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 النبقت بني شبعرٌن من عصر مب قبل اإلسالم

 دراست فنٍت موازنت

 )*(د. مؤٌد حممد صبحل الٍوزبكً

 ؟(ملبذا النبقت)توطئت 

فً جلردء ... وذشأن جخطٍاحز جلاحةاس وكاًزجم لوًػاًب جلركاع الارجس م ذاأض وا  

جْشحزز ئلى أن جلرحعع على ذلا  لاٍط واح ضوطباص ذاا جلاحةاس وا  ق اًز عااد جلبسذاً 

أظاارحذ ح ذطلاا  جلسفاااسس جلوؼاااٍس جلوًغاااس ذحلظاارس وجلؿرَلاارَدس ِظاا حز  جلدجتوااس  جضظاالص

ضؿطحش ذا كحلع ٍاس وؿحالٍل جلظكسجء جلوًقشس طاًخ واًجؽ  جلوٍاح  وجل اّس و كاً 

جلوودوقٍ س وذٍ  جلارحتلس كوح جضظلص ذطل  جلاٍوس جلبحلٍس جلطً ضوػل ح فاً قٍحضااس فاً 

ًجةبً جلوعطوس وطًجشؿحم ذكًٌٍس وعوق ذاعٍؽ جلعلم وجلكسخس ذكٍع ذحش وؾًدالح جل

قٍحز جلبسذً جلوحدٌس وجلوباًٌس فاً جلظاكسجءس وطاحزش ؾاصءج وا  كٍح اا جلسوقاًس 

أةًل: لٍط الارج ذحعاع جمخطٍاحزس علاى جلاس م وا  أالوٍطاا وطالطا ذحلوًػاًبس ِ اا 

ص جطرف ذدٌ س أوفط ح و حن جللغس وجِدخ جلادٌوس ذػسوز لغًٌس وأدذٍاس الحتلاس جظاطًعر

ودةحتق ض ًٌا ح وقٍحض ح شاسقحم وض ظاٍ م  -أي جلاحةس–كل وح ٌطظل ذطرٍبط ح 
(1)

س ئ واح 

                                              
ؾحوبس جلوًطل كلٍس جَدجخ / -)*(  ةعم جللغس جلبسذٍس 

 
(  ٌا س على ظرٍل جلوػحل: كطحخ جْذل )ػو  وؿوًعس جل اص جللغًي فً جللع  جلبسذً(: أذً ظبٍد عرادجلول  1)

 . -66س 1903ذٍسوشس  –ذ  ةسٌد جمطوبًس  شس: د. جو عص الاصس جلوطربس جل حغًلٍ ٍس لُذحء جلٍعًعٍٍ  
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جلرحعع الً جلًؾًد جلشبسي جلؿوٍل لرل  جل حت  جلبؿٍادس جلاري جظاطأغس ذسةباس ذحلغاس 

واا  لًقااس جلشاابس جلبسذااً ةراال جْظاا ق))قطى ًٌشاا  ةااحزب الاارج جلشاابس أن ٌ ااسؼ  

وقادالحس أو شابس جْذال وواح ٌطظال ذ اح وا   ذح طرحب وؼالل فٍطاًالم أ اا شابس جْذال

أؽ ل ضاف علٍ ح وقرٍراس ضلكاق ذ اح وووادوـ ضسقال ئلٍاا غام مشاًء ذباد ذلا  أو م 

شًء ٌ م ذبد ذل ((
(2)

. وزذوح كحن وربع الر  )جلك ًز جلشبسٌس( جل رٍسز ل رج جل حت  

 فااً وول ااس جلشاابسجء جلبااسخ وااح أشااحز ئلٍااا )ذسوكلوااحن( واا  ج ااا ))كااحن ٌل ااد ز رااس

جلبسذااً فااً جلظااٍح س وجلطظااًٌس جل اااًس كوااح أل ااد جلراااس شاابسجء جل اااد فااً عظااس 

))جل ٍدج((
(3)

ضل  جلظٍح س جل اٍس جلطً ؾبلص و  ))الار  جلاحةاس طاًزز خٍحلٍاس طااب ح   

جلبااال وجْذاادجب. ولاام ٌ اا  الاارج  سٌرااحم علااى جِطااوبً وجلااسوجز وجللغااًٌٍ  جلاارٌ  

ً جلشابس فعاوًج جلشابسجء جلوؿاًدٌ  ذحظام جظطبحزوج وا  ف اسز جلاحةاس ف اسز جْذادجب فا

جل كًل((
(4)

. وم  سجذس فً ذل  ئذ ئن ف سز جلاحةسس كوح ٌسى )وظط ى  حطاف( وا  

ضرطبااع الوااًق جلشااحعس جلبسذااً ةراال  –أي جلاحةااس  –أ اااى أف ااحز جلبسذااً ضاًعااحمس ف ااً 

جْظاا ق وةلاااا وقص اااس خحلاااس جِف ااحز جلطااً ضسضاااً ذا عااح ٍطا فااً  وظااح  جْشاارحب 

                                                                                                                
الر(س ضكاٍق لؿاس ئقٍحء جلطسجظ جلبسذاً 458)ش س جلو ظض: أذً جلكع  علً ذ  ئظوحعٍل )جذ  ظٍد ( 157

س جلكٍااًجن: أذااً عػوااحن عوااسو ذاا  ذكااس 175-2ذٍااسوشس )د.ش(س جلعاا س جلعااحذ /  –فااً دجز جَفااح  جلؿدٌاادز 

س 1969س 3ذٍااسوشس ؽ –الاار(س ضكاٍااق: عردجلعاا ق وكوااد الااحزونس دجز ئقٍااحء جلطااسجظ جلبسذااً 255جلؿااحقع )

جِشاابحز: أذااً جلكعاا  علااً ذاا  وكوااد ذاا  جلو  ااس جلباادوي س جِ ااًجز ووكحظاا  6/216س 5/233س 4/193

 .193 – 172س 1976ذغدجدس  –جلشوشحؽًس ضكاٍق: طحلف و دي جلبصجويس واشًزجش وشجزز جْع ق 

 .63س 1982س 3ذٍسوشس ؽ –( جلسقلس فً جلباٍدز جلؿحاللٍس: د. والد زووٍسس وإظعس جلسظحلس 2)

س 1968س 2ؾواس: د. عرادجلكلٍم جلاؿاحزس دجز جلوباحز  ذوظاسس ؽ( ضحزٌخ جِدخ جلبسذً: كحزل ذسوكلواحنس ضس3)

1 /56. 

 .97س 1981س 2( ةسجءز غح ٍس لشبس ح جلادٌم: د. وظط ى  حطفس دجز جِ دلط للطرحعس وجلاشس وجلطًشٌ س ؽ4)
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لكًٍج ً للكحؾحش جِولٍسج
(5)

لرل  ))ٌعططٍ  جلوسء أن ٌادز خظاد جلشابس جلؿاحاللً  

و  ااس جلاوااً جلبالااً وجلسوقااً فااً  –وبااحم –ئذج ألااّم ذ اارج جل ااسض وضلاا  جلاحةااسس ف وااح 

جلشبس جلؿحاللً((
(6)

. ودزجظس ف سز جلاحةس ضباً دزجظس طًزض ح جلطً جخطس حالحس الااحس 

 )جِعشى(.عاد جلشحعسٌ : )جلوػاد جلبردي( و

 (؟األعشى)و  (املثقب العبدي)ملبذا  -

ٌؿًء جخطٍحز جلركاع لار )جلوػااد جلبرادي(
(7)

س وجِعشاى
(8)

أ واًذؾٍ  لدزجظاس  

فاٍاس وًجش ااس للظااًزز جلشاابسٌس للاحةااس عاااد كاال وا وااح واطلاااحم واا  جمعطاااحد ذحِالوٍااس 

                   جل حطااس ل اال واا  جلشااحعسٌ  فااً وؿااحل زظاام جلظااًزز جل اٍااس للاحةااسس ضلاا  جِالوٍااس
               جلطاااً لااام ٌاااً  قا اااح فاااً ئؽاااحز دزجظاااس وعاااطالسس خحطاااس فاااً واااح ٌطبلاااق ذشاااحعس ح  
           )جلوػااااد جلبرااادي( جلاااري وػااابا )جذااا  ظااا ّق( فاااً وادواااس شااابسجء جلركاااسٌ  جلااارٌ  

وطف  شبسالم   ذحل ػسز  وجلؿًدز  وجل ظحقس
(9)

 س وةد  جةطس ص  جلاحةس  ذأظ حز   ئلى

                                              
 .115(  ٌا س: جلوسؾ  جلعحذق: 5)

 .95( جلوسؾ  جلعحذق: 6)

والاً  –َعاِدّي ذا  عاً  ذا  ُدالا  ذا  عارزز ذا  واراا ذا   ارُ سز  ( الً )عحتر ذ  ِوْكَظ  ذ  غبلرس ذ  وجتلس ذا 7)

ًَ جلوػارِّد لرٍص ةحلا( )ؽراحش فكًل جلشبسجء: وكود ذ   –جلارٍلس  جذ  ل ٍص ذ  أفؼى ذ  عردجلاٍط. وج رّوح ُظوِّ

 (271س 1974جلاحالسزس  –الر(س ضكاٍق: وكوًد وكود شحكسس وطربس جلود ً 231ظ ّق جلُؿوَكً )

َطحِوَص للُبًٍنِ                           ًَ َّْرَ  جل  ظرَ َْسن ذرِِ لرٍَّسس وَظَدلرَْ  َزةرْوحم         وغرَار

 (156)دًٌجن شبس جلوػاد جلبردي:                                                                                 

  ظابد ذا  ػارٍبس ذا  ةاٍط ذا  غبلراسس وٌ ااى أذاح (  الً )وٍوًن ذ  ةٍط ذ  ؾاادل ذا  شاسجقٍل ذا  عاً  ذا8)

 (52ذظٍس( )ؽراحش فكًل جلشبسجء: 

 .271( ٌا س: ؽراحش فكًل جلشبسجء: 9)
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لارحتلج
(10)

س  وجلى  جلول  جلابوحن ذ حطس
(11)

 جةطسج حم وغٍاحم ئلى جلكد جلري ٌاًل فٍا:  

ُؾِل جلكصٌ ِ      ئذج وح ةرُْوُص أْزَقلرُ ح ذلرٍَررٍل           ضرَأوَّ ُ أالسَ جلسَّ

 ضاًُل ئذج َدَزْأُش لرَ ح َوػٍاً          أالرج دٌارُاُ أذدجم ودٌاررررً؟   

ًَّ ووح ٌاٍاً! أُكلُّ جلدَّالسِ     َقلُّ وجزضكرررررحُل          أوح ٌُراً َعلرَ
(12) 

وةااد أؾااحد الاارج جلشااحعسس جلااري ض طكااص عٍاااح  علااى شزةااس أوااًجؼ جلركااس ضو ااس 

عرحذا جلع  س كوح ض طكص على ط سز كػرحن زوحل جلظكسجء جلوطسجوٍاس أذبحدالاح علاى 

س أؾاحد فاً وطاف جلاحةاسس جلودىس جلوطاحغسز ذٍ  فلًجض ح جلولط رس ذحلشوط ةًجفل جلع س

فااً الٍأض ااح وأوػااحع حس ئلااى جلوعااطًى جلاااري قاادج ذأقااد جلرااحقػٍ  ئلااى جلاااًل ج اااا          

لام ٌراق  –علاى ةلطاا  –))ئذج جظطػاٍاح وح ةحلاُ جلُورطرَلرَِوْط  وجلوػارِّد وعرٍد ذ  جِذسص 

بس             شااا –لااااح وااا  الااارج جلوٍاااسجظ جلغاااحلً ئمّ جلااااحدز جلالٍااالس وذااادج لااااح الااارج جلشااابس 

ئلاااى قاااد           –شاااحؽثحم عسٌؼاااحم وااا  جلسواااحل جلاحعواااس جلردٌباااس ول ااااا ػااااٍ   –جلاحةاااس 

ذحلوكحز وجلُلً(( –جلدالشس 
(13)

 . 

وئذج كحن جلركاع ةاد عواد ئلاى جخطٍاحز )جِعشاى(   ٍاسجم لر)جلوػاارِّد( فاً الار  

وااح ةراال جلدزجظااس جل اٍااس جلوًجش ااسس فااّن )جِعشااى( شااحعس فكاال واا  شاابسجء عظااس 

جْظاا قس وػاابا )جذاا  ظاا ّق( فااً جلطراااس جِولااى لشاابسجء عظااس  وعااّد  ))أكػااسالم 

عسوػااحم وأذالاار م فااً فاااًن جلشاابس وأكػااسالم ؽًٌلااس ؾٍاادز وأكػااسالم واادقحم والؿااحءم 

                                              
جلااحالسزس  –( ٌا س: دًٌجن شبس جلوػاد جلبرديس ضكاٍق: قع  كحول جلظاٍسفًس وب اد جلو طًؽاحش جلبسذٍاس 10)

 .17س 1971

 .271(  جلوظدز جلعحذق: 11)

 س ووح ذبدالح.194( جلوظدز جلعحذق: 12)

 . 81( جلسقلس فً جلاظٍدز جلؿحاللٍس: 13)
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وف ااااسجم ووطاااا حم((
(14)

س وكح ااااص لااااا جلاحةااااس ذوػحذااااس ))زفٍااااق عوااااس (( كوااااح ٌاااااًل             

)وظط ى جلؿًشو(
(15)

 ف ً ٌاًل: 

  ًَ ًٌّ وةرَطٌ  و رُْوُس ُ  ال جلظحقُد جِد ى وذٍاً وذٍا ح        َوُؿً  ع فِ
(16) 

وٌادز أن ضؿدلا ةظٍدز فً جلودٌف خحلٍس و  وطف جلاحةس ووطبلاحض احس ذكٍاع 

أوش  الرج جلًطف أن ٌ ًن ؾصءجم م ٌطؿاصأ وا  ةظاحتد ودٌكاا
(17)

. وا  الااحس ٌو ا  

زظوا لظاًزز جلاحةاس وًجش اسم ذواح للركع أن ٌسى ذًػًـ ودى ئؾحدز )جلوػارِّد( فً 

قااااا )جِعشااى( فااً الاارج جلشااأنس وواا  خاا ل الاار  جلدزجظااس جلوًجش ااس لشااحعسٌ  واا  

عظس وح ةرل جْظ قس فً ؾح د و ام وا  جزغ واح جلشابسيس ٌو ا  ضلواط جغاس جلرٍثاس 

وجلش ظٍس فً أظلًخ ضش ٍل كل وا وح لظًزز جلاحةس فاً ػاًء واطسذحض اح جلدجخلٍاس 

دز( جلوًػًعٍس )ةعًز جلظاكسجء وأخطحزالاح جلو ل اس(س وجلبحؽ ٍاس )و  دجخل جلاظٍ

وجلا عٍس )الوًق جلالد وةلق جلكٍحز وو حوف ح(س وذل  ذوح ٌو   أن ٌ ؼاً ئلاى  طاحتؽ 

للدزجظس جِدذٍسس وأؾدى ل ح و  قٍع كً  اح  –قعد جعطاحد جلركع  –ةد ض ًن و ٍدز 

ووبسفطاااح ذكاااحتق جلط ااًٌ       ظاارسجم للؿصتٍااحش وض ظااٍ م ل ااحس وضكلااٍ م ٌبوااق وعٍاااح

 جلشبسي ل ل و  الرٌ  جلشحعسٌ .

                                              
 .65( ؽراحش فكًل جلشبسجء: 14)

س 1ذٍاسوشس ؽ –( ٌا س: طاحؾس جلبسخ جمعشى جل رٍس: د. وظط ى جلؿًشوس دجز جلطلٍبس للطرحعس وجلاشس 15)

 .157س 1977

 طراس جَدجخ ذحلؿواحوٍصس ( دًٌجن جِعشى جل رٍس وٍواًن ذا  ةاٍط: شاسـ وضبلٍاق: د. وكواد وكواد قعاٍ س و16)

 .221س 1950وظسس  –جلطربس جلاوًذؾٍس 

 .157( ٌا س: طاحؾس جلبسخ جِعشى جل رٍس: 17)
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وةاااد جضرااا  جلركاااع وا ؿاااحم ٌااااًق علاااى جظطاظاااحء أذباااحد طاااًزز جلاحةاااس عااااد       

)جلوػاد جلبردي( غم عاد )جِعشى( ل ً ٌ لض ئلاى ضكدٌاد خظاحتض طاًزز جلاحةاس 

ًٍ ٌعوف ذحلوًجش س ذٍا وح.  وأذبحدالح لدى كل وا وح على  ك

 :(املثقـِّب العبدي)بقت عند صورة الن -

جلظااًزز جل اٍااس كوااح ٌاااًل )ظااً. دي. لااًٌط( ))زظاام ةًجوااا جل لوااحش((
(18)

س 

وذدٌ ً أن الرج جلسظم ذوح جض ر  و  أش حل عاد جلشحعس جلبسذاًس ةرال جْظا قس ضااًق 

على جلطشرٍا وجمظطبحزز وجل احٌس أو ذادو  حس ٌاسضرؾ ضواحق جمزضراحؽ ذبحؽ طاا وخٍحلااس 

وعٍا جلوطظلس ذبحلم ضؿسذطا جلكٍحضٍسس ػو  )وو احش( جلرٍثس جلوطحقس لاس  وذو اً حش

ضل  )جلوو احش( جلطً ضع م ذطأغٍسجض ح جلكعٍس وجلوباًٌس فً ضش ٍل طًز  و  خا ل 

وح ٌلطوعا وا ح وٌعطًقٍا فً ضؿعٍم وبح ٍاس وجلطبرٍس ع  زؤٌطاس فؼ م ع  ضالٍض 

  اس. فكاٍ  م ٌؿاد جلشاحعس وا  ٌواكاا جلصوحن فً جخطسج  جلوعاحفحش وجلًطاًل وجل

 ع دجم وغٍاحم و  جِوحن ٌطوث  ئلٍا وٌ ًن ذوػحذس ؾًجش وسوز لا ذٍ  جلارحتل:

زٌ                ئذ أ ح ذٍ  جل لِّ وجِوذَدِ             ئذج لم أؾرِْد َقْر م لاُ ِوسَّ
(19)

 

سفسس طالرسس ضدزكا جلاحةس أو ٌدزك ح واارجم ٌكوً وؾًد س ف ً  حةس ةًٌاسس وشا

 ضواكا ذ ر  جلظ حش  ًعحم و  جلشبًز ذحِوحنس ئذ ٌاًل:

َّررررٍس               ُوبَؿَوِس جلكحزِك وجلوًةدِ     قطى ضرُلًفٍُِص ذلرُ رٍِّ
(20) 

                                              
ذغادجدس  –( جلظًزز جلشبسٌس: ظً. دي. لًٌطس ضبسٌد: جقود  ظٍف جلؿااحذً وخخاسونس دجز جلسشاٍد للاشاس 18)

 . 21س 1982جل ًٌصس  –وإظعس جل لٍف للطرحعس وجلاشس 

 . 17جلوػاد جلبردي:  ( دًٌجن شبس19)

 .19(  جلوظدز جلعحذق: 20)
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ٌدعم ذل  وح ًٌقٍا و  سالح و  ةًز ووابسس ف ً ضسفبا وأدوجش زقلا ذعاحق 

 ذدش وبا كاظس وك م جلراحء:

ٌْرِد ٌارً ضؿحلٍدي وأةطحدَ  الرررررررح              حٍو كسأِض جل رََدِن جلورُإ
(21) 

والً طًزز ضشارٍ ٍسس م ضااًق علاى وؿاسد وؾاا جلشارا ذاٍ  جلاحةاس وجلاظاسس 

وطظل ذحل ٍأز جلبحوسس جلؼا حوس وجمزض احبس ل ال وا واح كواح ٌعاؿلا ج طراحب جلشاحعس 

 -وج واح ضطؿاحوش فكعادس -جلوطأغس ذحلو حالس جلكؼسٌسس م ضاًق على ذل  فاً ضاادٌس ح

ئلى جلؿًالس جلوسضرؾ ذكحؾاس جلشاحعس ئلاى شابًز أو والام جِواحنس ف ار  جلاحةاس  -أٌؼح

ضشوخ ذا وضبلً كحلاظس علًج ٌاأى ذا ع  أظرحخ جل ً  ج ا جمقطواحء ذو احالس ةاًز 

جلاحةااس واا  و ااحو  جلطسٌااق جلوؿ ااًلس وم شاا  فااً جن لط ااسجز قااس  جلاادجل أزذاا  

لطبرٍس عا  الار  جلااًز جلوكعًظاس ذحلسؤٌاس. والاً ئذ وسجش فً الرج جلرٍاص طالس فاً ذاح

ٌعطاطد لاحةطا عاحطس جلاًز و  وشحالدجضا جلوًشعس ذٍ  جلرًجدي وجلكًجػسس فلاٍط 

ذل  للطبرٍس ع  قحؾطا ل قطوحء وا  و احو  جلوؿ اًل دجتواحس ذال جن جِواس لٍطبلاق 

ل فااً ضؿسذااس أخااسى ذكحؾااس جلشااحعس ئلااى جلطا ااٍط عوااح ٌبطواال فااً طاادز  واا  ج  بااح

 حػد وربػاا وبح حضاا أو و حذدضاا وا  جلكرٍراسس ذاحل سخ ئلاى فلاًجش جلظاكسجء ل اً 

ٌعلً  واسجزز خٍرطاا فاً جلكادس وم ٌ اًن لاا ذلا  ئم ذاحةاس ػا وسس أوٍااسس شادٌدزس 

 ضشرا فً  ط ذط ح وطسةس جلكدجدٌ :

ٍظ           عرُرجفرَِسٍز كوطسةِس جلارُ        ًْ ِِ جل مَّ عاَ  ذرجِش لرَ ٍرًُِن فرَعلِّ
(22)

   

 ولبل الر  جلظًزز ضبرس ع   صوب جلشحعس ئلى جلوػل جِعلى فً جلاًز  ذادز

                                                                                                                
 

 . 23( جلوظدز جلعحذق: 21)

 . 165( جلوظدز جلعحذق: 22)
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وح ضعطؿٍدس فً جلواحذلس لرل  جلدفق جلباحؽ ً جلغحػاد وا  جم  باحل جلاري ضشاً ذاا 

واحؾحضا لكرٍرطا فً وادوس ةظٍدضا 
(23 )

فطردو جلاحةس وطسةس لغؼرا ٌعكق ذ اح شابًز 

ًزز قعااٍسس ذظااسٌسس ٌؿعاام فٍ ااح جلشااحعس وبااح ً   جل ٍرااس جلااري ٌؿطحقااا..س والااً طاا

جلاًزس ذوح ٌعطػٍس جلدالشسس و  وًؾاًدجش جلرٍثاس جلوطكؼاسزس وذلا  قعاد و ذعاحش 

جلسؤٌس جل حطس وج طرحعحش جلشحعس ع  وًؾًدجش عحلوا كوح ضلًـ لاا وضطرادى علاى 

 وفق وح خٍس  عا ح و  خًجص وقاحتق.

ط حالااح ةًٌااس ٌعاارا علٍ ااح جفؼاال وضااسى جلاحةااس فااً ورطاادأ أظاا حز  وخ ل ااح ووا

جلظااا حشس فظاااًزض ح)جل لٍس( ضطاااسى ؾصٌثحض اااح عراااس أذٍاااحش ةظاااٍدضاس ضطااااحوخ ذاااٍ  

جِوطااح  جلطااً ض لااً واا  دملااس قسكٍااس علااى جلااس م واا  ؾااسض قسوف ااح جلوًقٍااس 

ذدملط ح جلوباًٌسس وجِوطح  جلصجخسز ذحلكسكس وجلظًش وقسجزز جلكٍحزس ف ً  حةاس 

 را جلؿول فً خلاط حس وشدودز جزظح  حس طلرس شدٌدز:وشسفس جلبس س  لٍ سس ضش

ٍَّس             ورُ رَْسذرٍَس أزظح رُ حس ؾرَلرْورَِد      عرَْسفحَءس َوؾرْاحَءس ؾرُوحلرٍِر
(24)

  
    

ٌبصش ذل  وح ًٌقٍا الرج جلطسدد جلػ غً لكس  جلؿٍمس فؼ  ع  جلواٍمس وعا  

  اس خخاسس ضلاًـ  حةاس جلشاحعس ؽًٌلاس س جغس جلدجل فً جلاحفٍس و  وباى جلااًزس وفاً و

ووطلثسس م ضغ ل عٍ  جلشحعس جْلوحقس ذدةسس ذوح ٌ  س و  عسوة ح وشاسجٌٍا ح ع واس 

 على ذل  جموط ء جلوبرس ع  ودى عاحٌطا ذ ح:

دجَء ورُاشرَاحم  رَعرَحالح               ضرَؿرَحظرَُس ذحلا حب وذحلًضٍ   ًْ  رََدش ةرَ
(25)

  

                                              
 س ووح ذبدالح. 136( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 23)

 .26( جلوظدز جلعحذق : 24)

 . 192( جلوظدز جلعحذق: 25)
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حٌس وطحفاس ذٍ  جلل ً وجلؿدس ذاً وا ح الٍ ال ػا مس وطاٍ س وئذج الصلص فً   

 كراحء جلدزجذاس)جلرًجذٍ ( جلوطٍ :

فأذاى ذحؽلً وجلؿدُّ وا ح                كِدكحِن جلدزجذاِس جلوطٍِ        
(26)

  

والاً طاًزز قعٍسسذظاسٌسس ضظاال ذاٍ  جلاحةاس ووااح جلطاططاا أزطاحد جلشااحعس  

را ٌبرااس عاا  واادى ع وااس  حةطااا وػاا حوط ح واا  وبااحلم جلرٍثااس جلوطكؼااسز ذًؾااا شاا

))ولٍط الرج جِظلًخ جلاكطاً جلوبواحزي وا  ةرٍال طاًز جلرٍاحن جلػح ًٌاس كواح ٌكوال 

على ذل  وباى جلطشرٍا وجمظطبحزز ذل الً ؾًالسي فً لغس جلشاحعس م ضطكااق جلواحدز 

جلشبسٌس ئم ذاس ف ً و  ةرٍل ع ً  جلشحعس على جِشٍحء جلوطبٍاس جكػاس وا  ع ًفاا 

علااى جِف ااحز جلوؿااسدز ولّشااٍحء ةااًز زجتبااس... علااى  كااً وااح ضطااأضى لااا فااً وبح ٍ ااح 

جلوعطك وس وم  ٌلرع جن ٌرع فٍ ح والاً جِؾاسجق جلؿحوادز قسكاس ضاطادـ ذ اح قاٍاط اح 

جلشبسٌس وٌربػ ح و  الؿًع ح جلوحدي ووسةدالح جلعحك ((
(27)

.
  

جلركااس ذػاااس  وٌ ااحلؽ ضظااًز جلشااحعس للاحةااس وااح جظااطًعرطا ذجكسضااا واا  وشااحالد

 وةًزس وضشقُّ ذظدزالح جلوٍح  وضبلً وح جزض   و  أوًجؾا:

    ِِ  كرَأنَّ جل رًَُز وجم عحَب وا ررررح             على ةرَْسوجَء وحالسٍز دالٍرررررِ 

ٌشقُّ جلوحَء ؾإؾرًُالحس وضرَبرْلرًُ              ًجزَخ كرُلِّ ذي قدخ ذطٍِ         
(28) 

جلوش د جلو طًـ جلغاً ذحلكسكسس ٌعط و ن وح جلطواص وجلع   وجلركسس فً الرج 

علٍا طًزز جلاحةسس عاد)جلوػاد( وا  و احالس جلااًز وجلكٍاحزس ذواح ٌؼا ً علٍ اح ذبادج 

                                                                                                                
 

 . 200( جلوظدز جلعحذق: 26)

 . 1969س 1س جلا ؼس جلوظسٌسس ؽ( جلشبس وجللغس: د. لط ً عرد جلردٌ س و طر27)

 س ووح ذبدالح. 188( دًٌجن شبس جلوػاد جلبردي: 28)
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أظااطًزٌحس عوٍااق جلدملااسس ٌطظاال ذ ٍاً ط ااح كوااح ضراادو للشااحعسس ضلاا  جل ٍاً ااس جلطااً 

واا  أف ااحز ضكطواال و حالسالااح وقاٍاط ااح أو ضطؿااح ط واا  وااح ٌبطواال فااً دخٍلااس جلشااحعس 

وج  بحمش ضعطكٍل وب ح جلاحةس ف سز ضطوػل ضؿلٍحض ح جل بلٍس وًةف جلشحعس و  جلباحلمس 

والً وًةف  حلرح وح ض ًن فٍا جلرجش  ٍس وطًجفاس و  وح ٌكٍؾ ذ ح و  د ٍحالح. وقاٍ  

ضا غ جلاحةس للعٍسس وضؿد فٍاس وٌسض   وا ح ئلى قحزك ح عاق واكًش كسك  جلكؿس 

 جِعلى جلظلد: 

ضرَارْوً ذارَ رَّحٍع ئلى قحزٍك              غم كُسكِ  جلكؿِس جِطرْلرَِد            
(29) 

وجذ ٌلًـ عاا ح كرل س فً قسكطا جلظاحعدزس ػاو  الار  جللوعاس جم طرحعٍاسس 

ذحلاًز جلطً ٌاطًي علٍ اح الارج جل احت  فاً وًجؾ اس  –على قد وح  صعم  -فح وح لًٍقً

ش جلوؿ اًل جلوعا ً س ذبًجوال جلسالراس وجل ااحءس جلع س ووح ٌ رثاا جَضاً وا  جقطواحم

ٌبااصش ذلاا س ذشاا ل وػٍااسس وااح جةطس ااص ذااا قسكااس جلاحةااس واا  ضظااًزجشس ػااو  خٍااحل 

جلشحعسس فً جلظًزز جلطشرٍ ٍس جلووطدز على وعاحقس جلرٍطاٍ  جل قااٍ س فعاسعس ٌادي 

جلاحةس  قٍحل طدزالح فً ظٍسالح فً  قظى جِزع جلظلرسس وواح ٌظاكد ذلا  وا  

طػٍس فً ذجكسز)جلوػااد( زؾباح وإلواح وطشاسذح ذحلطشاحؤقس الاًؽاط جلكاصن طًشس ٌع

لطلاا  جلاحتكااس واا  كااادزس ذلاا  جلطاااط جلوشااكًن ذح  بااحل ٌبرااس عاا  قدضااا لطو ااح  

 جلوط قق ذاطبس و  جلؿلد على وؾ  ح:

 كرَأ رَّوح أْوُخ ٌدٌ ح ئلرررررررررى             قٍصوو ح فً  قظى جل رَْدفرَدِ          

ِن على الحلِ             ضرَاُدذُراُ زجفرِبسَ جلورِؿرْلرَررررررررررِد           ًْ ـُ جذاِس جلؿرَ  رًَ
(30)

   

                                              
 . 28( جلوظدز جلعحذق: 29)

 س ووح ذبدالح. 28( جلوظدز جلعحذق: 30)
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وقااٍ  ٌشاارا جلشااحعس  حةطااا ذػااًز جلااًقاس فااحن أدجز جلطشاارٍا)جل ح ( ضظااٍس  

ؾعااسج أو أدجز جفططااحـ للًقااٍس أو طااًزز كلٍااس ضسظاام ق حٌااس جلظااسجب ذااٍ  الاارج جلػااًز 

طًعد ض حطٍل ح جل حزؾٍاس وجلدجخلٍاسس وٌادعم وحأشاس ح ألٍاا وك خ جلظٍدس ذش ل ٌع

قًل أططسب جلباحطس جلوطاحةؼاس فاً ش ظاٍس جلاحةاس سضلا  جلش ظاٍس جلطاً ضطوػال 

وحٌبطول فً دخلٍس جلشحعس و  ج  بحمش وطظالس ذوًة اس جلوطاًؾط وا  جلكٍاحزس والاً 

ك ااً  جلوًةااف جلااري ٌؿااد فااً  وااؾ جظااطؿحذحش جلػااًز جلًقشااً ووبح حضااا وجةبااا جلو

ذحلو حؽس ضسؾوطا جل بلٍس جلرلٍغسس كوح  ؿدالح فٍوح جكطعرا جلبحلم جل حزؾً وا  و  اس 

عااادجتً فاااً لًقاااس جلػاااًز وسواااًشجم لاااا ذحلظاااحتد وك ذاااا ضؿعاااٍوحم لرًجعاااع  الااارج 

جلوًةف.وجلشحعس فً ضظًٌس  لك حٌس جلظسجب فاً الار  جللًقاس زظاحق ذاحزب ًٌظاف 

لظااًش ذوااح ٌػٍااس  اارغ جلكٍااحز فااً عاحطااس جللااًن وجلؼااًءس وجل اا لس وجلكسكااس وج

ض حطٍل جلظًزز فؼ  عوح ٌكااا ل ح ضاحظد جِل حظ و  جلوبح ً و  جغس ؾوحلً
(31) 

وقٍع ضراى جلاحةس فً وول س جلشحعسس والً وول س أظ حز وؼاٍسس ض ل أظٍسز 

وطح  م ٌاط ً و  عرجخ جلكل وجلطسقحلس فؼ  عواح جقطولطاا فاً ع ةط اح جلًغٍااس 

حوفا وظاً ا وجقطدجوحش ج  بحمضا جلدجخلٍاسوبا و  طاً  و 
 (32)

.
 
فااذج ذلاا جلعاٍل  

جلُصذىس وؽ ف كٍل طرسالحس جظاطاطق جلبارجخ و ااًن طادزالح وا  جلشا ًىس فسفاطاا 

ٍِ وجزضكحل ٌواطض وا اح زقٍاق  ِّ أقحلص شوا ح دوجزجم و  جِظ حزس وػٍحعح ذٍ  قّل

عس ؾااصءج واااا  قًٌٍط ااحس وٌطسك ااح وا  ااس قٍااسى ئشجء جلوؿ ااًل جلااري ٌظااٍس جلشااح

 ذدٌد ا جلري م ٌاط ً:

ؾرُِل جلكصٌ ِ            ئذج وح ةرُوُص جزقرُلرَ ح ذلٍٍل                 ضأوَّ ُ خالس جلسَّ

                                              
 . 39س 38س 35( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 31)

 س ووح ذبدالح. 47( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 32)
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 ضاًُل ئذج َدَزْأُش ل ح وػٍارً                أالرج دٌارُاُ جذدجم ودٌارررررً؟       

ًَّ ووح ٌاٍاً!    أكرُلَّ جلدالس قلُّ وجزضكررررحٌل                     أوح ٌرُراً عل
(33)

                                                                                       

و)جلوػاااد( فٍوحزظااواس الاااحس لاام ٌ اادق ؾاادجز جلبؿوااس جلبااحلً ذٍاااا وذااٍ   حةطااا 

فكعد
 (34)

 س وج وح ضاوض ش ظٍس  حةطاا ذظاًزز ضبراس عا  عواق جل راسز جلًؾدج ٍاس

 جلشحعس. –عاد س ضل  جل رسز جلطً ٌارغ ذ ح جلكًجز جلدجخلً)جلوً ًلًؼ( للاحةس 

جلظااًززس الاااحس ض عااس)خالس( جلاحةااسس والااً خالااس ضباادل قااصن جلسؾاالس وكاام الااً 

عوٍق قصن جلسؾحلس ج  ح أشرا وح ض ًن ذعٍصٌف جلري ذاً ٌبح ً عرجذاا جِذادي 
(35)

 

جكااا أف ااحز ذبااغ جلااادجوى . ول اار  جلظااًزز واا  جلؿاادز وجلبوااق وااح ةظااسش عاا  ئدز

كر)جذ  ؽرحؽرح( ئذ زأى فٍ ح ق حٌس  لاسس وئشحزز ذبٍدزس ووؿحشج ورحعدج للكاٍاس
 (36)

س 

و)أذً ال ل جلبع سي( ئذ زأى فٍ ح ج  ح))و  جلوبٍد((
 (37)

. ولٍعص جلظًزز كرل س 

فوح جظطغلق وذبد ع  جلكاٍاس فً زأى)جذ  ؽرحؽرح(س ووح الً عٍد عاد    )أذً ال ل 

سي( الً فً واطق جلشبس وقاٍاطا خٌس و  خٌحش جلًطف جلًؾادج ً فاً جلشابس جلبع 

جلبسذً ةرل جْظ قس وجللوعس جل اٍس جل سٌادز جلطاً ضعاط ول أذباحد جللًقاس جلسجتباس ل ارج 

                                              
 س ووح ذبدالح. 194( جلوظدز جلعحذق: 33)

 .84س: جلسقلس فً جلاظٍدز جلؿحاللٍس: ( ٌا 34)

( ظٍصٌف: ش ظٍس أظطًزٌس ئ سٌاٍس عحةرطا جَل س ذحن ٌسف  ط سز وٌكول ح ئلى ةوس جلؿرلس وعااد ذلً اا 35)

جلاوس ضعاؾ واا وض ًي ئلى جلكؼٍغ فٍ رؾ أدزجؾا لسفب ح و  ؾدٌاد وجلًطاًل ذ اح ئلاى جلاواس لط اًي وا  

 ذدٌح على وفق ق م جَل س.ؾدٌدس وال رج ٌعطوس عرجذا و  جلظ سز أ

الار(س ضكاٍاق:  د. وكواد ش لاًل 322( ٌا س: عٍحز جلشبس: أذاً جلكعا  وكواد ذا  جقواد ذا  ؽرحؽراح جلبلاًي)36)

 س )د.ش(.  3ظ قس واشأز جلوبحز  ذحْظ ادزٌسس وطربس جلطادقس ؽ

علاً وكواد جلرؿاحوي ( كطحخ جلظاحعطٍ : جل طحذس وجلشبس: أذً الا ل جلكعا  ذا  عراد ع جلبعا سيس ضكاٍاق: 37)

 . 1952س 1جلاحالسزس ؽ -ووكود أذً جل ؼل ئذسجالٍمس دجز ئقٍحء جل طد جلبسذٍس
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جلغااحوغ قااد جِظااطًزز فااً وول ااس)جلوػاد( جلشاابسٌسس ووااح أوزد   -جل ااحت  جِلٍااف

لاٍط لاا وا  واطلاق  ٍاس وااحٌٍط  طحقد))عٍحز جلشبس(( و))جلظااحعطٍ (( ذشاأ  ح

وؿحفٍااا لااسوـ جلشاابس وقاٍاطااا ضعاابى لطعااًٌس فؼااحءجضا جْذدجعٍااس ذاًجلااد ذ  ٍااس 

 واطاٍس ذحزدز.

 (االعشى)صورة النبقت عند

فااااً أظاااا حز  جلشاااابسٌس جلووطاااادز علااااى واااادى قٍحضااااا فااااً ؾغسجفٍااااح جِزع            

جلوؿ اًل جَضاً فاً  - )شرا جلؿصٌسز(س وذٍ  أقصجن جلا ط وطرًجض حس ٌكطشاد جلاصو

زؤٌس)جمعشى( ذطٍحش جل وًق وجلشاحء وذو حوي جلوسع وجلوًش جلوكطًق
 (38)

س فٍوح 

ٌااًء ًٌواا جلكحػاس ذواح ضربػاا ذكسٌااحش جلوحػاً جلؿوٍال ذظارًجش جل طاًز وجلشاارحخ 

وذولرجش جلكٍحز فً   عا وا  وشاحعس جِظاى وجلكعاسز جلوسٌاسز ئذ ذبادش جلشااس ذٍااا 

شاااٍرحس وذوش قًٌٍاااس جلؿعاااد وضاطباااص أوجطاااس جلواااًدزس     وذٍا اااحس وجشاااطبل جلاااسأض

وضا سش لا طحقرطا
(39 )

 

وئشجء ًٌوا جلكصٌ  الرجس و د  جلشحت  ذجكس م ٌؿد)جمعشى( و  خٍحز لا عا 

جلوإزةس ذحل وًقس جلؼحتبس فً لؿط ح  ٍس جل وسز ٌلًذ ذاد ٍح لارض ح و شاًض ح ضبًٌؼاح 

طف لاا وغاحلٍق ضلا  جلاد ٍح  ٍاس جلواحل  عوح فاد  فً شاٍ ًخطا وا  لارز جلاعاحءس ولا  ٌ ا

                                              
 )على ظرٍل جلوػحل(. 219 -217س 15( ٌا س: دًٌج ا: 38)

س 171س 155 -153س 141 -139س 113س 103 -101س 57 -55س 45س 35( ٌا اااااااس جلوظااااااادز جلعاااااااحذق: 39)

 )على ظرٍل جلوػحل( 195
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جلااري م ٌعااطدز  واا  أٌاادي أطااكحذا ئم شاابس  فااً واادق م.. وذااٍ  الاارج جلشاابس وخذجن 

 جلوودوقٍ  ضسضوً جلظكسجء ظًزج.. وعحفحش و ل سس  ًم و ٍ ح ٌارز ذحلوًش:

ل ذحلعَّ س                وة حٍز ئم و  جمؾرررحل           ًَّ فًَ  َدٌوًورٍَس ضغ
(40 ) 

وئشجء الرج جل طس جلوطبحظم أوحق )جمعشى( ووح ٌرغاً وٌطوافس ضاا غ جلاحةاس 

كحتاح ؾرحزجس زفٍاس أغٍسز للبوسس كٍف م.. وقٍحز)جمعشى( أظ حز وطظلسس دجتوسس ذٍ  

أالًجل جلظكسجء ووؿحالٍل حس ولٍط و  وجظطس جؾادز وأةاًى لوغحلراس ضلا  جِالاًجلس 

كواال أوشجز جلوعااحفحش جلربٍاادزس  ٍااس الاار  وجخطااسج  جلوؿحالٍاالس وضالااٍض جلصوااحنس وض

 جلاحةس جلطً ضسض   ةاطسز أو ذسؾح و  أذسجؼ جلسوق جلبحلٍس:

زٌ كااطسِز جلسوور             يِّ ض سي جل رَؿٍَس ذحمزةررررحل        ورَِسقررَّْص قررسَّ
(41) 

أو ذسؾح شاحد  جلاراٍؾ ذاحَؾس
(42 )

. وئذج ض طعاد و احو  جلظاكسجء فاً خٍاحل 

سأقٍح حسأذبحدج خسجفٍاسس فاحن جلاحةاسس فاً جلواحذالس ضاا غ قٍاحل ضلا  جِذباحد )جمعشى(

 ذاًز وؿح عس ل ح ضردو وب ح كحلغًل:

ذرجِش لًٍظ ع س حٍز ئذج عرَػرََسْش              فحلطرَّبط أد ى ل ح و  جةًَل لرََبح      
(43) 

والً ةًز ضسطد طاًز جلشاحعس وبحلو اح ذحظطاظاحء ض ظاٍلًس م ئظا حخ فٍاا 

فٍوح ٌطظل ذأؾصجء ذاٍط ح جل حالسزس جلطً ضطوػل ذبٍ  طلرس طحفٍس
(44)

س وزأض طالد 

                                              
 . 5ق: ( جلوظدز جلعحذ40)

 . 5( جلوظدز جلعحذق: 41)

 . 229( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 42)

 . 17( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 43)

 . 5( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 44)



 م 2003–هـ 1424(                                                                   33العدد ) –آداب الرافدين 

 265 

ٌعااطد  عاااد وًػاا  جل طااحقس وفاااحز ظ ااس وزةرااس ػاا حق وطٍاااس كاطاا  جلبؼااد
(45)

س 

وذباق ؽًٌالس كػٍاس جلكسكاسس ٌؼاطسخ فٍاا جلصواحق
(46)

س وف ارٌ  ةاًٌٍ  ٌادفبحن واح 

جقطو  و  ظ س ضوحظ ص فاحز  ككؿحزز ذاٍحن وسطًطس
(47)

س على قٍ  ٌلًـ ذ ر ح 

كبر  جلا لس جل حلً و  جلرلف
(48)

. 

وجلاحةااس فااً طااًز )جِعشااى( م ضوطلاا  ذباادالح جلطشااسٌكً جلوطظاال ذااأؾصجء  

ذاٍط ح جل حالسز فكعادس وئ واح ذبادالح جللاً ً أٌؼاحس جلاري ضظاسـ ذاا و سدجضاا ضاحزز: 

ف ً )أدوحء( خحلظس جلرٍحع
(49)

س و )طا رحء( قواسجء
(50)

: س وضاًقً ذاا ضاحزز أخاسى

ضشرٍ حضا ظًجء ضل  جلطً ٌعطبٍس ل ح وًؾًدجش جلطرٍبس جلؿحودز كحلظا س وجل ؼاحخ 

وجلؿرحل أق ضل  جلطً ٌعطبٍس ل ح و  جلطرٍبس جلكٍس
(51)

وئذج كحن جِعشى ةد أوؾص ولم  

ٌُِطْل ئؽحلس )ؽسفس( فً وطف أعؼحء جلاحةسس ئم ج ا أؽحل فً ئظ حز ظسعط ح
(52)

. 

سفااااا  ذ ر اااااح فاااااً عااااادوالح وض ااااااف                     فاحةاااااس )جِعشاااااى( ظاااااسٌبسس  شاااااطس ض

أو ضوٍاااااال ذسأظاااااا ح ئلااااااى جلصوااااااحق لاشااااااحؽ ح
(53)

س والااااااً ظاااااا لس فااااااً ج ط ة ااااااح          

                                              
 .89( ٌا س: جلظدز جلعحذق: 45)

 .197( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 46)

 .89( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 47)

 .105( ٌا س: جلوظدز جلعحذق: 48)

 .315س 89س 5عحذق: ( ٌا س: جلوظدز جل49)

س وجلظاًزز جل اٍاس فاً شابس جِعشاى 161س وللوصٌاد ٌا اس: طااحؾس جلباسخ: 179( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 50)

ؾحوبااس  –جل رٍاس: د.عردجملااا جلظاحتاس زظااحلس دكطااًزج  وطرًعاس علااى جَلاس جل حضرااسس وادوااس ئلاى كلٍااس جَدجخ 

 . 177: 1984ذغدجدس 

 .177ِعشى جل رٍس: ( ٌا س: جلظًزز جل اٍس فً شبس ج51)

 س  2ذٍسوشس ؽ -(  ٌا س: جلطرٍبس فً جلشبس جلؿحاللً: د.  ًزي قوًدي جلاٍعًس و طرس جلا ؼس جلبسذٍس52)

 .315س 97. وٌا س أٌؼح: 5( ٌا س: دًٌج ا: 53)
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ووعٍسالح
(54)

س وقٍع ضعسي فً جللٍلس م ض رُلُّ و  ئدوحن جلعٍس ودٌوًوطاا
(55)

س والاً 

ألارَمَّ ذ اح ذبد ئدوحن جلعٍس ؽًجل جللٍل ضظرف وطًالؿاس جلاشاحؽ وكاأن ؽحت احم وا  جلؿا ِّ 

فأطحذ ح ذوط و  جلؿاًن
(56)

 . 

وجلاحةس فاً عادوالح جلعاسٌ س عااد ج طظاح  جل احؾسزس وج كعاحز جل ا ل ضكاص 

أزؾل جلوطًس ضردو فً جػطسجخ قسكط ح وض قق ج دفحعحض ح جلعسٌبس وكأّن السجم ةاد 

 َعلَِق ذسقل ح ٌعط صالح ذٍ  لك س وأخسى فطصٌد و  ظسعط ح:

ًُّ ظ لرَ حذُؿ لرٍَس ُظسُ            ـٍ كأنَّ ذغرَْسِشالرررح      اِلّسجم ئذج ج طربَل جلورَِط
(57) 

والً طًزز و بوس ذحلكسكس وجلؼًء وجل لس على أن ضظاًزجش )جِعشاى( 

جلواطس س ذطرٍبس قسكس جلاحةس م ضراى دجتسز فاً جظاحز جلظاًز )جلؿصتٍاس( ذال ضطبادجالح 

فاٍااحم وباااحدمم لكسكااس جلاحةاااس ئلااى جلظااًز أو جلوشاااحالد )جل لٍااس(س جلطاااً ضوػاال ضشااا ٍ م 

جل حزؾٍس ذوح ضًقٍا للشحعس و  جقطادجق عاحؽ ً أو وبح احز   عاٍس ضاطاسخ وا  أؾاًجء 

)جِعشى( جلبحؽ ٍس وجلا عٍسس وةد ضوعاً ضبرٍاسجم  ٍاس ورحشاس عا  ج  بحمضاا جلدجخلٍاس 

ضكص وؽأز ألًجن جل وًق وجلو حو  جلطً ٌبح ٍ احس فااد ٌُعااِؾُ )جِعشاى( عااحء  علاى 

حةااس أو كحتاااحش جلظااكسجء جِخااسى )) ز رااس واااا فااً ئشااسجك جلطرٍبااس ذوطحعرااا جلا

والًجؾعا أومس وفً جلًةً  ذبٍدجم ع  ذجضا لسؤٌط اح فاً جلطاس  جَخاس غح ٍاحس وفاً 

                                              
 .59( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 54)

 .71( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 55)

ل )جلؿحقع(: ))وجلااحض ٌاًلاًن فاً جْذال أةحوٌال عؿٍراس: . فً الرج جلظدد ٌا221ً( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 56)

الار(س 255فوا م و  ٌصعم أن فٍ ح عسةاحم وا  ظااحد جلؿا (( ) جلكٍاًجن: أذاً عػواحن عواسو ذا  ذكاس جلؿاحقع )

 (.152/ 1: 1969س 3ذٍسوشس ؽ –ضكاٍق: عردجلع ق وكود الحزونس دجز ئقٍحء جلطسجظ جلبسذً 

 . 27( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 57)
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جلورحلغااس فااً زظاام جللًقااس جلوااإغسز غحلػااحمس وضؼاا ٍم ظاالطحن جِعشااى وؾرسوضااا ةرحلااس 

جلباحتٍ : جلؿعدي وجلا عً زجذبحم((
(58)

 . 

حةااس ضعااطكٍل فااً خٍااحل )جِعشااى( ذاااسز وقشااٍس أّزة ااح ذباادالح عاا  ولٍاادالح فحلا

فرحضااص لٍل ااح ضاااًء ضكااص وؽااأز ئقعااحض وااًقا ذحلًقاادزس علااى قااٍ  ضبااطلؽ دوجخل ااح 

ذكصن عوٍقس فاذج ؾحءالح جلظرحـ دجالوط ح كا خ جلظاٍد جلؼاحزٌسس ٌعاطػٍسالح ئ اسجء 

ٌرااى أوحو اح وا  خٍاحز ظاًى  جلظٍحد ذ حس وقٍ  ٌؿ دالح جلِطّسجدس وٌُطِبُد ةًجتو حس م

جلػرحش وقوحٌس ؾلدالح و  أ ٍحخ جل  خ ذحل سِّ علٍ حس وج  حذ ةس  ح فً ػلًع ح
(59)

 . 

وقٍااع ضعااطكٍل جلاحةااس فااً طااًز أخااسى قوااحزجم وقشااٍحم ووطلااة جلؿعاام
(60)

 

أوػحوس 
(61)

س ٌطحلباح )جِعشاى( ذوًةاف وػٍاس للكٍاسز وجلغسجذاسس ف اً جلًةاص جلاري 

س ولوح ضررلا و   شحؽ وؾ د ذ رج جلكواحز جلًقشاًس ضاسج س وا  ؾ اس ٌشرِّاُ  حةطا لاًض ح

أخسىس ٌظًز  على  كً ٌربع على جلا اًز وجمشاوثصجشس ف اً  لاٍعس واإذس خرٍاع 

جلا طس وطعحةؾ جلشبس
(62)

س م ٌ طأ و  أؾل ش ًضا جلؿاعٍس أن ٌكًل ذاٍ  أضاحن  حقلاس 

اس ؾحلراحم علٍاا ورواس ةد وػف قول حس وذٍ  طغٍسالح جلري خذج  جل ظحلس فكص اص علٍا

جلشااحعس
(63)

م كلوااح خحل طااا فٍطلاااى وا ااح  س كوااح م ٌ طااأ الاارج جلكوااحز ٌا ااحل علٍ ااح عؼاارّح

زفعحش   ًزالح جلطً ضطسك فاً طادز  كادوحش كرغاحز جلوكاحؾم
(64)

س كواح ضظاٍد أ  اا 

                                              
 .259جلظًزز جل اٍس فً شبس جِعشى جل رٍس:  (58)

 .73( دًٌج ا: 59)

 .211س 121( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 60)

 .325س 7( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 61)

 .325س 7( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 62)

 .7( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 63)

 .119( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 64)
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وؾر طا
(65)

س كوح م ٌطًزب فً وطحزدضا ل ح ع  أن ٌعطبسع خرسضا ذاأ ًجب جلؿاسي 

ئلااى وااًزد وااحء ٌ واا  لاااس عاااد س جلظااحتد جلااري ٌسوٍااا ذعاا م  وفاً ااا قطااى ٌعااطوٍل ح

فٍ طثا لٍاطلق وأضح اس ئغس وسو  جلع مس ضحزكٍ  خل  وح ظكحذس و   رحز ةحضم
(66)

. 

ئن  سجذس وًةف )جِعشى( ذحلاعرس لظاًزز قواحز جلًقشاً ضطوػال فاً كً اا 

ز الارج جِخٍاس ذشا ل ٌشافُّ ذًػاًـ ًّ عا   شرّا  حةطا )أ ػى( ذكواحز جلاًقاس غام طا

وًةف وطكحول عدجتً واا. فاذج شثاح ض عٍسجم لعس الر  جلغسجذاس فاً وًةاف )جِعشاى( 

ف اال  لطوعااا فٍوااح ذالااد ئلٍااا )وظااط ى جلؿااًشو( واا  أن جلشااحعس ))ٌعاااؾ طااًزز 

جلسؾل وجلوسأز علاى جلكواحز جلًقشاً وأضح ااس فٍطكٍاص لّضاحن ِ  اح طاًزز للكاسٌمس 

زز للردوي جلؿلف جلاحظاً جلطراحبس غام وٌطكحول على جلكوحز ِ اس على وح ٌردوس طً

ئن جِعشىس ع وز على الرج وذجكس الً ذل  جلشاحعس جلبحشاق جلوكاد للواسأزس وجلاري 

ٌطظٍد جللرز فً كل و حنس وجِضاحن ذباد كال شاًء أ ػاى. ل اااح وا  ذلا  م  عاطربد أن 

ض ًن طًزز الرج جلكواحز جلؿلاف طاًزز لّعشاى   عااس والاً وا  ةاًق ذادجزس قٍاحل 

(عشٍاحضا(
(67)

. ذٍد أ اس وفً ضادٌس جلركعس م ٌو   أن ض ًن طًزز جلكوحز جلًقشً 

طًزز لر )جِعشاى(   عاا. ئ ارّ ح ضااأى عا  أن ض اًن كارل س ل ا اح ضكطوال أن ض اًن 

ضبرٍسجم ع  عاحطس وطاحةؼسس ضوطصؼ على  كً وصجؾً خاحص فاً ضسكٍرطاا جلا عاٍسس 

ادز وح ٌ س س فاً جلًةاص ذجضااس فاً ف ً ٌ  ً ئلى جللرز جلكعٍس ذكسجزز ش ًضا جلاًٌس ذ

وعٍااا جلرااحؽ  و  ااس جلااركًزز أو جل كًلااس فااً ضبرٍااس  جلكٍااًج ً جل ااع عاا  جلشاا ًز 

 جلبحزوس ئذ زذوح ضركس  ذبؿص  والً فً جلشٍ ًخس. 

                                              
 .325( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 65)

 .121جلعحذق:  ( ٌا س جلوظدز66)

 .173( طاحؾس جلبسخ....: 67)
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ضراى وعألس أخسى: الل ٌاعكد وًةف )جِعشى( وا  جلكواحز جلًقشاً علاى 

لاحةااس وقوااحز جلااًقاس الاااحس        جلاحةااس ذًطاا  ح جلوشاارا؟ م  بطاااد ذلاا س فحلظاالس ذااٍ  ج

م ضبدو أن ض ًن طلس ضشحذا فً ؽرٍبس جلكسكاس وجلؿ اد وجلاشاحؽ وئٌكحءجضاا م أكػاس 

 وذل  مخط   جلؿاط.

وقٍع ضرلا زقلس جلشحعس ودجالح جلو ح ً وًٌشا  علاى جلًطاًل ئلاى ورطغاح س 

س والااصجمم ٌبرااس عاااا ضالااال  عاا ب ح أو ضكظااد جلاحةااس قظااٍلس جلعاا س وأالًجلااا جعٍااحءم

ظًٍزالحس وذاسوش ع احق طادزالحس وضشااق خ  احس وخمواحمس والاً قظاٍلس ذحتعاس ذادش 

 وب ح كابا وكوًل على ةًجتو ح:

ًّ وةرررررررررررررد خ     لرَْص ؽلٍكحم ضرُكَرى ُطُدوَز جلارِّبحل  وضرََسجالح ضش رًُ ئل

َسى فطرَسى جِ ر  كررررررحلِ ظحَب و  ِقلِّ ظحعٍس وجزض‘      رَارََد جل رُفِّ للعُّ

 ِِ ٍِ زظررررحِل أغرََّسش فً ؾاحؾرٍِ  كأزجِن جلرررررررر     روٍِص عًلٍَ  فً  عًٍؼ
(68)

   

ئ ا ةدز جلاحةس أن ضبٍح وضؼوس ذبد كل زقلس لار )جِعشاى( طاًخ وودوقٍااس 

والً م ٌ طأ ٌوط    حةطا وٌرل ح و  أؾل أن ٌاحل وطوباا فاً عطحٌاح جلووادوقٍ س وم 

. فرحظطػاحء الارج جلًطاف جلط ظاٍلً الااحس وضلا  جِوطاح  ٌطكسؼ و  جلطظسٌف ذرل 

جلوًقٍس فً لًقس جلراس جلًقشً أو غًز جلًقا ذوح أطحخ  حةطاا وا  وبح احز جلعا سس 

ضااسى )جِعشااى( ذُاااسُّ ذأ ااا وواا  جؾاال وودوقٍااا ةااد أفاااى  حةطاااس وجظااطا د عصو ااحس 

وج ؼحالحس وضسك ح الصٌلس ػحوسز
(69)

ؾل جل واسس كوح ٌطرحالى ذحوط ح ا جْذل و  ج
(70)

س 

                                              
 .7( دًٌج ا: 68)

 .207س 189س 29س 19( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 69)

 .197( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 70)
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جِواااس جلاااري ٌااادف  ئلاااى ضكاااسي قاٍااااس جلسذاااحؽ جلا عاااً جلكواااٍمس جلاااري أشاااحز ئلٍاااا      

)وظط ى جلؿاًشو(س وعاّد ُ  ًعاحم وا  جلظادجةس وجلط احالم ذاٍ  )جِعشاى( و  حةطاا
(71)

 

 وبًمم فً ذل  على ةًلا:

ًٌّ وةِطرٌَ  و رُْوُس ُ  الً جلظحِقُد جِد ى وذٍاً وذٍا ح    َوُؿًٌ  ِعِ ف
(72)

 

ول ً م ٌ ًن غوس ضبعف فً ضادٌس ودى قوٍوٍس الرج جلسذحؽ جلا عًس وضكدٌد 

ؽرٍبااس جلظاادجةس وجلط ااحالم جلاااحتوٍ  ذااٍ  )جِعشااى( و حةطاااس فااان عسػااحم ض وٍلٍااحم واا  

جْشحزجش جلشبسٌس جلظسٌكس )جِذٍحش( جلوعطاظحز وا  وول اس )جِعشاى( جلشابسٌسس 

ً ظارٍل ورزذاا جلوبسوفاس ةواٌٍ  ذاأن ٌ اًن ٌعطأ ف وح أشٍس ئلٍا وا  جوط ح اا جْذال فا

و ٍدجم فً الرج جلشأن. ف ر  جْشحزجش ذوػحذس ةاسجت  دجلاس علاى كااا الار  جلظادجةس والارج 

جلط ااحالم ذااٍ  )جِعشااى( و حةطاااس ف ااً ؽسٌاااا ئلااى )الااًذز( جلااري شاا   لراااً ضوااٍم عاااد 

)كعااسى(س فااأؽلق وثااس واا  أظااسجالم فااً ٌااًق )جلظاا اس(
(73)

  س ضااسى )جِعشااى( ٌطًعااد  

 حةطا ذحلشاحء ئن ضبػاسش فاً ؽسٌا احس ولا  ٌادعً ل اح ذحلاؿاحء
(74)

. وفاً وفحدضاا علاى 

جلغعحظاااس فااً جلشااحقس ٌَااِسُد فٍوااح ٌسوٌااا عاا  وبح حضااا ذطااًل جلعاا س وجلوعااحفس ئلااى          

)خل ؾ اس( ج ا لم ٌسقم  حةطا و  أوشجز الرج جلع سس ولم ٌُْظِا لشا ًجالح وواح  حل اح وا  

 جلودوحز: ئعٍحء وضركل أخ حف ح

ًّ فرَلرَْم أُِش  ح          واحِظَم ضرَْدَوى وُق رّحم زالٍظحم      ضرَشرَ َّى ئل
(75)

 

                                              
 .162( ٌا س طاحؾس جلبسخ ...: 71)

 .221(  دًٌج ا: 72)

 .111( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 73)

 .103( ٌا س جلوظدز جلعحذق: 74)

 .207( جلوظدز جلعحذق: 75)
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وئذج وح ش ص ئلٍاس فً زقلس أخسىس وظحذ ح فح ا ٌكٍل ش ًجالح ئلى وودوقا 

)جِظًد ذ  جلوارز( ؽوبحم فً  ٍل عطحء جكرس ضدف  جلاحةس غوااا ألواحم و الاصجممس وضشاااحم 

 وخرًََزجم فً ةًجالح ذحضص وبا كابٍا وكوًل:دجوٍحم ل   حس 

ًَّ و  ألرَم  جِلارّعرِر       رِ  وم و  ِق حم وم و  كرَ َلِ  ًَّ ئل  م ضرَشرَ ر

ًَّ وج طؿبً جِظر       وَد أالل جلارَّدى و أالل جل ِبحلِ  ًَّ ئل م ضرَشرَ ر
(76) 

زد علاى الاحوا جلاسجت  جلدجلسس جلطً ضطًج –ئن جلاحةس فً ػًء الر  جْشحزجش  

طااًزض ح جلشاابسٌس عاااد )جِعشااى(س م ضغااحدز كً  ااح وظااٍلس ؾرااحزز ٌعااطاص س فااً 

أظ حز  و صوجضاس ؽحةحض ح جل حتلس ذاعًز ودون زقوسس وم ٌغ س لا فً ذل  جظطشابحز  

وضظًٌس  جلسجت  ِذبحد وبح حض حس جلطً  حلرحم وح ض ًن ضبرٍسجم  ٍس ورحشس ع  وبح حضاا 

احةاس ف اسز ضعاطًعد  صعحضاا وز حتراا جلطاً ضطلارط فٍ اح واح والوًواس قٍاع ضظاٍس جل

ٌلطوعا لا و  ووحل  جلطرٍبس جلؿحودز وجلكٍسس وو  و حالس ذٍثطاا جلوطكؼاسزس ػاو  

طاااًز  جلطشااارٍ ٍس )جلؿصتٍاااس( ولًقحضاااا أو طاااًز  )جل لٍاااس(س لااارل  ٌو ااا  جلااااًل           

وطادجةطا ل اح وطظال دو وح جقطسجض ذأن قوٍوٍاس جزضراحؽ )جِعشاى( جلا عاً ذاحةطااس 

ذش ل وغٍقس فً   ط )جِعشى(س ذوادجز واح ضوطل اا  حةطاا وضررلاا وا  ةاًز وؾ اد فاً 

 ظرٍل أن ٌ  س )جِعشى( ذواحلا و  د ٍح جلولرجش وجلش ًجش.

 

 

 

                                              
 7( جلوظدز جلعحذق: 76)
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Abstract 

The Camel Image in the Poetry of Two 
Pre-Islamic Poets: 

An Artistic Comparative study 

Dr. Moayad Al Youzbaki
(*)

 

This paper tackles the dimensions of the image of ‘camel’        

in the light of its thematic, psychological and emotional aspects         

as handled by two Arab poets (Al-Muthaqqib Al-Abdi) and             

(Al-A’sha). The paper concludes that both poets have given their 

she-camels the best attributes of beauty and strength that amount to 

a mythological level. Al-A’sha’s lexicon in this respect has been 

richer than that of his counterpart. Both poets derived for their 

images elements from the animate and inanimate nature and from 

their respective civilized environments. 

The thematic frome of the camel’s journey acquired hostile 

aspects for both poets, at a time the movement of the camel 

suggested a human side for ‘Al-Muthaqqib which it did not for ‘Al-

A’sha’. The riding of the camel for both poets was a means to pass 

time and abridging time and distance to arrive at their destination, 

while the shape of the camel’s movement was related to the image 

of hunt which established an artistic ambivalence to the fears and 

worries of both poets for their camel. Toconclude, Al-Muthaqqib 

was more sympathetic than Al-A’sha toward his camel as the latter 

used to downgrade and ridicule his camel to please those he praised. 
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