة لولدها-زل: انطلق  - 13

العجلي: الحزينة لفقد والدها الصغير. تعول: من العويل وهو البكاء بصوت. والمعنى: تلك القو  عندما ينطلق  -تبكي وتنوح لفقد ولدهاء

 منها السهم فإنها تصدر صوتا كصوت امرأة تكاثرت عليها المصائب تبكي وتنوح لفقد ولدها.

ات السوال: الماشية الراعية في الفلو -أو السيء التدبيرالمهياف: الذي يبعد بإبله في طلب المرعى فيعطشها، أو هو السريع العطش  - 14

ب السقبان: جمع سق -المجدعة: السيئة الغذاء -إذا خلى سبيلها. وعشى اإلبل: إذا رعاها لياًل لعدل إدراك ذلك نهاًرا ألنه غير خبير بالمرعى

تترك بدون راع أو تترك بدون صرار في ضرعها لعدل وجود  بُهَُّل: جمع باهل وباهلة: وهي الناقة التي -وهو ولد الناقة الصغير حين يولد

اللبن، والصرار يوضع لمنع ولدها من رضعتها. المعني: لست غبيا كمن ينهب بإبله طالبة المرعى على غير علم بأماكن المراعي يتعبها 

 ويعطشها ليال وتكون صغارها سيئة الغذاء مع أن أمهاتها بهل غيرمصرورة.

مرب: اسم فاعل من أرب بالمكان، إذا قال به والمراد به  -األكهى: الضعيف السيء ال لق، واألب ر الذي ال خير فيه -جبأ: الجبان- 15

المالزل لعرسه. ولست كذلك الرجل الجبان الضعيف الذي ال رأي له والذي يكثر الجلو  في مجالس النساء وال حظ له في مجالس الرجل، 

 ها كل شيء وأمر حتى تملي عليه ما يجب أن يفعله.فهو يسلم أمره كله لزوجه يستشير

المكاء: طائر يضرب به المثل في -هيق: ذكر النعال يضرب به المثل في الجبن-خر : الجبان الذي يندهش مما يرى فتجحظ عيناه - 16

دة ي فق فؤاده ويضطرب من ششدة ال وف ال يستقر على األرض من جبنه ويسمى الصافر. المعنى: ولست بالجبان كذكر النعال أو كالذي 

 ال وف حتى بيبدو كأن فؤاده يحمله طائر المكاء فال يستقر به حينا يعلوبه وحينا يسفل.

غزل في يت الرجال، متغزل:الدارية: المقيم في دارة وال يجالس -ال الف: الذي ال خير فيه يقعد في الدار بعد رحيل القول ال يفارقها  - 17

داهنا يمسح -: يصبح من الغدو وهو من طلوع الفجر إلى الزواليغدو -زوال الشمس إلى الليل هو منالرواح و يمسى من  يروح:-النساء 

 رج ي يتكحل: يضع الكحل على عينيه طلبا لجمالهما.المعنى: ولم أكن كذلك الرجل الفاسد الذي يلزل داره يغازل النساء و ال -وجهه بالدهن

 يتزين ويتجمل بالدهن والكحول.لمجالسة  الرجال يقضي ليله ونهاره 

ألفه: من ليس برجل حرب وال برجل ضيوف ومن يلتف بثوبه وينال  -العل: من كبير السن صغير الجسم وهو أيضا من ال خير فيه - 18



 

 

 
 

 

 

 

ت   -19 يارم الظَّاليلم إذا ان تيحي ح  ُت بممم ليس  لُ   وي جي اُء هيو  يفم ييه مي سع لم العم جي  هُديى الهيو 

ى -20 مم نياسم اُن اليقيى مي وَّ ُز الصي عي ا األيم  ري مححححححنححححححه   إذي ايححححححي طححححححي لُ  تححححححي لححححححَّ فححححححي مححححححُ حل وي ادم  قححححححي

ه -21  يحححتحححُ ى أُمحححم تحححَّ وع ححححي الي الحححجحححُ طحححي يحححُم محححم  أُدم

 

ري   ك  رمُب عنحححه الحححذع أيضحححححح  لُ  وي هحححي أيذ  ف ححححاً فحححي  صححححححي

ى -22  ري الي يحححي يححح  ضم كحححي بي األير  ر  ف  تحححُ تحححي أيسحححححححح   وي

 له 

لُ   وَّ طححححي تححححي ُرءل مححححُ لم امحححح  و  ىَّ مححححن الححححطححححي لححححي  عححححي

أ لم ليم  يُل في  -23  تمنياُب الذي ليوالي اج  بل وي ري ش  ديىَّ   مي اُش بحححححححه إالَّ لحححححححي عحححححححي لُ  يحححححححُ أيكحححححححي محححححححي  وي

ى -24  يححححُم بححححم قححححم ةل اليتححححُ ري ا مححححُ ف سححححححححححً نَّ نححححي كححححم لححححي  وي

  

لُ   وَّ ححححححي ا أيتحححححي محححححي ثحححححي يححححح  أ لم إالَّ ري لحححححى الحححححذي  عحححححي

اييا كما -25  وي م صم الحي ليى ال ي أيط ومى عي ت    وي وي طحححي لُ  انححح  تحححي فححح  تحححُ اُر وي غحححي ارمىع تحححُ ةُ محححي وطحححي يحححُ  خحححُ

 
                                                   

ا لكبر عيفأعزل من ال سالح له. المعنى: لم أكن رجال ض -اهتاج: فزع واضطرب-رعته: أخفته بفتح الراء ال وف  -ومن يتلعثم في كالمه

 .هسنه، الخير فيه يتلعثم في كالمه شره قبل خيره إذ هو جبان وب يل إذا واجهته الشدائد فزع واضطرب ولم يستعد لمالقاتها ألنه ال سالح ل

الهوجل: الرجل الطويل الذي فيه تسرع  -والهدى: الهداية -انتحت: اعترضت -المحيار: المتحير الضال الذي ال يهتدي لوجهته - 19

اليهماء: الفالة التي ال يهتدي فيها لطريق، هوجل: الثانية صفة للفاله. أي متفرة ال معالم فيها  -العسيف: الضال عن الطريق -حمقو

لالهتداء. المعنى: ولست برجل بليد يتحير في الصحراء عند شدة الظالل، إذا ماتحير غيره من الرجال بل اني خبير بالصحراء ليال عارف 

 المسالكها.

المناسم: جمع منسم وهو خف  -األمعز: المكان الصلب الكثير الحصى، الصوان: صفة لألمعز والمراد الحجارة الشديدة الملساء - 20

المفلل: المتكسر من الحجارة. المعنى عندما أعدو  -البعير والمراد أقدامي، شبه قدميه بأخفاف اإلبل، القادح: الذي ت رج النار من قدحه

 فيرتطم ببعضه فيتطاير الشرر من تلك االرتطال ويتكسر بع  ذلك الحصى. -يتطاير منها الحصى  -بة كثيرة الحصى على األرض الصل

أذهل: أنساه  -وأضرب عنه الذكر صفحا: أعرض عنه وأتركه -المطال: التسويف والتأخير -أديم: من المداومة وهي االستمرار - 21

 ي ال استجيب له باألكل، بل أدافعه عني، وانصرف عنه حتى يذهب عني.وأغفل عنه.المعنى: إذا ما أحسست بجوع فإن

متطول: من يمن عليك بما قدمه اليك من معروف. المعنى: عندما يشتد -الطول: التطاول، واالمتنان بالمعروف -استف: أتناول بشفتي - 22

 لي أحدهم يوما.بي الجوع فإنني استف التراب واكتفي به حتى ال ألجأ إلى سؤال النا  فيمتن ع

يلف: يوجد. ولوال إنني رجل كريم اترفع عن العيوب، لحصلت على ما -الذأل والذل: العيب الذي يذل به -اجتاب: التباعد عن الشيئ - 23

 أريده من طيب المأكل والمشربه ولكني تركته م افة أن ينالني الذل.

وريثما أتحول: أي إال قدر  -الريث: الوقت اليسير -حرة: العزيزة األبيةالمرة: العصة األبية إذ يروى ولكن نفسا مرة والنفس ال - 24

 تحولي. المعنى: إن نفسي األبية التي تأبي الدنايا والذل ال ترضى لي أن أقيم على الذل إال بقدر ما أعد نفسي للرحيل عنه بسرعة.

ال يوطة: خيوط النسيج التي -جمع حوية، وهي األمعاءالحوايا:  -وال مص بضم ال اء: ضمور البطن-ال مص: بفتح ال اء الجوع - 25

ماري: اسم لفاتل ال يوط، أو اسم رجل مشهور بصناعة الحبال وفتلها، ويقال أغار الفتل أي أحكم  -ي اط بها، والتاء تدل على كثرة الجميع

 ع  كأنها حبال أتقن فتلها.فتله. المعنى: أطوي أمعائي على الجوع فتصبح ل لوها من الطعال يابسة ينطوي بعضها على ب



 

 

 
 

 

 

 

ا  -26 دي هميدم كما غي ليى القُوتم الزي ُدو عي أيغ  لُ    وي ححححححي ُف أيطححححح  ائحححححم نحححححي اهُ الحححححتحححححَّ ادي هحححححي ُل تحححححي  أيزَّ

يحي هيافمياً  -27  ارمُض الرع ا طياومياً يُعي دي لُ    غي سحححححححححم ع  يحححي ابم وي عحححي ابم الشحححححححححع نحححي أيذ  وُت بحححم  يحححي حححُ

هُ  -28  ُث أيمحححَّ يححح  وُت محححن ححححي اهُ الحححقحححُ وي ا لحححي محححَّ لحححي  فحححي

 

هُ   تححححح  ابحححححي أيجحححححي ا فحححححي عحححححي لُ دي ححححححَّ ُر نحححححُ ائحححححم ظحححححي  نحححححي

هحححا -29  وهم كحححأنحححَّ يحححُب الحححُوجحححُ ةل شححححححححم لحححي هحححي لححح  هحححي  محححُ

  

ى     فححححَّ كححححي احل بححححم دي لُ  قححححم قححححي لحححح  قححححي تححححي ر  تححححي اسححححححححححم  يححححي

ب ُرهُ  -30  ثي دي ث حي ب ُعوُث حي ُل المي ري ش  لُ   أيوم ال ي سححححححححححع عي ال  مححححُ نَّ سححححححححححي اهححححُ دي يححححُ  أير  ابححححم حححححي  مححححي

ا -31  هححححي ُدوقححححي وهل كححححأنَّ شححححححححححُ ةل فححححُ تححححي رَّ هححححي  مححححُ

 

وُ    قحححُ لُ شحححححححححُ بُسحححححححححَّ اتل وي الحححححححي ىع كحححي صحححححححححم  الحححعم

هحححا -32  احم كحححأنححَّ ري الححبححي ت  بحححم جحححَّ ضحححححححي جَّ وي  فيضحححححححي

  

لُ   كحححححَّ اءي ثحححححُ يحححححي لححححح  و ي عحححححي وحل فحححححي اهُ نحححححُ إميحححححَّ  وي

 
                                                   

التنائف، جمع -تهاداه: تتناقله وتتداوله-األزل: صفة للذئب النحيل ال فيف السريع لقلة لحم عجزه ووركيه-القوت الزهيد: الطعال القليل - 26

يه الطعال القليل وأصبر علأغبر. المعني: إنني ألكتفي ب -أطحل: لونه مثل لون الطحال رمادي اللون  -تنوفة وهي المفازة واألرض القفار

 فأكون كذئب نحيف أتعبه السير وقطع الصحاري بحثا عن القوت لونه كلون الطحال.

 هافيا: يجري يمينا وشماال-يعارض الريح: يستقبلها بوجهه ليشتم رائحة فريسته -طاويا: جائع، كأن أمعاءه انطوت من شدة الجوع - 27

الشعاب: مفردها شعب الممر بين الجبال أو مسايل الماء بين الجبال، المعني: الذئب الجائع  -ي وت: يهجم على فريسته -بحثا عن القوت

 يستقبل الريح بوجهه و يجري جريا سريعا ومتابعا بين ممرات الجبال مرة يمينا ومرة شماال بحثا عن فريسة لت لص من الجوع.

ه: قصده -لواه: دفعه ومطله وامتنع عليه - 28 من إن هذا الذئب بعد أن تعب  نحل جمع ناحل، وهو الهزيل الضامر. -األشباهالنظائر:  -أيمَّ

 بصوت عال فأجابته نظائره تشبهه في الهزال فعوت مثله. فيها عوىعن الطعال ولم يجده في األماكن التي توقع وجوده  البحث

مع القداح: ج -شيب، وشيب الوجوه شاحبة مصفرةوشيب، جمع أ -مهلهلة: قليلة اللحم هزاال، وهي وصف لنظائر في البيت السابق - 29

راب.  تتقلق: تتحرك في اضط-الياسر: المقامر وهو العب الميسر -قدح بكسر القاف وهي السهم قبل بريه وتركيب نصله أي قبل أن يراش

كها ب بها الميسر، عندما يحرالمعني: تلك الذئاب نحيفة يعلو وجوهها الشيب كأنها في نحافتها واضطرابها في مشيتها السهال التي يلع

 العب الميسر بكفه فيسمع لها صوته.

محابي : مفردها محب  أو محباض  -دبره: الدبر جماعة النحل -حثحثت: هيجته -المبعوث: المسرع في السير -ال شرل: النحل - 30

معسل:  -الجبال أو الشجر لجمع العسلمسال: من يسمو ويعلو  -أرداهن: طردهن -عود يستعمل لطرد النحل عن ال لية حتى يجمع عسله

مشتار العسل أي جامعه، المعنى: أسرعت تلك الذئاب الجائعة إلى ذلك الذئب فسمع لعدوها دويا مثل دوي النحل التي طردها جامع العسل 

 عن خالياها.

كالحات: -جمع شد  وهو جانب الفم  شدو :-فوه: جمع أفوه للمذكر وللمؤنث فوهاء مفتوح الفم -مهرتة: مشقوقة الفم شقًا واسًعا - 31

لها جع المعنى: تلك الذئاب واسعة األشدا  واألفواه كأن أفواهها مشقوقة بعصى ما بسل: جمع باسل وهو الكريه المنظر. -عابسات الوجوه

 تبدو قبيحة المنظر.

كأنها: المقصود بها  -فيها البراح: األرض الواسعة ال نبت-ضج وضجت: صاح الذئب وصاحت معه الذئاب فأحدثت ضوضاء - 32

ثكل: جمع ثكلى وهي المرأة التي فقدت ولدها. المعنى: استمرت الذئاب تعوي  -نوح: جمع نائحة وهن النساء يجتمعن للحزن -الذئاب



 

 

 
 

 

 

 

اتَّسيت  به -33 اتَّسيى وي ت  وي ضي أيغ  ى  وي ضي أغ  لُ   وي مححححم ر  ه مححححُ تحححح  زَّ عححححي ا وي اهححححي زَّ يححححُل عححححي امححححم ري  مححححي

ُد  -34  ى بيع  وي عي كيت  ثُمي ار  شي ا وي كي ت  شي وي عي ار  لُ   وي محححي ُو أيجحح  كحح  عم الشحححححححَّ فححي نحح  م  يححي رم إن لححي بحح  ل صحححححححَّ لححي  وي

ا -35  هحححححَّ لحححححُ كحححححُ ات  وي ري ادم ت  بحححححي اءي فحححححي اءي وي فحححححي  وي

  

لُ   مححححم جحححح  ُم مححححُ اتححححم كححححي ا يححححُ مححححَّ ظ  مححححم كححححي ى نححححي لححححي  عححححي

رُ  -36  د  ا الحححكحححُ طحححي درمى الحححقحححي ُب أيسححححححححح  ري تيشحححححححح   وي

ا  مي دي  بيع 

لُ    ل صحححححححححي تيصحححححححي اُؤهحححا تححي نحححي بحححاً أيححح  ري ت  قححي ري  سحححححححي

ليت   -37   دي أس  نيا وي ر  اب تيدي هيمَّت  وي ُت وي م  لُ    هيمي هححححع مححححي تححححي ارمطل  مححححُ ى  فححححي نححححع ري  مححححم مححححَّ شححححححححححي  وي

رمهم  -38  قحح  عححي و لححم بححُ كحح  ى تححي هححم هحححا وي نحح  ُت عححي يححح  لححي وي  فححي

   

لُ   صححححححححححي و  حححححي ونل وي ا ُذقححححُ هححححي نحححح  ُرهُ مححححم اشححححححححححم بححححي  يححححُ

هُ  -39  لححححي و  حححححي ه وي يحححح  تححححي ري جحححح  ا حححححي اهححححي غححححي  كححححأنَّ وي

 

ا  بحححي رم الحححقحححي فححح  ن  سححححححححي يحححُم محححم امحححم لُ أيضحححححححححي زع ُل نحححُ  ئحححم

 
                                                   

 فمألت الفضاء وأحدثت ضجيجا كأنها نساء يبكين بصوت عال على ميت.

بعضها من بعضها ل ف  البصر والمراد هنا أن الذئب كف عن  أغضى على الشيء: سكت وصبر، واألغضاء تقريب الجفون - 33

مراميل: جمع مرملة وهي -اتسى واتست بمعنى امتثل واقتدى أي أن كاًل منهما تأسى باآلخر واقتدى به -العواء، وكفت معه الذئاب كذلك

هما ألم الجوع وكدبة اليأ ، ولم يفدهما العواء غزاها: صبرها. المعنى: أن الذئب والذئاب وجدا حالهما متفقين حيث جمع -التي نفد زادها

 والنواح شيئا، فأخذا كالهما يعزى اآلخر ويتأسى بحاله في التجلد على الجوع واليأ .

أرعوى: كف ورجع عما هو فيه. المعنى: لقد شكا الذئب إلى الذئاب حاله وما -الذئب لجوعه فجاوبته رفاقه تشكيشكا وشكت: بمعنى  - 34

على الجوع، فإن الصبر أجمل من إظهار  إلى الصبرلجوع، كما شكت إليه هي كذلك، ولما لم تنفع الشكوى رجع كل منها يعانيه من ا

 الجزع.

رجع الذئب  : متصبر. المعنى:مجمل-نفسه: ي في ما في يكاتم-نكظ: شدة الجوع -بادرات: مسرعات-فاء: رجع وثاب إلى رشده - 35

 لى شدة ما تعانيه من الجوع الذي تكتمه.والذئاب مسرعات حيث جاءت صابرة ع

-الظهرالكدر: ما كان في لونها غبرة مع نقطة في -األسدر: جمع سؤر وهو بقية الشراب، القطا: نوع من الطير مشهور بسرعته - 36

ت صدر منها صوتتصلصل: ي -جمع حنو وهو الجانب أحناء:-قرب: السير إلى الماء وبينك وبينه مسير ليلة واحدة -ليلال سرت: سارت

انطلقت مع القطا من مكان بعيد إلى مورد الماء، فسبقتها إليه وشبرت فانصرفت ثم تأتي  المعنى: معين فيه صلصلة هو صوت العطش.

 تجد إال باقية شربي. بعدي وهي ظامئة تصدر أحشاءها صوتا من العطش فال

متمهل: يسير على  –فارط: متقدل  -شمر: جد في السير -لتعبها  واسدلت: أرخت أجنحتها -ابتدرنا: أسرعنا-العزل هممت وهمت:  - 37

في  امهل، المعنى: استعد كالنا أنا والقطا للسبا  إلى الماء، فتسابقنا إليه مسرعين، بينما هبط القطا و أرحى أجنحته إلى أسفل من تعب وأن

 قمة نشاطي فأسبقه إلى الماء طالما كنت متمهال في عدوي.

قر: مكان الساقي من الحوض يكون فيه ما يتساقط من الماء عند أخذه -قط من الضعف واإلعياء طوال الليلتكبو: تتسا - 38 باشره: ي-والعي

يالمسه، ذقون: جمع ذقن، وحوصل: جمع حوصلة وهي معدة الطائر أسفل رقبته. المعنى: إني سبقت القطا بزمن غير قصير حتى أني 

 مجهدا يتساقط حول الحوض ملتمسا الماء بذقونه وحواصله. شربت وانصرفت قبل وصول القطا الذي جا

عندما  السيف ر: جماعة السفر. المعنى:-أضاميم: جماعة  -وحجرتاه: جانباه، والضمير في حجرتيه يعود على الماء -وغاها: أصواتها  - 39



 

 

 
 

 

 

 

هحححا -40 مححَّ ى إلححيحححه فيضحححححححي تححَّ ن  شحححححححّ ني مححم يحح  افححي وي  تححي

  

لُ    هحححي نححح  ارميحححمم محححي يصحححححححححي ادي األ  وي مَّ أيز  ا ضححححححححي محححي  كحححي

ت  كحححأنَّهحححا -41  رَّ ا ثُمَّ مي اشحححححححححً شحححححححححي ت  غم بحححَّ عحي  فحي

  

لُ   فحححم جحح  ةي مححُ اظحححي ن  أُححححي بل مححم كححح  حم ري بحح  عي الصححححححح   مححي

هيا  -42  اشم ضم عند اف تمري هي األير  ج  لُ    وآلمُف وي ححححَّ ُن  قححي اسححححححححم نحححي بححيحححهُ   سححححححححي نحح  أي   تححُ دي أيهححح  بحححم
  

هُ  -43  ن ُحوًضا كأنَّ فُُصوصي ُل مي دم أيع  لُ   وي ثحححَّ ىي محححُ هحححم بل   فحححي ا   اليعحححم اهحححي ابل ديححححي عحححي كحححم
  

طيل   -44  ى أيل  قيس  ن فيري لُ   فإن  تيب تيئمس  بمالشَّ وي ُل أيطحح  بححح  ى قححي ري فححي نحح  الشحححححححَّ ت  بحححم طحححي بححي تححي ا اغحح  محححي لححي
  

رميحححُد  -45  هُ طححي محححي ححح  ني لححي ر  اسحححححححي يحححي ات  تححي ايحححي نحححي  جححم

  

لُ   مَّ أيوَّ هححححححا  حححححححُ ييححححححع ه  ألم تححححححُ يححححححري قححححححم  عححححححي

هحححا -46  ونحححُ يحححُ ظحححىي عحححُ قححح  الي يحححي ا نحححي ا محححي اُل إذي نحححي  تحححي

 

لُ   غححححي لحححح  غححححي تححححي ه  تححححي هححححم ُرو  كحححح  ا  إلححححى  مححححي اثححححً ثححححي  حححححم

  
                                                   

 نزلت القطا عند الماء ارتفعت أصواتها كأنها أصوات جماعة السفر نزلت عند الماء.

األذواد: وهو ما بين الثالث إلى العشر من -ضمها: جمعها -شتى: أي من وجهات متفرقة -توافين: توافدن وأقلبن أي جماعة القطا - 40

المنهل: مورد الماء الذي ينهل منه ترده اإلبل في المراعي. المعنى:  -األصاريم: جمع أصرل،  وهي القطعة من اإلبل نحو الثالثين -اإلبل

 ا حول الماء تشبه أعدادا كثيرة من اإلبل تتزاحم الماء.إن أسراب القط

مجفل: مسرع، المعنى: شربت القطا  -أحاظة: قبيلة يمنية -ركب: جماعة مسافرة -غشاشا: سريعا -عبت: شرب الماء بدون مص - 41

 المشهورة بالسرعة. الماء شربا سريعا ثم انصرفت عن المورد عند الصبح كأنها في سرعتها وتعجلها قبيلة أحاظة اليمنية

السناسن: مفردها سنسن وهي ما يظهر  -تنبيه: ترفعه وتبعده-واألهدأ: الشديد الثبوت مشتق من الهدوء-آلف: من اإللف وهو التعود - 42

اعتد النول على وجه األرض الصلبة مفترشا ظهري الذي  المعنى: لقدقحل: جمع قاحل وهو اليابس.  -من فقار الظهر أي العمود الفقري

 ظهرت عظامه من الهزال حتى أن هذه العظال هي التي تستقبل األرض فيرتفع الجسم عنها.

 -طهادحاها: بس -كعاب: قطع من أنابيب القصب كان يعد للَّعب به-الفصوص: مفاصل العظال -المنحوض: القليل اللحم -أعدل: أتوسد - 43

 ارزة. المعنى: عندما أنال أتوسد ذراعا نحيفا كأنه قطع صلبة جافة من حديد يتركب بعضها فو  بع .مثل: ب

ا  حزنت الحرب اليول لفر والمعنى: إذااغتبطت: فرحت. -وأل قسطل: الحرب ألنها تثير الغبار -القسطل: الغبار -تبتئس: تحزن،  - 44

 ثارته إياها.الشنفرى إياها فطالما فرحت قبل ذلك بمزاولته وإ

لحمه: اقتسمن لحمه كما يقتسم  تياسرن-طردهالجريمة، طريد الجنايات: الذي ارتكب من الجرائم يجب  والجنايات:-الطريد: المطرود  - 45

ى: أنه نحم: نزل وتحقق، ومنه حم القضاء إذا نزل بصاحبه. المع-العقيرة: جثة المقتول انسانًا أو حيوانًا أو نفسه -الجزور في لعب الميسر

منه، فهو مقضى عليه من الذي يتمكن منه  للالنتقامطارد ومطالب بجنايات كثيرة جناها وأصحاب الجنايات يتنافسون في الوصول إليه 

 أوال.

ي ص، تتغلغل: تتعمق وتستقمكروهةتنال إذا نال: أي: تنال الجنايات إذا هو نال، لكنها في نومها يقظى عيونها، حثاثًا: سراًعا إلى  - 46

إن أعدائي من شدة حرصهم على قتلي فإنهم ينامون وعيونهم يقظى، يسرعون إلى كل ما يؤذيني وقد تغلغل حبهم  المعنى:البحث عنه. 

 لقتلي في نفوسهم.



 

 

 
 

 

 

 

وُده -47 عححححُ اُل تححححي زي ا تححححي ولم مححححي مححححُ ُف هححححُ إملحححح   وي

 

لُ   قححححي ىي أيثحححح  عم أيو  هححححم بحححح  ى الححححرع مححححَّ حححححُ اًدا كححححي يححححي  عححححم

هححححا -48   مَّ إنححححَّ هححححا ثححححُ تححححُ ر  دي ديت  أيصحححححححححح  ري ا وي  إّذي

 

لُ   ن  عحححي محححم ت  وي يححح  ححححي ن  تحححُ ى محححم أيتحححع تحححي وُب فحححي ثحححُ  تحححي

ا -49  يحححً احم لم ضحححححححححي مححح  ة الرَّ ي نمى كحححإب نحححي ا تيري  فحححإممحححَّ

 

لُ   عحححححَّ نحححححي الي أيتحححححي ى وي فحححححي ة  أيحححححح  قحححححَّ ى رم لحححححي  عحححححي

هُ   -50   زَّ اُب بححي تحححي رم أيجحح  بحح  ى الصحححححححَّ ولححي مححي إمنححى لححي  فحححي

 

لم   ثححح  ى مححم لححي لُ عححي عحححي لي أينحح  ز  حححي الحح  عم وي محح  بم السحححححححَّ لححح   قححي

مححححا -51  إمنححححَّ ى وي أيغححححنححححي ا وي انححححً يححححي ُل أيححححح  دم أُعحححح   وي

   

لُ    ذع بححححي تححححي ةم الححححمححححُ دي عحححح  ى ُذو الححححبححححُ نححححي اُل الححححغححححم نححححي  يححححي

فل  -52  كيشححححححححححع تححححي ة  مححححُ لححححَّ ن  خححححي زمعل مححححم الي جححححي  فححححي

  

لُ   يحححححَّ ى  أيتحححححي حححححي نحححححي تي الحححححغححححم حححححح  رمحل تحححححي اليمححححي  وي

اُل  -53   هحححي ى األيجحح  هححم دي ز  تححي الي ىوي الي أُري ى وي مححم لحح   حححم

 

لُ   مححححم اوميححححلم أُنحححح  ابم األيقححححي قححححي أيعحححح  ُؤوالً بححححم  سححححححححححي

ا -54  ب هححححي لمى القيو ي ري طحي س  ييصحححححح  حح  ة  نحي لحححي يح  لحي  وي

 

لُ    بححححَّ نححححي تححححي ا يححححي هححححي ى بححححم تححححم هُ  الححححالَّ عححححُ طححححُ أيقحححح   وي

 
                                                   

آلفت  دحمى الربع: هي الحمى التي تأتي اإلنسان يوما وتغيب عنه يومين لتعود إليه في اليول الرابع، المعنى: لق  -اإللف: المالزل - 47

 الهمول والزمتني فهي التغيب عني لحظة حتى تعود إلى أشد من كانت عليه كما تعود حمى الربع على المري .

من عل: من أعلى، المعنى: إني في -تحيت تصغير تحت -تثوب: ترجع-إذا وردت: يعني إذا حضرت الهمول صرفتها وطردتها  - 48

 إلي مرة أخرى أشد مما كانت عليه فتحيط بي من تحتي ومن فوقي.صراع دائم مع الهمول كلما طردتها عني فتعود 

الرقة: سوء العيش ورقة الحال، يعني  -ضاحيًا: بارًزا، للحر وللبرد، والمراد هنا التعرض للحر-ابنة الرمل: الحية أو البقرة الوحشية - 49

جبه يملك ما يح امرأة ي اطبها م برا عن حاله بأنه على سوء حال الأحفى: من الحفاء وهو  المشي بال ُخف  وال نعل، المعني:يت يل  -الفقر

 من البرد والحر، ويمشي بدون خف ونعل كأنه حية تتحرك بجلدها المكشوف.

السمع بكسر السين المشددة ولد الذئب من الضبع  -البز: الثياب، أو نوع منه -مولي الصبر: وليه وصاحبه، اجتاب: اكتسى وألبس - 50

إني صبور متمكن من تحكم نفسي عند الشدائد، ولي قلب  أنعل: ات ذه نعال، المعنى: -الحزل: تصرف بقوة وثقة بنفسه -الذئاب وهو أشجع

 شجاع كقلب ولد الذئب، وأحتذي الحزل في قدميي نعال.

ر، ولم عنى: إني أتقلب بين الغنى والفقالمتبذل: يبذل نفسه في األسفار طلبا للغنى، الم -البعدة: الهمة العالية، الطموح -أعدل: افتقر - 51

 يبلغ ذلك إال من يقصر نفسه على هذه الغاية. في جمع المال، فإنه ال همتيأضع 

 -متكشف: من يظهر فقره للنا  -ال لة: بفتح ال اء الفقر والحاجة -جزع: بصيغة المبالغة الذي ال يقدر على الصبر عند المكروه - 52

ن ال يالء وهي التكبر واإلعجاب بالنفس، المعنى: أن الفقر والغني كالهما ليس له تأثير كبير في نفسي، فال الت يل: م -مرح: شدة الفرح

 الفقر يجعلني أبتئس وأظهر ضعفي وال الغني يجعلني أفرح وأختال.

اب األقاويل: أواخر أعق -السؤول: الملح في سؤال النا  -الحلم ضبط النفس عند الغضب -األجهال: السفهاء -تزدهي: تست ف - 53

ل: أنقل الحديث بين النا  على جهة النميمة.-األحاديث وإني ال أسأل  -يست فه الجهالء فيدفعوني إلى ال فة والطيش المعنى: إني حليم ال أُن مم

 النا  مستجديا ولست ممن يتسمع الحديث ليسعى به بين النا  ناقال للنميمة.

ع: جمع األقط -ربها: صاحبها -ويصطلي القو : يوقدها ليستفء بها من شدة البرد -: االستدفاء بهاإصطالء النار -النحس: شدة البرد - 54

يتنبل: يرتمي بها، المعنى: رب ليلة شديدة البرد تبلغ من بردها أن يحطم صاحب القو  قوسه  -قطع بكسر القاف وهو نصل عري  السهم



 

 

 
 

 

 

 

بيتمى -55 ُصح  ش  وي بيغ  ليى غيط ش  وي ُت عي س  لُ   ديعي كحححححي أيفححححح  رل وي جححححح  وي زميحححححزل وي إمر  ارل وي عحححححي  سحححححححححححُ

ةً  -56  دي ُت إملحححح  محححح  تححححي أييحححح  ا وي انححححً وي ُت نمسحححححححححح  محححح  أييححححَّ  فححححي

 

لُ   يححححي يححححُل أيلحححح  لححححَّ الحححح  أ ُت وي دي ا أيبحححح  مححححي ُت كححححي د  عححححُ  وي

ا -57   المسححححححححً اءم جححي الُغمييصححححححححي نعى بححم بيحي عي أيصحححححح   وي

  

أيلُ    ُر ييسحححححححححح  ، وآخححححي ُؤولل سحححححححححح  : مي انم رميححححقححححي  فححححي

ا -58  نحححي اليبحححُ يحححل  كحححم لحححي ت  بحححم رع د  هحححي وا: لحححقحححي  فحححقحححالحححُ

 

لُ     عححححُ ر  سَّ فححححُ سَّ أيل  عححححي بل عحححي ئحححح  ا: أيذم لححححنححححي  فحححقححححُ

ت   -59  مححححي وَّ مَّ هححححي أيةل ثححححُ بحححح  ُك إالَّ نححححي م  تححححي لححححي  فححححي

 

ديلُ   اةل رميححححعي أيل  رميححححعي أيجحححح  طححححي ا قححححي لححححنححححي قححححُ  فححححي

ا -60  قححححً ارم ُح طححححي ري نع أليبحححح  ن  جححححم ُك مححححم  فححححإن  يححححي

 

لُ    عحححي فحح  ُس تححي ا اإلنحح  هحححي ا كححي ا محححي ُك إمن سحححححححححً إن  يحححي  وي

ني  -61  ول  محححم يحححي هوي ابحححُ وي ُذوُب لحححُ ى يحححي ري عححح   الشحححححححححع

 

لُ    مححححي لحححح  مححححي تححححي ه تححححي ائححححم ميضححححححححححي يححححهم فححححى ري اعححححم  أيفححححي

 
                                                   

 ونصال سهامه التي يرمي بها ليستدفئ به.

د األرزيز: البر-الُسعار: الجوع وأصله حر النار، فاستعير لشدة الجوع -البغش: المطر ال فيف-الغيط ش: ظالل حالك -هجمت دعست: - 55

األفكل: الرعدة واالرتعاش، دعست جواب رب المقدرة، والمعني : في تلك الليلة هجمت على أعدائي وقد كانت -الوجر: ال وف -الشديد

 ت أعاني فيها بالجوع وال وف وارتعاش جسمي.ليلة مظلمة شديدة البرد وكن

أليل: شديد  -إلدة: أوالد -زوج له من الرجال، وأيمت المرأة جعلتها تفقد زوجها زوج لها من النساء، وكذا من ال أيمت: األيم: من ال - 56

ج واألوالد بال آباء وأحقق كل ذلك في ابدأت: بدأت، المعني: لقد هجمت على أعدائي وقتلت منهم رجاال فتركت النساء بال أزوا -الظالل

 وقت وجيز حتى إني أعود مازال الظالل دامسا.

الجلس: بفتح الجيم اسم لبالد نجد، وجالسا ليس المراد بها القعود وإنما المراد إتيان نجد ودخولها كما يقال -الغميصاء: مكان بنجد - 57

ي الذين هجمت عليهم بالغميصاء انقسموا إلى فريقين كل منهما يسأل اآلخر عما أتهم: أتى تهامة، المعنى: عندما أصبح الصبح على أعدائ

 حدث مندهشا.

والفرعل: بضم الفاء والعين ولد الضبع، المعنى: إن  -والعسس: حرا  األمن بالليل -هرت الكالب: نبحت والهرير أضعف من النباح - 58

يصفون هذه الغارة متعجبين يقول بعضهم لبع : إننا لم نسمع إال صوتا ضعيفا من الكالب فحسينا أن الكالب  اأصبحوالذين أغار عليهم 

 فرعل فأصدرت هذا الصوت. أحست بذئب أو

األجدل: الصقر. المعنى: قال  -ريع: أفزع من الروع وهو ال وف -القطاة: نوع من الطي -هومت: نامت -النبأة: الصوت الضعيف - 59

 أو لصقر أخيف. -لقد أحست الكالب بصوت خفي فنبحت وربما كان ذلك الصوت لقطاة أفزعت القول

قسم أبرح اسم تفضيل أي أشد والل جواب ل -أبرح: البرح الشدة -يك: يكون حذفت منها الواو اللتقاء الساكنين ثم حذفت النون ت فيفا - 60

المعنى: قال القول إن كان هذا اإلغارة من فعل الجن فإنه  ألشد ما يفعله الجن، ما كهذا،  -ماكها: ليس مثل -طار : من يجيئ ليال -محذوف

 يستطيع أن يفعل مثل هذا. وإن كان من فعل انسان فإن االنسان ال

 :للوابا-الشعرىيول من الشعرى: الشعرى: كوكب في الجوزاء يظهر في ليالي الحر الشديد، أي: يول من أيال الحر التي يطلع فيها  - 61

 : جمع األفعى وهياألفاعي-برطوبةاللعاب وهو ما تراه في شدة الحر مثل خيوط العنكبوت في الفضاء وذلك حين يكون الحر مصحوبًا 

: حرارة الشمس على سطح األرض، المعنى: قد يمر بي يول من أيال الحر الشديد الذي تنتشر آثاره حتى في الفضاء والذي والرم -الحية



 

 

 
 

 

 

 

ه -62 نَّ ُدونحححي اليكحححم ى وي هحححم جححح  ُت لحححه وي بححح   نيصحححححححححي

  

لُ   بححححي عحححح  ري ى  الححححمححححُ مححححم حححححي ري إالَّ األيتحححح  تحححح  اليسححححححححححم  وي

ت   -63  يُح طييَّري ا هيبَّت  له الرع اف  إذي ضي لُ   وي جحححححَّ ري اتحححححُ ه محححححي افحححححم طحححححي ن  أيعححححح  دي عحححححي ائحححححم بحححححي  لحححححي

ُده -64  هححح  ىم عححي لحح  فححي الحح  نم وي هحح  سع الحححد  مححي يحححدل بححم عححم  بححي

 

ومل  حححح  لم محححُ سححححححححح  ني الحححغي افل محححم سل عحححي بحححي هُ عحححي  لحححي

ر   -65  فحححح  ر  م قححححي رم الححححتحححح  هحححح  ظححححي ر    كححححي خححححي  وي

تُه   قيطيع 

لُ    مححححي عحححح  سي يححححُ يحححح  ُرهُ لححححي هحححح  ن ظححححي يحححح  تححححي لححححي امححححم عححححي  بححححم

ا -66   وفححححيححححً اهُ مححححُ ري أُخحححح  اليهُ بححححم ُت أُو  قحححح  حححححي أيلحححح   فححححي

  

ى  عحححححم ة  أُقححححح  نحححححَّ ى قحححححُ لحححححي لُ  عحححححي ثحححححم أيمححححح  اًرا وي ري  محححححم

ولىم كأنَّها -67  ُم حي ح  اومى الص  لُ   تيُروُد األيري يححححَّ ذي اليُء الححححمححححُ نَّ الححححمححححُ يححححهححححم لححححي ى عححححي اري ذي  عححححي

ولىم كأنَّنمى  -68   الم حي ني بماآلصي ُكد  يير  قيلُ    وي ى الكميحي أيع  فيى يين تيحي مم أيد  ني الُعص   مم

                                                   

 عي التي نبتت في هذه البيئة وتعودت عليها.ال تطيقه حتى األفا

االتحمى: الثوب الممز ، وهو ضرب من -نصب له وجهي: تعرضت له بوجهي وأقمته في مواجهته، الكن بكسر الكاف الستر - 62

رد ممز  ال يطا  حره أواجه هذا الحر ولفح الشمس وليس على جسمي إال ب : الممز ، المعنى: في ذلك اليول الذي الالمرعبل-البرود
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يَّةٍ أ س ٍس  ء  و  ي ض  ف   ص  النَّ  ة  اء  ر  ق    ن ق د 

 ةموطنه الثاني بغرض االستقرار ونيل العز إلىموضوع القصيدة الرئيس دار حول رحلة الشاعر من موطنه األول، إن 

عدة المواضيع الجانبية، وانجردت كلها تحت الموضوع الرئيس، فنسج الشاعر ب يوطه ال يالية صورة  والكرامة؛ متضمناً 

 رسول متحركة ناطقة تعرض لنا حياة الصعاليك ومعاناتهم حلقة فحلقة. القصيدة مثلواضحة دقيقة عن حياة الصعاليك، كأن 

عرف الحقائق عن نسبه، وتوضح له أن قاتل أبيه من قومه، فاختار الرحيل  ماقومه بعد إلىعندما شعر الشاعر بال انتماء  

حبشية؛ على الرغم أنه أحسن من غيره في القتال، اإلماء ال من أبناءنتقال من قومه، وكان لالالصعاليك،  إلى لالنضماعنهم، وا

يجزونه بالحسنى بل  يعترفون بنسبه وال أعداء قومه، لكنهم مازالوا ال علىوأشجع في مطاردة الجنايات، وأقوى في اإلغارة 

ؤل إكثاره نغم التشا يظلمونه ويحقرونه ويكرهونه، فهذا التعامل الذميم قد ترك أثراً عميقاً في أعما  قلب الشاعر، مما أدى إلى

 واإليباء في قصيدته. فنادى الشاعر قومه في مطلع القصيدة إلعالن مغادرته، فقال:

كححم يححَّ طححم ى أمححي صحححححححححدوري مححي نححم  أقححيححمححوا بححي

   

لُ   يحححححي  فحححححإنحححححي إلحححححى قحححححول  سحححححححححححواكحححححم أليمححححح 

 
رُ  ُل ُمق مم اُت والحلَّيححح  اجحححي تم الحححححي محححَّ  فحقحححد ححُ

 

لُ    ححححححُ ا وأير  طحححححايحححححي ات  محححححي يحححححَّ طحححححم دَّت  لحححححم  وشحححححححححححُ

 
أيى للكريمم عن األذيىوفحى  نححح   األرض محي

 

لُ و   زَّ عححححي تححححي ى مححححُ لححححي  فححححيححححهححححا لححححمححححن خححححاف الححححقححححم

 
ُرك ما  م  رمئ   فيليعي يقل على ام  لُ    األرض ضم اغححححبححححاً أو راهححححبححححاً وهححححو يححححعححححقححححم ى ري ري  سححححححححححي

 
استهل الشاعر الميته باألسلوب اإلنشائي الذي يعبر عن موقف المتكلم وما ي تلج في نفسه في لحظة الت اطب، فاست دل 

)صدور  وعزمه بقولهوعبر عن تهيئته للرحيل  ( لغرض تحضي  قومه على أن يفيقوا من غفلتهم عنه،)أقيموا األمرصيغة 

ا غرضهما البالغي توضيح وتأكيده، أما جمالي، والثانية كناية عن صفة الرحيل مطيكم( و)الليل مقمر( فاألولى كناية عن الرحيل

 إذ جعلت من القارئ متشوقا لمعرفة المعنى ال في لهذا الكالل الغير مألوف. فقد أضافا جماال وحسنا على التعبير،

 نقباض النفسي التي يعيشها الشاعر.يوحي إلى حالة من اال (ت  دَّ ، شُ ت  مَّ كم، حُ كما أن استعمال الكلمات المشددة )مطيَّ  

ناحية  ومن-ناحية من-رحيلهصممَّ عزمه ودبَّر أمره، ولم يتردد في  قد أن الشاعرمن خالل البيت األول والثاني نالحظ 

أخرى أيضا لم نجد طلب بقائه من قومه، فالرحيل قد أصبح ضرورا ومضطرا. أما البيت الثالث والرابع فهما يعدان زبدة القصيدة 

 وخالصتها، ويحتويان على الحكمة، ويمثالن تجربة الشاعر الش صية، فكامل القصيدة يدور حولهما.

 دواجثم وضح سبب رحيله وبدأ يصف أهله الجدد، وأشار إلى أنه سيجد أهل أحسن من قومه، ولكن قومه بعد فقدانه لن ي 

 نظيره.

سل  لححَّ مححي دل عححي يححح  وني سححححححححم لححُ  ولححي دونححكححم أيهحح 

 

أيلُ   يحححححح  فححححححاُء جححححححي ر  ولل وعححححححي لححححححُ طُ ُزهحححححح  قححححححي  وأير 

 
                                                   

األعقل: المتحصن بمعقل أي في جبل عال، المعنى: إن  -الكيح: عرض الجبل وناحيته-األدفى: الوعل طال قرنه نحو أذنيه -ذارعيه بياض

 الوعول تثبت ثابتة حين تراني فهي تفد بقربي عند األصيل مطمئنة كأني تيس وحشي طويل القرنين يقيم بأعلى الجبل في األماكن التي ال

 لوصول إليها.يستطيع ا



 

 

 
 

 

 

 

ائححعل  رع ذي ُع السحححححححم ودي ُل ال ُمسحححححححتححي  هحُحُم األهححح 

 

انححححم   هححححم وال الححححجححححي يحححح  لُ لححححدي ذي رَّ يححححُ حححح   ى بححححمححححا جححححي

 
نححححىو لل غححححيححححر أنححححَّ اسححححححححححم ي  بححححي ل  أبححححم  كححححُ

  

لُ   دم أب سححححححححححي رائححححم ى الححححطححححَّ ت  أُولححححي ضححححححححححي ري  إذا عححححي

 
؛ فشبه أصحابه من الصعاليك بالذئب والنمر والضبع في (سُ لَّ مي عي  دل ي  سم  وني لُ في قوله )أه   است دل الشاعر هنا استعارة مكنية وقد

الشجاعة، واألمانة، وسرعة القوة، وعدل ال ذل عن أصحابه، فهذه الصفات الممدوحة يتصف بها التحلي بال صال الفضيلة من 

ها، ونبذت فيهم األخال  الذميمة، لذلك ارتحل عنهم، وعقد المقارنة بين موطنه األول وكل واحد من أهله الجدد، ولكن قومه افتقد

ضلهم على قومه، وذلك تمثل في قوله) بني أمي، قول سواكم، أهلون( بأهله الجدد إلى المرتبة األعلى، وف اوموطنه الثاني، فسم

ى إثقال التعايش معهم علو فهذه األلفاظ الواردة في القصيدة  داللة واضحة على رغبته االنتماء إلى صفوف الصعاليك، واإليثار

يقول هم األهل الحقيقيون ال أنتم، ثم  كأنه أراد أن -قصر في قوله) هم األهل( قصر هم على األهلال، واست دل أسلوب على قومه

علل سبب تفضيلهم عليهم باستعمال أسلوب النفي )ال الجاني...( فكان لهذا أثر في إثراء الكالل فنياً إذ أضفى حيوية على التعبير، 

 .ب صورة )عالم الوحوش( إلى ذهن القارئ وٕاظهار حقيقتهرع بالرغم من كونه أراد أن يقي 

لفتهم له، بصورة خيالية رائعة، وتشبيه بياني دقيق، وأكد لنا سيادته واعتمادهم عليه كما ورد إه الجدد ولفته ألهلإثم وصف 

 في قوله:

ولىم كحححأنَّهحححا ُم حي ح  اومى الصحححححح   تيُروُد األيري

 

لُ   يحححححَّ ذي اليُء الحححححمحححححُ نَّ الحححححمحححححُ يحححححهحححححم لحححححي ى عحححححي اري ذي  عحححححي

 
 كما يتصف بها الشعر الجاهلي، ولكن لم المعنى ودقة الوصف،أما من حيث المعاني فالقصيدة تمتاز بجزالة اللفظ وبساطة 

يون لجاء في القصائد الجاهلية؛ كان الشعراء الجاه لمقدمة الطليلة، والنسيب، وبكاء الديار، ووصف الناقة على مثل مااتظهر فيها 

لى إ هتحاله عن قومه وانضماميحرصون على إيراد هذه األغراض في شعرهم، فمضمونها تتبنى على ثالثة محاور تدور حول ار

صفوف الصعاليك، وحياته بعد الرحيل، فالمحور األول تناول فيه الحديث عن انذار قومه بمغادرته والذهاب إلي أهله الجدد، 

قدرته ب هأما المحور الثاني فجاء على مدح ذكائه وافت ار أخال  أهله الجدد وأفعالهم، كما ذكرناه في األبيات السابقة. الثناء علىو

شية، المافي رعي  هعال، وعدل احسانة التي تسود في موطنه األول من الجبن مثل النَّ ميالعقلية وابتعاد نفسه عن ال صال الذم

على المرأة في أخذ القرار، وتزين مثل النساء بالدهون والكحل،  هالبيت ومغازلة النساء عدل الجلو  مع الرجال، واعتماد ومالزمة

 وعدل االهتداء في الفالة، لنلقي نظرة إليها:

ه وامححححي ى سحححححححي شححححححع هيحححاف  يُعي ت بمم ليسححححححححح   وي

  

هحححححاي   انححححُ بحححححي قححححح  ةً سححححححححححُ دَّعححححي جحححححي لُ مححححُ هحححححَّ ىي بحححححُ هححححح   وي

 
ه سحححححححححم ر  عحححم رمب  بحححم ى محححُ اء  أكحححهحححي بحححَّ  وال جحححُ

 

 

هححححا   الححححعححححُ طححححي لُ  فححححييححححُ عححححي فحححح  ف يححححي يحححح  ه كححححي أينححححم  شححححححححححي

 
ه ؤادي ق  كحححححأنَّ فحححححُ يححححح  رم    هحححححي  وال خحححححي

 

لُ   فححححُ ييسحححححححححح  و وي لححححُ عحححح  اُء يححححي كححححَّ ل  بححححه الححححمححححُ ظححححي  يححححي

  
ل   زع غححححححي تححححححي ة  مححححححُ ارميححححححَّ  وال خححححححالححححححف  دي

  

لُ   حححححححَّ نححححححاً يححححححتححححححكححححححي اهححححححم ُدو دي غحححححح  يححححححي ُروُح وي  يححححححي

 
رمه يحححح  ن خحححي ه ُدو  ر  ل  شحححححححححي عحححي ُت بحححم ليسححححححححح   وي

  

اجي   تحححححي ه اهححححح  تحححححُ فَّ إذا محححححا ُرعححححح  لُ أيلحححححي زي  أيعححححح 

 
ت   تيحححححي يحححارم الظَّاليلم إذا ان  حح  محم ُت بحم ليسححححححححح   وي

 

لُ   جحححي و  اُء هححي محححي هحح  يححفم يححي سحححححححع لم الححعم جحححي و  ديى الححهححي  هحححُ

 
 



 

 

 
 

 

 

 

ن مد ع الجوع، واعتزاز باإلباء، وإيثار على بلوع التراب بدالً  واالعتداد بتحملثم مضى على وصف قوة جسمه، وسرعة عدوه، 

 كما ورد في قوله: اليد إلى قومه،

ا ى إذي مم اسحححححححم نحححي اُن اليقيى مي وَّ ُز الصححححححي عي  األيم 

 

ري مححححححنححححححه  ايححححححي طححححححي لُ  تححححححي لححححححَّ فححححححي مححححححُ حل وي ادم  قححححححي

  
ه يحححتحححُ ى أُمحححم تحححَّ وع ححححي الي الحححجحححُ طحححي يحححُم محححم  أُدم

 

لُ    هحححي أيذ  ححححاً فحححي فحح  صحححححححي ري كحح  رمُب عححنحححه الحححذع أيضححححححح   وي

 
ى لحححه ي الي ييري ضم كي بي األير  ف  تُحر  تحي أيسحححححح   وي

 

لُ   وَّ طحححححي تحححححي ُرءل محححححُ لم امححححح  و  ىَّ محححححن الحححححطحححححي لحححححي  عحححححي

 
بل  ري شححححححح  لم ليم  يُل في مي

أ  اُب الحححذي تمنحححي ليوالي اج   وي

  

عحححححححي   لُ  اُش بحححححححهيحححححححُ أيكحححححححي محححححححي ديىَّ وي  إالَّ لحححححححي

 
ى يححححُم بححححم قححححم ةل اليتححححُ ري ا مححححُ ف سححححححححححً نَّ نححححي كححححم لححححي  وي

 

لُ   وَّ حححححححي ا أيتححححححي مححححححي ثححححححي يحححححح  أ لم إالَّ ري لححححححى الححححححذي  عححححححي

 
ا كمححححا ايحححي وي صم الحححي مح  ى الح حي لحي ومى عحي أيطح   وي

 

ت    وي طحححي اُر انححح  غحححي ارمىع تحححُ ةُ محححي وطحححي يحححُ لُ خحححُ تحححي فححح  تحححُ  وي

 
فهو قوي الجسم، سريع ال طو، وحين يعدو تتطاير الحجارة الصغيرة تحت قدميه، ويضرب بعضها بعضا، ي رج منها 

ثم ينتقل من الحديث عن صفته الجسمية  .الشرر، وتتكسر، فهذا مظهر من مظاهر الصمود والمعاناة التي يتعرض لها الصعلوك

إلى صفاته النفسية، وهي القدرة على التحمل، ومداومة الصبر على الجوع الشديد، وله طريقته ال اصة في التغلب عليه، حيث 

يصعب عليه  عند هذه األبيات متأمالً فال القارئ عندما يقف يشاغل الجوع ويتجاهله ويماطله حتى يفنيه فيتناساه، وكأنه غير جائع.

)وأطوي على ال مص الحوايا كما انطوت خيوطة ماري  أن يجد جمال التصوير ورقة التعبير في وصف شدة الصبر والتحمل

والمشبه به الحبال، وذكر وجه  تغار وتفتل( فصور لنا األمعاء ال اوية على أنيها حبال مفتولة، فذكر المشبه الذي هو األمعاء،

فالغرض منه تبيان حال المشبه، وتوضيح المعنى، إذ تكمن جمالية هذا  .اة على سبيل تشبيه مرسل مجملالشبه اإلتقان وحذف األد

التشبيه في زيادة دقة التعبير وروعة الكالل يجعله غير متوقع، إذ من الصعب على القارئ أن يحظر على باله تشبيه األمعاء 

 لية النص الشعري.بالحبال، مما يجعله محتارا، وهذه الحيرة دليل على جما

يحتوى على الدرو  التعليمية لمن أراد  فالشك في أن الوصف في البيت الثاني والثالث دقيق وواضح، _من ناحية _

ومن ناحية أخرى_ أبرز إباء الشاعر ورصده بلوحة فنية بارعة. وأيضا شبه الشاعر نفسه بالذئب في  ل إلى الصعاليك،نضمااال

  كأن شأنه كشأن الذئاب في تحمل الجوع، ومعاناة الحياة قال: ،ضنك العيش

ا دي هميحححدم كمحححا غحححي ليى القُوتم الزي ُدو عي أيغححح   وي

  

لُ   حححححححي ُف أيطحححححح  ائححححححم نححححححي اهُ الححححححتححححححَّ ادي هححححححي ُل تححححححي  أيزَّ

 
افميححححاً  يحي هححححي ارمُض الحرع اوميحححاً يُحعحححي ا طحححي دي  غحححي

  

لُ   سححححححححححم ع  يححححي ابم وي عححححي ابم الشححححححححححع نححححي أيذ  وُت بححححم  يححححي ححححُ

 

 

اهُ  وي ا لحححي محححَّ لحححي هُ فحححي ُث أيمحححَّ يححح  وُت محححن ححححي  الحححقحححُ

 

لُ    حححححححَّ ُر نححححححُ ائحححححم ظححححححي هُ نححححححي تحححححح  ابححححححي أيجحححححي ا فححححححي عحححححي  دي

 
هحححا وهم كحححأنحححَّ يحححُب الحححُوجحححُ ةل شححححححححم لحححي هحححي لححح  هحححي  مححُ

 

ى    فحححححَّ كحححححي احل بحححححم دي لُ  قحححححم قحححححي لححححح  قحححححي تحححححي ر  تحححححي اسحححححححححححم  يحححححي

 
وشدة الظروف التي يعاني بها  المعاناةيرسم الشاعر لنا صورة جميلة متحركة، من خالل لوحة الذئب الجائع، بالعكس على 

جوع الشديد الذي يتعرض الشاعر له يؤدي إلى نحول جسمه وقلة لحمه، فشبه نفسه بذئب أصابه الهزال من الالصعاليك، بسبب 

  ،شدة الجوع فأخذ يتنقل في الفلوات، بحثًا عن الطعال، ووجه الشبه بينهما شدة الجوع



 

 

 
 

 

 

 

وهو تشبيه مرسل مجمل حيث تمثلت بالغة هذا التشبيه في توضيح المعاناة وتأكيدها بالغيا، أما جماليا فقد رسم صورة جادة 

 جوع.البالغة األسى تجعل القارئ يسقط كل الفوار  بين اإلنسان والحيوان في لحظة 

حية، ومن وحي الموازنة بينه وبين الذئاب فجسد الشاعر ما يجيش في صدره من معاناة الحياة أمامنا بصورة واضحة مستو

 كىشمن خالل وصف المشاهد المتنوعة إشارة خفيفة إلى قنطه في مواجهة المعاناة وندمه عن ال روج من قومه، لكنه لم يلبث أن 

ماء لما مورد الوصول إلى الفي  القطا وسبقهمع  هسابقته، ووم د  ه إلي الصالبة والقوة، وافت ر بسرعة عي احتى تحول حزنه وشكو

 شرب وارتوى وصل القطا فال يجد إال بقية من شرابه:

ا مححي دي ُر بيعحح  د  ا الكححُ درمى القيطححي ُب أيسححححححح  ري تيشحححححح   وي

 

لُ   ل صحححححححححي تيصحححححححححي اُؤهحححا تحححي نحححي بحححاً أيحححح  ري ت  قحححي ري  سحححححححححي

 
ت   لحححي دي أسححححححححح  ا وي نحححي ر  دي اب تحححي ت  وي هيمحححَّ ُت وي مححح   هيمي

 

ارمطل وي   ى فحححححي نحححححع ري محححححم محححححَّ لُ شحححححححححححي هحححححع محححححي تحححححي  محححححُ

 
ُت  يححح  لححي وي رمهم فححي قحح  عححي و لححم بححُ كحح  ى تححي هححم هحححا وي نحح   عححي

  

لُ    صححححححححححي و  حححححي ونل وي ا ُذقححححُ هححححي نحححح  ُرهُ مححححم اشححححححححححم بححححي  يححححُ

 
هُ  لححححي و  حححححي ه وي يحححح  تححححي ري جحححح  ا حححححي اهححححي غححححي  كححححأنَّ وي

 

لُ   زع ُل نحححُ ائحححم بحححي رم الحححقحححي فححح  ن  سحححححححححي يحححُم محححم امحححم  أيضحححححححححي

 
هحححا مححَّ ى إلححيحححه فيضحححححححي تححَّ ن  شحححححححّ ني مححم يحح  افححي وي  تححي

  

لُ    هححححي نحححح  ارميححححمم مححححي يصححححححححححي ادي األ  وي مَّ أيز  ا ضححححححححححي مححححي  كححححي

 
ت  كححححأنَّهححححا رَّ ا ثُمَّ مي اشحححححححححً شحححححححححي ت  غم بحححَّ عي  فحي

 

لُ   فحححم جححح  ةي محححُ اظحححي ن  أُححححي بل محححم كححح  حم ري بححح  عي الصحححححححح   محححي

 
فيعلن الشنفرى عن بع  مقومات الصعلكة التي ال تتوافر لكل صعلوك وهي سرعة العدو، وهي وإن كانت تتوافر في غيره 

ذلك حتى قيل: )أعدى من الشنفري، أعدى من السليك بن إال أن هذه الموهبة قد تحققت لديه بصورة جعلته مضرب المثل في 

السلكة(، ويتعرض لنا دلياًل محسوًسا على سرعته، من خالل صورة التسابق إلى مورد المياه مع طيور القطا المعهودة بسرعتها 

يه، فإذا ما تصل إل ل إلى الماء، فيشرب منه ويرتوي قبل أنوبين الطيور، ولكن الشنفرى يفوقها في عدوه، ويسبقها في الوص

صور لنا الشنفرى صورة التسابق مع القطا إلى مورد الماء بأسلوب قصصي مثير، ومجموعة  وصلت ال تجد إال قلياًل من الماء.

 :من الصور البيانية، نذكر منها

ضي الفائقة، إذ يق( والمعنى ال في من وراءها عدل االستسالل، حيث أن القطا معروف بسرعته دلت  الكناية في قوله )أس   -

ليلة كاملة للوصول إلى الماء، إال أنه يصل متعبا بينما هو يصل بسرعة أسبق منه وبدون عناء، كأن األرض انبسطت 

 .لتسهل الطريق وهذا معنى جميل تستحسنه القلوب قبل األسماع

 :استعمل جملة من التشبيهات -

اها حجريته......تشبيه مرسل مجمل _ غي  .كأن وي

 .غشاشا ثم مرت كأنها..... تشبيه مرسل مجملفعبت   _

فهذه الصور البيانية ركبها بشكل منتظم، إذ شكلت بناءا فنيا رائعا، فتكاد تشبه القصة، فالداعي وراء استعماله لهذه الصور هو 

يعيشه  أمال القارئاالعتداد بالذات واإلحسا  بالتميز والتفرد، أما جماليا فأضاف إلى الوصف دقة، بحيث استحضر كل ما عاشه 

 .تجاربه

المحور الثالث جاء على وصف حياة الصعاليك العصيبة مفصال، واستعرض الشاعر لنا صور الصعاليك بوصف دقيق، 

 وتجسدها على وجه أجمل وأد  من خالل أخيلته الواسعة التي تمتزج بتجربته الش صية،



 

 

 
 

 

 

 

األرض  على ياً لقعندما ينال مست ،سمه قليل اللحم وبارز العظموتوسد الزراع، وج ومنها افتراش األرض وااللتحاف بالسماء، 

   :تين كأنها مرفق االقدلفويتوسد ذراعيه النحي

ا هححححي اشحححححححم ضم عنحححد اف تمري هي األير  جححح   وآلمُف وي

 

بححححيحححححهُ   نححححح  أي تححححُ دي أيهحححح  نُ  بححححم اسححححححححححم نحححححي لُ  سححححححححححي ححححححَّ  قححححي

 
هُ  وصححححححححي ا كححأنَّ فُصححححححُ ن ُحوضحححححححً ُل مي دم أيعحح   وي

 

بل     ا   اليعححححم اهححححي ابل ديحححححي عححححي لُ كححححم ثححححَّ ىي مححححُ هححححم  فححححي

 
 :ره بسبب عدل الغسل والتسريح والفلي التصق بعضه في بع ع  وأيضا وصف شي 

ت   يُح طييَّري ت  لحححه الرع ا هيبحححَّ اف  إذي ضحححححححححي  وي

 

لُ   جحححححَّ ري اتحححححُ ه محححححي افحححححم طحححححي ن  أيعححححح  دي عحححححي ائحححححم بحححححي  لحححححي

 
ُده هححح  ىم عححي لحح  فححي الحح  نم وي هحح  سع الحححد  مححي يحححدل بححم عححم  بححي

 

لم   سحححححححححح  ني الححححغي افل مححححم سل عححححي بححححي هُ عححححي وملُ لححححي ححححح   مححححُ

 
من أعدائهم، فالموت يحضرهم في كل لحظة حتى اليستطيع أن ينال  وني صُ ربَّ تي والصعاليك بسبب كثرة جرائرهم فهم مُ 

 :من الذئب في نومهم ، وهم أخف رأساً عميقاً  نوماً 

هحححا ونحححُ يحححُ ظحححىي عحححُ قححح  الي يحححي ا نحححي ا محححي اُل إذي نحححي  تحححي

 

ا   اثححححً ثححححي لُ حححححم غححححي لحححح  غححححي تححححي ه   تححححي هححححم ُرو  كحححح   إلححححى   مححححي

 
، عندما غلب عليه فيرجع إليه مرة ثانية، فهو في كل لحظة مستعد لضد الهجول واإلغارة أخذه دوماً تالشعور مثل الحمى  اوهذ

 :من أعدائه

وُده عححححُ اُل تححححي زي ا تححححي ولم مححححي مححححُ ُف هححححُ إملحححح   وي

 

لُ   قححححي ىي أيثحححح  عم أيو  هححححم بحححح  ى الححححرع مححححَّ حححححُ اًدا كححححي يححححي  عححححم

 
هححححا مَّ إنححححَّ هححححا ثححححُ تححححُ ر  دي ديت  أيصحححححححححح  ري ا وي  إّذي

 

لُ   ن  عححححي مححححم ت  وي يحححح  حححححي ن  تححححُ ى مححححم أيتححححع تححححي وُب فححححي ثححححُ  تححححي

 
  :فال حال له إال أن يتسلح نفسه بالصبر وقلب السمع

هُ  زَّ اُب بححي تحححي رم أيجحح  بحح  ى الصحححححححَّ ولححي مححي إمنححى لححي  فحححي

 

لُ   عحححي لي أينحح  ز  حححي الحح  عم وي محح  بم السححححححححَّ لححح  لم قححي ثححح  ى مححم لححي  عححي

 
  :الكراهة إال عن قول ارتحل عنهم ألنه لم يجد فيهم خيراً  بدالً  لهءاً طويل العنق عزا اً ، وقوسالً مسلو اً ، وسيفاً شجاع اً ويت ذ قلب

ازميحححاً  دي مححن لححيححس جحححي قححح  ى فححي ى كححفحححانححم  وإنححع

 

نححححىي وال   ُحسحححححححححح  لُ  فححححيبححححم لححححَّ عححححي تححححي هم مححححُ بححححم ر   قححححُ

 
عل  يححححَّ ةُ أصححححححححححححححاب : فحححؤادل ُمشحححححححححي اليثححححي  ثحححي

 

يححح    ُ  إصحححححححححلحححيحححتل وصحححححححححفحححراُء عحححي لُ وأبحححيحححي  طحححي

 
في هذه القصيدة وصف قوسه في بيتين، وافت ر بحسن صناعة قوسه، وهو  ىوالسالح يعتبر جل مال الصعاليك، ف صص الشنفر

 :ولدها تنوح كأنها فقدت   امرأةهم من القو  فيسمع صوت ماهر في الرمي وال ي طأ هدفه، عندما خرج السَّ 

هحححا زيححنححُ تححُونم يححي سم الححمححُ لحح  تححُوفل مححن الححمححي  هححي

 

ت  إلححححيححححهححححاي   يححححطححححي ُع نححححم ائححححم صححححححححححي لُ ري مححححي ححححح   ومححححم

 
لَّ عحنحهحححا  ت  كححححأينَّهححححاإذا زي نححححَّ هححُم حي  السححححححَّ

 

ى   لححححححي جحححححح  أيةُ عححححححي زَّ ري وملُ مححححححُ عحححححح  رمن    وتححححححُ  تححححححي

 
  :الدهم يتامىوزوجاتهم أيامى وأ أقتل رجاال فأصبحت  ، كما أثبت ذلك في بيت آخر

ةً  دي ُت إملحححح  محححح  تححححي أييحححح  ا وي انححححً وي ُت نمسحححححححححح  محححح  أييححححَّ  فححححي

 

لُ   يحححححي يحححححُل أيلححححح  لحححححَّ الححححح  أ ُت وي دي ا أيبححححح  محححححي ُت كحححححي د  عحححححُ  وي

 
 



 

 

 
 

 

 

 

، وخاصة القو  فهو مهم جدا بالنسبة للصعاليك، ولكن ءاألعداعلى الرغم من أن السالح يعد أهم وسيلة لحماية الحياة من 

ديه، وتقطيع ره البرد القار  إلى إيقاد القو  المفضل لطيطا ، فلم يجد شيئا ليستدفئ به؛ فاض ال فيها الشاعر في ليلة شديدة البرد

  :من شدة البردأسهامها ليستدفئ بنارها 

ا ب هححححي طيلمى القيو ي ري س  ييصحححححح  حح  ة  نحي لحححي يح  لحي  وي

 

هُ   عحححححُ طحححححُ أيقححححح  لُ وي بحححححَّ نحححححي تحححححي ا يحححححي هحححححي ى بحححححم تحححححم  الحححححالَّ

 
بيتمى ح  صححححححُ ش  وي بيغ  ليى غيط ش  وي ُت عي سحححححح   ديعي

 

لُ   كححححححي أيفحححححح  رل وي جحححححح  وي زميححححححزل وي إمر  ارل وي عححححححي  سححححححححححححُ

 
ةً  دي ُت إملحححح  محححح  تححححي أييحححح  ا وي انححححً وي ُت نمسحححححححححح  محححح  أييححححَّ  فححححي

 

ا   محححححي ُت كحححححي د  عحححححُ لُ وي يحححححي يحححححُل أيلححححح  لحححححَّ الححححح  أ ُت وي دي  أيبححححح 

 
نالحظ أن الشاعر قال بإغارة في ليلة باردة التي أجبرته على أن يتدفئ فيها بإيقاد قوسه من البرد، مع ذلك خرج في الظلمة 

 مسكه من الداخل حتى ارتعش جسمه من البرد وال وف، ولكنهأمسكه من ال ارج والجوع أوالمطر متوجها إلى مقصده، فالبرد 

، من على صيغة المتكلم فال ت لو من المبالغة والغلو توصل إلى هدفه ونفذ العملية بسرعة خاطفة، والبنية في هذين البيتين جاء

أجل إقناع المتلقي صاغ الشاعر  األبيات التالية على صيغة الغائب بشكل طرح السؤال واإلجابة عليه، ليزيد ثقة الحدث، ويقنع 

 :بأنها موضوعية وليست ذاتية، وواقعية وليست أسطورية ويشعر المتلقي، ليتأثر بأثره،

ا المسححححححححً اءم جححي الُغمييصححححححححي نعى بححم بيحي عي أيصحححححح   وي

 

أيلُ   ُر ييسححححححححححح  ، وآخحححححي ُؤولل سححححححححححح  : مي انم رميحححححقحححححي  فحححححي

 
ا نحححي اليبحححُ يحححل  كحححم لحححي ت  بحححم رع د  هحححي وا: لحححقحححي  فحححقحححالحححُ

 

لُ   عححححُ ر  سَّ فححححُ سَّ أيل  عححححي بل عححححي ئحححح  ا: أيذم لححححنححححي  فححححقححححُ

 
سَّ  بل عححي ئححح  ا: أيذم لححنحححي لُ فححقححُ عحححُ ر  سَّ فححُ  أيل  عححي

 

لُ   دي اةل رميحححححعي أيل  رميحححححعي أيجححححح  طحححححي ا قحححححي لحححححنحححححي قحححححُ  فحححححي

 
ا قححححً ارم ُح طححححي ري نع أليبحححح  ن  جححححم ُك مححححم  فححححإن  يححححي

 

لُ   عححححي فحححح  ُس تححححي ا اإلنحححح  هححححي ا كححححي ا مححححي ُك إمن سححححححححححً إن  يححححي  وي

 
من ناحية و، وحققت الوحدة الموضوعية من أما من ناحية البنية فهذه القصيدة قد جاءت على بنية متماسكة بعضها بعضاً 

فالموضوع الرئيس جاء على وصف حياة الصعاليك، وأداره الشاعر حول حياته العصيبة  ،ناحية أخرى حققت الوحدة العضوية

إلخراج صور دقيقة متلونة من خالل الكلمات  ،ترابطاً  في الصحراء، وأربطه بعدة مواضيع جانبية يترابط بعضها بعضاً 

ل الصور كانت مترابطة  كأنها تسرد تجربة الشاعر في الصحراء على شكل مسلسلة، يمكن المستوحية التي تتدفق في صدره،  فك

صوير وأيتم ولدة، وكل الت للقارئ رصد صورة الذئاب الجائعة أو القطا الظامئة أو اإلغارة في الليلة الباردة التي أيَّم فيها نسواناً 

ذه الصور الم تلفة المتنوعة التي ترابط باإلطار العال نرصد مرتبط بجر  موسيقي ينقل األحداث إلي القارئ،  ومن وحي ه

 بالمعاناة والقهر. عاماً  حساساً إلت مشاعر التشاؤل والعواطف المأساوية التي شكَّ 

القامو ، ب باالستعانةأما من ناحية اللغة فهذه القصيدة وردت فيها بع  الكلمات الغريبة فيصعب على القارئ أن يفهمها إال 

 ال بالبيت التالي:لنضرب مث

بيتمى ح  صححححححُ ش  وي بيغ  ليى غيط ش  وي ُت عي سحححححح   ديعي

 

لُ   كححححححي أيفحححححح  رل وي جحححححح  وي زميححححححزل وي إمر  ارل وي عححححححي  سححححححححححححُ

 
يصفها من  الشاعر أناد أمرين: األول يتعلق ببيئة التي يعيش فيها الشاعر، والثاني يتعلق بما أر إلىلعل هذا السبب يرجع 

كلها تجري تحت وصف  هاأو الكلمات عند أهل البدو مألوفة ومعروفة، ألن اتلمفردالحيوان المتوحش في الصحراء، ربما هذه ا

 حياتهم وتجربتهم.



 

 

 
 

 

 

 

أما من ناحية األسلوب فهذه القصيدة لديها بع  القضايا اللغوية في التركيب التي تربط بموضوع القصيدة عالقة وثيقة، فهي 

 :مثاالً  مالنأخذ بيتين باعتبارهم والتأخير بين أركان الجمل، يتمثلت في الفصل أو التقد

كححم يححَّ طححم ى أمححي صحححححححححدوري مححي نححم  أقححيححمححوا بححي

 

لُ   يحححححي  فحححححإنحححححي إلحححححى قحححححول  سحححححححححححواكحححححم أليمححححح 

 
ول فصل بين خبر إن بشبه جملة متعلقة إلى ق وفي عجزهفي صدر البيت فصل الفعل والمفعول به بجملة النداء بني أمي، 

 .سواكم

سل  لححَّ مححي دل عححي يححح  وني سححححححححم لححُ  ولححي دونححكححم أيهحح 

 

أيلُ   يحححححح  فححححححاُء جححححححي ر  ولل وعححححححي لححححححُ طُ ُزهحححححح  قححححححي  وأير 

 
ف جيأل، من األرجح أن ور الموصل الصفة عرفاء وأخَّ ر المبتدأ أهلون، وفي عجزه قدَّ ل  ال بر لي وأخَّ في صدر البيت قدَّ 

أ وترعرع نشهذه القضية تتعلق بالعوامل المؤثرة في ش صيته، فالتعامل السيئ من قومه أضطره إلى االرتحال عن موطنه الذي 

ة ج كل القصيدة بالف ر الذاتي والعواطف المأساويتعفيه، وتأثر قلبه بذلك التعامل إلى حد أن ينظر المجتمع بمنظار الكراهية، و

بين موطنه األول وموطنه الثاني، كأن الحياة المتناغمة التي يتطلع  المتناقضةمرتبطة بالتشاؤل والقهر المسيطر عليه، وتعكس 

ا بعيدة المنال، وحياة الشقاء المكروهة التي رفضها الشاعر قريبة الوصول، وأيضا نالحظ أن قافية القصيدة جاءت الشاعر إليه

قصى ب األنفسية الشاعر على صورتين متناقضتين، الطيع  لث القصيدة، فعكست  يساوي ثُ  على اسم التفضيل وصيغة أفعل بما

 ي األقصى.والقاسم 
 

 الخاتمة:

حيث ظهر في المقدمة الحديث  ،دراسةً أدبيةً نقديةً ولغويةً وبالغيةً سلطت هذه الدراسة الضوء على دراسة المية الشنفرى 

أسباب و على مفهول الصعلكة وطوائف الصعاليك، تعريفالوجاء بالتمهيد  ،بصورة م تصرة منزلتهاالمية الشنفرى و أصالة عن

عرض النص ووالعوامل البيئية والنفسية في صياغتها، استعراض مناسبة القصيدة نفرى وسيرة الشالحديث عن  جاءثم تصعلكهم، 

 بالغياللغوي والالفكري و البناء من حيث وتذوقه تحليل النص تم تسليط الضوء علىوبعد ذلك  الكامل مع الشرح المبسط،

 الهدف المرجو.بغية الوصول إلى  واألسلوبي

دة فجاءت القصي يالية زاخرة تجربته الش صية،  يوطه الب عن حياة الصعاليك صورة واضحة نسج يالحظ أن الشاعر 

مطابقة كل المطابقة لش صيته بما فيها من مقومات، وعقليته بما فيها من عمق ونضوج، وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف، 

 .حتى كانت القصيدة مرآة صقيلة نرى فيها الشنفرى وحياته بوضوح

 

 توصل إليها الباحث:أهم النتائج التي 

 ، فهم يتشاركون بعضهم بعضا في السراء والضراء.وال لعاء والفقراء أغربة العربمتكونة من  الصعاليك هم طائفة -

ون هؤالء الصعاليك يعيش رغم أنها قامت على السلب والنهب، ألن في ذلك الوقت مضطراً و شكالً إيجابياً  كانالصعلكة و  -

عن  ونيدافعل فلجؤوا إلى أخذ سالحهمالحرمان من الحصول على نصيب ما ينبغي عليهم، ويعانون بالهوان والضعة في 

 و، ويأخذون نصيبهم في الحياة بوسائلهم.سطالغزو والب منفسهأ

وحظيت بأهمية كبيرة بين القصائد العربية، فقد شرحها كثير من  ،قصيدة طويلة من عيون الشعر العربي المية الشنفرى -

 العلماء عبر العصور األدبية الم تلفة،



 

 

 
 

 

 

 

 لعل السبب في تلك األهمية راجع إلى ما تميزت به من قوة في البناء وجودة في السبك، أضف إلى ذلك طبيعة موضوعها، 

  وروحهم البدوية. وخاصة حياة الصعاليك مرآة صافية تعكس أوجه الحياة والثـقافة العربية القديمة، وهي

الشنفرى يتصف بجملة من الفضائل والقيم، يأتي في مقدمتها الشجاعة واإلقدال، التي لم تكن تعني التهور تبين لنا أن  -

  حجال متى دعت الضرورة لذلك.والطيش، بقدر ما كانت تعني اإلقدال في مواضع اإلقدال واإل
 

 :التوصيات

 .أوصى بإجراء دراسة أدبية حول قصائد أخرى للشنفرى -

 .والقيمحكم الشعر الصعاليك لما فيه من دراسة  يؤخذ بعين االعتبار في -

صر الفنية مقارنة بالعنا اورصد مالمحه ،التعرف على جوانب أخرى في المية الشنفرى حيث لم يتم حتَّى اآلنب أوصى -

 .الفنية

 بينهما.الم تلفة إلبراز الجوانب الفنية  أوصى بإجراء دراسة مقارنة بين المية العرب والمية العجم، -

 صميم وحدات دراسية من المية الشنفرى على أسس علمية سليمة وتوظيفها في تدريس اللغة العربية.أوصى بت -
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