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ممخص البحث

من خالل استقرائنا لشعر الشكوى عند شعراء ما قبل اإلسالم  ،وبعد تفحصنا
لنصوصو الشعرية  ،تمكنا من معرفة الكثير من جوانب حياتيم اليومية والسيما التي
تتعمق بقسوة الحياة وما يتبعيا من ظروف الحرب والفقر والحاجة  ،وتجمت كل تمك
في صرخات من أعماق قموب برزت في شكوى عارمة  ،يتخمميا رفض لذلك الواقع
المأساوي المرفوض المفروض وليس غريبا ان تبرز المعاناة وتطفو عمى السطح
بأفواه ذاقت كدر الحياة وسقميا  ،مما فادىا إلى الجير بيذه المعاناة  ،وعدم السكوت
عمى ضيميا ال بل تسعى إليجاد الحمول ليذه المعاناة الجماعية  ،فجاءت كمماتيا
ثائرة ومؤثرة في الوقت نفسو ألنيا مؤطرة بسالح الحزن  ،وىي تنادي بفك أزماتيم
النفسية ليؤالء الذين كوتيم نيران القدر المشؤوم الذي ال مفر منو  ،فجاءت قرائحيم
الحزينة تبحث عن متنفس لذواتيم  ،منفذا منو لتفريغ شحناتيم المثقمة بالحسرة
والتوجع وما ىي إال محاوالت لتخفيف آالميم  ،وسعيا لمحظوة بحياة بعيدة عن الكدر
والضجر  ،ىو الظفر بحياة سعيدة  ،حرة أبية كريمة من دون أن تكون ىناك
معوقات عارضة ليا لكي تتمتع بكامل حقوقيا اإلنسانية ـ الحياة الحرة الكريمة ـ تحت
سقف معترك الحياة
ولم تكن ىذه الشكوى المرة إال وليدة لحاالت من التظمم التي سببيا الضغط
القدري الذي ال يمكن اليروب منو أو الوقوف أمامو أو مناحرتو ألنو خارج عن أرادة
الذات ولكن عمى الرغم من إيمانو بقدره إال انو يقاومو قبل أن يستسمم لجبروتو
ولعل ىذا الشعور اإلنساني المتنامي لدى شعراء ما قبل اإلسالم  ،ومحاولتيم
كسر طوق ذلك القيد المفروض ما ىي إال جيود مضنية ومكثفة تحمل فكرة اإلصرار
القوي إلى عدم االستسالم لنوائب الدىر من أول وىمة  ،فجاءت أفكارىم مؤطرة بيذا
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النفس األصيل المعزز باإلصرار والمكابرة وعدم الرضوخ لنوائب الدىر إال إذا كانت
خارجة عن إرادة اإلنسان  .ومن خالل تحميمنا ليذه النماذج من نصوص شعر شكوى
الدىر وجدنا معاناتيم بيذا الخصوص متنوعة تبعا لمظروف التي ألمت بيم  ،منيا
ما يتعمق بشكوى الزمن وتالعب األقدار فمثال بعد إن كان اإلنسان قويا جمدا أصبح
رمية لسيام الكبر والعجز ذليال ضعيفا  ،فضال عن فقدان السعادة لتجرده من
مقوماتيا ( الصحة والعافية ) و ( قوة الجسم والجسد ) وفي أحايين أخرى يعرج
الشعراء عمى حياة موزعة بين صورتين متضادتين ( شباب وشيب ) ( ثروة ومال )
فيما ضمان مقومات الوجود اإلنساني فإذا اليوم أمنية ال تتحقق فضال عن حالتي
الفقر والغنى والفارق الكبير بينيما فمنيم من كتب قدرىم بحياة العوز والحاجة فكانت
من البواعث الرئيسة لتجرد أصحابيا من المنزلة والمكانة  ،وعدم تقدير اآلخرين
وحرمانيم من نصيب الحياة الدنيا وال يكتفي الشعراء بيذا القدر من بث أفكارىم
وشكواىم في نطاق ضيق بل أسيبوا الحديث عن المرأة وقطع وصاليا ليم  ...الخ
ولعل اشتداد الحزن وتشعب بواعثو كان من األسباب التي أدت إلى إثارة الذات
 ،وكسر خواطر النفس لتنزل الدمعة الميراقة لتطفأ غضب من كوتيم نيران الشكوى
 ،فجاءت دموع العين تسمية لمقموب  ،وتخفيفا الزمات النفوس  ،وتفريغا لشحنات
الحزن ثم االنصياع ألوامر القدر وتالعب األزمان

مفهوم الشكوى لغة :
اتفقت معاجم المغة عمى ان الشكوى لغة

()1

تعني :

إظيار اإلنسان ما بو من المرض واليم والتعب وىي أيضاً الصبر والتحمل من عند
الجمال والشكي  :الموجع .
والشكو الحمل الصغير والشكاة  :العيب  ،ويقال لمبعير إذا أتعبو المسير فمد
عنقو وكثره نحيطو  :قد شكى  ،والشكوة  :وعاء صغير من ادم يصنع من جمد
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الرضيع لمبن فكأنما استعار الشكوة وىو فتح الشكوة واظيا ار ما فييا كقوليم بثثت لو
ما في وعائي ونفضت لو ما في جرابي

()2

إذا أظيرت ما في قمبك .

ويقال  :أشكاه عمى ما يشكوه  :أعانو
وقد جاءت الشكوى في دستور اإلسالم وقانون حياتيم أال وىو القران الكريم إذ
يمجأ اإلنسان إلى اهلل تعالى عندما يبث شكواه نتيجة لما حل بو من حزن وضيق وألم
وحسره وقسوة الحياة  ،فال يطيق صب ار عمى تحمل تمك المصاعب كما في قولو
تعالى عمى لسان يعقوب ( عميو السالم )  (( :قال أنما أشكو بثي وحزني إلى اهلل

وأعمم من اهلل ما ال تعممون )) (.)3

قد
ووردت الشكوى أيضا في سورة أخرى من القران الكريم في قولو تعالى (( ْ
()4
سمع اهلل قول التي تجادلك في زوجيا وتشتكي إلى اهلل ))
َ
فينا قد لجأت إلى اهلل سبحانو وتعالى إلزالة شكواىا ألنو يعمم ويرى ووردت

لفظة الشكوى في خبر الرسول ( صمى اهلل عميو وسمم ) إذ كان المسممون قد سألوه
عن تأخير وقت صالة الظير في قوليم ( شكونا إلى رسول اهلل
وسمم  -حر الرمضاء فمم يشكنا )

()5

– صمى اهلل عميو

أي أن المسممين شكوا إلى الرسول ( صمى

اهلل عميو وسمم ) حر الشمس وما يصيب أقداميم منو إذا خرجوا إلى صالة الظير
فسألوه تأخيرىا قميال فمم يجبيم إلى ذلك ولم يزل شكواىم .
مفيوم الشكوى اصطالحاً :

اختمفت معاني الشكوى وتعددت فعرفت الشكوى بعدة تعاريف كميا تدور حول

كونيا ،عاطفة تعبر عن اليأس والحرمان والتوجع  ،فالشكوى ( معنى من المعاني
الشعر الوجداني العميق )

()6

 ،وتعد ( عاطفة أساسيا الشعور بالحرمان ولعميا من

أول الفنون التي تفصح عن عاطفة اإلنسان المتشائمة والناقمة .)7( ) ..

وقد عرفت بأنيا ( التوجع من شيء تنوء بو النفس كالمرض والفقر والشيخوخة
والحرب والموت والدىر والخيانة والكذب  ،وتتجمى من خاللو بث ما يعانيو ذو
الشكوى إلى اآلخرين )

()8

ونظ ار لما تقدم من قول الباحثة بتول حمدي  ،وتعريفيا

لمشكوى فنضيف إليو أنيا لست حمال ينوء بو المرء ويرتاح منو عندما يجد فرصة
سانحة لذلك وانما ىي أيضاً متنفس لحسرات متكسرة في داخل النفس تخنق األنفاس
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وتعمي القموب ال يقدر الشاعر عمى دفع سببيا عنو بسيولة وقد حدد العقاد أبواب
الشكوى والجائزة في األدب الحديث في غرض من ثالثة أغراض  ،فأوليا  :ان
تكون الشكوى في سبيل مثل أعمى ينشده الشاعر في سبيل صالح قومو والعالم
أجمع ..
وثانييما ان يكون الشاعر في شكواه ممثال لمشعور اإلنساني بين جميع األفراد ،
فال يعاب عميو ان يتغزل بحبيبتو وان كان حبو ليا ( أم ارً شخصيا ) يعنيو وحده وال
يعني اآلخرين  ،الن الحب عاطفة شائعة بين الناس يحسيا كل محب ويود ان يسمع
فييا كمما يقولو المحبون .
أما الغرض الثالث  :فيو ان يشفع الشاعر لشكواه الشخصية بأسموب مبتدع في
الصياغة والتمثيل  ...فال ضير عمى الشاعر المجيد المبدع إذا لم تكن شكواه في
سبيل المثل األعمى  ،أو لم تكن شكواه نمطا لكل من يصاب بمثل ما أصابو  ،فأن
شفاعتو مقبولة في األمرين  ،و إنو قد أغنى لغة اإلنسان وقريحتو بثروة جديدة من
التعبير والخيال

()9

 ،وعرف التميمي الشكوى بأنيا

( (( :)10صرخة العواطف

المحرمة ومظير االضطراب النفسي والتشاؤم الذاتي ))  ،وىذا ىو التعريف األقرب
لمشكوى عند كل إنسان سواء كان شاع ار أو غيره فيناك عاطفة محرومة خفية تدفع
اإلنسان إلى إبراز الشكوى الظاىرة عن طريق الكالم والفعل .

شكوى الدهر في الشعر الجاهمي
اتخذ شعر الشكوى من الدىر حي از كبي ار وشيوعا واسعا وتنوعا في موضوعاتو ،
حتى بات يشكل ظاىرة في الشعر العربي قبل اإلسالم  .فبعد إن كانت الشكوى
تعبي ار عن وجدان الذات ووجودىا  ،ومبعث األلم في النفوس  ،أقحمت الناس لتطرح
كوامن األحزان  ،وم اررة الحرمان والنقمة والضجر من الواقع المأساوي  ،واألوضاع
المفروضة  ،فبذلك كانت أصوات صخب  ،وصدى حزينا ألوجاع أولئك الفقراء
والمنبوذين  ،الذين تعكر بيم قدر الحياة  ،وتنكر ليم الزمان  ،وىكذا فان شعر
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الشكوى تأثر كسائر موضوعات الشعر األخرى بواقع الحياة  ،ففاضت قرائح الشعراء
بينبوع من األحزان  ،تيز مشاعر الناس  ،وتكسب عواطفيم تعزية لمنفوس ومأساتيا
 ،والبحث عن حمول لشكواىم .
إن ىذه الكثرة من األشعار المكتظة بموعة الحزن التي احتوتيا بطون دواوين
الشعراء ومصادرىم القديمة  ،ىو اإلفصاح عن عمق المعاناة في مقدمات قصائدىم
 ،يعطي دليال عن صورة التغمغل الواضح في نفوس الشعراء الذين ذاقوا م اررة األلم
مع غيرىم من شرائح المجتمع  ،م اررة األسى ولوعة الحرمان  ،مما يدل عمى نبل
المشاعر وصدقيا ائتالفا مع واقع الحال  .ولعل من البواعث الرئيسة لشعر الشكوى
إخفاق الشعراء في تحقيق طموحاتيم  ،وشعورىم بأنيم لم يكونوا في المنزلة المرموقة
التي يرتضونيا وسط مجتمعيم ،لذا تعددت فنون العرض وسبل التعبير لشكوى
الشعراء وذلك حسب القدرة وتنوع الثقافات  ،ولحجم ما حرموا من طموحات في
الحياة  ،وما يسود مجتمعيم من ضيم وظمم  ،وذل شكوى فرضت عمييم لظروف
قاىرة خارجة عن طموح أرواحيم التي تستيوي الحرية وحب الذات  ،والسيما التعمق
برغبات وأمنيات تصقل الشخصية  ،وتبعث أمل الحياة من جديد  ،إال أن (( الفرد ـ
ميما يكن قوي الشعور بذاتو  ،عنيف الكبرياء ـ ىو أسير األعوام التي قدرت لو عمى
()11

األرض ))

التي كدرت مشاعر الذات بإزاء الشيب والكبر  ،والظمم والفقر ،

وعرض الغربة الروحية والمكانية  ،وغير ذلك ما يثير األفئدة نوع من األلم والحسرة
والتوجع  ،وشكوى الزمن وتقمبات الدىور في قض المضاجع وجرح لنفوس .
وتعد شكوى الزمان من الظواىر البارزة في شعر ما قبل اإلسالم  ،وناد ار ما
نجد من الشعراء من لم يتناول ىذا المون من الشعر  ،نتيجة لظروف الحياة التي
تتحكم في األسس االجتماعية واالقتصادية والسياسية لحياة الناس  ،وآثارىا الجمية
في كدر عيش وتقمب أحوال  ،فينطوي بعد األثر في بناء الشخصية من قوة
وضـ ـ ــعف  ،لما ليا من مساس في تكوين الذات الخمقي والتفكيري والنفسي

()12

،

وما إلى ذلك من مصائب الدىر  ،ومآسيو التي انعكست آثارىا عمى حياة الناس
والسيما الشعراء منيم  ،فولدت في دواخميم لواعج األلم والرفض المقترن بالبكاء عمى
ما ىو عميو  ،من أوضاع سائدة  ،فجاشت قرائحيم بقصائد السخط والضجر لبواعثيا
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ومسبباتيا  ،فالدىر تسمط وجبروت عمى اإلنسان  ،وفيو يومان يوم لو ويوم عميو ،
فمن سره زمان ساءتو أزمان أوشكت بو أن

وىذا ما نجده عند األفوه األودي  ،إذ يقول(:)14
إذا ما الدىر ابعد أو تقضى

يضام

()13

.

رجال المرء أوشك أن يضاما

إن تجربة الحياة غذت مخيمة الشعراء بمزيد من األفكار والمعمومات التي
جعمتيم في غاية التحوط والحذر من تالعب األقدار  ،وتقمبات األمور  ،مع الحرص
الشديد عمى الثوابت التي باتت تتمممل بنحو تدريجي عفوي  ،ىي الالمباالة ألوضاع
مستقبل قادم  ،مما أيقظت في نفوسيم شعور اإلحساس  ،وضرورة االلتفات لحركة
الزمن في رقيب دائم  ،وعمى الرغم من المواكبة و المتابعة إال إن الدىر ال يأمنونو ،
ينعت بالغدر وقمة الرحمة  ،ولعل (( إحساس الشاعر الجاىمي بالزمن مدعاة إلى
إقدامو واحجامو  ،بيجتو وكآبتو  ،حذره أو ال مباالتو  ،فالشعراء ابتداء متفاوتون في
إحساسيم بالزمن ))

()15

تبعا لتباين قسوتو بيم  ،فتتباين شكواىم وتتنوع معاناتيم

عمى وفق إطار حياتيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ،ويمخص لنا عمق األثر
وم اررة الشكوى ذو اإلصبع العدواني  ،عنو وعن ذويو  ،وىو ينظر إلى الزمن العابر
 ،الخاضع لمتغيير  ،بعد إن كانوا في عمو شأن وسمو مكانة  ،يحل مكانيم محل
الرأس من الذنب  ،والسفح من دون قمة  ،بعد إن كان قمة متسمطة عمى سفوح ،
فتبدو نقمتيم واضحة وشكواىم حزينة  ،مما يميد لنا قبول الرأي الصائب .
لم يتوقف حزن الشاعر عمى ذرف الدموع المقترن بالبكاء والعويل  ،وال عمى
صرخات وأىات ونحيب  ،إنيا في الغالب تعبير عن الحزن األول الساذج عن
االنتفاضة الحسية المباشرة ذات الوجو الواحد ،

()16

والمعاناة الواحدة مما يستدعي

األمر التحفظ من أقوال العذال  ،وابعاد فرص الطعن والنيل  ،والشماتة  ،الن الدىر
وما أحدثو في الماضي  ،وما يحدث في حاضر الشاعر يوم ذا ك  ،وليس ىذا بدليل
العجز والضعف وانما اتعاظ من التجارب التي تجري عميو وعمى اآلخرين ،
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فصروف الدىر تكر حينا وحينا  ،ومن كانت زمام أموره لزمان البد إن يسحقو سحقا
 ،إذ يقول

()17

:

إذا ما الدىر جار عمى أناس

كالكمو أناخ باخريــنا

فقل لمشامتين بنا أفي ــقوا

سيمقى الشامتون كما لقينا

فما إن طبنا جبن ولكــن

منايا ودولة أخرين ــا

كذاك الدىر دولتو سجــال

تكر صروفو حينا فحينا

ومن يغرر بريب الدىر يوما

يجد ريب الزمان لو خؤونا

ينظر شعراء ما قبل اإلسالم عمى الدىر نظرة االشمئزاز والعتب  ،وتتباين ىذه
النظرة تبعا لمظروف التي ألمت بيم  ،والمؤثرات التي حكمت عمييم  ،فدونت
قصائدىم بشكوى باكية  ،وفي صراع مر واضح مع الزمن مما سبب عودة الماضي
كرد فعل لمرعب والخوف الذي أصاب اإلنسان الوديع واكتسحو

()18

 ،وجرده من

كل وسائل القوة والييبة والعزة  ،وىذا ما رأيناه عند فالج بن خالوة بن سبيع وشكواه
الجارحة  ،فإذا ىو رىينة اعزل  ،وىدف مقصود تحت رمية سيام الدىر  ،ذليالً ،
ضعيفاً  ،متعباً من كل جوانب الحياة التي كان يعتز بيا ويفتخر .

وكم من ىمام متوج يتجول تجوال التبختر والكبرياء فإذا ىو في غاية الذل

واالنكسار  ،ثم تشتد المعاناة والشكوى لمن قست بيم األزمان في غربة ال مستقر ليا
()19

 ،وفي تنقل دائم إذ يقول

:

إال رب أمر معضل قد ركبت ـ ــو

بثني فعل التيحان المض ـ ـ ــمل

فاقشع عني لم يضرني وربم ـ ــا

اجر الفتى ما كان عنو بمع ـ ــزل

وقد كنت ذا باؤ عمى الناس م ـرة

إذا جئت أم ار جئتو الدىر من عل

فمما رماني الدىر صرت رزي ــة

لكل ضعيف الركن اكشف اعـزل

فيا دىر قدما كنت صعبا فمم تـزل

بسيمك ترمي كل عظم ومفص ــل

فقد صرت بعد العز أغضي مذلـة

عمى اليول واألزمان ذات تنـ ــقل
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فكم قد رأيت من ىمام متـ ـ ــوج

من التيو يمشي طامحا كالسبيـ ــل

فأصبح بعد التيو كالبعر ذلـ ـ ــة

قميل البتات كالضريك المع ـ ــيل

وأخر قد أبصرتو متعمقـ ـ ـ ــا

بريطة ذل كان غير مبج ـ ـ ــل

يدين لو األقوام س ار و جي ـ ـ ـرة

يروح ويغدو كاليمام المرف ـ ــل

كذاك ىذا الدىر صارت بطون ــو

ظيو ار و أعمى األمر صار كأسفل

فصب ار عمى ريب الزمان وعضو

وال تك ذاتيو وال تتعـ ـ ـ ــمل

خذ العفو واقنع بالصحاح فربم ــا

أكون لزاز العارض المتيـ ـ ــمل

وتتكرر المعاناة نفسيا عند زىير بن أبي سممى في الشكوى من الزمن وسوء
الحال  ،لعجزه من مصارعة الزمن الذي يكابر من دون أن ينصف في جوره وحيمو ،
وتماديو في غيو  ،إلى حد الفجيعة التي أنيت بأناس اصالء نبالء  ،ووجياء قوم

فوارس فرسان  ،إذ يقول (:)20

فاستأثر الدىر  ،الغداة بي ـ ــم

والدىر يرميني  ،وال ارم ـ ــي

لو كان ،لي قرنا أناضم ـ ـ ــو

وما طاش عند حفيظة سيمـ ــي

أو كان يعطي النصف قمت لو:

أحررت قسمك ،فالو عن قسمـي

يا دىر  ،قد أكثرت فجعتنـ ـ ــا

بسراتنا  ،وقرعت  ،في العظــم

وسمبتنا  ،لست معقب ـ ـ ـ ــة

يا دىر  ،ما أنصفت في الحك ــم

أجمت صروفك  ،عن أخي ثقة

حامي الذمار  ،مخالط الحـ ــزم

ينمي إلى ميراث وال ـ ـ ـ ــده

كل امري ال رومة  ،ينمـ ـ ــي

وان كان الزمان رم از إلثارة العواطف  ،التي تنطوي عمييا قموب الشعراء إزاء
معضمة يدركوىا بين جوانحيم  ،فيي وسيمة من وسائل التعبير الناجحة في
امتصاص زخم غربة ذوييم وأىازيج أرواحيم  ،فيي تحمل كل معاني الصدق
في نقل الحقائق  ،يشكون فييا بمشاعر شجية  ،حزينة  ،باكية  ،إال أن ىذه
المشاعر تأخذ حيزىا األكبر والسيما إذا أحس الشعراء بفقدان السعادة  ،في زمن
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طالت بو أعمارىم  ،فال يجنون منو إال العناء والشقاء  ،ألنيم مستيدفون لنوائب
الدىر ومعضالت الحياة  ،من موت وأمراض وأحزان  ،ولمختمف ألوان البالء  ،التي
قد تؤدي بيم إلى قدر حياة  ،ونياية مصير.
وقد صور األعشى الكبير جوانبو ا من شكوى الزمان الذي الم بو وبذويو من
الشعراء بقاسم مشترك من معاناة بعينيا  ،وىو يتممس تقمبات الدىر ونوائبو  ،الذي
ال يغادر صغي ار وال كبي ار  ،وال تدفع عنو رحالتو وتنقالتو في البالد قضاءه المر  ،إذ
يقول

()22

:

لعمرك ما طول ىذا الزمـ ــن

عمى المرء إال عناء معـ ــن

يظل رجيما لريب المن ـ ــون

ولمسقم في أىمو والحـ ـ ــزن

وىالك أىل بجنون ـ ـ ـ ــو

كآخر في قفرة لم يجـ ـ ـ ــن

وما إن أرى الدىر في صرفو

يغادر من شارخ اويف ـ ـ ــن

فيل يمنعي ارتيادي البـ ـ ــال

د من حذر الموت آن يأتـين

وعمى الرغم من التجبر والصبر ونينية البكاء إال إن عواطف الشعراء تجيش
في شكوى مرة  ،عندما تخيب اآلمال و يخفت الطموح  ،وتبقى في ثنايا النفس عزتيا
وشموخيا  ،وىي تممك الجرأة لتشير إلى التناقض القائم في ذلك العصر  ،الذي جار
عمى األحرار حيث انقمبت األمور  ،وتبدلت الموازين  ،فتنطمق الشكوى من نوائب
الدىر ومصائبو ،بوصفيا نزعة إنسانية تسعى لطي أعمدة تقاليد مفروضة منبوذة ،
لكونيا امتحانا صعبا ينطوي عمى رفض االعتراف بوجوده الواقعي

()23

 ،من جانب

 ،وكإثارة إحساس واستنياض شعور الذات في بني ناج لويالت الحروب ومآسييا من
جانب آخر  ،في سفك دماء وتشتيت شمل  ،عمى اثر التضاد الحاصل بين دواعي
الصمح والرفض المقابل  ،ومع ذلك كمو يؤنبيم لعدم التحوط من مصائب الدىر
وسمطة الزمان  ،فتتزين ذلك أشعارىم بمفردات الموعظة والنصح واإلرشاد كي
يبصروا العقول المغفمة ويثيروا النفوس لصواب األمور  ،وىذا ما نجده عند ذي

األصبع العدواني  ،إذ يقول (: )24
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ويا بؤس لأليام والدىر ىالك ـ ــا

وصرف الميالي يختمفن كذلكـا

ابعد بني ناج وسعيك فييـ ـ ــم

فال تتبعن عينيك ما كان ىالكـا

إذا قمت معروفا ألصمح بينيـ ــم

يقول مرير ال أحاول ذال ــكا

فأصبحوا كظير العود جب سنامو

تحوم عميو الطير احدب باركا

فان تك عدوان بن عمرو تفرقـت

فقد غنيت دى ار مموكا ىنالك ــا

إن شكوى الشعراء التي ولدتيا ذكريات ماضية مؤلمة  ،من افتقاد لسمم  ،وعدم
قبول الرأي الصواب  ،ترنمت بصوت حزين باك لنوائب الدىر ومصائبو  ،الذي
بات يكر حينا وحينا  ،فتثيرىم الذكريات ويبعثيم األلم ممتدا لجوانب الحياة األخرى
ليبثوا ىموم الذات في شكوى عارمة  ،يتخذونيا منفذا لمعبور إلى ضفة أخرى ليشكموا
تجربة حقيقية صادقة في حصيمة معاناتيم الشعرية  ،ألن اإلنسان بطبعو يعيش في
رحاب أمانيو وطموحاتو فموالىا لضاقت بو الحياة وفقد األمل

()25

 ،والسيما في

انحدار الزمن السرمدي عبر حاضر تتواجد فيو عناصر من الذاكرة والتخمين تعمل
سوية في خمق تجربة الحاضر الخداع

()26

 ،من دون إن يتحقق الطموح لتحسين

وضع اقتصادي  ،وتتبمور ىذه المعاناة عند األعشى الكبير الذي تثيره شجون وتقمقو
شكوى  ،من ليل طويل وىم ثقيل  ،ولم يكن ذلك لنار اليوى وعشق النساء بل
مشغوال باألىم  ،نائبات دىر  ،ووضع مربك لمعالجة أمور  ،حيث كانت النفس
موزعة بين صورتين متناقضتين أوليما  :شباب وشيب  ،وثانييما  :ثروة وفقر
فكالىما يمثل واقع الوجود  ،وصورة التباين التي كانت أمنية لم تتحقق لديو  ،إذ

يقول (: )27
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الم تغتمض عيناك ليمة أرم ـ ــدا

و عادك ما عاد السميم المسيدا

وماذا ذاك من عشق النساء وانما

تناسيت قبل اليوم خمة مي ــددا

ولكن ارى الدىر الذي ىو خاتــر

إذا أصمحت كفاي عاد فافســدا

وشباب وشيب وافتقار وث ـ ــروة

فممو ىذا الدىر كيف تـ ـ ــرددا

وما زلت ابغي المال مذ أنا ياف ــع

وليدا وكيال حين شبت و أمردا

ولعل المتأمل في أخبار الشعراء  ،المتطمع لدواوينيم  ،يرى نظرة شعور حاد
باألمر منو ،وشكوى عارمة ال تطاق ،من ىوان منزلتيم وعدم
مر
ّ
بالفقر واحساس ّ
تقدير ذوييم ،وحرمانيم من نصيب الحياة ( ، )28لترف او غنى  ،فولّدت في دواخميم
عقدة الفقر التي تتكون نتيجة اإلحساس بو  ،و تدفع من ذاق قسوتو في محاولة
لمتعويض عن شعور النقص  ،و الرغبة الحادة إلى الجاه والمال

()29

 ،وطموح جامح

لنوع من المساواة في معترك الحياة .
وىكذا يصور لنا الشعراء شكواىم من الدىر من زوايا عديدة  ،في أوضاع
يشدىا الضجر و النقمة إلى بعضيا البعض ،ويتخمميا بعد من التفكير ،و
مختمفةّ ،
يحيطيا امتزاج حار عميق بين التجربة الشخصية ،و محور القضية المؤطرة بنوع
من التعاطف و االستجابة لدى السامع أو المتمقي ،لدىر ظمميم و حرميم من تمك
العدالة االجتماعية عمى وفق شرعية وحقوق موثوقة يحبيا ويرضاىا كل فرد في
مجتمعو  ،دفعت بالشاعر من عيار -كمثوم بن عمرو العتابي التغمبي -أن يصور
ىذه المعاناة في أجمل تصوير ،بعدما أطمق عنان عبرتو من وقع مكروه وغدر
الزمان وتكالب صروف الدىر ،يدعوىا الجمد وايمان القدر  ،الذي أربك الذات في
مر يعج بشكواه  ،بعد طيب لقاء  ،و غضارة عيش  ،و صالح أمر لتنطوي
واقع ّ
صفحات بيض من فرح غامر إلى مسودة أحزان أدت بو إلى الفاقة التي الزمت

حياتو ،لمعوز الذي أحدق بو إذ يقول (: )30
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ما غناء الحذار و اإلشف ـ ــاق

وشابيب دمعك الميـ ـ ـراق

غدرات األيام منتزعـ ـ ـ ــات

عنقينا من انس ىذا العنــاق

أينا قدمت صروف الميال ـ ــي

فالذي أخرت سريع المحـاق

كم صفين متعا بمقـ ـ ـ ـ ــاء

ثم صا ار لغربة وافتـ ـ ـراق

ابقيا ما بقيتما سوف يرمـ ــي

بين شخصيكما بسيم الفراق

بينما المرء في غضارة عيش

وصالح من أمره واتف ـ ــاق

عطفت شدة الزم ـ ـ ـ ــان

فادتو إلى فاقة و ضيق خناق

ىوني ما عميك و أقنى حياء

لست تبقين لي ولست ببــاق

ولم تقتصر شكوى الشعراء من الزمان و الدىر عمى جوانب خاصة بل تنوعت
أبعادىا ،وازدادت آالميا ،تبعا لقسوة الظروف ،ودرجة التأثير عمى النفوس ،و ىكذا
فان المجوء إلى وصف الميل يؤطر بابا من أبواب الشكوى ،كونو حالة استقرار و
ىدوء وسكينة و خموة مع النفس  ،بعيدا عن مشاغل النيار ،متفرغين لذواتيم
باستعراض ،واثارة لكثير من مسائل و خصوصيات ليدرسيا دراسة مستفيضة،
محمال خفاياىا في خيال خصب لتتفاعل مع تجاربو و خواطره مشاعره و انفعاالتو ،
و السيما إذا كان إحساسو العنيف باليوان والضياع  ،و ىو شكل من أشكال
االغتراب النفسي لمفرد في حدود بيئتو الخاصة .
وعمى الرغم من مناجاة الشعراء لميل مثقل باليموم إال إنيم عمى عمم ودراية بان
المناجاة ال تخرج بطائل أكثر مما ىو بث ما في كوامن النفوس وايصاليا إلى
اآلخرين

()31

فالشاعر أحيانا (( يكبت حزنو و يتجمد ويستغرق في المصيبة و األسى

المفجع  ،فإذا أراد التعبير انفجرت ىمومو و أحزانو ،وصار الشعر متنفسو إلى الراحة
من ثقل اليموم ))

()32

عمى وفق واقعية منطمقو الفكري التي ال تمنعو من التعبير عن

رغبو محمومة خفية ،محاولو تحجيم لقانون الزمن ،و الصمود أمام حدوده المرسومة
و قدر الحياة األجل والمؤجل

()33

 ،فتدفعو لمتنازع و الصراع مع الذات خوفاً وحذ اًر

عمى ما تخفيو الحياة ألقدار من دون تقدير .
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وتتجسد ىذه الفكرة عند المرقش األصغر حين تطاولت عميو طوارق اليموم ،
ولذة الذكريات ،في ليل طويل ،يثير فجيعتو ،و يقمق نفسيتو بإزاء معشوقة ،جفت
عنو ،فقطعت وصالو ،و يعرج شكواه لدىر اثر فيو ولم يبال عزتو ومنعتو  ،فثارت
بكاء صباً كشن ىزيم  ،إذ يقول
قريحة األحزان في دواخل الذات ً ،

()34

:

ارقني الميل يـ ـ ـ ــرق ناصب

ولم يعنى عمى ذاك حمي ـ ـ ــم

من لخيال تسدى موىـ ـ ـ ـنـا

أشعرني اليم فالقمب سقي ـ ـ ــم

وليم ـ ـ ـ ـ ــة بتيا مسيرة

قد كررتيا عمى عيني اليم ــوم

لم اغتمض طوليا حتى انقضـت

أكمؤىا بعد مانام السميـ ـ ـ ــم

تبكى عمى الدىر و الدىر الــذي

أبكاك فالدمع كالشن اليزيـ ــم

فعمرك اهلل ىل ت ـ ـ ــدري إذا

ما لمت في حبيا فيم تم ـ ـ ــوم

تؤذي صديقا وتب ـ ـ ــدي ظنة

تحرز سيما و سيما ما تش ــم

كم من أخي ثروة رايتـ ـ ـ ــو

حل عمى مالو دىر غشـ ـ ــوم

من عزيز الحمى ذي منعـ ـ ــة

أضحى وقد أثرت فيو الكمــوم

بينا اخو نعمة إذ ذىبـ ـ ـ ــت

وحولت شقوة إلى نعيـ ـ ـ ــم

وبينا ظاعن ذو شقـ ـ ـ ـ ــة

إذا حل رحال و إذ خف المقـيـم

و لمفتى غائل يغولـ ـ ـ ـ ــو

يا ابنو عجالن من وقع الحتوم

وكما أفصحت معاناة الشعراء كوامن الذات المتأججة بين الحمم والحقيقة ،و بين
األمر ،لتنتيي أحيانا إلى السخط والشكوى المعبرة عن اليأس
المر والمستقبل ّ
الواقع ّ
في اعتراف شخصي بغمبة دىر غشوم ،شيمتو الغدر ،ودأبو إفناء المموك من مثل
ابن ىرمز وأبي قابوس ،مجيز الجيش وصاحب الخيل والفرسان ،و لعل ابرع ما
يطمعنا من نماذج ىذا النمط ما تضمنتو أبيات أبي الطمحان القيني ،في قولو

()35

و قدما غمبت الدىر لو كنت غالبا

و قضيت من حق الم وباط ــل

واني رأيت الدىر إن تكر ال يــنم

وان أنت تغفل تمقو غير غافـل
480
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إذا ما ىو أفنى برزخا زيد مثم ــو

يراد عمى المنوال كالمتطــاول

فمن يامن األيام بعد ابن ىرمـ ــز

وبعد أبي قابوس مذكي القنابل

إن اإلنسان بطبعو طموح لغايتو ،غيور ألمانيو ،لكن تفرقات دىر ومعوقات
أزمان ،تعكر صفو شموخ الذات تحقيق األماني ،وقميال ما يصل اإلنسان إلى مبتغاه

()36

 ،وذلك لمتضاد الحاصل بين الرغبة الحادة و المنع الحاصل لمسببات دىور،

وان كان موقفو في بادئ األمر موقف المناضل الصابر إال انو أمام المقدور يطأطأ
رقبتو ،شاع ار بعقم الجيد أمام قوة ىائمة تحت مفردة الدىر

()37

 ،وىذا ما نممسو عند

حميد بن ثور ،في شكوى غريبة ،و عجب غريب ،ألمر غير مرغوب ،فناء أىل
وأخوة ،و قوم كرام  ،فيدخل في غربة الذات و قمقميا النفسي إزاء دىر بات ييدد
كيانو وشخصو ،فيعتمل في الذات صراع داخمي مرعب ومخيف ،ثم يعمل النفس

بالشكوى ومعاناة االغتراب ،إذ يقول (:)38
من أي صروف الدىر أصبحت تعجب

وفي أي ىذا الدىر أمسيت ترغــب

أيذىب أىمي بالفناء وأخوتـ ـ ــي

ورىطي وقد أيقنت إن سوف اذىب

أتنسى عدوا نحوك لم ي ـ ـ ــزل

ثمانين عاما قبض نفسك يطمـ ــب

وتذكر سرداحا من الوصل باقيـ ــا

طويل الق ار انضيتو وىو احـ ــدب

تقعدتو عص ار طويال أروض ـ ــو

يمين وينبو تارة حين ارك ـ ــب

وعمى الرغم من استقرار نفوس الشعراء وايمانيم بقدر الموت ،إال أن اشتداد
الحزن و اليمع في صدور الشعراء يرسم عمق األثر وبعد المعاناة التي تدفع بعضيم
إلى البكاء،

()39

والبعض األخر إلى خالف األمر ،الذي يحز في نفسية الشعراء،

فيوجج شكواىم ،وىو جيل قوم أقارب ال يعرفون قدر المبكى عميو  ،ومكانتو وسط
ذويو  ،إال إن ىناك أقواماً عاصروه ،و تعايشوا معو ،فان ىذا التناقض في التعبير

عن صدق المشاعر واألحاسيس ،مبني عمى سموكو الشخصي ،وتصرفو الالئق الذي
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يممي عمى الغريب ،التغني بأمجاده ،و البكاء ألفعالو ،و ىذا ما حصل لحريث بن
جبمة ،ليفصح عن شكوى مخمفات الموت ،و كشف خفايا الذات من جراء دمع

العين ،إذ يقول (:)40

يا قمب انك في أسماء م ــغرور

اذكر وىل ينفعنك اليوم تذكيـ ــر؟

وقد بحت بالحب ما تخفيو من احـد

حتى جرت بك أطالقا محاضـ ــير

وبينما المرء في األحياء مغتبطـ ــا

إذ صار في الرمس تعفوه األعاصير

حتى كأن لم يكن اال تذك ـ ـ ـره

والدىر اية ما حال دىاريـ ـ ــر

يبكي الغريب عميو ليس يعرف ـ ــو

وذو قرابتو في الحي مس ـ ــرور

وذاك آخر عيد من أخي ـ ــك إذا

ما المرء ضمنو المحد الخناسيـ ــر

وفي ىذه األبيات يمعب الدافع النفسي فعمتو في شكوى الشاعر  ،فتتكشف
نواياه الصادقة تكشفا حقيقيا عمى وفق فمسفتو بإزاء الموت وقدر الحياة ،فيموم الذات
ويؤنبيا عمى ما فرضت بو عيد  ،مستكبرة بعنفوانيا غير آبية بصروف الدىر ،
فتأتي حكمة الشاعر بالنصح واإلرشاد ،و الحيطة والحذر كسائر ذويو من الشعراء
الذين لم يتركوا مجاال من مجاالت الحياة إال وطرقوا فييا من أشعارىم ،كمواعظ
إنسانية ،وىي في الوقت نفسو نظرة تشاؤمية من حياة ميددة بالفناء من اتجاىات

متعددة ( ، )41فأصبحت ح َكماً وأمثاالً تتداوليا الناس والشعوب ،و جعموىا شريعة
ومنياجاً كي تستقيم بيم حياة ،ولم تأت ىذه األشعار اعتباطاً بل جاءت تجسدا
مر بيا الشعراء ،وتأثروا بيا واستأثروا عمييا فعبروا من خالليا
لحوادث و أحداث َّ

أصدق تعبير بأدق تصوير ،ففتحت أشعارىم سجالً خالداً ،نتجاوب معو ،و نتعشق

لمعانيو .

بكاء صبا من أحداق
وجعمت شكوى الشعراء من الدىر حديثاً ذا شجون ،و ً
العيون ،و غالبا ما تمتزج الحكمة بالتأمل إلى الدىر ،لعل عثرات الزمان يوما أن
يكون لمدار عمار ،فانتابيم شعو ار يخمو من التفكير لتجاو ز أزمتيم الحادة ،و توترىم
النفسي ،اتجاه دىر متقمب ،يخرب تارة و يبني تارة أخرى ،فصوروىا بصور شتى ،و
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كأنيم يجدون من البكاء مقياساً لمضعف والخذالن الذي يؤدي بيم إلى قول العار ،و
نتممس مصداق ىذه الفكرة عند الفند الزماني  ،إذ يقول(:)42
يخرب الدىر و يبني جاىدا
أييا الباكـي عمى ما فاتـو

وخـراب الدىـر لمدار عمـار
اقصرن عنك فبعض القول عار

وبيذا يتضح من خالل النماذج الشعرية التي عرضنا ليا ،إن الشكوى من الدىر
باعث البكاء والنحيب وذرف الدموع ،حين سكنت عبرات اآلم وىموم سببتيا ذكريات
السرور والمذة عند الشعراء أيضا .و أكثر المعاني التي طرقيا شاعر ما قبل اإلسالم
ىي شكواىم من الزمان و سوء الحال والشيب و الكبر والحبيبة

()43

 ،وضيم الفقر و

شكوى األسر ،و فرقو قوم وشكوى الموت وغربة الذات ،التي تمثمت برىافة الحس و
قوة الشعور ،و نبل التعبير ألنو َمثَّ َل واقعو بأحسن تمثيل ،و نقل تجارب الذات التي
عاشيا وتعايش معيا ،فأحس بيا وتفاعل معيا.
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Abstract
Having surveyed the poetry of complaint of the pre Islam poets
and its poetic texts , we have found out a lot about their day life
aspects , especially those concerned with their egos and the
essence of their grieves . this is clearly revealed in a scream
from their deep hearts as a strict complaint ,refusing such
disastrous reality imposed on them . it is not unusual for such
sufferings to emerge on the surface with mouth which had
severely tested the unhappy life . all these led those poets not to
speak openly and refused to say nothing , but to devote more
efforts to find out proper solution for such public sufferings .
Their poems were as outlets for their grieves and sufferings and
also as efforts to get a happy and prosperous life in which all
people live in a society that respects them all without any
discrimination, with rights distributed equally.
This complaint was a result of successive situation created by
the inevitable pressure of destiny, one that is irresistible or
avoidable for it is out of power of ego . Despite this, one should
not surrender and keep struggling.
Such the above developing feeling of the pre Islam poets and
their efforts to break the chain of the unfairness, having the idea
to fix on principles, and not to accept unfairness and life
disasters.
Based on the analysis done by the researcher on various models
of the poetry of complaint, it has been found out that the poets'
sufferings were various according to those circumstances they
live in. To cite some, some poems show the image of the
individual when he is strong, then he becomes arrogant, lazy,
and subservient, with happiness deprived, i.e lacking good
health or body.
Further, in other times these poets give two opposite picture
(young and old) and (wealth and money) which constitute the
elements of the human existence. In addition to the two cases of
poverty and richness and the wide gap between them.
The poets also had written on woman and describe their
admiration on her. Finally, all these led to sadness to be raised
which in turn led ego arising.
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ٔ .تيذيب المغة  ،لألزىري  ،مادة :شكا  ،ومعجم مقاييس المغة  ،البن فارس ،
مادة  :شكو  ،وأساس البالغة  ،لمزمخشري  ،مادة  :شكو .
ٕ .جرابي  :القرية المأخوذة من جمود الحيوانات لتبريد الماء
ٖ .سورة يوسف  ،اآلية 86 :
ٗ .سورة المجادلة  ،اآلية 1 :
٘ .سنن ابن ماجة  ،كتاب الصالة  ،باب

 ، 3الحديث  ، 676 ، 675وقت

الظير  :المقصود اول وقت الظير  .الرمضاء  :الرمض  :حر الحجارة من
شدة حر الشمس  ،والرمض  :الحرق من شدة الحر .
 .ٙفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين .258 ،
 .ٚالشكوى في شعر القرن الرابع اليجري . 4 ،
 .ٛظاىرة الشكوى في الشعر ىذيل . 17 ،
 .ٜينظر  :آراء في األدب والفنون 46-45 ،
ٓٔ.

الشكوى في الشعر الجاىمي 139،
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المأساة في الحياة الجاىمية ( مقال)  ( .المؤلفات الكاممة ) لصدقي

إسماعيل :ج ،1ص .224
ٕٔ.

ينظر  :الفروسية في الشعر الجاىمي . 45 :

ٖٔ.

تنظر عمى ذلك قصيدة أبي البقاء الرندي  ،شعره 76 :

ٗٔ.

ديوانو ( ضمن الطرائف األدبية ) . 24 :

٘ٔ.

الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم . 179 :

.ٔٙ

ينظر الشعر العربي المعاصر ،قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية :

351
.ٔٚ

ديوانو .83 :طبنا :شيمتنا.

.ٔٛ

ينظر :الشعر والزمن. 17 :

.ٜٔ

المعمرون والوصايا 66 .ـ  . 67السبيل  :الرجل المختال في مشيتو

الذي يذىب ويجي من غير شي  .البنات  :الزاد والجياز  .الضريك  :الفقير
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ٕٓ.
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ينتسب  .األرومة  :األصل .
ٕٔ.

ينظر :شعرنا الحديث إلى أين . 202 :

ٕٕ.

ديوانو . 15 :

ٖٕ.

ينظر  :مع اإلنسانية ـ ( مقال ) ـ ( المؤلفات الكاممة ) لصدقي
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ديوانو  69 :ـ  . 70العود  :المسن من اإلبل ـ يختمفن  :يتعاقبن ،

تتبعن عينيك  :أي ال تعمقيا بما مضى أمال وتحس ار .
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ينظر  :الشيب والشباب في األدب العربي . 177 :
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ينظر  :الزمن في األدب . 23 :

.ٕٚ

ديوانو . 135 :

.ٕٛ

ينظر :الشعراء الصعاليك . 32 :
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ينظر  :المصدر نفسو . 32

ٖٓ.

شعر كمثوم بن عمرو العتابي  ،جمع وتحقيق  :ناصر حالوي  ،مجمة
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ٖٔ.
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ٕٖ.
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ٖٗ.
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و ىو النعاس .البرزخ :الجيل من الناس .أبو قابوس :النعمان بن منذر
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المعمرون و الوصايا.52 :

ٔٗ.

ينظر :الحياة والموت في الشعر الجاىمي.247 :

ٕٗ.

شعره ضمن ( عشرة شعراء مقمون( .15-14:

ٖٗ.

ينظر :الشكوى في الشعر الجاىمي .141:

487

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

المصادر و المراجع
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بيروت ( ،د.ط)  ( ،د.ت)
ٕ .أساس البالغة  ،لمزمخشري ( ت  ،)538دار الكتب المصرية  ،القاىرة ،
1960
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 ،2مكتبة

الدراسات األدبية )8( ،دار المعارف ،مصر( ،د – ت).
.ٔٙ

شعر أبي البقاء الرندي  ،جمع وتحقيق  ،د  .انقاذ عطا اهلل محسن

العاني  ،مجمة األستاذ  ،كمية التربية  ،جامعة بغداد  ،ع  ، 25ص 2001
.ٔٚ

الشعر الجاىمي خصائصو وفنونو،د .يحيى الجبوري  ،طـ  ، 3مزيدة

ومنقحة  ،دار التربية لمطباعة والنشر و التوزيع  ،بيروت 1982 ،م .
.ٔٛ

شعر زىير بن أبي سممى ،صنعة األعمم الشنتمري ،د .فخري الدين

قباوة،طـ ،1منشورات دار اآلفاق الجديدة ،بيروت 1970 ،م .
.ٜٔ

الشعر العربي المعاصر ،قضاياه و ظواىره النفسية والمعنوية ،د.

عزت إسماعيل ،دار العودة ،دار الثقافة ،بيروت ،طـ1973 ،2م.
ٕٓ.

شعر كمثوم بن عمرو العتابي  ،جميع وتحقيق  ،ناصر حالوي ،

مجمة المربد  ،جامعة البصرة  ،ع 1969 ، 3- 2م .
ٕٔ.

شعرنا الحديث إلى أين ؟ غالي شكري،منشورات دار اآلفاق الجديدة،

بيروت ،طـ1978 ،2م .
ٕٕ.

شعر المرقش الصغير  ،صنعة نوري حم ودي القيسي  ،مجمة كمية

اآلداب  /جامعة بغداد  ،العدد  ، 13سنة  1970م.
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الشعر والزمن  ،جالل الخياط  ،منشورات و ازرة اإلعالم  ،الجميورية
 )88دار الحرية لمطباعة ( ،د-ط) ،

العراقية ،سمسمة الكتب الحديثة ( ،
1975م.
ٕٗ.

الشكوى في الشعر الجاىمي  ،قحطان رشيد التميمي  ،مجمة كمية

اآلداب  ،بغداد  ،ع  1970 ، 13م.
ٕ٘.

الشكوى في القرن الرابع اليجري – رسالة ماجستير  ،جواد رشيد مجيد

 ،كمية اآلداب  ،الجامعة المستنصرية بغداد  1988 ،م.
.ٕٙ

الشيب والشباب في األدب العربي  ،تأليف الحاج محمد حسن الشيخ

عمي الكبتي  ،مطبعة اآلداب في النجف األشرف  ( ،د -ط) (د –ت ) .
.ٕٚ

ظاىرة الشكوى في شعر ىذيل  ،بتول البستاني  ،رسالة ماجستير ،

كمية اآلداب  ،جامعة الموصل 1987 ،
.ٕٛ

الطرائف األدبية  ،صححو و خرجو و عارضو عمى النسخ المختمفة و

ذيمو عبد العزيز الميمني ،دار الكتب العممية ،بيروت  ،لبنان(،د –ط) ( د-
ت)
.ٕٜ

عشرة شعراء مقمون ،جمع و تحقيق د .حاتم صالح الضامن ،مطابع

دار الحكمة لمطباعة والنشر ،الموصل 1990 ،م.
ٖٓ.

الفروسية في الشعر الجاىمي  ،نوري حمودي القيسي  ،مطبعة

التضامن  ،طـ 1منشورات مكتبة النيضة  ،بغداد  1964م .
ٖٔ.

فنون الشعر في المجتمع الحمدانيين  ،د  .مصطفى الشكعة  ،مكتبة

االنجموا المصرية  ،مطبعة المعرفة . 1958 ،
ٕٖ.

قصائد جاىمية ،د .يحيى الجبوري  ،مؤسسة الرسالة  ( ،د -ط)

الدوحة  1981 ،م.
ٖٖ.

المعمرون والوصايا ألبي حاتم سيل بن عثمان (ت  250ىـ ) تحقيق

عبد المنعم عامر ( ،د – ط) منشورات دار إحياء الكتب العربية  ،القاىرة
1961 ،م .
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المؤلفات الكاممة  ،لصدقي إسماعيل  ،مطابع و ازرة الثقافة

(د – ط )  1971م.
.35

معجم مقاييس المغة  ،البن فارس (ت  )395تحقيق عبد السالم ىارون

 ،مطبعة دار الحديث  ،القاىرة . 1994 ،
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