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 والمحدثين القدماء بين العرب المية

 جدوع احميد نصرة. د. ا

 عدد واهتمام بحث مدار االزدي الشنفرى الصعلوك للشاعر الالمية القصيدة كانت 

 وتوجيهات واعرابا تفسيرا شرحا العشرين على زادت والعلماء الشراح من كبير

 ولقبها االرجح على الالم قافية في قيل ما اشهر كونها العرب المية سميت, لغوية

 عن الصادق وتعبيرها الصالتها( الصحراء نشيد)ب المستشرقون سيما ال المحدثون

 .الصحراء حياة

 الرواية االحمر خلف والى الشنفرى الى نسبتها في الدارسين بعض اختلف

 اللغة كتب في ذكرا للقصيدة نجد ال الهجري الرابع القرن قبل وحتى, العمروف

 معاجم او النوادر ال و الطبقات وال االصمعيات وال المفضليات ال واالدب والنحو

 اشارة اول لكن, السجستاني او االصمعي او سالم ابن او قتيبة ابن كتب او اللغة

 وهذه قال المفضل ان الباحثين احد ذكر عندما عرضا المفضليات في جاءت اليها

, الكالم لهذا ذكرا نجد ال المفضليات الى رجعنا واذا, التائية من وابدع اشهر الالمية

 التي التائية كتابه في المفضل واختار,آخر موضع في ذكره المفضل كان ان اال اللهم

 :مطلعها

 تولت اذ جيرانها ودعت وما       فاستقلت, اجمعت عمرو ام اال

 من الرغم على الالمية دون اختيارها سبب يبين ولم,عنده 19 رقم المفضلية وهي

 .االخيرة شهرة

 القالي علي ابو نقل حين نسبتها اختالف موضوع في جاء لالمية ذكر واول

 في وتمكنه االحمر خلف يمدح وهو( هـ321ت) دريد ابن استاذه عن( هـ356ت)

 :مطلعها التي القصيدة اليه ناسبا الشعر

 الميل سواكم قوم الى فإني     مطيكم صدور امي بني اقيموا

 المنسوبة القصيدة ان:علي ابو قال, المقدمات واحسن افصح من وجعلها

 من اخر موضع في يعود القالي أي انه غير,  االحمر لخلف أي, له....للشنفرى

 .دريد ابن عن نقال للشنفرى وينسبها نوادره

 مع جلساته احدى في المقتبس صاحب نقل ما وفق نسبة بال االصمعي ذكرها

 في تبدأ بالقصيدة اداتواالش االخبار ان غير, الخبر بهذا المرزباني وانفرد, الرشيد
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 ورسالة اماليه في والمرتضى والمرزوقي والعسكري جني ابن عند هـ 4ق نهاية

 .اماليه في الشجري وابن الزمخشري وعن للمعري الغفران

 االدبية وقيمتها الشنفرى الى نسبتها موضوع في المستشرقين اكثر يختلف وال

 المواضع ألسماء ذكرها عدم بحجة جاهليتها في شك كرنكو ان غير,  والفنية

 لم هـ377 قبل العلماء وان الجاهلية القصائد في الفناه ما نحو على واالعالم

 مثلها منحولة وعدوها لشعره وروايتهم للشنفرى ترجمتهم في حتى اليها يتطرقوا

 . الجاهلي الشعر من الكثير مثل

 كتابه في خليف يوسف .د راي يواجهنا ما فابرز المحدثون العرب الباحثون واما

 في كرنكو موافقا الشنفرى الى نسبتها نافيا الجاهلي العصر في الصعاليك الشعراء

 االدب مصادر اختالف مالحظته جانب الى ادلته في مالحظته جانب الى ادلته

 عدا الشنفرى الى ومرة اخته ابن الى ومرة مرة شرا تأبط بين نسبتها في العربي

 في الشنفرى الى ينسبها الخزانة في البغدادي ان بل, االحمر خلف الى نسبتها عن

 ان ينكران ثم الشنفرى الى ينسبانها حماستهما في الخالديين ان كما,  شرا تأبط رثاء

 جماعة مع جلساته احدى في ينشدها وهو االحمر لخلف خبرا ويرويان لغيره تكون

 متحوال االنشاد عن خلف ويكف االثناء هذه في االصمعي ياتي ثم االدب اهل من

 الحادثة هذه في خليف يوسف ويجادل,  اخر موضوع في اخرى المية ابيات الى

 روى الذي وهو للشنفرى نسبتها تأكيد عليه يصعب ال ببديهته االصمعي ان ويؤكد

 ان حين في بيتا 68 في تقع التي الالمية طول امر في خليف يجادل كما, ولغيره له

 19 المفضلية وهي نفسه للشنفرى التائية اطولها مقطعات عن عبارة الصعاليك شعر

 ترتيب او الفاظها في مضطربة ليست روايتها ان كما, بيتا  35 في تقع التي السابقة

 , فيها المواضع اسماء قلة جانب الى الصعاليك اشعار في معتاد غير امر وهو ابياتها

 

 انفرادها للشنفرى الالمية نسبة تقبل عدم سبب ان ياكوب جورج المستشرق ويدعي

 الشعراء عند ومظاهرها الطبيعة فيه كانت الذي الوقت ففي,  مستقل شعري بمذهب

 اساسيا منظرا الوصف هذا الالمية شاعر يتخذ ذاته بحد مقصودا غرضا الجاهليين

 . واعماله االنسان لتصوير بهيجا

 :تقدم ما حول النقاط بعض الى االشارة من بد وال

 عدم يعني ال هـ4ق قبل للقصيدة والمصادر العلماء ذكر عدم سبب ان -

 عدا, له ليست انها على دليل يوجد ال انه مثلما للشنفرى تنسب لم وان حتى صحتها

 .االمالي ذيل في الشنفرى الى ونسبها عاد الذي القالي نقلها التي دريد ابن رواية
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 رفض يتم ان المعقول من فليس والمواضع االسماء ذكر عدم قضية اما -

 وكونه المكاني االستقرار عن الشاعر ابتعاد ان كما, وحده السبب لهذا قصيدة

 الصحراء يتخذ الذي وهو عنده االماكن اهمية تهميش يستدعي قومه نبذه صعلوكا

 فيها ورد جبل تسمية في اختلفوا المشككين الشراح بعض ان جانب الى هذا, بيته

 سلع اسمه وموضعه

 ال لكي التراب ويستف الجوع يحتمل الذي الصعلوك حياة الالمية تجسد -

 وملذاتها الدنيا عن وانقطاعه الصحراء لحيوان وذكره اللئيم منة الى الجوع يدفعه

 .االمور من وغيرها

 العرب المية مثل مشهور نص حول خالف يدور اال المعقول غير من ان -

 النصوص شأن وهذا,  القديمة االدب كتب في مألوفة متداولة اصبحت التي

 .المشهورة

 

 ( الطويل من) 

 

ـي بَنِـي أَقِيُمـوا -1 م   إلى  فَإن ِـي         َمِطي ِـُكم    ُصـُدورَ  أُم ِ يَـلُ   ِسـَواُكم   قَـو   ََلَم 

 

تِ   فَقَد   -2 ات   ـدَّت  َوشُ          ُمق ِمـر     َواللَّي ـلُ   الَحاَجاتُ   ُحمَّ ُحلُ   َمَطايَـا  ِلِطيـ   َوأر 

  

ِض  وفي -3 لُ   الِقلَـى  َخافَ   ِلَمن    َوفِيَها         اَلَذَى  َعنِ   ِلل َكِريـمِ  َمن ـأَى اَلَر   ُمتَعَـزَّ

 

ـُركَ  -4 ِض  َما لَعَم  ِرىء    على ِضيـق   بِاَلَر   يَع ِقـلُ  َوه وَ  َراِهبَـا   أَو   َراِغبَـا   َسَرى           ام 

 

لُـون  ُدونَُكم   َوِلي -5 س    ِسيـد  :  أَه  قَطُ            َعَملَـّ لُـول   َوأَر  فَـاءُ   ُزه  لُ   َوَعر  ََ َ  َجي ـأ

 

تَوَدعُ  ال  اَلَه لُ  ُهـمُ  -6 ـر ِ   ُمس  ـَذلُ   َجرَّ  بَِما  الَجانِي  َوالَ  لََدي ِهم             َذائِـع    الس ِ  يُخ 
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