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يقول تعاىلَ{ :ل ئْن َل َل ْنْمُتْن َل ِززييَلَّن ْمُت ْن} ()1
ا ش أوال وأخريا هلل رب ا عزة واجلال ة ا ذي ىياين هلذا وسهل يل ط يق ا عل وارتياده
وبعيه أتقيم بواف ا ش وا تقيي وا تواضع فضيلة ا ستاذة ا يكتورة سلس حفيظة،
مثال ا صيق وا صرب وا تواضع وحب ا عل ا يت أ فت على ىذا ا بحث،
فقي كا ت ع املعينة واملوجهة واملش فة سأل اهلل هلا ا صحة وا عافية
وأن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتا
كما خنص با ش

س تنا وعشريتنا ا يت ضحت مئ أجلنا

وأفسحت نا ا ط يق وا ش أجز و ل
مئ ساعي ا وسهل نا كثريا مئ ا صعاب
وا ش أيضا جلامعة عبي احلميي بئ باديس ا ص ح ا شامخ
لعل واملع فة
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أىيي مث ة جهيي إىل ا ذي مل حي مين يوما مئ حنا و إىل أعز وأغلى ا ناس
أيب ا مي
ا ذي منع فسو يعطيين ،وتعب رتاح ،وطاملا جعين ودفعين إىل ا مام
إىل ا يت عا ت وقاست وحتملت مئ أجلي مشاق احلياة ،إىل ا يت ك مها اهلل ورفع أهنا إذا وضعت
اجلنة حتت أقيامها ،إىل ا يت أىيتين احلنان واحلب وا عاية أمي ا غا ية
إىل إخويت :ىوارية ،ر يية ،وأمحي ،وحممي
إىل بنات وابئ أخيت :مالك ،م وة ،خري ا ييئ
إىل رفقاء دريب ا ذيئ رافقوين خالل مشواري ا يراسي:
مسية ،خبتة ،وردة ،ك مية ،فايزة ،م وة
غلى مئ ساعيين يف إجناز ىذا ا عمل املتواضع:
حلية ،وجناة
إىل كل طلبة قس ا لغة ا ع بية وآداهبا
إ يه أقيم جهيي ع فان باجلميل وتقيي ا هل مجيعا

أىيي مث ة جهيي إىل أحلى كلمة ينطق هبا ا لسان وإىل مئ متي احلنان بيون حسبان إىل مئ منعت
عئ فسها أ ياء مئ أجل مستقبلي فأملي رضاىا وما عشت والىا
أمي احلبيبة
إىل مئ منحين ا سعادة وح م فسو منها إىل ا ذي أ ا ميينة و ب ل يء ومل أعطو أي يء إىل
أغلى ما فقيت إىل روحو ا زكية أيب ا غايل رمحو اهلل
إىل ا ذي كان أبا ثاين وسنيا يل يف مشواري ا يراسي عمي ا وجيي.
إىل مئ ال مثيل هل يف ا وجود ،إخويت ،فيقة ،حممي ،عبيو ،جنوى.
حتية خاصة إىل عمي ،إىل باقي ا زىور ا يت عط ت قليب وأزى ت أيامي عمايت:خرية،خض ة.
إىل مئ اركون ا ضحك وا ب اء إىل منبع ا ييفء واالطم نان صييقات ،زىية ،حبيبة ورية ،عيمة،
حفيظة ،غنية ،م مي ،ه ة ،حياة ،فايزة.
إىل كل مئ حيمله ا قلب ومل يذك ى ا قل .

مـــــقدمــــــة
مماالشكفٌهأندراسةالشعرالجاهلًالذيٌسبقظهوراإلسالمبخمسٌنومائة
عامأومائتٌنعلىأبعدتقدٌر،فهوٌمثلتراثاغنٌاوضرورٌابالنسبةللعربالذٌنعنوابه
ّ
وتمسكوابنسبتهإلٌهملماكنٌمثلهمنتطوٌرحٌاتهمورسمحضارتهموالتعبٌرعنأفكارهم
وذكرمآثرهموإبرازمشاعرهموإحساساتهم،وقدكانتالعرببصفةخاصةوكانتالقبائل
تهتزبمالهامننتاجأدبً،وتتٌهعلىغٌرهابالكثٌرالمحفوظلهامنه،وٌعتزالسادةبماقٌل
فٌهموفًأسالفهممكنروائعالقولوفصٌحالبٌان،فتسابقالكلفًجمعماكانلهم
ولذوٌهموأسالفهممنآثار.
ولناأننضٌفأمرامهماوهوأنّ معنىالصحراءالٌجبأنٌإخذمجردا،كما
ٌفهمعادة،معطٌاصورةالرمالالصفراءالمتراكمة،إ ّنمانعنًبالصحراءالصحراء
العربٌةبالذات،بطبٌعتهاالمتقلبةبٌنالرمالوالحجارة،بٌنالسهوبوالحزون،مماٌكثر
فًالشعروهذاماتطرقإلٌهسعديضناويفًكتابه''أثرالصحراءفًالشعرالجاهلً''
الذيٌمثلموضوعدراسةلبحثناهذا،مبٌنافٌهأثرالصحراءفًالشعروكٌفوصفها
الشعراءالجاهلٌونفًأشعارهم.
فالشعرالجاهلًمنأهمالدراساتاألدبٌةالتًٌنبغًلدارساألدباألدبًأنٌعنً
بهاوٌغترفمنهاوٌلتحمبها،لذاتعددتأسباباختٌارنالهذاالموضوعأهمها:
 أنالشعرالجاهلًهوأقدمماوصلنامنفنونالشعرالعربًقاطبة،وعلىالرغممنامتدادعصوراألدبالعربًالمختلفةمنالعصوراإلسالمٌةإلىأدبناالمعاصر
فإنناالنستطٌعأننعنًبهذهالعصورالممتدةونتركالعصرالجاهلًألنهاألصل.
 كانالشعرقدٌمادٌوانالعربصورحٌاتهمورسممواقعهموأشادبذكروقائعهموفخربمآثرهموعابعنبعضمثالبهم،ومنثمنستطٌعأننتعرفعلىحٌاة
العربوظروفمعٌشتهمقبلاإلسالممعتمدٌنعلىكثٌرمماوردفًالشعر
الجاهلً.
 الشعرالجاهلًمنأهمالفنونالعربٌةالتًأبرزتالوجدانالعربًوالنزاعاتالفردٌةالمتعددةلإلنسانالجاهلًومحاولتهالتماسمعالمالصحراءالمادٌة
والمعنوٌةوالنفسٌةالتًفرضتهاعلىساكنٌهاكماتظهرمنخاللالشعربعض
الحقائقالمتعلقةبالجغرافٌةالطبٌعٌةوالبشرٌة،مماالسبٌللإلغفالعنه.
أ
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ومنخاللماذكرناهعنالشعرالجاهلًنتوصلإلىطرحعدةإشكالٌاتمنها:
كٌفوصفالشعراءالجاهلٌونالصحراء؟وفٌناتمثلأثرالصحراءفًالشعرالجاهلً؟
وهلكانللصحراءأهمٌةفًالشعرالجاهلًومامدىتؤثٌرالصحراءمعنوٌاوجغرافٌا
عندالشعراءالجاهلٌٌن؟
ولإلجابةعنهذهاإلشكالٌاتقمنابتسطٌرخطةبحثتتكونمنخمسةفصول،
تناولنافًالفصلاألولالمعنونبمواطنالشعرالجاهلً،والمفصلإلىثالثةمباحث
المناخوالنباتوالحٌوان،أماالفصلالثانًتحتعنوانصفاتالبدويفًترحالهالمكون
منأربعةمباحثبعنوانصفاتعامةلإلنسانوالتفصٌلفًصفاتالبدويوحٌاةالتنقل
وكذاالنزوحوالضعن،بٌنماتطرقنافًالفصلالثالثالمعنونبمراحلأسفارالبدويإلى
أربعةمباحثبعنوانالبدويوالسفرمنمالمحوأخطارالسفر،النزولوتوقٌتوساعة
الرحٌل،أماالفصلالرابعالمعنونباإلطاللتطرقنافٌهإلىمعالمالطللوالطبٌعةووحً
الطلل،أماالفصلالخامسواألخٌرالمإطربعنوانطابعالشعرالجاهلًتناولنافٌهأربعة
مباحثبعنوانالبدائٌةوالشعر،المادٌةوضعفالمنطق،اإلٌجاز،موسٌقىساذجة،وفلذات
وجدانٌة.
معتمدٌنفًدراسةهذاالكتابعلىمجموعةمنالمصادروالمراجعمنهاكتابأثر
الصحراءفًالشعرالجاهلًللدكتورسعديضناويوكتابتارٌخالعربلحتًوجبور
وكذامهدالعربلعبدالوهابعزام.
اتبعنافًهذهالدراسةأكثرمنمنهجمنمناهجالبحثممارأٌناهٌحققالغاٌة
والمنهجالتكاملً،فقدأخذناالمنهجالتارٌخًللوصولللبٌئةاالجتماعٌةواألدبٌةوالفكرٌة
والمكانٌةللصحراء،واستعنابالمنهجالوصفًللوقوفعلىجوانبالحٌاةالعامةوطبٌعة
ومناخالبٌئةالصحراوٌةووصفهاثمتناولناالجانبالنفسًللشاعرالبدويمنخالل
عرضبعضأشعارهمومدىداللةماتناولناهمنرإىفًجوانبطبٌعتهاالجغرافٌة
والمناخٌةوغٌرها.
نشكرهللاتعالىعلىإتمامنالهذاالبحثرغمالصعوباتالتًواجهناهامثلضٌق
الوقتوتشعبالموضوعوصعوبةالمصطلحاتالجاهلٌة.
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تأثر الشعر الجاهلً بالصحراء فً مختلف جوانبه فً الشكل والمضمون
والموضوعات والمتتبع للشعر العربً القدٌم ٌستطٌع أن ٌرجع كثٌرا من ألفاظه إلى وحً
الصحراء ومظاهرها وطبٌعة الحٌاة فٌها وتمثل هذه األلفاظ الشعرٌة معجما لغوٌا كبٌرا
ٌكون فً مجمله جانبا ال ٌستهان به من مفردات اللغة العربٌة من أسماء الصحراء وصفاتها
ووصف جبالها وودٌانها وما ٌتعلق بطبٌعتها المتحركة منها والساكنة وهً

ألفاظ كثٌرة

تتصل بالحٌوان والنبات والمطر والخرٌف إضافة لما ٌتعلق بالحٌاة األخرى.
ففً مفهومها اللغوي وردت معانً ودالالت منها لفظة ''صحر'' المكونة من الصاد
والحاء والراء ،أصل فً بنٌة الكلمة تدل على أصلٌن أحدهما البراز من األرض واآلخر
لون من األلوان ،و"صحر" :هً األرض المستوٌة فً لٌن وغلظ دون القف ،وقٌل هً
الفضاء الواسع ال نبات فٌه ،قال ابن شمٌل« :الصحراء من األرض مثل ظهر الدابة األجرد
لٌس بها شجر وال إكام وال جبال ملساءٌُ ،قال صحراء بٌّنة والصّحوة ،أصحر المكان أي
اتسع ،أصحر الرجل أي نزل الصحراء ،أصحر القوم برزوا فً الصحراء ،الجمع
الصحارى .أما بمفهومها االصطالحً تعنً أنها فضاء متسع ممتد قلٌل
الصحاري،
َ
ِ
األمطار ،ال أنهار فٌها وال مٌاه متوفرة وال عٌون جارٌة ممتدة متفرقة عشبها وشجرها،
ذات جو جاف.
والبٌئة هً المحٌط الذي تدخل تحته كل المعانً واأللفاظ والكلمات واألسماء
واإلٌحاءات فتتطبع وتخرج معبرة عنه ،وقد أثرت الصحراء فً كل مناحً الحٌاة فً
الصفات واألسماء وهً مستمدة منها ،فقد علّمت البدوي الجلد والصبر والقوة ،ولذلك نشأ
على البطولة والمحامد ،وأوحت إلٌه بالشدة والقوة ،فالحٌوانات أهم وسائل الحٌاة فً
الصحراء حتى أصبحت الناقة تنافس المرأة فً مكانتها من قلب الشاعر وفً حظها من
ذكره وتصوٌره.
ولذلك عظم البدوي كثٌرا من األشٌاء المحٌطة به فوهبها أسماء وصفات كثٌرة بدء
من الصحراء نفسها وكثرة األسماء تدل على عظم المسمى ولذلك فاضت األلفاظ والكلمات
المعبرة عن محٌط البٌئة الصحراوٌة ومحتواها ولذلك حفل األدب العربً الجاهلً فً
الصحراء بكثٌر من المعانً المتعلقة باألنواء واألمطار والجفاف والجدب والخصب والنبت
والصٌد والطرد والضعن والفرس والناقة ،لذلك كان للبٌئة أثر فً اللغة حتى لٌصبح تشبٌه
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النفس اإلنسانٌة بالقٌثارة توقع علٌها الطبٌعة ضروبا من األلحان واألنغام وهً رجع لما فً
البٌئة الطبٌعٌة من عوامل ومظاهر أكثر ما هً صدى لغٌرها من المؤثرات.
فالشعر الجاهلً تارٌخ سجل كل األماكن والصور فهو أصل األدب العربً وجذره
الذي منه نبت وفرّع وأزهر ،وقد أكثر معظم الشعراء من ذكر أسماء أمكان فً الصحراء
منهم امرئ القٌس ووردت فً أشعاره أسماء أماكن مثل( :الدخول ،حومل ،توضح ،المقراة،
سحام ،الهضب) ،وغٌرها.
ومن هذا المنطلق عالج العدٌد من األدباء والمفكرٌن أثر الصحراء فغً الشعر
الجاهلً ومن بٌن هؤالء نذكر سعدي ضناوي الذي ألّف كتابه أثر الصحراء فً الشعر
الجاهلً الذي تناول فٌه دراسة عن بٌئة الصحراء ،فتحدد معالمها وتتبع هذه المعالم فً
الشعر الجاهلً من األرض إلى الجو والسماء ،من المطر إلى الجفاف إلى الحر والقر ،كما
تتناول النبات والحٌوان وكٌفٌة تعامل البدوي معها.
وهً تتوقف أمام اإلنسان فً طبٌعته وطبعه ،وفً نمط حٌاته الذي فرضته البٌئة،
حٌاته المنفردة وحٌاة جماعته ،حٌاتً الحل والترحال...
وهً تتطرق إلى تصوراته وأفكاره وقٌمه ،وكذلك إلى رموزه ،رموز بشرٌة أو
حٌوانٌة أو جامدة ،وال تهمل الحدٌث عن معاناته الدائمة وآالمه ومظاهر شقائه ودون أن
تغفل أفراحه وآماله ومفاخره...كل ذلك من خالل الشعر الجاهلً وحده.
وإذا كان لهذه الدراسة من طابع ،فهو المنهجٌة القائمة على قاعدتٌن :وحدة
الموضوع واإلحاطة.
فموضوع كل فصل محدد بصورة واضحة ،وبالقدر الذي تسمح به الدراسة األدبٌة
المتكاملة فال تشابك وال استطرادات وال تعلٌقات خارجة عنه...قد نجد هناك بعض التكرار
فً استخدام الشواهد ،وهذا ٌعود إلى أن العربً ٌضغط ببٌته الشعري لٌحمله أقصى ما
ٌستطٌع ،فٌكون البٌت الواحد أحٌانا لوحة كاملة ،وفٌه غٌر معلم من معالم الحٌاة ،لذلك ٌغدو
الشاهد شواهد...
وهذا الموضوع المحدد ٌتم تناوله من معظم النواحً التً تطرق إلٌها الشعراء
الجاهلٌون ،مما ٌساعد على إبراز الصور الجاهلٌة بوضوح :هكذا ترتسم صورة للمناخ ،أو
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صورة لعالم النبات وأخرى لعالم الحٌوان ،كما تتكامل صورة اإلنسان ومالمح حٌاة الضعن
والحروب واألسفار ،وصورة المصاعب واألخطار.

3

بطـــاقـــة فّنيــــة للكتــــاب
أ -دراسة خارجية للكتاب:
 العنوان :أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً.
 تألٌف :سعدي ضناوي.
 تارٌخ النشر 01 :جانفً .1993
 الناشر :دار الفكر اللبنانً.
 النوع :ورقً ،غالف عادي.
 الحجم.17 x 24 :
 الصفحات 344 :صفحة.
 الطبعة.01 :
 المجلدات.01 :
 اللغة :عربً.
 دراسة صورة غالف كتاب أثر الصحراء في الشعر الجاهلي للدكتور سعديضناوي:
هً عبارة عن صورة الصحراء أي كثبان رملٌة كبٌرة وجوّ حار وجاف ،وهذا داللة
على أن الصحراء فضاء واسع ال ماء فٌه وال أنهار وال جداول كما أنه ٌحتوي على نباتات
صحراوٌة جافة مثل الصبار والشٌح واألشواك ،وصورة لنصف وجه رجل عربً جاهلً
قدٌم أسود البشرة ٌرتدي عمامة على رأسه لتقٌه من حر شمس الصحراء التً أمضى حٌاته
فٌها والتً أثرت على سلوكاته وأخالقه وعاداته تقالٌده.
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ب -بطاقة داخلٌة للكتاب (باطنٌة):
بدأ الكتاب بإهداء للدكتور "جبور عبد النور" ثم مقدمة الطبعة األولى ومقدمة للكتاب
وتوطئة.
 قسم كتابه إلى ثمانٌة فصول تتفرع إلى عناوٌن أساسٌة وثانوٌة. - 1موطن الشعر الجاهلي:
 المناخ. النبات.1

سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط.1993 ،1
4

بطـــاقـــة فّنيــــة للكتــــاب
 الحٌوان. - 2صفات البدوي في ترحاله:
 صفات عامة لإلنسان. التفصٌل فً صفات البدوي. حٌاة التنقل. النزوح والضعن. - 3مراحل أسفار البدوي:
 البدوي والسفر. من مالمح وأخطار السفر. النزول. توقٌت وساعة الرحٌل. - 4اإلطالل:
 معالم الطلل. الطلل والطبٌعة. وحً الطلل. - 5طابع الشعر الجاهلي:
 البدائٌة والشعر. المادٌة وضعف المنطق. اإلٌجاز. -موسٌقى ساذجة وفلذات وجدانٌة.
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موطه الشعر الجاهلي (المناخ ،النبات ،الحيوان)

أوال :موطن الشعر الجاهلً
إلى الشمال من الخط الذي ٌصل عمان ومهرة وحضر موت إلى الٌمن ،وإلى الؽرب
من األحساء ،وإلى الشرق من الحجاز ،إقلٌم واسع األطراؾ ،شاسع المساحةٌ ،شكل أكبر
قسم من الجزٌرة العربٌة.
هذا اإلقلٌم عبارة عن مرتفع ؼٌر متساوي السطحٌ ،عرض اختالفا شدٌدا فً تكوٌنه
وطبٌعته ومناخه ،تؽمر أكبر قسم منه الرمال مشكلة الصحاري تحٌط بإقلٌم نجد من جهات
ثالث:

1

 .1نجد :وفً ''نجد'' تأتلؾ البداوة والحضارة والسهل والجبل والقرى والمضارب،
وتترعرع الروح العربٌة األصٌلة ،فً شمالٌة أرض شمّر الخصب الذي ٌستمد مٌاهه من
جبلً ''اجأ وسلمى'' وهما موطن طًء تعرؾ به وٌعرؾ لها ،جبالن شامخان طالما وجد
العرب فٌهما رمزا للصالبة والصبر على الحوادث واألرزاء ،وطالما دارت حولهما
أساطٌر لهم وحكاٌات.
«وسهل نجد الفسٌح الذي ٌمتد بٌن الوشوم

وفً شرقٌة أٌضا جبال كثٌرة (الوشوم).

فً الشرق وحرة خٌبر فً الؽرب جبال شمر فً الشمال ٌسمى (القصٌم) ،والقصٌم .فً
اللؽة الرمل الذي ٌنبت الؽضا...وفً ؼربً القصٌم جبال أباد األسود واألحمر ».

2

 .2الصحراء الشمالٌة:
وٌفصلها عن نجد جبال شمر وطً ،وهً قسمان:
 القسم األول :وهو الشمالً ،بادٌة صلبة األرض تتخللها أودٌة تسٌل من الؽرب إلىالفرات أعظمها وادي حوران ،وفٌها واد كبٌر ٌسمى وادي السرحان ،وهو ٌسٌل من جبل
حوران صوب الجنوب والشرق حتى ٌنتهً إلى قرٌة الجوؾ ،وٌنبت على جانبٌه واحات
خصبة.
 والقسم الثانً :من الصحراء الشمالٌة ،وهو الجنوبًٌ ،تكوّ ن من صحراء النفوذ وهً«قفار متسعة ذات رمال بٌضاء وحمراء تسفٌها الرٌاح فتجعل منها كثبانا أو تالال تؽطً

 1د.سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط ،1993 ،1ص.17
 2عبد الوهاب عزام ،معهد العرب ،دار المعرفة ،مصر[ ،د.ط] ،1946 ،ص.75-74
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موطه الشعر الجاهلي (المناخ ،النبات ،الحيوان)

جزءا كبٌرا من شمالً الجزٌرة العربٌة».

1

 .3الدهناء :وهً أرض رملٌة حمراء تمتد من النفوذ شماال إلى الربع الخالً جنوبا
بشكل قوس ٌبتعد طرفاها الواحد عن اآلخر أكثر من  600كٌل...
وهذه األرض الرملٌة تشكل جباال ،وقد اورد ٌاقوت عن أبً منصور ،أنها من دٌار
تمٌم« :وهً سبعة أجبل من الرمل فً عرضها ،بٌن كل جبلٌن ،شقٌقة ».

2

 .4الصحراء الكبرى :تقع إلى الجنوب من نجد وإلى الشمال من حضر موت وشحر،
وبٌن عمان شرقا والٌمن ؼربا ،وهً صحراء مترامٌة األطراؾ وجهولة النواحً.

3

ثانٌا :المناخ
تقع الجزٌرة العربٌة كلها تقرٌبا داخل نطاق الحرارة القصوى الذي ٌطوق العالم فً
شهر ٌولٌه .وٌرد الجؽرافٌون هذا إلى أن قسما منها ٌقع فً منطقة الرهو المدارٌة ذات
الضؽط العالً والمطر القلٌل ،والقسم اآلخر فً حٌز الرٌاح التجارٌة الشمالٌة الشرقٌة
الجافة التً تزداد حرارتها كلما تقدمت إلى الجنوب.

4

 .1الفصول :ومن العرب من ٌسمً الفصل الذي تدرك فٌه الثمار ،وهو الخرٌؾ،
الربٌع األول ،وٌسمى الفصل الذي ٌتلو الشتاء وٌأتً فٌه الكمأة والنور الربٌع الثانً ،وكلهم
مجمعون على أن الخرٌؾ هو الربٌع.
 فتكون الفصول أربعة هً :فصل الربٌع (ٌقابله الخرٌؾ فً العرؾ) ثم فصل الشتاءٌتبعه الصٌؾ (ٌقابله الربٌع عرفا) ثم فصل القٌظ (وهو فصل الصٌؾ عرفا).

5

فٌورد األلوسً فً ''بلوغ األرب'' تقسٌما للسنة إلى أربعة أجزاء (أرباع):
أ .الربع األول من السنة ،الربٌع :ابتداؤه من تاسع عشر ٌوما من آذار وبعضهم ٌجعله
من عشرٌن ٌوما منه فٌتساوى حٌنئذ اللٌل والنهار.
ب .الربع الثانً ،الصٌف :ومن أنواعهٌ ،د سعد السعود وهو كوكبان أحدهما أنور من
اآلخر ،سمًّ بذلك ألن وقت طلوعه ابتداء كمال الزرع الذي ٌعٌش به الحٌوان من النبات.
 1عبد الوهاب عزام ،معهد العرب ،المرجع السابق ،ص.38
 2حتً وجبور ،تارٌخ العرب مطول ،ج ،1دار الكشاؾ[ ،د.ط] ،1958 ،ص.19
 3نفس المرجع ،تارٌخ العرب ،ج ،1ص.19
 4عبد الوهاب عزام ،معهد العرب ،دار المعرفة ،مصر[ ،د.ط] ،1946 ،ص8.122
 5د.سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط ،1993 ،1ص.22
 6المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،ص.25
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موطه الشعر الجاهلي (المناخ ،النبات ،الحيوان)

ج .الربع الثالث ،الخرٌف :ومن أنواعه'' :الشرطان'' وسمٌا شرطٌن ألن سقوطهما
عالمة ابتداء المطر واتصاله .ومنها «الثرٌا :سمٌت بذلك ألن مطرها عنه تكون الثروة
وكثرة العدد والؽنى».
ح .الربع الرابع ،الشتاء :ومن أنواعه« :الصرفة وهو كوكب وقّاد عنده كواكب طمس.
سمً بذلك النصراؾ البرد بسقوطه والحر بطلوعه ».
 .2الجدب:
لما كانت األبخرة قلٌلة المتصاعدة من البحر األحمر قلٌال ما تصل إلى منحدرات
الجبال الشرقٌة وإلى الصحراء ،فإن الرٌاح الموسمٌة الباردة ،فً أكثر األحٌان تسٌطر
وحدها على مٌدان الصحراء ،فتصول وتجول ؼارسة الفقر والجوع والقرد وتنتاب البالد
مواسم جفاؾ قد تستمر ثالث سنوات أو أكثر وتسمٌها العرب ''السنوات الشهب''.

1

 .3مظاهر الخصب :إن الجدب فً الصحراء ال ٌعود إلى ٌعود إلى طبٌعة تربتها فهً
إذا هً روٌت ،أخرجت عشبا ونباتا ٌساهم الحر والجفاؾ فً نموه بسرعة عجٌبة ،شأنه فً
ذلك شأن المناطق االستوائٌة ،إنما ٌعود الجدب إلى كون الصحراء أقالٌم واسعة مكشوفة
تتعرض ألشعة الشمس القوٌة دونما أنهار كبٌرة تخترقها فتسقً سهوال فٌها أو ترطب
جوها ،ودونما إحراج كثٌفة تلطؾ المناخ وتنشر الفًء والظل ،وٌبقى موردها الوحٌد هو
المطر.
وهكذا فإن السمة البارزة فً مناخ الصحراء هً الجفاؾ والحر والتطرق وعدم
االستقرار والبعد عن المساواة ،ذلك أن المطر ال ٌهطل دفعة واحدة على جمٌع أنحاء
الصحراء.

2

ثالثا :طبٌعة الصحراء ومناخها فً الشعر الجاهلً
 /1الحر والقر:
أ  -الحر والقر:
وهما أبرز المظاهر للمناخ المتطرؾ الذي اختصت به الصحراء ،وكالهما مالزم

 1حتً وجبور ،تارٌخ العرب مطول ،ج ،1دار الكشاؾ[ ،د.ط] ،1958 ،ص.20
 2المرجع السابق ،حتً وجبور ،ص.21
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الفصل األول

لقلة األمطار ولهبوب الرٌح القوٌة ،ال تسوق سحبا وال تحمل خٌرا ،إنما تجلب معها لظى
من نار أو بردا ال ٌطاق ،تحرق الزرع وتأتً بالعطش والجوع الذٌن ٌشتدان حتى ٌخرجا
باإلنسان عن إنسانٌته وٌجعاله ٌكفّر بالقٌم التً طالما فخر بها وحافظ علٌها ،فالحر والقر
هما سببا مباشرا فً الفقر فهما ٌجعالن األمل فً الحٌاة ٌتشبث بالقطرة من الماء وبما ٌعلق
بالقدور من آثار المرق.

1

ب -القرى وقت الشتاء:
وهو مفخرة البدوي ،كما قلنا بل مفخرة إنسانٌة ،ألن الحمد والثناء مهما ؼلت
قٌمتهما ،فهً لن تعادل ما ٌتطلبه هذا العمل من اقتناع بضرورة حرمان الذات فً سبٌل
اآلخرٌن ،ولقد رأٌنا العربً ٌستعد لهذه الفترة بتعوٌد نفسه البقاء على الطوى ،فحمل ألم
الجوع أهون عنده من عار ٌلحق إذا وهم بالبخل وادخار الزاد ،فالبادرة إذن إرادٌة
اختٌارٌة ،وألجل هذا تحبس النوق وال ترسل إلى المرعى لتكون دائما فً متناول الٌد فتنحر
لألطٌاؾ وللجٌاع.

2

ج -على هامش الحدب والقحط:
إن الحٌاة فً الصحراء تقتضً التقهم الحقٌقً لطبٌعتها ،فالجدب ٌحدد البدوي فً كل
سنة ،وقلة الزاد قد تفتك به دوما ،وعلٌه أحد أمرٌن :إما ٌختزن مؤونته ألٌام الشدة وإما أن
ٌعتاد القلّة وٌروّ ض نفسه على الجوع ،والوسٌلة األولى ال تكون إال فً الحٌاة المستقرة وال
سبٌل إلى حمل الزاد فً كل حل وترحال.
لذا فإن البدوي الكرٌم األنؾ الذي ٌأبى أن تذل نفسه بسبب جوعٌ ،ختار حٌاة
التقشؾ ٌرتضٌها لنفسه وٌفخر بها واجدا فٌها رمزا لألنفة وسبٌال للكرم ،إذ أنه ٌعطً زادة
الخاص لضٌفه حٌن ٌقل الزاد.

3

 /2األمطار والغٌوم والموارد:
ما من مكان فً الجزٌرة العربٌة ٌظهر فٌه دور إنعاش الحٌاة .فاألمطار هً التً
تحرر األراضً الشاسعة من القشرة المعدنٌة والفضالت الملحة التً تتجمّع خالل فترات

 1هنري لمنس[ ،د.ط][ ،د.ت] ،ص.148
 2سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط ،1993 ،1ص.34
 3نفس المرجع ،سعدي ضناوي ،ص.38
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الفصل األول

الجفاؾ ،وهً تخلّص النباتات واألشجار من نجارها ومن الؽشاء الملح الذي ٌكسوها.

1

أ .الماء والموارد:
عنً البدوي الشاعر بوصؾ الماء وموارده ،كما عنً البدوي عموما بالبحث عنه
والتعرؾ إلى أماكنه والموارد إما أن تكون ماء سطحٌا ٌسٌل على وجه األرض ،أو ماء
مجتمعنا فً حفرة أو بئر ،ومن المعانً التً استوحاها البدوي من الماء ،معنى القرارة
والتدفق ،مع أن البدوي ال ٌجد فً صحرائه نهرا صاخب األمواج وال شالالت تتساقط ،إنما
كل ما شاهده دالء تستخرج الماء من البئر ثم تفرؼه فً جدول ال ٌلبث أن ٌنقله إلى الزرع،
وٌحلو للشاعر الجاهلً أن ٌشبه الدموع فً ؼزارتها بهذا الماء وبماء األنهار الصؽٌرة ال
ٌنقطع.
صبُّ من الدالء تمألها وتفرؼها ناقة
''قرهٌر بن أبً سلمى'' ٌبكً بدموع كأنها َت ْن َ
ذلّلها سقاء النخٌل:
َكأَنَّ عٌنً فً ؼربً مقتلة

من النواضج تسقً جنة سحقا

تمطو الرشاء فتجري فً ثِناٌتها

من المحالة سقٌا رائدا قلِقا

2

ب .على هامش الورود:
إن الموارد مراكز مهمة فً عالم الصحراء ،ولٌس الشاعر وحده الذي ٌؽشاها،
فٌصفٌها وٌستمد منها صوره ،إنما هً مواطن للحٌاة ،تطوؾ بها وتجري عندها قصص
وحكاٌات وتتجلى لدٌها خفاٌا نفسٌة وخبرات ،كما أن للورود سننه التً أقرّها المجتمع
البدوي وسار علٌها.

3

ج .السحب:
ومن السحاب ما ٌمتد حتى ٌؽطً السماء كثٌفا متواصال ال فرجة فٌه ،وٌتراكب
بعضه على بعض حتى ٌخٌل للناظر إلٌه أنه ٌتطلع إلى جبال شامخة القمم تجللت بالبٌاض
تارة ،وبالسواد أخرى ،وهذا السحاب المتراكم ممطر عادة ،فهو ٌدوم فوق المكان وٌسقٌه
بوابل ؼزٌر من مائه.

4

 1نفس المرجع ،سعدي ضناوي ،ص.42
 2دٌوان زهٌر بن أبً سلمى ،دار بٌروت ودار صادر[ ،د.ط] ،1960 ،ص.40
 3المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،ص.50
 4المرجع نفسه ،سعد ضناوي ،ص.50
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الفصل األول
د .الجاهلً والسحب:

مرور السحاب فً سماء الصحراء حدث مهم ألنه ٌحمل ''الؽٌث'' ،والحٌاة .والبرق
ٌبشر بقرب المطر ،وشوق البدوي إلى الخصب ٌتجمّع كله حٌث ٌرى برقا ،فٌأخذ بالتأمل
والترقب وبناء اآلمال البعٌدة علٌه ،والشاعر الجاهلً ٌحتفل بذلكٌ ،دعو أصدقاؤه إلى
االحتفال ،وال ٌترك الفرصة تفوته وال أي عائق فً الدنٌا ٌسلبه لذة تلك الرؤٌا ،فهو ٌبالػ
فً وصؾ اتصال السحب وتكاثفها.

1

هـ -األمطار:
وأكثر ما ٌتعرض الشاعر لوصفها أثناء حدٌثه عن الطلل وما أصابه من خٌر ،وأثناء
وصفه للثور الوحشً فٌجعل وابال ٌفاجئه فال ٌعرؾ أٌن المفر حتى ٌدفن رأسه فً أصل
شجرة أو خلؾ هضبة من الرمال ،ومع هذا فإن الشعر الجاهلً تعرض لوصؾ المطر
وصفا هو ؼرض لذاته ال دافع له وال هدؾ سوى ما شعر به قائله من لذة لرأٌاه.

2

و .المطر:
إن الطبٌعة كاألنثى ترٌد الزٌنة رونقها وتضفً علٌها الرقة جماال ،وهً تعرؾ دائما
أن تكون مؽناجا ،حتى فوق رمال الصحراء ،لئن كان داللها هناك بدوٌا ساذجا ٌكتفً
بتر ّدي إكلٌل من الخضرة تزٌّنه بعض األعشاب فإنه ،بال شك ٌأخذ بمجامع القلوب .وأهم
دور للمطر هو تحرٌر األرض من ؼشاء الملوحة الذي ٌكسوها وؼسلها بالماء الؽزٌر وكل
ما فٌها ٌنشط إلى الحٌاة.

3

وٌقول طرفة بن العبد واصفا الربٌع الخصب الذي علم المرتفع والمنحدر:
لعبت ،بعدي ،السٌول به
فالكثٌب معشب أنؾ

وجرى فً رٌّق ِرهمه
فتناهبه فمرتكمه

4

رابعا :حول العطش والسقٌا
إن الشرب عملٌة عادٌة ،ولكنه متعة وٌسبب لذة إذا سبقه عطش شدٌد ،ولقد عطشت
الصحراء بل ما فٌها فرمضت رمالها وسال لواب الشمس من فضائها ،وتململت أفاعٌها،
 1المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،ص .56 -54
 2انظر إلى فصل الطالل.
 3هنري لمنس ،ص.149
 4دٌوان طرفة بن العبد ،دار بٌروت ودار صادر[ ،د.ط] ،1961 ،ص.84
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الفصل األول

وصرّت جنادبها وشوٌت مهاها ،وصلّت حناٌا القطا حتى إذا وصلت إلى مورد تهالكت وقد
نفذت منها قوة التجلد ،والصبر التً جعلتها تطٌر األٌام واللٌالً على أمل الورود ،ولعله ال
شًء ٌمثل قٌمة الماء للعطشان كأبٌات الشنفري ٌصؾ القطا تتساقط على الماء متهافتة
تسبقها أذقانها وحواصلها إلٌه ،فولّد العطش عند البدوي عقدة نفسٌة راحت مالمحها تتجلى
فً الكثٌر من أقواله وأفعاله ،فهو كابوس الصحراء المخٌؾ فٌشكل خطرا ال ٌستطٌع له
اإلنسان دفعا ،فال طالما اقتتلوا البدو على الماء ،والمنتصر هو الذي ٌأتً إلى الماءٌ ،قوله
طرفة بن العبد:
إذا ابتدر القوم السالح وجدتنً

كنٌعا إذا ُبلّت بقائمه ٌدي

1

خامسا :النبات
الصحراء تعبٌر نباتً ،تعنً افتقار اإلقلٌم للحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة ،ولٌس معنى هذا
الفقر التام ،فال شك فً أن هناك حٌاة نباتٌة وحٌوانٌة فً الصحراء.
ولكن النبات لٌس من الؽنى والتنوع بحٌث ٌكوّ ن ؼطاءا نباتٌا .وهو ال ٌتع ّدى األنواع
الصبارٌة والشوكٌة واألعشاب الخشنة المتناثرة والنباتات التً تتحمل الجفاؾ ،فهً تتوزع
فً بطون األودٌة ،أما فٌما عدا ذلك فال تقوم حٌاة نباتٌة أو حٌوانٌة إال حول عٌون الماء
واآلبار أو المٌاه الجارٌة.

2

 .1النبات فً الشعر الجاهلً:
إن النبات على أنواعه ،حفل به الشعر العربً سواء منه المخضر الٌانع أو الحمضً
والشوكً ،ولقد عنً الجاهلً بذكر الفوائد التً ٌجنٌها من بعض النباتات ،كما عنً بوصؾ
بعضها اآلخر ،وصؾ المتأمل المعجب ،ولعل أكثر ما ورد فٌه الكالم على النبات هو
الحدٌث عن الحٌوان واألوابد ،فأول صورة حقٌقٌة لحٌاة الصحراء هً صورة الهوادج
تتهادى على الرمال ،إذ ترمز للتنقل الدائم الذي ألفه البدوي.
والواقؾ على مرتفع ٌراقب القافلة تبتعد روٌدا روٌدا خلؾ الكثبان ترتسم فً خٌاله
صورة األشجار الضخمة تزحؾ وتبتعد.

1
2
3

3

دٌوان طرفة بن العبد ،المرجع السابق ،ص.38
سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط ،1993 ،1ص.70
المرجع نفسه ،ص.71
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الفصل األول
 .2النبات فً استعمال البدوي:

أ .مأكل – التمر :التمر إلى جانب لبن اإلبلٌ ،كوّ ن وجبة العائالت الؽنٌة فً
الصحراء ،والتمر مع لحم اإلبلٌ ،كوّ نان كل ما فً ؼذاء البدوي من مواد صلبة.

1

ب .صباغ ودباغة :الورس ،وهو نبات كالسممٌ ،صبػ به ولونه كالزعفران ،بصفرته
تشبّه أشعة الشمس المتأللئة على رمال الصحراء فً قفر موحش ،بٌنما ٌستعمل الشث
للدباؼة.

2

ج .وقود :تصلح أشجا البادٌة وقودا فتعطً نارا قوٌة وٌكون ذلك فً الفضا ذي الخشب
3

الصلب.

د .أدوات :كان البدوي ٌحاول أن ٌجعل نفسه زادا إذا اجتمع على لحم من صٌد كثٌر،
فٌنضجه وٌؽمسه بالملح وٌتركه ٌجؾ على صحائؾ من ورق الؽار.
وٌستعمل السواك المقطوع من شجر األراك الخوار العود لتنظٌؾ األسنان ،وٌستخدم
شجر العرعر الضخم فً صنع السقائؾ ،وهً األلواح العرٌضة التً تسقؾ بها الخٌمة.
وهكذا كان الشاعر الجاهلً شدٌد التأثر بالطبٌعة واإلفادة من مواردها الضئٌلة التً
تق ّدمها له.

4

سادسا :الحٌوان
وهو اآلخرٌ ،خضع لقانون التطور فً خط حفظ النوع ،القانون الذي ٌجعل األنواع
تنقرض إذا لم تستطع التكٌؾ مع البٌئة.
وفً براري الصحراء تكثر الحٌوانات الوحشٌة ،وٌمتاز حٌوان الصحراء بأنه إمّا
سرٌع العدو وإمّا صبور على الجوع والعطش لكنه إذا طعم أكل حتى شبع وشرب حتى
روي وٌختزن طعامه ،مثل الجمل الذي ٌختزن شحمه فً سنامه.

 1سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،المرجع السابق ،ص.76
 2عروة بن الورد (المجانً الحدٌثة ج ،1ص.)23
وبٌض خفاؾ فً ذات لون مشهّر
نطاعن عنها أول الخٌل بالقنا
وٌوما بأرض ذات شث وعرعر
فٌومها على ؼارات نجد وأهلها
 3أوس بن حجر ٌصؾ السهام (الوصؾ فً الشعر العربً ص.)295
كجمر الفضا فً ٌوم رٌح تزٌّال
تخٌّرن أنضاءا ور ّكبن أنصال
 4سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،بتصرؾ ،ص.78
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- 1أنواع الحٌوان وتج ّمعه:
هناك من ٌعٌش منفردا أو فً جماعات قلٌلة كاألسود والذئاب والضبع ،وهً
الوحوش المستقرة فً أماكنها إجماال.
وهناك حٌوانات تعٌش جماعات ،وتلك هً األوابد التً تؽتذي باألعشاب وتضطرها
ظروؾ المناخ من جدب وجفاؾ إلى االنتقال من مرعى إلى آلخر.
وهً تشكا قطعانا كبٌرة كبقر الوحش والضباء وحمار الوحش.

1

- 2حٌوان الصحراء فً الشعر الجاهلً:
كان الشاعر الجاهلً على احتكاك دائم بحٌوان الصحراء تما كاحتكاكه بالناس،
فالحٌوان كان بالنسبة له إلٌه مصدر وحً أشد ؼزارة وأقرب إلى نفسه.
فالجمل بالنسبة إلى البدوي ،أعظم الحٌوانات نفعا ،لواله لما كانت البادٌة صالحة
للسكن ،فالجمل هو الذي ّ
ٌؽذي اإلنسان ،وهو أداة انتقاله ،وهو الذي ٌتبادل السلع بواسطته،
وهو وحدة قٌاس لمهر العروس ،ودٌة القتٌل ،وأرباح المٌسر وؼنً السٌد.

2

وقد التقط البدوي مالمح للجمل كانت له وسٌلة تعبٌر مادي عن أفكاره ،ومن الصور
التً ٌوحً بها اسم الجمل ،صورة الشاة التً التوى عرق فً ساقها أو فخذها ،فهً تمشً
خظالنة ،والشاعر ٌشبه بمشٌتها ،سٌر الحانق المؽتاظ ،وذات البوّ توحً بمعنى نفسً عمٌق
فهً ناقة ذبح ولدها أو مات وحشً لها جلده فهً تهفو إلٌه وتخاؾ علٌه وتد ّر لبنها وبكلئها
للجلد المسلوخ عنه ،الٌابس المشققٌ ،عبر عن لوعة من ٌفقد عزٌزا ثم ٌمتسك ببقاٌا ال تؽنً
شٌئا محاولة ارفض التسلٌم بالخبر المفجع.
لقد تحدثنا بقلٌل من التفاصٌل عن الجمل لما كان له من تعلّق مباشر بالعربً
وبشعره ،فقلد حفلت الصحراء بسائر الحٌوانات قد تكلّم عنها الجاهلً ،ولع ّل أهم حٌوان بعد
الجمل بالنسبٌة إلى البدوي ،هو الفرس ،ولقد عرؾ لهذا الحٌوان قٌمة خاصة ،فهو لسرعته
وسٌلته للدفاع عن العائلة أو النجدة أو للهجوم ،أو للهرب إذا وقع فً أزمة ،لذا فإ ّنه فضّله
على األوالد والزوجة.

 1سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص ،80بتصرؾ.
 2نفس المرجع ،ص – 83 -81بتصرؾ.
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موطه الشعر الجاهلي (المناخ ،النبات ،الحيوان)

وللكالب قٌمة عند البدوي ،فهً تنبح لتنبهه إلى قدوم العدو والؽرٌب ،فهً كذلك
عون له على صٌده ولقد أكثر من وضعها فً هذا العمل.
كما أن ذكر الحمار الوحشً والثور والنعامة ووصؾ الذئب ،كل هذه الحٌوانات
كانت وسٌلة للوصول إلى بٌان سرعة الناقة أو الفرس.
لذلك فإننا نكتفً بهذا القدر من الحدٌث عن الحٌوان ،مذ ّكرٌن أن البدوي ال ٌنً
ٌستقً من الطبٌعة نماذج لف ّنه ،ووحٌا لمعانٌه ،حتى حفل شعره بمظاهرها ومعانٌها
ولوحاتها.

1

1

المرجع السابق ،ص -92 -84بتصرؾ.
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اإلنسان ٌخضع للمؤثرات نفسها ،ونجد لها فً تكوٌنه أصداء شبٌهة بم نجده همد
الحٌوان والنبات ،إال أنه لٌس مثلهما مجموعة غرائز وأعمال آلٌة :إنه ٌتالءم مع البٌئة،
ٌحاول جاهدا أن ٌغٌر ما ٌستطٌعه فً ظروفه لجعله مناسبا لطاقاته ،ولٌؤمن أكبر قسط من
الراحة.

1

أوال :صفات عامة
ٌقول النعمان المفاخر العرب على غٌرهم من الشعوب:
فأما عزها ومنعتها ،فإنها لم تزل مجاورة آلبائك الذٌن دوّ خوا البالد ووحّدوا الملك وقادوا
الجند ،لم ٌطمع فٌهم طامع وال ٌنلهم نائل ،حصونهم ظهور خٌلهم ومهادهم األرض
وسقوفهم السماء و ُج ّنتهم السٌوف وعدتهم الصبر...
 وأما حسن وجوههما وألوانها فقد ٌعرف فضله فً ذلك على غٌرهم من الهندالمنحرفة والصٌن المنحفة والترك المشوهة...
 وأما أنسابها وأحسابها فلٌست أمة من األمم إال وقد جهلت آبائها وأصولها وكثٌرا منأولها حتى أن أحدهم لٌسأل عمن وراء أبٌه دنٌا فال ٌنسبه وال ٌعرفه.
 وأما حكمة ألسنتهم ،فإن هللا تعالى أعطاهم فً أشعارهم ،ورونق كالمهم وحسنهوزنة قوافٌه.
 وأما دٌنها وشرٌعتها ،فإ ّنهم ٌتمسّكون به حتى ٌبلغ أحدهم من نسكه بدٌنه أن لهمأشهرا حرما وبلدا وبلدا وبٌتا محجوبا ٌنسكون فٌه مناسكهم...

2

ثانيا :التفصيل في صفات البدوي
إذا حاولنا أن نتلمس أهم الصفات الضرورٌة للبدوي فً عمله الٌومً وحٌاته ،فقد
امتاز بالضمور وخفة الحركة ،وفً هذا النوع تكون الغلبة لإلسراع وقد امتدح الجاهلٌون
الخفة والنشاط وفخروا بضمور الجسد وقلة اللحم كما افتخروا بقوة الساعد واحتقروا كثرة
الشحم ألنه دلٌل على التقاعس والجبن.
واتصف كذلك بالخشونة وجفاء الطبع وهً صفة أكثر األعراب المتب ّدٌن الذٌن
ٌنفرون من الحضر وٌبتعدون عنه طالما تن ذلك بإمكانهم حتى تكاد تنقطع الروابط بٌنهم
 1كارل نال لنو ،تارٌخ اآلداب العربٌة ،ج ،1دار المعارف[ ،د.ط] ،1954 ،ص.93
 2سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط ،1993 ،1ص.95 -94
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وبٌن عالم اآلخرٌن ،وقد ذكرهم القرآن وأشار إلى جفاء طبعهم وانغالبهم على األفكار
الجدٌدة فً كثٌر من آٌاته{ :األَعْ َرابُ أَ َش ُّد ُك ْفرً ا َو ِن َفا ًقا َوأجْ َد ُر َأال ّ ٌَعْ لَمُوا ُح ُدو َد َما أً ْن َز َل َ
هللا ُ
لى َرسُولِهَِ ،و َ
هللا ُ َع ِلٌ ُم َحكٌِ ُم}
َع َ

1

كما تمٌز بتناقض الطباع والتطرف وكذا القوة ،وهذه األخٌرة قد أصبحت مثال أعلى
تصب عنده كل تصرفاته ،وتنبع منه كل فضائله ،ذلك أن الحٌاة عسٌرة شاقة واإلنسان
ٌواجه الطبٌعة فً كل لحظة بجمٌع أخطارها وتقلباتها.
كما أن عقدة القوة قد سٌطرت على ذهن البدوي وعلى نفسٌته وقادته إلى التطرق فً
كثٌر من تصرفاته ومثله ،وإلعجابهم بالقوة أعجبوا بالشجاعة ألن الشجاع قوي القلب ثابت
الجنان ،شدٌد الثقة بقدرته وطاقته والشجاعة سمة لسكان الصحراء.

2

ّ
لمؤثرات
كما توفرت العاطفة وهناك من تط ّرفت فٌه ،فما هً سوى استجابات نفسٌة
هً فً األصل خارجٌّة وللبٌئة أثر فً طابع عواطف الشعوب بٌن الهدوء والبرودة،
والتوفز والعنف.
كما اتسموا بقوة المالحظة والذكاء وذلك بسبب الحٌاة فً الصحراء بالتنقل بٌن
مفاوزها وقفارها سعٌا وراء ماء وكأل ،أو طلبا لبعٌر شرد أو تتبعا ألثر عدو هرب.
كما انه اتصف بالبدائٌة والبداوة باعتبارها جنسا من أجناس البشر ال ٌزال على
حالته إلى الٌوم ،كما كان باألمس ،وكما سٌكون بالغد ،بحٌث أن نمط ثقافته ال ٌتغٌّر أبدا،
فهو ٌعٌش كما عاش أجداده.
ومن صفاته أٌضا العصبٌة والتمسك بالنسب ،فاالنتساب إحدى ضرورات الحٌاة،
ٌعرّف المرء على أقربائه وٌع ّرفهم علٌه ،ثم صار مجاال للفخر بشرف األصل ونقاء الدم.
وقد اتصف البدوي بحبه لصحرائه وعلى تفضٌل حٌاة التنقل واألخطار فٌها وكره
االستكانة وما ٌتبعها من أعمال الزراعة والصناعة.

3

ثالثا :حياة التنقل (حياة لرعي المتقلقلة)
الصحراء التً ٌعٌش فٌها البدوي ضٌّقة الموارد ،وساكنها بحاجة دائمة إلى المسٌر
من مرعى إلى مرعى ومن بلد إلى آخر بسبب الجوع والعطش أو ضرورة من إنسان أو
 1سورة التوبة ،اآلٌة.97 ،
 2سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص  -119 -96بتصرف.
 3سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص ،137 -120بتصرف.
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شًء ،وهذا التنقل سبب الفراق بٌن األقارب وبٌن األحباب ،حتى إذا انتشروا فً البالد
البعٌدة عاد السفر ٌجمع الشمل وٌشد خٌوط المحبة.
إن الثروة الوحٌدة فً الصحراء هً الماشٌة ،فالسهول القاحلة تحول دون نمو الثروة
اإلنتاجٌة ،فٌما عاد قطعان الغنم واإلبل ،بل إ ّنها تح ّد من نموّ هذه القطعان نفسها ،نظرا لقلة
ما تق ّدمه لها مراعٌها من غذاء ،وهكذا انحصرت حٌاة البدو ،دون تد ّخل منهم ،فً الرعً،
ما دامت الموارد الطبٌعٌة التً لدٌهم قد حصرت ثروتهم فً هذه القطعان.

1

واإلبل هً أقدر المواشً على تحمل حٌاة الجفاف وعلى الصبر والعطش والجوع

،2

فحٌن تجفّ األرض وتٌبس المراعً وال تعود تكفً لسد الحاجةٌ ،تطلّع البدوي إلى السماء
منتظرا الفرج ،إال ّ أنّ الغٌوم قد تمر به دون أن ٌصٌب منها وطره ،فٌٌمّم وجهتها وٌعٌّن
مكان هبوطها ثم ٌشرع فً محاولة الوصول إلٌه.

3

 الحروب والغزواتولها أسباب اجتماعٌة ونفسٌة واقتصادٌة:
أما السبب االجتماعً فٌنتج عن طلب الثأر حٌن ال ٌكتفً الموتور بقتل الواتر وفً
هذه الحالة تشعل نار الحرب.
ومن األسباب النفسٌة ترتبط بعقدة القوة وشدة التوفز اللتٌن تطبعان شخصٌة البدوي،
فٌكون ظلم وإلباء الظلم ،وٌثٌر التحقٌر تعلقا بالكرامة وأنفة من الخضوع.
أما الدوافع االقتصادٌة فكانت بسبب الفقر ،مما جعلهم ٌتنازعون من أجل البقاء على
أرض قلٌلة الخٌرات نادرة العطاء ،والتنازع على الحدود بٌن قبلتٌن متجاورتٌن سبب
تضخم العدد والعجز عن سد موارد الطبٌعة فتوسع القبٌلة حدودها فتكون مناوشات تافهة
تنتهً بحروب طاحنة ٌسجلها الشعراء.

4

ٌ 1وسف خلٌف ،الشعراء الصعالٌك ،دار المعارف ،مصر[ ،د.ط] ،1959 ،ص.138
 2حتً وجبور ،تارٌخ العرب مطول ،دار الكشاف[ ،د.ط] ،1958 ،ص.26
 3هنري لمنس ،ص.21
 4سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،135 -131 ،بتصرف.
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الفصل الثاني
رابعا :النزوح والضعن
 -النزوح:

ونقصد به ترك الدٌار نهائٌا غٌر عودة بسبب سوء تفاهم بٌن سكانها أو ملل لنوعٌة
الحٌاة أو حروب.

1

- 1النزوح الجماعي:
الحركة الكبرى فٌه نزوح من الحواضر إلى البادٌة أو أطرافها ،كالقطانٌن أو عرب الجنوب
الذٌن نزحوا من مراكز الحضارة فً الٌمن ،وذلك إثر تبدد تلك الحضارة تحت تأثٌر عوامل
طبٌعٌة وإنسانٌة واجتماعٌة واقتصادٌة.
- 2النزوح الفردي :وله أسباب متعددة
أ  -النقمة والتبرمٌ :ترك الفرد عشٌرته وقومه ألنه ٌتخلى عنهم أو ألنهم ٌتخلون عنه.
ب -الخلع :وهو مظهر كثٌر االنتشار وقد ساهم فً نشره ما كان علٌه أساس النظام فً
مجتمعهم من العصبٌة ،وهذه األخٌرة هً من تمنح الفرد قوة االستمرار فً الحٌاة وتحمٌه
من االعتداء علٌه.

2

 الظعنفالظعن هو سفر لفترة من الزمن ٌنتهً بانتهائها وٌعود المسافر بعد ذلك إلى موطنه األول،
والظعن هو اآلخر ٌكون جماعٌا وفردٌا.
- 1الظعن الجماعي:
هو انتقال العشٌرة أو القبٌلة برمتها من مكان إلى آخر ألحد هدفٌن :االنتجاع أو الغزو،
فٌقول األزهري« :المحضر عند العرب المرجع إلى إعداد المٌاه ،والمنتجع :المذهن فً
طال الكأل ،وكل منتجع مبدى ».

3

- 2الظعن الفردي:
وهو أن ٌترك الفرد قبٌلة لفترة تطول أو تقصر ،إنما ٌعود فً نهاٌتها إلى أهله
وقومه ،وتختلف نوعٌة هذه األسفار مع نوعٌة الدوافع إلٌها وأبرزها :طال الثأر ،وطلب
الغنى ،فطلب الثأر سبب اجتماعً مهم للظعن الفردي فهو ٌعتبر سنة فً مجتمع الصحراء
 1ابن منظور ،لسان العرب.
 2المرجع نفسه ،سعد ضناوي ،ص.139 -135
 3ابن منظور ،لسان العرب.
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الفصل الثاني

بسبب ارتكاب جرٌمة لها تقٌم حدود الثأر .أما طلب الغنى فٌكون بسبب الفقر فً كل شًء
فً موارد الطبٌعة وفً وسائل الراحة والرفاهٌة والمشارٌع الكبرى وما إلى ذلك.
ولعل أبٌات حاتم الطائً أجمل ما ٌتمثل به فً هذا المكان ،ففٌها العطاء وفٌها التقلب
بٌن الغنى والفقر وفٌها تواضع المتم ّكن وكرامة المقصّر.
غنٌنا زمانا بالتصعلك والغنى
فما زادنا بأوا على ذي قرابة

وكل سقاناه بكاسٌهما الدهر
غنانا ،وال أزري بأحالمنا الفقر

1

وهكذا ،فإن الدهر ال ٌعطً ال ٌعطً إال لٌأخذ ،وبٌنا ترى السٌّد مطاعا آمرا ناهٌا،
ٌعطً فٌغدق وٌستبعد النفوس ،تراه فجأة فً الحضٌض مع السوقة ،فتبّا لهذه الدنٌا ال تق ّر
على قرار.
التصعلك هو عمل الصعلكة من قبل هاو ال محترف ،ولفترة محدودة ،فإذا ما أصاب
غنى ،عاد سٌرته األولى إنسانا محترما ،سٌدا فً قومه كرٌما مع اآلخرٌن.
وأشهر من تصعلك من أسٌاد العرب حاتم الطائً ،الذي كان ٌهب أمواله وقد ٌرهن
نفسه من أجل الضٌف.

2

بسبب هذا كله اعتقد البدوي أن الخٌر فً السفر ،وأن الخٌل معقود بنواصٌها الخٌر
وأن من طلب الغنى علٌه أن ٌسعى فً األرض والسفر سبٌله الوحٌد.

 1حاتم الطائً (العقد الفرٌد ،ج ،1ص ،)29و(المجانً الحدٌثة ،ج ،1ص ،)303والشعراء والفرسان ،ص.103
 2راجع بٌتً ،حاتم الطائً ،ص.159
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أوال :السفر مثل أعلى

أصبح االنتقال فضٌلة معترف بها ورمزا لعلو الهمة وكبر النفس ،إذ ال ترضى
بالقلٌل وإذ تضع نصب عٌن العربً مشارٌع كبٌرة ألعمال ضخمة رائعة.
وٌجعل امرإ القٌس السفر إحدى الخالت األربع التً ٌفخر باالنصراف إلٌها مع
اللهو والصٌد وش ّم الغادة الحسناء ،ركوب اإلبل وسوقها متنقال من قفر إلى قرٌة .ومدح
الشعراء كذلك السٌر الطوٌل واتخذوه دلٌال على بعد الهمة والقدرة على الجلد وتحمل
المشقات التً تهزل اإلبل وتحفً أخفافهاٌ ،قول امرإ القٌس:
ومنهنّ نصّ العٌس واللٌل شامل
خوارج من برٌّة نحو قرٌة

ٌنممن مجهوال من األرض بلقها
ٌج ّددن وصال أو ٌرجٌّن مطعما

1

ثانٌا :مع البدوي فً أسفاره
- 1الطرٌق:
لم ٌكن فً الصحراء الرملٌّة طرقات ،إنما على أطرافها وعلى القفار الصخرٌة أو
الرسوبٌة تتالى اإلقدام واألخفاف على درب معٌّن فتعبّده لكثرة استعماله وٌظهر واضحا
الختالفه عن سائر األرض التً لم تدس ،وقد ٌطول الطرٌق وٌمتد إلى األفق البعٌد فً
مساحات شاسعة ،فٌحاول البدوي جهده السٌر على الطرٌق الواضح ،فٌسوق ناقته وٌقسو
علٌها مكلّفا إٌّاها سٌر الهاجرة.

2

ومن أنواع الطرق ٌوجد الواسعة العرٌضة وهً التً ٌسٌر علٌها الكثٌر من الناس،
وهناك الضٌّقة وٌكون اجتٌازها تجربة صعبة وتسمى المؤزق وهناك أٌضا الطرق المستوٌة
وهً الدٌموم ،أما العروض وهً طرٌق فً عرض الجبل ،ترمز إلى القوة والمنعة.

3

- 2المفاوز القفار:
أ  -مٌدان فخر :لم ٌكن البدوي ٌسافر دائما على طرٌق واضح ظاهر محدود المعالم ،لذا
كان ٌهدف هذه المغامرات من باب الفخر بالنفس ،بقوة الجسد وقوة القلب.
ونستطٌع أن نقسم سكان الصحراء إلى فئتٌن :إحداهما اعتدت المخاطر وتم ّرست
 1حسن السندوبً ،شرح دٌوان امرإ القٌس ،المكتبة التجارٌة الكبرى[ ،د.ط] ،1959 ،ص.130
 2مصطفى السقا ،مختار الشعر الجاهلً ،ط ،1948 ،2ص.320
تتبّع أفٌاء الظالل عشٌة على طرق كؤنهنّ سبوب
 3سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص ،168 -167بتصرف
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بها ،والثانٌة هابتها وابتعدت عنها.
ب -صور ومشاعر:
 -الدّو ٌّة:

هً الفالة المقفرة تتردد فٌها األصداء وتدوّ ي األصوات والدوٌة ٌطول عهدها بالناس
وبالماء وٌغبّر لونها ،تتماٌل فٌها اإلبل مع كل ما عرفت به من صبر على الجوع والعطش.
 ال ّتنوفة:ٌجتازها البدوي إكراما لعٌون محبوبته ،فٌُد ّل علٌها وٌذ ّكرها بالهول الذي جشمه وبما
ٌستحقه بذلك من التفاتها إلٌه واهتمامها به.
 الخرق:وهو اآلخر ٌعترض سٌره إلى محبوبته ،فٌد ّل علٌها باجتٌازه وٌفخر.
 الدٌمومة:األرض الواسعة كؤنما سمٌت بذلك ألن السراب ٌدوم فٌها فٌكون اجتٌازها عمال
بطولٌا ومفخرة.
 الٌهماء:وهً رمز للتٌه ومؤوى للجن تقٌم فٌه حفالت وأعراشا ،وتسمع أصواتا غرٌبة
مترددة فً جوانبها.

1

ثالثا :المصاعب واألخطار
غدا السفر مثال أعلى فً عالم الصحراء نظرا للمصاعب التً ٌجشمها اإلنسان
واألخطار التً ٌتعرض لها فً كل رحلة وسفر منها ما هو خارجً ومنها ما هو داخلً.
- 1طبٌعة األرض:
األرض السهلة الخالٌة من الحصى والحجارة والرمال ،حٌث ٌحلو الخبب ،وٌجمل
السٌر والنزول ،فهً نادرة تكون فً األودٌة واألرٌاف ٌتغ ّنى بها البدوي.
أما أكثر السٌر فً الصحراء ٌكون على أرض صلبة حٌنا ولٌنة حٌنا آخر ،وفً كلتا
الحالتٌن تمتنع علٌه وتعصاه.

1سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،المرجع السابق ،ص.174 -169
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ومنها األمعز وهو المكان الصلب الكثٌر الحصى ٌصعب السٌر علٌه ومن الصمّان
الصلب الذي ٌلقى المسافرون صعوبات فً اجتٌازه فٌتنقلون إلى الوعساء اللٌنة فتغوص
أقدامهم فً رمالها وتكون رحلتهم فً غاٌة المشقة.

1

- 2اللٌل والنعاس:
ٌكثر الشاعر الجاهلً فً وصف اللٌالً المعتمة وٌتفنن فً عرض ما ٌبذله من جهد
فً متابعة السٌر حٌنذاك.

2

- 3االدالج والتهجٌر:
االدالج والتهجٌر ٌتساوٌان ،أو ٌكادان ،مشقة وجهدا ،ونرى البدوي ال ٌذكر أحدهما
مفاخرا حتى ٌتوصل إلى اآلخر ،كما ٌرتبط االدالج بمعانً الخوفٌ ،رتبط التهجٌر بمعانً
الحر ،والمشقة.

3

- 4التعب والعطش والماء اآلسن:
السٌر الطوٌل والمتواصل على أرض صلبة أو رملٌة ٌضنً المطاٌا وٌحفً نعالها
وٌضنً الجسد وٌهزله ،وذلك لتعرض المسافر للحرمان وتحمل المشاق وتقلبات الجو.
- 5السراب واآلل:
وهو تجربة قاسٌة ٌكون الفشل فٌها رفٌقا دائبا ،والسراب مقبرة لآلمال المتجددة وفٌه
إذا كان لنار العطش المتوقدة فً الجوف بنار متؤللئة براقة ساخرة ،أما اآلمال فهو السراب
فً أول النهار وفً آخره.

4

- 6ال ّتٌه:
وهو ٌعود فً األكثر إلى فقدان المعالم التً تعرف بها الطرٌق أو غٌاب النجوم التً

 1دٌوان طرفة بن العبد ،ص.60
بنات اللٌّون والسّالقمة الحمرا
حماد بها البسباس ٌرهص معزها
 2المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،179 -178 ،بتصرف.
 3األعشى ،الدٌوان ،ص.163
مناهلها آحنات سدم
وٌهماء تعزف جنانها
وهاجرة حرّها ٌحتدم
وإدالج لٌل على خٌفة
 4فإاد أفرام البستانً ،المجانً الحدٌثة ،منشورات اآلداب الشرقٌة[ ،د.ط] ،1946 ،ص.190
كؤ ّنه فً حباب الماء مغموس
ومن ذرى علم ناء مسافته
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1

- 7حوادث المطاٌا:
 بلً االخفاف:وذلك بسبب صمود الناقة لما تحمله من حمل أكثر مما تستطٌع فٌعوضها صاحبها
نعاال من جلد ال تلبث أن تبلى هً األخرى وتشد األنساع على صدرها تاركة آثار واضحة
فتتؤلم بصمت وتشكو إلى صاحبها بتوجع.
 الودائع:اإلبل الضعٌفة تعٌا وتسقط فً بعض الطرٌق بسبب ما ٌطلبه منها البدوي فً سفر
طوٌل متواصل.
 -السؤم والهزال حٌث تعٌا من السرى وٌضنٌها سٌر الهاجرة.

2

- 8الخوف والوحشة:
الخوف ٌعتري اإلنسان فً األماكن المقفرة ،لذا كان الفخر بالجرأة على هذه
المواضٌع كثٌرا فً أشعار الجاهلٌٌن وكان الخوف بسبب الحٌوان ،الغول الوهم ،الجن،
واللصوص واألعداء وهو كل ما ٌتعرض له البدوي فً أسفاره.

3

رابعا :من مالمح السفر
- 1عجلة من األمر:
الشعراء الجاهلٌون أكثروا من الحدٌث عن النشاط والهمة وتخطً الصعاب كما ذمّوا
الكسل والتراخً ،فكانوا ٌحسّون بالتقصٌر لذا ٌحاول صاحبه أن ٌستره ببعض من الخٌال
عن مغامرات وحوادثها ،وحٌن ٌتهٌؤ للبدوي ترك الدٌار ٌتصور نفسه مشغوال منهمكا ،وهو
ال ٌتوانى عن ذكر عجلته من أمره وضٌق وقته فً االنتظار.

 1علقمة بن عبدة (مختار الشعر الجاهلً ،ص).420
بمشتبهات هو لهنّ مهٌب
إلٌك ،أبٌت ،كان وجٌفها
 2سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص ،189 -187بتصرف.
 3المرجع نفسه ،سعدي ضناوي ،ص.189
 4المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،ص.193
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- 2فترة راحة:

على رغم العجلة التً هً طابع السفر فً الصحراء ،فإن المسافر ٌتوقف بٌن حٌن
وآخر ،إما من أجل األكل ،أو عالج ثقب فً خف ناقته أو النوم.
- 3لقاء المسافرٌن:
وأكثر ما ٌكون حول مورد ماء ،وقد ٌجتمع خلق كثٌر من مختلف القبائل.
- 4وسٌلة ترفٌه:
وكوب الراحلة فً سٌر طوٌلٌ ،تعب الجسم ،فٌتخذ المسافر احتٌاطاته لتؤمٌن راحته
وهو على ظهر بعٌره ،فٌختار رحال لٌنا وٌلقً بجنبه وسادة تخفف عنه صدمات السٌر.

1

خامسا :النزول (اختٌار األرض)
قد أرهفت حٌاة الطواف ،عند العرب الدائمٌن األسفار ،قوة المالحظة إلى درجة
مذهلة واجتذبت األرض انتباههم فؤشاروا بعناٌة كبٌرة إلى أقل نقئ فٌها ولمحوا ما ال ٌكاد
ٌرى من تضارٌسها.

2

- 1األرض الغلٌظة:
وعلٌها ٌدق أوتاد خبائه وٌحتفر حوضه ،وٌخط نؤٌه فٌكون بمعزل عن السٌل وٌبقى
خباإه أرسى فً وجه الرٌاح.

3

- 2األرض المطمئنة:
وهً تتسع أحٌانا حتى تستوعب الحً الكثٌر العدد ،أما إذا احتوت ماءا غزٌرا فإن
قبائل كثٌرة تنزل فٌها.
- 3األراضً المرتفعة واألودٌة:
هً من جهة منٌعة لؤلعداد ومن جهة أخرى ظاهرة بارزة للعٌان.

 1المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،المرجع السابق ،ص.197 -195
 2هنري لمنس ،ص.12
 3زهٌر بن أبً سلمى (الدٌوان شرح الشمنتري ،ص.)2
أمن أم أوفى دمنة لم تكلّم بحومانة الدراج فالمتثلم
 4سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص.201 -200
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سادسا :على هامش النزول
- 1الفارط:

ٌسبق القوم فً السفر فٌتقدمهم لٌصلح الموضع الذٌن ٌنوون النزول فٌه.
 - 2عصا الترحال وعصً الحاضر:
عصا الترحال وهو دلٌل السٌر ،وهً العصا التً ٌحملها هادي القوم فً المفاوز،
فتبقى فً قبضته ،حتى إذا عزموا على النزول فٌلقٌها فتوقف الرحٌل وٌشرع القوم فً
نصب الخٌام.
- 3الماء:
عنصر أساسً فً اختٌار موضع النزول ،وإذ ٌعثر البدوي على ماء لم ٌسبقه إلٌه
إنسان تكون له األولٌة فً وروه.
- 4الربٌئة:
وهو الذي ٌوكل إلٌه القوم أمر مراقبة الطرف من قرٌب ومن بعٌد خوفا من
المفاجآت.

1

سادسا :الدٌار
تنقل العربً الدائم فوق صحرائه له منطلق ثابت محدود ،فٌتوقف عند اختفاء العشب
والكؤل ،وٌعود البدو حٌنذاك إلى أماكنهم التً انطلقوا منها وهً دٌارهم ،ودٌار القبائل من
أهل الوبر فتكون عادة فً الودٌان أو على حدود البادٌة أو فً مرتفعات وجبال منٌعة،
واختٌار موقع الدٌار ٌجب أن ٌلبً حاجة اإلنسان والحٌوان وضرورات األمن والحماٌة،
وقد حفلت أشعار الجاهلٌٌن بذكر مواضع دٌارهم ،وتلك المواضع تكثر وتقل مع كل نتوء
فً األرض أو انخفاض ٌتمٌز عما سواه.

2

ثامنا :توقٌت الرحٌل والتهٌؤ له
حٌن ٌنزل القوم فً دٌارهم ٌبقون هناك طالما وفرت األرض عشبا كافٌا لقطعانهم،
إال أن عمر الكؤل فً الصحراء قصٌر ،فٌتفق القوم فٌما بٌنهم على ٌوم الرحٌل ،وٌبٌّتون
أمرهم لٌال فٌهٌئون الجمال وٌحملون علٌها األمتعة ،وٌستٌقظ النهار على قبٌلة شرعت فً
 1سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،المرجع السابق ،ص.204 -203
 2األلوسً ،بلوغ األدب ،ج ،3المطبعة الرحمانٌة[ ،د.ط][ ،د.ت] ،ص.434
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المسٌر تلتمع فً طرٌقها الهوادج ،فٌنزلون إلى بئر أو فًء ٌستظلون به وٌخلفون وراءهم
أرضا عارٌة.

1

تاسعا :ساعة الرحٌل
ٌكون هناك فوضى ٌغرق فً بحرها الرجال العاملون ،بٌنما تكون النساء المحصنات
أقل الجمٌع عمال فهن ٌنتظرن أن ٌهٌّؤ لهن كل شًء ثم ٌحملن على الهوادج وٌلقٌن فٌما بٌن
هذا وذاك سهام األلحاظ تستبً القلوب الضعٌفة.

2

 األلم والبكاء بسبب انقطاع لكل ما فً الوصل من حالوة وما فً آمال اللقاء فًنشوة.
 تلفّت إلى الوراء وهو شؤن المسافر الذي ٌرتحل على رغمه. منظر الظعائن والتً عنً الشعراء الجاهلٌون بوصفهم أكثر من عناٌتهم بمظهر آخرمن مظاهر الرحٌل (مراكب النساء ،سٌر الجمال).

1
2
3

المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،ص ،208 -207بتصرف.
المرجع نفسه ،ص ،208بتصرف
المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،ص ،216 -209بتصرف.
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عرفنا حٌاة البادٌة قلٌلة االستقرار دائمة الحل والترحال ،والقبٌلة فً انتقالها الدائم
تخلؾ وراءها فً دٌارها أو فً منتجعاتها آثارا أو أشٌاء تافهة ،كل هذا أدى إلى أن تكون
اآلثار المتخلفة مبتذلة ال قٌمة مجردة لها ،أمام هذه اآلثار درج الشعراء على الوقوؾ على
تلك البقاٌا كانت تس ّح دموعهم.
أوال :معالم الطلل
الطلل هو ما شخص من آثار الدٌار بٌنما الرسوم تعنً ما التصق منها األرض.

1

لكن كلمة طلل صارت تطلق على جمٌع ما ٌخلفه القوم ورائهم بعد تركهم لمكان إقامتهم،
وأول بادرة تلفت نظرنا فً حدٌث الشاعر عنه هً محاولة تحدٌد مكانه على خارطة
الجزٌرة ،وهذه البادرة ناجمة عن إعجاب البدوي بمعرفته لألماكن وما ٌنسب إلٌها ،كما كان
ٌفخر بمعرفة أنساب القبائل وعاداتها.
فاستقصاء هذه البادرة فً أشعار الجاهلٌٌن فعمل ال طائل تحته ألنها ال ٌكاد ٌتخلص
منها شاعر فً أٌة قصٌدةٌ ،بدأها بالمطلع التقلٌدي ،وسٌظهر ذلك أثناء دراستنا لمختلؾ
نواحً شعر الطلل.

2

- 1منظر عام:
ٌقؾ البدوي على الطلل ،فال ٌبحث الوهلة األولى عن التفاصٌل ،وال ٌنزل إلٌه إلى
بعد مرحلة من التؤمل ومن الشرود أحٌانا ،تتراءى له اآلثار خاللها فً أشكال مختلفة
وتوحً له صورا متعددة.
أ  -اللون:
وهو أول ما ٌلفت االنتباه فً عالم الصحراء الرتٌب المتساوي ،حٌث ٌكون التؽٌر
فً سطح األرض ،أو فً اللون الدائم حدثا ال مفر من مالحظته واالهتمام به ،والبارز فً
لون الطلل السواد ،فٌما علق علٌه الدخان ،والبٌاض المائل إلى اإلصفرار مما ٌكسو
األرض.

3

 1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر والحٌاة[ ،د.ط][ ،د.ت] ،مادة الطل.
 2مرار بن منقذ (المفضلٌات ص.)124
هل عرفت الدّار أنكرتها بٌن تبراك فشسً عبقر
 3شبرٌن أبً حازم ،جمهرة أشعار العرب ،ص.181
لمن الدٌّار ؼشٌتها باألنعم تبدو معارفها كلون األرقم
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ب -الشكل:

وهو ٌتبع تلك البقاٌا التً خلّفها القوم ورائهم ،منها ما اندثر ،ومنها ما ظل بارزا للعٌان
تؽطً بعضه الرمال وتنكشؾ عن بعضه اآلخر ،ومنه ما صقلته األمطار وؼسلته
السٌول...الخ
ولئن كان إجماع الشعراء الجاهلٌٌن على وصؾ الرسوم وتشبٌهها بالنقوش
والزخارؾ ٌنسب إلى باب التقلٌد ،فإننا ننسبه إلى الواقعٌة ،وفكرة التنمٌق فً شعر الطلل،
من أبرزها ما تواردت علٌه خواطر الشعراء ،وهذه تصب فً مجرٌٌن رئٌسٌٌن :صورة
الوشم ،وصورة الكتابة.

1

- 2أجزاء الطلل:
إن الشاعر الذي ٌقؾ بالدٌار ٌلتقط بؤنظاره أبسط معالمها ،وسنتناول هذه المعالم
ابتداء من أشدها بروزها حتى نصل إلى أكثرها خفاءا.

2

أ .بقاٌا الخٌمة :الخٌمة بٌن تنبٌه العرب من عٌدان الشجر ؼٌر البٌت من الشعر الذي
ٌؤوى إلٌه الرجل وأهله.
ب .األثافً والرماد :واألثافً ،مع ما ٌلجؤ إلٌها وٌختبئ بٌنها من بقاٌا الثمام ،تجذب
انتباه البدوي وتتعلق بها آماله فً ّ
تؤثر دالئل اإلقامة ومعالم اإلنس.
ج .النؤي واألوراي :النإي وهو الحفٌر حول الخباء أو الخٌمة ٌدفع عنها السٌل ٌمٌنا
وشماال وٌبعده والتراب الذي ٌستخرج منه ٌقام به حاجز على حافته.
د .الثمام :وهو رفٌق الدمن ،وفٌق لألثافً والنإي ،نبت صؽٌر لٌّن ال ٌطول تس ّد به
خصاص البٌوت فٌنزل عنها حٌن ٌتحمّل أهلها.
ه .حطب الوالئد :والوالئد هنّ اإلماء ،ومن مهامهنّ التقاط الحطب ،للموقد.
و .فئات العهن :عملٌة الرحٌل تترك آثارها على صفحة الطلل ،وهذه اآلثار عبارة عما
ٌتساقط من وبر الخٌم أو أطراؾ الحبال والصوؾ المصبوغ.
ز .بعر األرام :وهو لٌس من آثار اإلقامة ،وال آثار الرحٌل ،إنما هو من آثار الهجر،

 1المنتخل الهذلً ،جمهرة أشعار العرب ،ص.228
عرفت بؤجدث فنعاؾ عرق عالمات كتجبٌر ال ّنماط
 2سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص.227
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ودلٌل على ما أصبحت فٌه الدٌار من إقفار ،إذ طال علٌها ،الزمن.

1

ثانٌا :قصة الطلل والطبٌعة
- 1عمل الرٌاح واألمطار:
إذا كانت األطالل ترتد حلال منمقة مطرزة فإن الرٌاح واألمطار هً التً حاكتها،
والسٌول هً التً نمقتها وطرزتها ،فكؤن الطبٌعة تفرغ إلى الطلل بعد أن ٌهجره ساكنوه.
وكم مرت بالدٌار رٌاح هوجاء سرٌعة فحملت معها ؼٌوما من رمال أشبه بؽبار
الطحٌن تثٌره عاصفة ,هذه الرٌاح تؽدو على األطالل وتروح .أما المطر فهو سبب خٌر
وهو أٌضا سبب دمار وخراب ،فلٌس من السهل على البدوي أن ٌعرؾ الدٌار بعد أن
تؽٌّرها الرٌاح وأمطار الربٌع.

2

- 2تبدّل األحوال والسكان:
واإلقفار ،تالهما المطر والسٌل فتحًٌ موات األرض ،فتخرج منها كنوز الزمرد
األخضر وتنبت األعشاب الجدٌدة حتى تلجؤ إلٌها قطعان البقر ،هكذا تتؽٌر األحوال وٌتؽٌّر
3

السكان.

ثالثا :وحً الطلل
- 1الوقفة الشعرٌة:
البدوي الذي ٌقؾ بالدٌار ،لٌس مجرد متفرج أو باحث إنما هو ٌؽشاها وفً نفسه
شإون وشجون وعواطؾ تجٌش وتصطرع ،منها ما هٌؤته فترة سابقة ،ومنها ما اوحته
لحظة الوقوؾ بالذات ،إذن هً وقفة شعرٌة ٌتجلّى فٌها الوجدان على المادة الملموسة
وٌخطر فوق األرض المقفرة ،فتترائى علٌها خلجات نفسٌة بعٌدة الؽور.

 1سعدي ضناوي ،المرجع السابق ،ص.232 -228
 2المرجع نفسه ،ص ،137 -133بتصرؾ.
 3سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص.139
 4المرجع نفسه ،ص.242
34

4

اإلطالل

الفصل الرابع
- 2حٌاة التنقل والوقوف على اإلطالل:

لفهم حقٌقة مشاعر البدوي أمام الطلل ،علٌنا أن نبحث عن جذورها فً اللحظات التً
تسبق وقوفه هناك ،وبالتالً فً حٌاة التنقل ،فؤطٌاؾ الهباب ترافق البدوي المسافر فً
رحلته وألجلهم ؼربته ومن أجل نٌل إعجابهم ٌحقق البطوالت والثروات.

1

- 3الشك فً نسب الطلل:
التنقل الدائم بٌن الدٌار تجعل الشاعر ٌشك فً الطلل وصاحبه وٌشك فً المكان الذي
ٌقؾ علٌه هو نفسه المكان الذي ٌفترض أن ٌلمح فٌه آثار األحباب.
- 4التعرف:
ٌجد الشاعر صعوبة كبٌرة فً معرفة الدٌار والجزم بها خصوصا إذا مرّت سنٌن
طوٌلة على تركه لها ،حٌنذاك ٌكون القلب دلٌال وهو المشوق إلى الٌقٌن ،فٌقتنع بدلٌه
وٌرخً للواعجه العنان تسرح بٌن األطالل.

2

- 5استفسار:
منذ أن ٌخفق القلب بمعرفة الطللٌ ،صبح منبّها ٌثٌر فً نفس الشاعر سلسلة من
االنفعاالت الالشعورٌة تنتهً عند األشخاص الذٌن ٌهتم كثٌرا لذكراهم والستحضارهم فً
خٌاله ،فتنطلق عواطفه المكبوتة عبر أٌام الفراقٌ ،فجّر فٌضها المنظر الجامد فٌتخاٌل فً
برد الحٌاة...تلك لحظة عامرة بالوجدان.
لذا فإن الطلل فً الشعر الجاهلًٌ ،سمو إلى مستوى الرمز الذي ٌندمج فً ما ٌرمز
إلٌه وٌصبح هو واألحباب كال ّ واحدا ،فسإال اإلطالل ؼدا تقلٌدا فً الشعر الجاهلً ال ٌكاد
شاعر ٌجبد عنه ،وهو ٌرمز إلى اللهفة والشوق اللذٌن ٌرٌد البدوي أن ٌصل خبرهما إلى
محبوبته مع قصائده ،هنا ٌبدأ عنترة بخطاب دار عبلة مناخٌا:
أال ٌادار عبلة بالطوّ ي كرجع الوشم فً رسػ الهديّ

1
2
3

3

سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،243 ،بتصرؾ.
المرجع نفسه ،ص ،246بتصرؾ.
عنترة بن شداد ،الدٌوان (شرح جماعة من األدباء) ،مكتبة الحضارة ،دمشق[ ،د.ط][ ،د.ت] ،1957 ،ص.147
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- 6تحٌة وشكوى:

وٌؽمر الٌقٌن الشاعر المهموم ،ولئن سكت الطل فإن الواقؾ علٌه ٌنصرؾ إلٌه
وٌلقً فٌض حبه وأشواقه ،فٌحٌّه برقة وٌتلمّسه بلهفةٌ ،تطلّع إلٌه بعٌن الوهمٌ ،رى الماضً
البعٌد من وراء الحاضر القرٌب.

1

- 7تأ ّمل:
مع تحٌّة الطل األخرى ،وفً الصالة التً ترتفع إلٌه من أعماق الشاعرٌ ،تجلّى نفس
إنسانً ٌنفخ فً الطلل مشاعر بشرٌة ،تلك هً أحاسٌس الشاعر ٌتلقاها الطلل فٌرثً لحاله
من خالله وٌف ّكر بنفسه وباألقدار ،وتتع ّدد الفكر وتتشعّب طرق األحالم وتتسلسل الروّ ى
آخذا بعضها برقاب بعض.
- 8ذكرٌات ونجوى:
هنا ٌؤخذ الشاعر بالحدٌث عن ماضً أٌامه ،عن ساعات السعادة التً قضاها فً تلك
الدٌار عن أٌام الطفولة أو الشباب التً ؼرسها بٌن ربوعها ،كل هذا والصور تترى أمام
ناظرٌه فٌرى القوم ٌروحون وٌجٌئون ،وٌرى المحبوبة فً خبائها ومن ذكرٌاته ذكرى
المحبوبة ،وذكرى الحً الجمٌع ،وكذا ذكرى الفراق وساعة الرحٌل.

2

فهنا ٌقؾ قٌس بن الخطٌم بدٌار عمرة وٌذكر آخر مرة رآها فٌها إذا على جبل منى،
وعمرة حٌنئذ فتاة صؽٌرة عذراء مسترسلة الؽدائر ،حتى كان الفراق جاءت به النوق
الكرٌمة السرٌعة:
دٌار التً كانت ونحن على منى
ولم أرها ؼال ثالثا على منى

تح ّل بها لوال نجاء النجائب
وعهدي بها عذراء ذات ذوائب

3

- 9تأثر وشكوى:
مزٌج من األمل والٌؤس ،من الشوق والكآبةٌ ،عصؾ فً حناٌا الذات فٌحسّ الشاعر
برأسه تدور...فٌجلس على حجر أو ٌستند إلى ناقته وٌرخى لمشاعره العنان.

 1عبد العظٌم قناوي ،الوصؾ فً الشعر العربً ،ط ،1946 ،1ص.243
 2سعدي ضناوي ،المرجع السابق ،ص.149
 3أبو زٌد القرشً ،جمهرة أشعار العرب ،المطبعة الرحمانٌة[ ،د.ط] ،1926 ،ص.247
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اإلطالل

الفصل الرابع
 -10بكاء:

بكاء البدوي على الطالل دلٌل على رقة نفسه ،وإن اشتهر بالقساوة والصالبة ،إ ّنه
ٌعشق وٌُعشقٌ ،هوى وٌتبع من ٌهواهاٌ ،قدم جرأته وقوّ ته عربونا لحبّه وٌق ّدم أٌضا شوقه
ّ
وٌدق باب قلبه فٌخرج منها ذوبا من الدموع
الذي ٌجعله دائم التفكٌر فً فتاتهٌ ،زوره طٌفها
والشعر.
ك فً صحة نسبها إلى من ٌحبٌ ،بكً فً لحظة
وحٌن ٌقؾ على األطالل وٌش ّ
تع ّرفه علٌها ألن تؤثره حٌنذاك ٌبلػ قٌمته.

1

1

عنترة بن شداد ،الدٌوان (شرح جماعة من األدباء) ،مكتبة الحضارة ،دمشق[ ،د.ط] ،1957 ،ص.118
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طابع الشعر الجاهلي

الفصل الخامس

كانت الصحراء بٌئة ذهنٌة وفنٌة ،ولئن عرفت بضٌق مواردها ،فقد غذت أجٌاال
متعاقبة من البدو وال تزال ّ
تغذٌهم حتى أٌّامنا ،وقد أم ّدت الشعراء المصورٌن بالعدٌد من
اللوحات وبالجمٌل المتقن من المعانً ،وبالمعٌن الث ّر الموضوعات.
فالصحراء ونوعٌة الحٌاة فٌها قد ساهمتا فً تقوٌة اإلحساس الفنً ،فً الوقت ذاته
الذي طبعتا فٌه التعبٌر الفنً بمٌاسم البدائٌة المادٌة وضعف المنطق وضٌق أفق الخٌال.

1

- 1البدائٌة والشعر:
أ  -التردد على المعنى الواحد واستنفاده:
وهذا طابع ممٌز للشعر الجاهلً ،ولكل شعر بدائً ،وهو احد األسباب التً جعلت
النقاد ٌسمون الشعر الجاهلً بالتقلٌد وقلة االبتكار.
فتردد الشاعر نفسه على المعنى بالذات فلعلّه ٌعود إلى أن الخاطر قد ٌجول برأسه،
أو تمر الفكرة بذهنه ،فٌلتقطها وٌحاول إخراجها بتعبٌر شعري ،والشاعر الجاهلً ٌحاول
دائما أن ٌكون صادقا فً تعبٌره وٌتوخى أن ٌنقل تأثره تأثٌرا فً نفوس السامعٌن ،لذا فإنه
ٌبدأ بتناول المعنى ،أو الصورة جزءا جزءا ،مستعمال التشابٌه الحسٌة الواضحة.

2

ب  -وضوح التشبٌهات:
وذلك ٌعود إلى وضوح الصحراء أمام البدوي وقلة ما فٌها من ألغاز ،فأفكاره بسٌطة
ال ٌعقدها ألنه لم ٌتعود التعقٌد فً حٌاتهن وهو ال ٌستعمل الرموز ألن حٌاته كلها صراحة،
وأكثر التشبٌهات الجاهلٌة تقوم على أساس مالحظة صلة مادٌة أو معنوٌة بٌن المشبه
والمشبه به.
فالشاعر الجاهلً حٌن ٌقارن بٌن موصوفٌن تكون فً المتناول ،ال ٌحتاج القارئ أو
السامع ألي جهد فً فهمها.
ومما ٌستدل به ذلك ،أبٌات عنترة وهو ٌتأمل فرسه ،وقد نزع عنه جلّه ،فٌجد ظهره
مساوٌا لظهر الوعل الذكر.
وكأنّ متنٌه ،إذا جرّدته

1
2
3

ونزعت عنه ال ُجلُّ ،متنا إٌّل

سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص ،271بتصرف.
المرجع نفسه ،ص.273
عنترة بن شداد ،الدٌوان (شرح جماعة من األدباء) ،ص.67
39

3

طابع الشعر الجاهلي

الفصل الخامس
ج -ضعف التجرٌد:

فالتجرٌد مٌزة حضارٌة تقوم على استخراج قاسم مشترك من تجارب متشابهة،
فتغنً الكلمة عن رسم الصورة ،وتقوم الكتابة الهجائٌة مقام الكتابة الهٌروغلٌفٌة ،وهذا
الضعف فً التجرٌد هو أساس ما نراه فً القصائد الجاهلٌة من توافر الشاعر على معنى
واحد بأشكال مختلفة ،وٌتجلى ضعف التجرٌد فً تنتقض شخصٌة البدوي ومثله العلٌا وكذا
عدم القدرة على النظر إلى داخل النفس وحقٌقة المشاعر بعٌدا عن األسباب والنتائج التً
ترتبط بها وبالتالً فً التعبٌر عن األذكار واألحاسٌس بصور رمادٌة.

1

- 2المادٌّة وضعف المنطق:
 المادٌة:وهً رفٌقة البدائٌة تستقً من معٌنها ،فهً تتجلى فً الشعر الجاهلً بالبقاء داخل
إطار ''المحسوس'' فً األوصاف والتشابٌه والصور المادٌة تكون معبرة بذاتها عن طرٌق
الرمز ،وتتجلى مادٌة الشاعر الجاهلً فً عجزه عن اإلتٌان بالمعنى المجرد بعٌدا عن
إطاره المحسوس ،فإن احد مظاهر المادٌة المهمة بدائٌة التعلٌل ،فالجاهلً ٌرى البادرة
وٌلتقط اللمحة ،فٌتقبلها كما هً.

2

 ضعف المنطق:هذه القدرة ال تتولد عند اإلنسان إال بعد تمرّس طوٌل بالمقابلة والمقارنة ،بوزن
الممور األمور ،فهً عملٌة ذهنٌة معقدة ،صعبة ألن األفكار التً ترد على الذهن ٌعتدها
لقاٌا ثمٌنة من اكتشافه فتصبح من ممتلكاته التً ٌفخر بها وٌحافظ علٌها ،من هنا صعوبة
التخلً عنها وضرورة االقتناع بعدم جدواها.

3

أ .العفوٌة:
من صفات الشعر الجاهلً ،فالفكرة الجزئٌة ال تخدم الفكرة العامة التً ٌتوخاها
الشاعر ،فٌكون االهتمام بأشٌاء تافهة ووصفها وصفا ٌخلو من الفن أحٌانا.

1
2
3

امرؤ القٌس ،الدٌوان ،دار بٌروت ودار صادر[ ،د.ط].1958 ،
المرجع السابق ،سعدي ضناوي ،ص ،292 -287بتصرف.
سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،ص.294
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طابع الشعر الجاهلي

الفصل الخامس
ب .الصراحة والتناقض:

فالصراحة ال تخدم الشاعر فً صفاته التً ٌتمنى أن ٌتحلى بها وال تخدم غرضا من
أغراض النظم ،وقد ٌقع فً التناقض فً ذكره الخوف واالضطراب فً معرض الفخر
والحماسة.
ج .الشرود الذهنً:
من أبرز مظاهر ضعف المنطق الفنً ،وٌظهر فً التفكٌر غٌر الموجّه الذي ٌجعل
العمل األدبً مف ّكك األجزاء ،كعناٌة الشاعر بإخراج الفكرة الطارئة بصرف النظر عن
دورها فً الكل الف ّنً فٌنصرف إلى األداة متناسٌا أنها أداة وٌولً المشتبه به عناٌة تتجاوز
ما ٌخصّصه للمشبه.

1

د .االستطراد:
وهو آٌة من آٌات الشرود الذهنً ،وهو ذو داللة على قٌمة الوقت إلى سائد
الصحراء ،بحٌث ٌجب قطع الوقت بعمل ٌكون مسلٌا وإن لم ٌكن مفٌدا كع ّد الجسور
الخشبٌة فً سقف الغرفة عكس األمم المتقدمة حٌث ٌكون للوقت قٌمته وتساوي الدقٌقة
مقدارا من اإلنتاج فال مجال عندها لالستطراد.
ه .المبالغة:
من آثار ضعف المنطق ،وتكون عادة فً مواضٌع الفخر ،فخره بقوته وقومه من
أسٌاد وأشرافٌ ،قول قٌس بن الخطٌم مفتخرا بنفسه واستقباله للموت:
متى ٌأت هذا الموت ال تلف حاجة

لنفسً إال قد قضٌت قضاءها

وكذا المبالغة فً وصف عواطفه من حزن أو محبة أو إعجاب ،وتكون المبالغة فً
مواضٌع الرثاء وكذا المسرح أٌضا.

2

- 3اإلٌجاز:
فهو ٌتصل بالمادٌة ووضوح التشبٌهات ،واإلٌجاز ال ٌتنافى مع االستطراد وشرود
الذهن فهو أداء الفكرة الواحدة بأقل عدد ممكن من األلفاظ.

1
2

سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،المرجع السابق ،ص.299 -298
المرجع نفسه ،ص.301
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طابع الشعر الجاهلي

الفصل الخامس
أ .انتقاء األلفاظ وتحمٌلها المعانً:

إلى أكثر التعابٌر فً الشعر الجاهلً ولٌدة الحٌاة فً الصحراء ،فالجاهلً هو الذي
ٌرود حول الفكرة وٌفصّل فٌها بعد أن ٌجمل وٌقلّبها على وجوههٌ ،عمد أحٌانا إلى اللمحة
ٌستغنً بها عن الشرح وإلى الكلمة المتقطعة ،وٌترك للفطنة تقدٌر ما ٌلٌها.
ب .استقالل البٌت الشعري:
فهو من مظاهر اإلٌجار وجعله وحدة قائمة بذاتها ،فكانت فردٌة البٌت فً القصٌدة
صورة الستقالل بٌت الشعر داخلٌا ،فاالجتهاد للتقٌد بهذه العادة أدى إلى الكثٌر من الضغط
على الجمل واالنتقاد فً األلفاظ.
اإلٌجاز أحٌانا ،إحدى وسائل الجاهلً للخروج عن العادي من المعانً.

1

- 4موسٌقى ساذجة وفلذات وجدانٌة:
 موسٌقى ساذجة:كل شعر موزون وكل شعر نغمة ،وموسٌقى ،فإن النغم ٌقوى أحٌانا وٌشتد حتى
ٌطغى على التناسق الخفً الذي ٌعتمده النظم ،فاإلٌجاز المتعمد ٌؤدي بالشاعر إلى تتابع
وتالحق الكلمات دون شرحا وال تألٌفا للجمل فٌنتج عن ذلك فضال عن اإلٌجاز بساطة معنى
وتصاعد موسٌقى سرٌعة.

2

 فلذات وجدانٌة:الشاعر الجاهلً صدى بٌئة الصحراء فً تعابٌره ومعانٌه ،فهو محب لبٌئته فباتت
نفسه نغما من أنغام قٌثارتها ،فتحمّل وصبر على تقلباتها ،فأم ّدته القدرة على التفسٌر ،فإذا
بفلذات وجدانٌة تطفو على سطح العالم المادي ،وإذا بالشعور اإلنسانً ٌتجلّى غامرا
الحٌوان واألشٌاء من عواطف وحٌاة.
فاالحتكاك بالطبٌعة ٌورث المشاركة الوجدانٌة التً تتبع من األلفة والتأمل العمٌق،
فٌحس هو بإحساس الطبٌعة وٌفسّر الظاهري على أساس نفسً من تحلٌله الذاتً ،واضعا
نفسه مكانها ومعلّال ما ٌراه من خالل ما ٌتصوّ ر من انفعاالت.

1
2
3

3

سعدي ضناوي ،أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً ،دار الفكر اللبنانً ،بٌروت ،ط ،1993 ،1ص.318 -309
المرجع نفسه ،ص.320 -318
المرجع نفسه ،ص.329 -230
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نــــــقد الكتــــاب
نقد الكتاب:
لقد أصاب سعدي ضناوي فٌما ذهب إلٌه فً كتابه أثر الصحراء فً الشعر الجاهلً
الذي ذكر فٌه تارٌخ العرب الجاهلٌة من خالل أشعارهم التً تأثرت بالبٌئة الصحراوٌة
وصورت بدورها حٌاتهم ورسمت حضارتهم وعبرت أن أفكارهم ،وهكذا تجلى أدبها بصفة
عامة والشعر بصفة خاصة.
 ولكن ما ٌعاب علٌه أنه اهتم بصورة كبٌرة ومبالغة كمحور أساسً للشعر وإهمالهالجانب العاطفً للشاعر الجاهلً ،رغم أن الشعراء الجاهلٌٌن كانوا ٌنظمون
أشعارهم على محبوباتهم ووصفهن والتغزل بهنّ والتحسّر علٌهن.
 كما أن الشعر فً الجاهلٌة لم ٌكن منظم حٌث كان الشاعر الجاهلً ٌخلط بٌن وصفهلناقته ووصفه لمحبوبته.
 ربط الشعر بالبٌئة الصحراوٌة ،حٌث أهمل شاعرٌة الشاعر وأحاسٌسه الذاتٌة. إبراز الجانب البطولً فً الحٌاة وإغفال المظاهر األخرى التً ال تقل قٌمة عنه. اهتمامه بالبٌئة الصحراوٌة وأثرها فً الشعر وإهماله لدور المرأة فً حٌاته. التركٌز على محاسن البٌئة الصحراوٌة فً تعلٌم البدوي الصبر ،والقوة ،والبطولة،وإهمال مساوئها كصعوبة العٌش فٌها من توفٌر األكل والشرب وكذا صعوبة
الترحال فٌها.
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خـــــاتـمة
أثرت الصحراء فً حٌاة البدوي تأثٌرا واضحا ،فأصبحت جزء من حٌاته إذ
ارتبطت بوجدانه فصارت غناءه وأشواقه ومعاشه ،وحٌاته كلها ،لذاك عظمها وشكلت مسار
حٌاته ،فتغ ّنى بها.
فهو ٌحب األرض فً حله وترحاله فهً الجٌب الذي ال ٌرام ،فقد أحبها وجال فً
وهادها طلبا للرزق والراحة ،وأبرز صور وجمال ومحاسن الصحراء وجسد الصورة
البهٌة لها وما ٌقابلها من تشبٌهات من حوله ،فصارت لوحة مصورة ،تصوٌرا صادقا عكس
مظاهرها ومفرداتها وطبٌعتها التً تدل على دراٌة وخبرة ألنهم ٌذكرون كل مظهر من
مظاهرها فً الموضع الالئق به ،فانقلن فً ذهن البدوي وعبر عنها الشاعر من خالل
رحٌله ووصفه للضعن والترحال وجمال الطبٌعة الصامتة منها والمتحركة ،فأصبغ على
هذه الصورة الواقعٌة لمسة فنٌة وصبها فً قوالب بهٌة كانت أساسا للشعر العربً.
وبناءا على ما تقدم ٌمكن أن نطلق على األدب فً العصر الجاهلً أدب الصحراء
ألنه نبت وترعرع فً الصحراء واستقى كل معانٌه منها وٌمتاز هذا األدب فً معظمه
بالقوة والجزالة وفصاحة اللغة واألسلوب.
وهنا نورد بعض النتائج:
 أتت الصحراء بكل مظاهرها وأشكالها فعبرت عن مشكالت البدوي وهمومهوعواطفه الذاتٌة فً حله وترحاله فٌها.
 أتت الصحراء بكل مكوناتها ومفرداتها فً القصائد القدٌمة لتثبت أماكن وتارٌخوجغرافٌة المنطقة.
 تقدٌس العربً فً البادٌة لراحلته من أثر الطبٌعة الصحراوٌة وذلك للنقلة والهجرةسعٌا وراء الماء وموطن االستقرار والكأل والظل ،ولذلك نشأت أهمٌة الحٌوان،
وكان أشهرها الناقة ثم الحصان الذي كان اقتناؤه مظهرا من مظاهر الغنى.
 قساوة الطبٌعة الصحراوٌة وشعور البدوي بالضعف أمام هذا المعاناة فرض علٌهتقدٌس القوة والشجاعة والبسالة والشدة حتى أصبحت هذه الصفات مبدأ من مبادئ
السٌادة.
 نجد كل النظم واألصول والسلوك العربً فً الصحراء كانت نتاجا لتلك الخصائصالمناخٌة وغرٌزة التغلب على الحٌاة والمحرك األساس لذهن العربً وتصرفاته.
45

خـــــاتـمة
 الطابع العام للشعر الجاهلً الذي نشأ فً الصحراء اتسم بالجزالة والفصاحة وٌمتلكالشعراء مواهب فرٌدة وجلٌلة وملكات قوٌة أتت بتركٌب متٌن للقصٌدة وأداء رائع
وبعد عن التكلف فأتى شعرا معبرا عن بٌئة الصحراء.
 أتت الطبٌعة الصامتة والمتحركة من حٌوان وشجر ورعد وبرق تتحدث بلسانالشاعر عن األثر المباشر والتناغم الحركً تحت قبة الصحراء.
 الشدة والقوة والخشونة هً ممٌزات الصحراء ،فهً صورة المعة تقفز بالحسوالمشاعر فوق قوة اإلحساس العادي.
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:الملخص
لقد ّأثرت الصحراء فً نشأة الشعر العربً الجاهلً من حٌث النشأة والتطور
 كما أ ّنها تشكل نواة الشعر العربً األولى ومسٌرته فً معارج،ًوالموضوعات والمعان
 فجعلت من الشعر الجاهلً تارٌخ وجغرافٌا سجل كل األماكن والصور،التطور واالزدهار
 فعكس إبداعه وفكره وأخالقه ورؤٌته للحٌاة رغم،ومثل نقل وحً لكل مظاهر حٌة البدوي
.صعوبة البٌئة الصحراوٌة
:المصطلحات المفتاحية
 الحٌوان،ً الجاهل، المكان، اإلنسان،الصحراء
:الملخص باللغة الفرنسية
Résumé:
Le désert a influencé l'émergence de la poésie arabe préislamique en termes de
genèse, de développement, de thèmes et de significations. Il a également constitué le premier
noyau de la poésie arabe et son parcours dans les voies du développement et de la prospérité.
Il a fait de la poésie préislamique un histoire et géographie qui ont enregistré tous les lieux et
images et représenté la transmission de l'inspiration à tous les aspects de la vie bédouine,
reflétant sa créativité, sa pensée et sa morale. Et sa vision de la vie malgré l'environnement
désertique difficile.
Mots clés:
désert, homme, lieu, pré-islamique, animal

Summary:
The desert influenced the émergence of pre-Islamic Arabic poetry in
terms of its genesis, development, themes and meanings. It also constituted the
first nucleus of Arab poetry and its path in the paths of development and
prosperity. It made pre-Islamic poetry a history and geography that recorded all
places and images and represented the transmission of inspiration to all aspects
of the Bedouin life, reflecting his creativity, thought and morals. And his vision
of life despite the difficult desert environment.
Key terms:
desert, man, place, pre-Islamic, animal

