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سابقة اإلعالم األول  فقد شّكل يف مراحل، واجلزيرة العربية، ج العريبلييا مهما عند أهل اخلميثل الشعر النبطي خطااب ثقاف   
ث ، وشيوع هذا النوع الشعري جيعل من األمهية مبكان دراسته والبحواتريخ ومضامني متعددةحداث أضمن ما تناوله من ، فيها
 فيه.
وبيان حضورمها  ،الشعر النبطي ومها القبيلة واملرأةتناول موضوعني من املوضوعات اهلامة يف من هنا عملت الدراسة على    

: هل ةالتالي التساؤالت العفيشة، يف حماولة لإلجابة عن  من خالل دراسة مدونة عمري بن راشد، يف الشعر النبطي القطري
؟ وما  ه وموججاشعر عمري بن راشد بعدّ  كيف كان حضور القبيلة واملرأة يفو ، ر؟شعر النبطي مضامني اجملتمع يف قطمّثل ال

 ؟عفيشةالعند الشاعر عمري بن راشد مضمرات حضورمها 
، الثنائيات الضدية ثلوآليات النقد الثقايف م، العرض أمهها التحليل والوصفجراءات منهجية عند إوقد استند البحث على    

 نساق املضمرة.واأل، ان واآلخرومفهومي األ
 
ي األغراض فكانت أغراض الشعر النبطي ه واإلنسان،الشعر النبطي يف قطر جاء مرتبطا ابلبيئة  انتهى البحث إىل أن     

 .وزاد عليها الشعر النبطي أن تناول موضوعات حياتية الشعرية يف القصيدة العربية القدمية،
ند ابن عفيشة ا مضمرات حضور القبيلة عأمّ ، وقوة للقبيلة، وقيم ،انتماءحضور القبيلة يف الشعر النبطي على شكل جاء     

ر وانتهى البحث إىل أن حضور اآلخ فجاءت توضح أن خطاب احلرب تضمن خطااب للسلم عرب ما خيفيه من مضمرات.
قيم ونفي اآلخر من خالل االعتداد الثقايف ب، من خالل التعايل ابلذات مرة ان القبيلة ورؤيتها لذاهتاجاء ليكشف عن األ

امرأة  هنا جاءتأ يف حني كشف حضور املرأة يف الشعر .مرة أخرى مام اآلخر/ السلطةأوالدفاع عن مصاحل القبيلة ، القبيلة
تكشف ، وروعند تقصي مضمرات هذا احلض، اليت أخذت احليز األكرب من اهتمام الشعراء، واملرأة احملبوبة، مشبها بهو  ،قعيةوا

ها يف وأن مضمرات حضور ، ل غيااب مضمراشكّ  ي   كانالقصائد  يف ال وأن حضورها املركزي والفعّ  ،عن أنساق مضمرة للمرأة
 ملرأة.رغم ما تظهر ه األشعار من احتفاء اب ،ال خيرج عن النسق يف اجملتمع الشعر كشفت عن سلطة جكورية جعلت الشاعر
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 املقدمة:

ثقافيا هلذ ه املنطقة  ملمحا فهو ميثل، من أنواع األدب الشعيب يف اخلليج العريب ومنطقة اجلزيرة العربيةيعد الشعر النبطي نوعا    
تسجيال لوقائع  كان الشعر النبطي،  الوضع حىت هناية السبعينيات من القرن العشرينهذا واستمّر ، قبل تشكل دوهلا املركزية

ل مربزا صور احلياة عرب موضوعاته املختلفة اليت ضّمت الرؤى واألفكار حو ، ذاكفكان الناقل األول للحياة آن، املنطقة وأحداثها
 اجملرايت اليت أحاطت أبهل املنطقة.

 ت املؤسسة األوىللفالقبيلة شكّ  .واملرأة، موضوعا القبيلة، تقليدي من أهم املوضوعات اليت ال خيلو منها ديوان شاعر نبطي   
كل وجود أفرادها مبا لتش نظ مةبيلة مؤسسة اجتماعية وثقافية م  فالق، حىت بعد قيام الدولو ، قرون طويلةإلنسان تلك املنطقة 

كان حيث   ،أما املرأة فهي أكثر العناصر حضورا يف القصيدة النبطية إىل جانب القبيلة، وقوانني وغريها قيم وأعراف حتمله من
، رىر النبطية ال يقف عند الغزل بل تعدا ه ملواضيع أخومع جلك كان حضورها يف األشعا، هلا غرض شعري تقليدي هو الغزل

 محل معه مدلوالت حول هذا احلضور هلا داخل القصيدة النبطية.

ن هلا وملا متك   ،كان موضوعا القبيلة واملرأة من أكثر املواضيع اليت مّرت هبما الباحثة عند قراءهتا للشعر النبطي متذوقة عادية    
 ابالهتمام األكادميي. اجدير   ألمروجدت افرصة البحث العلمي 

ألدب الشعيب رغبة شخصية يف رفع كفاءهتا العلمية والنقدية حول افيمكن إمجاهلا يف ،  إىل هذا البحثأما الدوافع اليت قادتين   
دراسات ناك وال سيما أن ه، ابإلضافة  إىل قلة الدراسات األدبية النقدية حول الشعر النبطي يف قطر، ومنه الشعر النبطي

غلني املهتمني واملختصني قلة املشت وقد آثّر يفّ ، وهي األغلب يف موضوع الشعر النبطي يف قطر، اعتمدت أسلوب اجلمع والتحقيق
شتغال يف هذا مما جيعل اال، -أطال هللا أعمارهم – سن ّ الر فاملشتغلون قلة قليلة ومن كبا، يف قطريف دراسة الشعر النبطي 

على دارسي األدب من أبناء هذا الوطن ومن تتصل ختصصاهتم هبذا األدب الشعيب مثل التخصصات ، مااجلانب واجبا بدرجة 
 هبذ ه الدوافع زاد اهتمامي وإصراري على خوض التجربة البحثية يف موضوعات الشعر النبطيوغريها... ، التارخيية واالجتماعية

 يف قطر.

 الشعر النبطي وماهيتهجمموعة مهمة ومتنوعة درست بداايت وجدت ، عند البحث عن دراسات حول الشعر النبطي   
ها وانطلقت على استفدت من هناك دراسات أكثر ختصصا بشكل عام، ويف املقابل كانتوتناولت أغراضه ومواضيعه ، وعالقاته
لدراسات األدبية والنقدية ن اعرحلة البحث  ويف وضوع البحث املتعلق حبضور القبيلة واملرأة يف الشعر النبطي يف قطر. أثرها يف م

 دراستني مها: وجدتكادميية حول القبيلة واملرأة، األ
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وقد تناول  كتوراة.د  األصل رسالةوهي يف ، دراسة "الشعر النبطي يف اخلليج العريب ومنطقة اجلزيرة العربية" لغسان احلسن-
عرية فكانت إشاراته وصفية حول األغراض الش، موضوع القبيلة واملرأة من خالل حديثه عن أغراض الشعر النبطي ومضامينه

 ته وكرمه،ح وأخالقه احلميدة وشجاعوما يتعلق هبا مثل غرضي الفخر واملدح وما يتصل به من اإلشارة إىل أصل ونسب املمدو 
 تذكري :كما عرض لبعض النظرات حول املرأة جاءت يف األشعار منها،  ويف موضوع املرأة ركز على صورهتا يف غرض الغزل

قد اعتمد و  وجم العجوز يف أغلب الشعر عند الشعراء العشاق.، وعدم االستماع لرأيها، وصف املرأة ابلكيد واملخادعة، احملبوبة
 . واالستقراء واالستقصاء كما يشريالباحث على منهج البحث امليداين

ارة امس بعنوان املرأة كقيمة يف حضوجاء فيها الفصل اخل، دراسة" حضارة الشعر يف ابدية اإلمارات" لغسان احلسن أيضا-
دين إىل مشاركتها التقليالشعراء وعرض الباحث فيه حتول تداول صورة املرأة من صورة حسية عند ، الشعر النبطي يف اإلمارات

ف وقد وظّ ، قصيدته يف مث حضورها كرمز ملعاٍن عديدة يبقيها الشاعر مبهمة، األحاسيس واملشاعر مع انفتاح اجملتمع وحتضر ه
 فيها الوصف والتحليل منهجا.

 ومنها ما ،هو اترخيي اجتماعي أمهية منها ما ولكنها ال تقلّ ، وهناك دراسات أخرى خارج نطاق الدراسات األدبية النقدية   
 وهي على النحو التايل:، هو أنثربولوجي

إىل عرض اترخيي اجتماعي لوضع  وعمدت الباحثة، لدالل احلريب، "م1412-م1714دراسة" املرأة يف جند وضعها ودورها -
 للمرأة البدوية وكشفت عن حرية أكرب، وحلّلت أدوار املرأة وأوضاعها، املرأة يف البادية واحلضر يف جند خالل املدة الزمنية احملددة

 ألدواركما عرضت  ،دوار يف نطاق األسرةرتكان يف املسؤوليات نفسها واألشولكنهما ت، احلضرية عند املرأةحبكم البيئة وأقل 
 أخرى للمرأة متثلت يف الطب الشعيب وتدريس القرآن للفتيات.

ي دراسة أنثربولوجية، وه، للباحث سعد الصواين، "قراءة أنثربولوجية، عرب العصور دراسة " الصحراء العربية ثقافتها وشعرها -
 أشعار فهو يرى أن هناك عالقة بني، د البدوواهتّم يف الشعر الشفاهي عن، تطّرق فيها إىل مواضيع عدة ولكنها متداخلة

، لغواي فحسب وليس عمال ،ونظر إىل الشعر النبطي على أنه عمل ثقايف متكامل، املتأخرين من البدو وبني الشعر اجلاهلي
 قافة احلضر.ثوحاول خالل دراسته توضيح الثقافة البدوية إلزالة بعض التحيزات ل، واعتمد املنهجني التزامين والتارخيي التتابعي

ال تعليل هذا ووضح دور املرأة وحضورها يف الشعر حماو ، وجهنية التفكري عند القبلي، القبيلة واملرأة، فة البداوةوعرض ضمن ثقا
والدراسة ابختصار هي رصد وحتليل للتاريخ الشفهي يف اجلزيرة أببعاد ه اللغوية واألدبية ، التواجد يف أماكن من دراسته

 .لثقافيةوا، واالجتماعية



 ط

 

 

 وقد أضاءت هذ ه الدراسة ابلتحديد جوانب كثرية يف موضوعها وال سيما يف ما خيص ثقافة القبيلة.   

 ومها على النحو التايل:، بصورة املرأة وكالمها اختصّ  ،مقاالنوهناك   

كان هلا    ن املرأةالصواين: وتناول فيه أسعد اإللكرتوين  وقعامل، "دب الشعيب" املرأة يف اجملتمع البدوي كما يصّورها األ مقال-
بل جاءت يف  ،وأهنا مل تقتصر يف حضورها على شعر الغزل، والشعر النبطي خاصة، دب الشعيب عامةحضور كبري يف  األ

دفاع فهي احملّرضة للرجل على االستبسال يف املعركة وال، ج من الشعر النبطيستنت  موضوعات أخرى وأّدت أدوارا حسب ما ي  
بلية  وهي مدافعة عن القيم الق، الة يف احلرب من خالل هودجها احلاضر يف املعركةكما أهنا تكون مشاركة فع،  األعراض عن

 وأهنا تركز على قيم الكرم والشجاعة عند وصفها للرجل.، وأن هلا أشعارا عاطفية، كحماية الالجئ مثلها مثل الرجل

 أكثرملعاصر أشار فيه أن صورة املرأة يف الشعر النبطي ا، السامل لعبد هللا" املرأة يف الشعر النبطي املعاصر" موقع وسوم  مقال-
استخدمها  ليدي الذيالتقالشاعر النبطي  مبتعدا عن حسية املرأة عند، ااي هومهوم قض فعالية ألن الشاعر يشاركها مشاعر هحيوية و 
 وهي مقالة مقتضبة جدا وعامة. .شعر هلرتويج 

ر حوالب األخرى كانت حول الغوص تدراساالو ، كانت مجعا وحتقيقا للدواويندراسات  الفأغلب  ،الشعر النبطي يف قطرأما    
حداث أيف الشعر الشعيب القطري" ودراسة كلثم الغامن " دور الشعر يف حفظ  اللؤلؤمثل دراسة علي املناعي " الغوص على 

،  يف قطر"دب الشعيباسة علي الفياض" أثر البحر يف األودر ، هي دراسة تناولت وماجج من اخلليج ال قطر فحسبالغوص" و 
ن يوااعتمدت يف مادهتا بشكل اتم على مقدمة د، يف حني مل أجد إال مقاالت صحفية تناولت شعر عمري بن راشد العفيشة

ومقال ينقد قصيدة ، م2112يناير  7ن قطر يف جريدة العرب بتاريخ شاعر م األستاج حممد املناعي بعنوان:الشاعر مثل مقال 
، خرآلاوكان ينقد القصيدة بيتا تلو  ،لألستاج حممد يعقوب اليوسف، م2112سنة ، 44للشاعر عمري يف جملة الراين عدد

سنة ، 21لة الراين عدد جم طريقة عينها يف مقاله يفلواب، خر للكاتب نفسهومقال آمعتمدا شرح معنا ه أكثر من بيان مجالياته. 
اليت ولكن مل تفلح حماو  ،ضمن جملة بروق، وكان هناك مقابلة أجريت مع ابن الشاعر عمري السيد فهد بن عمري.2111

 ابحلصول عليها.

 
 حسب -ومل تركز، الشعر النبطي يف قطر من جهة تعرّج علىمن خالل هذ ه الدراسات السابقة املهمة أجدها مل    

انت له إال أن البعض ك، من جهة أخرى وراء هذا احلضور سواء عند القبيلة واملرأة على ما، -مقتضيات توجهاهتا البحثية
ع هذا أجد أن وم، حسب منهجه التحليلي استطاع الوقوف عليها كما يف دراسة الصواين الصحراء العربية مضيئة، إشارات



 ي

 

 

ة ابستخدام قراءة منهجية مساعدة للكشف يف هذا احلضور للقبيل، وعلى عينة أخرى املوضوع ال يزال حباجة إىل تداول أكرب
 عنوان البحث مومسا بـــ: من هنا جاء ، واملرأة يف الشعر النبطي

 
 .وموجج ا راشد العفيشة، شعر عمري بن يف قطر القبيلة واملرأة يف الشعر النبطي                      

 
 التالية:جاءت الرسالة لتجيب عن األسئلة وقد    

 هل مّثل الشعر النبطي يف قطر مضامني جمتمعه بصورة صادقة؟ -1
 يف شعر عمري بن راشد العفيشة؟كيف كان حضور القبيلة واملرأة  -2
 ؟العفيشةما مضمرات حضور القبيلة واملرأة يف شعر عمري بن راشد  -3

على  تصر البحث يف حدود ه الزمنية للبحثقوقد ا، مري بن راشد آلعفيشةكان مصدر الدراسة الرئيس هو ديوان الشاعر ع   
 زمن الشاعر أي من بداية القرن العشرين حىت بداية الثمانينيات من القرن العشرين امليالدي.

 أهداف البحث تسعى إىل:بناء على األسئلة البحثية للموضوع، جاءت    
 وموضوعاته.الوقوف على مضامني الشعر النبطي يف قطر  -1
 .عمري بن راشدقبيلة واملرأة عند الشاعر توضيح حضور كل من ال -2
 لعفيشة.بن راشد ا نساق املضمرة عند الشاعر عمريالكشف عن األ -3

 
 :أنه سيساهم يف –يف تقديري  –أمهية البحث  تكمن    

 .دراسة الشعر النبطي يف قطر دراسة أكادميية -1
 طي يف قطرمن حجم الدراسات حول الشعر النبزايدة  -2
 .توظيف آليات نقدية يف دراسة الشعر النبطي بعيدا عن أسلوب اجلمع والتحقيق -3
 لعفيشة.عمري بن راشد اتقدمي دراسة جادة حول الشاعر  -4

 
د الدراسة إىل فعمدت يف متهي، يف الدراسة على توظيف آليات منهجية متنوعة حسب  ما تستدعي أجزاء البحث اعتمدت     

 اجلزء اخلاص ابلشعر ما يفأ، شكل العالقة بينه وبني الشعر اجلاهليو ، تهنشأة الشعر النبطي وأولي تناول ي عندوصفاملنهج ال
وتتبع مالمح  ،عند عرض مصادر الشعر يف قطراعتمدت على آليات الوصف والتحليل، واملنهج التارخيي النبطي القطري فقد 



 ك

 

 

جلانب التطبيقي يف جلزء اخلاص ابأما يف ا، لشاعر عمري بن راشد وشعر هواألمر نفسه عند التعريف اب، القصيدة النبطية وتطورها
ند عرض صور والتحليل  ع الوصففاستخدمت آليات  شعر عمري بن راشد العفيشة، حول حضور القبيلة واملرأة ومضمراهتما

تناولت مفاهيم  بن راشد فقد يف حني اختلفت اآللية املنهجية عند دراسة مضمرات حضور القبيلة واملرأة عند عمري، احلضور 
 واألنساق الثقافية.، واآلخر، النقد الثقايف مثل الثنائيات الضدية

الشعر النبطي  يةأصل تسمصيصه لعرض فأما التمهيد فقد مت خت، وثالثة فصول، الدراسة عند تقسيمها إىل متهيد تجاء   
 اجلاهلي وثقافته.وطرح ما يتعلق به من عالقات بينه وبني الشعر ، وأولية نشأته

 
أما الفصل األول: كان بعنوان الشعر النبطي يف قطر، وقد عرضت فيه مبحثني : املبحث األول :وهو الشعر النبطي يف قطر    

مصادر ه ومالحمه: وتطرقت ملصادر الشعر  النبطي يف قطر سواء املصادر األولية أو اإلعالمية، كما تناولت مالمح القصيدة 
ي، وقد تناولت يف عها وموضوعاهتا، وما دخل عليها من تغريات بفعل التحضر، وعرضت هذا يف شكل تتابالنبطية يف بنائ
عرضا عن الشاعر عمري بن راشد العفيشة بعد ه وموججا مناسبا، ووقفت على نشأته وحياته، وجتربته الشعرية املبحث الثاين 

 عض املالحظات حول ديوانه الذي أ صد ر بعد وفاته.وعرضت ألهم مالمح القصيدة لديه، وروافد ه الفكرية، وسجلت ب
، ن راشد العفيشةيف شعر عمري بحضور القبيلة  املبحث األول: أوال مها: مبحثنيالثاين: فقد قسمته إىل مدخل و  أما الفصل   

وعرضت أثر ، لقبيلةوقوة ا، قيم القبيلة، عرضت شكل حضور القبيلة عرب ثالثة عناصر تشكلت هي: االنتماء للقبيلةحيث 
ر ناولت فيه أشكال حضو وت، الثاينهو املبحث حضور املرأة، اثنيا: ضوع القبيلة يف الشعر النبطي، التحول إىل التحضر على مو 

 واملرأة احملبوبة.، واملرأة مشبها به، املرأة الواقعية :يف ثالثة صور أيضا هياملرأة واليت جاءت 
واملرأة عند  وهو بعنوان مضمرات حضور القبيلة ،فقد اقتصر على دراسة مضمرات احلضور للقبيلة واملرأة :الثالث أما الفصل   

فيشة، املبحث األول: وكان بعنوان الثنائيات الضدية يف صورة القبيلة عند عمري ابن عمها:  وقد قسمته إىل مبحثني، ابن عفيشة
عها صورا ووضحت أن صورة احلرب قد أضمرت م، ا ثنائية احلرب والسلمودرست فيه، موضوع الثنائيات الضديةوتناولت فيه 

يشة يف وقد برز اآلخر يف شعر ابن عف، وتناولت على جانب آخر حضور اآلخر، للسلم بشكل خفي عند الشاعر ابن عفيشة
 ر عمري.عند الشاع واآلخر السلطة وبينت أثرها يف اكتشاف األان القبلية، واآلخر الدون، صور ثالثة هي: اآلخر الكفء

لى توضيح أن وركزت ع، عند ابن عفيشة ضور املرأةحل األنساق املضمرة يف حني كان املبحث الثاين من هذا الفصل بعنوان:
عرب  ،وأن املرأة إن بدت جاات فاعلة يف القصيدة فإهنا تضمر جاات مفعوال هبا، حضور املرأة يف القصيدة خيفي وراء ه غيااب هلا

أة، ونسق البطولة املزيفة، ر تغييب حضور امل، واليت متثلت يف األنساق التالية: نسق األنساق املضمرة اليت مّت كشفهاجمموعة من 
 .ونسق تنميط صورة املرأة، ونسق السلطة الذكورية، ونسق اخلوف من تعطيل الذكورة، ونسق امرأة الذات

  وقائمة مراجع، الحظاتوانتهى البحث خبامتة ضمت أهم ما توصل إليه البحث من م   



 ل

 

 

 
كادميية املراجع األ ابإلضافة إىل، ومؤلفاته، متثلت يف معظم دواوين الشعر النبطي يف قطر، وقد اعتمدت على مدونة متنوعة  

وغريها مما  ،إىل دراسات اجتماعية مهمة حول البيئة القطريةوكذلك ، والشعر النبطي، والكتب النقدية املتعلقة ابلشعر العريب
 شرت له سابقا أو جاء يف قائمة املراجع. أ
ومما جتدر اإلشارة إليه، أنين وضحت بعض املفردات الواردة يف األشعار ابالستعانة بشروحاهتا يف دواوينها، وجزء منها قد  

 تكّفلت  بشرحه مبا متّكن يل من فهم ومعرفة.
 
ختيار النماجج تمثل يف اما يوقد واجهت بعض الصعوابت منها ، تواجه الباحث حتدايت وصعوابت ،ويف البحث العلمي   

لشاعر حممد اوجلأت لطلب مساعدة ، فقد جاهدت يف إجياد املناسب، الشعرية املناسبة اخلالية من األخطاء والكسر يف الوزن
من خالل مداومة  ولكن والتقدير، فله جزيل الشكر ،ومل يتأخر يف املساعدة، للتأكد من أوزان األبيات  بن عيسى الكبيسي

، املراجعةد فلت مين عنبعضا مما  ان القارئوهلذا قد جيد ، النظر يف دواوين وجدت أن كثريا من األشعار ال ختلو من األخطاء
 حيتاج الكثري من الدربة والكفاءة.املوضوع املدروس  وال سيما أنّ  لدّي،البحث العلمي  توترا وقد شّكلت رهبة 

 
وصا أسرة برانمج وخص، يف رساليتمن قريب أو بعيد  ينساعد األخري سوى أن أتقدم ابلشكر اجلزيل لكل منال يسعين يف    

 وأخص الباحثة عفيفة الكعيب لدورها يف دعمي ومسانديت.، مجعنيالزمالء أ، املاجستري يف قسم اللغة العربية
 
 ه من رعاية حبثية  إايينملا منح، أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل األستاج الدكتور املشرف أمحد يوسف علي يوسف وأخريا،    

وما مررت  ،كما أعتذر له عن أتخري يف الرسالة،  ومناقشة جادة حول أجزاء الرسالة، وإشراف منهجي فلم يبخل بتوجيهات
كّلفت عناء وأتقدم ابلشكر للجنة املناق شة اليت قرأت هذا البحث، وت واالحرتام، فله عظيم التقدير، به من تعثرات أثناء إجنازها

 مناق شته، لت هدي إيّل آراءها لتنري البحث، وتقّوم جهد صاحبته. فللجميع جزيل الشكر، ووافر االمتنان.
 
 

 نورة محد اهلاجري                                                                                                    
2112إبريل ، الدوحة                                                                                                   
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 "األصل والعالقات" الشعر النبطي                          
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 "أصل النوع والعالقات"الشعر النـََّبطي 

برز مع ، ل منذ القدموهو شعر متداو ، ومنطقة اخلليج العريب ابسم الشعر النـ ب طيّ ، يعرف الشعر العامي* يف اجلزيرة العربية   
، تقصيا احتاج هذا النوع الشعري، ومدة تداوله املمتدة إىل قرون، وعلى الرغم من شيوعه، العاميةاحنسار الفصحى وتفشي 
والعالقة مع ، ية النشأةوأول، هي: أصل التسمية، مسائل مهمة تعرتي الشعر النبطي ثالث لذلك، وتناوال حبثيا للتعرف ماهيته

   طي. اؤل لدى الكثري من األكادمييني واملهتمني هبذا الشعر النبظّلت مدار تس عريب الفصيح. هذ ه القضااي الثالثالشعر ال

، ر النبطيحبيث تكشف عن ماهية هذا الشع، بعضاترتبط مع بعضها ، إال أهنا بال شك، على الرغم من خصوصية كل قضية   
 وصورته. ويكمن عرضها ابلشكل التايل:، نهوتكوّ 

 :أصل التسمية-أ

قف عند الباحث يف هذا الشعر هي تسميته ابلنبطي. فما املقصود ابلنبطي؟ وكيف جاءت هذ ه من املسائل األ ول اليت ي    
 ه؟لالشعر الذي يطلق عليه الشعر النبطي؟ وهل هناك تسميات أخرى  ومن أطلق عليه هذا املسمى؟ وماالتسمية؟ 

كما تشري يف معىن آخر ،  1"واالستنباط االستخراج، املاء نبط"  معاٍن تختلفة منهاتشري مادة "ن. ب. ط "يف املعاجم إىل   
 ونباطي.، فيقال رجل نـ ب طيّ ، 2"قوم ينزلون ابلبطائح بني العراقيني"إىل النبيط وهم 

 3"أ نْبط فرس" فيقال ،تشري إىل معىن البياض يف إبط الفرس   

ويالهتم وتعددت معه أت ،يل تسمية الشعر ابلنبطيتأو بواملهتمني ، أثّر يف توجيه الباحثني، هذا التعدد اللغوي ملعاين "نبط"   
 وال، د هقصمن أطلقه وال نعرف "ال نعرف  إننا حيث، وكيف، هذا االسم مىت أ طل قوالسيما مع غياب أدلة حول ، للمسّمى

                                                           

 *أستعمل مفهوم العامي مبعىن غري فصيح، وليس مبعىن األمي غري املثقف، وليس مبعىن عامة الناس.

 221املعارف، مصر، د.ط. د.ت، ص الرازي، حممد بن أيب بكر: تختار الصحاح، دار  1
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ن يشري أ يريد، حيدد به أي معىن من املعاين املتحكمة للكلمة"وكذلك التحديد االصطالحي الذي ، 1"املعىن الذي يرمي إليه
 غري قاطع وفاصل. ااألمر الذي جعل أي تعليل للمسمى أمر ، 2"ويدّل عليه هذا االسم، إليه

 تدور حول:، فإن أهم التعليالت هلذ ه التسمية "النبطي"، ومع هذا   

 قوم سكنوا العراق.، النبط-1

 املعىن اللغوي: االستخراج.-2

 مواضع وأمكنة-1

، اللغة رف عنهم عجمةكما ع  ،  وعرفوا ابلزراعة، هم قوم سكنوا بطائح العراق، أن النبطيتضح ، عند مناقشة هذ ه اآلراء    
 :3ويف جلك يقول أبو العالء املعري، لذلك اختذ من لفظة نبطي داللة على فساد وحلن مستعملي اللغة العربية

 أيــــــــن امــــــــرؤ الــــــــقــــــــيـــــــــس والــــــــعـــــــــذارى      
         

 مـــــــــال مـــــــــن حتـــــــــتـــــــــه الــــــــغـــــــــبـــــــــيـــــــــط إج 
 

 
 امي     ـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــو العرب يف ال اســــــــــــتنبط 

       
ـــــــــــعــــــــــــب  ـــــــــــدك واسـ ـــــــــــتعـ ـــــــــــرب الـ ــــــــــــ ـــــــــــنبيـ  ط ـ

   
 

أن كلمة "ليل هذ ه التسمية بل إن تع، ال يعين أن الشعر النبطي هو شعر وافد إىل بيئة البادية العربية، ونسبة الشعر هنا إىل النبط
، 4"ا معينامبعىن غري الفصيح ، وال يقصدون قوم واليت كان العرب، والزالوا يستخدموهنا ، تساوي كلمة األعجمي، النبطي هنا

 .والشعر النبطي يف لغته يق بني الشعر الفصيح،ر أي ان التسمية جاءت للتف

    أما تعليل املسمى مبعىن االستخراج واالستنباط، فألنه "استنبط مبعىن استحدث من مصدر موجود"5 هو الشعر الفصيح.
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ألن الشعر  ؛النبطاء هضبة بين ومري بنجد"ومنها ، إىل بعض املواضع حتمل االسم نسبة، هو الثالث تعليلاليف حني أّن  
إجا ، إىل مكان مقبول ورّد ه.1"وبنو هالل كانوا يقطنون جندا ،ومعاصروهم، كما هو معروف قد بدأ ه شعراء بين هالل،  النبطي
 ا ليس مؤّكدا بعد.ن هذأغري ، 2"لوجود أمكنة كثرية حتمل إشارات لغوية ملادة نبط"، دليل توفر

مئن إىل نسبتها إىل نبط يط البعضمما جيعل ، ومنطقة اخلليج العريب، ومع أن مسّمى النبطي ينتشر فقط يف اجلزيرة العربية   
ظ يف التعليم عدا من هلم ح–إال أن غالبية الشعراء البدو يف املنطقة نفسها ، لقرهبم اجلغرايف عند ه ؛3ومبعىن فساد اللغة، العراق
ان أقّل وقّصادا إن ك، ويسّمون الواحد منهم شاعرا، أو قصيدا، بل كانوا يطلقون عليه شعرا، مل تعرف هذا االسم، -بينهم
 4مرتبة.

شعر األصمعيات و ، كما جتدر اإلشارة إىل أن ابن خلدون يف مقدمته وصف الشعر غري الفصيح ابلشعر البدوي يف املشرق    
كلمة نبطي قدمية ومتأصلة بوجود هؤالء النبيط واستخدام كلمة نبطي للداللة على فساد   توالسؤال هنا ما دام، يف املغرب

هل  وشعر األصمعيات؟، ملاجا وجدت تسميات عند ابن خلدون مثل الشعر البدوي، اللغة كان منذ عصر تفشي العاميات
ن املسمى مل يكن أو أ، ؟ابن خلدون يعرفهنه موجود ولكن مل أهل يعين ، يعين أن ابن خلدون مل يسمع مبسّمى نبطي ليدونه؟

مادام يشري إىل  ،أو أنه تسمية الحقة. وملاجا شاع يف منطقة اجلزيرة العربية ومل يشع يف املغرب العريب؟، متداوال بشكل كبري
 اللحن يف اللغة والبعد عن العالمات اإلعرابية.

دتمن قصيدة  بيت، أقدم دليل يثبت استخدام كلمة نبطي يف معرض اإلشارة إىل هذا الشعرأييت ، يف مقابل جلك كّله      و ج 
، ]...[القرن الثامن  وبداية، أليب محزة العامري الذي تشري القرائن التارخيية أنه عاش يف هناية القرن السابع اهلجري تخطوطة"

  حيث يقول:
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لى هذا الشعر وأهنا أطلقت الحقا ع، كانت متداولة مبعىن غري الفصيح أو اللحن يف اللغة،  ومن هنا يبدو يل أن لفظة نبطي 
ما إىل جانب مسمى الشعر البدوي الذي يرد عن ابن خلدون ك، واملطلعني عليه، املتعلمني من الشعراءالنبطي بني صفوف 

ات يعود إىل املطبوعات من دواوين الشعر النبطي  وبعض املؤلف  -يف تقديري -غري أن سبب انتشار مسمى نبطي  ، جكران
 هو، حيث كان ديوان الشيخ قاسم بن حممد آل اثين، الشعر وأشارت إىل قصائد من هذا، اليت تناولت أخبار اجلزيرة العربية

وقصائد نبطية أخرى. كما ظهر ديوان ، وحيمل عنوان ديوان الشيخ قاسم بن حممد آل اثين، م1411أول ديوان مطبوع عام 
 :ديوان هرظم. ويف العام نفسه 1452د عام جمموعة من الشعر العامي يف جن :من مجع خالد الفرج حيمل اسم ديوان النبط

رة العربية بعض اإلخبارايت عن مؤلفات حتدثت عن اجلزيكما جاءت ،  وغريها، "هللا احلامت خيار ما يلتقط من شعر النبط لعبد"
م. وهناك 1122كتب الرحالة ويليام بلجريف الذي جاب أرجاء اجلزيرة العربية عام  ما،اهلا أشارت إىل قصائد نبطية منهاوأحو 

فريدة على لفظ  ومناظم، وقد م د ح اإلمام فيصل بقصائد عديدة :عثمان بن بشر الذي يقول يف مؤل ف له جكر ه املؤرخ أيضا ما
  1.ولفظ النبط، العرب

ذا توظيف قدمي شاع وه–وهذا جيعلين أطمئن إىل أن مسمى النبطي جاء يف داللته العامة مبعىن غري الفصيح يف الكالم عامة    
وقد  ،وأنه أ طل ق صفة على الشعر العامي يف جزيرة العرب ومنطقة اخلليج الحقا دون غريها، -ةمع تفشي املخالفات اإلعرابي

من قبل علمائها  ّك وحن  ت داخل اجلزيرة العربيةس  مما يعين أن مسمى نبطي قد"، بدأ ابملتعلمني مث أخذ يف االنتشار بني العوام
حىت ابت الذهن ال ينصرف عند قول الشعر النبطي إال للشعر ، 2"تواضعوا عليهوكأهنم ، وكان استخدامه شائعا بينهم، ونّساخها

 العامي يف منطقة اخلليج العريب واجلزيرة العربية دون سوا ه.

 ،لتخلص من هذا املسمى وما اعرتا ه من أتويالت يف حتديد معنا هحاول البعض ا، وملا كانت مسألة تعليل التسمية شائكة   
، 4وآخرون وصفو ه ابلعامي ودافعوا عن هذا الوصف، أتكيدا على وصف ابن خلدون له 3ل البدويطرح مسميات أخرى مث
أي أهنا مزاوجة بني الكلمتني  6وقام أحدهم ابلنحت بني الكلمتني السابقتني فخرج بكلمة الشعمي، 5والبعض وصفه ابلشعيب
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لنبطي بقي اب هإال أّن وصف، 1شعر مواٍز للشعر الفصيحيف حني ظهر مفهوم الشعر املوازي لإلشارة إىل أنه ، الشعيب والعامي
 األكثر انتشارا وقبوال واستخداما عند منتجيه ومستقبليه.

 :ومن أمهها ،ن مسمى الشعيب له خصوصيته يف الدرس الفلوكلوريإميكن القول: ، حول هذ ه التسميات املقرتحة، ابختصار    
  معظمه.أنه شعر معروف املؤلف يف املصطلح؛ حيثبطي ال يتفق مع هذا والشعر الن، -هيأحد تعارف يف-املؤلفجمهولية 

، للغة العربية الفصحىوليس اب، على اعتبار أنه قيل ابللهجة اليت يتكلمها عامة الناس"ففيه إشارة ثقافية ، أما مصطلح العامي   
ن وكذلك احلال عند م، حتديد مكاين لشعريهما وهذان املصطلحان ال يغنيان عن احلاجة إىل  .2"اليت تكتب هبا الشرحية املثقفة

 .(الشعمي)اقرتح حنت كلمة 

وسارا متقابلني ، اجهاوتو ، وتوازى الشيئان أي تقابال، هوواجهقابله  مبعىنوازى كلمة ، أتيت  يف حني أن مسمى الشعر املوازي   
ق مع الشعر العريب ائص الشعر النبطي اليت تتفال يتفق يف تقديري مع خص، وهذا املعىن اللغوي، يلتقيان إجا امتّدا حبيث ال
، ريغ ن االختالف اجلوهري بني الشعرين الفصيح والنبطي يكمن يف مستوى اللغة الإإج ، على حنو ما سنرى الحقا، القدمي

 مبعىن أن املوازاة غري املتقاطعة ال تتحقق بشكل كامل.

غري أنين  ،وداللتها احملدّ دة، إجا استخدمت يف موضعها الصحيحم وتفّعل د  ستخْ الصحيح أّن هذ ه املسميات ممكن أن ت     
وال ، ناسوشاع تداوله بني ال، ى من توظيف مستخدميهفهو مسمّ ، حملافظة على مسمى النبطيم ن يطالب ابأجهب مذهب 
. 3"رها ملناسبة االسمتوفن يكون العرف والتداول واجلراين على األلسن هي املتطلبات الالزم أجرت العادة على " سيما يف الفنون

فمسمى نبطي كذلك ال مينع صفة الشعبية والعامية عن هذا الشعر. هلذا املسمى النبطي خصوصية كما قلنا سابقا حبيث ال 
 وهذا ما جيعل من األمهية مبكان احملافظة عليه.، ينصرف الذهن إىل غري ه من الشعر
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 أصل النشأة:-ب

طي اللهجة ن لغة الشعر النبإاللغة حيث  جند أنفسنا أمام أمرين اثنني: عامية، النبطي عند حماولة معرفة أصل نشأة الشعر   
، مث بروز ه ،والنماجج األوىل هلذا الشعر. فباملسألتني معا ميكن الوقوف على املرحلة الزمنية اليت بدأ فيها هذا الشعر، العامية

 وانتشار ه.

 :ب: عامية الشعر النبطي-1

لغات العرب. ومع هذا  يهاكان ي طلق علتعدد هلجات القبائل اليت  لعربية يف جاهليتها بشعرها، كما ع ر فت بع رف ت اجلزيرة ا    
 .عربةاحدة هي اللغة املالشعر اجلاهلي عكس لنا لغة و  فإنّ  ،التعدد اللهجي

ألدبية النموججية. تباينت ومستوى اللغة ا، مستوى اللغات/ اللهجات القبلية ،ستويني من اللغةمبالبنية اللغوية اجلاهلية  متّيزت  
 ألخرى، إالاوالقرب من األمم ، وحسب عوامل احلضارة أو البداوة، اللغات/ اللهجات حسب مستوى القرب اجلغرايف أو البعد

، باداخل النسق اللغوي الواحد يوجد تفاوت يف مستوايت اخلط"كما كان 1،واإلعراب، أن مجيعها كان هلا نظامها من احلركات
 فاألحاديث للحال. ناسبةلتكون م، اليت تتحكم يف مستوى اللغة، 2"والوظيفة االجتماعية، خيتلف ابختالف الغرض الفين

، ن مآثروكذلك الشعر مبا حيفظه م، ومثلها أغاين احلث على احلرب، وأغاين العمل هلا مستوى لغوي، اليومية هلا مستواها
 له مستوا ه اللغوي.، خاصمام مجع أوغري ه ليقال ، وفخر، ومناقب

جييا مبناسبات واحتفاالت نشأت تدر "فاللغة األدبية للشعر ، يف حني كان نطاق استعمال اللغة األدبية جمال  التالقي بني القبائل   
وأسواقهم وغريها من  3"وحجهم السنوي إىل أماكنهم املقدسة، بني القبائل املختلفة مثل هجرة القبائل يف طلب املرعى

اث واالقتصاديـة عند عرب اجلزيرة يف إحد، وال ميكن أبي حال من األحوال نكران مكانة مكة السياسية واحلضارية التجمعات.
بىن عليها اللغويون  حيث، األمر الذي مّيز هذ ه اللغة األدبية، دور نزول القرآن ابللغة العربية، مث تقارب لغوي وألفة يف السماع

 وصرفها. حوها، ناملعيارية ب العربية لغتهاسسوا بعد جلك للغة ؤ لي، جبوار القرآن، هم فتتبعوا مصادرها عند القبائلعلم
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دخول أجناس غري و ، مث دمشق، وانتقال املؤسسة السياسية من اجلزيرة العربية إىل العراق، اإلسالمي ابلفتوحات مع التوسع  
اللسان  يف ر اخلطأث  ك  و ، اللحن فدخل ،تغريات يف اللغةفأحدث  اجلديد مع اجلماعات املتنوعة،اصل التو أثّر ، عربية يف اإلسالم

دة نتيجة االختالط والتأثر ابلبيئات اجلدي، وسكنها زمنا، مصار، أو تردد على األوالسيما عند من سكن احلواضر، العريب
تلف عنها وأهنا كانت يف املناطق اآلرامية جات جرس خي، تختلفةالعربية قد أخذت يف األقاليم املختلفة صورا  " حيث إن، وأهلها

 أما  الشعر فقد تطورت أغراضه وأساليبه.، وهناك يف احلواضر ظهرت العاميات، 1"وغريها، ويف مصر، يف فارس

والثقايف بشكل ، 2"بعيدة عن هذا التداخل العرقي واللغوي بقيت"فظلت على أحواهلا السابقة حيث ، أما ابدية اجلزيرة العربية   
إوما كانوا يتحرون  ،قبلوا على القبائل النجدية جيمعون منها مادهتمأ حني"لذلك كان اللغويون يف القرن الثاين ، مدة أطولعام 

 ،شعر البدو، شعر األعراب :. فأطلق علماء اللغة على أشعار القبائل آنذاك مسميات مثل3"صافيةالينابيع اليت التزال نقية 
 شعر أهل البادية. ، بائلشعر الق

، ةواستمّر الشعراء فيه ينهجون بناء القصيدة اجلاهلي، ن الشعر اليزال فيها يطرق ما طرق الشعر اجلاهلي من مواضيعإكما 
كما حافظ على لغته ،  وومطه الشكلي واملوضوعي، حمافظا على بنيته الفنية، صورته املوروثة من اجلاهلية" فالشعر القبلي يلتزم

عن شعر الفصحى و ، مما جعله متميزا عن شعر احلواضر، وحركاهتا اإلعرابية السليمة، يحة بصفاهتا اللهجية املتنوعةالفص
 .لحنها ما اعرتى احلواضر واألطراف من الومل يعرت ، هذا يعين أن القبائل يف اجلزيرة ظّلت حمتفظة بلغتها 4."النموججية

فال  ،عملية عضوية ال تؤدى دائما بشكل واحد"بيد أّن الكالم ، الرابع اهلجرياستمّر األمر كذلك حىت منتصف القرن    
وهذا يعين أن ، 5"مث ترتاكم بتلك االختالفات حىت تصبح صفة خاصة ، تلبث األجيال املتعاقبة أن تتوارث صورا تختلفة منه

سها تدفعها قوة أن اللغة نف "ة املهمة هي بل إن احلقيق، التغري ال يكون خارجيا فحسب نتيجة التثاقف واالحتكاك مع اآلخر
فتغرّيت هلجات القبائل يف 6"وتغرّي ال يتوقف مادامت اللغة حّية انبضة، ويسرّيها آليات داخلية يف حركة تطّور مستمر، جاتية

كان على "البوادي  شعر يفأما الشعر فإنه ظّل شعرا قبليا فالتحول ، ابدية اجلزيرة العربية فاعرتاها اللحن والفساد هي األخرى
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 والسبب ،أما على مستوى املوضوع فظّل شعرا عربيا مطابقا لشعر الفصحى النموججية، مستوى اللغة من الفصيح إىل العامي
ثقافات األمم األخرى ن البيئة البدوية ظّلت مبنأى عن التأثر بأمرّد ه إىل ، احتفاظ هذا الشعر ابخلصائص الفنية العربية األصلية يف
عامية احلواضر ، اميةأكثر من عاللغة العربية كان هلا آنذاك  هذا يعين أن .واعتماد ه على موروثه القبلي املالئم لبيئته، 1"هاوماطأو 

 وعامية البوادي. ، مصاريف املدن واأل

حيث ، اميةعجاءت هناية القرن الرابع اهلجري لتشكل مرحلة مهمة يف انتقال الشعر البدوي عند القبائل من الفصيح إىل ال   
 كالمه مل نكد وإن آنسنا منه فصاحة يف، وقتنا احلايل هذا ال نكاد نرى بدواي فصيحا يف" اخلصائصيقول ابن جين يف كتابه 

إىل التعّلم  حتتاجوإوما ، وهنا مل تعد العربية لغة سليقة حىت عند بواديها، 2"ويقتص منه، وينال، ويقدح فيه، نعدم ما يفسد جلك
يف البيت الذي أوردان ه سابقا  ،هـ224تصف القرن اخلامس اهلجري ت العالء املعري الذي عّمر حىت من أاب والدرس. ولعلّ 

 أكرب دليل على حتول اللغة.

ول اللغوي من يف أهنا مرحلة التح، وبداية القرن اخلامس اهلجري، تكمن أمهية هذ ه املرحلة الزمنية هناية القرن الرابع اهلجري   
 ،كما أهنا متثل مرحلة مهمة ابلنسبة للشعر النبطي من جهة أخرى،  امية خاصة عند قبائل اجلزيرة من جهةالفصحى إىل الع

ل وأيضا يف هذ ه املرحلة نفسها حدثت اهلجرة اهلاللية من شبه اجلزيرة إىل مشا، فالعامية هي احلاضن اللغوي للشعر النبطي
عر ابلعامية. فهل ميكن هبذا عّد الشعر البدوي القبلي اجلد األعلى للش وكما هو معلوم فإن األشعار اهلاللية اتسمت، أفريقيا

 والشعر اهلاليل؟، وهل هناك صالت بني الشعر النبطي النبطي؟

 ب النماذج األوىل للشعر النبطي:-2

ث حتّولت اللغة حي، هو تغرّي يف مستوى اللغة، الشعر القبلي يف اجلزيرة العربية يفن التحّول احلاصل أ، سبقنستخلص مما    
غة األعراب على حني مل يعد ابإلمكان الوثوق بل، من مستواها الفصيح إىل املستوى العامي حبلول منتصف القرن الرابع اهلجري

 حنو ما جكر ابن جين.

ّون وماجج د وال تظهر إال مع أقدم مصدر، تغيب النماجج الشعرية العامية يف هذ ه املرحلة املهمة من التحول اللغوي وما بعدها   
ملصادر تناوال والباحثني عليه أبنه أقدم ا، وهو مصدر اتفق مجيع الدارسني، وهو مقدمة ابن خلدون يف القرن الثامن اهلجري، هلا

اع بني قد انتشر وج، أن عهد ابن خلدون وهو القرن الثامن اهلجري كان الشعر امللحون، للشعر البدوي. ونستفيد من هذا
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نتمي ؟ وإىل أي مرحلة زمنية تا النماجج اليت قّدمها ابن خلدونيكتب عنه ابن خلدون ويسجل له؟ لكن م وإال فلماجا، الناس
 ؟ وما درجة القرب بني هذ ه النماجج والشعر النبطي؟.بيئة مكانية تنتسب؟ وكيف تلقاها وإىل أي، ؟

أما هذ ه ، نبطيرخيية عند رصد بداايت الشعر الوهي ختتلف يف قيمتها التا، دّون ابن خلدون ثالثة وماجج للقصائد امللحونة   
 :النماجج فهي

حتوالذي سجله ببعض األخطاء*اليت ، نص املرأة احلوارنية :األول موججالن_1 انت  يف كتاب الشعر النبطي فك ص ح 
  :كالتايل

 تقول فتاة احلّي أم سالمةٍ 
                    

 بعنٍي أراع هللا من ال رثى هلا 
 الليل ما اتلف الكرىتبيت طوال  

            
 موّجعٍة كن السفا يف جماهلا 

 على مـــا جرى يف دارهـــا البو عيـــاهلـــا 
             

ــبــني غــرّي حـــــــاهلـــــــا   بــلــحــظـــــــٍة عــني ال
 فقدان شــــــــــــهاب الدين اي قيس كلكم 

            
 وومتوا عن أخــــذ الثــــار مــــا جا مقــــاهلــــا 

ــــاب يســــــــــــــرين   أان قلــــت إجا ورد الكت
                  

 ويـــــــربد مـــــــن نـــــــريان قـــــــلـــــــيب  جابهلـــــــا 
 أاي حيف تســــــــــــــريح الذوايب واللحى 

             
 وبيض العــــــذارى مــــــا محيتوا مجــــــاهلــــــا 

  
والذي مسّا ه  ،أنه الوحيد الذي يعرب عن شعر أهل املشرق موطن الشعر النبطي وتظهر قوة هذا النص ابلنسبة للشعر النبطي  

 .1"والقيسيراين واحلو ، املشرق من العرب يسّمون هذا النوع من الشعر ابلبدوي وأهل"قوله والقيسي يف ، ابن خلدون ابلبدوي
 لب؟ أليس شعر الرجال هو الغاوليس نصا لشاعر رجل، ملاجا كان النص هنا نص امرأة :يبدو السؤال التايل حاضرا، مع هذا   

كان أ ،أيضا مل حيدد درجة تلقيه هلذا النموجج ابن خلدونومن جهة أخرى، ، هذا من جهة؟ يف الشعر العريب الفصيح والعامي
 ؟عليهيف عصر ه أم سابقا 

قائليها على  وسجل تعريفا عن ،وقد تلقاها بنفسه، النموجج الثاين: قصائد قيلت يف عهد قريب من عهد ابن خلدون-2   
ومن شعر سلطان بن  "وقوله أيضا، 2"هلذا العهد...، من رؤساء بين عامر، ومن شعر علي بن عمر بن إبراهيم " :حنو قوله

                                                           

. ويعّد كتاب سعد 252-211وضوع ينظر ص يشري سعد الصواين يف كتابه الشعر النبطي جائقة الشعب إىل أخطاء يف نسخ األبيات، واملقطوعات يف مقدمة ابن خلدون، لالستزادة حول امل *
 ابن خلدون. أوردهااحلايف: الديوان األول للشعر الشعيب حماولة لتصحيح مجيع األبيات اليت 

 م2111األكرب. دار الفكر.  بريوت.لبنان د.ط .  الشأنمن ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من جوي  1بدالرمحن بن: مقدمة ابن خلدون جخلدون، ع 1
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كما أن  ،ووماجج هذا النوع ترجع إىل موطنها املغرب، 1"وأهل الرايسة فيهم...، بطون رايح أحد، من الدواودة، مظفر بن حيىي
رن قليل هناية القأو قبله ب، هنا تكون يف القرن الثامن اهلجريإفهذ ه النماجج قريبة عهد بعصر ابن خلدون فإما  ،زمنها متأخر

 السابع اهلجري. 
وهي  ،ابن خلدون عند حديثه عن اتريخ الرحلة اهلاللية من املشرق إىل مشال املغرب قصائد أوردها النموجج الثالث:-3

هد ابن وليس يف ع، أي يف القرن اخلامس، يف املشرق يزالونالوهم ، وأحداث جرت هلم، أشعار تتناول رحلة بين هالل
 ،فمن أشعارهم على لسان الشريف ابن هاشم يبكي اجلازية بنت سرحان " :عنها بقوله لذلك خيرب ابن خلدون، خلدون

 ،ويف هذ ه األشعار كثري دخلته الصنعة "عن هذ ه األشعارويقول ابن خلدون أيضا 2 ،"...ويذكر ضعنها مع قومها إىل املغرب
رن سرية بين هالل إىل الق القطع معه ابنتماءميكن ، وهذا النوع من شعر السرية، 3"فلذلك ال يوثق به، وفقدت صحة الرواية

فطول ، 4"نصوص السرية احلالية املدونة هي بعينها اليت رويت من جلك احلني"ولكن ال ميكن القطع معه أبن  ،اخلامس
 جيعله عرضة للتبديل والتحريف. فال ميكن االعتماد على هذا النموجج الثالث لتعقب الشعر، وتناقله شفاهية ،العهد به
  .النبطي

خلدون  ونصوص بين هالل يف عهد ابن، أي نص املرأة احلورانية ،يبقى النموججان األول والثاين، من خالل العرض السابق   
 يلي: وأقدمها. ونستنج من هذين النموججني املتبقيني ما، أقرب النماجج للشعر النبطي

 اء.اهلجري يف بالد العرب املشرق واملغرب على حد السو  أي يف القرن الثامن، الشعر امللحون يف عهد ابن خلدون شيوع-ا
حيث  ،وهي مسميات عربية، وهو انقل هلا، فةو بل هي معر ، ليس هو من وضعها، املسميات اليت يوردها ابن خلدون-ب

 عيات.أما الشعر امللحون يف املغرب فاختذ مسمى شعر األصم .والقيسي، واحلوراين، دويبال :أورد ثالثة مسميات للمشرق وهي
ثله شعر السرية وشعر قصصي مي، شعر جايت ي عرف صاحبه، أخذ منحيني يف املقدمة، الشعر اهلاليل املنسوب لبين هالل-ج

 من املغرب العريب. وكالمها كاان، اهلاللية

                                                           

م، 2111. 1سعودية.طالعكبيان للطباعة.الرايض. ال، حتقيق وتصحيح قصائد بين هالل املدونة يف اتريخ ابن خلدون ،الشعر البدوي منذ ألف عام سنة، الديوان األول للشعر الشعيباحلايف، سعد:  1
 15ص 
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أو ، منهومل حيدد ابن خلدون ز ، العامي امللحون من املشرق العريبهو النموجج الوحيد على الشعر ، شعر املرأة احلورانية -د
ثا: إشارته إىل قبيلة قيس واثل، وبيئته املكانية اثنيا، عم ن روا ه له. وهذا النموجج هو األشد قراب للشعر النبطي حبكم لغته أوال

 .1وقيس من قبائل شرق اجلزيرة العربية، يف البيت الرابع
 
رخيي للشعر احملاولة األوىل لرصد ات، كتاب الشعر النبطي جائقة الشعب وسلطة النص  يعدّ ، ر من البحثعلى اجلانب اآلخ   

، اترخييا من خالل ما توّفر له من تخطوطات مسرية الشعر النبطي لكتاباصاحب . تتّبع حتديدا النبطي يف اجلزيرة العربية
 2،والذي يعود إىل النصف الثاين من القرن السابع اهلجري، حيث عثر على جمموعة قصائد للشاعر أيب محزة العامري

ي ما يقابل البحري اهلاليل أ طغيان-خلدوننسبة إىل ابن  –وما سبقها من النماجج اخللدونية ، ويغلب على هذ ه القصائد   
والسمني ، ن زيدابو ، وأيب طاهر، قصيدة املدح كما يف قصائد أيب محزة العامري وطغيان، الفصيحالبحر الطويل يف الشعر 

 3وغريهم. ، والكليف

 القرن الثالث عشر وتويف يف، اشتهر حمسن اهلزاين الذي عاش يف القرن الثاين عشر اهلجري، ويف القرن الثالث عشر اهلجري   
الكالسيكي لعصر نقلته من ا، ومضامينه، ويف أشكاله، أتيت النقلة النوعية يف مزاج الشعر النبطي"فمعه ، هـ1221حيث تويف 

 هـ. 1227كما جدد كذلك حممد بن لعبون ت   4."إىل العصر احلديث

دوين لتداول وهااتن احلقبتان األوفر يف الت، وحقبة حائل، : حقبة الرايضمسامهاتني بللمراحل حبق احتقيبالعمل ل كم  ي     
 الكتابة بشكل أكرب عما كان عليه سابقا 

ة ال يضّم كل األشعار من بوادي اجلزير ، وحفظته الصدور من الشعر النبطي القدمي، أن ما مجعته املخطوطات، ال شكّ    
وال شّك أن أكثر  .وتوفرت له أدوات الكتابة، فاحلفظ يتصل غالبا مب ن متّلك املعرفة ابلقراءة والكتابة، وحواضرها وسواحلها

والشّك أيضا أن حظوظ أشعار البادية  5ايمهم.ويسجل وقائعهم وأ، احملفوظات من القصائد هو ما يتصل ابألمراء واحلكام
                                                           

. حيث انقشا مناقشة مستفيضة هذ ه 1جائقة الشعب وسلطة النص، وكتاب غسان احلسن: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية.جلالستزادة: ينظر مناقشة الصواين يف كتابه الشعر النبطي  1
 النماجج.

 252الصواين، سعد: الشعر النبطي جائقة الشعب وسلطة النص، ص  2

 122العجمي،مرسل: النخلة واجلمل، ص  3
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احلقب  بللذلك فإن ق، واحلال ينعدم عند النساء، لقلة التعليم بني صفوف البدو بل ندرهتا، وأشعار النساء أقل حفظا
الذاكرة .أما 1"وال من أشعار النساء، وال الذاكرة الشعبية عينات تذكر من الشعر البدوي، مل حتفظ لنا املخطوطات" املتأخرة

حلل تلك الذاكرة حيث مل تت، -حسب حتقيب الكتاب -الشفهية فقد حفظت الكثري من الشعر يف حقبيت الرايض وحائل
 كما ساهم التدوين بشكل أكرب يف حفظها.،  الشفهية بعد ابلتقادم والنسيان

وصار ، شكلت اإلمارات والدولحيث ت، تدخل اجلزيرة العربية إىل بداايت القرن العشرين امليالدي، وبعد هذ ه احلقب   
ودخلت الطباعة ، أعموكتابيا أكرب و ، وصار احلفظ شفهيا، فصاروا ينتسبون ألوطاهنم السياسية ؛التحديد املكاين أكثر للشعراء

لك كل ج،  يةوالتلفاز والصحافة الشعب، وتطور وسائل اإلعالم من اإلجاعة وآلة التسجيل، لعامل الشعر من خالل الدواوين الكثرية
 أثر يف حفظ املوروث الشعري الكبري.

والعامية  ،هناية القرن الرابع اهلجري هي املرحلة الزمنية النتشار العامية إجا كنا ال نعدم التأكد من أنّ ، وبعد هذا العرض   
، عر النبطي جمهولةالشإج جاءت بداايت ، إال أننا نعدم النماجج الشعرية املؤ رّ خة له يف بداايته، احلاضن اللغوي للشعر النبطي

مؤ ر خ له  أما أقدم وموجج، غري معروف زمنه هو شعر املرأة احلورانية عند ابن خلدونعامي بدوي فأقدم وموجج ، ومبتورة أحياان
 ،فهو شعر أيب محزة العامري الذي يرجع إىل القرن السابع اهلجري. وابلتأكيد لن يكون أبو محزة هو الوحيد فهناك قبله الكثري

جلزيرة ومن جهة أخرى أن ا، إال ألن املؤسسة آنذاك حتتفي ابلشعر الفصيح من جهة، ممن عاش على هامش التأريخ ال لشيء
قيام الدويالت بعد و ، العربية وبواديها كانت يف شبه عزلة عن جمرايت احلراك احلضاري الذي كان يف األمصار واحلواضر اجلديدة

ني القبائل يف وحاالت النزاع واالقتتال اليت كانت ب، راء العربية وأساليب العيش فيهاوصعوبة طرقات الصح، الضعف العباسي
 وانتهاء أي مربرات للنهل من لغتها عما كان عليه القرن الثاين اهلجري.، سعيها لتكوين قوة هلا

 العالقة بني الشعر النبطي والشعر اجلاهلي:-ج

، يف مقدمته بدءا من ابن خلدون، أو البدوي على أنه جو عالقة مع الشعر اجلاهلي، صّر الكثري ممن تناولوا الشعر النبطيي     
 الفصيح يف عمومه والشعر العريب، إجا كان الربط بني الشعر العامي يف عمومه .ابملؤلفات اليت اهتمت ابلشعر النبطيوانتهاء 
ى وجه اخلصوص؟ ما النبطي على ربطه ابلشعر اجلاهلي عل يف الشعر الباحثون ر  ص  ي  فلماجا ، ألهنما ينتميان للغة نفسها ؛مقبوال

عل الربط بني مبعىن آخر ما املربرات اليت جت، ليكون امتدادا للمتبوع/ الشعر اجلاهلي؟، الذي يوجد يف التابع /الشعر النبطي
 مثل هذا القول؟ة ؟ وما مدى قو العالقة اليت تؤكد مثل هذامع الفارق الزمين بينهما؟ وما نوع ، والتصديق، للطرح الشعرين قابال
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رب ابن خلدون يف     ، رأما العرب أهل هذا اجليل املستعجمني عن لغة سلفهم من مض"مقدمته عن الشعر البدوي فيقول: خي 
مشتملة على  وأيتون منه ابملطوالت، كان عليه سلفهم املستعربون على ما، فيقرضون الشعر هلذا العهد يف سائر األعاريض

ورمبا هجموا  ،يف اخلروج من فن إىل فن يف الكالم ويستطردون، واهلجاء، والراثء، عر وأغراضه من النسيب واملدحمذاهب الش
 1."مث بعد جلك ينسبون، وأكثر ابتدائهم يف قصائدهم ابسم الشاعر، على املقصود ألول كالمهم

يقول: لغة فوشعر السلف ، الشعر امللحون، الشعرينعلى العالقة األدبية من خالل مقارنة بني ، ابن خلدون هنايركز    
ني الشعرين فهو يؤكد على العالقة ب .كان عليه سلفهم املستعربون على ما يقول أيضا: يقرضون الشعرو ، سلفهم من مضر
  :هيوأهنما يتشاهبان يف مجلة من األمور ، الفصيح والبدوي

 يف املضمون.  بهوهجاء. أي تشا، وراثء، ومدح، املواضيع الشعرية جاهتا من نسيب-1     
 به يف األسلوباأي تش .االستطراد يف اخلروج من فن إىل فن يف الكالم-2

 يف حني يزيد الشعر البدوي امللحون هبذ ه األمور:
 الدخول يف املقصود أول الكالم يف القصائد أحياان. -ا       

 أكثرها.ابتداء هذ ه القصائد امللحونة ابسم الشاعر يف -ب
 غناء الشعر أبحلان.-ج

دب أن يبدأ بدراسة األ، وتطوراته، واترخيه، بّد ملن يدرس األدب العريب ال" يؤكد البعض أن، العالقة بني الشعرين نتيجة هلذ ه   
الشعراء "ألنّ وجلك  2."اجلاهليألنه صورة صادقة على ما كان عليه أدب اللغة العربية يف العصر ، يف جند يف الوقت احلاضر العامي

، اعي الفخر والنسيبودو ، والقتال، والبدو منهم مل يتغريوا عما كان عليه أجدادهم األولني. فأساليب املعيشة، على الغالب أميون
نظرا وحتليال لتحديد نوع العالقة يف أبعادها األدبية  موهذا ما يستلز  3."وغري جلك ابقية مل تتغري عما كانت عليه يف الزمن األول

 .4وقد كانت لبعض الباحثني يف الشعر النبطي حماوالت جادة للوقوف على تلك العالقة، لثقافيةوا
، ا استمرار احلياة. وعالقة حياتية مصدرهومضامينه شكل الشعراثنني: عالقة أدبية بني  مرينأمن ن العالقة بني الشعري تنبع  

 ميني.عراء البادية األوال سيما عند ش، وأسلوب املعيشة نفسه

                                                           

 115ص  1خلدون، عبد الرمحن بن: ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب، ج  1

 7م، ص1451. جات السالسل. الكويت. الكويت.عبد هللا الفرجالفرج، خالد: ديوان  2

 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها  3

مل، وبشكل عام الشعب، العجمي، مرسل: النخلة واجل لالستزادة: ينظر الكمايل، شفيق: الشعر عند البدو. مخيس، عبد هللا: االدب الشعيب يف جزيرة العرب، الصواين، سعد: الشعر النبطي جائقة 4
 ال ختلو مقدمات الدواوين الشعرية من إشارات وأتكيدات عامة إىل هذا القول 



15 

 

. ميكن مالحظة جلك على 1وعالقة أدبية، عالقة اترخيية :العالقة اليت تربط بني الشعرين يف احلقيقة إىل نوعني تنقسم، إجن   
 النحو التايل:

العالقة التارخيية: هي ما اّتصل اتصاال عضواي طبيعيا بني الشعرين نتيجة ما حتتمه الظروف الطبيعية واحلياتية غري  -1
 ى حنو ما جند ه يتشكل من عدة أنساق هي:املصطنعة. عل

وابدية ، يرة الفراتيةمن اجلز  أطرافوامتّد إىل ، وهي اجلزيرة العربية، من البيئة نفسها ينكال الشعر انطلق   النسق املكاين:-أ
  2الشام.
وبواديها ب العر ة ر جزيظّلت ، إىل العراق، النسق احليايت: حني انتقل مركز اخلالفة اإلسالمية من مكة يف جزيرة العرب–ب 

،  البدووالشّك أن اإلسالم غري".واستمّرت هذ ه العزلة لقرون طويلة، يف معزل عن التقدم احلضاري الذي شهدته االمصار
، مل يدم أثر ه ،فلم ميسهم اإلسالم إال مّسا خفيفا، وأحاهلم من الوثنية إىل التوحيد أما النواحي األخرى، من حيث العقيدة

وإىل ديدهنم ، همحىت نكصوا إىل جاهليت، وانتقال السلطة املركزية إىل خارج اجلزيرة، األمد بعد عصر الراشدين إج مل يطل هبم
ى القوة بوصفها وعل، بوصفها املكون االجتماعي"وهذا يعين استمرار احلياة نفسها على النظام القبلي 3."يف السلب والنهب
و على حن، وميكن مالحظة جلك من خالل مضامني الشعر يف كليهما ،من خالل احلروب والغزوات4"املكون االقتصادي

 ما سنرى يف العالقة األدبية. 
 ،أما الشعر النبطي ،فالشعر اجلاهلي فصيح حيتكم إىل قواعد اإلعراب وهو السابق، كال الشعرين شعر عريب النسق اللساين:-ج

نحو وصرف فإنه معينٌّ ب، اللغة  بفعل التطور اللغوي اللحن  فإجا ما أصاب ، وهو الالحق، فهو شعر متحرر من هذ ه القواعد
مرتكز أكثر ، لعربيةوخاصة قلب اجلزيرة ا"النبطي الكثري من الكلمات الفصيحة الق ح ة  ففي الشعر .ال بداللتها الذاتية، الكلمة
إضافة إىل ، 5"عر امرئ القيس...بل تكاد الكثري من الكلمات املستعملة أن تضرب يف أعماق القدم قبل زمن الشا، القصائد

 ، الشنشنةو ، والكشكشة، كما استمرت بعض اخلصائص اللهجية مثل الكسكسة،  شهدا تعدد اللهجات، أن نسقيهما اللغوي
جات عند بعض الله، وحذف ايء املتكلم الغائبةألف  وهناك حذف، وهناك الوقف على نون الوقاية عند بعض اللهجات

  :إبيراد مثالنيوسوف أكتفي ، أيضا
 شمري:مثاله قول شخري بن بصري ال، ظاهرة حذف ايء املتكم -1

                                                           

 74م. ص2111. 1د: الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عرب العصور قراءة أنثربولوجية. الشبكة العربية لألحباث والنشر. بريوت. لبنان. طالصواين، سع 1

 27العجمي، مرسل: النخلة واجلمل، ص  2

 42الصواين، سعد: الشعر النبطي جائقة الشعب، ص  3

 21العجمي، مرسل: النخلة واجلمل، ص  4

 11، ص 1دالرمحن: درر الشعر الشعيب أو الشعمي.جالسويداء، عب5
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 رْي  قلــــت مـــا ين ْمســــــــــــــقـــالوا تســــــــــــــرْي  
              

 يلفوا ابملســــــــــــــيــــــار ف ْتخــــــان األيــــــدي 
 
 

 
  وإن كان ولد الشــــــــــيخ يبغينْن أســــــــــري 

       
 1ياللي مثـــــــل عنق الفريـــــــد   يعطيننْ  

 
 

 حني يقول:، كان بن حثلنيا بيت لر  يف، شيناوهي قلب كاف اخلطاب ، ظاهرة الشنشنة -2
 العــذر اي العضــــــــــــــبــا ترى البعــد خّوان 

         
ه.حمســــــــــــــرتش بعيــــٍد غــــايــــٍب من    2لــــّ

 
 

، مبا يتضمنه من تضاريس ،وتشبيهاته، حيث النسق املكاين يستمد منه الشعر صور ه، تعد العالقة التارخيية مهمة يف الشعرين    
، دات جاهتاوالنسق اللساين الذي احتفظ ابملفر ، والنسق احليايت الذي تدور حوله األغراض واملوضوعاتوبشر. ، ومساء، وحيوان

األمر الذي ، النبط وشعراء، شعراء العصر اجلاهلي، يف التأكيد على الذهنية نفسها عند الشعراء، ومسمياهتا لألشياء عرب الزمن
فإن  ،يف االعتبار ما حيتمه مرور الزمن من حدوث تغريات على لغة البادية أنه إجا ما أخذان"جعل ابن خلدون يؤكد يف مقدمته 

، اهليةميثل االمتداد الطبيعي لشعر اجل، وغريها من أشعار أهل األمصار، على خالف الزجل واملوشحات، شعر البدو يف عصر ه
رمبا يلتبس األمر على البعض فريى  ولكن، 3"وحىت األوزان والعروض، واألغراض، والوظيفة، من حيث الشكل، وصدر اإلسالم

 فيقول العبارة املشهورة وقع احلافر على احلافر!، عالقة أدبية، أن شيئا من هذ ه العالقة التارخيية
العامي النجدي توجد فيه "وأبنيته الفنية مع الشعر اجلاهلي. فالشعر ، يتفق الشعر النبطي يف مضامينه :*العالقة األدبية-2  

،  4"احتاد موضوعو ، ودقة وصف، وسرعة خاطر، وإجياز، املميزات اليت كانت موجودة يف الشعر اجلاهلي من بالغةمجيع العناصر و 
وقد تواصلت فئة  5."وحبور ه، وتفاعيله، ينظمون الشعر النبطي على أوزان الشعر الفصيح"كما أن شعراء النبط األوائل كانوا 

دبية تنقسم يف ومن هنا تكون العالقة األ، م ما تيّسر هلا من القراءة والكتابةغري قليلة من شعراء النبط مع الشعر الفصيح حبك
 ع.نتيجة التعلم واالطال، اكيةوعالقة أدبية حم  ، موضوعاتيةعالقة أدبية ، جاهتا إىل قسمني
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 11املرجع السابق نفسه، ص  2

 112الصواين، سعد: الصحراء العربية، ص  3
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 1الفرج، خالد: ديوان عبد هللا الفرج، ص  4
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 :وضوعاتيةالعالقة األدبية امل -أ
اإلنسانية  وهذا نتاج أن مستوى التجربة، ن مضامني الشعرين واحدةإحيث ، وهي اليت تظهر يف مستوى املوضوعات    

ولقاء ، ارحتاهلاوحروهبا و ، فكيف نقول عن مواضيع تتحدث عن القبيلة، واحلضارية والثقافية واحدة لكال الشعرين
إوما  ،واحلديث عن رحلة الصيد أهنا عالقة مصطنعة ؟! هذ ه املضامني واملوضوعات اليت زخر هبا كال الشعرين، احملبوبة

أما ما خيّص  ،مني حياتية معاشة فتكرارها يف الشعر النبطي تكرار طبيعي اترخيي أكثر منه تكرارا أدبيا مصنعاهي مضا
يف  –فمرّد ه  ،والوقوف على الغرض الرئيس، وجكر الراحلة والرحلة، بناء القصيدة الفين من البدء بذكر الداير والنسيب

االعتماد على الشفاهية اليت كانت وسيلة الرواية واحلفظ. حيث استمّر البناء نفسه يف القصيدة النبطية ومل تقديري_ 
واألساليب ، سهاالقصيدة النبطية تستعمل األوزان نف تالعامية. فاستمر تغري مستوا ه اللغوي من الفصيح إىل  عيتغري م

حسب ما  –بل مرّد ه ،  نتيجة لالطالع على األدب العريبواألسلوب االستطرادي ال، عينها مثل األسلوب الرتاكمي
األمي واملتعلم ، البدوي واحلضري، حيث التزم الشاعر النبطي، ومنها الثقافة الشعرية، توارث الثقافة نفسها إىل-أظن

 على السواء مبضمون الشعر وفنيته لزمن طويل قبل التجديد فيه على حنو ما قلنا عند اهلزاين ومن تبعه.
ملتعلمون من شعراء وخيتص هبا ا، مبنية على احملاكاة الشعورية والتقليد الواعي ": فهي عالقة الـم حاكية لعالقة األدبيةا -ب

ا والسري على حاولوا حماكاهت، ودواوين الشعر العريب اليت أتثروا هبا مباشرة، دبممن هلم إطالع على كتب األ، النبط
، ةبل سائر ما وقع بني أيديهم من شعر العربي، مل يكن قاصرا على الشعر اجلاهلي االطالعابلتأكيد إن هذا 1."هنجها
ت املبىن مثل أو على مستوى مجاليا، قوهلم وقع احلافر على احلافر ، فصّح معهان التأثر إما على مستوى املعىنوقد ك
ومها شاعران ، ن يف الشعر النبطيوحممد بن لعبون كمجدديْ ، حيث طغت شهرة حمسن اهلزاين، وغريها، والبديع، اجلناس
، ر القصيدةإىل آخ فلكل شطر قافية، جات القافيتني، ل األوزان املسّماة السامريدخاإ "قام اهلزاين بــحيث ، متعلمان

ولقد كانت له  ،فتخذ فيها اجلناس اللفظي، ونظم أيضا املروبعات، حىت تغّلب على القصيد القدمي، وقد عّم هذا النوع
ونسج اآلخرون على  ،وتزويق األلفاظ، ألنه قّلد ادابء عصر ه يف استعمال البديع، وليتها مل تكن، األدب العريبيد يف 
أما الشاعر النبطي اجملدد  2"وظهر التكلف على ما نظمو ه، وانسجامه، وسالمته، فأفسدوا روعة الشعر البسيط، منواله

، دب الفصيحلى األاطالعا عوكان أكثر ، فنسج على منواله "جديد الثاين فهو حممد بن لعبون الذي تبع اهلزاين يف الت
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، همالت من النقطوالصفي احللي يف نظم امل، د احلريريحىت أنه قلّ ، واالستعارات البديعية، فبالغ يف استعمال اجلناس
 حىت عرفت ابللعبونيات. 1"وأدخل ابن لعبون أوزان التوقيع الغنائي على الطار، واملعجمات

يف األساس  بل هي عالقة ،كرب من عالقة شعر بشعرأيتضح أن العالقة تبدو ، بعد توضيح هاتني العالقتني التارخيية واألدبية    
قافة العصر تتحول من جمرد مقارنة أدبية إىل مقارنة ث، والشعر النبطي، ومن هنا املقارنة بني الشعرين اجلاهلي "ثقافية  عالقة

وى واألق، لذلك فالعالقة التارخيية هي األساس، على وجه اخلصوص2"الحقة يف ابدية اجلزيرة العربية.وثقافة العصور ال، اجلاهلي
قة أدبية ال عالقة اترخيية هنا عالأواليت جتعل البعض منا ينظر على ، يف بقاء العالقة األدبية -وهي السبب الرئيس ـ يف تقديري

، واالجتماعية، يئة الطبيعيةلنفس الب انعكاساوأتيت من كونه ، يف مجيع أرجائه وتنتشر، عالقة تتخلل الشعر النبطي "متجذرة فهي 
قافته بفعل نسق ث، ن نسق الشعر اجلاهلي ال يزال ممتدا روحا وهيكال يف الشعر النبطيأأي 3"اجلاهلي. اليت يعكسها الشعر

، وصور ه، معانيه واستشفاف، وتذوقه، الشعر اجلاهليفهم "وعليه ميكن القول إن  .أال وهو نسق القبيلة الثقايف، املكّونة له
والعكس ، ر فيهوالبح، وأحباث لغوية يساعد كثريا على فهم الشعر النبطي، واالنكباب على ما ك تب منه من دراسات نقدية

شعر النبطي الو ، تشري إىل أن الشعر اجلاهلي هو البداية املعربة"كما أن العالقات ،  . أي أن مفاتيح الشعرين واحدة4"صحيح
 وهذا بفعل نسق الثقافة الواحدة املمتدة العابرة لألزمان.، 5"هو النهاية امللحونة

 ،فأقول: مع بيان التحول اللغوي من الفصيح إىل العامية، بعد هذا العرض"النبطي"وأراين هنا أعود لتساءل عن معىن     
، ذا الشعرع االطمئنان إىل أن لفظ نبطي جاء للداللة على حلن هأستطي، واستعراض للعالقة بني الشعر اجلاهلي والشعر النبطي

 ضامينها الثقافية.وم، وضّم تقاليد البناء الشعري، نبع من البيئة نفسها، للغةا حونملعريب فهو شعر ، وقبله لغة الكالم
 
األوماط واملمارسات  حتافظ على الكثري منأن ومكوانهتا ، الثقافة الشعبية استطاعت مبأثوراهتا نإ جيب القول، وقبل االنتهاء   

ف لتكون مادة وغريها من املعار ، والشعر الشعيب، واألغنيات، واحلكاايت، واألساطري، والرسم، والرقص، الفنون :الثقافية مثل
الرسائل  لالدور الذي تلعبه الثقافة الشعبية يف نق"بشكل كبري حيث درس العلماء ، علمية لعلوم مهمة مثل األنثربولوجيا
، لى األفراد وتصوير املرأةوالتأثري النفسي هلا ع، واألسلوب الذي تنشأ به الثقافة الشعبية، األيديولوجية املضمنة الثقافة الشعبية

                                                           

 11الفرج، خالد: ديوان عبدهللا الفرج، ص  1

 47بية، ص الصواين، سعد: الصحراء العر  2

 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 3

 12م، ص 2111. 1الصواين، سعد: فهرست الشعر النبطي. مطبعة مركز امللك فيصل. الرايض. السعودية. ط 4

 11العجمي، مرسل: النخلة واجلمل، ص  5
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إال أنه بشكل عام كانت الثقافة الشعبية ينبذها العديد من األكادمييني على أهنا غري جديرة ، وغريها، 1"وأفراد اجملتمعات 
ها أهنا مضيعة وأن أولئك الذي يستهلكوهنا ينظرون إلي، ولقد نظروا إىل نصوص الثقافة الشعبية على أهنا شيء اتفه "م ابالهتما
 جلك  كما قلنا اسات الثقافية بعداليت جتاوزهتا الدر ، وال شك ان هذ ه النظرة انبعة من أصل التفريق بني الثقافات، 2"للوقت

 
ول إىل ولكن هذا النشاط يتح، ان فردا أم مجاعةأكسواء ، هي ممارسة تتخلل النشاط اإلنساين"احلق أن الثقافة أية ثقافة    

، تج املعريف يصوغ تفكريانفاملن، ليتحّول إىل تشكيل فاعل، يتمدد يف التسنينات الثقافية، إنتاج أو تكوين معريف لغوي مرّمز
حتكم املؤسسة بعلو  مل   ، كانت معرفة الذات هي املقصدية املرجوةوملا  ، 3"وهو ما يعرب بصورة أو أبخرى عن جواتنا، ومواقفنا

 وهامشية أخرى ؟، مبركزية ثقافة، ثقافة ودنو أخرى

، اك مستوى القبولفهن، ثقافية ينظر على أهنا شعبية مبستويني من التعاملممارسة حيظى الشعر النبطي مثله مثل أي    
حواهلا. أتناوله يف أغلب وت، ح اجملتمع االجتماعية املختلفة تقدر الشعر النبطيفكل شرائ ؛أما مستوى القبول .ومستوى الرفض

حملبب للشعر بل اليزال هذا الشعور ا، على مراحل الشعر النبطي األوىل امري أو فقري. وليس هذا قاصر أوال خيتلف يف قبوله 
، سابقات الشعريةوامل، واألايم الوطنية، مناسبات الزواجفهو متواجد يف ، النبطي ممتدا حىت القرن احلادي والعشرين امليالدي

 ووسائل التواصل احلديثة احلالية.، واجملالت الشعبية

ظهرت ، من أراضيها طة والتطور فيها بعد استثمار النفوبزوغ عصر النهض، يف املنطقةوجتدر اإلشارة أن مع تشكالت الدول    
وللشعر النبطي ، لفزةواملت، فكانت هلا براجمها اإلجاعية، إلعالمية ابالحتفاء ابلشعرفاهتمت املؤسسة ا، وسائل اإلعالم املختلفة

مي وتطور أشكاله مع االنفتاح اإلعال دتبل وتعد، صفحات شعبية أسبوعية يف اجلرائد اليومية. وال يزال هذا الوضع قائما
 وسائله.

صدرها مركز الشعر النبطي مثل جملة املأثورات الشعبية اليت ي ومنه، كما كانت هناك جمالت تراثية اهتمت ابلرتاث الشعيب عامة
كز. وهناك جملة الثقافة بعد إغالق املر ، واليت تتوىل اإلشراف عليها وزارة الثقافة والرايضة القطرية، الرتاث الشعيب لدول اخلليج

 املنطقة بشكل عام. يف ااكز الرتاث وبيوهتصقة ملر مسة مال وأصبحت، اجملالت الرتاثية تية اليت تصدر يف البحرين. وتوالالشعب

                                                           

 112م. ص 2112. 1بريوت. لبنان. ط اخلليل، مسري: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقايف، دار الكتب العلمية. 1

 112املرجع نفسه، ص  2

  http://www.alquds.co.uk/?p=561468النقدي" جريدة القدس العريب. صواملظاهر والتشخي ة، رامي:" يف مفهوم النسق الثقايف. املمارسبأبو شها 3

 م2117مارس  14اتريخ الدخول: األحد

http://www.alquds.co.uk/?p=561468
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ومنه ، لها من آدابوما ميث، ورأت يف العامية عامة، فكان ال يقبل إال ما سنته املؤسسة الثقافية الفصيحة، أما املوقف الثاين   
عاد وابت، كادمييحثي واألهذا املوقف أثر يف أتخر االهتمام الب1والقومية.، والعربية، الشعر النبطي معول هدم للثقافة اإلسالمية

هبا بشكل ويظهر جهود أصحا، دب الشعيبعدا دراسات اجتماعية تناولت األ، اجلامعات واملعاهد البحثية عن الشعر النبطي
قرر أول من دعا إىل تدريس م، األكادميي البحريينإبراهيم غلوم األستاج  يعد-علميحدود  يف-وفردي ال عمل مؤسسي. 

 .2جامعة البحرين يف منتصف الثمانينيات من القرن العشرين امليالديدب الشعيب يف األ
-م2112وتبعه قسم اللغة العربية يف جامعة قطر العتماد األدب الشعيب القطري مقررا اختياراي ضمن العام األكادميي    

 ألول مرة. 2112
الشاهد على جلك هو " و ايف اخلليج وعند متذوقيه انالحظ التأثري الكثري على منتجيه، يف األشعار النبطية، على أية حال   

أما ما سيق من جرائع ، 3"أو حماوالت ترسيخه، طاقتها التأثريية اهلائلة اليت ال ينافسها فيه أي خطاب رمسي مهما بلغ الرتويج له
لقرن الثاين وجهة نسق املؤسسة األدبية اليت شكلت الذائقة العربية منذ ا تتبىن-تقديرييف  – فهي، للحمة الوطنية والعروبية

وعامية جيب  ،وما دوهنا من آداب شعبية، فال تستطيع احلياد عنه. تلك النظرة اليت ترى آلداب الفصحى مركزية، اهلجري
 ! دون التشكيك يف صدق نواايها.وهتميشها، إقصاؤها

جيب  يغدو الشعر النبطي من أهم املمارسات الثقافية اليت، صوص األدبية كعالمات ثقافيةمع انفتاح النقد على دراسة الن   
دب من أغىن عناصر األ ،الشعر النبطي نألوجدان ، جمتمع اجلزيرة العربية ألقينا نظرة شاملة على"فلو ، إثراؤها ابلدراسة والبحث

، ثروة أدبية ضخمة ،دون بقية آدابنا الشعبية األخرى، تمع. هذا الشعروأكثرها التصاقا بواقع احلياة واجمل، وأغزرها مادة، الشعيب
. هذا الشيوع ال ميكن أن 4"دون غري ه، واليت ختص جمتمع اجلزيرة العربية، دب الشعيب الفريدة من نوعهاوظاهرة من ظواهر األ

 عب.أقصر تعبري عنه أنه حياة شإّن بل ، والتاريخ، والثقافة واألخبار، واحملموالت الثقافية، يكون خاليا من األنساق
 

اليت ، وخليجها ،اليت متيزت هبا ثقافة اجلزيرة العربية، والعادات واألعراف، والثقافة، حيمل الشعر النبطي الكثري من القيم    
ميش ظّل تهوال، قبعت مهمشة مع انتقال املؤسسة اإلسالمية من اجلزيرة إىل العراق يف الشمال. على الرغم من جلك التحول

ضال عن تسجيله لتلك ف، وأسباب هذا النمو، وومو هذ ه احلركة، وتطور ه، يرصد حركة اجملتمع" الشعر الشعيب يف اجلزيرة العربية

                                                           

 حيث كانت مقدمة كتابه تتناول عنوان مشروعية دراسة الشعر النبطي. -مرجع سابق –لالستزادة: ينظر الصواين، سعد: الشعر  النبطي جائقة الشعب  1

http://www.akhbar-م. الرابط: 1172يناير 12. جريدة اخلليج البحرينية.السبت 12111النعيمي، غفران: حوار مع الناقد األكادميي إبراهيم عبدهللا غلوم.ع  2

alkhaleej.com/14183/article/58983.html م2117مارس 1، اتريخ الدخول اجلمعة 

 21م.ص 2111. سنة 2قايف. الدار البيضاء املغرب. بريوت لبنان. طالغذامي، عبدهللا: النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية العربية، املركز الث 3

 52الصواين، سعد: الشعر النبطي جائقة الشعب، ص  4
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مما جيعل الشعر  ،فعال وسلوكامار سة رب املؤثرات املع، والعادات املوغلة يف القدم، األسباب املعقدة اليت حتكم بعض الظواهر
واليت تنشأ فيها األنساق الثقافية العابرة للزمن  1"العناصر املكونة للوجه احلقيقي للقيم واملفاهيم االجتماعيةوعاء حاواي ألهم 

 واملكان.

وايت املفقودة بعد والبحث عن اهل، أخريا ميكن القول: إجا كانت الدراسات الثقافية قد سامهت يف التوجه للتعددية الثقافية   
 ل منها حتقيق مستوى أفضل. نكصت تلك الدراسات تفتش عن جواهتا يف تنوعها الشعيب كان يؤمّ فشل احلداثة والعلمية اليت

 ستظلّ  ربية املنشودةوإال فإن اهلوية الع، الفصحىوالقومي. فحريٌّ ابلثقافة العربية أن تقبل هويتها العامية وآداهبا إىل جانب 
 .ية عن الثقافة الفصيحةأعين الثقافة الشعب يشةانقصة ألهنا فصلت ثقافتها املع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 122م. ص 1412. 1: دراسات يف الشعر الكوييت. مؤسسة اخلليج للطباعة والنشر. الكويت. طالعتييب، عبد هللا 1
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 قطرالشعر النبطي يف 

وتكمن أمهية هذا  ،بل يف دول اخلليج عموما، ال يف قطر فحسب، الوسيلة اإلعالمية، يعد الشعر النبطي قبل مرحلة النفط   
 سواء، يها املنطقةحداث مهمة مّرت فلضّمه اترخيا وأبل ، من أجل االستمتاع والرتفيه يف وقت الفراغالشعر حقيقة أنه مل يكن 

 .أكان هذا الشعر من قول األمراء أو عامة الناس

ن دواوين الشعراء ول ديوان شعري نبطي، مطبوع إال أأم، يعد 1411مع أّن ديوان الشيخ جاسم بن حممد آل اثين املتوىف    
يف  –هم نتجت بعد وفاة أصحاهبا، وهذا حييلنا إىل سؤال م اليت تبعته جاءت متأخرة عنه بكثري، واألغلب منها أ  القطريني
، ومن كان نأميو -النفطمرحلة ما قبل  –من شعراء املرحلة األوىل  أن الغالبيةمصادر الشعر النبطي؟، ال سيما  ما-تقديري

 "اجلّد".الفيحاين، وحلدان الكبيسيمثل  ديوانه متمكنا من القراءة والكتابة تويف قبل إنتاج

احتّلت وسائل األعالم أبنواعها املختلفة يف بداية عصر التحضر دورا مهما حلفظ الشعر، ال سيما أن ضيوف تلك الربامج    
 القصيدة النبطية، يفاإلجاعية واملتلفزة كانوا من الرعيل األول من الشعراء، ومن حلق مبرحلتهم الزمنية، وأتسسوا مبثل منهجهم 

هناية  تكون ضمن مصادر الشعر النبطي يف قطر، وخاصة الربامج يف ألن-تقديرييف  –لذا تعّد تلك الربامج من األمهية مبكان 
 -يف تقديري –الستينيات، والسبعينيات، وحىت منتصف الثمانينيات من القرن العشرين امليالدي. ميزة تلك الوسائل وبراجمها أهنا 

لنا طريقة إلقاء الشعر، وحفظت القصيدة بصوت شاعرها، وأشارت إىل طريقة األداء، واهليئة اليت يكون عليها الشاعر حفظت 
ري أيضا، إن ويف تقدي / الربامج نرى آداء حيا لنظم القصائدملقي القصيدة يف جملس الشعر، فنحن بفضل هذ ه املصادر 

الت يعد مصدرا مهما كذلك لالعتماد عليه، الن إنتاج أغلب الشعراء  استمرار دور وسائل اإلعالم وال سيما الصحف واجمل
كبارا وشبااب آنذاك كان على صفحاهتا، ومل تتسن  الفرصة لعدد منهم إنتاج دواوينهم اخلاصة، وهي الوسيلة اليت رصدت حتوالت 

لك تكون تلك الثمانينيات، لذالقصيدة النبطية وأترجح بعض النصوص ما بني الشعر النبطي والشعر الشعيب يف مرحلة 
 .واجملالت مصدرا مهما، وهكذا عددهتا هنا يف هذا اجلزء ونظرت إليها الصفحات

يسعى هذا اجلزء من الدراسة هنا، إىل البحث يف مصادر الشعر النبطي يف قطر، والوقوف على مالمح القصيدة النبطية    
ع وأبنية فنية ت به القصيدة النبطية يف مراحلها املختلفة من مواضيما مر  د ه يف املصادر، للوقوف على وحتوالهتا حسب ما مّت رص
، ويسعى هذا اجلزء أخريا إىل الوقوف عند الشاعر عمري بن راشد العفيشة، من خالل ومستجداتهفرضتها متغريات الواقع 

ية، واحلديث حول وجتربته الشعر  التعريف به بعّد ه وموججا تختارا من شعراء النبط يف قطر من خالل تقدمي عرض عن حياته
 ديوانه.
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  :الشعر النبطي يف قطر مصادره ومالحمه-املبحث األول

 أوال: مصادر الشعر النبطي.

ها عن ظهر فجميع شعراء النبط حيفظون أشعارهم مجيع"، وتنقله الشفا ه يف اجملالس، كان الشعر النبطي حيمل يف الصدور   
، اعرومنها الش، ففيها اإلنسان العادي". ويف هذ ه اجملالس فئات متنوعة 1"من أشعار غريهموحيفظون إىل جانبها الكثري ، قلب

وحيسب هلذ ه اجملالس ، على قصيدته، لذلك كان الشاعر شديد احلرص 2"ومعانيه ، وأصوله، وفيها الناقد العارف بفنون القول
ن عندما يبلغ مراحل متقدمة م،  سيما الغزلية منهاوال، كما كان لدى البعض من الشعراء عادة التخلص من أشعارهم،  حسااب
العوامل تؤثر  ومما ال شك فيه أن هذ ه، ورمبا يرجع جلك ألسباب دينية، وقد يرفض البعض فكرة  مجع و طباعة ديوان له، العمر

 ريها. غلسبب من األسباب السابقة أو ل، فلرمبا ضاع الكثري من إنتاج شاعر، يف املدوانت الشعرية من حيث الكم

امليالدي. شر واملؤرّ خة لشعرائها إىل القرن التاسع ع، حسب املصادر املكتوبة، ترجع أقدم املدوانت الشعرية النبطية يف قطر   
ديوان مطبوع  وهو يعد أول، "املؤسس "ديوان الشيخ جاسم بن حممد آل اثين :تنوعت املدونة الشعرية ما بني ديوان مفرد مثل إج

وديوان ماجد بن صاحل اخلليفي أو ديوان ، 3ه1328وط بع يف نسخته األوىل يف اهلند عام ، ي يف اخلليج العريبيف الشعر النبط
نه الشاعر وان ابفله جمموعة قصائد ضمن دي –الذي عاصر وقت املؤسس –عفيشة لاكما هو احلال مع راشد بن حممد مشرتك  

ة من شعرائهم ما رّ خ جملموعشعراء البودهيم والذي أ   قصائدجمموعة من  و ضّم ديوان عبدهللا البودهيم، عفيشةال عمري بن راشد
 .يف القرن العشرين امليالدي وقد طبعت هذ ه األشعار يف مراحل الحقة من قوهلا.**م1427م و 1117بني 

                                                           

 171..ص1. جاحلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج العريب 1

 املرجع السابق، الصفحة نفسها. 2

وما يليه، ال قبل ؛وجلك يف   1151من العام امليالدي *التوجد تواريخ لألشعار، ولكن يرجح للباحثة أن تكون املدوانت املتوفرة ترجع يف أقدميتها إىل النصف الثاين من القرن التاسع عشر أي 
 التارخيية اليت مت أتريخ هلاالرتجيح ألعمار الشعراء، واحلوادث 

 هـ. صفحة املقدمة1221. 5.مكتبة املعارف. الطائف. السعودية.ط12كمال، حممد: األزهار النادية من أشعار البادية.ج 3

، ديوان ؤلفات التالية: ديوان الشيخ جاسم بن حممد آل اثينهي امل "مرحلة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين "من خالل البحث وجدت  أن أهم املصادر اليت عنيت بشعراء  تلك املرحلة  **
من ماجد بن  .  ديوان: من الشعر القطري لعبد البديع صقر، ويضم شعرا لكل"يضم شعراء متقدمني ومتأخرين "، وكتاب آللئ قطرية "يضم شعراء متفرقني"البودهيم، ديوان:من بدائع الشعر الشعيب 

 حتت عنوان انتخاب الدرر الشيخ عبد هللا األنصاري.صاحل اخلليفي، وأعاد طباعته 
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 .اعرطوطات الش، وتنقسم إىل قسمني: الرواية، وتخيف حقبة الغوصكان  وأقصد هبا هنا ما :املصادر األولية

الركبان، ان رفيق فككلها، فكان يالزم الناس يف حياهتم  شديدا، التصق الشعر النبطي ابألرض وأهلها التصاقا  الرواية:-أ    
ل سريعة بل إن ملكة احلفظ جعلت القلوب والعقو فحسب، من الشعراء ال يقتصر عليه  قصائد شاعروندمي السمار. كان ترديد 
القناة األوىل طي، و املصدر األول حلفظ الشعر النب فالرواة هم الرواة.فينطلق الشعر عرب ألسنة اآلجان، التلقي واحلفظ ملا تلتقطه 

ى صلة ابلشاعر، وغالبا ما يكون الرواة عل اليت ابشرت يف نقل الشعر النبطي، وجعلته ميتد عرضا يف األرض وطوال يف الزمن.
، وقد يكون الراوية صديقا كما هو يف 1حسني الكبيسي روى عنه ابنهو ابنا، فالشاعر حسني بن علي بن أفإما يكون أخا 

بن شاهني عن صديقه الفيحاين، ورواية الشاعر سعد بن سعد الكشاشي املهندي لشعر عمري بن راشد  رواية أمحد بن علي
، 2"حفظ بعض أشعار هو  حىت أصبح يشار إليه ابلبنان، وتعّرف كذلك إىل الشاعر محيد بن خرابش املنصوري،"العفيشة بكثرة، 

وين اجامعو الشعر النبطي يف قطر على هؤالء، وانطلقوا مما حتفظه صدور الرواة. فقد أشارت بعض مقدمات الدو  وقد اعتمد
الشعر  يجامعحد أدور هؤالء الرواة، واستظهار حفظهم ملروايهتم الشعرية، ففي هذا املقام يذكر  إىل املطبوعة للشعراء املتقدمني

ه قمت ابالتصال ابلرواة والشعراء، الذين أعرفهم يف منطقة الشمال، فقّدموا جّل ما حيفظون "كتبه  حدوله يف مقدمة ألالنبطي ق
. 3"من قصائد للشعراء الذين نشأوا يف املنطقة، ومل أكتف بذلك قمت بزايرة الكثري من الشعراء والرواة يف املناطق األخرى...

حىت وجدان "لرواة أثّر يف كمية اجملموع من املدوانت الشعرية اخلاصة ابلشعر النبطي يف قطر لعل الوعي املتأخر أبمهية هؤالء ا
، والذي  يؤثر يف جاكرة الراوي، وابلتايل يؤثر 4"مأزق سببه قلة املصادر، وكرب سن الرواة، ونسياهنم ملا كانوا حيفظون أنفسنا يف

وب شعار نسيان بعض األبيات، أو الركاكة يف الوزن، وغريها من العييف دقة احملفوظ من األشعار، فيكون مصري بعض تلك األ
 مثل  اخللط يف نسبة بيت أو قصيدة إىل أكثر من شاعر؛ نظرا للتقارب بني أوزان القصائد ،اليت تلحق ابالعتماد على الذاكرة

أو موضوعاهتا، أو اختالف يف ترتيب األبيات  واالختالف يف عدد أبيات القصيدة الواحدة بني الرواة، أو االختالف يف بعض 
 عتمدة على املشافهة، وهي من عوارض الذاكرة اإلنسانية املمفردات القصائد من راٍو آلخر

                                                           

 112م، ص 1411. 1الدوحة. قطر. ط .مطابع مؤسسة العهد. 2ج: آللئ قطرية. "مجع وتدوين"الفياض، علي  1

 57م، ص 1411. 1مطابع مؤسسة العهد الدوحة. قطر. ط 1ج: آللئ قطرية. "مجع وتدوين"الفياض، علي  2

 م املقدمة1421. 1.مطابع قطر الوطنية. الدوحة. قطر. ط1: آللئ قطرية. ج"نمجع وتدوي"الفياض، علي  3

 م، 1411. 1، حتقيق حممد الكواري. مركز الرتاث الشعيب. الدوحة. قطر. ط"م1427-1117"، وجمموعة من شعراء البودهيم "بودهيم": ديوان عبدهللا بن غامن املالكي "مجع "املناعي، علي 4
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فقد ، اعراملساند حلفظ شعر الش وه شريط التسجيل/ الكاسيت كان،  وتطور احلياة ودخول آلة التسجيل، مع تقدم الزمن     
ساعد ه يف 1 ،وّفق الشاعر محد بن حمسن النعيمي يف احلصول على شريط تسجيل فيه أشعار الشاعر حسن الفرحان النعيمي

شريط مسجل بصوت الراوي الشاعر سعد الكشاشي املهندي يلقي قصائد الشاعر وهناك فرحان.  البدء مشروع ديوان ابن
اية القصيدة مل يعد الشاعر أو الراوية حباجة إىل إعادة رو ، فلما حّل شريط التسجيل الصويت حمّل الراوية، العفيشةعمري بن راشد 
رتيب األبيات تمر الذي قّلل من فرص النسيان و األ، للقصيدة كما ساهم شريط التسجيل إىل حفظ رواية واحدة،  أكثر من مرّة

 وحنومها من األخطاء الشفهية.

وىتلقى  تخطوطات الشاعر:-ب     بعض الشعراء التعليم، وعرفوا القراءة والكتابة، فاستطاعوا أن يكتبوا تخطوطاٍت شعرية، فري 
، كما أن 2"كبريا مملوء ابألوراق اليت دّون فيها أشعار ه  صندوقا"عن الشاعر الكبري حلدان بن صباح الكبيسي "اجلد"، أن لديه 

قصائد كثرية من شعر ه ضاعت مسّوداهتا، ومل يعثر  أن"يف كتابة تخطوطاته، إال  3"الديباجةالفيحاين كان رائع اخلط، حسن "
قد تضيع هذ ه . شعر هحجم اجملموع من ، مما قلّل يف 4"عليها، إج مل يكن صاحبها مهتما بتدوين شعر ه يف سجل واحد

عد دليال على حياة ت اجملتمع، كوهناآلخر، نتيجة عدم االهتمام الشديد هبا، وعدم إدراك منزلتها يف ثقافة أو املخطوطات لسبب 
صغر يف البحر، رما ه أخو ه األ"عبدهللا بن مجعة بن عبدهللا املناعي للشاعر واالجتماعية. فهذا ديوان تخطوط  الناس التارخيية

 ةهناك أشعار التزال تخطوط6."انتقاله إىل اخلريطيات أثناء"وتخطوط الشاعر عبدالرمحن بن عيسى املناعي يضيع  5،"تدينهلشدة 
وبقيت تخطوطة مل ، دون شعر ه بيد ه يف دفاتر"الذي  "م1991ت "بن فطيس املري  عبد هللابن  احملسنعبدمنها شعر الشاعر 

   وهناك تخطوطات بيد الشاعر صاحل بن سلطان الكواري ا عتم د عليها يف إنتاج ديوانه الحقا. 7."تطبع بعد

                                                           

 11م، ص 2.2007ديوان ابن فرحان. األشعار الكاملة للشاعر حسن بن محد الفرحان النعيمي. مطابع الدوحة احلديثة. ط النعيمي، محد:  1

 112.، ص 2الفياض، علي: آللئ قطرية. ج 2

م،  292117الوطين للثقافة والفنون والرتاث. الدوحة.قطر.طديوانه. اجمللس  -شعر ه –. حياته 1414-1417الفياض، علي. املناعي، علي: الفيحاين حممد بن جاسم بن حممد بن عبدالوهاب  3
 11ص 
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رية كما أسهمت األمية وقلة املعرفة ابلكتابة من توفر مدوانت كث،  بشكل عام مل يهتم الكثري من الشعراء بتدوين أشعارهم   
يف –ون جلك يك طوطاته عندما يكرب يف السن، رمبايتخلص من تخوهناك من كان  ،لشعراء املرحلة الواحدة أو، الواحدللشاعر 
وقد ي عذر ضياع لكتابة، اوعلى الرغم من أن مسالة التدوين تتعلق مبسألة معرفة  التقّرب من هللا والتوبة أحياان. بسبب-تقديري

وفر وحماولة رصد ما يستطاع رصد ه قد كانت جيدة مبا تاملرحلة، إال أن االهتمام بشعر تلك املتقدمني، الكثري من شعر شعراء 
لى مجع ونشر عالحقا وزارة الثقافة القطرية املهتمّون، و  فقد عمدواإلصدار، هلا من سبل للجمع ومنهجية علمية يف التعامل 

وجود األخطاء -ييف تقدير  –أكرب مشكلة كانت تواجه عند قراءة املخطوطات  .شعرية لشعراء تلك املرحلة املتقدمة دواوين
 اإلمالئية يف التدوين.

وما تبع  ،مها أهم مصدرين ارتكزا عليهما جامعو الشعر النبطي، ن الرواة واملخطوطاتإهنا نستطيع القول: على أية حال،     
 لفهذ ه العناصر شّكلت مادة أساسية إلنتاج دواوين والسيما ما يتعلق بشعراء قب، جلك من مستحداثت مثل شريط التسجيل

 مرحلة اكتشاف النفط وبدء التحديث يف قطر.

 ، وطباعة الدواوين.أقصد هبا وسائل اإلعالم املختلفةو  املصادر احلديثة:

ع ، ألهنا حافظت على الشعر النبطي م-يف تقديري – جاءت الربامج اإلعالمية، مصدرا مهما يف حني وسائل اإلعالم:-أ   
جاءت ذلك.كدخول وسائل اإلعالم، وال سيما اإلجاعة والتلفاز، والصحافة  حلضاري، مع عصر التحديث، فمع مرحلة التحول ا

هذ ه الوسائل يف جمموعها لتمثل املرحلة الثانية املهمة يف حفظ القصيدة النبطية وانتشارها، ابلتأكيد أيضا أن حجم املساحة 
اجة إىل نيتها وتكثيفها، كما أن القصيدة النبطية يف هذ ه املرحلة مل تعد حبومدة الزمن املمنوحنْي للقصيدة أثّرا يف شكلها وب

ة فأثرت يف ق، ابإلضافة إىل تغريات السياقني االجتماعي والتارخيي اليت مّرت هبا املنط1سالفة/قصة، تضمها كما كان سابقا
 املوضوعات املتناولة 

، واقعيشكل اجملالس كما كانت تؤدى فيها القصيدة النبطية يف سياقها ال على، اعتمدت الربامج الشعرية واملتلفزة واإلجاعية    
 ة.حيث حافظت على الشكل التقليدي للحياة السابقة يف تداول القصيد، وركن البادية، فظهرت برامج مثل: جمالس الشعراء

هللا الغايل  والشاعر عبد، قّدم هذ ه الربامج اإلجاعية واملتلفزة شعراء مشهورون يف قطر مثل: الشاعر انصر مهدي الدوسري   
.تبع هؤالء غريهم من الشاب يف مرحلة الحقة من 2والشاعر فاحل العجالن اهلاجري، والشاعر محد بن حمسن النعيمي، املري

                                                           

 211-215الصواين، سعد: الشعر النبطي جائقة الشعب، ص  1

 12م.ص 2111.يوليو75وزارة الثقافة والفنون والرتاث. الدوحة.قطرع .جملة املأثورات الشعبية ". اجلهود السنية يف مجع املأثورات الشعبية القطريةلالستزادة ينظر: الفياض، عبد هللا: " 2
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وأعيد 1الفضائية. أما يف التلفاز فكان سامل بن اثمر يف قناة الراين، وخالد البوعنني يف اإلجاعة، هللااأللفية الثانية أمثال: عادل عبد 
 وضمن فقرات برامج شعبية أخرى أيضا.، تقدمي الربامج املتلفزة القدمية على مراحل زمنية

ن مصدرا مناسبا كما أهنا تكو ،  الراوي له أو، وإلقائه للقصيدة، ترجع أمهية هذ ه املصادر أهنا تعتمد على صوت الشاعر نفسه   
لشعراء املشاركني وتعّد مادة مهمة جلمع إنتاج ا، إلنتاج مدونة مكتوبة الحقا لتوثيق الشعر النبطي وأتريخ له عرب مراحله الزمنية

 يف هذ ه الربامج إلصدار دواوين مكتوبة أيضا.

من خالل ، ملتلقني لهونشر ه بني ا، امهت يف حفظ الشعر النبطييف حني جند أن الصحافة قد انتشرت يف اخلليج العريب وس   
تعد جملة عامل الفن  ويف اخلليج، و عرب مالحق شعبية خاصة ابلشعر النبطيأ، بية أسبوعية ضمن الصحف اليوميةصفحات شع
صت صفحة  دة خصيف حني كانت جريدة السياسة الكويتية أول جري، م أول جملة تختصة ابلشعر النبطي1993الكويتية سنة 

 .2كاملة للشعر النبطي

وجريدة ، مبجلة العهد ،ن العشرين امليالديبدأت الصحافة القطرية االهتمام ابلشعر النبطي مع منتصف السبعينيات يف القر    
ر الراية والعرب والوطن صفحاهتا األسبوعية اخلاصة ابلشع :كما صار لكل جريدة مثل،  -الشرق حاليا جريدة-اخلليج اليوم* 

محد بن حمسن  ،الغايل املري عبد هللا، ومن أشهر املشرفني على هذ ه الصفحات الشعراء: حممد بن إبراهيم الشاعر، النبطي
 ،لى بعض املالحقاب عواألستاج جاسم صفر. يف بداية األلفية الثانية أشرف الشعراء الشب، فاحل العجالن اهلاجري، النعيمي

وهناك  ،وملحق قوايف أشرف عليه الشاعر عبد هللا مرسل، ملحق قصائد أشرف عليه الشاعر جاسم بن حممد بن مهام :مثل
عليها  ويشرف، والتزال هذ ه الصفحات الشعبية قائمة مثل: صفحة منتدى الشعراء، 3ملحق مزون أشرف عليه راضي اهلاجري

 ويشرف عليها الشاعر حممد بن راشد املناعي.، وصفحة ملفى القصيد، يالشاعر جابر بن حوابن املر 

وكالمها ، م2112وجملة الراين ، م2113ومها جملة بروق ، ظهرت جملتان يف األلفية الثانية، إىل جانب الصفحات الشعبية   
 وتويل الشعر النبطي عناية خاصة يف أبواب جملتيهما.، هتتم بنشر القصائد النبطية

                                                           

 14، 12ص ص م2117.أغسطس 121. ع جملة بروق ".2"اجلهود الس نية يف الشعر النبطيلالستزادة ينظر: محد، نورة:  1

 117السعيد، طالل: الشعر النبطي أصوله وتطور ه،  2

 2117فرباير  11. اتريخ الدخول االثنني http://alapn.com/ar/news.php?cat=11&id=2376. موقع وكالة أنباء الشعر لالستزادة ينظر: " الساحة الشعبية القطرية". 3
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إىل شروط  نتيجة اخلضوع ،يف قطرأثّرت يف حجم القصيدة النبطية، وموضوعها هذ ه املصادر اإلعالمية  ن القول إنميك   
كم عملية التحديث حب، لمنيا شهد عصر التحديث وجود شعراء متعكم النشر والرقابة اللتني كانت تفرضهما الوسيلة اإلعالمية.

  .وتنوع مشارهبم الفكرية، إنتاجهم وموضوعاهتمأثّر جلك يف ، اليت طالت اجملتمع كافة

ية يف كما ال ميكن إمهال دور املؤسسات الثقاف،  ال ميكن إغفال دور األفراد املهتمني ابلشعر النبطي الدواوين الشعرية:-ب   
طاع املتلقي قراءة ء استفبفضل هؤال، لظّل الشعر النبطي يف اهلامش-يف تقديري –فلوال هذ ه اجلهود ، حفظ هذا الرتاث الشعيب

 الدواوين واملؤل فات حول الشعر النبطي.

ر هو وان ي  ول ديفكان أ، حيث عمدت إىل إنتاج دواوين كثرية لشعراء النبط، جهود وزارة الثقافةمن اجلهود املؤسسّية     صد 
، م 1922ديوان احملرول، م1992 الكبيسيمثل: ديوان  الدواوينوتلتها مجع وحتقيق وطباعة ، م1921ديوان ابن فرحان عام 

ديوان صاحل ، ديوان الفيحاين، م1992ديوان ابن سبيت ، م1992ديوان خالد بن معجب اهلاجري ، م1991العفيشةديوان 
 وغريها من الدواوين.، م2113بن سلطان الكواري

، افيةد املؤسسات الثقها وما هو بعومن، أسبق على جهود املؤسساتمنها ما هو يف حني جاءت جهود األفراد املهتمني    
ر ديوان وعبد البديع صقر الذي أصد، فهناك جهود يوسف اخلليفي الذي أصدر ديوان عمه الشاعر ماجد بن صاحل اخلليفي

وأمحد بن شاهني  ،وحممد الفيحاين، ماجد اخلليفي :وديوان من الشعر القطري لثالثة شعراء قطريني هم، قاسم بن حممد آل اثين
د املذكورة وهذ ه اجلهو  شعراء قطر. هللا األنصاري إبعادة إنتاج هذا الديوان األخري ومسا ه انتخاب الدرر من دوقام عب، الكواري

الذي أصدر أكثر  ،هناك جهود علي عبدهللا الفياض، ما جاء بعد جهود املؤسسة الثقافيةسبقت جهود املؤسسة الثقافية. أما 
ه علي شبيب وهناك جهود صديق، وغريها من املؤلفات، آللئ قطرية يف أجزائه األربعة وله كتاب، من ديوان خاص بشعراء قطر

وهناك جهود ، 1ومجع ديوان البودهيم. وله أعمال أخرى أيضا، املناعي الذي مجع وحقق ديوان الشاعر سعيد بن سامل البديد
عداد اجلهود السابقة انصبت على اجلمع واإلويلحظ أن هذ ه ، علي شداد الناصر يف كتابة الغوص على الدرر عند شعراء قطر

 والتحقيق.

وديوان  ،ديوان رحلة أايمي لصدى احلرمان هي-واطالعيحسب علمي  –دواوين شعراء مرحلة الثمانينات والتسعينات من    
األسود املري  هللابد عوثالثة دواوين للشاعر املرحوم حممد بن ، وديوان تراث السريك لفهد املرسل، آهات حترتق لفاحل العجالن

                                                           

، 72ص  م2117. يونيو. 122ع  جملة بروق.. "1يف الشعر النبطي القطري  " اجلهودالس نيّةومحد، نورة:  "، اجلهود السنية يف مجع املأثورات الشعبية القطرية"لالستزادة ينظر: الفياض، عبد هللا:  1
72 
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،ونواعس دامعة 1"ديوان القوايف احلائرة لنواعس دامعة"و وديوان زمان الصمت.، ديوان هنج العيون، ديوان شظااي الشوق :هي
 هو اسم مستعار إلحدى الشاعرات آنذاك.

ويت ، واإلمارات يف الكيف مرحلة األلفية الثانية، شهدت الساحة الشعرية، إنتاج دواوين بشكل ملفت، وتصدرت دور نشر    
من هذ ه الدواوين اليت  2إلنتاج دواوين للشعراء ، ابإلضافة إىل إنتاج بعض الشعراء والشواعر دواوينهم على حساهبم اخلاص.

استطعت الوقوف عليها ما يلي: ديوان فرتة من الزمن ملبارك اخلليفة، وديوان صويت له هو فاقات. وللشاعر محد الربيدي ثالث 
لرمحن ا شعرية هي: ديوان ملهمة جكرايين، وديوان يفداش قليب، وديون دون ميعاد، وهناك ديوان أسعى لك للشاعر عبددواوين 

يقتصر  انهلثاين ديوان آل اثين، وهو من عنو وهناك مؤل ف سحيم بن أمحد ااملال احلمادي، وديوان النصر للشاعر عبدهللا النصر، 
العقد املنظوم من أشعار ابن اسلوم ومجعه وشرح له الشاعر حممد بن عيسى الكبيسي،  على شعراء من عائلة الثاين. وديوان

ومجع بعضا من شعر جد ه الشاعر حممد بن اسلوم الكبيسي، وصحح بعض األخطاء املطبعية اليت انلت الطبعة األوىل يف ديوان 
جديد  وديوان قررت أحبك منالشاعر احلفيد. الكبيسي من خالل ما اختار من قصائد من هذا الديوان، ابإلضافة إىل قصائد 

يوان ابرق ديواانن: األول د فهناك-عليهفحسب ما استطعت الوقوف –. أما ابلنسبة للشواعر الشمري انصر الوبري للشاعر
 خر ديوان كنت أمجل وأنت حلم للشاعرة عائشة املري.الغيم للشاعرة العنود آل اثين، واآل

ة يف حيث ال تتعدى هذ ه الدراسات شكل أحباث قصري ، فهي تعد األقل يف الشعر النبطي، نقديةأما الدراسات األدبية وال   
، انوهناك دراسة يف كتاب مثل: دراسة محد حسن الفرح، وعلي املناعي، جملة املأثورات الشعبية قام هبا كل من علي الفياض

اصها ابلشعر انه. وهي دراسة عامة ال ختتص بقطر بقدر اختصوأوز ، وأحلانه، وأنواعه، تطور ه، يف كتابه: دراسة يف الشعر النبطي
النبطي والتعريف به. أما الدراسة النقدية احلديثة فهي دراسة عبد هللا السامل يف كتابه املوسوم عيوب الشعر دراسة نقدية يف 

وقدم ، ج العريببل اختصت جبنس القصيدة النبطية يف اخللي ،أيضا دراسة مل تقتصر على قطر فهي، القصيدة النبطية املعاصرة
 .3دراسة نظرية وتطبيقية يف كتابه

هي من أهم اجلهات ف، دور املؤسسات الثقافية واألكادميية، من صور االهتمام ابلشعر النبطي واحملافظة على استمرار مصادر ه   
كما أنشأت ،  ا اخلارجيةومشاركاهت، زارة الثقافة ممثلة يف مراكزها الثقافيةمنها و ، الداعمة واحملاف ظة على هذا الرتاث الشعيب املهم

                                                           

 .2117مارس  12. يف اتريخ الثالاثء "الواتساب"أشار لذلك الباحث علي عبدهللا الفياض إليها، يف حوار أ جر ي معه عرب وسيلة  1

ل من بن اسلوم الكبيسي أنتجا ديواهنما يف قطر عرب مطبعة خاصة. كما أنتجت شركات كويتية، وأخرى إماراتية إنتاج ك أنتج مبارك اخلليفة ديوانه جبهد شخصي يف الكويت، وعبدهللا النصر، وحممد 2
 ج لشعراء قطريني.محد الربيدي، وحممد بن فطيس املري. وحىت كتابة هذا البحث كان هناك إصدارات من مركز ديوان العرب يف قطر، ومكتبات خاصة من دول اخللي

فرباير  11، اتريخ الدخول السبت الشعر-عيوب-كتاب/http://wosom.net/blog/2014/05/21: مدونة وسوم، عبدهللا: " كتاب عيوب الشعر " مقال إلكرتوين، السامل 3
 م2117

http://wosom.net/blog/2014/05/21/كتاب-عيوب-الشعر
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ْعر يعرف ابسم ديوان العرب ن عام ، الوزارة مؤخرا مركز قطر للشّ  وهناك مركز قبله هو جملس الشعر التابع ، م2119والذي د ش 
عاليات الدولة ويشارك يف الكثري من ف، الشعراءولقاءات بني ، ويهتم إبقامة ندوات حول الشعر النبطي، للحّي الثقايف كتارا

يوان عبدهللا ود، كما أن قسم الدراسات والبحوث يف كتارا يقدم مؤلفات حول الشعر النبطي مثل: روائع شعراء قطر،  1الوطنية
 وغريها مما يتصل ابلثقافة القطرية وتراثها.، وشاعر مسيسمة، بن سعد

، لعامةجند أن االهتمام ابلشعر النبطي يتم بصورة أكرب عرب األنشطة الثقافية ا ،امعة قطريف اجلانب األكادميي املتمثل يف ج   
واندي الشعر. يف حني على مستوى الدرس األكادميي جند ، واألصبوحات الشعرية واألمسيات، من خالل املسابقات الشعرية

أما يف جمال األحباث ، م2112ط ر ح ألول مرة عام  بداية االهتمام جاءت مع مقرر األدب الشعيب يف قسم اللغة العربية حيث
ظواهر صرفية يف  :من أمثلة هذ ه البحوث، من رغبة جاتية للباحث -يف تقديري –وتنبع ، العلمية فيمكن القول أهنا قليلة جدا

م لربيعة 2112 و الشعر الشعيب واالتصال اإلنساين يف اخلليج الفيحاين وموججا عام، م1993، شعر الفيحاين لعلي الكبيسي
ة جديدة حبث قراء، خارج اجلامعة  -حسب اطالعي –حبثان آخران  فمن أحباثه،، وله أحباث أخرى خارج اجلامعة، *الكواري

دب وحبث األ، حتت إشراف اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطين، م2119عام ، يف شعر الشيخ جاسم بن حممد آل اثين
ورقة علمية قدمتها هيا هناك و ، حتت إشراف متاحف قطر م2114 بن جاسم آل اثين عام والشعر إابن فرتة الشيخ عبدهللا

وهناك اهتمام يف قسم علم االجتماع ، داخل اجلامعة م2113الدرهم بعنوان صدق العاطفة وإبداع الصورة يف شعر الفيحاين عام 
فظ أحداث من حبثا حول دور الشعر الشعيب يف حفقدمت كلثم الغا، ابلشعر النبطي ابعتبار ه أحد مرتكزات الرتاث الشعيب

 وق د مت أحباث ،م مؤمتر اخلطاب يف اخلليج العريب2119وكان يف إبريل عام ، م1992الغوص يف جملة املأثورات الشعبية عام 
   2حول الشعر النبطي يف قطر.

تنال بقى أهم مسألة ت، اهتمامها ابلشعروطريقة ، مع تنوعها، وتسجيله، يف ضوء هذ ه املصادر اليت عنيت ابلشعر النبطي   
ال ، سألةوقد أشار أكثر من ابحث إىل هذ ه امل، اتباع طريقة موحدة يف كتابة القصائد هي-تقديرييف  –من الشعر النبطي 

 لغة العربيةال تتوافق دائما مع الوصوتيات اللهجة العامية ومقاطعها ، سيما أن الشعر النبطي يف أصله شعر شفاهي مسموع

                                                           

 م2117فرباير  11. اتريخ الدخول السبت majles-http://www.katara.net/ar/Communities/poet موقع جملس الشعر:1

يحاين يف بصائر بيعة الكواري. لالستزادة ينظر:الكواري،ربيعة: قريض الف*هناك كتاب قريض الفيحاين يف بصائر جوي التمييز ، وهو جمموعة حبوث ألساتذة أكادمييني ،حول شعر الفيحاين، مجعها ر 
 م2115. 1.مطابع الراية.الدوحة .قطر. ط1جوي التمييز.ج

 م2117مطوية برانمج مؤمتر اخلطاب األديب يف قطر واخلليج. قسم اللغة العربية. جامعة قطر. الدوحة.قطر.________: 2

http://www.katara.net/ar/Communities/poet-majles
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آلية واضحة  لزم أن تكون هناك، وملا كانت األجبدية العربية هي املستخدمة عند تدوين الشعر النبطي الشفاهي، الفصيحة
 .1تقليال من اخلطأ وأمنا من اللبس، ومقننة لطريقة الكتابة

 يدة النبطية يف قطر:القص مالمح اثنيا-

طي أغراض الشعر فقد طرق الشاعر النب، العربية الفصيحة القدميةتتشابه مضامني القصيدة النبطية مع مضامني القصيدة      
، طريجات مناسبات خاصة مثل الوصفية كما تناول أيضا موضوعات ،  وراثء، وهجاء، ومدح، وفخر، العريب املعروفة من غزل

واملوضوعات  .اليومية وطرق موضوعات احلياة، االستغاثة من هللا عز وجل كما طرق طلب،  وطرق ابب النصح واحلكمة، والقهوة
 القومية العربية واإلسالمية يف مرحلة الحقة. 

 ،إج جاء شعر املؤسس الشيخ جاسم بن حممد آل اثين معربا عن مرحلة الصراعات اليت كانت تعيشها أمارة قطر يف عهد ه     
 أرضه من قبل البعض. لزعزعة يفوالت اأو التصدي حملا، واإلجنليز، فقد صّور يف شعر ه حروبه وصراعاته مع البحرين والعثمانيني

قل لنا فهمه بل رمبا ميكن القول إنّه ين، نقال حرفيا، ميكن القول إن شعر هذا الشيخ ال ينقل لنا احلياة اليت عاشها كما هي"و
 ومن شعر ه الذي سّجل من تلك األحداث انتصار القطريني على جحافل، 2"للحياة يف زمانه من خالل معايشته ألحداثها

 :3ه جاء قوله1111حممد حافظ ابشا وايل البصرة من قبل الدولة العثمانية عام 

 من قصـر صـْبحا قبل مطالع مشسها 
                

 إلني غــابــت يف شــــــــــــــفق األســــــــــــــحــار 
 

 
 وحّنا نصـــــــــــــاغيهم على غري شـــــــــــــّفهم 

                    
 ميــنٍي ومــن بــعـــــــد الــيــمــني ْيســـــــــــــــــــــار 

 

 

 
رع اهلــنـــــــادي مــن عــوايل    مــتــوهنــموخــ 

                    
رار  ن بـــــرمـــــي املـــــــارتـــــني قـــــْ  وضـــــــــــــــــــمـــــّ

 
 

 وضــــــــــــــرٍب حبــــّد املشــــــــــــــرفيــــات راكــــد 
                       

  4غـدت منه روس الباغيني أشــــــــــــــطار 
     

 

 

                                                           

وكذلك دراسة سعد الصواين: الشعر النبطي جائقة الشعب وسلطة النص، حيث   21-12ص ، واجلزيرة العربيةدراسته الشعر النبطي يف منطقة اخلليج العريب،  لالستزادة ينظر: غسان احلسن يف 1
 وما بعدها. 212كانت هلما إشارات مهمة لتوجيه كتابة الشعر النبطي، ص 

 11م، ص 2117. 1. دار الساقي. بريوت. لبنان. ط1رية الشخصية جإبراهيم، عبد العزيز: الشيخ قاسم بن حممد آل اثين الس 2

 11هـ. ص 1114. 5: ديوان الشيخ قاسم بن حممد آل اثين وقصائد أخرى نبطية. مطابع قطر الوطنية. الدوحة. قطر. ط"حتقيق"صقر، عبدالبديع 3

 من البنادق. روس: رؤوسصبحا قصر يف منطة الوجبة غرب مدينة الراين. شفهم: مرادهم. املارتني: نوع  4
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 :1راشد بن عفيشة احلدث نفسه يف قصيدة له مطلعها وقد سجل الشاعر      

 لوا جنـــــد ســــــــــــــلطـــــان اجلزيرة وغريهـــــا 
                        

 عبــــد احلميــــد اللي لــــه الرب هـــــادي 
 

 
 على احلّق منصـــــوٍب وللحق انصـــــب 

                  
 ميجد على اســــــــالمه وفيه الســــــــدادي 

 
 

 خـــانو ه ابشــــــــــــــــاتـــه على غري مـــا درى 
                      

 إلســـــــــــالم والشـــــــــــرك زادياضـــــــــــداد ل 
 

 

 ،ونظرا النتشار احلروب بني أهل احلواضر، الذل واهلوانحول الفروسية والشجاعة ورفض "وقد متحور موضوع احلرب    
اجلماعات وألن ، 2"فإن من الطبيعي أن تغطي هذ ه اجملموعة جزءا كبريا من الشعر النبطي، األكوان: املعارك بني أهل الباديةو 

داايت القرن العشرين حىت بفقد كان ، كانت تلك احلروب سبيال إلظهار القوة والكسب معاة،  قبلييف اجلزيرة العربية جمتمعات 
 :3ويف هذا املوضوع ينشد راشد بن عفيشة قوله يف معركة بنيان، امليالدي املاضي هناك نزاعات وحروب بني القبائل

ان   من املــــا إىل الغضــــــــــــــى مشــــايل بْنيــــّ
                    

 قـنـوٍف تـالقـــــــت واهلنـــــــادي بروقهــــــــا 
 

 
 رعـــــدهـــــا القهر والوبـــــل درٍج حمبــــــب 

                     
 وشــــــــــــــخـاتيلهـا لـدن القنـا من عروقهــا 

 
 

 وحفهــا دوّي اخليــل يف دكــدك الوطى 
               

 4واصــــــــــــــوات محران النواظر حقوقها  
 

 

يرجع إىل االخالق  ،ولعل اختفاؤ ه وندرته، اهلجاء فيظهر بصورة اندرةأما ، وقد احتّل املديح نصيبا وافرا من الشعر النبطي   
 غضب القبيلة كما أن شعر اهلجاء قد يثري،  عليها اجملتمع القبلي من كرم وشجاعة واليت تتناىف مع اهلجاءالكرمية اليت حيث 

زاعات وهذا ما ال يفضله. ال سيما أن اهلجاء قد يثري الن، فيكون صاحب اهلجاء عرضة لالنصياع لعقاب القبيلة، على قائله
  ما ال حيمد عقبا ه.داخل القبيلة الواحدة أو بني القبائل ويدفع هبا إىل

                                                           

 22، 25م. ص 1441. 1: ديوان العفيشة. وزارة األعالم. الدوحة. قطر. ط"مجع وحتقيق"الفرحان، محد. العفيشة، محد  1

 141العجمي، مرسل: النخلة واجلمل ص  2

 11الفرحان، محد. العفيشة، محد: ديوان العفيشة.ص  3

هـ، وانتصر فيها بين هاجر وحلفائهم. وبنيان موضع به ماء يقع جنوب اإلحساء. 1115وآل مرة، واملناصري من جهة، وآل عجمان من جهة أخرى عام  بْنّيان: اسم معركة دارت رحاها بني بين هاجر4
ملطر. حفها: رصاص، شخاتيلها: مجع شختول:تسكاب االقهر: اجللبة والضوضاء. درج: ال  املا: بئر املاء. الغضى: نبات الغضى. قنوف: السحب املرتاكمة ويقصد هنا اجليشني. اهلنادي: السيوف.

 صوهتا. دكدك: األرض املنبسطة بني الشديدة واهلشة.
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 ،فقد اثر الشاعر حمسن املزايدة النعيمي جلار ه حشر العجمي عندما اشتكا ه هجاء الشاعر حلدان الكبيسي "اجلد " له    
 :1فقال حمسن النعيمي قصيدته ومن مقدمتها

 اي ركاٍب تســــــــــــــعة عشــــــــــــــر كر والفني 
                    

 وتســــــــــــــــعــني مـــلـــيـــوٍن أقـــطـــــــاب وفـــيّن  
 

 
 لـــيـــنـــــــات اخلـــزاريـــنعصــــــــــــــــي أهـــلـــن  

                         
 وغري احلبـــــــارى شــــــــــــــرط مـــــــا أيكليّن  

 
 

، ملوضوعحىت أدرك حلدان ا، فالكبسة والنعيم يعدون قبيلة واحدة، فتعجب الشاعر حلدان من قصيدة حمسن النعيمي     
ال يف آخر ق، والعذر منهورّد بقصيدة يطلب السماح ، اتوسبب غضب الشاعر حمسن عليه وأنه اثئر جلار ه حسب العاد

 :2أبياهتا 

 نياي حمســـــــــــٍن اي حامي املســـــــــــتشـــــــــــين 
                     

ك واقــــبـــــــل الــــرد مــــيّن    اهلــــجــــن جــــنـــــــّ
   

 

 
اج احلســـــــــــــــــك يف املواعني   امجع هلجـــّ

                  
 وهلـــن جيـــهـــــــد لـــني هـــن يشــــــــــــــــبـــعـــيّن  

 
 

  فمســــــــــــــموٍح وحن عنــــك عــــافنيواّل  
                  

 لـــــــك ابلتميّن وجمـــــــاهري مـــــــا هوب  
 

 
ـــا لكم يف كـــل األحوال حـــامني   واحن

                
 وامسح وســـــــــــــــــامح واقبــــل العــــذر مين 

 

 

 

أو  ،ويركز الشاعر يف مدحه على األخالق الكرمية اليت يتحلى هبا املمدوح وعادة ما يكون حاكم بلد، أما املدح فهو كثري   
، ضعيفوجندة ال، ت الكرم والشجاعة وإغاثة امللهوفالصفات صفاأو صاحب فضل. ومن هذ ه ، أو فارس قوم، شيخ قبيلة

 وغريها من الصفات اليت حيّث عليها اجملتمع القبلي.

الشيخ محد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين آنذاك يف قصيدة من  *فقد مدح الشاعر حممد بن عبدالوهاب الفيحاين     
 :3أبياهتا 

                         

                                                           

 11م، ص 1411: بستان الشعر.تختارات من قصائد الشعر النبطي العامي لبعض من كبار شعراء قطر وغريهم.مطابع قطر الوطنية.الدوحة.قطر.د.ط.  "مجع وإعداد"النعيمي، محد  1

 11: بستان الشعر. ص "مجع وإعداد"ي، محد النعيم 2

 * امسه حممد بن جاسم بن حممد بن عبدالوهاب الفيحاين، ولكنه اشتهر ابسم جد ه: حممد بن عبدالوهاب الفيحاين.

 42، 41م.ص1442: ديوان الفيحاين.مكتبة اجلامعة. الدوحة. قطر. د.ط "مجع وحتقيق"الفرحان، محد  3
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 صــــــــــــــار عـايل ومعموربـه أعين الـذي  
                   

 ســـــــرج األنواربه واحكم بنا ه وشــــــب  
 

 

 
 واللي محى دونـــــــه تخـــــــافـــــــات وثغور 

                       
 بعزوم لو طـــارق هبـــا ينضــــــــــــــرب طـــار 

 
 

ــــه احلكم مبهور   قطــــب اخلليفــــة من ل
                   

 قصـــــــــــدي محد شـــــــــــيخ العرب حامي 
 الدار 

 
 الشـــــرى صـــــيد ه ضـــــراغيم وومورســـــبع  

                   
 1االرجـــاف مـــا جار اللي مىت مـــاحق   

 
 

ة الثانية فحىت يف األوقات العسرية الصعبة أوان احلرب العاملي، بطريقة أو أبخرى، وعرّب عنها، عايش الشاعر جمرايت عصر ه   
عن   "اجلد"مل يتخل  حلدان الكبيسي ، العيش وأصبح الناس يف ضنك جياهدون من أجل، حيث عّمت األزمات االقتصادية

 :2حلدانجلك ويقول يف ، فهي عادة متأصلة يف اجملتمع ال جيوز احلياد عنها أبدا، كرمه

 ه اللي جرى يل بعض العرب مــــا مهّــــ  
                  

 مثل حيوان ميســـــــــــي ويصــــــــــــبح خادرٍ  
 

 
 مـــــا يفتكر يل من نصــــــــــــــو ه الرجـــــايل 

                      
 شــــــــــن حاضــــــــــر وال فيه فهقان يبغون 

 
 

 بـــــــه ظـــــاليل يـــــبـــــغـــــون جمـــــلـــــس دايفٍ  
                       

 3إىل شـــــان الدهر فيه ما شـــــان ووجهٍ  
 

 

ويعرّب عن ، جلماعةابفينبغي أن حيّس ، بل لغري ه أيضا، ال ينتج لنفسه فقط الشاعرأدلة على أن فقد جاءت هذ ه النماجج      
و املنت ج الفعلي ن اجملتمع هإ"حيث ، وأهلهانبطي ملتصق ابألرض ال . فالشعرواألصالةوبذلك مينح جتربته العمق ، مشاعرها

هذا ما يربر أيضا دوران الشعراء  . ولعل4"وهو وسيلته وغايته يف آن واحد، فالقارئ حاضر يف جهن األديب، لألعمال اإلبداعية
حدة بني ومشاهبة الواقع جتعل املعاين عامة ومو ، والتقريرية، املباشرة"نتهاجهم األساليب نفسها إج أّن وا، حول املعاين جاهتا

 وهو اجملتمع والبيئة اليت يعيشون فيها.، 5"خلارج الذي يشرتك فيه كل الشعراءألهنا انبعة من ا، الشعراء

                                                           

 طارق: جبل طارق 1

 24م.ص 1921. 1.املطبعة احلكومية. املنامة. البحرين. ط1: ديوان من اشعار حلدان بن صباح الكبيسي.ج"مجع، وحتقيق"، مباركالعماري 2

 نصو ه: توجهوا إليه. شن: شيء. فهقان: أتجيل.شان الدهر: عس ر. ما شان: ما عسر وما ضاق  3

 115احلسن، غسان: الشعر النبطي وشعر الفصحى، ، ص  4

 172نفسه،ص املرجع  5
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والصقر موضوعات  ،فحّلت القهوة والناقة، ية هي موضوعاتهاحلياة اليوموتفاصيل ، قع املعاش هو ميدان الشعر النبطيالوا    
ن وكل جلك ن س ج من البيئة نفسها صور ه وأخيلته أيضا. وهي صور ميك، وجاء الغزل والراثء لبّث املشاعر اإلنسانية، للوصف

 .يل سهولة عند قراءة الشعر النبطمالحظاهتا بك

 : 1ما ينشد ه الشاعر سبت بوشرود، فمن أمثلة الغزل

 عصــــــــــــــر الثالاث عــــــارضــــــــــــــتين غزالــــــة 
                            

ـــــامي و   ـــــاهـــــاأابقـــــت صــــــــــــــي  حلقتين عن
 

 
 أان مصـــــــــــــــــــــدٍّ عن هـــــــل الغّي دالـــــــه 

                            
 2واليوم مـــــايل صـــــــــــــــــــدةٍّ من هواهـــــا  

 
 

 :3النعيميومن الغزل الذي وقف على بعض األوصاف احلسية دون مغاالة ما يقوله الشاعر حسن الفرحان 

 أبـو اـــــــاٍن مـثلهن مـــــــا بعـــــــد ريـــــــت 
                            

ـــيـــٍض هلـــن مـــثـــــــل الـــربوق املـــعـــــــاين   ب
 

 
 والمنـــه ســــــــــــــجيـــت، خــلٍّ برى حـــايل 

                        
ـــــه خطـــــة   الـــــديرمـــــاين تزهـــــا شــــــــــــــفـــــات

   
 

ٍم يــلــمــع كــمـــــــا ملــعـــــــة الــلــيـــــــت   وازمــيــّ
                           

ه رهــــيــــف   ــــيــــمـــــــاينيف زاهــــي كــــنـــــــّ  ال
 

 
 وســـــوٍد يصـــــيبك شـــــبحهن لو تتقيت 

                      
 4ســــــــــــــهمهن رمــاين ســــــــــــــوٍد مراييشٍ   

 

 

 

 5ما رثى به املؤسس الشيخ جاسم بن حممد آل اثين زوجته حني قال: دجن، ومن قصائد الراثء   

 اىل ما قضـــــــــى الرمحن فينا مبا قضـــــــــى 
                        

 صـــــــــــايبوصـــــــــــرٍب على ماجا من هللا  
 

 
 وصــــــــــــــرب على مـــاجـــا من هللا طـــاعـــة  

                        
 والتســــــــــــــليم   واجــــــب، لــــــه احلكم 

 
 

                                                           

 225ص م،2111. 1مطبوعات اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث. الدوحة. قطر.ط. الفياض، علي .املناعي،علي:بدائع الشعر الشعيب القطري 1

 ابقت: سرقت.داله: اترك  2

 41النعيمي، محد: ديوان ابن فرحان، ص 3

ألنف، لتزيني املرأة.وتكون ازميم: قطعة تثقب جانب من ا ق. الديرماين: نوع من احلمرة العطرية تضعها املرأة على الشفا ه، لتكتسب لوان أمحر قانيا.أبو اان:يقصد األسنان األمامية، أملعاين: له ملعة بري 4
 من فضة أو من جهب.شحبهن: تصويب النظرات، تتقيت: تواريت وجتنبت، مراييش: جوات أهداب طويلة.

 12حممد آل اثين، ص صقر، عبدالبديع: ديوان قاسم بن  5
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 فال عنا جســـــــــــــٍم مع الناس حاضـــــــــــــرٍ  
                          

 

عل حتت اللحد والنصايب    1وقلبه ج 

 2الرمحن آل اثين حني يقول: ما يصف به الشاعر سعود بن عبد، ومن وصف الطري

 شــــــــــــــقراٍن صـــــــــــــــــــدق هقويت فيــــــه الطري 
                         

 ايـــزيـــن إال زاد اهلـــــــدد لـــــــك اشـــــــــــــــــــــار ه 
 

 
 تــكـــــــابــر ثــنـــــــاديـــــــه لــى الــغـــــــايـــــــةحــرٍّ عــ 

                            
 أشــــــــــــــقر تقـــــــادح من عيونـــــــه شـــــــــــــــرار ه 

 
 

وكان ، يشاان واقعا معكلغوص على اللؤلؤ  . اأو بفعل ظروف تفرض عليه، ديد فيهأي جمتمع قابل للتغري بفعل عناصر التج   
اللؤلؤ الذي  فكان الغوص يضم الطواش اتجر، ونيشتغل فيه الكثري ، لسكانه حضر ه وبدو ه على حد السواءاملصدر االقتصادي 

 حىت التّباب أصغر العاملني على ظهر السفينة الذي يقوم ابخلدمة على ظهر السفينة. ، يشرتيه

وخطورة ، هنةمشقة امل"فقد صّور، عكس الشعر النبطي ظروف تلك املرحلة مرحلة الغوص على اللؤلؤ بكل ما مّر هبا لذلك،  
فقد ، 3"ةإىل قلة احلصيلة النهائي، وظلمهم ،إىل قسوة النواخذة، واألهل والداير، إىل مفارقة األحبة، وصعوبة الظروف، العمل

 :4أبياته ما يلي ومن، عي  حياة الشقاء بسبب كساد اللؤلؤ بسبب اللؤلؤ الياابينصّور الشاعر سعيد بن سامل البديد املنا

 وهـيّـض الـقـيـــــــل بـفنون، هـــــــاض الـغـرام 
                        

 اللي هبـــا النـــاس حيكون من جا الســــــــــــــنـــة 
 

 
 جـــــــاســــــــــــــــٍم قـــــــال الـــفـــىت وايــتـــهـــيـــّض اي 

 

                              

 

 وحمــــزون عــــزى ملــــن مــــثــــلــــي هضـــــــــــــــــيــــمٍ  
 

 
ــــــعـــــــام هــــــوٍن والســــــــــــــــــــنـــــــة يف ازدايد ه   ال

                              
ـــقـــرادةوتـــكـــــــدّ   ـــفـــــــت ابل  رت ســـــــــــــــــنـــــــٍة ل

 

 

 
 وســـــــــــــــــــــايــــــــٍر يف مــــــــراد ه وهللا عـــــــلـــــــيــــــــم 

                               
 5يـعـلـم مبـــــــا جيـري على العبـــــــد ويكون 

 
 

                                                           

 فال اي عنا: ما أشد عناء، النصايب: احلصى توضع فوق القرب. 1

 12م. ص 2112. 1الفياض، علي: روائع شعراء قطر.كتارا. الدوحة. قطر.ط 2

 51م. ص 192111أكادميية الشعر. أبوظيب. اإلمارات. طاحلسن، غسان: جتليات الغوص يف الشعر النبطي، يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث.  3

 214آل انصر، علي: الغوص على الدرر، .ص  4

به، عزى: كلمة تثري الشفقة.العام: السنة املاضية. القرادة: احلظ العاثر 5  ايتهيض: يتأمل ملا أمل ّ
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، عوديةشركة آرامكو يف اململكة العربية السجهب بعض أهايل قطر للعمل يف ، وقلة مردود الغوص عليه، ومع كساد اللؤلؤ     
  :1احملرول النعيمي ويف هذا ما يقوله سعيد ، ووجعه من هذ ه الغربةفالشاعر يبث مهومه، 

 تصـــــــــــــــــــرّبي اي عــــــني البـــــــد مــــــن فــــــرج 
                           

ـــــدين تســــــــــــــتـــــايف  ـــــة ال ـــــد من طاّلب  وال ب
 

 
 والبـــــــد مـن يـوم يـقنبع بـــــــه الفضــــــــــــــــــــــا 

                           
ـــــه الصـــــــــــــــــــايف  ـــــديل ـــــال كـــــدر املـــــا بتب  وين

 
 

ة  ــــــّ ــــــاة شــــــــــــــلي ــــــا على حي  إن مــــــا غــــــدين
                            

 2واال حـــيـــــــاة يـــنـــتـــهـــي نـــورهـــــــا طـــــــايف  
 

 

األمور تنكر أحياان بعض ويس، يتحدث عن األحوال اليت تضايقهم أو تسعدهم، وجمتمعه، فالشاعر النبطي كان مرتبطا ببيئته   
د قال الشاعر عبدهللا وق*ابلبطاقة "التموين"ومنها سنة البطاقة حيث كانت توزع مؤونة الطعام ، على الناس عيشهم ّيقاليت تض

 :3معربا عن تلك احلالة الكسيفة، بن صاحل اخلليفي

 اي عـــــــرب ضـــــــــــــــــــــاعـــــــت حـــــــواســـــــــــــــــــــي 
                              

 يـــــــــوم صـــــــــــــــــــــــار الـــــــــذيـــــــــب راســـــــــــــــــــــــي 
 

 
بـــــــــت األحـــــــــداث    راســـــــــــــــــــــــيشـــــــــــــــــــــــيـــــــــّ

                                
 واحلــــــــــــقــــــــــــت هــــــــــــي ابجلــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا 

 
 

 يـــــــــــوم صـــــــــــــــــــــــــارت ابلـــــــــــبــــــــــــطـــــــــــاقــــــــــــة 
                                     

 املســـــــــــــــــــــــكـــــــــني طـــــــــاقـــــــــة ىلـــــــــقـــــــــ مـــــــــا 
 

 

 
 عـــــــــــــنـــــــــــــدهــــــــــــــا اتزي اطــــــــــــــقـــــــــــــاقــــــــــــــة 

                                     
 والــــــــــــــــدراهــــــــــــــــم يف أيــــــــــــــــديــــــــــــــــنــــــــــــــــا 

 

 

 

طيع فهم األثر ال نست"فإننا ، وما اعرتهتا من ظروف، من خالل رصد هلذ ه النماجج اليت عرّبت عن مرحلة الغوص على اللؤلؤ    
ر دائما مرتبط فالشاع 4"والظروف االجتماعية اليت أدت إىل هذا اإلبداع، تذوقا حقيقا يف معزل عن املعرفةوتذوقه ، األديب

 وأكثر أصالة عند املتلقني له.، شعر ه أكثر صدقاليأيت ، مبجتمعه ومعرب عنه

                                                           

 151آل انصر، علي: الغوص على الدرر، ص  1

 تستويف حقها. يقنبع: يثور.غدينا: أصبحنا. شلية: طيبة.طالبة الدين: الدائنون. تستايف:   2

 موين هلم ابلبطاقة. لطعام للناس.، حيث كان يصرف الت*كانت يف أربعينيات القرن املاضي ضائقة مالية بسبب كساد اللؤلؤ، وهي مرحلة مرت هبا دول اخلليج ومنها قطر، فتأثر بذلك قطاع متوين ا

 112ص ، رروائع شعراء قط :علي، الفياض 3

 252م. ص 2111. 2اخلطيب، عماد: يف النقد األديب احلديث، ونقد ه عرض وتوثيق وتطبيق. دار امليسرة. عمان. األردن. ط 4
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وما تبعها من العمل يف شركات النفط يف قطر بعد مرحلة الغوص على اللؤلؤ ، عرّب الكثري من الشعراء عن مرحلة الغوص     
  :1ومنه ما صّور ه عيد بن صلهام الكبيسي حني يقول، فيها من تفرقة كانت شقاء  على أهلها ويعانون اليت

 كم غويٍص يف البحر صــــــــــــــــــار تعبــــاناي 
                       

 يف الك ب ين قـــــد لـــــه دالٍل ولـــــه شـــــــــــــــــــان 
 

 
 نفال ايمر وينهي يف الشــــــــــــــغــــل قوم اي 

                        
يــــــــه   يف الـك ب ين مســــــــــــــؤول وامر ه ميضـــــــــــــــّ 

 
 

ـــــــل  ـــــــافي ـــــــه تن  يف الكبين اي خوي مـــــــا ب
                            

 واحـــــٍد كمـــــا الفيـــــلأحـــــد رجال النـــــاس  
 

 
هـم يْـ   ه رجـــــــاجــيـــــــليل صــــــــــــــفـّ  قـول كـلـــــــّ

                              
 مثــــل الــــذهــــب والزين غــــايل مشـــــــــــــــــاريــــه 

   

 

 
 الصـــــــــــــــــــــاحـــــــب يلّقط عيـــــــاٍل فرخيـــــــات 

                              
 حلو املعـــــاين لون وصــــــــــــــف اجلنيهـــــات 

 
 

 لــلــمــيــز بــوايت، قــلــنـــــــا شـــــــــــــــيــبــيــهــم لـــــــه 
                              

ـــعـــطـــيـــــــه  ـــقـــى يـــوزع وي ـــل  حـــق األكـــــــل ت
 

 
ا ه   وا عيـــــــاٍل منقــــــــّ  حـق الـكـجـن ضــــــــــــــمـّ

                            
ب اجلنس جمنـــــا ه    2من كـــــل رجـــــٍل طيـــــّ

 
 

بية يف حيث وّظف الشاعر مفردات أجن، ع اإلنتاج اجلديد وهو شركة النفطحيث نلحظ هنا أتثر لغة الشاعر مبفردات قطا   
  .قصيدته هذ ه

وقد تصل ، بيتا 41ا علىائد تزيد يف أبياهتيف تلك املرحلة بنوع من الطول فمعظم القص، بناء القصيدة النبطيةيف حني، متّيز    
كما تتسم   .الذي يتخذ من وحدة البيت عمودا هلا، ئد على البناء العمودي للقصيدةكما تعتمد تلك القصا،  من جلكإىل أكثر 

يظهران يف كثري من " افهم، وتلتزم هبما معظم القصائد، ين تقليدين مها البداية واخلامتةتلك القصائد على اختالفها بعنصر 
ويشكالن قامسا مشرتكا بينهما ويستوي يف جلك القصائد النبطية جات البناء التقليدي كقصائد املشاكاة ، القصائد النبطية

 وغرضها. ،  كان موضوعهاأاي 3"احلرةوالقصائد النبطية ، ة وكقصائد املدح واملراسلةاواملردّ 

                                                           

 21م، ص 2115. 1: الديوان الشعيب للشاعر عيد بن صلهام الكبيسي. اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث. الدوحة. قطر. ط"مجع وحتقيق "الفياض، علي  1

داد وتقدمي الطعام، وهي  : صغار السن. امليز: مكان إعالكبين: يعين الشركة، وهي كلمة إجنليزية، ويقصد شركة النفط. تنافيل: تفاضل بني الناس.  الصاحب: املسؤول األجنيب يف الشركة. فرخيات  2
 إجنليزية.  الكجن: املطبخ، وهي كلمة كلمة إجنليزية. بوايت: خدم. وهي كلمة إجنليزية أيضا. 

 171، ص 1احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج العريب.ج 3
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ى وقد تطول أو تقصر هذ ه البداية ولكنها عادة تتخذ إحد، وهي تكون مبعزل عن الغرض األساس للقصيدة :عنصر البداية   
 املندوب،أو مبخاطبة  ،أو الطائر املثري للشجون، أو جكر اهلموم، أو االفتخار ابملقدرة الشعرية، إما البداية بذكر هللا :الطرق التالية

 .أو الرتحيب ابستعمال الكثرة، أو جكر الشاعر امسه يف بداية قصيدته

   :1الشاعر إبراهيم بن حممد اخلليفي قول، ومن أمثلة جلك

 ابـــــــدي بـــــــذكرك اي إهلي وأســـــــــــــــــــــألـــــــك 
                               

 من جود فضـــــلك حمســـــن الظن أان فيك 
 

 
ــــعــــظــــمـــــــة جــــاللـــــــك   مـــــــايل مــــالج إال ل

                               

 

ـــــد األهوال راجيـــــك   وبعني عطفـــــك عن
 

 

 .ني الرمحة والعطفوينظر له بع، يطلب الفضل منه وأن يكون ملجأ له، فالشاعر هنا يبدأ قصيدته بذكر هللا سبحانه وتعاىل

 :2دي وامللقب ابلشاعرعبدهللا بن سعد املهن قول الشاعر، ومن أمثلة مشاركة الطري احلنني والشجون

 حلى هللا ســـــــــاجع القمري شـــــــــجاين رايع 
           أفنانه       

 على غصٍن تصاغيه الشمالّية على هونه 
 

 

 

 :3حني يقول، ومثله قول الشاعر صاحل بن سلطان الكواري

 أال اي محـــــــاٍم حـــــــل يف راس مـــــــا عـــال 
                             

 

 يغطرف وحتته خضـــــــــر األغصــــــــــان مايله 
 

 
ـــــرفـــــعـــــــهلـــــــك الـــــويـــــــل اي    ورٍق جتـــــر ه وت

                              
ـــيـــق جايـــلـــــــه   عـــلـــى فـــرتٍة فـــيـــهـــــــا املـــخـــــــال

 
 

 :4يالكوار قول الشاعر جرب بن دهلم ، ب ابستخدام الكثرةومن أمثلة الرتحي

ت الــنــود   اي مــرحــبـــــــا إعـــــــداد مـــــــا هــبـــــــّ
                            

 ترحيبــــــة أقصــــــــــــــى احلشــــــــــــــــــــا منتهــــــاهــــــا 
 

 
اع وســــــــــــــجوداي مرحبــــــا إعــــــداد  و   ركــــــّ

                           
ل معـــــــاهـــــــا   وإعـــــــداد من ســــــــــــــّبح وهلـــــــّ

 

 

 

                                                           

 11. ص191411الفياض، علي: ديوان اخلليفي للشاعر القطري إبراهيم بن حممد اخلليفي. دار املوسوعة القطرية للنشر والتوزيع.ط 1

 215م، ص1411. 1. وزارة اإلعالم. قطر. ط1لقب ابلشاعر.ج: ديوان الشاعرعبدهللا بن سعد املهندي امل"حتقيق وشرح"الفرحان، محد  2

 192.ص م2117. 1الفياض، علي.املناعي.علي: شاعر مسيسمة، صاحل بن سلطان الكواري. كتارا. الدوحة.قطر.ط 3

 71م. ص 2112. 1، ديوان ابن دهلم. وزارة الثقافة والفنون والرتاث. قطر. ط"حتقيق وشرح"الفياض، علي 4
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 :1ومن أمثلة التعريف الشاعر بنفسه قول الشاعر ماجد بن صاحل اخلليفي    

 الــــــذي ابت مـــــــا غفـــــــا قــــــال العبيـــــــدي 
                        

 كــن احلــمـــــــاط مبــوق عــيــنـــــــه جرى هبـــــــا 
 

 
 نشــــــــــــــــت لـــك الثنـــا واحلمـــد اي رب مـــا 

                          
ـــــةٍ   ت جكـــــا يف مغيبهـــــا ســــــــــــــحـــــاب  2واحنـــــْ 

 
 

 :3ومثله قول الشاعر إبراهيم بن دعلوج الكبيسي

 قال الكبيســــــــــــي من غريبات األشــــــــــــعار 
                        

ــــوج يف كـــــــل فــــنـــــــّ   ــــن دعــــل ــــراهــــيــــم ب  اإب
 

 

وينهيها  ،حدود ثالثة أبيات أو البيت الواحدوتكون يف ، فإهنا تكون كذلك مفصولة عن موضوع القصيدة :أما اخلامتة    
، اخلامتة وقد حافظ الكثري من الشعراء على هذ ه، ءأو احلمد   ختاما وابتدا، ...أو مّتت و ، هذا وصّلى هللا :الشاعر بقوله

الرسول صلى هللا  ىهنا تظهر اخلامتة تتسم ابلصفة الدينية ابحلمد   أو الصالة عل .أصبحت معلما ابرزا يف القصائد حبيث
. ومن أشكال اخلامتة أيضا أن يعيد الشاعر شطرا من البيت األول يف قصيدتهوهذا مبثابة إعالن الشاعر ختام  .عليه وسلم

ويف هذا احرتام وتقدير  ،قصيدته أو أحد أشطر قصيدته. أو قد يعتذر عن الوقوع يف الزلل أو اخلطأ يف القول يف ختام قصيدته
 .والسيما كبار السّن منهملسامعني ل

 4 العفيشةومن أمثلة جلك قول الشاعر راشد بن عمري 

 واحلـمـــــــد لـلـمـوىل عـلى عز شــــــــــــــيخنــــــــا  
                       

 يقـــاســــــــــــــم صــــــــــــــليـــب الراس ومر اهلـــداد 
 

 

 
 أبـو فـهـــــــد نـور الـوطـن مـردى العـــــــدى 

                     
 حـــامي محى الونـــدات ســــــــــــــقم املعـــادي 

 
 

 ابلصــــــــــــــالة على النيبوخـتـمـــــــة جوايب  
                          

 5حمــــمـــــــد املــــبــــعــــوث لــــلـــــنـــــــاس هـــــــادي 
 

 

                                                           

 54م، ص 1412. 2: ديوان ماجد بن صاحل اخلليفي. مؤسسة العهد. الدوحة. قطر ط"مجع"عبدالرمحن اخلليفي،  1

 جكا: الشمس  العبيدي: نسبة إىل عبيدة من قبيلة قحطان، واليت يرجع نسب الشاعر إليها.احل ماط: مرض يف العني.  2

 112الفياض، علي: روائع شعراء قطر، ص  3

 11الشيخ قاسم بن حممد آل اثين. ص صقر، عبد البديع: ديوان  4

 املعادي: العدو ، الوندات: البنات. "املؤسس"ومر اهلداد: فارس الكر، أبو فهد: كنية الشيخ جاسم بن حممد آل اثين 5
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 :1ه قول الشاعر سعد بن علي املهنديومثل

 أقــــطــــع حــــيـــــــاٍة قـــــــافــــيــــتــــهـــــــا غــــرابــــيـــــــل 
                                                 

 اي هـــبـــلـــكـــم اي الـــلـــي هبـــــــا طـــــــامـــعـــيـــنـــــــا  
 

 

 
 صــــــــــــــالة ريب عـــــد مـــــا جيري الســــــــــــــيـــــل  

                       
 2ايـــنـــــــعـــلـــى الـــنـــيب املـــخـــتـــــــار طـــــــه األمـــ 

 
 

 3 :القصيدة قول الشاعر حممد الفيحاينومن أمثلة إعادة الشطر األول من 

 ويب ابت ملــــــا فــــــات بــــــه قــــــايــــــد الردى 
   

                    

 .صــــــــــــــبـــاابت قليب عنـــد األجكـــار هـــاجيـــه 
 

 

 :4األول من القصيدة نفسها وهوهو نفسه شطر ضرب البيت ، فشطر العجز يف البيت السابق

 صباابت قليب عند األجكار هاجية 

                      

  ةضاجي نا الشوقضوابحات صدري من  

وأن يبين على  ،يستطيع الشاعر أن يسري على منهجها"هناك قوالب بنائية معروفة ، مما يتعلق ببناء القصائد النبطية أيضا   
، العرائس، ومن هذ ه األبنية األلفية 5"وال يكون له يف البناء دور كبري، النفس النمط املعروفليخرج بقصيدة من ، أصوهلا
 .والروضة

أولف من نظام ، األلفثل: مفتبدأ حبرف األلف ، هي قصيدة نبطية تبىن على احلروف العربية مرتبة ترتيبا هجائيا :األلفية-أ
: األلفيةمن أمثلة و  الشعر، وقد أتيت األلفية يف موضوع واحد أو عدة مواضيع.نضيدي..، وقد يتخذ احلرف بيتا أو بيتني من 

 :6الشاعر سعد بن علي املسند املهندي قول
 ألــــــــــٍف أّولــــــــــف ابدي ٍ ابملــــــــــثــــــــــايــــــــــل 

                                  
 

 مــثـــــــايـــــــل عســـــــــــــــرة عــلــى كـــــــل قـــــــايـــــــل 
 

 

                                                           

 14م، ص 2111. 1قطر. ط: بدائع الشعر الشعيب القطري. اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث. الدوحة."مجع وإعداد"الفياض، علي. املناعي، علي  1

 قافيتها: أي هنايتها، غرابيل: متاعب وصعوابت 2

 52الفياض، علي. املناعي، علي: بدائع الشعر الشعيب القطري. ص  3

 51املرجع نفسه، ص  4

 222، ص 1احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج العريب واجلزيرة العربية، ج 5

 14مـ. ص 1411 ..قطر.مطابع مؤسسة العهد الدوحة2آلىلء قطرية. ج. "مجع وحتقيق"الفياض، علي 6
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 اي  اي عـــــــــادل لـــــــــنــــــــا كــــــــل مــــــــايـــــــــل 
                                  

 ســـــــــــــبع الســـــــــــــموات يف الكون خالقٍ  اي 
 

 
    
        1،لذي بعد هتخذها احلرف اوقد يتخذ احلرف عدة أبيات ال ي، فقد تبىن األلفية على شطر، لأللفيةوهناك وماجج أخرى    

 ولكن أكثر األنواع توظيفا ، 2وهناك ألفية سبعية األشطر تسمى الروضة .رغبة من الشاعر يف استكمال موضوع احلرف
 د.املروبعة، أو األلفية من بيت واحهي األلفية 

 3"عليه وقليل من الشعراء هم الذين بنوا" : وهي أسلوب من أساليب الشعراء يف قصائد املدح على وجه اخلصوصالعرائس-ب
ل فتاة فتانة بوساطة ختي –مها املدح ومعظ –التوصل إىل غرض من األغراض " والعرائس هي لذلك فهو غري شائع عند اجلميع.
فيسريها عليهم فردا  ]...[هلا رائد ال يكذهبا، فأصبح هلا مطلق االختيار يف امللوك والزعماء، استبدت بنصيب كبري من احلسن

. 4"ل بغيتها حىت يص، ويظهر عدم ميلها إليه ويتخلص من اآلخرين ختلصا حسنا، يذم من يستحق الذم على لساهنا، فردا
 :*5ومن أمثلتها قول عمري بن راشد العفيشة

 خـــــــافـــق اخلصـــــــــــــــــريــــن أزج احلـــــــاجــــبــــني 
                       

 

ـــــقـــــي شـــــــــــــــــــروات عـــــود اخلـــــيـــــزران   يـــــلـــــت
 

 
ـــــاظرين   كـــــامـــــٍل وصــــــــــــــفـــــه يشــــــــــــــوق الن

                       
 

 جــــــــادٍل عــــــــبــــــــٍث لــــــــعــــــــوٍب مــــــــطــــــــرابن 
 

 
 هـي عـروس الشــــــــــــــعـر للرجـــــــل الفطني 

 
 لـــهـــا عنـــــدك مــــــكـــــــانهـــدو صــــــــفـــطــــان  

ال يقع يف حرج  حىت، على احلكام واألمراء "القصيدة"كان جكيا يف التخلص من مترير الفتاة –يف تقديري  –والشاعر هنا    
ضروب من "ولعل اخلوف من الوقوع يف جم اآلخر هو ما جيعل ومط العرائس قليلة عند الشعراء ولكنها يف الوقت نفسه ، الذم

                                                           

 212-222، ص ص 1لالستزادة، ينظر:احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج العريب واجلزيرة العربية، ج 1

علم البديع يف الشعر "الضوحيي، عبدهللا: اإلبداع الفين يف الشعر النبطي القدمي ، و 222.ص 1لالستزادة: ينظر احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج العريب واجلزيرة العربية، ج 2
 112م. ص 1442. 1.د.ن. الرايض. اململكة العربية السعودية. ط"النبطي

 217، 212، ص 1احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج العريب واجلزيرة العربية، ج 3

 225هـ. ص  1212. 2جزيرة العرب.مطابع الفرزدق. الرايض. السعودية. ط مخيس، عبدهللا: األدب الشعيب يف 4

 221الفرحان، محد. العفيشة، محد: ديوان العفيشة. ص  5

ند احلديث دمت هذ ه األبيات عالعرائس إال عند عمري ابن عفيشة ، ولذلك سيلحظ القارئ أنين استخ -حسب ما متكن يل  –*خالل اطالعي على دواوين الشعراء ،واملؤلفات الشعرية، مل أحلظ 
 حول شعر ه الحقا.
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ويف املكانة ، ممن يستحقون املدح 1"وإن كان على حساب اآلخرين، والتأثري على املمدوح، التحايل على أقصى مراتب املدح
 نفسها.

وتسمي  ،وهي نوع من رسائل اإلخوانيات، وأشهر بناء التزم به الشعراء فيما بينهم هو بناء قصيدة املشاكاة واملرّدة -ج  
أو من  ،يطلب فيها نصحا أو يشكو من لوعة احلب، صيدة يرسلها الشاعر األول إىل الشاعر الثاينوهي ق .ابملساجالت أيضا

ا الشاعر بشكوا ه من احلب فيه فمع االحتفاظ ابلعنصرين التقليديني البداية واخلامتة. أييت، وتتخذ هنجا حمددا .مصائب الدنيا
صل إىل مث وصف الطريق اليت تسلكها الراحلة لت، ووصفها، راحلةجتهيز ال "املندوب"مث طلب من الرسول ،  أو مصايب الدنيا
ز الراحلة وقد يقدم الشاعر جتهي .مث طلب املساعدة منه، صل الطيبومدحه ابخلصال احلميدة واأل، وجكر امسه، صديق الشاعر

م ابلرد أن يلتزم الشاعر الذي يقو حيث يلزم ، أيضا أما يف قصيدة الرد فإهنا تلتزم البناء .واستدعاء املندوب على جكر الشكوى
، مث تقدمي احلل، إليه ووصف الطريق، ويتبع اخلطوات نفسها للرد من جتهيز الراحلة واستدعاء الرسول، الوزن والقافية دون تغيري

بن  ومن أمثلة جلك قصيدة حممد الفيحاين اليت أرسلها إىل الشاعر عمري .أو السعي لبذل ما يستطيع ليجمع الشاعر مبن حيب
 2 :ومطلعها، العفيشةراشد 

 عن الوصـــــــــــــــــل بقيود مــــا جور اي قلــــبٍ  
                      

 انحــيـــــــك عــن المـــــــا احلــبـــــــايـــــــب بــالاي 
 

 
 مـــــــا الح جنمـــــــك مرّة ٍ بس بســــــــــــــعود  

                        
 ابهلــــوااي  دوبـــــــه عــــلــــى عــــكــــس اهلــــوى 

 
 3ومن أمثلتها أيضا قصيدة الشاعر حلدان الكبيسي إىل الشاعر سعد بن علي املسند املهندي واليت مطلعها:    

 قـــال الكبيســــــــــــــي الـــذي ابت مـــا هجع 
                            

 يــقــول مــن حــلــو املــثـــــــايـــــــل اخــيـــــــارهـــــــا 
 

 
ـــــــل ٍ شــــــــــــــروى حبور ٍ تالطمـــــــت  ـــــــاي  مث

                                
 4وأفضــيت منها غزارها ، احلشــاأبقصــى  
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صائد هذ ه يف معظم ق، والراحلة للوصول إىل املمدوح أو وصف احملبوب، وحافظت قصائد املدح والغزل على جكر املندوب  
، تسلك مسلكا مادوح فإهنا سمفكأوما الشاعر بذلك يقارب الصورة الواقعية للحياة يف شعر ه حني تصل قصيدته للم، املرحلة

 للمرسل إليه سواء أكان ممدوحا أم حمبواب. "قصيدته"ك بذكر املندوب والراحلة اليت تصل برسالتهفعرب بذل

، ل القصيدةبل هي ألغاز شعرية داخ، كاأللفية والعرائسوهي ليست بنية خاصة  ، األلغاز الشعرية إضافة إىل هذا كله، هناك   
تعتمد على فك و ، والرحياين، واألجبدي، الدرسعي :األلغاز ثالثة أنواع هيوهذ ه ، الغرض منها إخفاء اسم احملبوبة عن اجلمهور

رّمز، كل وله طريقته اخلاصة حلله،  رموز اللغز
 
يقول أمحد بن علي بن شاهني ، ومن أمثلة الرتميز هذا، 1واكتشاف االسم امل

 :2بقوله، مرّمزا اسم فتاته ابلدرسعي، الكواري

 اســــــــــــــم الغضــــــــــــــي بنّي ســــــــــــــواة العالمـــة 
                         

 ابلدرســـــعي كدفك ســـــقى دارها الســــــيل 
 

 
 لو شـــــــــــــــــــافهـــــا العـــــابـــــد لقّط العمـــــامـــــة 

                          

 

 3يف شـــــــــف ســـــــــيد البســـــــــات البطاطيل 
 

 

 .وهي تعين "مرمي" عند مقابلة احلروف بطريقة الدرسعي، " كدفك" هي الكلمة املرمزة السم الفتاة

جملتمع وقد يرجع جلك أن ا، مدوانت شعرية خاصة ابملرأة الشاعرة ال جند ،يف املرحلة نفسها املرأةعر ش   عند البحث عن   
وأنتجت بعض  ،فالبّد أن املرأة حفظت الشعر ورّددته، ولكن مادام الشعر ملتصقا ابألرض وأهلها، القطري جمتمع قبلي حمافظ

 املقطوعات.   

بن  وهي ابنة ابن حممد، مقطوعات شعر زوجة الشيخ املؤسس جاسم بن حممد آل اثينمن شعر املرأة الذي جاء يف شكل    
  :4حيث تقول يف أبياهتا هلا، عبدالوهاب الفيحاين

 مرحوم اي شــــــــــيٍخ على الســــــــــيف مدفون 
                      

 بغريب جبـــــــل لوســــــــــــــيـــــــل ديرة كحيالن 
 

 
 ملفى الضــــــــــــــعوف اللي من البعد يلفون 

                    
 يــلـــقـــون يف قـــربـــــــه مـــعـــز ه وســــــــــــــــفـــطـــــــان 
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 كــــــل فرعونطوّع ٍ شــــــــــــــيخ الشــــــــــــــيوخ مْ  
                            

 مـغين الفقري وقـــــــاهٍر كـــــــل شــــــــــــــيطـــــــان 
 

 
 قـــــــد يل ثـــالث أايم والـــقـــلـــــــب حمــــزون 

                           
 أان أشــــــهد أن جنمي هوى اي بو جوعان 

 
 

عقد األول من وتوفيت يف حدود ال، سبعينيات القرن التاسع عشر امليالديعاشت ما بني ، وهناك لولوة بنت حممد املعاضيد
 1 :ومن مقطوعاهتا الشعرية اليت وردت عنها قوهلا، القرن العشرين امليالدي

 وقــــــــرطــــــــاس اي فــــــــريــــــــج دنــــــــوا يل دواةٍ  
                                

 

 ابكــتـــــــب لــنــور الــعــني مــين رســـــــــــــــــــــالـــــــة 

 
 

 داسأعين ســــــــــــــعــــــد اللي بــــــدا للجفــــــا  
                                

 قـــــــد دار حــــوٍل مـــــــا نــــظــــران خــــيـــــــالـــــــه 
 

 
 شــــــــــــــــــّد الّرحـــــل فوق عرمـــــاس اي حممـــــدٍ  

                             
 2حـط اخلري واحـــــــذر ترّخى حبــــــــالــــــــه 

 
 

، م2114وتوفيت عام ، م1921وهناك أيضا السيدة شيخة بنت غازي العتييب اليت ولدت يف منطقة الرويس مشال قطر حنو   
 :3مقطوعة يف حفيدة هلا منها ايذكر هل

 هــــــاض مــــــا يب كـــــــامـــــــل العقـــــــل والزين 
                                

ـــلـــي عـــلـــومـــــــه مجـــيـــلـــــــة  ـــن الـــــــدالل ال  زي
 

 
 ســــــــــــــّرت العني عمهوجـــٍة من شــــــــــــــــافهـــا 

                               
 اي ســــــــــــــعـــــد أبو من حّطهـــــا لـــــه حليلـــــة 

 
 

ـــــــٍة مـــــــا دّوجـــــــت يف الفرجيني   مصــــــــــــــيون
                              

 

 وال متـــــــــازح مـــــــــن هـــــــــروجـــــــــه رجيـــــــــلـــــــــة 
 

 

، لطويلةالتزمت بناء القصيدة العمودية ا، مرحلة ما قبل اكتشاف النفطأن القصيدة النبطية يف  بعد هذا العرض، نالحظ   
جكر اسم الشاعر يف  ،الطري اهلمومومشاركة ، املرحلة مثل البداية النهايةكاد تكون متشابه عند مجيع شعراء واشتهرت بسمات ت

شعراء بشكل ملحوظ واشتهرت املراسالت بني ال، والعرائس، كما عرفت لديهم فنون يف بناء القصيدة مثل األلفية،  بداية قصيدته
     .واليت تتميز ببنائها اخلاص

ظواهر حديثة يف  أّدى ظهور النفط إىل ،نفطأما املرحلة الثانية فهي املرحلة اليت عرفت اقتصاداي مرحلة ما بعد اكتشاف ال      
،  البناء االجتماعي للسكانواليت تتمثل يف تغري، اجملتمع القطري ال ختتلف يف مجلتها عن تلك اليت ظهرت يف ابقي دول اخلليج
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. 1ين جمتمع املدينةكو ت، والتغري يف احلياة االجتماعية، اهلجرة وأثرها يف البناء االجتماعي، والتطوير االقتصادي وتنوع املهن
وتغري القيم ، ةأسر زواجية صغري  متدة إىلالعائلة امل وحتّول، واالهتمام مبظاهر احلياة احلضرية اجلديدة، وبرزت النزعة الفردية

 2متيزت خبروج املرأة للعمل. لتعليم كماااجلديدة هي فأصبحت القيمة األساسية 

،  مع احلاكم مباشرةو ، يف هذ ه املرحلة عرف الناس تشكل احلكومة اإلدارية للمرة األوىل بعدما كان اتصاهلم يتم عرب القبيلة     
 ،وتوافد األشقاء العرب للعمل يف وظائف التدريس، والتعليم، وبعض الصحف، كما مسحت وسائل اإلعالم آنذاك من راديو

دى شعر ه يستوعب فجاء ص، أصبح الشعر منفتحا على ميدان جديد يتعدى رقعته اجلغرافية إىل أن، والوظائف اخلدمية األخرى
 إىل جانب موضوعاته احمللية.، وإسالمية، موضوعات قومية عربية

اليد األوىل والسيما عند من عاش طفولته وأايم شبابه األوىل ضمن تقبقيت مضامني الشعر عند الشعراء كما هي يف املرحلة    
وضوعات املناسبات ماستجّد عليها و ، وراثء، ومدح، ألغراض التقليدية السابقة من غزلفلم خترج عن ا، اجملتمع القبلي وعادات
، اجتماعية ملوضوعاتكذلك تطّرق البعض   العلم.أو يوم ، االستقاللأو يوم ، اخلليجياجتماع جملس التعاون  مثل:اخلاصة 

 والرشد.الح والشاعر له دور ه يف اإلص، بيئتهفالشعر دائما حياكي ، النقد هلا حاول توجيه، سار  وسلوكيات خاطئة كانت مت  

 :3من هذ ه املوضوعات ما قاله محد بن حمسن النعيمي عن الوطن بقوله    

 اي  ايعـــــــــامل خـــــــــفـــــــــيـــــــــات األكـــــــــوان 
                               

ا   تـــــــــعـــــــــز مـــــــــنـــــــــهـــــــــو عـــــــــّزان يف وطـــــــــنـــــــــّ
 

 
 اللي دعى الدوحة كما وصــــــف بســــــتان 

                      
ا  نــــــــــّ  جنــــــــــين اــــــــــر خــــــــــرياهتــــــــــا دون مــــــــــ 

 
 

 زان صــــــــــــــّران هبـــــا نقطف زهر كـــــل مـــــا 
                            

ا  نــقـــطـــف زهــر مـــــــا  نـــــــّ ا ومـــ  نـــــــّ  4زان مـــ 
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 ويف هذا يقول الشاعر انصر بن مهدي، وكيف أتخرت وتقدم عليها الغرب، وهناك من يكتب عن حال األمة اإلسالمية     
 :1الدوسري 

 تـقـــــــاعســــــــــــــنـــــــا وضــــــــــــــيعنـــــــا وضــــــــــــــعنــــــــا 
                                   

 وضـــــــــــــــــــــاع الـــــعـــــلـــــم مـــــنـــــــا وانـــــتـــــهـــــيـــــنـــــــا 
 

 
 ختـــــــلـــــــفـــــــنـــــــا وخـــــــالـــــــفـــــــنـــــــا الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدة 

                                     
 وصـــــــــــــــران يف حســـــــــــــــــــــاب اجلـــــــاهــلــيــنـــــــا 

 
 

 عــــــــــــن الــــــــــــعــــــــــــامل أتخــــــــــــران وعــــــــــــدان 
   

                                    

 إلــــــــــيــــــــــنــــــــــاإىل حــــــــــاٍل هبــــــــــا يــــــــــرثــــــــــى  
 

 
ــــــم   ــــــعــــــل ــــــنـــــــا ال  أورواب وأهــــــلــــــهـــــــاعــــــطــــــي

                                 
 عـــطـــيـــنـــــــاقـــــــد وعـــــــدان نـــطـــلـــــــب الـــلـــي  

 
 

 طـــلـــبـــنـــــــا الـــغـــرب يســــــــــــــــعـــفـــنـــــــا وقـــلـــنـــــــا 
                                   

 

 ثـــــــقـــــــفـــــــيـــــــنـــــــانـــــــيب مـــــــنـــــــكـــــــم رجـــــــال مـــــــْ  
 

 
 تــــــواان الــــــغـــــرب وارســـــــــــــــــــــل مـــــــا ولـــــى  

 
                                   

 

 تــــنســـــــــــــــــخ الــــلــــي لـــــــه حــــويــــنـــــــاعــــلــــوٍم  
 

 
 ثــــــقـــــــافـــــــة غــــــريان ضـــــــــــــــــــــد الــــــعــــــقــــــيـــــــدة 

                                     

 

 وثــــــقـــــــافــــــتــــــنـــــــا ســــــــــــــــــــالٍح يف يـــــــديــــــنـــــــا 
 

 

، ة انعقاد هأتيت مناسب، وظهور جملس التعاون اخلليجي، من املوضوعات اجلديدة اليت جاءت مع حتديث الدول اخلليجية   
 2ر بن حوابن املري:ما يقول منصو  ويف هذا، مناسبة أيضا للشاعر لقول الشعر

 شــــــــــــــيوخنـــــــا رمز الشــــــــــــــهـــــــامـــــــة والوفـــــــا 
                                  

 عـــــــاشــــــــــــــوا مـلـبســـــــــــــــــــــة اخلـليج ثيــــــــابــــــــه 
 

 
ف بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم ويـــــــعـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم   هللا يـــــــلـــــــّ

 
ـــــتـــــــه وكـــــتـــــــابـــــــه   عـــــلـــــى مـــــقـــــــاوم ســـــــــــــــــــن

 
 

ة  ــــــــرا الــــــــتــــــــالحــــــــم والــــــــعــــــــزميــــــــة نــــــــيــــــــّ  ت
                                      

ة   ـــيـــــــّ ـــن  هتـــون أصـــــــــــــــــعـــــــابـــــــهوالـــــــدرب ابل
 

 
 كـــونـــوا عـــلـــى الـــــــديـــن احلـــنـــيـــفـــي عـــزكـــم 

                              
ــــعــــيــــم أصــــــــــــــــــحـــــــابـــــــه  ــــن  رٍب جيـــــــازي ابل

 
 

فينسج قصيدته مثل حممد بن عيسى بن اسلوم ، ومنازل السكىن يف مناطق قطر وبراريها، وهناك من يتذكر املاضي
 :3فيقول، "اجلد"الكبيسي

 وهللا لـو أســــــــــــــكن قصــــــــــــــوٍر منيفــــــــات 
                               

 وإاّل ســــــــــــــكنــت بنــاطحـات الســــــــــــــحــايب 
 

 

                                                           

 214آل انصر، علي: الغوص على الدرر، ص  1
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 ســــى مكني وكل جيك الصــــوايتنْ ا ام   
                           

 

 1وأبـــــو طـــــويـــــــل وكـــــــل جيـــــــك الـــــقـــــرايب 
 

 

، جملتمع كاملشي اللنيا ال يقبلهاوبدأ يصف بعض السلوكيات الشبابية الطارئة اليت ، وهناك من تناول التغريات االجتماعية   
 :2فيذكر الشاعر جابر لزيوح املري يف إحدى قصائد ه، وإزعاج اجلريان، وإطالة الش عر

 حــداين على بـــدع املثـــايــل و فتح البـــاب 
                       

نت ابقي حلاها   صـــــــــــــعاليك انٍس حســـــــــــــ 
 

 
 تطــــاول هبــــا وتســــــــــــــري وتعــــدل خطــــاهــــا                   بخضا جوايت الكعب متشي هبا مشية أم           

 
 

ــــــافس واللح   مــــــاهلــــــا طاّلب ىتريّب اخلن
                           

 وعلى مجلــــــة اجلريان تبــــــذل خطــــــاايهــــــا 
 

 
اب  بــــ  ــــٍل من الشــــــــــــــّ   أان قول قويل يف قلي

                             
 3عيـــال النـــدم وال هـــل الطيـــب نــــدراهـــا 

 
 

مل ،  وإن بدت جديدةحىت، فالشاعر يتفاعل مع جمتمعه ومناسباته املختلفة، مناسبة لقول الشاعروهناك من تناول يوم العلم    
 : 4يتطرق ملوضوع يوم العلم يف شعر ه حني يقول ، فالشاعر حامد بن مايقة احلبايب .يتطرق إليها الشعراء األوائل

 و هــيــوضـــــــــــــــين اجلــمـــــــاعـــــــة، الـعــلــم نــور 
                                  

 كـــــــٍل يــــقــــول وكــــلــــمـــــــة احلــــق تــــنــــقـــــــال 
 

 
 انــطــبـــــــاعـــــــه كـــــــلٍّ يــعــربّ  عــن شـــــــــــــــعــور 

                                     
 يظهر شــــــــــــــعور ه خــايف الســــــــــــــني والــدال 

 
 

 كـــــــلٍّ لـــعـــيـــــــد الـــعـــلـــم يـــرفـــع شــــــــــــــــراعـــــــه 
                                      

ـــــال  ـــــار وصــــــــــــــغـــــار وعي  عيـــــد اجلميع كب
 

 
 كـــم واحـــــــٍد قـــــــد طـــّول الـــعـــلــــم ابعـــــــه   

                                   
الو أّول صـــــــــــــــغــري   ه الــعــلــم رجـــــــّ  5حــطـــــــّ

 
 

، طيةانعكس اجملتمع يف طبقته االجتماعية واالقتصادية على احلياة الفكرية الشعرية النب نلحظ كيف، فمن خالل هذ ه النماجج    
ة الذي حّل جمتمعيا مثل الفخر ابلقبيلوغابت موضوعات لعدم تفاعلها وتداوهلا ، فصارت موضوعات جديدة هي مدار التناول

                                                           

 مكني، و أبو طويل: مكاانن يف مشال قطر. 1

 27، ص 1412ة احلديثة. الدوحة.قطر. د.ط.املري، جابر: ديوان املري. مطابع الدوح 2

 حس نت: حل قت. حلاها: مجع حلية. جوايت: أحذية. اخلنافس: الشعر أمام األجن 3

 111. د.ت. ص 1. مطابع قطر الوطنية. الدوحة.قطر. ط1احلبايب، حامد: ديوان احلبايب. ج 4
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وكذلك يف  ،التغريات االجتماعية تفرض تبدال يف الرؤية واملواقف واملفاهيم"حيث أن  ،بدال عنه الفخر ابلوطن ومدح احلاكم
 فاألديب ينغرس يف جمتمعه ويتناول ما يقلقه.  1""...األشكال واللغة

ن الشكل السائد ال أإ، ء القصيدة النبطية األوىله لقصائد ه على شكل بناعلى الرغم من أن البعض حافظ يف بعض أبنيت    
وظفت الشكل  النماجج اليتأما ، وقلت كذلك األلفية حنوها .وقلت شعر الردايت، بدا يتخّلى عن املقدمات واخلواتيم القصائد

 :أو ابألصح حاولت احملافظة عليه ما يلي، القدمي

 :2وقد وّظف جكر هللا بداية يف مطلع قصيدة له، مايقة احلبايبقول الشاعر حامد بن        

 ســــــــــــــر اي قلم خط التمــــاثيــــل يف احلــــال 
                                

 

 ابســـــــــــــــم الــكــرمي الــلــي عــزيــز ٍ جــاللـــــــه 
 

 
 رب الـعـبـــــــاد الـلـي على اخللق متعـــــــال 

                                
 منشــــــــــــــي الســــــــــــــحــاب ووامر ه يف خيــالــه 

 
 

 

 3:والفاء من ألفية له، ونذكر مثاال حلريف الغني، فإنه يوظف األلفية يف إحدى قصائد ه، أما منصور بن حوابن

 واجلفن ســــــــــــــهران، الغني غــــــاب النجم 
                                 

 ســــــــــــــلهمـــت ابلنوم عني ابن حوابن مـــا 
 

 
 والفا فهمت ان طارد العشـــــــق خســـــــران  

                            
 كنه ســـــــــــــكران ايتيك لو هو صـــــــــــــاحيٍ  

 
 

عند لنبطي ا واألمة اإلسالمية مضامني الشعر، المست القضااي القومية، واالنفتاح على العامل اخلارجي، يف مرحلة التحديث   
ى قصائد إج يقول يف إحد، األسود املري عبد هللافكانت موضوع ديوان زمان الصمت للشاعر املرحوم حممد بن ، البعض منهم

 :4له

 لوعــة احلرمــان يف الشــــــــــــــعــب الشــــــــــــــريــد 
                                   

 دمــــــعـــــــٍة جتــــــري عــــــلــــــى خـــــــد الــــــزمـــــــان 
 

 
 وانتحاب ضــــــــــلوع صــــــــــدر أم الشــــــــــهيد  

                               
 صـــــــــــــــورٍة ظــمـــــــأى عــلــى كــف املــكـــــــان 
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 وارتعــــاشـــــــــــــــــة خوف يف الطفــــل الطريــــد 
                                 

 ترجى هلــــــا ملســــــــــــــــــــة حنــــــانصــــــــــــــرخــــــٍة  
 

 

جربة يالزم الشاعر فهي حالة ال ترتبط بزمن بقدر ما ترتبط بت، بوصفه موضوعاوالغزل العفيف ، واستمرت الوجدانيات    
طول السهر و ، وال مهوم الصدر، فلم يعد للطري وجود الستثارة الشاعر، أننا جند الدخول املباشر دون مقدمات غري، إنسانية

مثال هذا قول الشاعر  ومن، الشاعر قصيدته الغزلية. فالشاعر له دخوله املباشر ولغته السهلة لينقل لنا موضوعهسبب إلنشاد 
 1 :فاحل العجالن اهلاجري مفتتحا قصيدته

 اي زين مــــــا ترحم عليــــــٍل و مصــــــــــــــيوب 
                                                          

ـــــــه عالجـــــــه   عـــــــّدى ثالث ســــــــــــــنني اتي
   

 

 
 دامي حزين النفس والــــــدمع مســــــــــــــلوب 

                              
 بـــني الـــبشــــــــــــــــر اي هـــيـــــــه زاد احنـــراجـــــــه 

 
 

بـــتـــين اي زيـــن مـــن غـــري مـــــــاجـــوب   عـــــــذ 
                                 

ر الزجـــاجـــة  رت قليب مثـــل كســــــــــــــْ  كســــــــــــــّ
 

 

من ، ليج العريبدخول تيار القصيدة احلرة يف اخل، شهد منتصف الثمانينيات ومرحلة التسعينيات من القرن العشرين امليالدي   
 2"...وانيف صقر وسليمان املانع، ومسفر الدوسري، وفهد عافت، رّواد مدرسة التجديد كما عند بدر بن عبداحملسن"خالل 

لقصيدة لى قالب امع بقائهم أيضا ع، وشعر نثر، فحاول بعض الشعراء يف قطر كتابة القصيدة النبطية احلرة من شعر تفعيلة
من دى قصائدها ويف إح، "صدى احلرمان"وقد مّثل جلك يف منتصف الثمانينيات وما يليها الشاعرة تليلة املهندي ، العمودية

 :3الشعر احلر تقول 

 .ما قلت لك.صديقيت

 إن الليايل املظلمة

 تضحك على

 جرح الصدى

                                                           

 21م. ص 1414. 1اهلاجري، فاحل: ديوان آهات حترتق. املطبعة األهلية. الدوحة.قطر. ط 1

 21م، ص 2114الظفريي، حممد: الشعر رجل والقصيدة امرأة. مقاالت ورؤى يف الشعر الشعيب. حفر الباطن. السعودية. د.ط.  2

 2م.ص 1445. د.ن. الدوحة.قطر. د.ط.صدى احلرمان: ديوان رحلة أايمي 3
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 .عاملك البعيد.وأنت يف

 صديقيت ما قلت لك

 من يوم اخلفين الوعد

 ألحزاين وأان رجعت

 والوقت جاّلد وعبيد

فالشعر يف  ،ولكنها التزال حتتفظ ابلنـ ف س الوجداين الذي الزم شعرها، كتبت أيضا القصيدة العمودية،  والشاعرة نفسها   
القصيدة ا أكثر من األان اجلمعية اليت كانت تتميز هب، مرحلة الثمانينات وما بعدها يف أغلبه يعرب عن جاتية الشاعر اإلنسان

 :1رمان أيضا قوهلا ابلقالب العموديومن شعر صدى احل .التقليدية القدمية

 ــــياداتـمع منـجتاهل صرخيت وارحل واتس   يـوقـلـــعـض مــال يف نبــلم الغــة لو جبل حـــانــمأ 
 
 
 
 
 
 

 
 أمانة اي البعيد إنسى دموٍع عذّ بت موقي 

                      
 نسيان طيفك وسط دمعايتنسيتك وانسكب  

، صوحافظوا على موضوعات تقليدية مثل وصف الطري والقن، فكانت ترتاوح بني الوجدانية الذاتية اترة، أما موضوعاهتم   
كما شهدت اجلرائد ما يعرف ابملساجالت بني الشعراء الشباب حتت عنوان ،  ومناسبة عيد االستقالل وحنوها، الغزل، واملدح

لكنها ختّلت عن بناء قصيدة الرداّيت اليت كان هلا بناؤها اخلاص الذي يلتزم به الشعراء كبار السن يف املرحلة ، "صوت وصدى "
 التقليدية.

لكنه حافظ و ، والقصـــيدة احلرة، جند شـــعر فهد املرســـل الذي كتب القصـــيدة العمودية، من وماجج قصـــائد شـــعراء هذ ه املرحلة   
 :2فمن أشعار ه ، وابتعد عن املباشرة الواضحة، البوح الوجداينجات ، بشكل كبري عن اللغة السهلة

 السرير

                                                           

 21صدى احلرمان: ديوان رحلة أايمي. ص  1

 12ص  د.ط... د.ناملرسل، فهد: تراث السريك 2
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 الفندق القابع ورا اجلسر

 السما غيمة كبرية

 والبشر متفاوتني

 الساعة أربع

 واهلدوء أضخم من املعتاد

 يف الغرفة الصغرية

 وين أروح وليه ؟

 :1قولهولكن بقالب الشعر العمودي ، ومن شعر ه الذي حافظ فيه على نفس اللغة

ــــــذة وهتــــــْ   ــــــاف  داتلطم الريح صــــــــــــــــــــدر الن
                                 

 ويســـــــــــــتمر الضـــــــــــــجيج بداخلي ما حييد 
 

 
ـــاٍك يرد الصـــــــــــــــــدى   كن هـــالكون شــــــــــــــب

                                   
 يكســــــــــــــر الريح لكن مــــــا منعهــــــا تزيــــــد 

 
 

 اي الشـــــــبابيك ضـــــــيعيت زجاجك ســـــــدى 
                              

 الريح مترح يف بيوت القصــــــــــــــيد شــــــــــــــويف 
 

 

ألنه  ،ومل حيدثنا عقله املرتبط ابلواقع اجملرد املادي، ووجدانه، هي جات الشاعر الداخلية"فمن املالحظ هنا أن من حيّدثنا    
إج طغت  ،آلت إليه عملية التحديث وانعكاساهتا على الفرد يف اجملتمع وقد تكون هذ ه نتيجة طبيعية ملا. 2"ممتزج بذاته اخلاصة

 الفردية على اجلماعية.

                                                           

 2املرسل، فهد: تراث السريك ، ص  1

 172احلسن، غسان: الشعر النبطي وشعر الفصحى تراث واحد. ص    2

ة منها شعر النبطي على كل األشعار العمودية العامية ، والبعض يطلق على األشعار القدمي، فالبعض يطلق مسمى اليف منطقة اخلليج *اليزال الشعر امللحون يف رأيي يعاين من فوضى مصطلحات
 مسمى شعر نبطي، واألشعار اجلديدة يف مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين وما بعدها شعر عامي ، أو شعر شعيب.
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ا حتوال طبيعيا ههل ميكن عدّ ، املكتوبة ابلعامية-أعين قصيدة الشعر احلر –وتستوقفنا هنا القصيدة جات الشكل اجلديد     
 ؟ وكيف يـ ْنظر إليها؟*بل شعر شعيب، للقصيدة النبطية؟ أم هي ليست قصيدة نبطية

لقصيدة النبطية حيث شهدت ا، إىل الربع األخري من القرن العشرين"يدية استمرت يرى البعض أن القصيدة النبطية التقل    
، 1"دةجتعل من الصعب إطالق الشعر النبطي على هذ ه القصي، حتوالت جذرية؛ على مستوى التجربة وعلى مستوى التعبري

آاثرها على احلياة  قة اخلليج واليت انعكستوهذا الربع األخري املشار إليه هو بداية التحديث املدين اقتصاداي واجتماعيا يف منط
شعر النبطي؟ وجتددت الصور. لكن هل حيّق لنا توقيف حركة ال، واألساليب، فتغريت املوضوعات، الثقافية ومنها الشعر النبطي
إنه كائن " ونرفض ما يستجّد له ؟! أمل حيدث األمر نفسه مع القصيدة الفصيحة؟ الشعر ديناميكي، حبيث نقبل صور ه التقليدية

ألّن احلركة سلوك طبيعي يف كل شيء. وعلى الرغم  2"ال عنصر اثبت، ومتنوع ومشروع حيوي مستمر إىل األمام، حّي متطّور
ت تشكل تيارا ضعيفا مازال"إال أن التحديث بصورة القصيدة احلرة والنثرية ، من إمياننا ابلتطور والتجديد احلاصل يف احلياة عامة

والدليل أن البعض منهم يكتب القصيدة العمودية جبوار قصيدة التفعيلة ، 3"خجل على ألسنة بعض الشعراءمتوانيا جيري يف 
 على حنو ما رأينا. والبعض اآلخر وهم كثر مل يستجب هلذا التجديد أصال.

. فإن البقاء يف 4جديدتوقطب التغيري وال، ّن القصيدة النبطية تكون بني قطبني: قطب احملافظة والتقليدإهنا ميكن القول      
يؤدي ابلشاعر  أما التوجه إىل قطب التجديد بشكل كبري سوف، صف احملافظة والتقليدية يبقي الشاعر يف دائرة الشعر النبطي

دون أن  5"لعامياوأصوله ومستعمال لغته العامية وسيدخل بطريقة تلقائية يف نطاق الشعر ، يشذ  عن تقاليد الشعر النبطي"أن 
 حيث سيبقى الشعر النبطي له موقعه وشعراؤ ه.، حتويل القصيدة النبطية ابلكامل إىل عاميةيستطيع 

                                                           

 111العجمي، مرسل: النخلة واجلمل. ص  1

 227الظفريي، حممد: الشعر رجل والقصيدة امرأة، ص  2

 1111. ص 2احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج. ج 3

 1112املرجع نفسه، ص  4

 1112.ص 2احلسن، غسان: الشعر النبطي يف اخلليج العريب.ج 5
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والذي أيضا كان  ،العبد هللاومن الشعراء الذين اشتهروا يف هذ ه املرحلة الزمنية مرحلة التسعينيات الشاعر جاسم بن مهام    
 إلنتاج.افجاء الشعر جاتيا يف موضوعه يف معظم  ؛إج طغت الوجدانيات على شعرهم ،شعر ه ال خيتلف عن بقية شعراء جيله

 :1الثالثةاألبيات هذ ه  العبد هللامهام  مومن وجدانيات الشاعر جاس

 جاك الليـــــــل وأوجـــــــاعيجكرتين الليـــــــل،  
                            

اعـــــــةيــــوم األ   مـــــــاين حبــــر والــــعــــني طــــمـــــــّ
 

 
 واعــيتــغــفــى عــيــونـــــــه وهــو يف داخــلــي  

                              
 كن افرتقنـا ثالث ســــــــــــــنني من ســــــــــــــاعة 

 
 

 يطري عليك الســـــــهر يوم الســـــــهر راعي 
                         

 يوم أنـت اتمر وأقول الســــــــــــــمع والطـاعة 
 

 

ومن توظيفه  ،إوما تنبع من خيال الشاعر "ينتج عالقة مستحدثة بني الكلمات فهي ، نالحظ أن الشاعر يف هذ ه املرحلة  
لقد أصبح للغة عند الشاعر وظيفة أخرى غري أداء معانيها احملدودة ، لتؤدي معاين جديدة من خالل عالقات جديدة، للكلمات

 . واليت تتفق مع متطلبات النزعة الذاتية عند الشاعر اإلنسان.2"إهنا وظيفة اإلحياء والرمز، يف القاموس

عن الرجل  الذي يتحدث، مثل ما جند عن مسفر دواس احلبايب، دية بناء ومضموانيف حني التزم البعض القصيدة العمو     
 :3ويف جلك يقول مسفر احلبايب، طيب األصل مهما تغرّي الزمن

 مـــثـــــــل طـــلـــعـــــــة كـــرا لـــلـــمـــواقـــف دروبٍ  
                                

 مـــــــا طـــلـــعـــهـــــــا وريب كـــود مـــنـــهـــو قـــويّ  
 

 
 اندٍر ال زمهـــــــــتـــــــــه قـــــــــال مـــــــــاجا تـــــــــرى 

                                   
 4ويـعـتزي بـــــــه خويّ  يـعـتـزي بـــــــه رفـيـق 

 
 

 :5حني يقول، وال خيتلف عن هؤالء الشاعر جهز بن سيف العتييب  

  مدري وحشة غيابك، أسهرين اجلرح  البارحة يف غيابك ما غفت عيين       

                                                           

يخ الدخول اخلميس اتر  https://www.youtube.com/watch?v=pb1F8Fs6IF0ن الفضائية .م، قناة الراي2112ديسمرب  3برانمج جزالة ، الشاعر جاسم حممد مهام.حلقة  1
 2119فرباير  23

 1171. ص 2احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج.ج 2

 م2117فرباير  21اتريخ الدخول اخلميس   https://www.youtube.com/watch?v=QyEBo01QtXY الفضائية.م، قناة الراين  2111يونيو  22برانمج جزالة، حلقة  3

 كرا: جبل يربط بني الطائف ومكة يف اململكة العربية السعودية. كود: غري. الزمهته: طلبت جندته.، يعتزي به: ينادي ابمسه 4

 م 2117فرباير  21اتريخ الدخول:اخلميس   ews.php?cat=3&id=2228http://www.alapn.com/ar/nلقاء مع الشاعر جهز العتييب. موقع وكالة أنباء الشعر: 5

https://www.youtube.com/watch?v=pb1F8Fs6IF0
https://www.youtube.com/watch?v=QyEBo01QtXY
http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=2228
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  1البطا جا بك نوأثر احلنني القدمي مْ       وأنت انسيين، أان أحسب إين نسيتك 

األمر الذي  ،فأغلب إنتاجاهتم كانت على صفحات اجلرائد، قلة الدواوين هلؤالء الشعراء الشباب :يلحظ على هذ ه املرحلة   
 .ة الزمنيةتتخللها صعوابت. وقد تضيع تلك التجارب اليت مّيزت هذ ه املرحلع ورصد وحتليل إنتاجهم ودراستها جيعل عملية مج

سعينات مشاركات هلؤالء الشعراء مع مهرجاانت دول جملس التعاون اخلليجي. كما كانت هناك جتربة غناء وشهدت مرحلة الت
وأشهرها ، صائدكما غ نّيت الكثري من الق،  حيث اجته البعض إىل كتابة القصيدة األغنية مثل صقر الكعيب واليزال، القصيدة

، "سحابعانقي هام ال "و، "قصيدة هّلي برد واستمطري انر ابرود"مثل ، القصائد الوطنية للشاعر فاحل العجالن اهلاجري
بروز أمساء شواعر نسائية ولكن حتت ستار االسم املستعار؛ وجلك مراعاة للعادات والتقاليد اليت أيضا  نلحظ". هبوب العز"و

، و نواعس دامعة، صدى احلرمانو ، 2وربوع الشوق، ورموز، بنت الشمال، الشيماء :من هذ ه األمساء .متنع التصريح ابسم الفتاة
ت فظهرت املنتداي، تقدما سريعا يف وسائل اإلعالم واالتصال كذلك  شهدت هذ ه األلفية 3، ومي األحبايبورموز، والفارسة

ومن هذ ه  ،والذين كانت هلم التجارب األوىل يف الشعر، وكانت هناك منتدايت مشهورة شارك فيها شعراء قطر، اإللكرتونية
انب الربامج اإلجاعية إىل ج، وغريها من املنتدايت، ومنتدى شظااي أدبية، ومنتدى النداوي، منتدى املرقاب :إللكرتونيةاملنتدايت ا
انمج ظهرت برامج تلفزيونية عنيت إبظهار التجارب الشبابية من خالل املسابقات وقد بدأت برب ، والربامج التلفزيونية، السابقة

كما ،  ةبرانمج شاعر املليون يف أبوظيب والذي شهد مشاركات من شعراء قطر يف سنواته املتعاقب مث، درب الليوان يف تلفزيون قطر
رّكزت تلك  ،ومها قنااتن فضائيتان خليجيتان، والصحراء، ظهرت القنوات الفضائية املتخصصة ابلشعر الشعيب مثل الواحة

 ن أمساء الشعراء. الكثري م ضمّ الساحة الشعرية ت تصار  حبيث، الوسائل اإلعالمية املختلفة على استقطاب الشعراء والشواعر

قد متيزت  لثالثة*ا فإن القصـــــيدة النبطية يف األلفية، وإجا كانت مرحلة التســـــعينيات املاضـــــية قد متيزت بغناء القصـــــيدة النبطية   
أيضـــــا مبا اء القصـــــيدة من األلفية وهو غنواألمر الثاين ظهر يف العقد الثاين ، أبمرين أوهلا ظهور الديوان الصـــــويت يف بداية األلفية

ي وقد تضــــاف له املوســــيقى أحياان. غري أن االنفجار الفضــــائ، وهو غناء ابلصــــوت فقط، يعرف بلون من الغناء ي ســــّمى الشــــّلة
لنشر املساحة احلرة  للشاعر أعطت، شـاتوالسـناب ، واالنسـتغرام، توتريالكبري والذي متّثل بظهور وسـائط امليداي اجلديدة مثل 

                                                           

 أحسب: أظن، أثر: إج بـ، البطا: البطء، جا بك: أتى بك  مدري: ال أدري1

 م2111مارس 1أشار إليها الشاعر املشرف حممد بن إبراهيم الشاعر  على صفحات الشعبية آنذاك، عرب تواصل الفيس بوك يف اتريخ السبت   2
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  وبشــكل، ألوقاتاوأصــبح املتلقي يســمع الشــعر يف كل ، فظهرت الكثري من األمساء الشــعرية الشــابة، شــرطإنتاجه دون قيد أو 
 .الوسائل التواصلية عدد أبيات القصيدة لتناسب مع ومط هذ ه كما أثّر يف،  كبري

، املوضوعملباشر يف الدخول ا، احلفاظ على البناء العمودي :بسمات منهاكذلك،  يف األلفية الثالثةالقصيدة النبطية  تات سم   
ض اآلخر عيف حني حافظ الب، جديدةحاول البعض من الشعراء توظيف صور شعرية  قصر القصيدة.، اللغة السهلة الواضحة
قصيدة التقليدية للبعض اخلصائص البنائية اليت كانت تتميز هبا ا أْن رجعبل زاد لدى البعض  التقليدية.على الصور الشعرية 

يف حني كانت  سلم.و وهناايت القصيدة اليت تتميز ابحلمد   والصالة على النيب صلى هللا عليه  وبداايت، الرداّيت مثل، األوىل
، الغزل :وبقيت املوضوعات الشعرية تتناول املوضوعات نفسها مثل السهلة.واللغة ، ابملباشرةأغلب األشعار تتميز كما قلنا 

يف  أو-ابلصقوريد بطولة ص –وقصائد يف املناسبات مثل القاليل ، وقصائد وطنية مبناسبة اليوم الوطين، الوجدانيات، واملدح
  .وقضااي اجتماعية عامة، النصح ونقل جتارب جاتية

 :1هللا النصر قول الشاعر عبد، من املباشرة واتباع هنج القدماء يف بداية القصيدة  

 انقيف اي حســـــني هاض القلب وابدعت 
                       

دهـــــــا بشـــــــــــــــــــــاير وترويح   ك أســــــــــــــنـــــــّ   ميـــــــّ

 
 

 هيــــل قبــــل الفجر ابنأّول عليــــك ســــــــــــــْ  
                         

 2فيحعـقـــــــب الســــــــــــــمـوم وجارايت الـلوا 
 

 

م بني الشاعرين 2112لك هذ ه اجملاراة اليت جرت عام ذك،  وسلك مسلكهم، ومن اتباع أسلوب القدماء من شعراء النبط   
 :3فيبدأ الكبيسي بقوله ، وأمحد بن معالي الكبيسي، عبدهللا النصر

 دارٍس وكــــــئــــــيـــــــبداٍر  عـــــلــــــى رســـــــــــــــــــم 
                               

ــــباوقفــــت أســــــــــــــ   لــــه والــــدموع ســــــــــــــكي
 

 
 وأانشـــــــــــد الثرى، مسأطوي شـــــــــــريط األ 

                         
ي أالقـــــــي لـــــــلســـــــــــــــــــــؤال جمـــــــيـــــــب   عـــــــلـــــــّ

 
 

 وقـــــفـــــــت أبطـــــالل املـــــنـــــــازل فـــــلـــــم أرى 
                               

 وال رد الــــــــكــــــــالم مــــــــثــــــــيــــــــب جــــــــوابٍ  
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 :1هللا النصر يرد عليه الشاعر عبد

ـــــيـــــــب  ـــــلـــــي جيـــــر قـــــن  هـــــال مـــــرحـــــبـــــــا ابل
                                

 على ســـــــــــــــالف الــذكرى عرا ه مشــــــــــــــيــب 
 

 

 
 غـزيـر يـثـري اإلعجـــــــاب مزملــــــــه أديـــــــبٍ  

                           
 2يقّلط لــــــك املعىن كنضــــــــــــــح جليــــــب  

 
 

كر مدحا للمرسل إليه يذ ، يرسلها، ففي قصيدة مشاكاة له، ماء الشاعر شبيب بن عرار النعيميويتبعهما يف اتباع هنج القد   
  :3حيث يقول شبيب النعيمي، هللا النصر وهو هنا الشاعر عبد

 منصــــــــــــــاك  حممود اخلصــــــــــــــايل واألطباع 
                            

 رجـــــل الوفـــــا والطيـــــب مكرم ضــــــــــــــيوفـــــه 
 

 
ـــبـــــــاع   مســـح احملـــيـــــــا بـــن نصــــــــــــــــر وايف ال

                                
عـــــروفـــــــهلـــــــ  ـــــرجـــــــال مـــــْ  ه مســـــعـــــــٍة بـــــني ال

 
 

 :4عند الشاعر مبارك اخلليفة فيقول، ويظهر التأكيد على موضوع  األصل الطيب رغم تغري الزمن  

 تعّلم اي زمان العوملة كانك قصــــري شــــبور  
                        

 ترى التــاريخ وايف مــا يزعزع قيمــة أبطــالــه 
 

 
 وعيال الصـــــقور، مادام الصـــــقور صـــــقور 

       صقور            
 زالت جتّدد مسعة الشـــايب من عياله فما 

 
 

وع الشاعر بطي املوضحيث يتناول هذا ، والتوجه  ، ومن املوضوعات أيضا اليت استمّر الشعراء يف طرقها موضوع احلياة   
 :5مسفر احلبايب يف إحدى قصائد ه

 اي  اي من فيــــك يشــــــــــــــخص بصــــــــــــــران  
                              

 وخنضــــــــــــــع وخنشــــــــــــــع لــــك ونرفع يــــدينــــا 
 

 
 إليا اختصــــــــــــران العلم وإن ما اختصــــــــــــران 

                           

 

 تـــعـــلـــم مبـــــــا حنـــكـــي ومـــــــا ال حـــكـــيـــنـــــــا 
 

 
 اقـــتصــــــــــــــــرانعــلـــى الـــعـــلـــوم الـــيت تـــفـــيـــــــد  

                                
 اي هللا على الـــدرب الصــــــــــــــحيح اهتـــدينـــا 
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 ألعداد جودك والفضــــــــــــــل ما حصــــــــــــــران  
                           

 تــعــطــي ومــن مـــــــّدات جــودك عــطــيــنـــــــا 
 

 

الشاعر حممد بن  وبيظهر أسل، الذي ال خيتفي وجلك الرتباطه بتجارب إنسانية، يف العواطف يتجدد موضوع الغزل العفيف  
 :1فمن شعر ه، وألفاظه السهلة، فطيس املري الذي يتميز أبسلوبه ابملباشرة

 فـوق الـغـال مـــــــا هو بـــــــدونمـن غـال ه  
                               

 وحـكـــــــا ه مسـعـــــــك جيربك ابرخـــــــاك لــــــــه 
 

 
 وّدك حتـــطـــــــه يف الـــعـــيـــون مـــن الـــعـــيـــون 

                                 
ط على رمضــــــــــــــا    الثّرى مينـاك لهوتبســــــــــــــ 

 
 

ه من الشــــــــــــــمس يف ظــــل اجلفون   وتظلــــّ
                              

اك لـــــــه    2وال ميـــّر إجنـــــــه ســــــــــــــــوى لـــبـــــــّ
 

 

 3حيث يقول الشاعر محد الربيدي: ، لفية مهوم النفسومن املوضوعات اليت تطّرق هلا الشاعر يف هذ ه األ

 أان دخيلــك اي وفــا قليب.. تســــــــــــــــافر يب بعيــد  
                      

 طموحــــك الراّبن.. وجروحــــك بقليب األمتعــــة 
 

 

 وجه الزمن ما عاد يغري.. وانقفل ابب الربيد  
                  

 وانتــه وفــاي اللي لو أخــدع دنييت مــا أخــدعــه 
 

 
 ال صارت الدعوى مصاحل والوفا، كم يف الرصيد 

                
 مجيع األشـــــــــرعةانو  الســـــــــفر مي األمل.. وافرد  

 
 

 

 :4حني تنشد هذ ه األبيات، مشاعرها وأحاسيسها لآلخر "آية حرف" وتبّث الشاعرة العنود آل اثين

 يف خـــــــافقي أشــــــــــــــوف االحالم غرقـــــــا 
                                  

اق   يف غـــبـــــــٍة لـــلـــوجـــــــد أبعـــمـــــــاق خـــفـــــــّ
 

 
 ويف انظري تلقى بـــــــه الشــــــــــــــوق برقـــــــا  

                                  
 ال شــــــــفتين شــــــــفت اهلوى بني األحداق 

 
 

 وأنـــــــت حــرقـــــــا أنـــــــت بــفــؤداي غــيــمـــــــةٍ  
                                   

 فـــــرحـــــــة وحـــــزن وجكـــــرايٍت وأشـــــــــــــــــــواق 
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حيث يقول حممد  ،واصل احلديثة عن التواصل املباشرانشغال الناس بوسائل الت :ّرق البعض ملوضوعات اجتماعية مثلكما تط
 :1بن فطيس املري

 الـتـواصـــــــــــــــــــــل االجتمـــــــاعي مـــــــا نفعنـــــــا  
                                   

 هـــــو خـــــراب اجملـــــتـــــمـــــع ابب املـــــهـــــــازل 
 

 
 التواصـــــــــــــــــــــل االجتمـــــــاعي مـــــــا مجعنــــــــا  

                                   
 حـــــط بـــــني أقـــــطـــــــاران مـــــثـــــــل الـــــعـــــوازل 

 
 

 يف عجـــــــاج العوملـــــــة والنـــــــت ضــــــــــــــعنـــــــا  
                                   

 2مـــــــا عـــــــاد تبغي كون هـــــــازل والعرب 
 

 

 :3ر مبارك اخلليفة هذ ه احلال بقولهيصف الشاع، واالستدانة من البنوك، وصعوبة العيش، ومن ظروف احلياة

 عشــــــــــــــنـــــا وشــــــــــــــفنـــــا يف احليـــــاة األمرّين 
                                   

 والوقــــــــــت ىخــــــــــذ منــــــــــه حــــــــــىّت خــــــــــذاان 
 

 
 نـكـــــــافـح ظـروفـــــــه مـن ْيســـــــــــــــــــــار ومْيني 

                                   
طــــــــاولــــــــه حــــــــىّت لــــــــو انــــــــه حيــــــــداان   ونــــــــْ

 
 

يــن  يــن ابلـــــــد   مــن الــبــنــوك جنـــــــدول الـــــــد 
                                

ــــــد اللي بفضــــــــــــــلــــــه عطــــــاان   4والرزق عن
 

 

يما يف وال س حيث كان للشعراء والشواعر مشاركاهتم الشعرية، الوطن كذلك كان من املوضوعات احلاضرة بشكل ملفت  
 .احتفاالت دولة قطر ابليوم الوطين والذي يصادف الثامن عشر من ديسمرب من كل عام

 :5مشاعر قصيدهتا بقوهلا "ات النخيلانكسار "ويف هذا املوضوع تبّث الشاعرة ظبية غامن املهندي 

  6بقعا لنا عن انهباعون وجرا ال كّشرت                   متيم والوالد محد نفخر هبم يف كل جيل        
 اوببقى على عهود الوالء لني اندفن برتاهب                                  وأان قطرية من بالٍد ما تعرف املستحيل        
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   ومشـــــــــــــــي على هنج الوفــا عن العــدالــة مــا وميــل 
                      

 وعيـــالنـــا قول وفعـــل تفـــدي قطر برقـــاهبـــا 
 

 

 : 1إبحدى قصائدها واليت مطلعها، "نون املعاين"الشاعرة نورة املري تشارك ، أيضاويف حّب الوطن 

 اي دار عـيـــــــدش يـبهج القلـــــــب والروح 
                               

 بـــــنـــــــت اثين تســــــــــــــــــتـــــــاهــــلـــــني اخلــــري اي 
 

 
ا جـنودش للبلـــــــد درع وصــــــــــــــروح   حـنـــــــّ

                                
 ونــبـــيـــع جلـــلــش كـــــــل قـــــــاصــــــــــــــــي وداين 

 
 

 إىل ورْدان يـــــبـــــطـــــي الـــــــدم مســـــــــــــــــــفـــــوح 
                                    

 

ــــني الــــعـــــــدو يــــزبــــن عــــلــــيــــنـــــــا يــــعـــــــاين   ل
 

 

وهي معان  .حالدم مسفو ، نبيع جللش، حنا جنودش :ونالحظ هنا كيف تتجه الشاعرة نورة املري لتوظيف لغة القوة مثل    
 عادة ما يلتزم هبا الشاعر عند الفخر وإظهار قوة قبيلته أو وطنه الذي ينتمي إليه.

كانت  ،من خالل ما مّت الوقوف عليه من مدوانت، النبطية يف قطر إن القصيدةميكن االطمئنان بعد هذا العرض إىل القول     
تسجيل األحداث  :ربزت مواضيع الشعر النبطي من البيئة نفسها مثلف، أكثر استجابة للواقع واحلياة املعاشة بظروفها ووقائعها

وما صاحبها ممن نكسات وتغريات دفعت الناس للعمل خارج الوطن يف آرامكو ، إىل متثل معاانة الغوص على اللؤلؤ، واحلروب
، األخيلة من الواقعوجاءت الصور و  .أو االنتقال لشركات النفط والعمل فيها، ة العربية السعوديةلكيف املنطقة الشرقية يف املم

فإن املرأة الشاعرة،  أما ،فكانت القصيدة النبطية يف مرحلة الغوص على اللؤلؤ تتميز بتقليدية واملوضوعات احلياتية اليومية
مج  ع وما  ،فلم تكن هناك مدوانت كثرية مج  عت حوهلا، حضورها يف مرحلة الغوص على اللؤلؤ مل يكن ابرزا يف الشعر النبطي

ت تعيشه مما يدّلل على طبيعة اجملتمع القبلي احملافظ الذي كان، للحكم النقدي عليها -يف تقديري –ال ترقى ، هو مقطوعات
 ،قطر آنذاك

ح اجملال ليتأثر الش، وتقدم وسائل اإلعالم والتعليم، أما يف عصر التحديث عصر مرحلة ما بعد النفط        عر  ببعض هذ ه أ فس 
وتتناول موضوعات  ،وكلماهتا أكثر وضوحا، فصارت القصيدة تدخل يف املباشرة، اليت صارت من واقع احلياة املعاشةاملتغريات 
عد اجلماعية هي السمة ومل ت، فتطرق الشاعر لقضااي قومية عربية وإسالمية، فلم تعد احلياة هي حياة الرقعة اجلغرافية، حياتية
 قصائد الشعراء. فحّلت الذاتية والوجدانية يف، السائدة

د أتثر هبا بعض وق، دخول القصيدة العامية احلرة، شهد منتصف الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين امليالدي     
لنبطية بشكلها وهذا يعين أن القصيدة ا، فيما   تكن لتلحظ أو تستمر بشكل كبريولكنها مل، راء على حنو ما رأينا سابقاالشع
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ضمون ال القالب يد يف املمع حماوالت التجد، حتتفظ بدرجة من القوة والتماسك بفعل سواد كبري من الشعراء التزال، العمودي
 البنائي، وكتبت الشاعرة قصائدها ابسم مستعار.

، قد شهدت حضورا مكثفا من األمساء الشعرية الشابة، وبرزت املرأة الشاعرة ابمسها احلقيقي ، يف حني كانت األلفية الثالثة   
، بقيت القصيدة النبطية يف شكلها العمودي، وأوزاهنا التقليدية ، ولكن يظهر االختالف يف امسها املستعار معاإىل جانب 

فهناك من  ومفهومة عند مجيع املتلقني تقريبا، أما الصور الفنية ،جاءت املفردة أكثر سهولة  والصورة الفنية واملوضوع .املفردة 
موض ، وهناك من حاول أن تكون صور ه الفنية تتجه للغوعالقات املنطقية استمّر على الصور املباشرة والتشبيهات البارزة

بات وطنية مثل تية، أو مناسكان يدور حول موضوعات جاوضوع عند شعراء األلفية الثانية  التشكيلية يف الصور. يف حني املو 
لة نالحظ تفاوت يف هذ ه املرح -ويف تقديري -اليوم الوطين، وأيضا شهدت املرحلة عودة شعر الرداّيت عند البعض ال اجلميع، 

يف أساليب الشعراء ، مما جيعل املتلقي يشعر أن القصيدة النبطية ليست واحدة عند اجلميع ، بل هناك ما ميكن أن يطلق عليه 
 دة عامية ، أكثر من قصيدة نبطية والعكس صحيح.قصي

 .سرية شعرية العفيشةشاعر عمري بن راشد : الاملبحث الثاين

ه وما مكانت ؟العفيشة على وجه التحديدملاجا عمري بن راشد ، ؟العفيشةمن هو عمري بن راشد  :يظهر السؤال امللح هنا    
 وع الدراسة معا؟وموض، الشعرية عينة مناسبة للشعر النبطي يف قطر ؟ وهل حتقق مدونتهالشعرية وما هي روافد ه الفكرية

  .م1291عام  حنوو ل د يف هناية القرن التاسع عشر  هو الشاعر عمري بن راشد بن حممد آل شهوان اهلاجري. امسه وحياته:-أ
ن اثنية الشاعر حممد بن راشد ب وخاله، وأخو ه ألمه الشاعر محيد بن خرابش املنصوري، العفيشةوالد ه الشاعر راشد بن حممد 

، عفيشة ويدعى الشاعر ابسم ابن، هو لقب للعائلة العفيشةثالثة أبناء. جتدر اإلشارة إىل أن وله ، من اجلرابعة من آل مرة
 ويسمى عمري ابن عفيشة اختصارا.
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لقلة الرعاية الصحية يف املرحلة  نتيجةو ، 1وتنقل بني دول اخلليج طلبا للرزق، مهنة الغوصيف الشاعر عمري بن راشد  اشتغل  
وقد أشار  .3م "1943فكانت إصابته هذ ه "يف حوايل  2أصيب ابلعمى على إثر مرض قدميزمنية اليت عاش فيها الشاعر فقد ال

 وأبساليب متنوعة.، قصيدة يف شعر هيف أكثر من إىل جلك 

 :4حيث قال، مشريا إىل كف بصر ه، بياتفي أحد األف

 ري خارب اجلاماتأال اي  وجودي موت 
                

 5وال فيه للتسراة ليٍت يشبونه 
 

 

 :6وقوله يف موضع آخر من ديوانه

 وال يب قصور إال الشوف وهللا كايفٍ  
  شايف

               

 ولو ما ين بطلق إشكال أان يف وصلكم جمبور 
 

 
  7الشريعة ودونكم دوحة حبورمع عذر                ولكم قليب وعزمي مري أان مكتوف بكتايف 

   
 

تويف رمحه هللا يف النمسا يف عام ، م للعالج1992م وإىل مصر عام 1991سافر إىل لبنان عام و ، جتّول يف جزيرة العرب   
 .يف مبنطقة دخان "الشيبان"م. ودفن يف مقربة 19228

فمدح  "، ين منهمفمدح الكثري ، ابلكثري من حكام وأمراء دول اخلليج العريب العفيشةاتصل الشاعر عمري بن راشد  عالقاته:-ب
، 9"وملوك آل سعود ورثى كثريا منهم مما يدل على عالقته الوطيدة هبم ، وشيوخ آل هنيان، وشيوخ آل خليفة، شيوخ آل اثين
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حلدان بن ، حلصرنهم وعلى سبيل املثال ال اقد تبادل الشعر مع كثري مف، تواصل عمري ابن عفيشة رمحه هللا مع زمالئه الشعراء
فتاة "لسويدي وعوشة بنت خليفة ا، محيد بن خرابش املنصوري، وحممد الفيحاين، صاحل بن سلطان الكواري، صباح الكبيسي

 وهي شاعرة من اإلمارات العربية املتحدة.، 1  "اخلليج

. دّلت أشعار ه على أخالق كرمية دعا إليها وافتخر 2ومتدينا، له داعيا، كان حمبا للخري  أنه ع رف عنه   :وتعامالته، أخالقه -ج
، مري ابن عفيشةعسامهت إحدى قصائد  .مما يدلل على حّبه للخصال احلميدة، والنصائح يف قصائد ه، هبا. كما ظهرت احلكمة

، وإبداء الرأي، قا يف قول احلكما كان شجاع،  وهي مثبتة يف ديوانه، يف إطالق سراح أحد الرجال يف اململكة العربية السعودية
ه تدعو فكانت قصيدت، عندما غادرت عائلة املسند إىل الكويت، حيث قال رأيه أمام احلاكم الشيخ أمحد بن علي آل اثين

 : 3حيث قال يف أبيات منها، احلاكم للتأين يف احلكم واحلفاظ على هذ ه العائلة القطرية الكرمية

ـــــدي   جوال هـــــل النصــــــــــــــحـــــان آالد املهن
               

ــــانــــة من أّول واتيل مــــا   بــــدت منهم خي
 

 
 مر صـــــــــــــــــــــّدق عـــــــدوهمولـكن وايل األ 

              
ه صـــــــــــــــــــــدود ه وهجرانــــــــه   وبـنّي هلـم منـــــــّ

 
 

 فال يســــــــــــــتحق اهلجر اي كـاســــــــــــــب الثنا  
            

لـم ونـعـلـم بـنـكـرانـــــــه  ون الـــــــذي تـ عـْ  4يـ كـ 
 

 

عر عمري ابن عفيشة-د منية اليت امتّد فيها فبحكم املرحلة الز ، إىل شعراء املرحلة التقليديةينتمي الشاعر عمري ابن عفيشة  :ش 
تسم شعر ه فيكون بذلك قد ا، إىل أول اانينيات القرن نفسه ه من أول القرن العشرين امليالديعمر ه حيث كانت مدة حيات
مري بن راشد يل عن الشاعر عق .مالمح القصيدة النبطيةواليت بّينها سابقا عند احلديث عن ، خبصائص شعر تلك املرحلة

وحسن سبكه  سته،وسال، ومجاله، وشهد له معاصرو ه بروعة شعر ه، ابلشعر يف حياة والد ه غنب، شاعر فحل مفّو ه"هو العفيشة:
والعناصر التقليدية يف القصيدة مثل البداية ، القصيدة املطولة :شعر ه من خصائص.5"مكثر أييت ابملطوالت العذبة...، الفين

 ه األنواع قّدمها كل هذ،  / املساجالتوقصائد املشاكاة والرداّيت .والعرائس، األلفية :األبنية اخلاصة يف الشعر  مثل، واخلامتة
جملس التعاون  ربية مثل:إقليمية ع، حملية وخليجية أنه تفاعل مع مستجدات عصر ه فتناول قضااي كما،  عمري ابن عفيشة يف شعر ه
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ضافة إىل موضوعات موهي موضوعات ظهرت بعد التحديث يف اجملتمع لتكون موضوعات  ،والعروبة، فلسطنيقضية ، اخلليجي
 التقليدية.ي الشعر النبط

، ضوعاتفما الوقوف هنا إال أتكيد على تناوله هلذ ه املو ، دون الوقوف الفاحص هلا، وسنعرض هنا جانبا من جتربته الشعرية  
   .وموججا مناسبا للشعر النبطي يف قطر ميثل-تقديري يف-جيعلهمما 

  العفيشةمالمح القصيدة النبطية عند عمري بن راشد  :أوال

 :على النحو التايل العفيشةوميكن رصد مالمح القصيدة عند عمري بن راشد           

 بناء القصيدة النبطية عند عمري بن راشد:-أ

 وضوع القصيدة. أو التخلص مل، سواء يف بناء املقدمة أو اخلامتة، التزم عمري بن راشد بناء القصيدة النبطية التقليدية       

  :1أمثلة بناء املقدمة عند الشاعر جكر احلمد والثناء على هللا سبحانه وتعاىل قولهمن    

ـــــك احلمـــــد اي من خّص طـــــه بقرآنـــــه   ل
                

 الســــــــــــــبيــل وخص ابلطــّب لقمــانــههــدا ه  
 

 
 مــدير الفلــك مــالــك على كــل من ملــك 

             
 تعـــاىل جاللـــه عـــامر الكون ســــــــــــــبحـــانـــه 

 
 

ومع هذا مل يلتزم ابن عفيشة بشكل دائم هبذ ه األبنية فقد دخل يف موضوع بعض قصائد ه مباشرة على حنو ما نرى يف     
 :2إجا جاء يف مقدمتها، للدوحة يف رحلة عالجه ملصرقصيدته اليت قاهلا يف ضوء عدم متكنه من احلجز 

ام   صــــــــــــــــــادتين الغربـــــة كمـــــا البحر حكـــــّ
                      

 كمــا يصــــــــــــــيــد الصــــــــــــــقر راعي احلمــامــة 
 

 
 قّيضـــــــــــــــــت بني اســــــــــــــكنــــدريــــة واإلعالم 

                    
 3بغي اإلقــامـــةأغصــــــــــــــــٍب علّي واال فال  
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   :1حيث يقول، مباشرة يف دخوهلا للموضوعجاءت مقدمته ، ويف قصيدة له عن الصقور

ـــايـــة الصــــــــــــــيـــد    اي أهـــل الولع ابلطري وعن
                 

 نقلـــــــة مع قـــــــب الفحـــــــل يف هيـــــــاجـــــــه 
 

 

ـــــين بـــــــه تـــــراديـــــــد  ريـــــــةمـــــــا   ـــــعـــــت ـــــي ي ـــــل  ال
                          

ــيـــــــل هبــمــتـــــــه واخــتــفـــــــاجـــــــه   2مــثـــــــل اهلــب
 

 

ال توظيفه ومن على سبيل املث، تنوعت أساليب الشاعر يف التخلص إىل موضوع القصيدة األساس إىل جانب هذا ، تنوعت  
  :3ومن أمثلة جلك يف شعر عمري بن راشد قوله، ...وخالف جا، دع جا، وإن قيل من هو :لعبارات مثل

 إن قيـــــــل من هو قلـــــــت جرب املعـــــــاين 
                    

 

 شــــــــــــــهٍم بلغ كـــــــل األطراف صـــــــــــــــيتــــــــه 
 

 
ب املــــعشـــــــــــــــــراين بــــنـــــــدر   األمــــري الــــطــــيـــــــّ

                         
 4قــرٍم ورا مـــــــا اظـــن ّ فـــيـــــــه وهــقـــيـــتـــــــه  

 
 

 :5قوله، ومن التخلص عند ه أيضا

 جا ودن احلــــــــرب واخلــــــــط اي عــــــــراردع  
                

 6ٍم قـــــّل مـــــا جوبنـــــا لـــــهواكتـــــب ســــــــــــــال 
 

 

لصالة على فقد كانت خامتة قصائد ه تنتهي اب، فلم خيتلف عمري ابن عفيشة عن غري ه من شعراء عصر ه، أما خامتة القصائد
 :7ومن أمثله جلك قوله .أو اعتذار الشاعر عن أي خلل يف قصيدته، النيب حممد صلى هللا عليه وسلم

ه   واخلــتــم صـــــــــــــــلــى هللا عــلــى خــري مــلـــــــّ
                   

ـــــــه   ـــــــدنس ب  الطـــــــاهر اللي مـــــــا ينوش ال
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 : 1يقول، وقوله يف موضع آخر

 متـــــــت وبــيــحــوين إجا الــوزن مــقصــــــــــــــــور 
                   

 2واســــــتغفر هللا ال حضــــــت يب حشــــــود ه 
 

 

، حواهلاألسطني و عن فكما يف قصيدته وقد خيتم بتماسك املوضوع  ، املعهودةوقد ال يلتزم الشاعر عمري بن راشد ابخلامتة 
 :3حيث يقول

 والـعـــــــدو مـــــــدحور مكســــــــــــــور اجلنـــــــاح 
                  

 غــبــوننــطــحــنـــــــا مـــــــات وإن جل ّ مْــ إن  
 

 
 وإن خـــــــدعنـــــــا غريهم انل الفضـــــــــــــــــــــاح 

                  
 نــــــــا وهــــــــم ال يــــــــذخــــــــرونواملــــــــفــــــــاز لــــــــْ  

 
 

نية خاصة جند أن الشاعر قد وّظف أب ،فمن مالحظة الديوان، أما األبنية اخلاصة اليت وظّفها الشاعر ابن عفيشة يف شعر ه     
وكانت الرسالة املرس لة البن عفيشة حسب الديوان أكثر من "حيث جاءت اباب خاصا يف ديوانه ، هي: الرداّيت مع الشعراء

وقد  4."ويف هذا إشارة ملكانة الشاعر عند الشعراء الذين يرسلون إليه للبوح مبا يف نفوسهم ، الرسائل اليت ابتدأ هو إبرساهلا
والبناء  ،ومن لوعة احلب. أما البناء الثاين فهو العرائس، نياكانت الرداّيت بينه وبينهم  تدور حول الشكوى من أحوال الد

 وهي قصيدة غزلية.، واحدة وجاءت مروبعة أيضا ألفيةالثالث كان 

 :ب/موضوعات القصيدة النبطية عند ابن عفيشة

ناول املوضوعات تكما ،  من مدح وغزل وفخر وراثء، طرق الشاعر ابن عفيشة املوضوعات التقليدية يف القصيدة العربية      
ته يف وكانت له قصائد يف مواقف مهمة مثل قصيد، ورحالت الصيد ابلصقور، وافتتاح اإلجاعة، اخلاصة مثل عيد االستقالل

وقصائد يف العروبة  ،وله قصائد يف الوطن واترخيه، وكتب يف احلكمة واالستغاثة اب  .رحيل عائلة املسند من قطر إىل الكويت
 من املوضوعات احلياتية. وغريها ، وفلسطني
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وضوعات املثر غري أن أك، أبواهباميكن بكل سهولة مالحظة املوضوعات اليت تناوهلا عمري بن راشد يف الديوان من خالل       
 تداوال يف القصيدة النبطية على العموم. األكثرومها ، املديحالغزل و  اموضع ااعر مهتناوال عند الش

ل إىل األمنية ويتجاوز الواقع ليص، املطلوبةويكّرس الصورة ، املثايلمري بن راشد " ميدح النموجج يف قصيدة املديح جاء ع    
 :2ففي مدحه ألحد األمراء يقول، والعدل، والتمكن، والقوة، الكرمأن يكون عليه املمدوح من صفات  1فريسم ما جيب"

 حممد بن أمحد صـــــاحب الصـــــدق والنقا 
              

 لــــــه ابنــــــت البينــــــات بــــــهبطيــــــب النبــــــا  
 

 
 ب عايل النســــــــــــب شــــــــــــمبّطل مفاليق الن 

                
 ويويف حقوق اجلـــــــار يف امللزمـــــــات بـــــــه 

 
 

 ح الــركـــــــب املــنـــــــاكــيــف ال اقــبــلــواويــ فــرّ  
                     

 خالاي املزاهــــب والروى ايبســـــــــــــــــات بــــه 
 

 
 وملجا الضــــــــــــــعيف وريف من حّد ه النيا 

                
 3من كربت املشــكالت بهمن اهلضــم ال  

 
 

مما يعين  ،وقد مدح الشاعر أمراء وحكام اجلزيرة العربية ومنطقة اخلليج، ويعد شعر املديح أكثر األبواب حجما يف الديوان    
ر وقد سعى الشاع ،بعد تقلص أدوار القبيلة اليت كان يكثر معها الفخر، أن املدح جاء يف مرحلة تتناسب مع قيام الدول املركزية

ق للمدح هبذا احلاكم أو جاك  ن نسقا ثقافيا حول صورة احلاكم النموجج.لي كوّ  ، إلصاق صفات الرجل املستح 

ملرأة بذكر مجاهلا فهو الغزل الذي يرتبط اب، أما املوضوع الثاين الذي أييت بعد قصيدة املديح تناوال عند عمري ابن عفيشة     
اهلا احلسي فالشاعر يتعزل حبسنها ومج، بوبة عند الشاعر مادة للغزل والشكوى معاوتناول حالة اهلوى فتكون احمل، وأوصافها

حيث " حضر وصف املرأة وصفا حسيا بدون ابتذال مثل أكثر األوصاف اليت تناوهلا الشعر النبطي يف وصف املرأة من مجال 
األنف احلاد كالسيف و ، واليد املخضبة ابحلناء، والعنق كعنق الرمي، واألسنان البيضاء، طيبة الرائحة :أجزاء جسدها بصفات مثل

 5:فمن أمثلة شعر الغزل عند الشاعر ابن عفيشة قوله يف وصف امرأة، 4فهي صورة المرأة كاملة اجلمال"، والشعر الطويل

 كـــــــن بــــــــه ملــــــــعــــــــة زمــــــــامــــــــهوخشـــــــــــــــــــــم ٍ  
                     

 زهــــــــر حــــــــوجان ممــــــــطــــــــور الــــــــعــــــــدامــــــــي 
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ـــــــــىّن   ـــــــــه تـــــــــث  وجمـــــــــدوٍل عـــــــــلـــــــــى مـــــــــتـــــــــن
                       

ه يصـــــــــــــــــــــّك إىل احلـــــــزامـــــــي   1إىل هـــــــلـــــــّ
 

 

 حيث تكثر الشكوى من لوعة احلب.، انت املرأة أيضا موضوعا لتبادل الردايت بني الشاعر وأصحابهمع الغزل ك    

، جمتمعهيف  بل هو عضو فيها يتأثر كغري ه من األفراد مبا حيصل، حميطهال يستطيع أن ينفصل عن ، بيئتهالشاعر دائما ابن   
 عن حدث يف الساحة  الو ، واخلليجيةيغفلوا عن حدث يف الساحة احمللية  مل"فالشاعر عمري ابن عفيشة كغري ه من الشعراء الذين 

 :3فيقول يتناول قضية فلسطني، ، فهذا عمري ابن عفيشة2"وتعاطفاالعربية أو الساحة اإلسالمية إال وعو ه وتناولو ه معاجلة 

مـت ابختالفكم    وال تفرحون هــل الشــــــــــــــّ
                

 ترى الشــــــــــــــق عود وكــــايــــد االرتقــــاع بــــه 
 

 
 وتــرى الــلــي يــفــّرق جمــتــمــعــكــم عـــــــدوّكــم 

                     
الع بـــــــه   عـــــــدوٍّ مــــبــــنٍي عــــنـــــــدكــــم االطــــّ

 
 

 عـــــــدوٍّ عـمـيـــــــٍل مـــــــا انـتـفـعــتـوا بـعـمـلــتـــــــه 
                         

 تظّنون بــــه انصــــــــــــــح وهو االخنــــداع بــــه 
 

 

من وجلك إلجبار إسرائيل 1993يف عام ، عن الدول املؤيدة إلسرائيل، كما تناول عمري بن راشد موضوع منع النفط العريب   
باك االشتن هذا املنع أقوى من أفهو يرى  ،حيث أيّد منع النفط ، م1929على االنسحاب من األراضي العربية احملتلة يف حرب 

 :4حيث قال، املسلح مع العدو

 اهنضــــــــــــــوا هنضـــــــــــــــة شــــــــــــــهــامــة والنجــاح 
                         

 ابلشــــــــــــــــــرف ملــــكـــــــافــــحــــني املــــعـــــتـــــــدون 
 

 
 وافـزعــوا ألخـوانــكـم  فــزعـــــــة نصـــــــــــــــــــــاح 

                       
 ابلــــنــــفــــوس أو لــــلـــــــذخـــــــايــــر تـــــــدفــــعــــون 

 
 

فـــط مـــــــا فـــيـــــــه انـــفســـــــــــــــــــــاح  ـــنـــّ  املـــهـــم ال
                           

 ســــــــــــــكـروا بـيـبـــــــه وال بـــــــه تســــــــــــــمحون 
 

 
 منعه أقوى فعل من ضــــــــــــرب الســــــــــــالح  

                  
 5يــــنـــــــدمــــون أّول وعــــقــــبـــــــه خيســـــــــــــــــرون 

            
 

                                                           

 ب خترم به املرأة أنفها للتزين به. حوجان: نبات له زهر. العدامي: التل الرملي. ّهله: فتحه. يصّك: يصل إىل زمامه: الزمام أو الزميم، دبوس من الذه 1

 117.ص 2احلسن، غسان: الشعر النبطي يف منطقة اخلليج.ج 2

 274الفرحان، محد. العفيشة محد :ديوان العفيشة،ص  3

 221الفرحان، محد. العفيشة، محد: ديوان العفيشة. ص  4

 افزعوا: ساعدوا وانصروا. سكوا: أغلقوا. بيبه: انبوبه 5



71 

 

 :1وجلك يف مثل قوله، ليسجل فخر ه بوطنه وأهله، صّور عمري بن راشد حوادث مّرت على اتريخ قطر    

ــــــــا دبــــــــورهــــــــا   واألايم مــــــــرّاٍت عــــــــلــــــــيــــــــن
                              

 ومــــــرّات فــــــيــــــهـــــــا عــــــّزان وانــــــتصـــــــــــــــــــــاران 
 

 
 مثــل هيـّـة ابلشــــــــــــــقــب مــا صـــــــــــــــار مثلهــا  

                        
 ّف مينــــاان ســــــــــــــهــــا من يســــــــــــــــــاران هبــــا ك 

 
 

 لـــــكـــــثـــــرهـــــم  بـــــلـــــيـــــنـــــــا جبـــــنـــــــٍد ال عـــــــدادٍ  
                               

 2وكفى هللا ضـــــــــــــــــــدٍّ عــــــادٍي ابحتقــــــاران 
        

 

واتسم وصف ، املتلقي وأبرزها أمام، وجّكر مبجدها، فلم يرتك عمري بن راشد فرصة للفخر بقبيلته إال وافتخر هبا، أما الفخر     
 حيث، املعارك كما وصف شجاعتها وقوهتا يف،  وجندة املظلوم املستجري هبا، وإغاثة امللهوف، القبيلة خبصاهلا احلميدة من كرم

 

 : 3 د قصائد هيقول ابن عفيشة يف أح 

اب انموس   قوٍم تكـــــــافح كـــــــل كســـــــــــــــــــــّ
                     

 وكــلٍّ حبوض املــدح يشــــــــــــــرب بكــاســـــــــــــــه 
 

 
 ار ونســـــــــــــــــنــــوسفــــقـــــــواملـــــــدح لـــــــه يّن و  

                        
 وحزان ســــــــــهمنا اجلزل ماهو دســـــــــــاســـــــــــه  

 
 

 األّولـــــــه مـــــــا ومغـــــــث اجلـــــــار حبســــــــــــــوس  
                      

 4والثـــــــانيـــــــة فينـــــــا الكرم واحلمـــــــاســـــــــــــــــــــة 
 

 

ومن هذا ما يصف  ،والقبيلة عند الشاعر إىل االتكاء على أخبار متوارثة حول القبيلة واترخيها القدمي، وقد يصل الفخر ابلنسب
رب أن أ، الشاعر عمري عن فخر ه بقبيلته ، يف هجرته للمدينة املنورة –صلى هللا عليه وسلم  -جداد ه األوائل كانوا مع النيباليت خي 

 : 5راشد  مفتخرا بذلك حيث يقول عمري بن

ـــــٍة تكســـــــــــــــــــب الثنـــــا   ـــــه واان من الب  أقول
                     

 الـــنـــحـــــــااي اخـــبـــــــاران كـــــــل  وابنـــــــت مـــع 
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 بين هــــاجر اللي حــــاضــــــــــــــٍر هجرة النيب 
                  

 وغــــارت بســـــــــــــــــاحــــات املــــدينــــة امهــــاران 
 

 
ـــقـــولـــون ابقـــي حـــوهلـــــــا رمـــح جـــــــّدان   وي

                     
ــــــتـــــــاريــــــخ عــــــنـــــــد ه قــــــرارانابالجكـــــــار    وال

 
 

هذا، وقد تناول الشاعر موضوعات أخرى مثل راثء احلاكم، وراثء الزوجة، كما تناول موضوع النصائح، واملناسبات اخلاصة    
 باط الشاعرهذا يدّل على ارتوزايرة األمراء إىل بلد ه، والتهنئة هلم مبناسبات الوطنية، مثل: شهر رمضان، وعيد االستقالل، 

ة كان مثل بقية شعراء فالشاعر عمري ابن عفيش، مبواضيع حياتية وواقعية من جمتمعه، وما حييط مبا من عامل خليجي وعريب وشعر ه
ملوضوعات اويعرّب عنه، ويتطّور طرحه بتطّور واقع احلال، حيث تستجد حييط به، يتفاعل مع احلدث الذي  يف عصر ه قطر

 بتجدد العصر وظروفه.  

  :الروافد الفكرية اليت شّكلت شعر ابن عفيشة :اثنيا

 :1وقد عرب عن جلك يف إحدى األبيات حيث قالعلى رغم من أمية الشاعر عمري بن راشد العفيشة، 

ن خيشـــــــــــــــــى مـــالم الــــعـــــــارفــــني   قـــــــال مـــ 
                       

 مـــــــدارس االمــــتــــحـــــــانفـــــــاهــــٍم مـــــــاجـــــــا  
 

 

وثقافة فكرية ، بيئية وثقافة شعبية، إسالميةإال أن أفكار ه وعباراته كانت تنم عن ثقافة متنوعة املشارب ما بني ثقافة دينية    
، يئتهبأن وّظف الشاعر عمري بن راشد كغري ه من الشعراء املفردات اليت استجدت يف حميط  وزاد األمر، ابلتاريخومعرفة ، أدبية

ن جهة وأّن الثقافة الشفاهية ال تقّل شأان عن الثقافة الكتابية م، جهةمما يؤّكد على أن الشاعر ابن بيئته يف كل األحوال من 
  الشعر.أخرى يف 

حيث استقى ، 2يشكل " حجر األساس يف الثقافة الشعبية يف بيئة الشعر النبطي" حيث، الديينالرافد ، الروافدأول هذ ه     
  :وميكن التمثيل لذلك مبا يلي، لكثري من الثقافة الدينية يف خطابه الشعريابن عفيشة ا

 :3كما يف قوله،  حيث وّظف معاين القرآن الكرمي    

 ريــــف الــــرايحاأبمــــر مــــن بــــيـــــــد ه تصــــــــــــــ 
                      

 يصــــــــــــــــــــدر أمر ه عجـــــــل يف كن فيكون 
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 :1أيضاعلى حنو قوله ، القصص القرآين يف شعر هكما وّظف ابن عفيشة 

 واجنى النيّب يونس من احلوت واخرجـــــه 
              

 كمـا كـان وابرى قرحـة أيّوب واســــــــــــــلمــه 
 

 

 .عليه وسلم وصالة على النيب صلى هللا، وطلب الرمحة، املدح والثناء واالستغفار يفوهناك غريها من املعاين اليت جاءت       

وما ، خصائصها وحيمل، الرافد له أمهية خاصة ألنه جيسد روح الشعب واجلماعة وهذا" ،فهو الرافد الشعيب، أما الرافد الثاين   
 ،فجاءت القصص الشعيب، وال خيلو شعر نبطي من االستفادة من هذا املوروث الشعيب، 2"مييزها عن سواها من اجلماعات

 :3وظفا األمثال الشعبيةومن جلك قول الشاعر عمري ابن عفيشة م، واألمثال والرموز الشعبية يف كثري من األشعار

 وال بــيـّـنــوا يف شـــــــــــــــورهــم زيـــــــد وعــبــيـــــــد 
                      

 خيشــــــــــــــون ينقض عزمهم ابحتجـــــــاجـــــــه 
 

 

 :4يدة أخرىومثله أيضا قوله يف قص

 يشــــــــــــــكـون من لفح الغرايب واألكواس  
                

 مثــــــل الــــــذي قــــــال أنكر العبــــــد رجليــــــه 
 

 

وقد وّظف ، الكرمي وشبه هبا الرجل، وهي بئر كبري كثرية املاء، عند العامة هّداج تيما اليت صارت مشهورة، ومن الرموز الشعبية  
 : 5وليق، ففي مدحه للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، عمري بن راشد هذا الرمز كثريا يف مدحه للحكام واالمراء

ــــــهو وســــــــــــــقم احلريــــــب اللي تعــــــّدى رز   هّداج تيما  للورود وقطينه   ن
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ائل تشتهر بذلك فصارت بعض القب، أو يطلق عزوته، أن ينتخي احملارب ابسم إحدى أخواته، الشعبية يف احلروب ومن العادات
 : 1يف قوله، ّظف هذ ه الفعل الثقايف عمري ابن عفيشةقد و  أهل العوجا يا أوأهل العلجلك: مثل 

 ولــكــن تــنـــــــاخــيــنـــــــا وبــعــنـــــــا نــفــوســـــــــــــــنـــــــا  
                

ــــا من   ــــال أشــــــــــــــرف لن ــــاوقلنــــا القت   رانمن
   

 

 .2قوله يف وصف آل سعود حكام اململكة العربية السعودية ، ومن توظيف العزوة

 هـــل العزوة العوجـــا هـــل املـــدح يف اللقـــا 
         

   3مهال صــــــــــــــار للرشــــــــــــــاش ابلكون حنطّ   
   

 

، كّون له رافدا أدبيالي، الشعراءن يطلع على إنتاج غري ه من أفالشاعر ال بّد ، وكذلك مل يكتف  ابن عفيشة هبذين الرافدين  
 الشعر العريب الفصيح أوهلا معني"رافد ه األديب يستقي من معيننْي لذا فإن الشاعر النبطي يف ، جياريه أو يشاكله مىت ما أعجبه

 :5حني يقول، حيث يستقي من قول الشاعر النبطي الشيخ راكان بن حثلني، 4"ومعني الشعر النبطي، ]...[

 راكـــان مقتـــدي وأان من كالم الشــــــــــــــيخ  
              

 مبـــــا قـــــّل دّل وزبـــــدة اهلرج لـــــه شـــــــــــــــــــارة 
   

 

 

 :6أما توظيف األدب العريب فجاء يف توظيف سرية الفارس الشاعر عنرتة بن شداد حيث قال عمري ابن عفيشة يف جلك
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حيث وّظف  ،مثل رمز البيض والسود للداللة على األايم والليايل، ومن الروافد األدبية ما يشتهر يف اللغة العربية من رموز
 : 1هذا الوصف بقوله العفيشةعمري بن راشد 

ه عـــدد مـــا مّرت البيض والســــــــــــــود    وحيـــّ
              

ـــــــه القضـــــــــــــــــــــااي  ت علي  وعـــــــّد من حقـــــــّ
 

 

تشّكل عناصر البيئة مصدرا مهما من مصادر تكوين فكر "إج ، كما شّكلت البيئة رافدا مهما من روافد الشاعر النبطي    
دي إوما تعود إىل والسلوك الفر ، بل إن كثريا من الطباع اإلنسانية والتوجهات الفكرية، وصياغة مشاعر ه، وتخزون خياله، اإلنسان
 :3مستفيدا من البيئة البحرية ومكوانهتاعمري بن راشد  حيث يقول، 2"بيئيةأتثريات 

 زاهـــــي ٍ يف مـــــنـــــحـــــر ه زيـــــن الشــــــــــــــــــراايو  
                  

 صـــــــــــــــــــــايف اخلـــــــّد من اللولو شــــــــــــــرينـــــــه 
 

 

منه اخلزامى وأنواع النبت والزهر فيها و ، واخليل، واهلجن، فإنه يوّظف أوصاف احليواانت مثل الرمي، أما من البيئة الربية     
 :4ويف مثل هذا يقول عمري ابن عفيشة ، وغري جلك من عناصر بيئية تفاعل مع الشاعر، والشمطري

  وخصٍر من املخلوق والكتف وردوفه.   من الرمي فيها العني والالحظني وجيد            

ملقبلة عليهم  يف واألايم ا، حني قال يف وصف حال العرب، وجاء مشبها الليايل ابإلبل اليت تنبئ عما حتمل يف بطنها       
 :5قوله 

 اي الـعــروبـــــــة كــم مضـــــــــــــــى جــيـــــــٍل وراح 
                     

 انـــتـــوا بـــعـــــــد حـــنٍي تـــلـــحـــقـــون قـــبـــــــل و 
 

 
 حالــــــلــــــيـــــــايل احلــــــيـــــــل ابنـــــــت ابلــــــلــــــقـــــــا  

 
 6لـــــــذهونلوآضــــــــــــــعـــــــت بـعـلـوم ختـلـف  
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 :1حيث يقول ، كما استمّد الشاعر عمري من البيئة النباتية مفردات وظفها يف شعر ه

 ىواخـــــــّن مـــــــن الـــــــبـــــــخـــــــرتي واخلـــــــزامـــــــ 
                          

 2الــــنســـــــــــــــــنـــــــاس اليــــف  مــــن إىل مــــر ه 
 

 

وقد تناول الشاعر ابن عفيشة  ،وترطيبها بزيوهتا، عادة النساء يف البيئة اخلليجية استخدام تلك النبااتت لتزيني رائحة شعورهن  
ليت كّونت طيبا ا فيقف ابن عفيشة واصفا تلك العطور، والنفل وأعشاب الشمطري، عطورا مثل املسك والعنرب املرأةاستخدام 
  4، ومنه قوله:3لشعر املرأة

 والـــراس مـــــــذري ٍ عـــلـــى املـــ  مـــرجـــود 
 

ـــيـــــــه الشـــــــــــــــــمـــطـــري جاعـــرٍ    5فـــوختـــــــاين ف
 

 

أن يكون  ،عاشت يف الصحراء وتنقلت يف أراضيها، يف بيئة تتميز بثقافة بدوية قبلية :الروافد التارخيية    للشاعر نصيب البد ّ
وتؤسس جملدها من خالل  ،إج هبذا تفخر القبائل، يف التأثر بتلك الثقافة اليت تتكئ على التاريخ وما يضّمه من أنساب وحوادث

 وغريها. ،و الفخر أو الراثءأاملدح وهي مادة يستفيد منها الشاعر عند ، والنسب الطيب، التاريخ احلافل ابالنتصارات

 .كان إنتاجه غزيراف والعتاب والتحذير.، وله شعر يف النصح واحلكمة، طرق أبواب الشعر املعروفةقد  شةابن عفيوهبذا يكون    
وكما كان الشاعر عمري يهتم مبالئمة ، مما يدلّ ل على مقدرته الشعرية، قصيدة 311فهد أّن ألبيه ما يزيد عن  الشاعر جكر ابن

ومدى مناسبته  ،أاب ه عندما كرب يف السن كان يستشري ه يف بعض شعر ه حيث جكر ه أيضا ابنه فهد أن، شعر ه وفهمه لألجيال
لذائقة  واحرتامه، .وهذا يدلل على احرتام عمري ابن عفيشة للشعر ابحلفاظ على مكانته6فهم عند املتلقني ممن يف سن ابنهلل

 املتلقني يف تختلف األعمار اليت تستمع له وحتّب شعر ه.
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 ه املفردات ما وأكثر هذ، وما انهلا من تغري، عكست حال البيئة اليت عاش فيها، أجنبيةقد دخلت يف شعر عمري مفردات   
وغريها ، ةوهناك عبارات دالة على األعداد والوقت ابإلجنليزي، والكرسي، واملقود، واحملرك، يتعلق ابلسيارة مثل: مفتاح السيارة
 لقصيدة.داخل اهلا  وحماولة تطويعه، مما ميكن مالحظة أتثر الشاعر به

 

 :1يقول عمري بن راشد يف توظيف مفردات السيارة قوله

 وال يــفــتـــهــم دريــولـــــــه ومـــر ه وتــبـــــــديـــالت 
                         

ــــــه دركســــــــــــــونــــــه   بريكــــــه خراب وال جييب
 

 
 أحاســـــــــب املمشــــــــــى واملطبات من دونه  ولو كان موتري صوبه صاحي الويالت               

 
 

 :2حيث يذكر ابن عفيشه، سل" بقوله تكنcancelتوظيفه للفعل "، رحلة القنصومثله أيضا قوله يف إلغاء 

ــــثــــلــــنـــــــا   قــــنصــــــــــــــــــنـــــــا لــــلشــــــــــــــــــراغـــــــة وامــــت
                                

 وتكنســـــــــــــــــــــل مقنٍص مـــــــا لـــــــه  زاننـــــــه 
 

 

 :3يف قوله التايل، "timeوعلى حنوها وّظف ابن عفيشة مفردة وقت ابإلجنليزية " 

 ىوانتهخلص تيم االمثـــال الـــذي قلـــت  
                  

 واان اســــــــــــــتغفر هللا كـــــان فيهـــــا ل كوهنــــــا 
 

 

             وقد وّظف الشاعر املفردات احلديثة مثل املذيع، والربقية واملذايع، وهي كلها جاءت يف عصر التحديث والنهضة، مما يعين   

 :4ابن عفيشة يقول عمري، ه اللغوي واألديبوجاء يطوّع ما يتالءم مع نسيج، الشعر النبطي قد استوعب متغريات عصر ه أن

ا على كــــل مســــــــــــــتمع  ــــذيع املــــذيع هبــــْ  ي
                    

 مـــن الـــراس لـــو تـــنـــعـــــــد يف مـــكـــرفـــوهنـــــــا 
 

 
 هبـــــــا جمــمـــــــل الــفــني الــتــحــيـــــــة ومــثــلــهـــــــا   

                         
 بـــــــــربقـــــــــيـــــــــٍة مـــــــــن غـــــــــايٍل يـــــــــرجتـــــــــوهنـــــــــا 
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 ،وقد أشار إىل عمر ه الذي وصل إىل التسعني عاما، يف قول الشعر إىل مراحل متأخرة من عمر ه ةبن عفيشااستمّر عمري    
  :1بقوله

 فإجا كان جنســــــــــــي ابير يســــــــــــمحون يل 
                    

 ومن كـــان يف التســــــــــــــعني مثلي يعـــذرنـــه 
     

 

 :العفيشةاثلثا: ديوان 

غري أن  ،ووالد ه الشاعر راشد بن حممد آلعفيشة، راشد آلعفيشة " هو ديوان مشرتك بني الشاعر عمري بنالعفيشةديوان"    
ها يف حني بلغت قصائد والد ه ما جمموع، أشعار ه مائة قصيدة جمموعةحيث بلغت ، معظم الديوان هو قصائد الشاعر عمري

 ثالث عشرة قصيدة. وجاءت قصائد والد عمري يف مقدمة الديوان.

صفحة بدون الفهرس. أنتجت وزارة األعالم والثقافة آنذاك الديوان عرب وحدة  222ويتضمن ، الديوان من احلجم العادي   
والسيد محد ابن الشاعر  ،رئيس وحدة التوثيق آنذاك، من محد حسن الفرحانوحتقيقه كٌل ، وأشرف على مجعه، التوثيق والتحقيق

صدرت ارف واألمساء الواردة يف القصائد. أعمري بن راشد العفيشة. وتضّمن الديوان شروحا للمفردات وإيضاحات لبعض املع
م كّرمت 2112إال أن الوزارة الحقا يف عام ، ومل يلحق بطبعة أخرى حىت اآلن، م1991الوزارة  الديوان  يف طبعته األوىل عام 

 .هنديوامن  ضّم تختارات، وأصدرت كتااب بعنوان تختارات ابن عفيشة، الشاعر واحتفت به ضمن مهرجان الدوحة الثقايف

تخطوطات مكتوبة على اآللة الكاتبة عند  حيث تنوعت هذ ه املصادر، فمنها، مّت مجع مادة الديوان من مصادر متعددة   
ودواوين  ،الشاعر  سعد الكشاشي املهندي، وتسجيالت صوتية لراوية شعر عمري بن راشد، وأخرى غريها، عائلة الشاعر

م الديوان إىل أبواب حسب األغراض الشعرية واملوضوعات. ، 2يشةأخرى لشعراء تساجل معهم الشاعر عمري ابن عف وق سّ 
 وتقدم األبواب مقدمة حول الشاعرين وتعريف هبما وبشعرمها.

فإن ، ضّم الديوانقد تناولنا جوانب مما ي، ورافد ه الفكرية، إجا كنا يف احلديث عن الشاعر سابقا يف بناء القصيدة وموضوعاهتا   
نبطي يعاين من الشعر ال إن وال سيما كما قلنا سابقا، يناله القصور أو اخللل يف بعض جوانبه، منتج بشريالديوان مثل أي 
ة. ما نرا ه واملراجعة الدقيقة عند كتابة األشعار النبطية والشعبية عام-يف تقديري –لذا جيب توخي احلذر ، مشكلة عند كتابته

يس مردها إىل عدم ل، وما تلفظ به املطابع من دواوين شعرية، الشعر النبطيالصعوابت اليت نواجهها يف قراءة تخطوطات "من 
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مما جيهد القارئ ، 1"وإوما إىل عدم االتفاق على منهج إمالئي موحد يف الكتابة، موائمة األجبدية العربية لكتابة الشعر النبطي
يه لديوان بعد مدة من إصدار ه وتصحيح ما فا مراجعة-تقديرييف  –كان جيب ،  ومن جهة اثنية، هذا من جهة، والباحث فيها

 وهذا مامل حيدث!، من خلل أو توضيح ما حيتاج توضيحا عرب طبعة اثنية

لكن ، وحتتاج لتمّكن شديد ووقت طويل، فهذ ه مهمة شاقة، عي الباحثة حصرها جلميع األخطاء الواردة يف الديوانال تدّ    
ابإلضافة إىل معرفة  ،فهي تلزم كفاءة لغوية ابللهجة، يف الدواوين الشعرية العاميةاهلدف من الوقوف عليها لتبيان معاانة القارئ 

طاء اإلمالئية ال األخ"من هنا تكون ، فما الشعر إال وعاء ملضامني الثقافة ومشارهبا، النسيج الثقايف واالجتماعي هلذا الشعر
 عند الطباعة.، 2"ووزن مستقيم يعتمد على دقة التدوينونطقه بطريقة صحيحة ، ألن فهم النص، تغتفر يف كتابة النص العامي

فكتبت ، لثناء لهأي ا، الثنا لهمن جلك ما جاء يف كتابة ، فمن األخطاء اإلمالئية الشائعة: التصاق كلمتني لتبدو كلمة واحدة   
 :3يف بيت عمري بن عفيشة، جمموعة هكذا الثناله

 والــــــــثــــــــنــــــــالــــــــه لــــــــه الــــــــتــــــــوحــــــــيــــــــد مــــــــين  
                     

 وصــــــــــــــرب أيوب صــــــــــــــربي المتحـــــــانـــــــه. 
 

 

 :4ري ابن عفيشة التايليف بيت عم، حيث ظهرت يف الديوان هكذا الشنابه، عدم التفريق بني كلمتني مها الشنا وبه، ويشبه هذا

 هـــــــات الـــقـــلـــم ومـــرّوب احلـــرب تـــرويـــــــب 
            

ــــــب كالٍم مــــــا يقــــــال   ــــــهواكت ــــــاب  الشــــــــــــــن
 

 

ع ت كلمتان مها النما و  :5يف هذا البيت ، داس يف كتابة واحدة هكذا النماداس ومثلها أيضا مج 

 النمــــــاداسوبيض الرتايــــــب مــــــا عليهــــــا  
            

ود ه مـــثـــــــل بـــيـــض احلـــمـــــــامـــــــة  ة هنـــْ  وزمـــــــّ
 

 

                                                           

 115، 112الصواين، سعد: الشعر النبطي جائقة الشعب.ص  1

 115جائقة الشعب.ص  الصواين، سعد: الشعر النبطي 2

 121الفرحان، محد. العفيشة، محد: ديوان العفيشة. ص  3

 212املصدر نفسه، ص  4

 171املصدر نفسه، ص  5
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ك ت بت اي   ،مثل كلمة ايمن مبعىن أيمن، لتبدو كلمتني، وعلى عكس من جلك قد يكون هناك تفريق بني أجزاء الكلمة الواحدة
 :1يف البيت التايل، من هكذا يف الديوان

 مــــن البـــــــٍة مـــــــا هــــم خيــــونــــون بــــعــــهــــود 
              

 هبم  من قّلطوا لـــــــه االمـــــــاين اي   من 
 

 

 :2فكلمة مارية ك ت بت ماريت يف هذا البيت، كتابة التاء املربوطة اتءا مفتوحة أو العكس،  من األخطاء اإلمالئية أيضا

 الــــلــــي يــــعــــتــــين بـــــــه تــــراديـــــــد مـــــــاريـــــــت 
                  

 مـــثـــــــل اهلـــبـــيـــــــل هبـــمـــتـــــــه واخـــتـــفـــــــاجـــــــه 
 

 

يما أن إضافة مهزة او ال س، من بعض األخطاء يف وزن األبيات واليت قد تكون خلطأ يف كتابة البيت أو نقله ال خيلو الديوان   
 إلغاء تنوين مثال قد يؤثر يف صحة وزن البيت. مما مّت مالحظته يف الديوان األمثلة التالية.

 : 3 املسحوبمن وزن  كسر يف العجز  

 وشــــــــــــــعـــــــاد ال مـن ابلـكـالم اعـتـطــفنــــــــا  
                  

ــــقـــــــدر بــــنـــــــا االعــــيــــبـــــــه   ال عـــــــاد مـــــــا ي
 

 

 

 :4وهو غري مفهوم املعىن ؛نظرا خللل فيه، كسر يف صدر البيت من وزن املسحوب أيضا

  هــذا واللي ضــــــــــــــــاع الســــــــــــــمــا لــه طنفنــا 
                  

 وجنــري حمــتــمـــــــل الــطــلـــــــب مــن طــلــيــبـــــــه 
 

 

 :5وعلى وزن املسحوب كذلك، الصدر أيضاكسر يف 

 واحلــّر كـــنســـــــــــــــــــــل والـــقـــنـــص لـــلـــحـــــــدااي                 واستانس احلصين والسرحان مطرود 
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لذلك جيب االهتمام والعناية عند إصدار دواوين الشعراء ، تعد هذ ه األخطاء واردة يف دواوين الشعر العامي كما قلنا   
احتاج القارئ إىل جهد  ،فلكما تباعد الزمن بني املتلقي وزمن القصيدة النبطية، كتابة األبياتوتوضيح آلية  ، املشهورين والبارزين

 وكفاءة عالية بلغة وثقافة هذا املنتج األديب.، مضاعف
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 الثاين الفصل 
 القبيلة واملرأة عند عمري بن راشد العفيشة

 
 للمجتمع القطريمدخل عام -                           
 .حضور القبيلة يف شعر عمري بن راشداملبحث األول:-        
 .حضور املرأة يف شعر عمري بن راشداملبحث الثاين: -       
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 مدخل عام للمجتمع القطري:

لعربية السعودية. اوهي شبه جزيرة يشاركها احلدود الربية اململكة ، يف منتصف الساحل الغريبّ ، تقع قطر على اخلليج العريب    
 وشتاء دافئ.، وبصيف طويل، وتتميز بسطح منبسط، 1كلم مربع "114211"تبلغ مساحتها حوايل 

 ني اثنتني:وتطورها إىل مرحلت، ميكن تقسيم احلياة يف قطر

 "م1424-1121": "الغوصمرحلة "املرحلة التقليدية 

وكانت توكل هلم ، م1722وسكنهم هو احلويلة مشال قطر عام ، تشري املصادر التارخيية إىل وجود آل مسلم من بين خالد   
إال أهنا مل تشكل مركز قوة بل كانت احلياة ، مجع اخلراج من أهل قطر لرتسل إىل األحساء حيث حكم بين خالد آنذاك مهمة

إال ، كز القوى فيها*ا وعند مر ، ومل تعرف قطر سياسيا يف منطقة اخلليج العريب، مقسمة على قبائل عدة كل قبيلة تدير أمورها
عد ه ابنه جاسم** مث توىل احلكم من ب،  2"م1121منذ نشأة اإلمارة وبروزها كمجتمع سياسي بعد عام "مع حممد بن اثين 
، حاكم أبوظيبو ، وشهد زمانه معارك مع آل خليفة حكام البحرين، وكان إىل جانب أبيه ويدير قياداي معه، بن حممد "املؤسس"

وقفت  .يهوبريطانيا اليت كانت تسيطر على ميا ه اخلليج العريب وتدير التحركات ف، وقع معاهدات مع العثمانيني كما .والعثمانيني
حيث – حيث جنح يف فك االرتباط بني قطر والبحرين، القبائل القطرية حضرها وبدوها متكاتفة مع الشيخ جاسم بن حممد

مث ، و ه لقب قائم مقاموالعثمانيني الذين منح اإلجنليزفعرف زعيما قطراي عند ، ارتبطت قطر ابلبحرين إداراي _ مبعاهدة بريطانية
واليت كانت نصوصها قد جعلت قطر يف عزلة عن ، 1412والذي وقع معاهدة مع بريطانيا عام ، خلفه ابنه عبدهللا بن جاسم

: يف هذ ه املرحلة أبزمتني كبريتني مهاقطر مثل دول اخلليج  تم. أتثر 1424واستمرت هذ ه املرحلة حىت عام  3العامل اخلارجي 

                                                           

 121م، ص2111. 1، مطابع رينودا احلديثة، الدوحة: قطر.ط"1425-1412 "، يوسف: العالقات القطرية الربيطانية العبدهللا 1

 *مراكز القوى: االجنليز، والعثمانيون.

 224م.ص2112. 2قطر.طالشلق، أمحد، وآخرون: تطور قطر احلديث واملعاصر، فصول من التطور السياسي واالجتماعي واالقتصادي، مطابع رينودا، الدوحة:  2

 ** يرد اسم قاسم بن حممد بدال من جاسم بن حممد يف بعض املراجع القدمية.

 115-111، وينظر الشلق، أمحد وآخرون: تطور قطر احلديث واملعاصر، ص ص12-54لالستزادة ينظر: العبدهللا، يوسف: العالقات القطرية الربيطانية، ص ص  3
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ثر استخراج أت وبعد جلك، ؤلؤ ومهنتهلوظهور اللؤلؤ الصناعي الياابين اللذين أثرا يف جتارة ال، م1421األزمة املالية العاملية  
 النفط يف بداايته ابحلرب العاملية الثانية.

والذي  ،مورد رزق حيث الغوص على اللؤلؤ ابلدرجة األوىلك،  اعتمد سكان قطر كغريهم من دول اخلليج املطلة على البحر   
والصيد يف  ،وجبانب هذا كان الرعي، وصيد السمك، يستمر فرتة ما بني مايو إىل أول سبتمرب أي يف شهور فصل الصيف

 يف موسم الشتاء.، النطاق الربي

وتضم ، ة العربيةعربية مهاجرة من شبه اجلزير  كان اجملتمع القطري يتكون من قبائل،  على صعيد الرتكيب االجتماعي يف قطر  
 *.والعبيد ،وقبائل من عرب الساحل الفارسي وهم يعرفون ابهلولة / احلولة. وهناك العجم اإليرانيون، وبدوية، قبائل حضرية

قبائل احلضرية فكانت متتد الأما ، واملناطق الشمالية الغربية، واملناطق اجلنوبية الغربية، سكنت القبائل البدوية املناطق الغربية   
 .واملناطق الشمالية، يف سكنها على طوال السواحل من الوكرة والدوحة واخلور

، 1"مومسيته رغم، فهو مصدر رزقهم على مدار السنة، عالقة السكان مع البحر عالقة اقتصادية اثبتة"عند السواحل كانت    
احل للعمل بل كان البدو أيتون للسو ، الغوص على اللؤلؤ على احلضرومل يقتصر ، وكانت تتمحور كل احلرف واألعمال حوله

ون للرب وممارسة يذهب –وهو موسم ال غوص فيه-غواصني؛ ملا يدر ه عليهم من مبلغ مايل. يف املقابل كان احلضر يف الشتاء
مل تصل إىل ، ريةشبه حض"ة وهذا يعين أن جمتمع قطر جمتمع قبيل، النشاط االقتصادي األْويل وهو الرعي والصيد واالحتطاب

 الساحل هميف حني كان احلضر الدائمون على  2."وبنائها القبلي، ومل تستطع التخلص من بداوهتا، مرحلة التحضر الكامل
 والعجم/اإليرانيون.، العوائل العربية النازحة من الساحل الفارسي آنذاك

ن أهل قطر للعمل يف أرامكو و رأس تنورة دون عوائلهم يف جهب عدد غري قليل م، وبعد اكتشاف النفط يف الدول اجملاورة
ف النفط يف قطر، الغالب بوادر  وكانت ،ورجع أولئك القطريون للعمل يف شركات النفط يف قطر، ومع هناية هذ ه املرحلة ا كتش 

 م.1424 تصدير أول شحنة للنفط عام

 

                                                           

 رائجتني يف املنطقة،حىت منعت السلطة اإلجنليزية جلك، ومّت عتق العبيديف قطر يف عهد الشيخ علي بن عبدهللا آل اثين.*كانت جتارات السالح والعبيد 

 11م. ص1442. 1. مطبوعات وزارة اإلعالم والثقافة. الدوحة.قطر. ط1الغامن، كلثم: االحتفاالت اجلماعية، وبعض األشكال الثقافية املصاحبة يف جمتمع الغوص. ج 1

 27م. ص 1412شراف السيد احلسيين. الغامن، كلثم: التحضر، والتحوالت يف الرتكيب الطبقي، دراسة حالة على اجملتمع القطري. رسالة ماجستري. كلية اآلداب.جامعة عني مشس. إب 2
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 "اآلن  -1451" :مرحلة التحضراملرحلة الثانية 

 :املرحلة مرحلة بناء الدولة احلديثة و ميكن متييزها من خالل ثالث مراحلتعد هذ ه 

ىل هجرة الناس من الريف إ "يعينفالتحضر ، هي بداية التحضر الكامل للمجتمع القطري :"م0592 – 0591"مرحلة    
حيث يقيم الناس  ،فة السكانيةوتتميز أبهنا مستعمرات بشرية على درجة عالية من الكثا، املدن الصغرى أو إىل املدن الكربى
ويف قطر حتول العمل من الغوص على اللؤلؤ  إىل العمل  1"ويعملون يف أنشطة غري زراعية  ،متجاورين يف منطقة تخصصة لذلك

اجملاالت  وبداية التعمري يف كل، يف شركة النفط. متيزت هذ ه املرحلة بشكل عام بتصدير أول شحنة نفط من حقل دخان
وتوىل احلكم  ،تدار حكوميا مع دعم إداري إجنليزيوكانت تلك املرحلة ، التعليم والصحة والطرق وتوفري الكهرابء األساسية مثل

 هللا بن جاسم آل اثين**. فيها علي بن عبد

فشهدت قطر  ،استمرت عمليات التنشئة املدنية، يف الستينيات من القرن العشرين يف عهد الشيخ أمحد بن علي آل اثين   
كما شهدت املرحلة نفسها اضطرااب عماليا طالب مبجموعة من ،  ت قادمة إليها للعمل من الدول العربية وغري العربيةهجرا

 1حصلت قطر على استقالهلا بعد جلك يف بعدها و ، ثر جلك دستور قطر املؤقتفكان على إ، م1421اإلصالحات سنة 
 م.1471سبتمرب 

، مليالدييف عصر التحديث يف منتصف القرن العشرين ا، على تشكالت القبائل حافظت الدولة، وعلى املستوى االجتماعي  
 حيث اشتهرت بعض املناطق واألحياء السكنية يف دولة قطر بنوع معني من القبائل، من خالل التوزيع السكاين ملناطق سكنهم

وأخرى ، ووكانت هناك إجراءات لتوطني البدأو عوائلها. ، واألسر الكبرية وكانت الكثري من االحياء تسمى أبمساء هذ ه القبائل
ومن ، وتعليم الفتاة ،وكانت مرحلة التحضر هذ ه قد شهدت أيضا زايدة يف التعليم النظامي، لتوفري اخلدمات يف قراهم اخلارجية

سب توزيع نمث خروجها للعمل يف جماالت حمددة مثل التعليم والصحة. املرحلة نفسها بدأت مالمح التغري الطبقي حتد ث بسبب 
نة االجتماعية إىل جانب املكا، وظهرت مفاهيم جديدة حول طبيعة العمل وأثر التعليم يف املكانة االجتماعية، عائدات النفط

 واليت ظّلت حمتفظة بقوهتا يف تلك املرحلة.، 2األوىل وهي األصل القبلي

تمرت النهضة واس، مكانة قطر عربيا ودوليا وفيه عزز، آل اثين* توىل احلكم الشيخ خليفة بن محد، 0559-0592مرحلة  
، والغاز، طواملصانع اليت ارتبطت بصناعة النف، وأنشئت املزيد من الوزارات، واخلدمات، وأنشئت الكثري من املساكن للمواطنني

                                                           

 11م، ص1471د.ط نور، عبداملنعم: احلضارة والتحضر دراسة أساسية لعلم االجتماع احلضري. دار املعرفة. القاهرة: مصر. 1

 م1412. 1االجتماعي املعاصر.د.ن. ط لالستزادة، ينظر كلثم الغامن: التحضر، والتحوالت يف الرتكيب الطبقي، و العيسى، جهينة: اجملتمع القطري دراسة حتليلية ملالمح التغري 2
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وأصبح  ،استمرت عمليات اهلجرة للعمل إىل قطر من تختلف اجلنسيات، .يف اجلانب االجتماعي1وزادت العائدات البرتولية
وبدأت  ،واملتعلمات. وبدأت األسر تتجه لتكون نووية بعدما كانت يف املرحلة لسابقة أسرا ممتدة، هناك ازدايد يف عدد املتعلمني

 لكنها مل تقض  عليها أو تلغيها.، تزاحم مكانة القبيلة، والتعليم، مفاهيم مثل الغىن

 حني توىل احلكم فيها الشيخ محد بن خليفة، ورفاهية، ثر رخاءفتعد املرحلة األك، م2117وحىت اآلن 1445أما مرحلة    
وال تزال عمليات النهضة مستمرة مبشاريع  ، م2111مث تنازل عن احلكم البنه متيم بن محد احلاكم احلايل لقطر عام ، آل اثين

خروج املرأة  املستوى االجتماعياعتمادا على مصدر الريع الطبيعي النفط والغاز. وعلى ، كربى واستثمارات داخلية وخارجية
 وتولت بعض املناصب القيادية.، للعمل صار امرا مقبوال على املستوى العام

ن ومرحلة ما بعد النفط حىت هناية السبيعنيات من القر ، سيقتصر على مرحلة الغوص، أن هذا املبحث، وأود أن أؤّكد هنا    
 وهي املدة اليت عاشها الشاعر حمل الدراسة أيضا.، ة الزمنيةالعشرين امليالدي؛ وجلك ألهنا تغطي حدود الرسال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 251، 257، 252الشلق:أمحد، وآخرون: تطور قطر احلديث واملعاصر، ص  1
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 حضور القبيلة يف شعر عمري بن راشداملبحث األول: 

المة الثقافية فالقبيلة على املستوى االجتماعي تعد الع، *موضوعا مهماعّدها أييت الشعر ليكون احلاضن الثقايف للقبيلة ب   
ترتبط القصيدة بقضااي  ،ويف الشعر النبطي، يف مرحلة ما قبل النفط على وجه اخلصوص، اجملتمع القطريللتعارف بني الناس يف 

 اجملتمع وموضوعاته كما رأينا يف املبحث األول.
 واحتّل مرّات مساحات كبرية من القصيدة مشلت، غرض القصيدةيلة يف الشعر النبطي متنوعا حسب جاء حضور القب   

وماضيها احلافل  ركهاطوالهتا وقوهتا احلربية ومعاوب موضع فخر أبجماد القبيلة وتسجيل مآثرها ما يكون املوضوعالقصيدة كلها عند
ومرات أخرى أيخذ مرحلة وسط عندما يتناول الشاعر الفخر بقبيلته ضمن موضوع رئيس مثل االحتفاء ابلوطن ، ابالنتصارات
 وطن والتأسيس له. كما كانت قصائد املدح والراثء جماال للخصال احلميدةعرب تسجيل دور القبيلة يف محاية ال، / الوطنيات

ها يف حال وتكون نفس، لتكون تلك القيم جمال مدح للممدوح أاي كان، مؤسسة القبيلة القيم األخالقية اليت قامت عليهاو 
 نبطي يف قطر.حلضور القبيلة يف الشعر المثل هذ ه الصور للقبيلة كان هو احلضور املرصود يف قراءتنا  فقدها جمال جم وهجاء.

من جلك حنن  بل على العكس، و االستعارة وحنو هغة الصورة وأركاهنا يف التشبيه ألوقوف على بالال يسعى البحث هنا ا    
قبيلة ر الوالبحث يف دالالت جلك احلضور وتوضيح أمهيته يف بناء حضو ، نرصد قيمة هذا احلضور من املنظور االجتماعي الثقايف

 حسب رؤية الشاعر النبطي. 
يلة البدوية أو فال يعنتين البحث هنا بتفصيالت مثل القب، أن الدراسة تبحث يف نسق القبيلة بشكل عام، جتدر اإلشارة هنا   

شكل  ما ي:همن هنا كانت األسئلة اليت حناول اإلجابة عليها هنا ، احلاجة إىل توضيح ما يلزم تستدع  مامل ، ضريةالقبيلة احل
 ؟وعالم يدلّ  اعتمد؟وعلى أي شيء ، ؟حضور القبيلة يف الشعر

 
. وقبائل الشجر 1وجاء يف املعجم: القبيلة اجلماعة من الناس تنتسب إىل أب أو جد واحد، رفت القبيلة أبهنا: بنو أب واحدع     

 دة. وهو متاما ما يربط بني أبناء القبيلة الواح، والتفرع من جذر واحد، والتالحم، وهذا املعىن يوحي ابلتشابك، أغصاهنا

                                                           

كشف عن كثري من قيمها، طقة و لقول إن الشعر أسبق على وجود القبيلة، بل العكس صحيح، ولكن يعىن به أن الشعر هو اخلطاب الذي متّثل حضور القبيلة بشكل كبري يف املنال ي عىن هبذا ا*
 وأعرافها، والكثري من ممارساهتا.

 211الرازي، الشيخ حممد بن أيب بكر: تختار الصحاح، ص  1
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، نا ه الدقيقال يوجد اتفاق عام على مع"ومع جلك ، استخدم مصطلح القبيلة على نطاق واسع، يف الدراسات األنثروبولوجية
وأهنا نظام  ،ولكن ليس لديها نظام سياسي، وتعرف القبيلة أبهنا مجاعة لديها نظم اجتماعية، 1"أو على االستخدام الصحيح له
من تخطط جاءت ض، وعندما استخدم مصطلح القبيلة كشكل تطوري لألوماط االجتماعية، قائم على املكانة وليس التعاقد

 إىلفإن املصطلح صار يشري عموما ، مع هذا الفهم التطوري 2والدولة.، والكيان الرائسي، والقبيلة، يضم تسلسل: العصبة
كل من أشكال وش، جيمع بينها بعض السمات الثقافية املشرتكة، يتكون كل واحد منها من أكثر من مجاعة حملية جتمعات"

هنا يتضح لنا أن القبيلة يف حقيقتها ليست مجاعة تنتمي ، 3"على مستوى أعلى من املستوى املكاين احملدود، القيادة السياسية
احلاجة بل هي أكرب من جلك هي جتمع بشري جتمعه املصلحة املشرتكة و ، املعجميةكما تشري الداللة جلد واحد يربطها بيولوجيا  

فالتشكل القبلي مرحلة ثقافية مّر فيها كل  4.وهذا ما جيعلها نسق ثقايف بشري أزيل وكلي، للبقاء وتوفري القوة للعيش األمان
ة األمن والبقاء ؛ ألهنا نظام معيشي يوفر وظيفابلدولةنب من جوانبها كانت أشبه فالقبيلة يف جوا، قبل تشكل الدول، البشر
، وهرية للدولةالقبيلة قد أسلمت وظائفها اجل"ومن هنا فإّن ، ابلدور بكفاءة املؤسسات فيهاتقوم ، لكن بعد قيام الدول، ألفراد ه

فكيف هو حضور هذا النسق  ،5"والذكرى الطيبة، والرب، وبقي هلا حقوق الصلة، واالجتماعية، وبقيت هلا وقيمتها الثقافية
 شعر عمري بن راشد العفيشة؟القبلي األزيل يف 

لتعلن عن ، ليةجندها تركز على مجلة من املفاهيم والقيم القب، واستقرائها، عند فحص النصوص الشعرية اليت تناولت القبيلة
ا مجعنا ه من نصوص القبيلة. من خالل م وتكشف عن األنساق اليت يتكئ عليها يف نظامه االجتماعي املتمثل يف، جهنية القبلي

وقوة ، وقيم القبيلة ،جند أن النسق القبلي قد متثل يف حضور ه يف ثالث صور هي: االنتماء إىل القبيلة، مدونة الشاعر واستقرائها
 واليت ميكن لنا عرضها على النحو التايل:، القبيلة

أول الصور اليت نقابلها ، 6فالن إىل فالن إجا ارتفع إليه يف النسب يقال: انتمى، االنتماء لغة االنتساب :االنتماء القبلي-أ
فما دامت ، ود قبيلتهفوجود الفرد يتحّدد بوج، ال امسه الشخصي، ه من خالل قبيلتهنفس   هو تعريف الشاعر  ، يف الشعر النبطي

                                                           

 225م. ص2114. 2تر: حممد اجلواهري. القاهرة. مصر. ط سوعة علم االنسان، املفاهيم واملصطلحات األنثربولوجية. املركز القومي.سيمور، شارلوت: مو  1

 222سيمور، شارلوت: موسوعة علم االنسان، ص  2

 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3

 154م.2114. 1ركز العريب الثقايف. بريوت. لبنان. طالغذامي، عبدهللا: القبيلة والقبائلية، أو هوايت ما بعد احلداثة. امل 4

 122املرجع نفسه، ص  5

 247. ص 12ابن منظور: لسان العرب.ج 6
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ابن مثل قول ، يهاقبيلته أو ما يدّلل عل ابالنتساب إىلفهذا يعين وجود الفرد. من هنا يعرب الشاعر عن وجود ه ، القبيلة موجودة
 :1عفيشة
ـــــٍة تكســـــــــــــــــــب الثنـــــا  ـــــه وأان من الب  أقول

                     
 وابنـــــــت مـــع كـــــــل الـــنـــحـــــــااي أخـــبـــــــاران 

 
 

املعرّ ف عن هويته،  ،البته قبيلة ومجاعته اخلاصة لتكونويتجه إىل ، بل يلغيه متاما ه،امسال يذكر ، الشاعر كما هو ماثل أمامنا
نا سابقا ن الكثري من الشعراء قد يلجأ إىل التعريف بنفسه ابلنسبة إىل القبيلة على حنو ما مّر ب، مع أيفخر ابالنتساب إليهاحني 

 فيشة مل يوّظف هذا الشكل يف شعر ه!مثل: قال الكبيسي، قال العبيدي، إال إن ابن ع
 :2ابن عفيشةقول ويف جلك ي، ه وانتمائه املتجذرليؤّكد على قوة نسب ،وقد يذهب الشاعر إىل جد أعلى بعيد يف انتسابه

ـــ    ٍه لـــهوإن ســـــــــــــــــال عن  ا اجلهـــل متشــــــــــــــبـــّ
                     

 ان مـــــــا عكس بـــــــهفـــــــاحلـمـــــــد   جـــــــدّ  
 

 
هحــــــنـــــــّ    ا الـــــــذي يـــــــذكــــــر قــــــوٍم مــــــهــــــلـــــــّ

                           
ــــــه  ــــــب مــــــا هي بنســــــــــــــب  هواجٍر من جن

 
 

عين أن وهذا ي، أي: من أي قبيلة أنت؟، ي سأل املرء: من أي ّ عرب أنت ؟دائما ما ، وانتمائه. إىل عهد قريب، ليؤكد نسبه
وهو يف ، ماعيةفالنسب عند ه معيار للمكانة االجت" وعند اآلخرين، يف جاتهالقبلي  نسق القبيلة هو النسق املعّرف لوجود الفرد

 ،3" اجلذر العريبابنتسابه إىل أصول تضرب عمقا يفويربر رفعة منزلته ، جلك يرى نفسه األرفع يف هرم التقسيمات االجتماعية
نتماء ملا هو مشهور أو مدحه قبيلته ، فالشخص يفخر ابال فالشاعر يوظف معرفته بنسب قبيلته وامتداها التارخيي، عند فخر ه،

 معروف وأصيل.
اص الفرصة للتعبري عر على اقتنمتثيال مباشرا وواضحا عن االنتماء الذي حيرص الشا، ونسبها، الفخر ابلقبيلةشعر ميثل    

، وحسبهاقبيلته  نسبلالفتخار ب، فالفخر يعّد اجملال األرحب أمام الشاعر القبلي، وأصالة النسب، عنه ابلرتكيز على نقاء العرق
أبصل  خراويف هذا يقول الشاعر عمري بن راشد العفيشة مفت، وبطوالهتا، وجدود ه األوائل كما يفخر أيضا مبجد القبيلة ومآثرها

 :4قبيلته
ــــــدة نســــــــــــــــــــل ضــــــــــــــيغم   بين هــــــاجر عبي

                           
ــــــــعــــــــارة  ــــــــنــــــــا ابس ون ــــــــن يــــــــعــــــــرب ب  اب

 
 

 ومـــن قـــحـــطـــــــان بـــن هـــوٍد نســـــــــــــــــبـــنـــــــا 
                           

ــــــــرار ه  ــــــــوٍت ق ــــــــب ــــــــخ مــــــــث ــــــــاري ــــــــت ــــــــا ال ــــــــن  ل
 

 
 

                                                           

 . سيشار له الحقا بلفظة الديوان فقط. 222الفرحان، محد، العفيشة، محد: ديوان العفيشة ص 1

 . 222الديوان، ص  2

 52م. ص 2112. 1م.دارة امللك عبدالعزيز. الرايض. السعودية.ط1412-1712احلريب، دالل: املرأة يف جند، وضعها، ودورها  3

 221الديوان ، ص  4
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 ة حيث تظهرالنتساب له شروطه اخلاصفا، وحتقيق البطوالت، كرم االخالقو ، بني االنتماء للقبيلة يربط الشاعر القبلي   
 :1ويف جلك يقول الشاعر عمري بن راشد العفيشة أيضا، واالجماد، عالمات األصل الطّيب يف النسب يف االخالق 

 هـــــواجـــــٍر يـــــوثـــــق بـــــنـــــــا يف املـــــعـــــــاهـــــيـــــــد  
                         

 قــحــطـــــــان أبــوان حـــــــافــظــنٍي رصـــــــــــــــيـــــــد ه 
 

 
 ونـزهـني مـن قـرب الـــــــدنس واملنـــــــاقيــــــــد 

                     
 2وْعروضــــــــــــــنـــا مثـــل الثيـــاب الصــــــــــــــفيـــدة 

 
 

 الفرد"فـن أهله وقبيلته ع، لتشري إىل أن الفرد ال يكتفي بنفسه، جكر أمساء معربة عن اجلماعة والقبيلة، من صور االنتماء أيضا   
والوصوف اليت تتداول يف الشعر النبطي" . من هذ ه األمساء 3"ال يتمّتع بكيانه الشخصي يف اجملتمع القبلي إال داخل عصبة

شري إىل مجاعة الرجل وهي ت، ال فردي، فكلها ملفوظات تعرب عن وجود مجعي، *وبين عمي"، وربعي، وعزويت، والبيت، عصبيت
، تهقبيلاألصل الذي تقوم عليه صلة الشاعر ب"حيث إن ، واملدح أو طلب النجدة، وكثريا ما يوظّفها الشاعر عند الفخر، وأهله

  يف الشعر. 4"اليت ظلت املصدر األول الذي يستوحي منه الشاعر معانيه وأفكار ه، تلبية لصلة االنتماء، والنصرة، إوما هو الوالء
 
 ،عبري عن جاته القبليةفالتعبري هبم ت، لذلك ال يتواىن الشاعر يف تقدميهم لآلخرين، للمدح تعّد اجلماعة واألهل والتحالف ماّدة   
، بيلة يف قوهتا احلربيةمادحا الق، يفخر الشاعر عمري بن راشد بقبيلته يف رّد ه على أحد الشعراء من أبناء عمومته، هذا السياق يف

 : 5حيث يقول يف مدح له موظفا عبارة " بين عم" ،وقيمهم األخالقية
     
ك الوافني يف   االلني والقســــــــــــــ بين عمــــــْ

                    
 

ـــــعـــــلـــــم   اجلـــــمـــــيـــــــل ْدوام هـــــــل اجملـــــــد وال
 

 
ــــدهمهــــل الثــــار    هــــل الكــــار للجــــار عن

 
                  

 ْوقـــــــاٍر ولـــلضـــــــــــــــــــــّد اخلصــــــــــــــــيـــم كـــعـــــــام 
 

 
 هــــل الرايــــة العليــــا هــــل املــــدح يف اللقــــا 

                    
 

 ال اثر مــــــن بــــــعـــــــد الــــــكــــــمـــــــام كــــــتـــــــام 
 

 
 شـــــــــــــــاع ابلطيــب جكرهم بين هــاجر اللي  

                
 تــــــــوارخيــــــــهــــــــم لــــــــلــــــــدارســــــــــــــــــــــني قـــــــــدام 
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ول عمري بن راشد ، يقوهي أساسهال يف موضوع القبيلة فع  ويستخدم الشاعر لفظة " عصبة" وهي إحدى العبارات اليت ت     
ضيغم، جد جامع هو ىل إ، حيث يذكر أهنم يرجعون يف أصوهلا، وبني آل رشيد من مشر معربا عن العالقة اليت تربط بني قبيلته
وهذا إن دّل فإوما يدّل على ما للنسب األصيل أثر كبري يف جهنية رجل القبيلة، يقول عمري لذا فهم عند الشاعر عصبة واحدة، 

  :1يف جلك
   

ـــيـــــــد  س اتج املـــقـــــــال بـــْ ـــ  ـــلـــي ل  وحمـــمـــــــد ال
                       

 ســــــــــــــور اجلبـــــــل حـــــــاميـــــــه عمن يريـــــــد ه 
 

 
دٍّ واتكــيـــــــد  ا وهـم عصـــــــــــــــبـــــــة بـ عـــــــ   حـنـــــــّ

                         
 وعبيـــد هضــــــــــــــيـــاغٍم من روس جنـــب  

 
 

 
لت أصالة النسب لقد تغلغ فالشاعر يوظف أكثر من داللة تنتمي حلقل القبيلة، حني قال: عصبة، ضياغم، جنب، عبيدة.

                      ف الفرد إال بقبيلته.عر  يف الفكر القبلي حبيث ال ي  
ليست عالقات "يؤّكد أهنا  ،ح خاصةد عند الفخر واملوتفعيلها ، والقرابة بطرقها املتعددة يف الشعر، الرتكيز على عالقة النسب

لذا ، 2"جملتمعوعالقته اب، تنظم جزيئا تصورات اإلنسان، وتصورات إيديولوجية، بل هي عالقات إنتاج وعالقات سلطة، نسب
التسّيد صفات  صفة من، فاألصل القبلي، ونسب أصيل، ما ميلكه من عرق نقيّ ، أتيت أوىل صفات املمدوح حضورا يف مدحه

 :3، يقول ابن عفيشة يف مدح أحد ملوك اململكة العربية السعوديةيف اجلماعة وسبيل للزعامة
 ســــــــــــــالطني وملك اإلســــــــــــــالم فيصــــــــــــــل 

                         
 أبــــــو مجــــــلـــــــة شـــــــــــــــــــبـــــــابـــــــه واخــــــتــــــيـــــــار ه 

 
 

ى مبــــقــــرن  ن يســـــــــــــــــمــــّ  وقـــــــايـــــــد كـــــــّل مــــ 
                             

 وابســـــــــــــــم ســـــــــــــــعــود وافــني الشـــــــــــــــبـــــــار ه 
 

 
 هــــــــل الــــــــعــــــــوجــــــــا إىل جــــــــات عــــــــركــــــــة 

                             
 4إىل من الوغى شـــــــــــــــــــــّب اســــــــــــــتعـــــــار ه 

 
 

 
ورسم  ،وعامال مهما ساهم يف تكوين شخصية املسّود، ركنا من أركان السيادة" اتمام بعراقة نسب املسّود بوصفهجند هنا االه

وجود االنتماء القبلي حيضر بوجود ه اإلجيايب بشكل كبري ال سيما أن ، وغريها وشجاعة من قوة وكرم وجندة 5"مالمح سلوكها
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ؤّكد على جلك النسب ت، تعود يف أصوهلا إىل قبائل بدوية، لذلك جند أن بعض القبائل اليت تتحضر، يف النصوص الشعرية
 .1"ور إىل طبقة األصلينياملر ال يقل احلضري عن البدوي فخرا ابنتمائه القبلي الذي يعد جواز "هلذا ، واملرجع القبلي األول، اجلامع
ثرها أمهية عند القبلي وأول هذ ه املقاييس وأك، يقيس اآلخرين ابملقاييس نفسها اليت حيكم هبا على نفسه، فالشاعر رجل قبلي   

  ،أو مسّود دون جكر أصله ونسبه، لذلك ال ميكن أن نتخيل قصيدة مدحية حلاكم، هي االنتماء إىل القبيلة العريقة
 :2يف عصر هشاعر عمري بن راشد يف مدح أحد احلكام يقول ال

  
 دار امللوك أهـــــــل الســــــــــــــلوك العــــــــاليــــــــة  

                         
 

 عشــــــــــــــريٍة فـــــــازت بـطـيـــــــب أعــمــــــــاقهــــــــا 
 

 
 ب ين ســــــــــــــعود واألصـــــــــــــــــل مقرن جــــّدهم   

                     
ــعــوجـــــــا بــوقـــــــت امحـــــــاقــهـــــــا   3والــعــزوة ال

 
 

 
لى حّد خط األمومة أييت هنا عفقط من جانب خط األبّوة بل و  انحققتال ي ،والرفعة يف النسب ،اء للقبيلةوهذا االنتم   

خ األمر يتعدى من جمرد مفهوم انتماء إىل سرية واتري"فسيكون عرضة للهجاء، لذا فإن  ،فإجا ما عيبت خؤولة الرجل السواء،
هم ألمهية نقاء أصل اخلؤولة إىل جانب العمومة، حني يعي الشاعر عمري ابن عفيشة هذا الف 4،"حيكم لصاحبه وحيكم عليه

           :5ميدح الشيخ خليفة بن محد آل اثين حاكم قطر األسبق، بقوله
     

 خليفة خليفة من مضـــــــــى جخر من بقى 
                

ــــــد جبزيــــــل النيــــــل من ال لــــــه جتــــــارة   يزي
 

 
ــــــــــّمه الوطن   عطى من عطا هللا كّل من لـ

                
غار ه   شــــباٍب وشــــيب وطاعن الســــّن وصــــْ

 
 

ــبـــــــاٍت مــعـــــــانــز ه    ومــع طــيـــــــب جكــر ه طــي
                       

 6ومن ظّن فيه اجلود ما ضـــــــاعت أنظار ه 
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لى عتبة أن املرأة والرجل يقفان ع "فقول الشاعر طيبات معانز ه ، يقصد عمومة املمدوح، وخؤولته، وهذا يثبت من جهة أخرى 
،وال سيما أن هذ ه القيمة أي النسب هي أساس القيم يف فكر القبيلة، 1"واحدة يف جمال القيم، وال يتقدم أحدمها على اآلخر

 شة، يفالرجل القبلي يسعى دائما خلؤولة مناسبة ومكافئة، وعريقة ليتقارب منها ويرتبط هبا، وهبذا املعىن يفخر الشاعر ابن عف
 
 
 :2زواج، حيث يقولأصل قبيلته من األصول اليت يرغب اآلخرون االرتباط معها بعالقات أن 
 

 حّنا الذي يضــرب بنا الوصــف اي ســعيد 
                

ا مــــــعـــــــانــــــز بـــــــديـــــــد   3 هكـــــــلٍّ يــــــيب مــــــنـــــــّ
 

 
، قابل يمفهوم االنتماء القبليد، بل إن ، نفهم أن االنتماء ال يقف فحسب عند الرجوع إىل األب البيولوجي البعهنا    

 لالتساع، ضمن وعي أفراد القبيلة له.
    

بل يشمل ، اج وحدهاال يشمل عالقات الزو ، مفهوم القرابة يف اجملتمعات البدائية"أثبتت الدراسات األنثربولوجية احلديثة أن 
ويدخل من جلك التحالفات اليت تكون ، 4"مالواالشرتاك يف األع، بسبب اجلوار يف املكان، تلك العالقات اليت تقوم بني الناس

، ويف مناطق اجلزيرة العربية .والتحالف سلوك قدمي يف القبيلة العربية، لتساند بعضها البعض يف الدفاع أو اهلجوم، بني القبائل
الف بني قبيليت قطر حت ويوجد يف، توجد حتالفات بني قبائل معينة مثل حتالف " حْم ل ف" بني قبيليت قحطان وايمومنها قطر 

ن فرع أو وقد ينتج عن التحالف أن يتحالف أكثر م، وهي حتالفات قدمية كان هلا دورها لقبائلها آنذاك، والنّ ع يم"، "ل ْكب سة
عائلة من قبيلة قربية أو بعيدة ليكّونوا تشكل قبلي جديد مثل "املهاندة". هذ ه التحالفات أاي كانت صورها تظهر نوعا من 

لى جل احلفاظ عأن عبارة عن تكتل جمموعات ضد أخرى م"فاحللف ، النتماءات للجماعة القبلية ومصاحلهاالوالءات وا
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 يشري عمري ،1"وعلى حساب اآلخرين دوما، أو من أجل اكتساب مصاحل مشرتكة جديدة، ة القائمة ابلفعلاملصلحة املشرتك
 :2ابن عفيشة كذلك إىل حلف حْم ل ف الذي جيمع قبيلته ببين ايم، يف قوله

 
 ال شــــــــــــــــــــّك مــــــا اتعبنــــــا يكون حملفنــــــا 

                                
 ايٍم مكتفة اجلمل يف احلريبة  

 
 

 
 

 
 :3ويقول عمري ابن عفيشة أيضا يف هذ ه القبيلة املتحالفة مع قبيلته

  
 اخــواٍن خبــّوتــنـــــــا عــلــى واضـــــــــــــــح الــنــقـــــــا   

                              
ن نبطي عيال كمام   عساهم وح 

 

 
 

 
 

ا البقاء الوجودي يف ليضمن لكليهم، بل تلجأ إىل التحالف مع قبيلة قوية أخرى، القبيلة تستمّد قوهتا ال من جاهتا فحسب
العالقة القرابية القائمة على التحالف حيّدث أمر مهم وهو الغنيمة سواء ومن ضمن نتائج هذ ه ، التحّدي مع البيئة واآلخرين

ولو كان ، قوية فاالنتماء إىل قبيلة، أو احلصول على القوة املساندة، ابلتقرب من السلطة، أو الغنيمة املعنوية، الغنيمة املادية
ني يؤّكد عليها حواضحة يف الشعر النبطي مالمح  عالقات التحالف لذلك تظهر ، بواسطة التحالف سيحقق الفوز والربح

 :4يقول ابن عفيشة، بتلك العالقة القدميةاحلاكم  ارو ليذكّ  الشاعر
 
ا يف عشــــــــــــــيبـــــات املنـــــازل جنوعهم    وحنـــــّ

                           
ــــيــــح  ــــلــــنــــجــــور ضـــــــــــــــــب  بــــيــــوٍت فــــيــــهـــــــا ل

 
 

 وتصـــــــــــــــبــح ظــعـــــــايــنـــــــا تــبـــــــاري ظــعــوهنــم 
                                

 5مــــــنــــــهـــــــا الــــــالقــــــح واملــــــنــــــيــــــحورعـــــــااي  
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 :1أييت إىل قوله عن مشاركة قبيلته، وقبيلة أخرى يف حتالفهم مع احلاكم يف جلك العصر ،بقولهو
 هـــــــذا وال هلــــم جــــرٍب يف الــــبـــــــدو غــــريان  

                              
 2إاّل آل بشــــــــــــــر وقـــــت الزوم آل حبيح 

 
 

من الدفاع  انوع ح وهتاهبا القبائل األخرى. أييت النص، حىت تقوم هلا أسباب القّوة، القبيلة عند الشاعر ال تكون إال يف اجملموع   
يف هناية األمر، لذلك ينصح 3"وعرضه، الدفاع عن القبيلة إال دفاع عن شخصه وشرفه "الذي ميليه على الشاعر انتماؤ ه فما

أمحد  حيث دفع الشاعر بنصحه إىل حاكم قطر الشيخالشاعر  احلاكم  ابحلفاظ على القبيلة، فهي عماد قوة، وجنود للوطن، 
 :4بن علي آل اثين، إىل الصفح ورّد الظلم عن عائلة املسند اليت متثل قبيلة املهاندة، حني قال

يك يف الشــــعب الصــــديق املهاندة   ابوصــــّ
                           

 جـنودك إىل من الوطن اثر عكنــــــــانــــــــه 
 

 
ه بـــــــدا الزمـــــــك هبـــــم    وجـــــربك إىل مـــــنـــــــّ

                                  
 واىل من مكروب احلقب صــــــــــّك بْبطانه 

 
 

ـــــــك بغـــــــايل عمـــــــارهم    يفـــــــّدون من دون
                                

 5ومن جــاهرك عمــٍد يهــدمون صــــــــــــــيوانـه 
 

 

لة يكون اجلنود فبالقبي، وقوته، غري مظلومة؛ للمحافظة على متاسك الوطن ، يؤكد الشاعر على أن تبقى القبيلة عزيزة   
، قبيلته عن لذا كان ملزما ابلدفاع، يصبح اجملموع لدى الشاعر املنتمي مساواي للذات "وهبذا الوعي، واألهل، واألصحاب

 .ماؤ ه للمجموع املتمثل يف القبيلةيفرضه عليه انت، 6"وهو التزام أديب طوعي، وقيمتها

 قيم القبيلة:-ب

حاجة ، وجودها األويل حيث تعّد القيم يف، توجد مركزية أخالقية يف جهنية القبلي، بعد مركزية االنتماء للعصبية القبلية   
متارسها القبائل  ،ضرورية ال م ث ل عليا منشودة يف صحراء فاضلة. الصحراء واحلياة القاسيتان أوجدات مفاهيم وسلوكيات أخالقية

 وعاداهتا يف ما بينهم؛ للمحافظة على الوجود والبقاء واالستمرار.، أعرافهاضمن 

                                                           

 272الديوان، ص  1

  جرب: مصلح ،ومساند 2

 142م. ص1441. سنة14. ع12مج  جملة جممع اللغة العربية األردين.زيتوين، عبدالغين: "الوجدان اجلمعي يف الشعر اجلاهلي".  3

 111الديوان ، ص  4

 صّكت احللقة البطان، وهي تعىن إجا اشتّد االمر ووصل إىل هنايته. عكنانه: دخانه. احلقب ببطانه: احللقة والبطان من أدوات جتهيز اجلمل للركوب.وهي  من مفردات مثل شعيب : إجا 5

 2.ص 11.مج1.دمشق. ججملة جممع اللغة العربيةعشا، علي: "جدل العصبية القبلية، والقيم يف وماجج من الشعر اجلاهلي"  6
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أفكار وتصورات واحكام  القيم"إال أهنا تتفق يف أن ، يف الدراسات االنثربولوجية واالجتماعية، مع اختالف التعريفات للقيمة
وأن مبادئ وقوانني  ،قرارات واختيارات اإلنسان وهلا دور يف التأثري على، وأهنا يف الغالب تعرب عن شيء مرغوب فيه، ودوافع

 من قبل اجملتمع. أي أهنا موضوعة، 1"متعارف عليها اجتماعيا
،  الشعر النبطي فحسبليس يف، وتكثر األشعار حول هذ ه القيمة، هي قيمة الكرم، أوىل القيم اليت تواجهنا يف اجملتمع القبلي

 ا جيلب الذم واهلجاء.ومنعه، يدور حوهلا الفخر واملديح، ثقافية يف ثقافة القبيلةبل منذ بداايت الشعر اجلاهلي. الكرم عالمة 
 :2قولهابن عفيشة الشيخ أمحد بن علي آل اثين، ب ومن أمثلة جلك ميدح الشاعر، لذا ال تغيب هذ ه القيمة يف مدح املمدوح

 
 مالج املخيف وريف من حـــــــّد ه النيــــــــا   

                           
 الضـــــــــــعوف اللي رضــــــــــــوٍف ديوهناعقار  

 
 

 فنا مســـــــــــّمنات الكوم ال غ ْلي ســـــــــــومها  
                         

يــــــٍل ت قّلط كــــــل وقــــــٍت صــــــــــــــحوهنــــــا   وح 
 

 
د مـــــــا ينعـــــــد وفـــــــد ه لكّنهم    كمـــــــا العـــــــ 

                              
 وروٍد عــلــى شـــــــــــــــرع الــنــهــر يــنــهــلــوهنـــــــا 

 
 

اد مـــــــا مـــــــّل كــــــثـــــرهــــــم   إىل زادوا الـــــوفـــــــّ
                                  

 3طبيعـــــــٍة هلم من قبـــــــل مـــــــا ينكروهنــــــــا 
 

 
 
، رى تخفية معهمما يعين أن الكرم حيمل معاٍن أخ، إىل الرتحيب واملنادمة يف احلديث، يتعدى الكرم جمرد توفري الطعام للضيف   

واملكانة  ،لتعزيز الدور واهليبة"بل له أهداف اجتماعية ، ال توجد أهداف اقتصادية من ورائه، ففي هذا الفعل املعطاء
ربولوجيون اقتصاد وحنر اجلزر يسميه األنث، فالكرم الشديد"إوما العالقة اليت تنشأ ، فاملهم ليس الفعل يف حّد جاته، 4"االجتماعية

فاجملتمع القبلي  ،فالكرم عملية تبادليةوهكذا. ، ضيفا عند مضيفه، الصحراء اجملدبة تفرتض أن يكون املضيف يوما .5"السمعة
 وحكمة ونزاهة. ،فهو جمتمع تقليدي تقوم لديه اعتبارات أخرى ممثلة يف قيمه من كرم وشجاعة، جمتمع مل يتأسس على بـ ْعد املال

صائد فخر ق فاقتصاد السمعة له اهتمام خاص لديهم حني يتحّول إىل، يف تقدمي الكرم اجلزيل لضيوفهبلي هلذا ال يتواىن الق 
 :6الشاعر عمري بن راشد العفيشةيقول ، اإلشادة هبذ ه القيم القبليةيف ، ومديح هلم

                                                           

 21م. ص 2112. 1ندرية. مصر.طعبدالقادر، سلوى. إبراهيم، حممد: األنثربولوجيا والقيم. دار املعرفة اجلامعية. اإلسك 1

 152الديوان، ص  2

 ال خيالفوهنا. حّد ه: دفع به. النيا: البعد . رضوف ديوهنا: مرتاكمة الديون. حيل: اإلبل. تقّلط: تقدم. العد: بئر املاء. طبيعة: عادة. ما ينكروهنا: 3

 217الصواين، سعد: الصحراء العربية، ص  4

 211الديوان، ص  5

 242الديوان، ص  6
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 ونــــــــعــــــــطــــــــي جــــــــاران وايف حــــــــقــــــــوقـــــــــه 
                         

 ونـــــــلـــــــقـــــــى خـــــــاطـــــــر هللا ابلـــــــبشـــــــــــــــــــــارة 
 

 
 بــــــــقــــــــولــــــــة مــــــــرحــــــــبــــــــا  اي خــــــــاطــــــــر هللا   

                         
 بــــــــطــــــــارف ربــــــــعــــــــٍة فــــــــيــــــــهــــــــا املــــــــنــــــــارة 

 
 

 وتــــــقــــــلــــــيــــــٍط عــــــلــــــى فــــــرش الــــــكــــــرامـــــــة  
                          

ٍر نصــــــــــــــــــــفـــــــه هبـــــــار ه   1وبــــــن مســــــــــــــــــــكــــــّ
 

 
 
الذي يعرف كيف  ،ويتمنون أن يكون املال يف يد الكرمي، يعطي الو ، كرممن جم البخيل الذي ال ي  ر الشعراء، يف املقابل كث  ي     

فالثروة عند ه ، زين والثروةال للتخ، تصّور الشاعر وسيلة للعطاءيعّد املال يف  .وحتقيق السمعة الطيبة، يوجهه يف سبيل اآلخرين
لكرم واجب وكأن ا، لذّم م ْن ميتنع عن العطاء، والنذل، الردي :لذلك أتيت مفردات مثل، تكون ابلسمعة والصيت كما جكران

 ال خ لق فردّي.، جمتمعي
    
س قيمة الكرم صورة الفرد يف اجملتمع    فال ، و احلاكمأعين الشيخ أ، كان هذا الفرد هو املسؤول عن اجلماعةوال سيما إجا  ، تؤس 

راشد يف  الشاعر عمري بنويقول ، وكأهنا الزمة من لوازم السيادة، يف وصف املمدوح، جند قصيدة مدحية ختلو من قيمة الكرم
 :2مدح ويل العهد آنذاك الشيخ محد بن خليفة الثاين

                        
 ّو اخلــــري مــــن جـــــــا ه عـــــــاين ويــــرفـــــــد بــــنــــ 

 
 ومن عـــانـــه هللا من احســــــــــــــــانـــه رفـــد لـــه  

 
 

ــــــه بســــــــــــــــــــاحــــــة االمــــــاين    ومهينٍّ شــــــــــــــعب
 

 احلضــــــــــــــر والـبـــــــادي هـو املـعـتمـــــــد لــــــــه  
 

 
 واعــلــى مــبـــــــانــيــهــم جبــزل االحســـــــــــــــــــــاين  

 
 د لــــــه جــــــ  من كــــــان زيٍن لــــــه فهو مــــــا و   

 
 

، تغلب على صحرائهلل، إنسانية متأصلة يف نفس القبليتشري إىل نزعة ، هناك قيم أخرى وسلوكيات، إىل جانب قيمة الكرم   
والطنب ، حيطلقون عليها الثالث البيض: الضيف السار "والسيما البدوي بعادات ، لذلك يعتّد القبلي، ومواجهة الصعاب فيها

قبائل على بني الوتوسع دائرة العالقات ، والتضامن، وواجبة للتكاتف، ماحنة للحياة *هذ ه العادات الثالث3"البطن، السابح
 مستوى األفراد.

                                                           

 خاطر هللا: ضيف هللا. ربعة: مكان الرجال يف بيت الشعر. تقليط: تقدمي . هبار ه: مطيباته من هيل وزعفران وحنومها 1

 124الديوان، ص  2

 52احلريب، دالل: املرأة يف جند، ص  3

ري له. البطن: السابح: إجا اعرتضت قبيلة اجلار على قبيلة اجملري، وجب على اجلار رد مال اجمل*الضيف السارح: عليه حق رّد مال مضيفه، يف حال اعرتضت قبيلة الضيف على قبيلة املضيف. الطنب 
 ويقصد الضيف إجا مّر رجل وشرب قهوة وحنو ه، فإن عليه واجب الدفاع عن مضيفه، مدة بقاء طعام يف جسمه.
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مي اجلار وتوفري ر ويف تك، اخلطار، العاين، القصري، جند هذ ه العالقات يف الشعر النبطي من خالل مفردات مثل: الطنيب   
الشاعر  يقول، بهافهذا يدّل على قوة جان، اليت تفخر هبا القبائل مادة طيبة للمدح والثناء، ومشاركة اخلطار الطعام، من للعايناأل

 :1عمري بن راشد  العفيشة يف جلك
ــــــد    وإن زاران العــــــاين لبعض املقــــــاصــــــــــــــي

                
ٍث مــــا ننشـــــــــــــــــد ه عن ســـــــــــــــــديــــد ه   متعلــــّ

 
 

ــــد   ونــــذبح مســــان الضــــــــــــــــــان لــــه واملفــــاري
                

 ومـــن جـــــــاد لـــلـــعـــــــاين فـــرحـــنـــــــا جبـــيـــــــد ه 
 

 
ـــــــــد     وإن زاران اجملـــــــــرم يـــــــــقـــــــــّزي االجاوي

                  
 ويرحـــــل مـــــا جعـــــل لـــــه نضــــــــــــــيـــــد هينزل  

 
 

 فـوق الـعـال نـرفــع مـبـــــــانـيـــــــه وْنشـــــــــــــــيـــــــد  
                  

ا شــــــــــــــــــــــديــــــــد ه   2إلـني يـبعـــــــد عن وطنـــــــّ
                                

 
، وجاورها زمنا ،وإعالنية عن القبيلة اليت سكن عندها، تكون مبثابة مادة إالعالمية، احلماية واألمان اللذان يتوفران للجار   

  3:فيشةع لذا يقول الشاعر ابن، وطيب الصحبة، ملا وجد عندها من كرم الضيافة، فيكون عليه حّق مدح هذ ه القبيلة
 حبســــــــــــــن التواضــــــــــــــع لــــه نبــــاري خــــاطر ه  

                
 ونـــــــّدي لـــــــه الـواجـــــــب حبـــــــّد اقــتـــــــداران 

 
 

 ولو كــــــان مــــــا هو قــــــّد االكرام نكرمــــــه 
                

 شــــــــــــــنـــــارانوعلى كــــل وقـــــت جْنيـــــه فـ رْح  
 

 
ـــــفـــــيـــــنـــــــا ابلـــــطـــــروفـــــــة جنـــــيـــــبـــــهـــــــا     وإىل ل

                     
غـــــــاران   البن جـــــــاران قبـــــــل نْتـــــــذكر صــــــــــــــْ

 
 

ا لـــــــديـــــرتـــــــه    ن راح مـــــنـــــــّ  نـــــبـــــغـــــي إىل مـــــ 
                  

 4يســــــــــــــال الذي تّو ه على الســــــــــــــري ماران 
 

 
وسيلة و ل هي غاية ب، ية ليست غاية مثلىكما جكران سابقا. إجن القيم القبل،  يبحث عن اقتصاد السمعة، هنا عفيشةإّن ابن   
القيم يتشابك فيها ف، ضيف مبنح السمعةمووسيلة للبقاء املعنوي لل، ضيف مبنح احلياةوسيلة للبقاء املادي لل، آن واحد يف

 أي مبعىن آخر أن ب ناها التحتية والفوقية واحدة.، االقتصاد والثقافة معا
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لشعر كان الوعاء الثقايف ا على أنّ غرض النصح، وهذا يدّلل والفخر، بل متتد لتصل ب رضي املدحال تقتصر قيم القبيلة على غ  
يقول ابن عفيشة  ،اجلار، والضيفملنظومة القبيلة جات التاريخ الشفاهي، من هذ ه القيم اليت جاءت يف قصيدة النصح قيمة 

 :1انصحا
 تـرى فرحـــــــة ابن اجلـــــــار قـــــــدٍر لوالـــــــد ه   

                    
 تضـــــــاعف لك لو اّنك حتيدهاوحســـــــىن  

 
 

 ترى اجلــــــار لــــــه حــــــدٍّ ويــــــدين رحــــــايلــــــه   
                    

 ويقفي تقــــارع من دايرك شــــــــــــــــــديــــدهــــا 
 

 
ب بضــــــــــــــيف هللا وســــــــــــــرّع كرامتــــه     ورحــــّ

                  
ــــــدهــــــا  ــــــه ت ع ي ر مرحبــــــا ب  مع مــــــا تيســــــــــــــّ

 
 

 ترى الضــــيف ال ضــــاف املعازيب حيرتي  
              

 ى حـــــــديـــــــدهـــــــا تلظّ  وللـــــــذبح ســــــــــــــكنّي  
 

 
 
، والثروة ،تتصادم مثل هذ ه القيم مع متغريات اجملتمع يف فتحضر ه اليت أتسس على معاٍن مغايرة متاما مثل: امللكية اخلاصة   

تؤثر يم جزء من أجزاء الثقافة الق" فقد ي صدم جو الثقافة القبلية ابلتغريات اليت ما اعتاد عليها يف جمتمعه فــ، واملصلحة الذاتية
قول  مثل، واحلزن على تغري األحوال، لذلك جند خطاابت تشيع ابألمل ، 2"فيها وتتأثر بكل ما تتعرض له الثقافات واجملتمعات

 :3عمري ابن عفيشةالشاعر 
 

 صـــــــــــوك ويب غنب من يســـــــــــجن وهو ما عمل 
 

 وصــــــــــــــّبوا على قيــد ه حــديــٍد ســــــــــــــكــاكــه 
 

 
ــــــــــــــراف مملوك  ـــــــــــــــ  غنب املليك اللي ابالسـ

                    
ـــــــه وافتالكـــــــه  ـــــــافـــــــذ فرّت  وق ْبضـــــــــــــــــــــت من

 
 

 أبســــــــــــــبـاب وقـٍت بـه تصــــــــــــــاعيد وهبوك  
                    

ــعـــــــايل نــزل يف دكـــــــاكـــــــه   وقـــــــٍت بـــــــه ال
 

 
 وقـــــــٍت هــلـــــــه مـــــــا بــيــنــهــم راي مــريــوك 

                       
ــــــد الفكــــــاكــــــة  ــــــا ْيري  4كــــــلٍّ من الشــــــــــــــن
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، يقول ابن يضاأوتبدل القيم، وتغري املكاانت  ،نظرا لتغري املفاهيمأّدى تغري احلال بكثري من الناس، إىل الشعور ابألسى،    
 :1عفيشة
 وقـــــٍت بـــــه احتـــــاجوا االجـــــاويـــــد وهلوك 

                  
 وتــغـــــــاومــوا بـــــــه صـــــــــــــــــــــانــعــني الــتــنـــــــاكـــــــه 

 
 

 وقـــٍت غــــدا بــــه معــــدن اخلري صــــــــــــــعلوك 
                  

 والـلـي خيـــــــدمـــــــه مـــــــا يـعـــــــد  امـتـالكـــــــه 
 

 
 وقٍت عنيٍف صـــــــــــار به ر يب وشـــــــــــكوك  

              
ني الــــكــــالكـــــــهووىفّ    2 حــــقــــوق مــــطــــوفــــّ

 
 

 
بسبب تغري احلال والزمن  ،يعرب الشاعر جبمل أتيت مقاب لة لآلخر ومضادة هلا يف املعىن، لتحدد واقع احلال الذي وصل ابلقبلي   

نه جاء لينال من أل، بل كان عنيفا نفسيا أيضا، يكن عنيفا ماداي فحسبأنه وقت عنيف. فالوقت مل  ، اللذين  يصف وقتهما
 :3قناعات ترىب عليها القبلي، واعتاد ممارستها، يقول ابن عفيشة يف هذا التغري الزمين وما يفعله

 
 أرى يف وقـــــتـــــنـــــــا احلـــــــاضـــــــــــــــــــر غـــــيـــــــار ه  

                                             
ـــــــــ    ـــــــــه مـــــــــن قصـــــــــــــــــــــــار هومـــــــــي  زان طـــــــــوال

 
 

 
ر   طـــــــه األول مــــــوخــــــّ قــــــلــــــّ  وصـــــــــــــــــــــار مــــــْ

                       
 4ومــــفــــهــــوقـــــــه قــــلــــط عــــقـــــــب انــــثــــبـــــــار ه 

 
 

  
ون احرتام ال ميكن أن يك الدائم،واالستقرار  تغرّي احلال، انل من مكانة الناس، فجتمع قائم على مفاهيم الفردية، واملال،   

ال سيما مع خسارة  ،احلاجة، والزمن، فمقاييس الرؤية اختلفت ابختالف فعالية كبرية كما كانت سابقا األصل وتقدير القيم
القبليني، يد للبدو كانت القوة مبثابة رص واإلبل. السيف،نه السابقة املتمثلة يف القبلي البدوي على وجه اخلصوص أدوات متكّ 

، فوجد الكثري منهم هذ ه املرحلة اجلديدة مرحلة رفعت أانس كانوا ر جاءت متعاكسة مع مفاهيم السابقحياة التحض ولكن
 آلخرين أهل التجارة أو املنفعة فقط.وجهها لوحتولت عن القبلي لتويل  ،-نظرهم يف-سابقا جليلني
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 قوة القبيلة:-ج   

قبل قيام ،  قطرر حضورا يفهو األكث، -ابملعىن العام-والسياسي، واالقتصادي، كان التشكل القبلي هو التنظيم االجتماعي    
، شروط وأعراف الذي ال مينع استخدام القوة ضمن، ومع قانون القبائل اليت تسكن منطقة شبه اجلزيرة العربية، دولة مركزية إدارية
 إىل استخدام القوة مىت ما دعت احلاجة إىل جلك وألزمتها هبا الظروف. يف حاجة جتد القبيلة نفسها

ة دعت إليها فاحلرب حاج، وتسجيل بطولة ت ضاف إىل رصيد جمد القبيلة، تعّد احلرب امليدان األبرز إلظهار هذ ه القوة   
ني احلرب أو رّد مظامل أو حنومها. وعلى الرغم من أن الكثري يربط ب، من شح مصادر امليا ه، الظروف البيئية اليت تسكنها القبائل

ة هي أن احلرب د  إال أن احلقيقة املشاه، ستدعى احلرب جهنيا عند املتلقيما أن ت ذكر القبيلة ت  ف، وسفك الدماء وبني القبيلة
، لبدائي والقبليفاحلرب سلوك إنساين يوجد عند ا، ابلرغم من غياب أثر القبيلة، مستمرة يف قرننا احلايل القرن احلادي والعشرين

 دن على حد السواء.مواملتحضر واملت
تمعات تشري إحدى الدراسات جات االجتا ه اإليكويوجلي "البيئي" يف تفسريها للحرب يف اجمل، ليدي مثل القبيلةيف جمتمع تق   

تكون جزءا من حياة يف  وهذا يعين أن احلرب، 1"واملوارد وطبيعة اإلقليم، الرغبة يف احلافظ على التوازن بني السكان"التقليدية بــ
 كثر التزاحم على املراعي وحنوها.ىت ما قّلت املوارد أو  اجملتمع ،م

ذلك ال يعدم املطلع ل، وبطوالت فرساهنا، وانتصاراهتا، الشعر النبطي كان اجلهاز اإلعالمي األول للقبائل الذي ي سّجل أايمها   
عالء إل ،على نصوص الشعر النبطي وال سيما القدمية منه على نصوص حتتفل ابحلرب وفرساهنا. فاحلرب جمال مهم لكل قبيلة

كما أهنا تعد أحد االمتيازات املشروعة اليت قد حيظى هبا الفرد داخل العصبة حيث يقدم خدمات لصاحل ،  وبيان قوهتا، شأهنا
قوة  ،ميكننا أن نقول إن القبيلة ارتكزت على نوعني من القوة، . ومن خالل ما مّت رصد ه حلضور القّوة يف القبيلة2العصبة ككل

 و ما سيتضح لنا بعد قليل.على حن، وقوة سالم، نزال
 
فاحلرب كما ي ربزها  ،وعدم الرهبة، فيسجل الشاعر النبطي الشجاعة واإلقدام، يف القصيدة النبطيةر املعارك وجوالهتا ض  حت     

 : 3، يقول الشاعرال يهابون هذا السوق، وفرسان قبيلته، وبضاعتها النفوس، الشاعر سوق للبيع والشراء
 وكــــــــثـــــــــرت بــــــــه  جمـــــــــازيــــــــف املـــــــــنـــــــــااي  

                    
ـــــوا ســـــــــــــــــــوق اجلـــــزارة   واالبـــــطـــــــال دخـــــل

 
 

ــــــف بـــــــه لــــــون حــــــيــــــلـــــــه  ــــــيــــــوٍم خيــــــتــــــل  ب
                     

ز مــــــــن محــــــــار ه   وصــــــــــــــــــــــفــــــــر ه مــــــــا متــــــــيــــــــّ
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ـــــــــرانٍس جمـــــــــّرب    ـــــــــهـــــــــن كـــــــــّل ق ـــــــــي  عـــــــــل
                    

 خيـــــــوضـــــــــــــــــــــون املــــــــعـــــــارك ابجلســــــــــــــــــــــارة 
 

 
ـــــمـــــــة  ـــــفـــــوس بـــــــدون قـــــي ـــــن ـــــعـــــون ال ـــــي ـــــب  ي

                    
 1بســــــــــــــوٍق فــــــايتــــــه مــــــا هو خســــــــــــــــــــارة 

 
 

 
ويصف ، فيصف ما حيدث فيها ،فالشاعر ينتهز من معارك قبيلته فرصا لالفتخار ابلقبيلة، تعد احلرب جماال لالفتخار ابلقبيلة  

، ماح وسيوفور ، وجيشوتوظيفه من خيل ، وال يرتك شيئا من مكوانت املعركة إال وجاء على وصفه، وإقدامهم، قوة الفرسان
وإضافة اجلديد إىل رصيد  ،جماد واملآثرر هبا تسجيل األفهي اجملال اليت يستم، اهتماما كبريا عند القبيلة وشعرائها انلتفاحلرب 
يف وصف ، يشةيقول عمري بن راشد العف، ةليجل مسعة القبمن أ، سيفعل الالحقون الشيء نفسه، كما فعل السابقون،  القبيلة

 :2عارك اليت شاركت فيها قبيلتهإحدى امل
 

ا لــــنـــــــا مـــعــــهـــم بــــكـــنــــزان مـــعــــركـــــــة    هتـــيـــــــّ
                    

 بـلـيـــــــٍل رمن فيـــــــه الصــــــــــــــبـــــــااي القنــــــــايع 
 

 
 ســـــــــــــرى ليلنا معهم إىل ابكر الضـــــــــــــحى  

            
 وهــــو جبــــح ومـــــــذابــــح  عــــقــــر وقــــاليــــع 

 
 

 وقــــادت ظعــــاينهم وســــــــــــــــــارت مجوعهم    
           

 الـــزرايـــعإلـــني الـــرعـــــــااي شــــــــــــــــّرعـــــــت يف  
 

 
 :3حيث يقول، واجتماع قبيلته يف نصرة احلاكم آنذاك ومن معهم، ابجتماع حلفاء الضد، ويكمل وصفه للمعركة

 
ا وجــــاهم صـــــــــــــــــديقهم   وجــــاان الــــذي منــــّ

                
فــــون الــــفــــزايــــع  ــــيــــمـــــــام يــــولــــّ  ضـــــــــــــــــــــّد ال

 
 

 وســـــــــــــــــــــاروا حمّزمـــــــة القنـــــــازع وســـــــــــــــّبلوا   
                    

ــــهــــتــــز   ــــعجبــــنـــــــٍد قــــلــــط ي ــــلــــقــــلـــــــب راي  ل
 

 
 احملـــريس جبـــمـــعـــنـــــــا وظـــهـــران هلـــم عـــنـــــــد  

                  
 4ســـــــــــــيوفه كما وصـــــــــــــف الربوق اللمايع 

 
 

 
 :5بقوله، مث يصف يوم اللقاء للمعركة نفسها

                                                           

 نا يصف تغري ألوان الفرسان من رهبة احلرب. قرانس: صقر وهنا رمز للفارس. فايته: داخل فيه.صفر ه، محار ه: اللوانن األصفر واألمحر ، ه 1

 241الديوان، ص  2

 244ص الديوان،  3

 اليمام: اإلمام. احملريس: اسم موقع قرب األحساء. القنازع: شعر الرأس يرفع إىل أعلى. 4
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 وحضــــــــــــــران وهم يف مـــــاقٍف موعـــــٍد لنـــــا  
                

 وصــــــــــــــــــــاح احملرّج بني شــــــــــــــــــــاري وابيع  
 

 
 وابعـوا علينـــــــا واشــــــــــــــرتينـــــــا بســـــــــــــــوقهم  

                     
 1وبعنـــــــا عليهم غـــــــاليـــــــات البضـــــــــــــــــــــايع 

                
 

 :2يقول، ويف وصف قوة القبيلة احلربية وصرب على األمل منها
 

 واىل كـــــربت بـــــنـــــــا الـــــبـــــلـــــوى صـــــــــــــــــــربان  
                                      

 وراعــــي الصــــــــــــــــــرب جيــــزى ابنــــتصـــــــــــــــــــــار ه 
 
 

 
 وعـــــــــاداتـــــــــنـــــــــا ملـــــــــن يـــــــــذرع شـــــــــــــــــــــــربان   

                     
ـــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــد وار ه   ونـــــــــــويف ابعـــــــــــن

 
 

 
ر بــنـــــــا      ونــوجــع ال ضـــــــــــــــربــنـــــــا وإن ضـــــــــــــــ 

                  
 جحـــدان الضــــــــــــــرب لو نشــــــــــــــكي عوار ه 

 
 

 نـــــــــــرّد ه ابهلـــــــــــنـــــــــــادي والـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــزي    
                       

 3وصــــــــــــــــمـــٍع خيـــلــع الـــقــلـــــــب انـــفـــجـــــــار ه 
 

 
فللبطولة ، بائلهمإلعالء مكانتهم عند ق، فرصة احلرب للربوز، يف القبيلة يستغّل الشجعان، والقوة، ألن احلرب جمال للشهرة   

لقهوة ومنها أيضا أن الشجاع هو من يستحق أن تقدم له ا، منها شرب فنجان الفارس*، شروط وطقوس تؤدى يف ثقافة القبيلة
يف ، واملرأة اجلميلة"، ليمةوالو ، ة" القهوةوفروسيته. فالفارس الشجاع هو املستحق للمتع احلياتي، يف جملس الرجال أوال لشجاعته

 :4يقول عمري بن راشد يف وصف إعداد القهوة وجتهيزها ملستحقها الشجاع بقوله .جمتمع القبيلة
 ْبدالل ما فيهن مكنســــــــــــل ومشــــــــــــموس 

            
ـــــاســـــــــــــــــــة  ـــــل موقّ عـــــات القب  رســــــــــــــالن مث

 
 

 منهن مزلٍّ وســــــــــــــطهـــــا الكيف تخموس   
           

ـــــه    املصــــــــــــــتـــــاع تربي عمـــــاســـــــــــــــــــهال جاق
 

 
بـــــوس   ا ملـــــن يـــــردون ال اثر عـــــكـــــْ  هتـــــيـــــــّ

                  
ــــــاســــــــــــــــــــه   5ال اختلط عج الرمــــــك واقتب

 
 

 

                                                           

 ماقف: موقف 1

 211 الديوان،ص 2
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ل الشاعر عمري بن قو ي، فالفارس الشجاع سبب قوي لنصرة قبيلته، ويسجل الشاعر أيضا فعل الفرسان الشجعان يف احلرب   
 :1معاركها بقولهواصفا شجاعة فرسان قبيلته يف إحدى ، راشد
 

 ضــــــــــــــحى راعي البلها محد رّد ســــــــــــــابقه  
            

 على ســــــــــــــربـة آل معيض يوم الشــــــــــــــرايع 
 

 
 طري الفعــايــل كــاســـــــــــــــب املــدح يف اللقــا 

            
 شــــــــــــــجـــاٍع بـــذاك اليوم ســــــــــــــّوى الفنـــايع 

 
 

 وابـــــــن إبـــــــراهـــــــيـــــــم وابـــــــن ومـــــــر خـــــــالـــــــد 
                      

 شـــــــــــــــهــوٍد عــلــى مـــــــاقــف زبــون الــودايــع 
 

 
 وشـــــــــايف واخو ه ســـــــــعود يف حومة الوغى  

           
 بصــــــــــــــّفه على شــــــــــــــحف العياد الطاليع 

 
 

 تــــــــنــــــــاخــــــــوا ورّدوا رّدٍة فــــــــّرجــــــــت هلــــــــم  
                     

 2وحّطوا هلم يف الضــــــــــــيق طرٍق وســــــــــــايع 
 
 

 
 
ها، تقدم انتصارات القبيلة يف معاركها، وبسالة فرساهنا فيها، مادة شعرية خصبة للشاعر ، ليفتخر بقبيلته، فيفتخر بقوة جانب   

وقدرهتا الشديدة على قطع املسافات دون خوف، والتنقل بني األماكن دون حاجة ألمن من الغري، ووصوهلم قبل اآلخرين إىل 
 :3اين، يقول ابن عفيشة مفتخرا بقوة القبيلةأماكن العشب، وغريها من املع

 
 وســــــــــــــقنــــــا االبـــــــل وســــــــــــــران يف هواهـــــــا    

                  
 إىل طـــــــاح احلـــــيـــــــا نـــــرعـــــى خضـــــــــــــــــــــار ه 

 
 

ــــــقــــــرا يف اخلضـــــــــــــــــــــاري مـــــــا نـــــــداري   ون
                     

 إىل مـــــــن الســـــــــــــــــــــهـــــــل كـــــــابـــــــر امــــــــرار ه 
 

 
ــــــــارى   مــــــــظــــــــاهــــــــري وســــــــــــــــــــــلــــــــفــــــــاٍن تــــــــب

                         
 الـــــقـــــلـــــــب اشــــــــــــــــــتـــــهـــــــار هبـــــيـــــوم يـــــفـــــرح  

 
 

ـــــــرغـــــــى     ـــــــرعـــــــى ون روس ْرمـــــــاحـــــــنـــــــا ن ـــــــْ  ب
                                  

 وحــــــــد اخلـــــــــوف نـــــــــنـــــــــزل يف قـــــــــفـــــــــار ه 
 
 

 
دان     ومــــــــّديــــــــنــــــــا وشــــــــــــــــــــــّديــــــــنــــــــا وشــــــــــــــــــــــ 

                     
 4مــــــــبــــــــانــــــــيــــــــنــــــــا عــــــــلــــــــى روس الــــــــزابرة 
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ستدعيها وال يزال كثري من الشعراء يف زمننا هذا ي، زال متواجدة بكثرة يف الشعر النبطيمثل هذ ه الصور السابقة لقوة النّ     
 ويوظفها يف وطنياته. 

ومنع وصول الطارد إىل  ،وأعين هبا أن القبيلة القوية هي اليت تتكّفل ابحلماية وبسط النفوج، القوة الثانية هي قوة السالم    
، بائلهمال تق ّل عن قوة النزال. يفخر الشعراء بنجدة ق واملظلوم. وهي قوة، وطالب النجدة، والالجئ، فيأمن عندها الفارّ ، املطرود

لذلك تكون معاين منح  ،رغم احلروب، ن مصريهاويؤمّ ، فاجلانب السلمي يدفع ابحلياة، ونصرهتا للضعفاء واحملتاجني إىل محايتها
 احلياة سبيال للفخر واملدح معا. 

،  عرف القبيلةفالدخالة يف، جندهتا على وجه اخلصوص دون غريها اإجا كانت يلجأ إليها الدخيل طالب، قبيلتهميدح الشاعر    
ومنح ، الةلذلك ميدح الشعراء فعل الدخ، واسوداد الوجه بني القبائل، ومن يتهرب منه يعّرض نفسه خلطر الذم، ال مفّر منه

 :1عمري بن راشد يف إحدى قصائد هيقول الشاعر ، الكفالة* يف مدح ممدوحيهم
 

 هبـــــــا ريــف جـــــــارهـــــــاهــو مــزبــن الــزابــن  
                                    

 ا زار هالنيأقصــــــــى ملفى الغريب اللي من  
 
 

 
ـــــــه وحيلتـــــــه   ـــــــّل حيل  وهو ملتجي من ق

                
 إىل لف ابليمىن على راحــــــة يســــــــــــــــــــار ه 

 
 

، ألمان الكاملابه يشعرون أبن الجئي قبيلت، ابن عفيشهيفخر الشاعر ، ومنح احلياة واحلرية لالجئني إليها، يف بيان قوة القبيلة   
 :2يف جلك يقول الشاعر، إليهم مهما كانت قوة خصمه عند اللجوء

 قـــلـــتـــــــه واان مـــن انزلـــني اخلـــطـــر جـــوس   
                

 بيوٍت ت بىّن فيــــــه قبــــــل العســـــــــــــــــــاســـــــــــــــــــه 
 

 
ب مــن دقــيـــــــانــوس    أهـــــــل الــنــبـــــــا الــطــيـــــــّ

                    
ــــة    والفراســــــــــــــــــةواهــــل الســــــــــــــموت الطّيب

 
 

 هـــواجـــٍر يـــــــذرى بـــنـــــــا كـــــــل مـــنـــحـــوس    
                  

 3ال ضــــــــــــّد ه أقوى مْنه ضــــــــــــّد وحناســـــــــــــه 
 

 
تلتحم مجيعا هنا، حيث القبيلة، والذكر الطيب، والقوة، وهذا يدّل أن حياة القبيلة كٌل مركٌب  القبليةإن مالمح احلياة    

 متشابك، يقود بعضه لبعض، ويدعم بعضه اآلخر. 

                                                           

: ينظر الصواين: ، وال جيوز التعذر عنه.للتوسعفالة: فعل اختياري ميكن أن يرفض الرجل  طلب  من يريد كفالته ،وتكون من أجل تنفيذ شروط القضاء، أما الدخالة، فعل فعل التجاء إجباري*الك
 وما بعدها.752الصحراء العربية 
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القبلي  إال أن، وهجاء وراثء، ومدحا، والعنف تكثر يف الشعر القبلي فخرا، والدم، ن صور القتل واحلربإوالصحيح،    
لم مىت ما فإن من قوة السالم اللجوء للس، لذلك، ويؤثر العفو عند املقدرة، وقساوهتا احلرب ويعرف بشاعة، يستهجن العنف

 :1بن عفيشةقول ا، الصادقةمن هذ ه الدعوة ، أعلن اخلصم رغبته يف جلك
 ومـن قـلّـط احلســــــــــــــىن جـزيـنـــــــا ه مـثلهـــــــا   

                  
ــــــا ابلزود قــــــاســــــــــــــي اْخطــــــاران   ومن رامن

 
 

 :2وقوله أيضا، يف املعىن نفسه  
 نصـــــــــــــــــــــايف مــن يصـــــــــــــــــــــافـــيـــنـــــــا وفـــيـــنـــــــا  

                         
ـــــــزارة  ـــــــنـــــــا ن  3ملـــــــن ضـــــــــــــــــــــّل اجلـــــــدا فـــــــي

 
 

 

 

ي بروز التشكل كان هذا التحدّ   .مل تقدر على مواجهته، وال سيما البدوية منها حتداي كبريا، واجهت نزعة القوة عند القبائل   
 شاعر يف القصائد.  من واليت رصد هلا أكثر، ليت سهلت احلياةعلى الرغم من توفري اخلدمات ا، اإلداري املتمثل يف كيان الدولة

 :4قول ابن عفيشةوبناء، ي ،وحدائق، وبيوت، من خدمات وكهرابءويثين على ما توّفر له ، التحضر املادي القبلي كان يتقبل

ــــوقـــــــتٍ    بـــــــه الــــعـــــــامل اخــــواٍن تــــوالــــفــــوا  ب
                     

 واســــــــــــــتنصــــــــــــــح املنصــــــــــــــوح ابلنصــــــــــــــيح 
 

 
راو وال عـــــــاد كــ      ن الــنــيب والــبــيــع والشـــــــــــــــّ

                  
 وبــــــــلــــــــدان غــــــــنــــــــيــــــــة والــــــــغــــــــين ّ رويــــــــح 

 
 

 يعجب له النظر رّ واصـــــــــــبح قطر تخضـــــــــــ  
                

 الــزروع هبـــــــا ر طـــــــب الـــغصــــــــــــــــون ميـــيـــح 
 

 
 حـــــدايق واعنـــــاٍب هبـــــا يضــــــــــــــرب املثـــــل  

                  
ـــتـــلـــقـــيـــح     5وغـــرٍس يـــنـــبـــــــت مـــوســــــــــــــــم ال

 
 

 
ىت بعد وظّل يستدعيها أبكثر من طريقة ح، ظّل ميداان لتداول قوة القبيلة، إال أن اخلطاب الشعري يف القصائد النبطية   

ما متّكن يل  حسب-اثنتنيالتحضر. فاستغّل الشاعر مقدرته الشعرية ليبقي على صورة القبيلة القوية من خالل صورتني 
 :واليت ميكن اإلشارة إليهما ابلتايل، -مالحظته
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ندما دخل مرحلة ع، وجد نفسه أمام هزة نفسيةقد ، نلحظ أن الشاعر القبلي ماضي القبيلة وبطوالهتا وقيمها: استدعاء-1
األعم يتقبل احلضارة  فالقبلي يف، إال أن حنينه كان يشد ه ملاضيه، خدمات املدينة منفهو إن كان يستفيد مما توفر له ، التحضر

، عربة عن احلنني للماضيملا الصور النوستاليجيةلذلك فإن ، ولكن ال يقبل بسهولة أن مت س  قيمه، مباديتها اليت تسهل عليه احلياة
 :1عفيشة تخاطبا ابنهكما عند الشاعر ابن ،  ومرابع الداير، فيتذكر الشاعر منازله القدمية، األكثر  حضورا

 ة      والــــيــــوم دوك أحــــوالــــنـــــــا مســـــــــــــــــفــــهــــلـــــــّ  
                  

 واللي لبســــــــــــــنــــا بـــــه جــــديـــــد ٍ درس بـــــه 
 

 
ه     وقلـــــــت أتوجـــــــد وجـــــــد من فيـــــــه علـــــــّ

                    
 عـوقـــــــه عـلـى طـول الليـــــــايل خبص بــــــــه 

 
 

ه     عـــــــلـــــــى ربـــــــوٍع عـــــــقـــــــبـــــــهـــــــم يب حتـــــــلـــــــّ
                         

ــنــوامــيــس كســــــــــــــــبـــــــه  ــلــٍج زي ال  كـــــــل أب
 

 
ه    كـــــــلٍّ عـــلـــى مـــــــا طـــــــال بـــيـــتـــــــه يـــفـــلـــــــّ

                         
ـــــفـــــرس بـــــــه  ـــــمـــــع جنـــــٍع حتـــــني ال  يف جمـــــت

 
 

ة   ـــوهتـــم مـــثـــــــل اهلضـــــــــــــــــــــاب املـــظـــلـــــــّ ـــي  وب
                         

ار مـــــــاهي بْنصــــــــــــــبـــــــه   2للجـــــــار واخلطـــــــّ
 

 
 يستحضر الشاعر عامل القبيلة البدوية اليت ينتمي إليها، حيث كانت اجلماعة جتتمع، وتبين بيوت الشعر قريبة من بعضها البعض،

 البيوت كانت تستقبل الضيف واجلار.ويتذكر أن هذ ه 
أما يف زمن  ،وقوة فعل، وسلطة، على ما كان من رفعةوقوهتا والتحسر ، فهي تذكر بطوالت القبيلة، أما الصورة األخرى   

هل قطر رت بني أابن عفيشة متذكرا معركة جويف هذا يقول عمري ، التحضر مل يعّد للقبيلة مسامهة ترضي نفس الشاعر القبلي
 : 3واألتراك آنذاك

ــــــــا دبــــــــورهــــــــا    واألاّيم مــــــــراٍت عــــــــلــــــــيــــــــن
                       

ـــــــتصـــــــــــــــــــــاران  ـــــــهـــــــا عـــــــزان وان  مـــــــراٍت فـــــــي
 

 
 مثــل هيـّـٍة ابلشــــــــــــــقــب مــا صـــــــــــــــار مثلهــا 

                  
 هبــــا كّف مينــــاان ســــــــــــــهــــا من يســــــــــــــــــاران 

 
 

 بـــــلـــــيـــــنـــــــا جبـــــنـــــــٍد ال عـــــــداٍد لـــــكـــــثـــــرهـــــم   
                     

 وكفى هللا ضـــــــــــــــــــــدٍّ عـــــــادٍي ابحتقـــــــاران 
 

 
 :4حني يقول، حىت أييت إىل إظهار الشجاعة يف تلك املعركة

 ولــكــن تــنـــــــاخــيــنـــــــا وبــعــنـــــــا نــفــوســـــــــــــــنـــــــا   
                     

ــــاران  ــــا من من ــــال أشــــــــــــــرف لن  وقلنــــا القت
 

 
روا      وخـــــــذيـــنـــــــا وهـــم حـــــــدٍّ قـــلـــيـــــــٍل ودبــــّ

                  
ا كــــم بــــقــــى يف مـــــعـــــــاران  ه ومــــنـــــــّ  ومــــنـــــــّ
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 طــريــح وجــريــح ٍ طـــــــاحيــنٍي عــلــى الــثــرى 
                  

 1صـــــــــــــــــفــــو يــــوم كــــر ة وردهــــم واكــــرتاران 
 

 

 املمدوح:توجيه صفات القبيلة يف شخص _ 2

خبصال  ،يف مرحلة التحضر وخاصة احلاكم من خالل مدح املمدوح، تعد هذ ه الصورة الثانية لإلبقاء على صورة القبيلة  
ال خترج من  ،. فكثري الصور املتداولة يف الشعر النبطي للممدوح وال سيما إن كان أمريا حاكما*وقوة القبيلة القدمية، وأخالق

، ليفة بن محد آل اثينالشيخ خ ، ممدوحهيصف الشاعر عمري بن راشد العفيشةعليها الرجل القبلي، صفات القبلية اليت ترىب 
 : 2حيث يقول يف مدحه، والقوة، واألخالق احلميدة، ابألوصاف القبلية اليت تعتمد على القيم

 خـلـيفـــــــة جرى اجملرم اللي حـــــــّد ه النيــــــــا   
                  

 قيد هوفّكاك من عســـــــــــر الدهر قاصـــــــــــٍر  
 

 
 ســــــــــــــريع النوال ملن شــــــــــــــكا احلال يرفد ه  

                  
 جنيــــــٍب بلغ يف كــــــل األقطــــــار متجيــــــد ه 

 
 

 وايف ســــــــــــــنـــايف مسح وعســــــــــــــر ٍ إىل بغى 
                    

 وعزيز وايف شــــــــــــــرب كســـــــــــــــب العال فيــد ه 
 

 
 وامــني حبـــــــاٍل وحـــــــاٍل تـــــــدرى عــواقــبـــــــه    

                  
 اييد همصــــ كما الليث تشــــنع يف املكافح 

 
 

 دى ســــــــــــّيٍد لنا واســــــــــــد من أســــــــــــوٍد ابلق 
                  

 3وايجب على املســـيود يثىن على ســـيد ه 
 

 
    
ويصف الشاعر أحد احلكام ابلفارس الشجاع يف احلروب، فيقول ابن عفيشة يف مدح امللك فهد بن عبدالعزيز ويل    

 :4عهد اململكة العربية السعودية آنذاك
ــــــه    وإىل غــــــدا حس الفشــــــــــــــق لــــــه رطين

                    
 عــنـــــــد ه كــمـــــــا يــوم اهلـــــــدي يــنــحــرونـــــــه 

 
 

 يــقــلــط بســـــــــــــــوق املــوت ومــكـــــــاتــفــيــنـــــــه   
                     

زونـــــــه   بســــــــــــــــيـــوف هــنـــــــٍد لــلـــكــفـــــــاح تخـــْ
 

 
 وهــــو ريــــس املــــعــــلـــــــب مــــع العــــبــــيــــنـــــــه 

                           
 ال شــــــــــــــــيــف جا طـــــــايــح وجا انقــلــيــنـــــــه 
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 ضــــــــــــــرغـــــام يكســــــــــــــر هيبـــــة معـــــانـــــدينـــــه   
                         

غــــريٍة مـــنــــهـــــــا الـــكــــمـــي يــــفـــهــــقــــونـــــــه  ْ  1مبـــ 
 

 
 

، بل بدت صفاٍت مي  نلحظ أن ال   والسيادة إال مبن  احلاكم، فالشاعر ال يرى التميز اح هبد  صفات القبلية مع التحضر مل ختتف 
، الكرمية يف ثقافة القبيلة ل اخلصالتمعه القبلي سابقا، لذا فإنه جيمع كميتلك هذ ه الصفات القبلية، وهي ما اعتاد أن يراها يف جم

 هذ ه صفات صاحب السيادة والسلطة. أن-تقديرييف -دوح/ احلاكم، إمياان من الشاعر ويلصقها يف جات املم

م رتك زا لتدور  بلياالنتماء القجند أن احلضور اعتمد على ، من خالل رصد حضور القبيلة يف الشعر النبطي يف أنساقه الظاهرة   
ل اجلميع من أجل ويعم، -حسب ما مّر بنا –فاألصل القبلي مهم لتحقيق اجملد والسؤدد يف نظر القبلي ، حوله القيم والقوة

ل من خال ،فإن من الواجب عليه االستمرار يف احملافظة على هذ ه السمعة، أن الفرد  يولد يف قبيلة جات مسعة ، فكمااسم القبيلة
وتطغى األان القبلية على  ،تغيب الذاتية يف املوضوع القبلي -يف تقديري –لذلك ، والبسالة يف احلرب، استظهار القيم النبيلة

ّول إىل عقد فين حت، العقد االجتماعي بني الشاعر والقبيلة "نانبع من أ، ولعّل شح الصور الذاتية عند الشعراء، األان الفردية
، من خالل الفخر ،لذا اجتهت األان حنو النحن، ن يكون معربا عن مشاعر ه واجتاهاتهأقبل  ،وتطلعاهتا ، هاجعله معربا عن مشاعر 

 وإن كانت الوسيلة فردية.، فالغاية إجن قبيلة 2"واإلشادة ابلقيم اجلماعية اليت متثلها القبيلة
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 شعر عمري بن راشدحضور املرأة يف املبحث الثاين:

هتمام كبري يف النقاشات، والدراسات، حول طبيعتها، ودورها يف اجملتمع، وتناولتها تختلف اجملاالت ابحظيت املرأة منذ القدم    
املعرفية، ابلبحث والتقصي. من هذ ه الدراسات، الدراسات األدبية والنقدية، واليت أولت صورة املرأة يف االجناس األدبية عناية 

ورة األدبية، وإجا كانت الصورة قدميا قد رّكزت على الصورة الفنية، من حيث عناصرها البالغية  خاصة، ضمن ما يعرف ابلص
كما قلنا سابقا فدارت حول التشبيه واالستعارة وما حنومها، فإّن الصورة األدبية احلديثة رّكزت على معاين احلضور والتمثل، 

ملركز واهلامش، واألان واآلخر، أي أن هذ ه الدراسات قد التفت ضمن ما يعرف ابلدراسات الثقافية حتت دراسات اجلندر، وا
إىل الصورة االجتماعية الثقافية " السيسوثقافية"، وركزت عليها وبنت حوهلا مواقفها. حنن هنا سنحاول تفحص صور حضور 

 . الشاعر عمري بن راشداملرأة من خالل الوصف والتحليل حسب ما جاءت عليه يف الشعر النبطي عند 
ت ن املرأة يف اجملتمع القطري مّرت مبرحلتني: مرحلة ما قبل النفط، وكانت صورة املرأة تتميز ابلتقليدية اليت عرفإميكن القول،    

على الرغم و  هبا املرأة يف تختلف اجملتمعات، فهي عنصر مهم ولكن اتبع للرجل، تؤدي وظيفة األمومة، وواجبات الزوج، والبيت
، وعلى 1تمع الغوص يف قطر كان جمتمعا نسائيا، خلروج الرجال للبحر حبثا عن اللؤلؤ ملدة ليست بقصريةمن التأكيد على أن جم

، إال أن جمتمع التحضر يف قطر يف بداايت اخلمسينيات وما يليها من القرن 2الرغم من التأكيد أيضا على حرية املرأة البدوية
ساحة  يف قراراهتا املصريية، قبل أن تقّل تلك السلطة، أو متنح املرأة مالعشرين كشف  أّن املرأة كانت حتت سلطة أبوية حىت

ن األسرة متغرّيت صورة احلضور تدرجييا بفعل عامل التعليم حيث خرجت املرأة للجامعة والعمل، وتغرّي ومط األسرة أكرب. 
ية مثل: عمل مع التحضر يشكل قضية اجتماعبوية املركزية، إىل أسرة نووية. أصبح حضور املرأة يف جمتاملمتدة جات السلطة األ

 املرأة، أتخر سن الزواج، وغالء املهور.

ملا كان الشعر النبطي أحد أهم اخلطاابت الثقافية يف اجملتمع، يف املرحلة التقليدية والتحضر، سيكون مادة مهمة لرصد حضور    
في ابملرأة احتفاء  عرية حتت/ الشاعر، خاصة أن الدواوين الشاملرأة يف أغراضه املتعددة، للكشف عن حضور املرأة يف جهنية الرجل

سيما يف الغرض الشعري التقليدي املعروف الغزل. رغم حضور املرأة يف شعر الغزل بكثافة فهي احملرض األول هلذا كبريا، وال
 يف بداايت القصيدة دوناملرأة كان  إن حضورالنوع من األغراض، إال أهنا مل تغب عن األغراض األخرى، وال ميكن القول 

 ها.عخرها، فاملرأة حضرت يف مساحات القصيدة مجيوسطها أو آ
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نسعى يف هذا اجلزء، إىل رصد حضور املرأة يف الشعر النبطي من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: من هي املرأة اليت    
لنسق ة يف تشكل حضورها؟ وهل خالفت احضرت يف شعر ابن عفيشة ؟، وكيف كان حضورها يف قصائد ه، وما دور الثقاف

 الثقايف العام أم ال؟
 
عند البحث يف ديوان الشاعر عمري بن راشد العفيشة، جند حضورا متنوعا لتوظيف املرأة يف القصائد، وقد تنوع هذا التوظيف،    

لقصيدة، ليكون ا كبريا من أبيات امع تنوع األغراض الشعرية، فكان احلضور مرة سريعا ال يتعدى العبارة، واترة أخرى أيخذ حيز 
 موضوعها األساس.

هو حضور للمرأة احملبوبة يف غرض الغزل، ومع جلك ال نعدم بعض الصور -كما سنرى بعد قليل  –أغلب صور احلضور    
 وأخرى مشبها به، لتعتين بداللة أرادها الشاعر.  واقعية،القليلة يف الشعر النبطي حيث جاءت املرأة امرأة 

املرأة احملبوبة. -3 املرأة مشبها هبا،-2املرأة يف الواقع، -1ميكن رصد حضور املرأة يف الشعر، من خالل صور ثالث هي:    
 توضح أثر الثقافة بعّدها مؤلف أول قبل املبدع.-يف تقديري –كل صورة من هذ ه الصور تفصيالت مهمة   وقد ضّمت 

 املرأة يف الواقع: -أ

دة العربية القدمية. جلك احلضور القاّر يف القصي ،حضور املرأة الواقعية يف شعر ابن عفيشة أقل حضورا من املرأة احملبوبة عدّ ي       
 ميكن لنا رصد املرأة الواقعية من خالل العرض التايل:

ه املتوفاة، جاكرا إايها تيكثر حضور الزوجة يف القصيدة النبطية بشكل عام يف شعر الراثء، حني يرثي الشاعر زوج الزوجة: -1
 د. جرّاء هذا الفقمن ابخلري، معددا خصاهلا اخل لقية، مع ما يبثه من مشاعر األمل، واحلزن، والفقد، الذي يشعر به 

ال جيد الشاعر حرجا يف بّث مشاعر احلزن على فقد زوجته، حيث اّتضحت احلالة النفسية اليت ميّر هبا الزوج نتيجة فقد    
تقوم، 1"احلّب واالحرتام عالقة املرأة ابلرجل على"يف تقديري يتوافق مع ثقافة اجملتمع اليت تشري بصفة عامة إىل إن  زوجته، وهذا

 :2ومن مشاعر احلزن ما يصف به عمري بن راشد بن عفيشة، أمله يف فقدان زوجته، حيث يقول وتنمو،
 

 إىل من جكرت أسناع خلي ومذهبه   
                

 

 خديين لدمعي تذرّايف غدا فوق 
 

 
 حنل جسم حايل عقب فرقا ه وانطوى  

             
 3تقول أسعر من شوفه الوجه يناليف 
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 يقف الشاعر النبطي دائما يف راثء الزوجة على الصفات املعنوية، مبتعدا عن الصفات احلسّية.  
 
ا جات مكانة ظهورها ينم عن أهن ظهرت فإنيندر حضور احلفيدة يف شعر ابن عفيشة، يف الشعر النبطي، وإن  احلفيدة:-2

غالية، وهذا انبع من احلّب األبوي. حيث مل أحلظ حضورها عند الشاعر عمري ابن عفيشة إال مرة واحدة، حيث يقول 
 :1الشاعر ابن عفيشة

ل ابلغضــــــــــــــي عـــــذب الســــــــــــــجـــــااي          وامتثـــــّ
                

 غـــــايل املـــــذهـــــب واألخالق احلســــــــــــــينـــــة 
 

 
 هـــــــايــــف اخلصــــــــــــــــــريــــن مـــــــذري الـــــزوااي    

                     
 فـــوق مـــتـــنـــــــه ابلـــرشــــــــــــــــوش مـــعـــمـــلـــيـــنـــــــه 

 
 

 جـــــــادٍل مـــــــالـــــــه وصـــــــــــــــيــٍف يف احلــالاي   
                     

 2كن مصــــــــــــــّورة العكوس مصــــــــــــــّورينـــــــه 
 

 

 
 

 3مث يضيف يف وصف احلفيدة، فيعرج إىل مدح أبيها/ ابنه، حيث يقول: 
 بــنـــــــت شـــــــــــــــيــٍخ مــن عــزيــزيــن الــنــحـــــــااي   

                                                 
 والـــــعـــــمـــــوم الـــــطـــــيـــــبـــــــة مـــــتـــــحـــــــاولـــــيـــــنـــــــه 

 
 

 
 فـــــــارٍس يـــقـــلـــط عـــلـــى حـــوض املـــنـــــــااي 

 
 

   
                       

 
 

 يــلــطــم الــلــي عــن يســـــــــــــــــــــار وعــن ميــني
 

 
                         

ن الثقافة القبلية أنالحظ كيف أن الشاعر عمري يربط بني الفتاة / احلفيدة وبني أصل والدها وشجاعته، وهذا حييلنا إىل    
وي دوالسيما الب ،، فاملرأة مجاهلا احلقيقي عند القبلي4كما حيدث عند اختيارهم ساللة اإلبل ارس نوعا من التمايز يف الساللة،مت

 برصيد عائلتها يف األصالة والنسب كما يظهر عند ابن عفيشة.
 
 أن هذا إال برغم من ندرة حضور األخت يف الشعر، فهي ال حتضر إال امسا فحسب ضمن مدح فروسية أخيها، األخت: -3

يف ثقافة القبيلة، فال ي صرّح ابسم اخته إال الشجاع، الذي يتخذ من اسم اخته عزوة يف احلرب، يطوي خلفه عالقة مهمة 
وصيحة مثل: أخو روضة، أخو نورة، أخو مرمي، وغريها، حيث لكل قبيلة، ولكل فروع من قبيلة عزوهتا خاصة، ، ويصدر هذا 
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 "زاء ابألخت والفخر، ويف احلديث عن املعارك، ، ويعد االعتالفعل القبلي بقوة يف املعارك، وأييت يف الشعر يف قصائد املدح 
فخرا للبنت، ألن اعتزاء أخيها هبا، ي شهر امسها بني الرجال األْكف اء، وشجاعته جتعل الفتيان يتسابقون خلطبتها طمعا أن تنجب 

عقد صلة  "، وأم، ألهنا وسيلة لـ، واختيار اسم األخت عزوة دون غريها من حمارم الفارس من زوجة1"أوالد جنباء مثل خاهلم
 2"الرحم من خالل املصاهرة، والتحالف مع مجاعة هلا مكانتها وهيمنتها مما يعزز الرصيد االجتماعي والسياسي لكال الطرفني

 يف الفكر القبلي.
 
يف شعر عمري بن راشد وظف العزوة ابألخت يف قوله "أخو روضة" وهي عزوة آل اثين، األسرة احلاكمة يف قطر، ومل يوّظف    

 . يف شعر ه عزوة ابألخت غريها، كما أهنا أيضا مل ترد إال مرة واحدة
 

 :3يقول ابن عفيشة يف مدح أمحد بن حممد آل اثين، أخو املؤسس    
 

 يف ســــــاحة الوغىأخو روضـــــة املشــــــهور  
 

 إىل بـــــــدل الـــــتـــــبســــــــــــــــــيـــــم ابلـــــتـــــكـــــلـــــيـــــح  
 

 
 
: من الصور املهمة اليت ال خيلو منها شعر قبلي نبطي، فحضورها هذا يعين أن املرأة كان هلا دور خارج املرأة يف احلرب -4   

ان توافر كّل اجلهود، يقتضيانبع من أن املصلحة العامة، واالنتماء -يف تقديري –شؤوهنا املعتادة، ولعل هذا  بيتها، وبعيدا عن
ومن كل األطراف، لتحقيق املصلحة واليت تتمثل يف احلرب ابلنصر. كانت الفتيات اجلميالت خيرجن للحرب ملساندة 

مّد رمز القوة املعنوية يستلهمها الرجل يف ساعات الشّدة، والضيق، فيست"، فاملرأة عالرجال*، وحثهم على القتال، وعدم الرتاج
 .4"تها إىل جانبه، فتثور فيه احلمية، واحلماسة، والشجاعةعزما من رؤي

 :5يقول الشاعر عمري بن راشد العفيشة
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 وال من اخلفرات العمـــــــاهيج شــــــــــــــفنـــــــا   

                  
ـــــــه  ر وكـــــــلٍّ ســــــــــــــرتهـــــــا تنتخي ب  حســــــــــــــّ

 
 

تـــلـــفـــنـــــــا      نـــثـــين عـــلـــيـــهـــن لـــو يصــــــــــــــــري بـــْ
                     

 بســــــــــــــيوف مثـــــل الروس مـــــا تلتهي بـــــه 
 

 
 :1ويقول يف موضع آخر، حيث يربط بني شجاعة الرجل، والفتاة اجلميلة

 
 لـعـيـون مـن عـــــــّدل شــــــــــــــفـــــــااي ه بلعوس  

                  
ــــــه مــــــدٍة يف نعــــــاســــــــــــــــــــه   2غرٍّ خــــــذا  ل

 
 

النساء يف احلرب سبب رئيس لشجاعة الرجال واستبساهلم، لذلك يسرتخص الرجل روحه من أجل الدفاع عن حمارم القبيلة، 
منفذا  ومناسبة مقبولة لدى الشعراء لعرض مفاخرهم ، سواء يف إطار فردي أو مجاعي، فهي جزء من كينونتهم،  "فاملرأة هنا متثل 

ن املرأة يف احلرب تظهر إ ،، ميكن القول أيضا3"طوالهتم عليها، وينثرون مفاخرهم أمامهايزيدهم إحساسا ابلفخر حني يعرضون ب
، ومحايتها فخرا له، وسلبها عاٌر ]...[وجها أصيال يف وجو ه االنتماء القبلي، فحماية الذمار، ال تنفصل عن محاية املرأة "

ها خاصة، ألنه خيشى اخلسارة خوفا من حماسبة املرأة، وتقريع، لذلك تبقى صورة املرأة هاجسا مقلقا للرجل يف احلرب 4"عليه
له، واخلوف من األسى واألمل اللذين يلحقان هبا عند فقدان زوج ومعيل، ويذكر عمري ابن عفيشة حالة الفقد، وترمل النساء 

 :5وتيتم األطفال، يف قوله يف وصف إحدى املعارك اليت كانت بني قبيلته، وقبيلة أخرى
 

ـــبســـــــــــــــــن حـــرميـــنـــــــا        مـــوا بـــزاايان، ول ـــّ ـــت  وتـــي
                     

 6مالبس حــــــداد عقــــــب علم الفجــــــايع 
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اج : حتضر املرأة اجملهولة اليت ال يعرفها الشاعر، لتكون يف قصيدته وسيلة لبّث املشاعر، وحتفيز للشاعر إلنتاملرأة اجملهولة -ـ2
 :1قصيدة غزلية، كما يف قول عمري ابن عفيشة

ولـــــــعــــــتـــــــه اي انس بــــــلـــــــوى     بــــــلــــــيـــــــت بــــــْ
                           

ــــة اســــــــــــــقــــامي   وال ادري حظ أو ســــــــــــــب
 

 
ـــــــــتـــــــــه     ـــــــــل مـــــــــا عـــــــــرف  أعـــــــــّد ه ابملـــــــــثـــــــــاي

                                  
ـــــــــه واهلـــــــــذامـــــــــي  رت هـــــــــذريت ب ـــــــــّ  وكـــــــــث

 
 

  
 2وقد يصف الشاعر امرأة ال يعرفها، من خالل وصٍف ج ك ر له*، حيث يقول عمري يف أحد أبياته: 

فت وصــــــــــــٍف عيوين ما يشــــــــــــوفّنه     وصــــــــــــّ
                     

هود ه   قلتـه بقوٍل هـل التوصــــــــــــــيف وشــــــــــــــْ
 

 

 
 :3ويقول أيضا يف وصف امرأة ال يعرفها 

 أعــــــّد املثــــــايــــــل بــــــه واان فيــــــه جــــــاهــــــل  
                       

 

ٍص فــيـــــــه لــكــن حيــكـــى يل   والين بــبــخــْ
 

 
                

 السابقة، يف تتمة األبيات فاملرأة أتيت يف الشعر أحياان، ال لذاهتا، وإوما لذات الشاعر، وقد أّكد عمري ابن عفيشة جلك
 :4بقوله
ايــــة الزور ابلقفــــا      فــــأهــــل الشــــــــــــــعر حكــــّ

                
ـــقـــولـــون مـــــــامل  ـــقـــــــدرونـــــــه ابالفـــعـــــــايل ي  ي

 
 

ا الـــنـــــــاس ربـــٍح ومـــطـــمـــع    هلـــم يف قـــفـــيـــــــّ
                     

 أقولــه واقــابـــل كـــل من جيــب بســــــــــــــوايل 
 

 
 أقولـــــــه لو اين واحـــــــٍد من ْحســـــــــــــــــــــاهبم  

                  
 وال راعـــــــــٍي إال وجـــــــــه ريب وال أابيل 

 
 

 
 سها.وسيلة إلنتاج قصيدته، أكثر من االهتمام بذات املرأة نفاملرأة اجملهولة، واليت متّر مرور عارضا ابلشاعر/ املبدع، تكون 
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عندما  ،حضرت املرأة الشاعرة ، عند ابن عفيشة يف جماراته لقصيدة الشاعرة عوشة السويدي من اإلمارات املرأة الشاعرة: -2
ة عند عمري بن راشد أن وصف املرأة الشاعرة ا.ويلحظ يف  قصيدة اجملار 1وصلت إىل قطر، وسكنت فيها مدة من الزمن

 :أبمرين
كان وصفا متعارفا عليه يف الشعر عند وصف امرأة معروفة، فقد وصفها بصفات معنوية مثل الشرف واألدب وحسن  األول،

 :2األخالق، حيث يقول ابن عفيشة
 على مثل شــــــــــــكله قلت للعارفني أبيات 

 
ف على توصـــــــــــــيف انٍس يعرفونه   اوصـــــــــــــّ

 
 

 الوصــــــايف كامل الزين والشــــــارات عدمي 
 

ــــه لونــــه   شــــــــــــــريٍف نقّي العرض مشــــــــــــــرّف
 

 
ات  ـــــّ ـــــدمـــــاني ـــــه اخلـــــد ومن ال  من الرمي في

 
 دقـيـق املعّنق ال شــــــــــــــبح زول وعيونــــــــه 

 
 

يف املثال السابق على بعض الصفات اجلمالية، ولكنه مل يزد على وصف عام غري دقيق، هذا من جهة،  وقد وقف ابن عفيشة   
اته أن الشاعر كان كفيفا حينها كما يشري يف أول أبي والسيما-تقديري يف-الشاعرةومن جهة أخرى رمبا قد اختذ جلك ملدح 

 أيضا.
 األمر الثاين: نالحظ استجابة الشاعر شعراي مع الشاعرة، ومعارضتها يف قصيدة أعجبته، وهو بذلك ال يلتفت ملن يلومه مبعارضة 

 :3الشاعرة لكوهنا امرأة، وهو يؤّكد جلك بقوله
اد بّينــــت ابلـــــذاّلت    واىل قــــالوا احلســــــــــــــــــّ

 
 نعم قلــــت هــــذا ســــــــــــــيــــد القول مـــامونــــه 

 
 

 الشــــــــــــــاّلتنزل وطنكم وامسعوا اي هـــل  
 

 4أخـــري انــــكـــم يف كـــــــل فــــنٍّ متـــــــالــــونـــــــه 
 

 
بة شعرية قوية، امرأة فحسب، بل نظر هلا جتر  على أهنا ويعين هذا يف تقديري أن الشاعر عمري بن راشد مل ينظر لعوشة السويدي

 بقوله نعم هذ ه سيدة الشعر، واألفضل لكم أيها الشعراء استشارهتا شعراي، كما هو واضح يف البيتني.
 
جاءت املرأة اجلارة يف قصيديت النصح والفخر عند ابن عفيشة، ومل يكن احلديث مستفيضا عنها، بل جاء جكرها  اجلارة: -9

 :5بن عفيشةحيث قال ا صغارها،يف بيت واحد يف الغرضني، ففي قصيدة النصح، كان ينصح إبكرام زوجة اجلار، وإفراح 
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 أوصــــــــــــــيــــك عز اجلــــار لو جــــار واكرمــــه  

 
 جـــــــارك بــفــرحـــــــة ولــيـــــــدهـــــــاوفــرّح مــرة  

 
 

 
فالشاعر جعل املرأة جزءا من جات زوجها أوال، ومل يتناول احلديث عنها مباشرة بل عن طريق ولدها وإسعاد ه، ويف قصيدة 
الفخر مل خيتلف األمر كثريا يف إيراد صورة اجلارة، حيث جاء احلديث عنها بشكل عام، لإلشارة إىل عدم التعرض للمرأة بسوء، 

 :1ابن عفيشة يف جلك قال
 

ـــــيـــــتـــــــه رواويـــــــد   ـــــب ن ل  قصـــــــــــــــــــريان مـــــــاحـــــ 
 

ـــــعـــــيـــــــد ه  ـــــني حـــــىت ي ه ل  ال غـــــــاب مـــــنـــــــّ
 

 
 

نلحظ هنا أن الشاعر، مل يتعرض إىل جكر املرأة لذاهتا، بل ملا حيمله محايتها وجتنب التعرض هلا من قيم يفخر هبا املرء، وال     
 سيما إن كان قبليا.

 
نالحظ مما سبق، حضور املرأة الواقعية قليل عند ابن عفيشة، وقليل أيضا يف األدوار االجتماعية اليت تلعبها املرأة يف الواقع    

املدة اليت  –شعراي، غري فاعل بدرجة كبرية، وهذا يتوافق مع ثقافة اجملتمع القطري آنذاك -يف تقديري –وهذا احلضور القليل 
فهو جمتمع جو مرجعية قبلية حتافظ على املرأة، وال تسمح ابالقرتاب منها، لكن ال مينع حضورها القليل  ،-تركز عليها الدراسة

ترد مثريا أو مرتكزا أو حمركا فنيا، أو مستقبال حلديث الشاعر مهما تنوعت أغراضه، فقد اختذ وجودها "هذا من أن جند املرأة 
 على حنو ما رأينا يف العرض.2 "د قولهسنة فنية ونفسية، يتوسل هبا الوصول إىل ما يري

 

 املرأة مشبها به:-ب

إجا كانت الصور السابقة حلضور املرأة قد تناولت حضورها الواقعي، فإن الشاعر جيعل من املرأة مشبها به، يف قصائد ه،      
رين: املرأة، وما ي شبه بط بني العنصمن خالل صور ه األدبية. وإج نعين هبذ ه الصورة الفنية فإننا نويل وجه الشبه أمهية؛ فهو الرا

هبا. فوجه الشبه سيكشف عن التصور الذهين الذي جعل الشاعر/ املنتج / الناقل للثقافة أن خيتار املرأة حتديدا لبناء صورته، 
 فما هو وجه الشبه بني املرأة وما ي شبه هبا؟ وملاجا؟
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 :1ا دون غري ه، كما يف قول عمري بن راشد العفيشةأول توظيف ميّر بنا هو تشبيه الدار ابلفتاة ترغب حباكم م
 داٍر البـــو تـــركــــي تشـــــــــــــــــوق بـــرتغــــيـــــــب   

                  
عـــــــة ابخلضـــــــــــــــــــــايب  ـــّ ـــفـــتـــــــاة مـــول  مـــثـــــــل ال

 
 

ــــب    كــــلٍّ هلــــا خيفي طروشــــــــــــــــــه خطــــاطي
                

 وأبــــــت وهو لــــــه شــــــــــــــّرعــــــت كــــــل ابيب 
 

 
 

 :2ومنه أيضا قوله يف املعىن نفسه
 الدار وشــــوقهامن الشــــيخ قاســــم حامي  

                       
 تخّلص نشــــــــــــــبهـــــــا يوم هي يف رزوهنـــــــا 

 
 
 عـطـتـــــــه الـقبول ولقـــــــت الوجـــــــه كّنهــــــــا  

                             
 

ــــــان تضــــــــــــــفي ردوهنــــــا   فتــــــاٍة على االمتن
 

 
 هو اللي ابألّول حــازهــا واحتضــــــــــــــى هبــا   

                    
 أخو ه أمحــد اللي منــه ختشــــــــــــــى جنوهنــا   

 
 

 خذوها حبّد الســـــــــــــيف رغمٍ  عن العدى  
                     

ـــــــري الـــــــدول ال جيـــــــوهنـــــــا   وعـــــــّدوا طـــــــواب
 

 
ـــــوا هبـــــــا   ـــــن  وال وافـــــقـــــوهـــــــا حـــــلـــــوٍة واهـــــت

                                
ات كثري طعوهنـــــا  ـــــّ  3ســــــــــــــوى عقـــــب هي

 
 

 
نية يلجأ هلا حيلة ف"جيعل الشاعر من الدار/ البلد فتاة حياول احلاكم الوصول إليها من خالل التغلب على الصعاب، وهذ ه    

، أو تكون سبيال ملدح املمدوح فيمدح نفسه ويفخرهبا الشاعر أمريا خاصة إجا كان 4"الشاعر لينتج اجملال أمام نفسه للفخر
اقه للحكم دون غري ه، فالدار يف منعتها تبدو عصية، حىت يناهلا من يستحقها، كما هو احلاكم وبيان مدى شجاعته واستحق

 :5احلال مع الشاعر عمري ابن عفيشة، حيث يقول أيضا
 وعـــــــادت عـلـى غـــــــايـــــــة مـرامـــــــه كـّنهـــــــا   

                              
 رعـــــــبـــــــوبـــــــٍة متشــــــــــــــــــــي بـــــــزيـــــــن راتقـــــــهـــــــا 

 
 

 وبـــــــه ابلـــتـــمـــــــاين انس عشـــــــــــــــــــــاٍق هلـــــــا      
                             

اقهـــــــا   وال خـــــــايلــــــت ابلعني يف عشــــــــــــــــــــّ
 

 
 وســـــــــــــــــــــاقـــــــوا هلـــــــا ابجلـــــــهـــــــر وابجلـــــــفـــــــا   

                                  
 اقهـــــــاوال غري أبو تركي عشــــــــــــــرٍي شــــــــــــــ 

 
 

ه وقـــــــالـــــــت مـــرحـــبـــــــا    ط هلـــــــا كـــفـــــــّ ـــلـــّ  وق
                                

 مســــــــــــــرورٍة بـــــــه ضـــــــــــــــــــــاحـــــــٍك رقـــــــاقهـــــــا 
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أتيت الفتاة اجلميلة أيضا، م شبها به لقصيدة الشاعر املدحية، ويعرضها بوصوف حسية ملفتة ليقدمها للممدوح، والذي      

يكون عادة حاكما، الستمالته يف قبوهلا، ورغبة ما أييت بعدها من عطاء، وهي توظف أيضا إلبراز تفرد املمدوح عن غري ه مبا 
 :1ال بكفء يتمثل يف جات املمدوح، ويف هذا يقول عمري ابن عفيشةتعرضه من صفات للقصيدة ال تليق إ

 غـــــــض عـــــــود ه ال دقـــــــيـــــــق وال مـــــــتـــــــني     
                           

ه عــود ابن   مــنــتــهــى األغصـــــــــــــــــــــان كــنـــــــّ
 

 
 خـــــــافـــق اخلصـــــــــــــــــريــــن أزّج احلـــــــاجــــبــــني    

                           
ـــــزران  ـــــقـــــن شـــــــــــــــــــروات عـــــود اخلـــــي ـــــلـــــت  ي

 
 

ـــــاظرين       كـــــامـــــل وصــــــــــــــفـــــه يشــــــــــــــوق الن
                           

 جــــــــادٍل عــــــــبــــــــث لــــــــعــــــــوب مــــــــطــــــــرابن 
 

 
 هـي عـروس الشــــــــــــــعـر للرجـــــــل الفطني    

                         
 هـــــدو صــــــــــــــفطـــــاٍن هلـــــا عنـــــدك مكـــــان 

 
 

 يستحقه إال الذي الوصف مجاهلا احلسي الفريد، قصيدته ابملرأة العروس، فيقف عند  جند أن الشاعر هنا عندما يصف     
 ممدوحه، فالشاعر يركز هنا على وجه الشبه املتمثل يف اجلمال.

      
وأتيت املرأة / الفتاة مشبها له ملشبه هو فلسطني، حيث يعتمد ابن عفيشة على وجه شبه يتخيله بني االثنتني وهو يف      

 :2الضعف والظلم الذي يقع عليهما، يقول ابن عفيشة يف وصف فلسطني
 

 فلســــــــــــــطني اي هلهـــا إىل وين صــــــــــــــربهـــا  
 

 وهــي بــيـــــــد مــن ابلــظــلــم كــثــّر تــالعــبـــــــه 
 

 
 وظل ت كما رعبوبةٍ  كشــــــــــــــف ســــــــــــــرتها 

 
 وال يقبــل املســــــــــــــلم بتكشــــــــــــــيف كــاعبــه 

 
 
 
 

أن جهنية الرجل -يرييف تقد –الدنيا ابملرأة العجوز، أو الفتاة اللعوب، وهذا يعين  شّبه أيضابشكل عام يف الشعر النبطي ت  
كيز تلّبست املرأة ، فصّورهتا اخلطاابت الثقافية املختلفة الشعر واألمثال واحلكاايت، كما رأينا حيث الرت  محلت تصّورات ثقافية

 على مجال املرأة وضعفها، وحنومها.
املرأة اليت ال خيلو منها   قصيدة الغزل، فاحملبوبة هيتعّد احملبوبة  املرأة  القارّة يف النسق الشعري، وال سيما يفاملرأة احملبوبة: -3

شعر شاعر، على مّر االزمان، واألماكن، وقد ارتبطت لقصيدة العربية ابملرأة ارتباطا شديدا فكانت تتواجد يف أهم مقاطع 
تكررة عند السواد األعظم ملالقصيدة عند التشبيب هبا، قبل االرحتال إىل املوضوع الرئيس للقصيدة. إن صورة احملبوبة الواحدة ا
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من الشعراء، وما حييط هبا من أفكار ورؤى متشاهبة، جتعلين أمسيها " امرأة النسق الشعري"، أي أهنا أتيت يف حضورها م قاب لة 
 حلضور املرأة الواقعية اليت مرت بنا سابقا مبختلف أدوارها.

ساهم النسق الشعري يف تثبيت صورة املرأة احملبوبة، فلم خيرج شعراء القصيدة التقليدية من وصوف مكررة عند اجلميع،    
 حيث أيّدوا تلك الصورة وتوارثوها. وقد متيزت هذ ه املرأة/ احملبوبة بصفات ال خترج عنها، وال خيرج املبدعون عنها.

 :1وبة، ومن هذ ه األوصاف ما أييت على لسان الشاعر عمري ابن عفيشة بقولهأييت الشعراء على الوصف احلسي للمحب   
ــــــه مــــــارق العنق وخــــــدود       أّول وصــــــــــــــوف

                         
 

 وعــــنٍي كــــمـــــــا عــــني الــــغــــزال الـــــــدمـــــــاين 
 

 
 واثين تواصــــــــــــــيفـــــه كســـــــــــــــــــا امل  جبعود   

                             
 مــــــــــرٍّ عــــــــــثــــــــــاكــــــــــيــــــــــٍل ومــــــــــرٍّ دجــــــــــاين 

 
 

ه مــرهــف اخلـــــــد جمــرود         واخلشـــــــــــــــم كــنـــــــّ
                         

مــــــــه فــــــــص اهلــــــــوى فــــــــيــــــــه ابين   وزمــــــــيــــــــّ
 

 
 بـيض الثنـــــــااي كن هـــــــا احلص منضـــــــــــــــود     

                         
 والــوصـــــــــــــــف اآلخــر كــنـّـهـــــــا الــقــحــوايين 

 
 

 :2ويف موضع آخر، يصف عمري ابن عفيشة احملبوبة، حني يقول
رة مــــــــفــــــــرٍع ايضــــــــــــــــــــــي ومــــــــدمــــــــع       وطــــــــّ

                                
 يشـــــــــــــــــــــابـــــــه مـــــــدمـــع الـــوحـــش الـــرايمـــي 

 
 

 وخشـــــــــــــــــــــٍم كـــــــن بــــــــه ملــــــــعــــــــة زمــــــــامــــــــه   
                                    

 زهــــــــر حــــــــوجان ممــــــــطــــــــور الــــــــعــــــــدامــــــــي 
 

 
ـــــــــىّن   ـــــــــه تـــــــــث  وجمـــــــــدوٍل عـــــــــلـــــــــى مـــــــــتـــــــــن

                                      
 

ه يصـــــــــــــــــــــّك    حـــــىّت احلـــــزامـــــيإىل هـــــلـــــــّ
 

 
ة     ه خبــــــــّط الشــــــــــــــــــــــافــــــــعــــــــيــــــــّ  زهــــــــا كــــــــفــــــــّ

                                      
 3وشــــــــــــــــــــــهــــــــد ه واحملــــــــابــــــــس واملــــــــرامــــــــي 

 
 

                              
يقف الشاعر يف الوصف احلسي على صفات مجالية يف املرأة من أعلى الرأس إىل أسفل القدمني، ولكن ابلنظر إىل هذ ه    

جندها مع األسف ال تعرب عن اهلي مبا هي حلم ودم، أعين امرأة جات صفات شخصية "الصفات احلسّية وما يكون حنوها، 
ا الذوق ها امرأة تنتمي على جنس يشرتك يف صفات مجالية عامة، تعارف عليهفاعلة ومتفاعلة، وكينونة وجودية حّقة، بل بوصف

 ، حبيث تتشابه كل حمبوابت الشعراء دون استثناء يف اجلمال احلسي. 4"اجلمعي ليس إال
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إىل جانب األوصاف احلسّية، تكون سلوكيات املرأة احملبوبة أيضا واحدة عند تصوير الشعراء حملبوابهتم، فاحملبوبة خائنة ال    
تفي ابلوعد، وختشى مراقبة احلساد، وت شقي حمبّ ها ابلسهر، قليلة الوصل معه، ففي حالة األمل النفسي جراء الصد واالبتعاد 

 وصعوبة الوصل معها.
 1صّد احملبوبة، وهجرها، يقول الشاعر عمري بن راشد العفيشة :يف  

 من أاــــار غرســـــــــــــــــه مــــا حــــٍد راح متهيّن    
                       

ة  ات واللوم واهلنـــــــّ  بعيـــــــٍد عن الشــــــــــــــكـــــــّ
 

 
 حســــــــــــــوٍد خبيــــٍل ينوي الوصــــــــــــــــــل ومييّن  

                              
 ولكن إىل هللا راد وصـــــــــــــٍل حصـــــــــــــل مّنه 

 
 

 
                          

 :2إن العالقة اليت جيب أن تكون بني احملبني، هي عالقة خضوع م ن حيّب حملبوبه، لذا يقول عمري بن راشد العفيشة
                 

 حلفت ما امشــــــــــــــي له على غم واحناس  
                     

ـــــك لعمـــــامـــــه  ـــــه خـــــب امللي  وال خـــــّب ل
 

 
      
ا املفارقة بني ما ي سّن داخل إطار العشق من سنن، وبني م"ي ظه ر الشاعر/ الرجل اخلضوع  والطاعة للمحبوبة/ املرأة، وهنا    

، ففي إطار الزواج ت عطى السلطة للرجل، أما 3"تفرضه الثقافة خارج هذا اإلطار من سلوكيات على الرجل أن يتبعها جتا ه املرأة
سلطة للمرأة. فالعشق واحلّب ليسا ضمن النسق الثقايف الواقعي العريب، وهذا يفتح الباب أمام الشاعر يف إطار العشق ت عطى ال

ليقول ما يريد، ويفعل مع حمبوبته ما يشاء، ويتجاوز بذلك حمظورات النسق الثقايف الذي تفرضه القبيلة/ اجملتمع عليه، لذلك 
رف الغزلية يف الشعر النبطي، واحملرم يعّد من التابوهات/ املمنوعات يف ع  تكثر حماوالت دخول تخدع/ حم ْرم املرأة يف القصص 

القبيلة، إج ال جيوز االقرتاب من اجلزء املخصص للمرأة يف بيت الشعر، لذلك جيد الشاعر يف هذا املنع فرصة الخرتاق احملظور 
 :4للمحبوبةعرب مغامرة غزلية شعرية، ويقول الشاعر عمري بن راشد واصفا إحدى الزايرات 

 
ـــايل عســـــــــــــــــاهـــا جلفتـــه  قال اي هل البيت وين الغثى قالوا مغّيب                    طـــارٍش قـــد لـــه لي

 
 

 مــا حال يف خلوة البيــت لعــٍب واللعيــب  
                     

 جا حيـــــــالف وجاك يبغي يفّجر حلفتـــــــه 
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 ولـــــــه عنـــــــد اآلخر تلفتـــــــهكـلـهـم وادع   ال حصل عقب املوافاة له بعض النصيب                  
   

 
 
ّب منها السهر، والتوجد، وعدم املعارضة، والرضى ابلقليل، والوفاء للمحبوبة،     للحّب عالمات جيب أن تظهر على م ن حي 

حىت يصل احملّب يف حالة اهلوى والعشق إىل اعتالل اجلسد والعقل، حىت تكون املرأة وحدها حمور احلب ومركز ه. أمثلة الشعر 
 : 1منها ما يقوله الشاعر عمري بن راشد العفيشةيف وصف هذ ه احلاالت كثرية، نذكر 

 
 هو املدعي واملنكر الشــــــــاهد والقاضــــــــي  

                         
 وخري أيّن آخذ ما حصــــــــــــل منه واقنع به 

 
 

  منــــه املعروف مــــا وّدي أقــــاضــــــــــــــي   وأيب 
                       

 وهو ميســــٍر والوصــــل ما هوب يطمع به 
 

 
 ان مثــل عطشــــــــــــــــان قطع قلبــه الالظي وأ 

                       
 وعذب الســــــــــــجااي مورد ه ما يشــــــــــــرّع به 

 
 

    
 :2يصف الشاعر عمري بن راشد أيضا اعتالل جسد ه بسب احلّب، حني يقول

 
 اي زين أان جســــــــــــــم حـــايل مضــــــــــــــمحاّل   

                         
 جمهود وانــت الســــــــــــــبــب اي غّض األهنــاد 

 
 

 أشـــــــــــــــوف جنــمـــــــك عــلــى جنــمــي تــعــاّل     
                       

اد   ســــــــــــــّويــــت يب مثــــل فرٍخ بيــــد صــــــــــــــيــــّ
 

 
 

يبدو احل ّب حالة افتقار عند م ن حيب، يظهر فيها احملّب / الرجل عاجزا، وضعيفا أمام احملبوبة/ املرأة، وتبدو هي قوية،     
وفاعلة، فضعف الرجل يف احلب هو نفسه قوة املرأة، فاملرأة يف نسق العشق الشعري هي الفاعلة ال الشاعر/ الرجل الذي أنتج 

 القصيدة.
رأة احملبوبة واضحا يف رّدايت الشعراء يف ما بينهم حيث تكون الشكوى من احلّب واالشتياق للمحبوبة، ومن يبلغ حضور امل   

هذ ه الردايت اليت تبادهلا الشاعر عمري بن راشد العفيشة شكوا ه إىل صديقه الشاعر عيسى الرميحي، حيث يقول له  الشاعر 
 :3 عمري
ــــاب     ال لفى عيســــــــــــــى ســــــــــــــالمي والكت

                     
 وارجتــــــــي املــــــــردود مــــــــن جرٍب جنــــــــيــــــــب 
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 وقــل ترى صـــــــــــــــاحبــك ممشــــــــــــــوٍخ بنــاب   
                     

 

ه صــــــــــــــــويـــــــب  ٍب حـــــــالـــــــه ولـــكـــنـــــــّ  طـــيـــــــّ
 
 

 
 كــــــل عوق من طبوب النــــــاس طـــــــاب  

                     
ــقــيــنـــــــا لـــــــه طــبــيـــــــب   غــري عــوقــي مـــــــا ل

 
 

 
 :1احلّب، يقول الشاعر عمري بن راشد العفيشةويف ردية للشاعر عمري ابن عفيشة على من شكى له من لوعة 

 
 اي بــالل ال لــلــنـــــــاس تشـــــــــــــــكــي وتــزهــم   

                       
 مــــين وغــــريي مـــــــا يــــفـــــيـــــــد الــــعــــالجـــــي 

 
 

 ال تــزهــم إال رب عــيســـــــــــــــى ابــن مــرمي    
                                               
 اللي على الشـــــــــــــــــــــّدات بـــــــه االفرتاجي 

 
 

 
ـــــك مع  خود العمـــــاهيج منضــــــــــــــم    كـــــان

   
                     

 وصـــــــــــــــــابــــك عليهم مثــــل نوع الفالجي 
 

 
                

حضور املرأة احملبوبة جتاوز يف النسق الشعري حىت صار رداّيت بني الشعراء، على خالف ما حيرص عليه النسق الثقايف    
يف النسق وبة احملبقرتاب يف حديث حوهلا يف أحاديث الرجال، فاملرأة الظاهر للمجتمع من وجوب صون عرض املرأة، وعدم اال

 القبيلة الثقايف. حلضورها يف نسق-يف تقديري –متاما الشعري جاءت تخالفة 
 
نصل يف النهاية إىل أن حضور املرأة يف شعر ابن عفيشة رّكز على املرأة احملبوبة بشكل طاٍغ ، يف حني قّل لديه حضور املرأة    

الواقعية، تناوال ومساحة يف  م  القصيدة .حيث حضرت الزوجة، واحلفيدة، واألخت وغابت األدوار االجتماعية األخرى 
 قدر حضور املرأة احملبوبة اليت أوهلا الشعراء اهتماما خاصا حيث تعددت املعاينب-تقديري يف –،ولكنه مل يكن حضورا فاعال 

واألفكار يف تناول وّدها وهجرها وموضوع احلب معها، فكانت املرأة احملبوبة هي املرأة القارّة يف الشعر النبطي، وقد خالف معها 
النسق الثقايف  فجاءت تشريعات حضور احملبوبة مغايرة متاما لتشريعات ما هو معمول به يف النسق الثقايف االجتماعي يف جمتمعه.

 ر على حساب الرجل الذي جاء معطال، وخاضعا هلا.الظاهر يف الواقع، مما جعل املرأة احملبوبة تبدو فاعلة يف الشع
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 الثالث الفصل
 مضمرات حضور القبيلة واملرأة عند ابن عفيشة

 

 الثنائيات الضدية حلضور القبيلة عند ابن عفيشة.املبحث األول:  -
 نساق املضمرة حلضور املرأة عند ابن عفيشةاألاملبحث الثاين:  -
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 الثنائيات الضدية يف صورة القبيلة عند عمري ابن عفيشةاملبحث األول: 

اسة النصوص والنقد احلديث عند در ، -اختلفت املسميات وإن-القدميتعد الثنائيات واحدة من الوسائل اليت تناوهلا النقد    
وشكل العالقة ، كريةمادية أو ف، وجتاورمها أية كانت طبيعتهما، هي اجتماع عنصرين أو طرفني"األدبية. فالثنائيات بصورة عامة 

أو  ،قد تكون العالقة بني الثنائيات عالقة نفي سليب1."العنصرين أو الطرفني هي اليت حتدد نوع الثنائياتاليت تربط بني هذين 
ة وتكشف دراستها عن الرتكيب الضدي الذي يقوم عليه العامل واجلدلي، وقد تكون عالقة وسط أو تناغم أو تكامل، تضاد مطلق

 2اليت تتخلل عنصري التضاد

، والدال واملدلول ،نفني: ثنائية تكاملية قائمة على توافق بني مدلوالت الطرفني كالثنائية بني املرأة والرجلتصنف الثنائيات إىل ص  
 3وهو األعم واألغلب.، وثنائية قائمة على التضاد

الطرفني عالقة ني حبيث تكون ثنائية شبه ضديّة يف حال كانت العالقة ب، تتمّيز الثنائية التكاملية خباصية القدرة على التحّول   
 ديّةوالذكورة واألنوثة. يف حني الثنائّيات الض، والذات واملوضوع، مثل عالقة األان واآلخر –فكرية على األكثر -خالفّية 

"Binary Oppositions" م التعارض ألّن مفهو ، وتكاملية، يف أصلها من غري املمكن أن تتحّول إىل ثنائّيات توافقية
ال جيتمعان يف شيء "واجلوهران املتضادان ، والتقابل، العالقة القائمة بينهما. ويضّم التضاد قانون التداعيوالتناقض أساس يف 

ويتبطن  ،بل ميكن للعنصر الواحد أن يستدعي اآلخر، أي ال ميكن التعبري عن الضّدْين يف مدلول واحد4، "من جهة واحدة
 .جهينمبعىن أن حضور اآلخر املضاد هو حضور ، حضور اآلخر

ال يتعلق أمر و "، واآلخر مضمر يتّم استنتاجه، يعين وجود نسقني أحدمها ظاهر، إن القول بوجود هذ ه الثنائيات الضدية   
 ،5"ناء على تضاد الطرفنيويستقبلها ب، تلقي هذ ه الثنائية اليت يؤوهلامببل يتعلق ، وختفي آخر وراء ه، الثنائيات بظهور طرف
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 مهمان للوصول إىل أتويل هذ ه الثنائية.فالقراءة والفهم شرطان 

، قاء واخللودومؤهال للب، الذي جيعل النّص اإلبداعي نصا حركّيا مؤهال ابلدالالت، تتجذر الثنائية يف اإلبداع الشعري   
، شكل عفويب وتوظيف الشعراء هلا ال أييت، وعالمة فكرية يف آن واحد، والقراءات املتعددة. فالثنائية الضدية هي عالمة شعرية

ركة اجلدل الصراعي ويتعمق الفكر من خالل ح، تتكشف فيه بنية الصراع بني املتناقضات، ودقيق، بل أييت على شكل حمسوب
دة التوتر يف وهذا ما يؤدي إىل زاي، مستوى اللغة واملوضوع والصورة "كما أن التضاد هنا يتأسس عند ،  يف الثنائيات املتضاّدة

كان النقد الثقايف أحد آليات دراسة اخلطاب األديب يعتمد ثنائية الظاهر ،  وهلذا1"وما يضمر ه، النصاملسافة بني ما يظهر ه 
ن النقد الثقايف معين أكما ،  لألفراد من جهة 2"تقوم بوظيفة الفاعل احملرك يف الذهن الثقايف، الداللة النسقية مضمرة"فـ، واملضمر

 الداللة البالغية اجلمالية اليت حتملها األنساق الظاهرة.من كيز على الداللة النسقية بدال ابلرت 

عرب تشكل ، ن جات الشاعر إىل نّصهم يف معرفة قيم الواقع الثقايف املتسربة، يتوجه النقد الثقايف إىل استثمار الثنائّيات الضّديّة   
االنطالق "حيث إن  ،الل توالد األنساق وتناميهامن خ، إج أّن الثنائيات الضدية فاعلة يف بناء النصّ ، واملضمرة، أنساقه الظاهرة

، بيد أن وجود هذ ه الثنائية حتمي 3"إهنا رؤية للعامل والوجود، من الثنائيات الضدية ليس جمرد أداة إجرائية لتحليل النص األديب
 بوجود نسق ثقايف للكشف عن تلك الرؤية للعامل. للقول-تقديرييف  –وضروري

وما يتصل هبا ، كما رأينا  بيلةالق جند تركيزا شديدا ملوضوع،  الثقافية يف شعر ابن عفيشة حول القبيلةعند البحث يف املضامني   
جتعل الباحث يف شعر ه يتساءل عّما قد ختفيه من مضمرات نسقية؛ نتيجة احلضور املكّثف لقصائد الفخر ، من منظومة قيمية
ن خالل أو م، أم من خالل أجزاء من قصائد أخرى مثل املديح، مطّولةسواء أكان جلك الفخر يف قصائد ، القبلي عند الشاعر

 لمدونة.فإّن دراسة النماجج الشعرية ستتخذ البعد األفقي يف حتليلها الثقايف ل، وأصحابه. من هنا، قصائد الرّداّيت بني الشاعر

وقيم ، نتماء القبليهي: االالقبيلة، و لتمثل  ثالثةمظاهر قد كشف عن شعر ابن عفيشة، وملا كان فحص حضور القبيلة يف    
وقوة جانبها ، ونسبها ،فأصل القبيلة، فإن الدراسة هنا ستتجه للبحث عما قد خيفيه هذا احلضور من مضمرات، والقوة، القبيلة

مّرت به وما  ،وغريها من اخلصال النبيلة، وكرمها يف حال الس لم، ومحايتها للجار، وشجاعتهم، وفروسية رجاهلا، يف احلروب
القبلي سلبا أو  وتغري بعض القيم اليت أثرت على الوعي، القبيلة من مرحلة انتقال من التشكل القبلي إىل تشكل الدولة املركزية
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م له من أنساق شّكلت، مثل هذ ه اخلطاابت اليت ت سل لت إىل اخلطاب الشعري، إجيااب الشاعر  جتعلنا نتساءل عّما ميكن أن حت 
 متخفية جبماليات اللغة والصورة الفنية يف قصائد ه.، يبوعي أو بدون وع

اختيار هاتني الثنائيتني  اءوج، "األان واآلخر"وثنائية ، "احلرب والس لم"إىل الرتكيز على ثنائيتني مها ثنائية ، تسعى الدراسة هنا   
 مرحلتها الواقع الوجودي للقبيلة يف كما أهنما تعكسان حقيقة،  يف تقديري ألهنما األكثر دوراان يف الشعر القبلي من جهة

 التارخيية من جهة أخرى.

 ثنائية احلرب والسلم:-أ

حلرب على حساب ا ثنائية الضدية فاعلة حلساب موضوعكانت ال،  وتسجيل املآثر، حمل التفاخر القبلي، يف الشعر النبطي     
ا التمركز للحرب بل تتشّكل جهنّيا يف حلظة التلقي. هذ، ال تتشكل نصا ظاهراي، وهذا بدور ه جعل الثنائية الضدية فيها، الّسلم

قافة القبيلة على أرض والقوة يف ث، هو متركز نسقي يرتجم حضور احلرب، ومتجيد القبيلة، يف الشعر القبلي القائم على الفخر
لذلك يعمل  "على قدسية النحن ءواعتدا، ومتايز ه واستقالليته، ابلنسبة للبدائي متثل خطرا حقيقيا على اختالفه"الواقع. فاحلرب 

ه أثر ه على املتحاربني ل، وهذا التأجيج احلماسي يف احلرب، وقت احلرب لالنتصار، أفراد القبيلة على أتجيج النفوس ابحلماسة
رب إْن ع د  موت احل ال سيما، وخلق ارتباك للعنصر الثاين، عنصر ختويفو ، فهو عنصر قوة وشد أزر للطرف األّول، من الطرفني

لق إجا مّت ترسيخه يف والتاريخ املخت، ال ميثل أي شيء، إجا ما مّت نسيانه، التاريخ العياين"وخلدهتم القصائد. فــ ، حياة ألصحاهبا
تكئ وحفظ القّوة اليت ي، حيث سّجل تلك احلروب، والشعر النبطي ممثل الذاكرة اجلماعية1، "هو كّل شيء، الذاكرة اجلماعية

 عليها شعر احلرب.

املتكّونة يف نظرة  ولكّنها الصورة، ووقائعها، ال يـ ْعىن هبا تفاصيل احلرب، أّن صورة احلرب اليت ست ْدر س، جتدر اإلشارة هنا   
 رغم االحتفاء الظاهر هبا؟، الشاعر. فهل محلت صور احلرب مضامني رفض أو استقباح

 لبشعة.وصورهتا ا، من خالل عنصري رفض احلرب، ميكن تلقي مضمرات صورة احلرب يف مدونة ابن عفيشة الشعرية   
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 أوال: رفض احلرب:   

أو أخذ لثأر  ،أو بسبب خفر اجلوار، وهو السبب الرئيس، واآلابر، بسبب املراعي"كانت القبائل حتارب بعضها بعضا     
ذ  حيافة، القتيل أهنا أسباب تبحث عن احلياة املادية سنجدها ، وإجا ما نظران يف هذ ه األسباب 1،"أو غارة، أو استعادة ما أ خ 

ريب ي قد م على احلرب إال فلم يكن الع، سالمة الّسرية، أو احلياة املعنوية املتمثلة يف احلفاظ على السمعة، املتمثلة يف البقاء حّيا
، مبعىن أن حالة السلم2، "وال وقاية من وقوع أجا ه، وال اخلالص من شر ه، وال ميكن احلياد عنه، ال مفّر منه، حينما تكون خيارا"

 3."ورفع الظلم، حاالت يسرية كالتقاعس عن رّد اإلساءة"هي أ وىل على حالة احلرب. السلم مل يكن بغيضا إال يف 

وال ، مّناها املرءأن احلرب مل تكن حالة يت، ندرك يف مضمراهتا، عند أتّمل األبيات اليت تناولت احلرب يف شعر عمري بن راشد   
ال ، أو سيء احلظ ،فاحلرب ال يشعلها إال اجلاهل، ضمن واقعه الذي مينحه القليل من فرص العيش، ولكّنه مضطٌر هلا، القبيلة

 :4ح. يقول الشاعر يف جلكا يدرك عواقب األمور اليت جتعل احلرب م ْفنية لألرو 

 كــم واحـــــــٍد ابجلــهـــــــل لـــــــه هــقــوٍة بــنـــــــا   
                

 ابلـــفـــعـــــــل دّل وجّل مـــن صــــــــــــــــلـــْو انران 
 

 

فإن العقل  ،فما دام اجلهل يقود إىل احلرب، ويف هذ ه الكلمة داللة الضد" العقل"، إىل اختيار احلرب، فاجلهل يدفع اخلصم  
 ابلتأكيد سيقود إىل السلم.

 :5حني يقول، إن احلرب ال يشعلها إال سيء احلظ/ املقرود، ويقول يف موضع آخر

ــــد   وال حرّكوا األســــــــــــــبــــاب بعض املقــــاري
           

 6نوطى على الزرب الصــــــــــــــريع ومهيــــــد ه 
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أّما سيء احلظ هو  ،وفداحة ما تؤول إليه، ألهّنما يعيان خطورهتا، إال جمربْين عليها، فالعاقل واحملظوظ ال خيطوان خطوة للحرب
 الذي يشعلها بسوء تقدير ه لنتائج احلرب.

، والتعب ،فالصور اليت يلتقطها الشاعر توضح حالة الشقاء، وآاثرها تنبئ عن رأيه فيها، ه حول احلربرؤيت  ج كر الشاعر    
، وفقد احلياة، الوجع و  فالشاعر خيرج بتأكيد أن احلرب ال ختّلف إال اإلصابةنية مثلها،واملصري الذي ختلفه ظاهرة إنسا، واألمل

 :1حني يقول 

 وعشـــنا على صـــايب ومصـــيوب وشـــهيد 
         

 وهـــــــــذاك ممـــــــــنـــــــــوٍع تـــــــــعـــــــــّزف جويـــــــــد ه 
 

 

، ويقظا ،حيث ال بّد أن يكون مستعدا، وال يسكن فيها اإلنسان إىل الراحة أبدا، وقاسية كلها تعب، احلرب حالة مؤملة   
ويف ، ومستمرة ،وتعبا للنفس والذهن معا. هي ابلتأكيد حالة ال يقوى عليها املرء كحالة دائمة، وهذا ما يشكل تعبا للجسد

 :2هذا أييت قول الشاعر

 واخليــل مــا فيــه تبنيــد شــــــــــــــغــل النضــــــــــــــــا  
           

 3يف كـــــــّل وقـــــــٍت البســــــــــــــنٍي عـــــــديـــــــد ه 
 

 

بل يلبس عدة املوت  ،فاملقاتل ال يلبس عدة احلرب، تنبئ عن رفض داخلي هلاجس استمرار هذ ه احلرب، فقوله " ما فيه تبنيد"
 معها ابلضرورة.

ومسعة  ،املقاتل الذي ضّحى حبياته من أجل قومههي صورة ، من صور الشاعر اليت ميكن أن تؤّول إىل رفض مضمر للحرب   
 : 4ويف هذا ما يسجله لنا الشاعر بقوله، ليكون جبيحة حرب، قبيلته

ـــــل جنودهم     وحن يف عظيمـــــات الوهـــــاي
       

ـــــــا   وفـــــــات جبيح، الو جرح صـــــــــــــــــــــاحبن
 

 

 وقرابني هلا.، فكأّن احلرب شعرية مقدسة ال تقبل إال مبوت الفرسان الشجعان جابئح   
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 الصورة البشعة للحرب: اثنيا:

، وبشعة ،ومآالهتا تشيع بصورة مكروهة، فاحلرب، ويف اإلعداد هلا وما ختلفه، ناء وقوعهاال شّك أّن احلرب قبيحة أث    
، وتفصح عن قحبه ،تستقي سلبياته "واحلموالت الضدية فهي يف عنصر احلرب، والنصوص املصوّ رة ثرية ابلدالالت النفسية

من قبحيات احلرب  فما ي صو ر1"ولو استحضارا جهنيا، واستقصاء سلبيات الشيء يعين ابلضرورة استحضار ضد ه، وضراوته
، صورة القبيحةوالتصوير البالغي دورا يف إيهام القارئ جبمال تلك ال، وهنا تقوم مجاليات التمثيل، مجاليات السلم ابلضرورة خيفي
أو ، يف سرد شعري دراميّ  ،له من دالالٍت ضمنية ختتبئ عند جتميل القبيح/ احلربفهي جتعله غري واٍع مبا حتم، رغم بشاعتها

 تزيني بالغي للبطوالت.

يغلب ، عنيففاحلرب فعل قوّي و ، هي توظيف األمساء الكريهة للحرب، أوىل الصور البشعة للحرب اليت حاولنا التقاطها   
منها يف  مؤدية للغرض، رب دالالٍت سيميائية  على تلك البشاعةفجاءت مسميات احل، واملوت عليه، والدم، واألمل، الوجع

 رغم االحتفاء هبا يف ظاهر النصوص.، تقبيح الصورة احلربية

 :2أييت اسم " يوم الفتيل" أّول األمساء حيث يقول الشاعر   

ــلــتــجــي    مــن يــوم دور اجلـــــــار ابجلـــــــار ي
            

 يوم الفتيـــــــل مشــــــــــــــحنـــــــاٍت ســــــــــــــرايعـــــــه 
 

 

 ت حاضرا وقريبا.يكون املو ، وحيث تكون احلرب والنار والرصاص، والفتيل هي انر رصاص البنادق، هو يوم احلرب، ليوم الفتي

ن فيها هياج ألهنم كانوا يرو "وهي تسمية نفسية ، وهو " اهليجاء"، فهو اسم مشهور من أاّيم الشعر اجلاهلي، أما االسم الثاين   
 :4ويقول ابن عفيشة يف جلك 3، "وهناواألحزان بعد سك، وهياج اآلالم، النفوس

 عثينــــا بســــــــــــــوقهــــا ، وإىل محيــــت اهليجــــا 
              

ارين غـــــايل أعمـــــاران   وبعنـــــا على الشــــــــــــــــــ 
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ضاعة للشراء يف ساحة احلرب لتصبح النفوس ب، واملوت، وجتعلها عرضة للخسارة، فاهليجاء تستنفر طاقات اإلنسان كلها    
 والبيع.

إج تقود ه هذ ه ، افالبلوى حتّل ابإلنسان دون رغبة منه هب، أي املصيبة، وصفهم للحرب ابلبلوى، ومن تسمياهتم النفسية أيضا   
، ع عنهحيث يلزم من دخل عليه الدخيل أْن مين، لذلك ع ّدت الدخالة* بلوى، إجباراّي ال اختيارا، البلوى / احلرب إىل اهلالك
وهذا إشارة إىل الرفض  ،وإال جهبت مسعته! فاحلرب بلوى تدخلها القبيلة جمربة ال رغبة فيها،  ترغيباويرد إليه حاجته إجبارا ال

 :1حيث ال مناص من رّد املعتدي الذي ابتدأ هبا. ويف هذا يقول الشاعر، أحياان

 وإىل رامـــنـــــــا ضـــــــــــــــــــــدٍّ يـــيب هـــــــدم عـــّزان 
            

 ويســــــــــــكن دايران، وطرى له بيســــــــــــهجنا 
 

 
ـــــــلـــــــه وقـــــــّوتـــــــهومتـــــــىّن   ـــــــيـــــــاخـــــــذان حبـــــــي  ب

                
  2فـال عـــــــاد من بلوا ه نبـــــــدي أعـــــــذاران 

     
 

 ورّد اإلساءة.، وجيب الدفاع، ال يكون العذر مقبوال، فعندما تكون احلرب بلوى

العريب و مسّمى الوغى وهو كذلك مسّمى استخدم يف الشعر اجلاهلي ، ومن مسميات احلرب اليت وظّفها ابن عفيشة يف شعر ه   
 :3حيث يقول الشاعر مادحا، عموما يف وصف احلرب

 
 

 أخو روضـــــــــة املشـــــــــهور يف حومة الوغى
         

 إىل بـــــــّدل الـــــتـــــبســــــــــــــــــيـــــم ابلـــــتـــــكـــــلـــــيـــــح  
 

 

 

 مكان لالستهزاء وال، فالوغى تتطلب الغضب والعصبية، وأطلقت على احلرب أيضا، تعين كلمة الوغى أصوات احملاربني   
 رمز الفرح والسعادة.وال جمال للتبسم ، ابخلصم
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 بعدها
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فاملوت أييت ،  هفاستحضار املوت و ظّ ف مجاليا يف شعر ، يستحضر الشاعر املوت يف اثين الصور القبيحة اليت يوردها للحرب   
عر يف جلك ويقول الشا، إىل هناايهتا. املوت حييط برجال احلرب دائما، منذ بداايهتا، لزاما مع كل حرب ختوضها البشرية

 :1االستحضار

ة   ْوجــــــــاوهــــــــم عــــــــيــــــــاٍل حــــــــرار املــــــــغــــــــلــــــــّ
                

 معهم جبيــــــل الروح مــــــا هو حبســــــــــــــبـــــــه 
 

 

ن بل هو تختطف احلياة فجأة. يف حني ميارس الفرسان دور اجلزارين الذين يقتلو ، فاملوت غري حمسوب من ضمن هؤالء الفتيان
عن اإلقدام  عداءلعّلها ترّد أ، جلسارة أولئك األقوايء، ويف هذ ه الصورة الكريهة مشاعر تبث اخلوف واهللع بني األعداء، األعداء

 :2يقول الشاعر، على احلرب

 ربعي قصـــــــــــــــاصــــــــــــــيــب الفنــا كــّل دابوس  
              

 3يف الضيق ال عيق الطمع والتماسه 

 

 

هذ ه احملسوسات أبرز  ومن، يف توظيف اجلانب احلّسي حلمل تصّوراته وانطباعاته السيئة عن احلرب، يستعني الشاعر كذلك   
، ام قّوة طبيعتهاوتبديد أحواهلم أم، وظواهر الطبيعة اليت من طبيعتها إاثرة البشر، وهناك حمسوسات مفزعة مثل الوحوش، النار

 :4يقول الشاعر ،وختلق املوت، والدمار، أو النجاة منها أحياان. ففي انر احلرب اليت تثري الرعب، فال يستطيعون مقاومتها

 مـن غـزا ابخلـيـــــــل هجمتــــــــهويـفـرح هبـم  
 

                

 إىل انر منهـــا املســــــــــــــتصــــــــــــــيح يصــــــــــــــيح 
 

 

القوم متفرقني  والغبار الكثيف الشديد؛ حني جتعل، السيل :وتغرّي املآل، ومن توظيف ظواهر الطبيعة اليت قد تقلب األحوال   
صقه بصورة احلرب بن راشد هذا الوصف ليل ويلتقط عمري، مامل أيخذوا احليطة واحلذر، وتقضي على نصيٍب وفري منهم، مشتتني

 5حني يقول:، ليعرض بشاعتها أمام القارئ

 وفضــــــــــــــنــا كمــا ســــــــــــــيــٍل حتــّدر من اجلبــل 
                

 

 

 يـــعــــم الـــوطــــى واملســـــــــــــــــتـــوى والــــرفـــــــايــــع 
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وارتفع ، ستوىم ال ترتك أحدا مهما اعتلى، وكثرهتم مثل غزارته، الذي ينزل سريعا فال يرتك أحدا، رجال احلرب مثل الّسيل   
ويف هذا يقول ، هواحلرب مثل، ويعمي البصر عن رؤية األشياء أثناء وقوعه، أما الغبار الشديد فيشيع االضطراب، عن املنخفض

 :1الشاعر

 ال اثر عـكـنـــــــاٍن تـقـــــــابس بـــــــه الطوس    
            

 وكــــّل لبس للضــــــــــــــرب درٍع وطــــاســــــــــــــــــه 
 

 
 هللا كســـــــــــــــــــــاان رايـــــــة الـــــعــــــز مـــــلــــــبــــــوس   

                       
ل علينا لباســــــــــــــه   2ســــــــــــــبحان من فصــــــــــــــّ

 

 

 

، وحوشولعل صور الغول وال، فالوحوش مفزعة يف صورهتا، ظهر ابن عفيشة رجال احلرب كوحوش هتوي على األعداءي     
هتم. هذ ه الوحوش وحكاايوالسعايل شّكلت جهنية عند العريب ببشاعة هذ ه املتخيالت املتصو رة اليت ال ختلو منها أشعارهم 

ليها مثل الوحوش وهم مقدمون ع، ويصف الشاعر خيل فرسان القبيلة، ولكنها تفتك ببشرها، تتناسب مع البيئة الصحراوية
 :3اليت هتوي سريعة على أعدائها قائال

 وتنحي بنــا الزلبــات يف ضــــــــــــــيق كردوس  
              

 4مثـــل الوحوش إىل هوت ابنتكـــاســــــــــــــــه 
 

 

ترجع ملا فيها  ،ولعل قلتها يف التناول الشعري، إال أن نفحات السلم تظهر أحياان، والقتل، على الرغم من صور متث ل احلرب   
لذلك حشد الشعراء كّل ما هو حمزن وأليم وتخيف ومؤٍج ، من حالة سكون فليس يف السلم ما يفزع كما هي احلال يف احلرب

ر إلينا وسط ومن صور اليت تدور حول السلم وتظه، مدار احلياة اليومية والصفح والتقارب يف تصوراهتم للحرب. أما السلم فهو
 :5وحماولة إنقاج ه من املوت الذي يلتصق ابحلرب قول ابن عفيشة، صورة الكّف عن إيذاء املصاب، احلرب

ا عنـــد راســـــــــــــــــه صــــــــــــــففنـــا    من طـــاح منـــّ
                    

ك تـلتوي بــــــــه   عـرٍج بـنـــــــا صــــــــــــــّم الـر مـــــــ 
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 وشــــــــــــــاف مّنا عففنا ، وعّف الضــــــــــــــديد 
              

 1وقّفى على االمتـــــان ينقـــــل صــــــــــــــويبـــــه 
 

 

 قرتب من املصاب أو طالب األمان يف املعركة.لذلك ال ي  2منح احلياة أضمن لشيوع الصيت من إزهاق الروح.، يف ثقافة الصحراء

ر حياته على ومها وسيلتان يّتقي اخلاس، مثل الدخالة واملنعالتقّيد بشروطها من مجيع األطراف ، من مظاهر السلم يف احلرب   
فااللتزام بقوانني  ،ويف الّتعدي على هذ ه الشروط عار على املعتدي، عند احلديث عن قوة السلم حنو ما رأينا يف املبحث الثاين

 3 :احلرب سبيل للمدح والثناء؛ ألهنا تفتح اباب للحياة. يقول عمري بن راشد يف جلك

ا ايمــــــا  ــــــّ ــــــا ، خــــــذوا من  وايمــــــا انتصــــــــــــــفن
                

 

 وال حـــــــٍد داس درٍب يـــعـــيـــبـــــــه، مـــنـــهـــم 
 

 

 دروب احلروب وقوانينها واضحة أمام املتحاربني ملن أراد منهم أن حيفظ حياته بدال من حياة املوت.

م ثنائية يف احلياة والسل، احلربمما يعزز أن ، يف خارج سياق احلرب صورا ماحنة للسلم واحلياة، تتوفر يف شعر ابن عفيشة   
 4يقول الشاعر يف جلك:، والشعر مع

 وال نبهـــــــت الربي ، وال نـقـطـع اجلـــــــاين 
              

 وال حـــن جنــــحـــــــد بـــّر مــــن كـــــــان ابران 
 

 
 من ضـــــــــــــيم طارد ه، نفرّج عن املضـــــــــــــيوم 

            
 ونـــــــفـــــــّدي ورا ه أعـــــــمـــــــاران دون عـــــــاران 

 
 

عد عالمات ودفع ما ميكن االفتداء به ت، وتفريج احلال على املضيوم، ومحاية املطارد، الربيءوعدم ظلم ، محاية اجلار الالجئ  
 ى.لذلك ختتار القبيلة إما أن تكون صديقة أو عدوة للقبيلة األخر ، وحمبة للسلم واألمان، ورؤية صادقة، ثقافية ماحنة للحياة

ـــــد   م ن زان  ـــــه صـــــــــــــــــــديٍق أجـــــاوي ا ل ـــــّ  حن
            

ـــــّل قيـــــد ه، للشــــــــــــــيطـــــانوأخوان    5ال افت
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ن حتققها فتظهر النحنية أكثر م، كثرة أشعار احلرب تدّل على أهّنا مساحة إلثبات الذات واجلماعة معا  إنّ  ،يبقى أن نقول   
احلرب فمّيت ، فضلوهو احلرب اليت تكون أ، والشاعر مييل إىل االختيار األفضل يف تسجيل املآثر، يف جاهتا من املنظور القبلي

وهلذا يرّكز 1ز.احلرب موضوعها املميّ ، والنقل يتطلب تقنّيات، كما أن احلياة مرتبطة ابلنقل،  أفضل من مّيت السلم كما جكران
 عليها الشاعر أكثر من تركيز ه على السلم يف خطابه، على الرغم من أن السلم هو املبتغى حّقا.

 ثنائية األان واآلخر:-ب

وضوع نفسه كما اهتمت ابمل،  والثقافية، والنفسية، ات حول األان واآلخر منها الدراسات الفلسفيةاهتمت معارف عدة بدراس   
 والنقد النسوي.، دراسات آليات حتليل اخلطاب االستعماري على وجه اخلصوص

لقه هي من ما ختْ  أو من خالل، من خالل متايزها عن اآلخر، أن تعرف األان جاهتا، جتعل الطباقية احلاصلة بني األان واآلخر  
ني ثنائية واملركز واهلامش ستكون انعكاسات للعالقة احلاصلة ب، واخلضوع، وهذا يعين أن عناصر مثل اهليمنة، متايٍز لتعرف جاهتا

 األان واآلخر.

 وهو يف، والدراسات الثقافية، مثل: النقد النسوي، يف دراسات ما بعد االستعمار، The Otherخر ريف اآلشاع تع   
األان حتمل هي األخرى صورة عن و ، فاآلخر حيمل ضمنّيا صورة عن األان، 2"واألان، بسط صور ه هو مثيل أو نقيض الذاتأ"
دي يقتضي إقصاء  تصنيف استبعا"ألهنا وت عّد هذ ه النظرة بني األان واآلخر نظرة  ال ختلو من آليات اإليديولوجيا؛ وجلك ، خراآل

 3."ةأو سياسية أو ثقافي، أو أخالقية، سواء أكان النظام قيما اجتماعية، مجاعة أو مؤسسةكل ما ال ينتمي إىل نظام فرد أو 

فاألان املتماهية مع اآلخر اجملموع جتعلها منها أان مجاعية أو ، "اآلخر النحن "يقود إىل ما يسمى بـــ ، احلديث عن اآلخر   
أو ، واملذهبية، ةوحييل وجود ه إىل سلوكيات الرغبة يف التصفية العرقي، مازال حاضرا يف جمتمعنا العريب، ولعل هذا املفهوم "حننية 

 عند م ن خيالف حنن اجلماعة.4، "السياسية
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مع أّن 1، "صوصيةوتنظيم اخل، بلورة اهلوية :حيّدد وظيفتني مها "فصار اآلخر ضرورة ، وملا كانت األان يتحّدد وجودها ابآلخر   
هر استعمال وإجا كان  أش، ونبذ ه، ال على إقصائه، وتقبله، االختالف من ابب االنفتاح على اآلخرإرادة هللا شاءت أن يكون 

وعالقة التابع  ،يف بلورة اهلوية الثقافية، يف دراسته لالستشراق، ملفهوم اآلخر هو االستعمال الذي كان عند إدوارد سعيد
وال  ،على تصنيف قد ال يقف عند حدٍّ معني، تنميط صورة اآلخرد تصدّ ر ه هذ ه النظرة لآلخر هو فإّن أخطر ما ق2،واملتبوع

، بلونه بال وعيٍّ لتعميمه عند املتلقني الذين يستق، سيما عندما تعمد اإليديولوجيا على استغالل هذا البعد الثقايف املختلف
 ويقتنعون مبا ي صد ر إليهم من صور.

ظته على النحو ميكن مالح، واآلخر يف شعر عمري ابن عفيشة، مقابل اآلخرتعىن الدراسة هنا ببحث األان اجلماعية "النحن"    
 اآلخر السلطة.و ، اآلخر غري الكفء/ الدونو ، التايل: اآلخر القبلي

 

 .اآلخر القبلي :أوال

ة هي اليت األان اجلماعيف، حيث تندغم األان الفردية يف النحن القبلية، حتضر األان القبلية حضورا مكثفا يف الشعر النبطي   
، فالشاعر ال يرتك مناسبة، 3"أو استفزاٍز أو استغاثة، وتؤثر فيها مبا تنطوي عليه من حتدٍّ أو هتديد، لتحركها"تتوجه لألان الفردية

املفاخرة القبلية ال ميكن ف "وشجاعة أمام اآلخر القبلي املنافس له يف القيم والصفات نفسها، وأصال، إال ويفتخر بقبيلته نسبا
ومن ، 4"ام معاهدةإبر ، ختويف، وعادة ما ترتبط املفاخرة هبدف سياسي: هتديد –أو غري مباشرة  –أن ختلو من رسالة مباشرة 

لقبلية يعين فحضور األان ا -وإن مل يذكر–فهو إجن متواجد يف قصيدة املفاخرة ، شروط أية رسالة أن يكون هناك مستقب ل هلا
  وهو هنا آخر قبلي أيضا.، رورة حضور األخرابلض

 الت بطوالتوأخالق وسج، وأنساب، عرب ما تتكئ عليه من قيم، التعايل ابألان عن اآلخرين، أكثر ما تربز ه قصيدة الفخر
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 :1حيث يقول يف مثال عليها، وهو ما نلحظه بكثرة يف شعر عمري بن عفيشه أيضا، كما جكران سابقا    

 البـــــــة تخـــــــاضـــــــــــــــيـــــــٍب عــزيــٍز شـــــــــــــــرفــنـــــــا   
            

 ضــــــــــــــيــــاغٍم طيــــب النبــــا نكتســــــــــــــي بـــــه 
 

 
ــــــــعــــــــرفــــــــنــــــــا     كــــــــلٍّ إىل قــــــــّر الــــــــقــــــــرار ي

              
 2هــــــواجــــــٍر تخــــــراجــــــنـــــــا يـــــــنـــــــدري بـــــــه  

 

 

 

 :3يقول ابن عفيشة، السياق نفسهيف و ، ويف موضع آخر

ة  يـــــــاغـــــٍم اترخيـــــنـــــــا ابلســـــــــــــــــــجـــــلـــــــّ  ضـــــــــــــــــــْ
                

 اخوان وعصـــــــبةمن كان من ضـــــــيغم لنا  
 

 
ه  ، ومن راس قحطــــان   مــــا حن حلقــــة لـــــّ

     
ـــــه   4واجلـــــد ّ هود اللي عـــــددان خلص ب

 

 

 

التكرار أو الدال  عرب أسلوب، يف ديوان الشاعر وظيفة نسقية تؤّكد فاعلية النحن –ويف غري ه من املواضع  –يؤدي الفخر     
أهل ، قحطان، ضياغم :واألمساء اليت يعرب هبا عن أان القبيلة، الفعل"وانء الفاعلني املتصلة ابالسم أو ، املعرب عن حنن " حّنا

ما حتني كما أن اآلخر يقوم ابلفعل نفسه عند،  وهذا التكثيف احلضوري لألان يضمر التعايل ابألان أمام اآلخر، وغريها...، دار
 والقيم والبطوالت. ،واألصول، التاريخعرب االتكاء على ، فهو تنافس على البقاء الشعري التخييلي، له الفرصة يف أشعار ه

ا كان هو م ،وأكثر ما يرتّدد من شعر املنصفات يف الديوان، إال أن الشعر النبطي فيه أشعاٌر منصفات حبّق اآلخر، ومع هذا   
 5كما يف قوله:،  واخلصم األّول لقبيلته، والشجاعة، الذين يصفهم ابلقّوة، *"ايم  "حبّق اآلخر القبلي 

 ال شــــــــــــــــــــك مــــــا اتعبنــــــا يكون حْملْفنــــــا  
                  

 ايم  مــــكــــتــــفـــــــة اجلــــمـــــــل يف احلــــريــــبـــــــة 
 

 
ـــوجـــــــه خـــفـــنـــــــا    ـــنـــــــا ال وا ل ـــقـــّ ـــلـــي إىل ل  ال

                  
 مــن حـــيـــــــث لــقـــواهـــم عــلـــيـــنـــــــا تــعـــيـــبـــــــة 

 
 

 من ضــــــــــــــــاف منهم نعتين لـــه ضــــــــــــــيفنـــا   
              

 

 وجــزل الــكــرامـــــــة عــنـــــــدهــم حنــرتي بـــــــه 
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 وال جات من االقصــــــــــني معهم شــــــــــنفنا  
            

 من حيـــــث مـــــا نرضــــــــــــــى عليهم غليبـــــة 
 

 
 واحنـــــرفـــــنـــــــا، وال عـــــّودت مـــــن بـــــيـــــنـــــنـــــــا 

                    
 1كلٍّ على البيضــــــــــــــا يالعب صــــــــــــــحيبه 

 
 

 :2قولإج ي، حني يقول متحداث عن دور قبيلته يف محاية قطر مع حكامها األوائل، ينصفهم أيضا، ويف موضع آخر

 هـــل الـــدار مـــا فيهـــا ضـــــــــــــــــديـــٍد حيـــّدهم   
                  

 ســــــــــــــــــــــوى املــــــــودة والصــــــــــــــــــــــداقــــــــة ايم 
 

 
 لطـــامـــة ، وقـــت احلرب، هـــل الضــــــــــــــرب 

 العدى         
ام، هـل الصــــــــــــــرب   ال صــــــــــــــارت من احلكـّ

 
 

ـــــاصـــــــــــــــــــاة كفوان    هم اللي ال جـــــات املن
                  

 وحــــن كــــفــــوهــــم ال جـــــــا هنـــــــار زحـــــــام 
 

 
 جـــــّد قبلنـــــاهـــــل احللف من جـــــدٍّ بعـــــد  

                
 وحن عشـــــــــنا على اإلســـــــــالم، وعاشـــــــــوا 

 
 

االعرتاف بقوة و ، لدليل هو صدق تعبري ها "و يف مدح اخلصم  ،ونبل األخالق، مع عمق اإلنسانية، ي ْظهر القوة، الشاعر هنا   
هذا و  والغضب إىل مشاعر أخوية، ،حيث تتحّول مشاعر احلقد، يف تعبري ه الوجودي عن جاته، 3"وحسن بالئه، إرادة خصمه

فما يعرضه الشاعر 4"واشتقاق منها، بل امتداد هلا، مل يكن يرا ه معزوال عن الذاتية، إن الوعي الشعري يف اهتمامه ابآلخر "يعين
لوجودي  افهما ميرّان ابملصري، فإنصاف اآلخر ما هو إال إنصاف األان بصورة أو أبخرى، من قوة اخلصم أو أمله إوما يعرض جاته

 نفسه.

ة يوم لك ويوم الذي يقول أبّن احليا، بل يقر ه قانون البيئة الصحراوية، ال يقر ه الطرفان األان واآلخر، هذا املصري الوجودي   
، مهما متّكن من خصمه ،ن اجلميع خيضع لنسق البيئة وشروطهاأوهذا يعين ، عليك. البيئة هي الفاعل الرئيس يف حياة اجلميع

ون ينتصف هبذا القان، إال أن القوة الكربى هي لقانون الصحراء الوحيد: يوم لك ويوم عليك، له من أسباب القوة ومهما كانت
 :5وهو يتأكد يف قول الشاعر، الواحد من اآلخر
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نـــــــا يف نــعــفــنـــــــا  ــلــطــمـــــــة حــفــّ  نصـــــــــــــــرب ب
                  

ــــــه   من حيــــــث وايف حقنــــــا نقتضــــــــــــــي ب
 

 
ر حســـــــــــــــــفـــنـــــــا   نـــــــا مـــــــا نـــكـــثـــّ بـــْ لـــ   وال غـــ 

                  
 البـــــــّد لـــــــه يف مـثــلـهـــــــا كســـــــــــــــر هــيــبـــــــة 

 
 

ــــه وال  ــــا ، زان مضــــــــــــــراب ــــه انقصــــــــــــــفن  علي
              

 1ال جـــا ه مردود القضــــــــــــــــا يرتضــــــــــــــي بــه 
 

 

، ا البيئة الثقافيةوالتعايل هبا أبمسى القيم اليت أنتجته، كان وجود ه ضروراي الكتشاف األان،  وهنا يتكشف أن اآلخر القبلي الندّ    
 أو وجودا نصيا يف أشعار املنصفات.، أكان وجود اآلخر وجودا جهنيا يف قصيدة الفخرسواء 

 غري الكفء/الدون. اثنيا: اآلخر

بفعل عامل التطور  ،بل والسيفاصر قوهتا اإلومع افتقاد القبيلة لعن، مع تغرّي اجملتمع من جمموعة قبائل إىل دولة مركزية   
جانب العرق األصيل  إىل، والكرم، سيما البدوية اليت كانت جّل قيمها تدور حول الفروسية وال، لية القبيلةأتثرت فاع، احلاصل

 وفعاليتها من املنظور القبلي.، الذي شّكل وجود القبيلة

و سابقا ال يعتّد فه، عندما كانت القوة له يف زمانه، وحيتقرها، أمام مقاييس جديدة كان سابقا ينبذها، وجد القبلي نفسه   
ّدل املقاييس شكوى  يبّثها وتب، وال يهتم ابملال كعالمة ثقافية داّلة على املنزلة االجتماعية. صار تغرّي احلال، ل بدون قبيلةابلرج

عة وأكثر ما كانت الرداّيت بني الشعراء تتناول موضوعنْي: الشكوى من لو ، أو يف رؤيته للعامل، الشاعر يف شعر ه مع أصحابه
 ألحوال.والشكوى من تقلب ا، احلب

 :2يقول الشاعر ابن عفيشة يف رّديّة على صاحبه الشاعر حلدان بن صباح الكبيسي، يف الشكوى من الزمان الذي تغرّي    

 اي ابن صــباح أفضــيت شــكواك مضــهود  
              

 تشـــــــــكي علّي من عســـــــــر ضـــــــــد الزماين 
 

 
ن يـــــفـــــعـــــــل اجلـــــود     الـــــوقـــــــت خـــــّواٍن مبـــــ 

                       
 على الّلي يفعلون احلســـــــــــــــاينوضـــــــــــــــّد ه  

 
 

 وقــٍت بــه الطيــّب على العســــــــــــــر ملــدود  
                  

 3بــــــه الوقــــــت خــــــاين وعّزي لشــــــــــــــغموم 
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،  العصر اجلديدوالطيّب متعبان يف، فأصبح صاحب اجلود، كما يظهر من األبيات،  مكانة األان القبليةيف وأثّر ، فالزمان تغرّي 
وال سيما أن ما بقي هلا من قوة هو فقط مكانة ، تثبت وجودها أمام اآلخر بطريقة ما ان القبلية أنلذلك أصبح على األ

 ال أان فاعلة ابملعىن احلقيقي كما كانت عليه سابقا عندما كانت احلروب والغزوات.، ووجاهة، اجتماعية

 جتهاعرب توظيف مفردات أنت، *وإقصاؤ ه من الفعل  استمّر حتقري اآلخر غري الكفء/ الدون من خالل اخلطاب الشعري   
، ا إايها ابلقوةيف مقابل مفردات نسبها الشاعر القبلي ألان ه القبلية وامس  ، البوم، الصحراء مثل: احلصين مرجعية القبلي املكانية

 :1ويف استكمال لألبيات السابقة يقول الشاعر، واحلرّ ، الذئب :مثل، من خالل مفردات تقابلية مع املفردات السابقة

ا هبـــــــا احلصــــــــــــــين هـــــــدوٍد ومرغود   ود   نيــــــ 
              

 والـذيب قصــــــــــــــيٍّ ظماين، يشــــــــــــــرب هبـا 
 

 
 والـــذيـــب فيهـــا من شــــــــــــــهـــاويـــه مغــــدود 

                
 ودارت حـلـوٍل وافـقـــــــت لـلحصــــــــــــــــــــــاين 

 
 

 واحلّر فيها صــــــــــــار ابلشــــــــــــبك مصــــــــــــيود    
                    

ــــلــــكــــّرواين  ــــيــــوم ل  2وصـــــــــــــــــــــار اهلـــــــداد ال
 

 

لق على م ن هو حىت ابت مجلة ثقافية تط، ومتداول يف الشعر النبطي، الثقايف لآلخر غري الكفء/ الدون كثريهذا التصّور   
الذي صد ر  ،ومقاومته يف آن واحد داخل اخلطاب الثقايف أعين الشعر النبطي، وهي تعرب عن هيمنة القبلي، أقل قدرا وكفاءة

 ." لك واّل للذيب"، " وهللا إنك جيب" ،فيقال: " أنت جيب؟"، نظرته إىل احلياة اليومية

 3:يورد ابن عفيشة قوله، اللفظية الثقافية مثل هذ ه الدالالت يف موضع آخر يؤّكد مدى انتشار توظيف

ــــــد مــــــاجوب   احلّر األّول كــــــان للصــــــــــــــي
                  

 يشـــــــــــــــرى وقـــــــدر ه غـــــــايٍل وحمشـــــــــــــــومــي 
 

 
 من عقب ما يشـــــــــلي الضـــــــــريبة بكّلوب  

            
 وال يـــقـــــــدر ابالجـــنـــــــاح يـــومـــييـــوعـــــــد  

 
 

ــــد جميوب   واليوم صــــــــــــــــــار البوم للصــــــــــــــي
                  

 4ويســـــــــــــــــــــاهـرونـــــــه لــني حـــــــّل الــعــتــومــي 
 

 

                                                           

مبا عند الشاعر  د الشعريةهنا حمل الدراسة توافرت الشواه استمّر بعدها. أيضا ،و وعند كثري من الشعراء الدون متواجدا يف القصيدة النبطية التقليدية قبل قيام الدول املركزية،غري الكفء/*يعد حتقري 
 .، أكثر مما عليه قبلهاينطبق على مرحلة الدول املركزية

 .221، 227الديوان، ص  1
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اللتني هبما يفقد اآلخر عناصر  والبوم، مقابل مفرديْت احلصين، تداّلن على هيمنة القبلي، ّر والذئب ميثالن مجلتني ثقافيتنياحل   
 احلقيقية من وجهة نظر األان القبلية.اهليمنة 

من خالل  ،واآلخر غري الكفء/ الدون أبهنا عالقة تشري إىل اعتداد األوىل ثقافيا بقيمها، تنبئ العالقة بني األان القبلية   
أو ، بيعيةطاعتقاد الشخص يف أوماط السلوك السائدة يف جمتمعه هي دائما " ،ونعين بهEthnocentrism* مركزيتها القبلية 

وأن أفراد اجملتمعات األخرى الغريبة عن جمتمعه ميارسون أنواعا من أساليب غري إنسانية ، أو هاّمة، أو حسنة، أو جيدة، عادية
والسلوك هو ما جعل القبلي ينظر بنظرة اهليمنة على اآلخر غري ، وهذا االعتداد الثقايف ابلقيم1، "أو منّفرة أو غري معقولة

 الكفء/ الدون.

أو  ،أبي وسيلة إما بتذكر قيم املاضي، هو ما مّكن اخلطاب الشعري من أن يقّلل من قيمة املال، هذا االعتداد نفسه    
 سيد وماأو ابستحقار قدرته على تقييم الناس بني رئيس ومرؤوس، و  ابلتحقري من قيمة املال يف يد من ال يعرف طريقا للكرم،

بل ، وختزينها، روةالقبلي ال يعتّد بتجميع الثوالزمان اجلديدين، فإّن ، احلقيقية يف جمتمع الدولة ابلرغم من قيمة املال دون،هو 
 :2يقول ابن عفيشة، ويف هذا املقام، هو يتخذ املال وسيلة للعطاء؛ ليفوز ابلصيت والسمعة

 واليوم روس حتــت روس  ، فيمــا مضــــــــــــــى 
           

 وتشــــــــــــــــــــابــــــه الراعي وراعي الرايســــــــــــــــــــة 
 

 
ي يـــرفـــــــد الـــنـــــــاس بـــفـــلـــوس واحلــ   كـــم لـــلـــّ

                  
 واخلف مرّوات الـــدول ابلســــــــــــــيـــاســــــــــــــــة 

 
 

فراح يوضح  ،وتقسيمه االجتماعي التفاضلي بني الناس، ومزامحة قيمه القبلية، يدرك الشاعر أن املال عامل مهم يف التأثري   
 :3فهو القائل، احلال اجلديدة اليت جاءت قيمها معاكسة لقيمه القبلية

 وراعي الصـــــدق جمحود ، عاش الكذوب 
             فشاعر

 وابر ســـــــــــــــــوق الـــقــــنـــــــااي، والـــنـــوط عــــز 
 

 

                                                           

*: Ethnocentrism .هي املركزية العرقية أو املركزية اإلثنية، أعدها هنا مركزية قبلية يف الشعر النبطي 

 15اخلليل، مسري: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية، ص  1

 222الديوان، ص  2

  257الديوان، ص  3
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 ،وهنا نصل إىل أن نظرة األان القبلي لآلخر غري الكفء/ الدون هي نظرة انفية قائمة على منظور اعتداد األول بقيمه الثقافية    
كفعل  ،منته الثقافية على صورة اآلخر غري الكفء/ الدونيعرض هي، وخسارة فاعلية األسباب، جعلت منه مع حتّول الزمان

 ان على اآلخر.ية األهي أفضل، من خالل مفردتني: الذئب واحلّر لتكوان مجلتني ثقافتني لداللة واحدة، م للتغرّي احلاصلمقاو  

 واآلخر/ الس ْلطة.، اثلثا: األان القبلية

مر وهذا األ1، "ويغلق اجملال أمامها لتسجيل بطوالت وانتصارات، على الفعلوقدرهتا ، حركية القبيلة"حيّد قيام الدولة من    
ليعرب عن وجود ، يخطابه الثقايف/ الشعر النبط يفيعين إقصاء القبيلة عن األحداث وصناعة التاريخ. وجد الشاعر نفسه مدفوعا 

 قبيلته وفعاليتها بصورة أو أبخرى.

 من أهم األغراض اليت اعتمد عليها الشاعر الستحضار صورة، يح املوجهة للسلطةوقصائد املد، قد كانت القصائد الوطنية   
أمام ، ومصاحلها أيضا. كان الشاعر يعرب عن هويته ابنتمائه إىل القبيلة حىت بعد عصر الدولة، واإلبقاء على فعاليتها، القبيلة
 :2حني قال معرفا بنفسه، احلاكم

  3وهو تعّلت منازله ، بضد اخلصيم          وأان عن بين هاجر هنيّن جاللته       

والسلطة قبل تشكل  ،صار استدعاء العالقة بني القبيلة، بعد قيام الدولة، كفعل مقاومة للحال اليت ع طّ لت فيها القوة القبلية  
، وقبيلة احلاكم، لة الشاعرقبي :لتنييلتذكري ه ابلعالقة بني القب، عند مدح احلاكم، الدولة مدار تركيز يف شعر عمري ابن عفيشة

 4حيث يقول:

 5آابان قبل وأجدادان حزب والد ه                على العادايت وشايبات الفيح                  

                                                           

 212الصواين، سعد: الصحراء العربية، ص  1

 .41الديوان، ص  2

 جاللته:  امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة العربية السعودية األسبق. 3

 .271الديوان، ص  4

 الفيح: اإلبلشايبات  5



122 

 

 :1ويزيد الشاعر يف موضع آخر

ا   ا وهـــــم حـــــزٍب وال فـــــرق بـــــيـــــنـــــــّ  وحـــــنـــــــّ
                  

هــــــم بــــــين متــــــيــــــم صـــــــــــــــــــحــــــيــــــح   ولــــــكــــــنــــــّ
 

 
ة    وبــــتــــواريــــخ جـــــــدٍّ بــــعـــــــد جـــــــّد مــــرمســـــــّ

                  
ـــهـــم الجـــــــدادهـــم تـــوضـــــــــــــــــيـــح   ومـــع كـــل

 
 

 .................................  ................................  
 ...............................                ..  ................................*  
ــــــة اجلســــــــــــــــــــد   ا وهم روحني يف لب ــــــّ  وحن

                  
 2وكـــــــلٍّ واآلخـــر يف الــــلــــزوم شـــــــــــــــــلــــيــــح 

 
 

 3من قوله:وأيضا 

 معاضــــــــــيد يضــــــــــرب ابلتواريخ وصــــــــــفهم 
                

 والــــطـــــــايـــلـــــــة يــــفـــعــــلــــوهنـــــــا، هلـــم هــــيـــبـــــــة 
 

 
 إىل طـّروا الـعـليـــــــا ضــــــــــــــحى عزوٍة هبــــــــا  

                  
ــــا إىل شــــــــــــــّرعــــت يوردوهنــــا  ــــاض الفن  حي

 
 

ــــــــه   ــــــــٍة دولــــــــٍة هلــــــــم   أقــــــــول  وأان مــــــــن الب
                

 ســــــــــــــــــيـــــوف تـــــعـــــّزل الـــــعـــــاليب مـــــتـــــوهنـــــــا 
 

 
 أهـــــــل لـــزمـــــــٍة مـــعـــهـــم قـــــــدميـــــــة وعـــــــادان  

                  
م خيـــــلـــــفـــــوهنـــــــا   4مـــــع اآلخـــــريـــــن إال أهنـــــّ

 
 

انت كل القبائل ك  عندما، يف األشعار الوطنية، يف سالف عصرها، وال نعدم الوقوف على شواهد تستحضر بطوالت القبيلة   
 :5بن عفيشة، يقول اومنها قبيلة الشاعر، فتكون النحنية يف املثال هنا معربة عن كل القبائل، تتحالف لصّد العدوان

 كـم واحـــــــٍد ابجلـهـــــــل لـــــــه هقوة ٍ بنــــــــا   
              

 ابلـــفـــعـــــــل دّل وجّل مـــن صــــــــــــــــلـــو انران 
 

 

                                                           

 .275، 272الديوان، ص 1
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 واعتــــدى بنــــا ، وإن شــــــــــــــــــاف فينــــا غرة 
            

 إبـــلـــيـــس ابقـــوى مجـــــــاران رمجـــنـــــــا ه رجـــم 
 

 
 كســــــــــــــران ه كســــــــــــــٍر مــــا يوافق لـــه الــــدوا  و  

            
ـــــــه ختســــــــــــــلف جبـــــــاران  ـــــــال اجملرّب ب  1وق

 
 

، ايتهومحاية أمنها مع قبيلة السلطة آل اثين عندما كانت السلطة توافقية قبل مركز ، يوضح الشاعر دور قبيلته يف محاية قطر   
 2يف قوله:

 وحـــن مـــعـــهـــم أول مـــن بـــىن يف قـــطـــر  
                

ــــاريخ صــــــــــــــــــدٍق لــــه معي تصــــــــــــــحيح   بت
 

 
 وقـــــٍت بـــــدوا يف البـــــدع والـــــدوحـــــة البنـــــا  

            
 بـــــــديــنـــــــا بســـــــــــــــور اخلــور ابلــتصـــــــــــــــلــيــح 

 
 

 وهم كـــــــافلني املـــــــدن واملتصـــــــــــــــــــــل هبـــــــا  
                                      

 وحـــن ابمــــرهـــم مــــتـــكــــفـــلــــني الســـــــــــــــــيــــح 
 

 

 
ـــــه    يـــــدخـــــل طـــــارٍش كون ابخلويّ وال في

            
ري أو ابلــعــهــود صـــــــــــــــلــيــح   3وااّل ق صـــــــــــــــ 

 
 

اليت  ،الذي يتمظهر بفعل قانون االستدعاء أي استحضار حلظات القوة البطولية، فكرة احلنني إىل ماضوايت السلطة"حتضر    
 ارخيي املؤثّر.سلطتها يف القوة والفعل الت، واملقصود بسلطة القبيلة، 4"حتّققت يف الزمن املاضي

فالشاعر  فيها الطرفان، مع علو طفيف لصاحل السلطة، أفقية، يتوازىوجند هنا أن العالقة مع اآلخر/ السلطة تنبئ عن عالقة 
من خالل استذكار  لسلطة،اان القبيلة يف نفسه قدرا متوازاي مع طة، ولكنه يف الوقت نفسه، يعطي ألحيتفظ مبكانة احلاكم/ السل

 ماضي القبيلة وقوهتا.

ية متمثلة املديح عندما تتحّول القيم وتوّجه من قيم قبلية إىل قيم شخص يف قصيدة، حيدث التحّول يف تناول اآلخر / السلطة   
ب إىل شخص تت تنساب، الفخر تنسب إىل حنن القبيلة يف قصيدة، فبعدما كانت القيم من الشجاعة والكرم والقوة، يف احلاك م

وهو ، اخلطاب الشعري الذي ينتج"الثقايف السائد يف اجملتمع فهو النظام  إىل-تقديرييف  –ويرجع هذا ، السلطة كقيمة شعرية
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وهنا يقع الشاعر حتت وطأة 1، "بل يتغرّي ويتأثر ابلتحّوالت اليت تستهدف بنية اجملتمع يف كليتها، ال يبقى على حالة واحدة
 ويستجيب له. ، هذا التغيري

هذ ه األوصاف:  من .وظّفها عمري ابن عفيشة يف مدحه، اّتصفت صورة املمدوح مبجموعة أوصاف يف الشعر النبطي عامة     
مع هذ ه الصفات   2،مروي الرهايف، زبون امللتجي، سقم احلريب، ومر الوقايع، الضرغام، فرز الوغى، مجل هديب، ج تيماءا هدّ 

 والثاين ابملال والعطاء.، األول ابلسلطة واستحقاقها، يرضيان غرورمها كان كّل من احلاكم والشاعر

دح امللك مي، ومن هذا قوله، ميكن مالحظة ما قد تؤدي إليه صورة املمدوح من فعل، عند عرض وماجج من شعر ابن عفيشة   
 :3لهقو ، نذكر من مدحه، العزيز آل سعود مملك اململكة العربية السعودية األسبق فهد بن عبد

ب وطيـــــــب أســــــــــــــرار متحـــــــاولينـــــــه     طيـــــــّ
                                

ــــبــــونـــــــه  ــــنــــت  جـــــــّد وخــــوال وعصــــــــــــــــــبـــــــٍة ي
 

 

 
 وأبـــــــو ه حــــــــاويــــــــهـــــــا بــــــــدنــــــــيـــــــا وديــــــــنــــــــه   

                
ـــــــد  ـــــــه عب ـــــــذكرون  العزيز اللي مضــــــــــــــى ي

 
 

ــــــنـــــــه     ــــــطــــــي ــــــلــــــورود وق ــــــمـــــــا ل ــــــي  هـــــــّداج ت
              

ــــــه   وســــــــــــــقم احلريــــــب اللي تعــــــّدى رزون
 

 
 فـرز الــوغــى مـروي فــتـــــــاقـــــــة ســـــــــــــــنــيــنـــــــه  

              
 4قـــــوٍل وفـــــعـــــــٍل واملـــــال يشــــــــــــــــــهـــــــدونـــــــه 

 
 

 :5فيقول الشاعر ،ميدح الشاعر الشيخ  محد بن خليفة آل اثين مبناسبة توليه والية العهد يف عهد سابق، ويف موضع آخر   

 ويّل عــــــهـــــــٍد مســــــــــــــــــــتــــــحــــــّق الــــــتــــــهـــــــاين   
              

 وجــــــيــــــنـــــــا هنــــــيّن ابلــــــوالة الــــــعــــــهـــــــد لـــــــه 
 

 
ا أبحــــــــّر الــــــــتــــــــهــــــــاين     مــــــــقــــــــرونــــــــٍة مــــــــنــــــــ 

                  
ـــــه حـــــاضــــــــــــــر ويف مـــــا بعـــــد لـــــه   ابلعّز ل

 
 

 البـن الـنجيـــــــب النـــــــادر الصــــــــــــــريمـــــــاين  
            

ـــــه   شــــــــــــــهٍم بطيـــــب الظّن عـــــّد العـــــدد ل
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ـــيـــــــات اجملـــــــاينأحـــرٍّ مـــن    طـــيـــــــب عـــــــال
              

ق لـــــــه بــــــوقـــــــت اهلـــــــدد لـــــــه   1هللا يــــــوفــــــّ
 

 

                    

حتولت عرب  "ني ح، من الصفات القبلية لتكون صفات املمدوح كما قلنا قبل قليل، لقد استعار الشاعر النبطي أوصافه   
ا مب، فن مّ طت هذ ه الصورة عند املتلقني، املمدوح 2"إىل قيم ومطية للشخصية الثقافية لإلنسان العريب، انغراسها يف النسيج اللغوي

 عليا.يٍم وق، حتمله من معاٍن إجيابية

املعاين  حيث نرى سيال من"ن هذ ه النماجج املدحية يتضح معها شكل عالقة رأسية واضحة متاما لصاحل السلطة، إشك  بال   
 احلاكم . 3"خيلعها الشاعر على ممدوحه يةوالسياسيف هذا الفيض الدافق من الصفات القبلية واألخالقية  املبجلةالسامية 

، واستبعاد، اءعالمة إقص"إال أهنا ، إجيابيتها لكلٍّ من احلاكم والشاعر –بشكل عام  –على الرغم من حتقيق قصيدة املديح    
ت إغراء واألمري يقصي وعي الشاعر حت، فشبق السلطة ي قصي وعي األمري ليكون عبدا هلا، واستبعاد األفراد، إقصاء الوعي

تؤّكد صدقها لتسعبد   ،وأنساق هلا مرجعية ثقافية، ر ي قصي وعي اجلمهور بشعارات راّننة جوفاءوالشاع، فيستعب د الشاعر، املال
ّقق4، "األنساق  اجلمهور    5ولرمبا زاد عن جلك بصناعة الطاغية!، وهذا األخري هو أخطر ما قد حي 

 -نكرانه  ال ميكن، مل وعيا برامجاتياإال أّن قصيدة املديح حت، حتمل خطرا قد إجا كان ومذجة صورة اآلخر/احلاكم/السلطة   
مىت ما اقتضت  ،حماولة  منهم رعاية  مصاحل قبائلهم، كمثل الشعراء الذين قصدوا بالطات امللوك  " يفالشاعر القبل، -يف تقديري

 فمصلحة الشاعر الفرد تظّل مشدودة إىل مصلحة القبيلة أبكثر من سبب.6، "احلاجة إىل جلك

ولكي ،  الشاعر واملمدوحفهي نوع من تبادل اهلدااي بني، اجلمايل يف الوعي القبلي يف شبه اجلزيرة املديح تكريس   تشبه قصيدة     
إحدى الظواهر  وهذ ه املقايضة تعد، البّد أن يقابلها هبدية أعظم منها، حيافظ املمدوح على مكانته بعد قبوله هدية الشاعر"
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ية دة املديح. استثمر عمري ابن عفيشة هذا الوعي الربامجايت للتبادل يف قصيدة مدحواليت ترتجم شعراي بقصي، 1"االجتماعية
اعر عمري ميدح فنظم الش، حيث كان السجني سعودي  اجلنسية، ولكنه من خارج وطنه، إلطالق سراح سجني ينتمي لقبيلته

 :2مطلعها، دة لهفقال عمري يف قصي، سجن الرجل مال يف فكّ العزيز آل سعود أ األمري انيف بن عبد

 
 

 بـــــــديـــــــت بـــــــذكـــر مـــن لـــلـــحـــــــال رايـــف
           

 3ويــقــعـــــــد مـــــــايـــــــل احلــظ املســـــــــــــــــــــايــف 
 

 

 :4يف قوله، جله بعث هبذ ه اهلدية/ القصيدةأالذي من ، حىت يصل إىل مطلبه

 جبــــــــــا ه هللا مث جبــــــــــاهــــــــــة رســــــــــــــــــــــــلــــــــــه  
                

ل وســــــــــــــر مـعســــــــــــــور الـكـتـــــــايف   تـبـطـــــــّ
 

 
ه         لــــــــعــــــــل املــــــــرمحــــــــة مــــــــنــــــــكــــــــم تــــــــعــــــــمــــــــّ

            

 

 مـع  من كـــــــان صـــــــــــــــــــــادتـــــــه احلـــــــذايف 
 

 
ب   طــــلــــبــــتـــــــك لـــــــه وظــــيّن فــــيـــــــك طــــيـــــــّ

            
ــــعــــلـــــــك مــــن ورا ظــــيّن وطـــــــايــــف    5وف

 
 

 :6حىت يصل إىل قوله 

 هـــــي نــــــفـــــس الـــــكــــــرامـــــــة  ، بـــــقـــــولـــــــة مت 
              

 7بـوايف احلـــــــل مـــــــا هي ابلنصــــــــــــــــــــــايف 
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ة مّت " وغريها من بقول، وفعلك من وراء ظين، سيميائية مثل  " رائفوما تضمنته من دالالت ، كانت هذ ه القصيدة يف كليتها
قومات ال حتّققه ابلضرورة م، هذا اإلجناز أو جعل اإلجناز "و، حني أ طل ق على إثرها سراح السجني، فعل  إجناز*، املفردات

مقدمتها وضعية الشاعر  يف، لى عرفيتهارمبا يكفل إجنازها التواطؤ ع، بل قد حتّققه شروط خارج لسانية، لسانية داخل القصيدة
جون املس قرتح أحد الرجال على والداعندما ، وهلذا كان اختيار عمري ابن عفيشة موفقا1، "وصدور ه عنها، اخلاصة يف القبيلة

 2اسم ابن عفيشة دون بقية الشعراء.

ما.  ميكن أن تـ ع ط ل عن إجنازها لسبب وعلى األصح، بيد أّن كل القصائد ليست عند اآلخر/ السلطة قادرة على اإلجناز   
ومن معه ، و ه وغادرغضب أب، نتيجة سجن ابنها انصر بن عبدهللا املسند، ففي قضية هجرة عائلة املسند من قطر إىل الكويت

ن محد بطلب الشاعر ابن عفيشة من الشيخ أ، إىل الكويت. وملا كان بني املسند وبين هاجر قبيلة الشاعر أواصر دم وقرىب*
 92وهي قصيدة حجاجية بلغت أبياهتا ، 3فسمح له الشيخ بذلك، خليفة أن يلقي القصيدة على مسامع احلاضرين يف جملسه

 :4ث يقول الشاعرحي، نورد هنا أجزاء منها -ومدح احلاكم، بدأت ابلثناء على هللا وإن-مبطناوهتديدا ، للحاكم احتمل لوم، بيتا

ه إايك يــنــتــظــر    تـرى احلـــــــاكــم الــلــي كــنـــــــّ
           

 وحيضـــــــــــــر الفكر بذهانه، عواقب األمور 
 

 
 جنيـٍب لـــــــــــــــــــــــــــــم ن انجـا ه ابلطيـب مقتدر 

            
انـــه   5وفـــاهم إىل ضــــــــــــــّلوا من الع رف كهـــّ

 
 

 :6يقول عمري بن راشد، خر من القصيدةويف جزء آ

ل وال كـــــــلٍّ ملـــــعـــــنـــــــاي يـــــفـــــتـــــهـــــم     وامـــــثـــــــّ
              

 أنــــت اي فرز الوغى طري حورانــــهيكون  
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 ولـكـين آبـوصــــــــــــــيـــــــك وافـهـم وصــــــــــــــييت   
            

 1ترى الصــــــــــــــرب مـا عّود بـه اخلري ختمـانه 
 

 

 

 :2وعند اسرتسال الشاعر يف قصيدته يقول

 أال اي جرا اجلـــــــاين إىل ويــن غــفــلــتـــــــك  
            

 من امٍر مهمٍّ منـــــك مـــــا جـــــاز فهقـــــانـــــه 
 

 
 عـط احلّق واخـــــــذ احلّق ممن تظن بــــــــه  

           
ح األمر ويبني تبيــــــانـــــــه   3وخري يتوضــــــــــــــّ

 
 

 وينهي أبياته  ،أن يقوم احلاكم بدعوة املسند لسماع حجتهم واالستفهام منهم، ويطلب الشاعر يف أبيات أخرى من قصيدته

 :4حني يقول، بذكر ما بني املسند وبين هاجر من عالقة تستلزم املناصرة

ا هلـــم جســــــــــــــــٍم قـــويٍّ وهـــم لـــنـــــــا      وحـــنـــــــّ
              

ــــــه وجرعــــــانــــــه  ــــــه كفوف  عضــــــــــــــوٍد تعّلق ب
 

 
ب أصـــــــــــــــولنــــــــا    ا ننتـــــــّ  فـال هـم وال حـنـــــــّ

              

 

 لــكـــــــل تــوارخيـــــــه هبـــــــا حــفــظ جـــــــدانـــــــه 
 

 
 وحـنـــــــا وهم مثـــــــل الســــــــــــــفينـــــــة وزيّهــــــــا     

              
 5حن اجلسم من خارج وهم ضبط شلمانه 

 
 

ح  بنشرها ابلكامل يف السبعينيات"قد ع طّ لت هذ ه القصيدة يف إجنازها يف جاك الوقت حىت     يخ خليفة بن محد آل الش، مس 
، إال ألن ابن عفيشة يف خطابه انطلق من عالقة رأسية يعطل إجناز هذ ه القصيدةا كانت لبعد جلك، ويف تقديري م 6"اثين
إال يف سياق  -رييف تقدي –، ، وهذ ه العالقة الرأسية املنعكسة ال تتجلى السلطةآلخر/من اان القبلية أعلى سة، كانت األنعك  م  
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عل احلاضر املهيمن بينما غاب يف املوازاة صوت اآلخر، بف "اخلطاب االحتجاجي املمزوج ابلتعايل.وصوت األان القبلية هو 
 . الذي كان ميارسه ابن عفيشة يف خطابه. 1"احملاججة واالقناع

حة اختذت أكثر من شكل يف العالقة تراعي مصل، لقبلية مع اآلخر السلطةأن عالقة األان ا إىل ،هنا ينتهي بنا العرض     
ا فيه من بطوالت. والحظنا  تدعاء املاضي مبتقوم على مصاحل القبيلة واإلبقاء على صورهتا األوىل ابسفهي  القبيلة يف املقام األول،

ان القبلية ، مع األ القة لتأخذ صورة حجاجية لصاحل، وقد تتغري العلتهلية لقبيدة املدحية إلجناز فاعلشاعر القصيكيف استغّل ا
افظ على حتكانت صورة األان إجيابية. اآلخر الكفء، أو اآلخر الدون  اآلخر سواء أكان ويف كل صور األان القبلية مع السلطة. 

وهو ما ميكن أن ، ا،واعتداد هب ر الفردية كانت يف حال متا ٍه شديد مع قبيلتهمع هذا كله نلحظ أن أان الشاع ،تعاليها وهيمنتها
وحاكما يف  ،كأّن الشاعر يقّر مبدأ مهما كان انظما،  فهوية الشاعر مرتبطة هبوية قبيلته، *نطلق عليه االغتسال يف اجلماعة

لسفة القبيلة حقوق الفرد وواجباته يف إطار فالذي حيّدد ، وهو مبدأ العقد االجتماعي، يف عالقته مع قبيلته، الوقت نفسه
 يتها أمام اآلخر، فالذات الشاعر تكشف عن هويتها القبلية بطريقة مجالية يف التجربة الشعرية.ورؤ 
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 املرأة عند عمري ابن عفيشة األنساق املضمرة حلضوراملبحث الثاين: 

لكالم ونسق ا، ما جاء من الكالم على نظام واحد"فالنسق ، واالستواءق مفهوم النظام  س. حتمل الداللة اللغوية ملادة ن.   
تماعية وقد اهتمت كثري من املعارف اللسانية واالج والتنسيق التنظيم. فالنسق يف اللغة النظام.، 1إجا عطفت بعضه على بعضه

 وبناء.، هبذا املفهوم أو ما يعرب عنه مثل بنية

 فالنسق الثقايف ،وهو ال يتمثل يف وجود ه إوما عرب وظيفته اليت يؤديها، يف النقد الثقايف مفهوما مركزاي يشّكل مفهوم النسق   
"Cultural System" نصوص إج تكشف هذ ه القراءة الثقافية لل، يتمثل يف مضمون النص عند قراءته ثقافيا نسق داليل

وضيحها أحكاما وت ْظه ر عند كشفها وت، تهاومجاهريي، ومتنوعة متخفية حتت مجاليات النصوص، موالت ثقافية كثريةحمعن 
 ورغباٍت منغرسة داخل النصوص.

بخة اجلاهزة ، اليت من خطط وقوانني، وتعليمات كالط " ، هو مبعىن اهليمنة وآلياهتاقافة اليت يتناوله النقد الثقايفمفهوم الث  
 اإلنساين؛ ليصدر من خالهلا أفعاله وأقواله، وخطاابته.2 "تشبهما يسمى الربامج ، يف علم احلاسب، ومهمتها التحكم ابلسلوك

يجب أن تكون ف، أو املؤلف املزدوج، جيعل الثقافة هي املؤلف األول له، للنسق القوة والتمكن يف الالوعي كونحىت ي   
الثقايف املنطوي على  املنتوجوعالمتها هي اندفاع اجلمهور إىل استهالك ، الغلبة اوهل، وراسخة، أزلية، األنساق الثقافية اترخيية"

ويتأثر ، يؤثر فيها" هفإن، ؟ مادام النسق مالزما للسياقاتة فعالنساق اثبتة وقارّ لكن هل كل األو  3."هذا النحو من األنساق
لنسق وقد تتحرر املؤسسات واملمارسات االجتماعية والسياسية واألدبية من هيمنة ا، وقد يتحّور هذا النسق بتأثري السياقات، هبا

 وقد توجد أنساق جديدة أخرى.، أو تتصادم معها او ختضع هلا وتتناغم معا، 4"الثقايف
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، يه الثقايفأهنا ت بنّي مدى وقوع املتلقني حتت أتثري هذا التوج، تظهر أمهية الكشف عن النسق الثقايف أيضا، على أية حال   
يصّدر ه عمال أدبيا يف  مثّ ، فالشاعر يف األصل أحد متلقي النسق الثقايفمثل الشعراء. ، حىت وإن كانوا من املصّدرين للخطاابت

، ومتنوعة، كثرية  توهي حمموال، يكشف حمموالت النسق السائد" ألنساقاءته لقر عند النقد الثقايف  أن تبنّي يقصائد ه. كما 
أو االحتفاء  ،واإلكرا ه، لتبخيسحكام ورغبات مدارها الذم واأبشكل تعرب عن نفسها ، وسلبية، ومركب عن عناصر إجيابية

 وغريها ، والسلطة واهليمنة، تظهر يف شكل عالقات بني املركز واهلامش، 1"جلك وغري، والتمجيد

كوانت الثقافة والسبب يف تقديري أنه متصل خفّي مب، وترسخه عرب الزمن، وال يغدو النسق نسقا ثقافيا إال بتكرار تواجد ه   
، يصعب اختفاء جوهر ه فإنه، ومىت ما متّكن النسق من أفراد ه، عرب الالوعي اجلمعي، الثقافة سلوكا وقيمااليت تعز زت يف أفراد 

 رغم ما قد مير  به من حتوالت عرب الزمن.

الكشف عن وحيتاج ، 2واآلخر مضمر انقضا للظاهر، أحدمها ظاهر، يتمظهر النسق الثقايف أيضا عرب وجود نسقني معا   
 والسياق التارخيي هلا.، من خالل موجهات داخل النصوص نفسها، أتويلي املضمر إىل نشاط

أو ب عدّ ها ، سويةأو الن، من أهم القراءات الثقافية يف جمال النقد الثقايف كانت املرأة عرب دراسات اجلندر أو الذكورة واألنوثة   
 أحد دراسات اهلامش مقابل املركز.

القطري خبالف عن  وليس اجملتمع، عات القدمية واحلديثة متدنية إجا ما قيست بصورة الرجلأتيت صورة املرأة يف معظم اجملتم   
اء حامال لصور ستشكل وع املختلفةن اخلطاابت األدبية أوال شّك ، تكون السلطة للذكور، فهو جمتمع أبوي، هذ ه اجملتمعات
ن املخيال الثقايف اجلامع والشعر تعد تعبريا ع، واألمثال، شعبيةابعتبار أن هذ ه اخلطاابت األدبية مثل احلكاية ال، اجملتمع وعالقاته

 هلا.

عرب األغراض الشعرية و ، -رأينا سابقا كما-ديوان عمري بن راشد العفيشةحيتفي الشعر النبطي يف قطر ابملرأة يف ، مع هذا    
لقصائد اليت كانت إىل جانب ا، الرئيس فيهافكانت املرأة هي املوضوع ، حيث ضّمت النصوص الشعرية أشعارا غزلية، املختلفة

ناك صور وه، حيث و ظّ ف حضور املرأة مبا يتالءم مع هذ ه األغراض، أو الراثء، أغراضها غري الغزل مثل: املديح أو الفخر
لثقايف يف ا بيد أن صورة املرأة احملبوبة كانت مبثابة نسق مغاير ملا يفرضه النسق، جاءت متوافقة مع السياق الثقايف للمجتمع

 على حنو ما رأينا.، الواقع للمجتمع
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ويشكو من لوعة  ،فحضرت فتاة  يتشبب هبا الشاعر ويتغزل يف أوصافها، جاءت صورة املرأة يف شعر ابن عفيشة متنوعة   
يت ترغب يف لكما جاءت املرأة مشبها به عندما وصف الدولة ابملرأة ا،  وعرض رغبة املرأة ابحلاكم الشجاع عند مدحه، احملبوبة

 وغريها من الصور اليت رأيناها سابقا يف حضور املرأة.، حاكمها وترغب عن غري ه

، تنميط صورهتاو ، تنبئ عن غياب املرأة، غري أن الدراسة تفرتض أن هذا احلضور للمرأة خيفي وراء ه أنساقا ثقافية مضمرة   
وتعزز ، يةب األديب أحد أهم القنوات اليت تنق ل األنساق الثقافأن اخلطا، والسبب يف هذا االفرتاض، وحماوالت إقصاء لفعاليتها

كشف عن مضمرات لذا سنحاول الإضمارا مبفعوليتها؟.هل خيفي االحتفاء الفاعل ابملرأة عند ابن عفيشة  .هلا يف جاكرة أفرادها
عرب ، اهبة ودراستهاع الصورة املتشوسنحاول مج، وسنعتمد القراءة األفقية للنصوص، وأتويلها، حضور املرأة يف شعر ابن عفيشة

 تصنيفها حسب الصورة ما أمكن.

 ملرأةا تغييب حضورنسق -أ

كلها يف جمموعها تؤّكد ما نسعى لتوضيحه من غياب املرأة رغم ،  متفّرعة، من خالل صور جزئية، ميكن تلمس هذا النسق   
 تواجدها يف النّص.

 الصورة احلسية للمرأةحضور  :أوال

جزاء املوصوفة هذ ه األ، على أوصاف من أجزاء جسدها ابلوقوفابملرأة، شكل واضح عند التغزل تربز الصورة احلسية للمرأة ب   
بل ، شاهبةالنماجج اجلمالية مت أضحت"إج ، وليس الشعر النبطي فحسب، هي اليت شّكلت املرأة النموجج منذ العصر اجلاهلي

 وطول الشعر ولونه، وملعان اخلد، معتمدا على األوصاف احلسية للمرأة من ضياء الوجه، 1"وصور ه متعددة، إن النموجج واحد
 وغريمها من األوصاف البارزة.، وامتالء الذراعني، األسود

 :2حيث يورد يف وصٍف المرأة قوله، استمّرت هذ ه الصورة النموجج يف شعر عمري بن راشد   

ـــــبـــــــان عـــــود ه      ـــــوٍد كـــــن غصـــــــــــــــــــن ال  عـــــن
         

 تف وردف وخصــــــــــــــوٍر هضـــــــــــــــــــــاميوك 
 

 
ة هنــــــــــــود ه     ودقـــــــــــة مــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــٍر زمــــــــــــّ

                

 

 ر ىب يف روســــــــــــــــــــهــــــن محــــــر الــــــثــــــوامــــــي 
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 وجــــيـــــــد مـــــــارٍق يشـــــــــــــــــبـــــــه صـــــــــــــــــفـــــــار ه   
            

 1صــــــــــــفار العســــــــــــو يف وقت الصــــــــــــرامي 
 

 

، ألخالقيةامهمال وصف حالتها النفسية أو خصاهلا ، حيث يقف الشاعر عند وصفه للمرأة على أوصاف حسّية من جسدها
 :2قوله، ومن وماججه األخرى أيضا، فهو يف الغزل ال يرى إال جسدا مجيال

 عليـك اي لطف احلشــــــــــــــا عدم األجناس  
           

 الــلــي عــلــيـــــــه احلـــــــال مــبــطــي هــيـــــــامـــــــه 
 

 
 يشــــــــــــــبـــــــه لـعود املوز من بني األغراس  

              
 زيـن الغصــــــــــــــون ْمتيـــــــٍه ابلضــــــــــــــمـــــــامــــــــة 

 
 

ـــراس     ـــهـــــــل أمســـر ال ـــنـــــــه ي  غـــرٍّ عـــلـــى مـــت
              

 مخســــــــــــة عشــــــــــــر طوف وال أقطب متامه 
 

 
هـــــــا عــــني خــــطــــواة قــــرانس    والــــعــــني كــــنــــّ

            
ـــــه مشـــــامـــــه  ـــــذبح هبـــــا اللي خـــــايلـــــه ب  3ي

 
 

لى كثري ع جيعل الوصف ينطبق، وال أوصافها الفارقة، فعدم جكر اسم املرأة هنا، يذهب الشاعر إىل وصف عام جلسد امرأة   
راها رأة اليت تأكثر مما يصفون امل، أي أهنم يصفون املرأة اليت كّون خياهلم صفاهتا "، ال على امرأة مقصودة بعينها، من النساء
بل ، ف حضورهامل يعرّ  اخليايل  ألن جسدها احلسي ،ودائرة الغياب هلا، وهذا جيعلها يف دائرة اجملهول عند املتلقي 4"عيوهنم 

عند النظر للمرأة من خالل اجلسد ، 5"وإنعام يف دونيتها، إيغال يف اإلساءة هلا "هو  -يف تقديري –على العكس من جلك 
متوافقة  جاءت، احلسية العامة و من جهة أخرى هذ ه، هذا من جهة أيضاوجتريدها من كوهنا حمتوى نفسيا ، والشكل اخلارجي

بوبة وموججية حسية كّل الشعراء يتغزلون مبحوجكر امسائهن عند التغزل.، يد نساء بعينهنمع متطلبات اجملتمع الذي مينع من حتد
 األوصاف غري واقعية.

 :6ن عفيشةيقول اب، وإاثرة الفرح والسرور عند ه، ال يرى املرأة إال دمية لالستمتاع جبماهلا، جعلت هذ ه احلسّية الرجل     
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 ســــــــــــــــــرّيت وهللا لـــــلـــــمســـــــــــــــــــــايـــــري ابيـــــح    
              

 ســــــــــوجة نفس للقلب من ضــــــــــيقة البال 
 

 
 ومشـــــــــــــــــــــاهـــــــد ه يـــربي خـــطـــري اجلـــرايـــح   

            
 طــــبــــيـــــــب العــــواق اهلــــوى ابلــــتــــبــــهــــالل 

 
 

رش طـــــــايـــح      ال مــّر جمــهــود ٍ عـــلــى الــفــ 
         

بـــــــال  ه نــظــرٍة مــنـــــــه واقــْ  يشـــــــــــــــفــيـــــــه مــنـــــــّ
 

 
 مـــــقـــــبـــــول جمـــــمـــــوٍل عـــــجـــــيـــــــب املـــــزايـــــح  

              
ــــول ال يــــزعـــــــل وال هــــو  ال مـــــــدل  بــــزعـــــــّ

 

 

 
تــــــــمــــــــايــــــــح    ان راّين الــــــــفــــــــنــــــــود يــــــــْ  فــــــــتــــــــّ

                  

 

ان لـقـلوب العشـــــــــــــــــــــاشــــــــــــــيق تاّلل   فـتـــــــّ
 

 

ويؤّكد ، ثقافية ونظرته هلاحتت شروط الرجل ال، فتغدو املرأة بذلك أشبه ابلدمية، وميتعه وما يثري الرجل، فاملرأة حبسيتها ومجاهلا   
 :  1حني قال، أسباب متعته يف احلياة أحدهذا الرؤية للمرأة أن عّدها الشاعر عمري بن راشد 

ن   واْربـع أشــــــــــــــيـــــــا بـيّـنـــــــاٍت لـقـلـيب يْفر ح 
            

 ركب النضــــــا والشــــــكالة بكّل أمٍر ْيكون 
 

 
 واملشـــــــــــــــــــــاوع لـلـجـوازي إىل من رّوحن         

 
ـــــم ن مات ْمغبون   واعتناي البيض عّزي لـ

 
 

أفعال  ،ومنها أسباب تتصل حبقل الذكورة مثل: ركوب اإلبل، أسباب متعة للرجل، هذ ه األمور األربع يف األبيات أعال ه   
شاركا، وليست فاعال، أو فاعال م إج هي مفعول به،، أخرى هي املرأة بقوله "البيض" ةويدخل الشاعر متع، القنص، املروءة

فال غرابة ، تعة للرجلواملرأة م، فالصيد فيه متعة، وإقصائها أن جعلها صيدا وطريدة له يف شعر هويزيد الشاعر من تغييب املرأة 
 : 2يقول ابن عفيشة ،وحبكم نظرة الرجل ألسباب املتعة، أن تظهر املرأة صيدا يف الشعر النبطي حبكم البيئة الصحراوية أوال

 حـــــــالـٍف مـــــــا دام قـلــيب بـطـرد ه ممــتـحــن    
       

 مّنه وال اطيع للي يْنصــــــــــــــحونما انْتهي  
 

 

 :3مؤكدا على نظرته للمرأة صيدا، ويقول يف موضع آخر

 وعفت اهلوى ومن الشــــــــــبهات صـــــــــــرت بعيد  
      

  وقليب فنون اجلهل ما هو بتكلوفه 
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 إاّل من تخايل خرٍد مثل شــــــــكل الصــــــــيد  
           

  1على غفلٍة وْشياهلن و خ ر مكشوفة 

، جوازيرمي،، مثل: عنود ،يف الشعر النبطي مبفردات دالة على الصيد وال سيما مبا يتعلق حبقل الغزال لذلك يكثر وصف املرأة   
 :2ويؤّكد هذا قول ابن عفيشة يف موقع آخر، والغزال صيد حمبب للرجل الصّياد، فهي من أمساء الغزال

ال إىل اقــبــلــن    ن مــثـــــــل غــزالن غــفـــــــّ  فــْهــ 
              

ايلواىل اســــــــــــــتْجفلن مــا    رامهن كــل خيـــّ
 

 

 :اثنيا: صورة ختريس املرأة

كنه يتجاهل وصف كالمها ل، وشفتيها اجلميلتني، عرب وصف أسناهنا البيضاء، يهتم الشاعر يف وصف مجال فم املرأة احملبوبة   
 :3كما يف قوله،  فاللسان يف وصف الشاعر يكون معطال، وأداته اللسان

 وبـيـض الـثـنـــــــااي كـنّـهـــــــا احلص بقيــــــــاس 
            

ه مبطــــــٍل من لثــــــامــــــه   4واملســــــــــــــــــــك كنــــــّ
 

 

 

 

 :5ويقول يف موضع آخر

 مــبســـــــــــــــٍم ســـــــــــــــم اهلــوى بـــــــه وســـــــــــــــن وْ  
                  

 وريـح املســـــــــــــــــــــك من حتـــــــت اللثــــــــامي 
 

 

 :6ويقول يف بيت آخر

 أبو اــاٍن مثــل بيض احلصـــــــــــــــايب يلمحن  
       

 كن ريح املســـك أبقصـــى شـــفااي ه تْخزون 
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رأة مركز ملفة فافهذا مما ترسخه الثقا، ولدى غري ه من الشعراء، إج تتكّرر لديه، وال خيرج منها، هذ ه الصورةفالشاعر يؤّكد على 
 .مجال ال مركز كالم

والنموجج اجلمايل للمرأة ال يعتد ابللسان من ، جلك ألنه اجلزء املسؤول عن الكالمو ، الشاعر على جكر اللسانال أييت     
جيب أن يكون صوهتا ، وإن تكلمت، 1"كالم املرأة هو إحضار هلا "و، طيل اللسان تعطيل للكالمعالمات اجلمال. أي أن تع

 :2يقول الشاعر، خافتا غري مسموع

 ما مسع صــــوته مثل صــــلبات اإلحســــاس  
                

 3طــــــــٍي كــــــــالمــــــــهإىل هــــــــرج ال هــــــــو و  
 

 

 :4وقوله أيضا ضمن وصف له

 قعود معلى اللي هنود ه مثــل بيض احلمــا 
                

 اللي خـذا القلب واقفى بهوطي الكالم  
 

 

ْد ح امل ملنخفض فإجا كان الصوت ا، من التخريس وهو يعدّ ، واآلخرون، نال يسمعه اجلريا، رأة عندما يكون صوهتا خافتاومت 
قد عّزز و  .إحضارهام هو هبدف تغييب املرأة وعدفبال شّك يكون الصمت أفضل منه. والصمت وخفض الصوت ، ممدوحا
عر هو أح، لنبطي هذ ه الصورة يف مدحه للمرأةالشعر ا  وعمل أنساقها.، د آليات مترير الثقافةفالشّ 

ن خيربان لذلك الشاعر وحد ه هو م  ، نيابة عنهاهو التحّدث ، ويعد من صور التخريس اليت تؤسس لغياب املرأة ال حضورها   
 :5ومن جلك قول عمري ابن عفيشة، عنهاوال نعلم عنها إال ما قاله ، مبا قالت املرأة

 اب يــــوم جــــيــــتـــــــه قـــــــال: اقــــلــــط ال هتـــــــ 
              

 :مـــا مثلـــك يهـــابقلـــت: هـــايـــب، قـــال 
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 قلـــــت: من قيـــــل العرب جـــــاين رعـــــاب  
         

 1قــــــال: مــــــا مثلــــــك تصــــــــــــــّوخ للعبيــــــب 
 

 

وهو كثري يف  ،تخاطبة املؤنث بصيغة املذكروهذا من ، ال قالت، قال :صيغة املذكر فيقول، يوّظف الشاعر يف املثال السابق  
م ابلتقاليد هم االصطدابن  وج  ، تخرجا من خطاب املؤنث مباشرةوّفر هلم "وقد ، ومن ابب تغليب املذكر على املؤنث، الشعر

 وغريها لإلشارة إىل حمبوبته، صديق، فلجأ الشاعر إىل مفردات مثل: صاحيب، 2"واألعراف الدارجة، االجتماعية

 :3مثل قول عمري بن راشد   

 وقـــــلـــــــت وداعـــــــة هللا اي صـــــــــــــــــــــديـــــقـــــي  
                    

ي  ــــــــــّدوامــــــــــ ــــــــــومــــــــــي و  ال ف ي  4و قــــــــــ 
 

 

 :5حيث يقول ابن عفيشة، ومثلها كلمة احلبّيب تصغري احلبيب

 شـــفوٍق على وصـــل احلبّيب وهو راضـــي  
         

 كمــا يشــــــــــــــفق امل ْحر م على حبــّة الكعبــة 

 

 

، كون عليه كالمهان يبل إنه حيدد ما جيب أ، ينقله لنا فنحن ال نعرف ماجا تقول إال مبا، الرجل بكالم املرأةخيربان الشاعر/    
ستثمر الصورة وهذا الفهم الثقايف ي، يهحديثها إلدخال السرور علو ، فالشاعر يعرض لنا أن كالم املرأة يدخل يف املتعة للرجل

 :6ن عفيشةيقول اب، النمطية للمرأة اليت تراها متعة

 مــعشــــــــــــــــراين طـــرايـــف كـــالمـــــــه يـــفـــرحـــن  
                       

 

 الصـــويب يطيب منها وللصـــاحي طعون 
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 عمومية احلضور األنثوي:اثلثا: 

رأة وصون حمافظة منه على أعراف النسق القبلي اليت تعمل على محاية امل، يبتعد الشاعر النبطي عن جكر أمساء مؤنثة يف شعر ه   
ع هذا ال يعد  التلغييز وم، عرب تلغييز أمساء حمبوابهتم، حيتال بعض الشعراء على هذا النسق االجتماعي شعراي لذلك، مسعتها

غييز اسم احملبوبة الذي عادة ي كتفى بتل، ألنه يظل  مبهما حيتاج لعملية جهنية لفك رموز االسم، -يف تقديري –حضورا للمرأة 
بل الذي هو غياب قسرّي؛ لقوة النسق القبلي الذي ال يتق، بل يؤّكد على غياهبا، األول فحسب. هذا ال يسهم يف حضورها

 حضورها شعرا للتغزل هبا.

، العذارى ،البيض، هنوف، الزين، غرٍّ  :مثلمنها ما جييء مفردا ومنها ما جييء مجعا يلجأ الشاعر حينها إىل أمساء عامة    
ا لعالقة ختييلية يف خطابه الشعري، أحاديثه مع النساءليصف ويذكر ، وغريها العماهيج ، الصبااي، اخلود ومن قول  ،مؤسسّ 

 :1قوله، عمري يف هذا التوظيف العمومي للمرأة

 

 أســــــــــــــــــــال العفو اي ســــــــــــــيـــــــد العـــــــذارى  
                     

 

 

 تــــرى جحبــــي عــــلــــى مــــثــــلـــــــك حــــرامــــي 

 

 

 

ون لتك ،وهنا "سيد العذارى" حّققت الشرط النحوي، واملنادى جيب أن يكون امسا، يسبقها نداء، فعبارة سيد العذارى   
وحتّول ، املرأة فغياب تعيينها مقصود. يف مثال آخر لعدم تعيني، فظلت جمهولة، تعيني هوية املرأةولكنها مل حتّقق معها ، منادى

 :2قول الشاعر، عمومية احلضور إىل

 غــــــرٍّ تــــــنـــــــاوشـــــــــــــــــــين خبــــــطــــــر الــــــنــــــوايــــــح  
                     

 3شــــــــــــــوفوا عيلتـه قيـل مـا عيلوإن قلـت  
 

 

 

 ،عدم معرفتها مما يسهم يف، كما أهنا جاءت نكرة غري معروفة،  ولكن ال تبطن اسم الفتاة، جاءت كلمة "غرٍّ" تعين صغري السن
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ومثلها كلمة هنوف، حيث حتمل داللة فتاة مجيلة وهو وصف عام،  للحضور فعالية. فهو حضور الغياب، وهبذا ال يتحقق
 :1عفيشةيقول ابن 

 هـــنـــوٍف جيـــوز هبـــــــا انفـــلـــــــه يف الـــفـــيـــــــد    
                

 حيري الذي ابلوصــــــــــــــف بيمّثل وصــــــــــــــوفه 
 

 

يب جات واجلمع يسهم يف تغي، البيض" وغريها فهي أمساء دالّة على مجوع من النساء، الصبااي، أما كلمات مثل: " اخلود   
 :2ويف هذا يقول عمري بن راشد، املرأة ال حضور جات، فيكون احلدث هو األهم، املرأة داخل املوضوع

 ابخـــــربك لـــــو حلـــــقـــــين مـــــنـــــــك مـــــنـــــقـــــود 
                

ــــــه وطــــــاك من اهلوى مــــــا وطــــــاين.   حيث
 

 
 إنـــــــه زلف وطر مضــــــــــــــى يل مع اخلود    

         
ــــلــــيب هبــــن مــــولــــعـــــــاين   3وقـــــــد يل واان ق

 
 

 : 4يقول، وحني يرّد على أحد أصحابه

 علّي تشتكي اي جرب األفعال حالتك           
                

 واان لو معي طــــــبٍّ تطّببــــــت يف حــــــايل 
 

 
  اي فىت اجلود صـــــــــــــــــــــابين، هوى البيض 

                     
 5لكيّن صـــــــــبور وصـــــــــرت للعوق شـــــــــّيايل 

 
 

نظر إليها على أهنا وال، االحتفاء ابحلسيةرغم ، كان حضور غياب،  وهنا ننتهي إىل أن حضور املرأة يف شعر عمري ابن عفيشة   
إال أن الشاعر ، ا املرأةوغريها اليت يسّمي هب، وسيد العذارى، وكثرة األمساء العامة مثل: البيض، دمية ميثل تغييب حلضورها الفاعل

لل فرص حضورها وتق ،وهذا يتوافق مع ثقافة اجملتمع اليت ترى الرجل أعلى من املرأة، ّطل أهم خاصية للحضور وهي الكالمع
 إال مبا يناط إليها من مسؤوليات أسرية.، شار كامل
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 :نسق البطولة املزيفة-ب

كما يصف ابن عفيشة   وحرب، فاحلّب معركة، ولكّنه يف بطولة احلب ال ي ظهر جلك، ي ظهر الرجل القبلي شجاعته يف احلرب
 :1يف قوله

ــــــــه   عــــــــلــــــــّي الــــــــيــــــــوم رز إعــــــــالن حــــــــرب
 
 

                

 مـــــــايل عـــــــلـــــــى حـــــــربـــــــه زحـــــــامـــــــي وأان 
 

 
ه                    ــــــــّ ــــــــك بــــــــّد مــــــــن  وقــــــــال احلــــــــرب مــــــــال

                     
 وقـــــمـــــــت بـــــقـــــّو عـــــزمـــــي واهـــــتـــــمـــــــامـــــي 

 
 

ـــــــدي   ـــــــه اليوم ســــــــــــــقـــــــت مجوع جن  علي
              

ز يل طـــــــــوابـــــــــري ٍ نـــــــــظـــــــــامـــــــــي   وجـــــــــهـــــــــّ
 

 
 تـــالقـــى الضــــــــــــــــرب يف قـــومـــي وقـــومـــــــه    

            
اق رامـــــي  فـــــــّ ـــــّ ـــــتـ  بـــــرمـــــح وســـــــــــــــــــيـــــف وال

 
 

جــــاعــــة    وصـــــــــــــــــار الكثر ضـــــــــــــــــدٍّ للشــــــــــــــ 
                  

ي  ـــــــــة إال االهنـــــــــزامـــــــــ ـــــــــل  2وال يل حـــــــــي
 

 

 :3مشبها اهلوى ابحلرب، ويقول يف موضع آخر

 هوى البيض مثـــل احلرب واحلرب ابلتجنيـــد   
            

ـــــه مكتوفـــــة  ـــــدي  4تعيـــــٍب على م ن هـــــاش وي
 

 

إوما البطل يف  ،هو الرجل الذي حيضر يف املعركة احلقيقيةولكن البطل الشجاع ليس ، واحلّب بطولة، يف حرب العشق   
ة". فالشاعر يتعّمد توفويديه مك، كما يتبنّي من حال الرجل يف املثالنْي السابقنْي:" وال يل حيلة إال االهنزامي،  اهلوى هو املرأة
ضعف هو ما تذّلل والفال، جليالألن الرجل إن أراد أن يكون حمّبا عليه أن يكون خاضعا ، الرجل يف العشقتعطيل جكورة 
للفرسان يف  5"اليت جتعل الشاعر يتجه صوب ثقافة تتعاكس طرداي مع الصور البطولية، ثقافة الشاعر الغزلية"يناسب مناخ 
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حني ، ن عفيشةومنهم عمري اب، ويؤكد عليه الشعراء، صياع للمرأة يف احلبّ واالن، لذلك يكثر اخلضوع، معاركهم احلقيقية
 : 1يقول

 واخضــــــــــــــع هلن إخضـــــــــــــــاع مملوك للعّم   
              

 2ويف كل ما يرضــــــــــــيهن آســــــــــــري وآجي 
 

 

 :3ويقول يف قصيدة جماراة ألبيات لعوشة السويدي

 مع الزين حســــن أخالق ومرّوٍة واثبات 
 

 واان به رضـــــــــيت كان اي انس ترضـــــــــونه 
 

 
  على أين عطيته ملك حّدي على املرضــــــــــــاة  

     

 

 وميشــــــــــــــي بقــــــانونــــــهوايمر وينهي بــــــه  
 

 

، احملب  بنفي عقله متتلك احلبيبة قلب "حيث، ومتسلطة فيه، هذا اخلضوع للمرأة احملبوبة مينحها أن تكون قويّة يف احلبّ     
 " حيث، والرجل هامشا فيه، فتكون بذلك املرأة مركزا يف احلب، 4"إىل وضع يزول فيه شرط املسؤولية ]...[إهنا جتذب احلبيب

على أنه املركز  الثقافة العربية تنظر إىل الرجل أن وال سيما، يبدو أن خضوع املركز املتمثل ابلرجل للمرأة ميثل خضوعا سلبيا
إجياد  "عندما مسح بــ، مل تتحّصل عليها إال بواسطة الرجل، إال ان هذ ه املركزية املمنوحة للمرأة 5"واملرأة متثل اهلامش، املهيمن

بطولة  لةلتكون تلك البطو ، عرب خلق مناخ الشعر التخييلّي ال الواقعي، يف اجملتمع6 "لطة الذكورية املهيمنةسلطة مضادة للس
 ي بطولة ال بل ه، أهنا ليست سبيال للمدح، والدليل على تزييف البطولة، الشعر نفسه ختييلي ة مزيّفة ختييل

 :7الشاعر عمري بن راشدحني يقول ، جيين منها الرجل إال خسارة املال وضعف اهليبة

 مـــا ابهلوى اي انس عيــــب وفضـــــــــــــــــايح    
            

ال ال شــــــــــــــــــــّك مــــــا  ــــــا ه فعــــــّ  كــــــلٍّ ملعن
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 وال للمعتين بــــــه مـــــــدايح، صــــــــــــــعــــــبٍ  
 

 1إال خســـــــــــــارة مال ويكســـــــــــــف احلال 
 

 

ت اليت يبادهلا الشاعر مع أصحابه ، ولتأكيد أن هذ ه البطولة مزيفة للمرأة    واليت يكون من ، شعراءالأييت يف قصائد الر د اي 
ّد صديقه الشاعر أييت ر ، ويظهر فيها ما يظهر ومن رغبة الشاعر يف لقاء حمبوبته، ولوعة احلب، مواضيعها شكوى أمل الفراق

ذا الرّد القوي ويكون ه، حىت ال تنهزم روح الرجل أمام املرأة، وقّوة الرجال، مساندا له ابملال -وهو هنا عمري ابن عفيشة -اآلخر
ارة ضمنية على وكأّن يف جلك إش، الذي كان قد تنازل عنه حملبوبته، هلدف نقل الرجل من مركز اهلامش إىل موقعه األساس املركز

من و ، حىت يف احلّب ملا تسّبب له من ضعف ال يليق بشروط الفحولة القبلية اليت نشأ فيها، عدم قبول هيمنة املرأة على الرجل
 :2حني شكى له من لوعة احلبّ ، يف رّد ه على صاحبه الشاعر عيسى الرميحي، عفيشةجلك نورد قول عمري ابن 

 لعيناك اي عيســـــــــــى جزا ما شـــــــــــكيت يل   
            

 مبــــا متلكــــه مينــــاي لــــك كون مــــا احتــــايل 
 

 

 
ـــــك جبـــــاهي مث وجهي وجهـــــديت    علي ل

              
 وابرهن رويشـــــــــد لك وابرهن لك احلايل 

 

 

 
 إىل عـــــاد ال هـــــذا وال جا فزعـــــت لـــــك  

                
 بنحــــااي يــــدّكون الوعر دك األســــــــــــــهــــايل 

 
 

 ضــــــــرايب بين قحطان جندي وعصــــــــبيت  
            

ايل  ر عيــــــ   عن احلقــــــد عينٍي على الشــــــــــــــّ
 

 
 جيونك مبقصــــــــــودك على الكر ه والرضــــــــــا   

            
 يدوســـــــــون ضـــــــــدك دوس االقدام بنعايل 

 
 

ا    وافــــاة صـــــــــــــــــاحبــــك لــــك مإىل من هتيــــّ
                  

 3فاســـــــألك الســـــــموحة منك اي جرب األفعايل 
 

 

ن  وإ، ىتسبيل إلرجاعها إال القّوة حوليس هناك ، إال ألن مكانة الرجل املهيمنة قد اهتزت فعال، فهذ ه النجدة الكبرية ما كانت
مادام ميداهنا الشعر  فاعلة فيها، للمرأة، وجيعلهاينسبها الرجل  حقيقية، لذلكاحلّب بطولة غري كان الطرف اآلخر هو احملبوبة.

 ال ساحة املعركة. ،التخييلي

 نسق تنميط صورة املرأة:  -ج

، الم والعقلالك مع تعطيل أدوات، سّية ت عىن ابلتمّتع جبسد املرأةكيف أن احل،  على حنو ما رأينا يف غياب حضور املرأة      
حسناء معروضة  فهي أوال: جمرد دمية، أتيت صورة املرأة يف ومط سليب"جزء أساس من تنميط املرأة. إج  هي، الصورة اجلسدية أيضا
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، داة إىل احلاكمشّبه القصيدة املهحيث ، يف قصائد املديح، وظّفه الشاعر النبطي، وهذا الفهم لصورة املرأة الدمية، 1"للخ طّاب
 املتمّثل يف شخصية احلاكم.، الرجل الشجاع الكرمييستحقها إال ال ، أبهنا فتاة مجيلة األوصاف

لتبقى أنساقها  ،تنتقل عرب آليات خطابية، لتؤّكد على أن احلموالت الثقافية، " عروس الشعر " لقد جاءت القصيدة املدحية   
 ن امسها عروس الشعر.م هذ ه القصيدة متثّلت تنميط املرأةوقبول أتثريي على متلقيها. ، ريهاحّية عرب توظيف ال واٍع عند مصدّ 

شعر يف للينتج أكثر من عروس ل، حيث وظّفه يف قصائد ه املدحية، استدعى ابن عفيشة هذا الفكر اجلمعي حول املرأة   
 :2حيث يقول، واحدة من عرائسهمدونته. نورد هنا جزء من 

ــــــــــــــــوايل األمــــــــــــــــر هــــــــــــــــدٍو    وادّور ل
 

 وأيب لـــــــه مـن جـزل اهلـــــــداوي مجـيلهـــــــا 
 

 
 يف اجليش وجٍن جتوز لـــهوال أدركــت لـــه  

         
لت أصـــــــــيلها   وال من جياد اخليل حصـــــــــّ

 
 

 وقـــــــفـــــــت حمـــــــتـــــــاٍر ختـــــــالـــــــف روابـــــــعـــــــي   
                  

 وهتّيت عروس الشــــــــــــعر ترخي شــــــــــــليلها 
 

 
ا نظر صــــــــــــــــــاحـــــب املثـــــل    فتـــــاة حيري هبـــــْ

              

 

 حســــــــــــــينـــة مالمح تعجــــب اللي خييلهــــا 
 

 
 تـــــذوب النفوس هلــــــا إىل مّنهـــــا اقبلــــــت   

           
ا وتعـــــــديلهــــــــا   كـمـــــــال اجلمـــــــال بـــــــدهلـــــــّ

 
 

 تشــــــــــــــوق النظر حنطية اللون شــــــــــــــكلها  
            

ف مثيلهــــــــا   بـيـــــــاٍض حبمرة مـــــــا يوصــــــــــــــّ
 

 
ـــــــان عودهـــــــا      عنوٍد يشـــــــــــــــــــــابـــــــه رايب الب

              
 3إىل شـــــــــــــــــاهــــدت ابلوجــــه يفرح قبيلهــــا 

 
 

 :4حىت يصل إىل قول

 عرضــــــــــــــــت متشــــــــــــــي ابلرفق ووقفــتإىل  
                    

 متــىّن الــكــثــري أن كـــــــل مــنــهــم حــلــيــلــهـــــــا 
     

 
 هـي الـلـي لـوايل األمـر هـــــــدٍو وهـبتهــــــــا   

            
 5واـنـهـــــــا الـقـبول ومـــــــا أدّور بـــــــديلهــــــــا 
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وأما غري ، 1"حم الولودوالر ، يف صفات التأنيث فحسب اجلمال"فاألنثى حمصورة ، صّورت األبيات القصيدة  امرأة  يف جسد مثري
ثقافية من وهي حتمل داللة اجلملة ال، وغواية. كما أن األبيات تضمّنت لفظة " ه دو" مبعىن اهلدية، وكيد، جلك يف فهو محق

طاء على الشاعر/ وترضي املمدوح سيجزل الع، وكلما كانت القصيدة/ الفتاة مجيلة وفاتنة، فهي شيء من املقتنيات، تبادل املرأة
 وهو أول صور التنميط هلا.، املرأة يف اجلمال فالشاعر ينطلق من وعي مجعي يرى، لرجلا

قع يف منزلة أقّل لذلك ينسب للمرأة اليت ت، وهو فعل غري مستحب، هي ممارستها الكيد والغواية، الصورة الثانية لتنميط املرأة   
 :2يذكر ابن عفيشة، وغوايتها ويف تصوير كيد املرأة، صاحب العقل واللسان، من جكورية الرجل

 مـــــــا أدري عـلـى غـــــــايـيت قلبـــــــك مطاّل   
         

ـــــــب لـــــــّداد   لو عـــــــامـــــــٍل يل عمـــــــل للقل
 

 
 وأان اي زين م اّل   قبــــــل اّتصــــــــــــــــــــل بـــــــك 

           
 3والقلب له من هوى اخلفرات صـــــــــــــّداد 

 
 

 يات،وبعيدا عن مصدر عشق الفت، م اّل"ين" فهو قد كان صاحب د  ، ن املرأة اليت أحبها قد عملت سحرا لهالشاعر يشّك أب
 وحنومها، على عكس الرجل الذي يظهر يف مظهر اإلميان واخلطأ،فاملرأة حمل الشرور 

 : 4ويف هذا يقول الشاعر يف ألفيته، وترّد ه عن توبته يف احلب، ما تغوي املرأة الشاعر، كثريا

 الــزا زمــى لــلــقــلـــــــب وطــر مضـــــــــــــــى لـــــــه   
 

              

 صــــــــــــــنعــــه فال جي حبــــالــــةوإن كــــان جا  
 

 
 وإن قلـــــــت هّون عن طريق اجلهــــــــالــــــــة  

           
 5عّرض حســــــــــــــني الـــــدّل لـــــه وانثىن بـــــه 
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يقول عمري ابن  ،رجل ابجلمال الذي يفت  به الرجلغواء التقصد إفهي ، لفاملرأة يف جهن الرجل حمل الغواية وسبيل للخل
 :1عفيشة

 زيـن االقـبـــــــال ال وّقف واعرتض مــــــــاْر    
         

  

ــــةيــــوارخى اجلــــدا   2ل والشــــــــــــــنق ابلعمــــال
 

 

بن عفيشة يف ألفيته يقول ا، ويطلب منها كفيال على قوهلا وقسمها له، ال يثق الرجل ابملرأة ووعدها له، بسبب الكيد والغواء   
 :3الغزلية

ــــــنـــــــه   ط ميــــــي ــــــّ ــــــف اب  وقــــــل  واحلـــــــا حــــــل
                  

ـــنـــــــه   ومـــــــا كـــــــّل حـــاّلٍف عـــلـــى الـــرب دي
 

 
 قلت العهد اي صــــــــــــــاحيب م ن ضــــــــــــــمينه   

           
 4قال الذي منشــــــــــي اهللل من ســــــــــحابه 

 

 

 

 احلكاايت الشعبية وهي أكثر يف، كإحدى صور التنميط للمرأة،  صورة الفتاة الضعيفة، أتيت مع هاتني الصورتني السابقتني   
حيث حتضر  ،ليجعلها م شب ها به لصورة فلسطني احملتّلةعند املرأة ف ولكن الشاعر يلتقط هذا الضع، منها يف الشعر النبطي

ف سرتها  : 5حني يقول عمري ابن عفيشة، صورة الفتاة الضعيفة اليت ك ش 

 فلســــــــــــــطني اي أهلهــا إىل وين صــــــــــــــربهــا    
           

 وهـي بـيـــــــد مـن ابلـظـلـم كـثـّر تـلعــــــــابــــــــه 
 

 
ف ســــــــــــــرتهــا    وظلـّـت كمــا رعبوبــٍة ك شــــــــــــــْ

                                
 وال يقبــل املســــــــــــــلم بتكشــــــــــــــيف كــاعبــه 

 
 

 

 
 يـلـــــــة كـن تـــــــذرف عـيوهنـــــــاوال تـروم حـ 

              
ــــه  ــــدمــــاع ب ــــل ال ــــه ســــــــــــــي  6وخــــّدهــــا حمفي
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ال ، حقل داليل واحد وحتصر ه يف، لعقليأن الثقافة حترم اجلسد املؤنث من حّقه اللغوي ا"تعين اليت ذ ه الصور املنم طة للمرأة ه
وقد أكدته 1 "ألّن ما هو غري مثري وشبقي هو ابلضرورة محق أو كيد، إىل متاهات اإلقصاء واإللغاءوال خيرج عنه إال ، يغادر ه

 النماجج السابقة. 

 نسق السلطة الذكورية:-د

لرجل. أوىل يشري إىل السلطة الذكورية ل، إال أننا ال نعدم إشارات تنبه إىل مضمر نسقي، على املرأة، مع أن تركيز الصورة هنا   
أن املرأة ترى  معربة عن، لذلك أتيت داللة لفظة " شوق" مبعىن أمنية، جعل املرأة تطمح للزواج من الرجل الشجاع، الصورهذ ه 

، مبتع احلياة هو الذي حيق له التلّذج "لذلك كان التعبري عن أن الرجل الشجاع ، يف الرجل أمنها ومحايتها مبا ميلكه من شجاعة
وكما حتّددها قصائد  ،واليت هي ابلنسبة للبدوي يف صحرائه الشحيحة القاحلة، اعرتافا ببطولتهو ، تقديرا لشجاعته، وملذاهتا
فهذا يعين أن ، وملا كانت الفتاة اجلميلة متعة للرجل، 2"واالقرتان ابلفتاة اجلميلة، وأكل الشحم، تتمثل يف شرب القهوة، املدح

 :3فيشةويف هذا يقول ابن ع، لتتمىّن الشجاع زوجا، أة النسقحىت أن املرأة صارت حتت وط، وأكثر هيمنة، سلطته أقوى

 اي شــــــوق من كن به وصــــــوٍف من احلور  
         

ـــــابـــــك  ك وقمـــــه هب ه مع ســــــــــــــنـــــّ  ســــــــــــــنـــــّ
 

 
 شـــــــــــــــبـــــــه غــزال الــرمي ال حــقــق الـــــــذور  

                  
 4عـبـــــــٍث لـعــوٍب مـبـتـــــــدي اهلــوى بـــــــك 

 
 

 :5ابن عفيشةحني يقول ، جيعل الشاعر املرأة هي م ن تتمىن الرجل   

ــــا   ــــٍت تّوهــــا زمــــة الصــــــــــــــب ــــت بي  كمــــا بن
              

 عـــــروٍس هــــــواهـــــــا لـــــــه وغـــــري ه يــــــبــــــوهنـــــــا 
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 222الصواين، سعد: الصحراء العربية، ص  2
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 شوق: منية.  4
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 هي من تتمىن رأةأما يف البيت السابق فامل، هو أن الرجل من يتمىن املرأة فاملعروف، أييت الشاعر هنا بصورة مغايرة ملا هو معهود
، أي أنه ال هي حىت صار هو املطلب، وجلك إلبراز قوته وشجاعته وفحولته، جيعلها تتمىن الرجل، وهنا يقصد البلد، الرجل
 ، هي هامش، واتبع له.املركز

 :1يقول ابن عفيشة، ويف السياق نفسه، ويف موضع أخر

 إىل من الصــــــــــــــبـــااي فرعن ورمن الغــــذايف  
           

  2ركض مركاض عنرت يف ميينه صارم ممهور 

أن تكون  "وضروراته عند العرب إج جيب، ما يظهر مع شروط اجلمال، أما الصورة الثانية الدالّة على السلطة الذكورية أيضا   
إج ، 3"وهذا يتفق مع النزعة العربية يف التحّدي وقهر الصعاب، والشجاعة  اجلرأةحيث الوصول إليها  يتطلب ، املرأة عزيزة 

ضمن صورة ، ذكوريةويربز نسق السلطة ال، وترسيخ للذكورة يف جهن املرأة، وفحولته، ة الرجلالفتيات سبيل حلضور سلط تكون
من أجل ، ر بنفسهلدرجة أن خياط، ويطمح له، تتحّول صورة األنثى إىل رمز ملا يشتهيه اإلنسان"عندما ، املرأة يف الشعر النبطي

وظيف ويف ت، املرأة" احملرم" ي عّد انتهاكا صارخا لألعراف القبلية. فدخول خدر 4"وعلو مهة، ويثبت بذلك جرأة، الوصول إليه
  : 5 ، واليت جاءت على شكل مروبعة أيضانورد قوله من ألفيته الغزلية، هذا الفعل شعراي عند عمري ابن عفيشة

 ل فرقــــا الواليف  الضـــــــــــــــــاد ضـــــــــــــــــد احلــــا 
              

 ت األنضــــــــــــــا موميات الســــــــــــــفايفودنيـ 
 

 
 ة تــقـــــــل حـــــــايــف   وجــيــتـــــــه بــغـــــــدرا لــيــلـــــــ 

                                
 وضــــــــــــــفتــه مــا حســــــــــــــوٍد وعى بــهحفتــه  

 

 

 
ـــيـــــــدي     ـــتـــــــه قـــــــال ويـــش ب ـــب ـــطـــــــا طـــل  وال

              
 أنــــــت الوكيــــــل افعــــــل على مــــــا تريــــــدي 

 

 

 
 قلـــت اســــــــــــــتحي قـــال احليـــا مـــا يفيـــدي   

           
 6والســـــــــــــــد مــا ينــدرى بــه، اقض الزمــك 

 
 

                                                           

 215املصدر نفسه،  1

 الغدايف: القناع تغطي به املرأة  2

 172م ص2112. 15.ع4. مج جملة مركزدراسات الكوفةاملنصوري، حافظ:"القيم البدوية يف شعر الغزل عند الشعراء العباسيني يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني".  3

 211الصواين، سعد: الصحراء العربية، ص  4

 225الديوان، ص  5

 موميات السفايف:  يقصد األبل . غدرا: ليلة مظلمة جدا.حايف: السارق ليال. حفته: رعيته عن قرب. وش: أي شيء. السّد: األمر املخفي.   6
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هذا دليل و ، حسود ما وعى، حايف، : بغدرا ليلمن دالالت معربة عن التجاوز مثل يقدم جمموعةالشاعر يف هذ ه األبيات    
ت وإن تكلمت لكنها مل تستطع فعل شيء اتركة األمر للرجل " أن، فإهنا، أما املرأة هنا، على جرأته وإقدامه على أمر فيه خطر

ولكنها ، عرفأهنا ت"ومن جهة أخرى توضح ، من جهة، اهليمنة عليهاوأتكيد ، ويف هذا إلغاء للمرأة، وافعل ما تريدي"، الوكيل
 أن الفعل دائما للرجل.1"وهذا تدريب ثقايف للمرأة ، ال متتلك أن تتصرف

و" ، العزوة " "املرأة أو ما يدّل عليه يف  توظيف اسموهي ، وهناك صورة أخرى، حتت سلطة الرجل املرأة   هذ ه الصور رظه  ت     
من القبائل  تدفع ابألبطال الشجعان، ومناداة امسها يف ساحة املعركة، ْظه ر األوىل املرأة  أختا للفارس الشجاعالنخوة" حيث ت  

 :2كقول الشاعر مادحا،  رغبة يف خؤولة أصيلة وقوية ألبناء املستقبل، للتقّدم للزواج هبا، األخرى

 أخو روضـــــة املشــــــهور يف ســــــاحة الوغى  
           

 ابلــــــتــــــكــــــلــــــيــــــحإىل بـــــــدل الــــــتــــــبســـــــــــــــــــم  
 

 

 :3يقول ابن عفيشة، والنخوة من القوي واملثال اآلخر عن طلب النجدة

   وتنخى هــــــل الشــــــــــــــيمــــــة وتبكي ومتتين            
           

 4عســـى وقتها احلاضـــر يبني الشـــجاع به 
 

 

وأمام ، ابقا يف البحثعلمنا سأمام اآلخرين كما ، شعراي ليثبت سلطته وشجاعته يوّظف الشاعر الفعل الثقايف العزوة والنخوة   
يقول ابن ، ه مصدر الفعلوهذا يعين أن، فشجاعة الرجل متنحها فرصة للزواج بفضل قوته وصيته الذي يلفت االنتبا ه إليه، املرأة

 :5عفيشة يف توظيف هذا الوعي القبلي بقوله

 وعــــــدينــــــا عليهم عــــــدوٍة تعجــــــب النظر  
         

يـــــــاتــــنـــــــا والــــرجـــــــايــــع   6وتــــعــــّرس هبـــــــا فــــتــــْ
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وهنا يتضح ، وليس مبستغرب فاجملتمع هو جمتمع جكوري، من أمهية يف اجملتمع الرجل ومركزيتهيشري هذا إىل ما لقيمة سلطة    
 أن ليس كل حضور للمرأة هو من أجلها بل على العكس قد يكون حضورها من أجل املركز وهو الرجل.

 ةاالجتماعيياة و على احل التحضر اليت انعكست يف أحوال املرأة من خالل رفضه جملرايت، تربز سلطة الرجل األبوية أيضا   
مما  ،وتواجد املرأة خارج بيتها يف الشوارع واألماكن العامة ، انعكس التطّور على مالبس النساءحيث ، بعد عائدات النفط

 :1حيث قال، اليت أاثرت حفيظته، جعل الشاعر يستنكر املالبس اجلديدة

 وقـــــــت ٍ بـــــــه املنقود مـــــــا هوب موجود  
                 

 اي عونـــــــة هللا كيف كشــــــــــــــف الغطـــــــااي 
 

 
 جـودي مـنـــــــه مـقرودوقـــــــٍت مـلـجـــــــا اال 

                  
ـــــعـــــلـــــم اآلخـــــر فـــــّرعـــــن الصـــــــــــــــــــبـــــــااي   وال

 
 

 األّول مالبســــــــــــــهن إبريســــــــــــــم ومــــــاهود   
                 

ــعــبـــــــااي   2والــيــوم ابلشـــــــــــــــلــّحـــــــة واي ام ال
 

 

 

 :3حىت يصل إىل قوله 

 وميشـــــــــــــــن أطـــــــالــيــق بــال خــطــم وقــيــود 
                     

 

فن ابلغشــــــــــااي   4وســــــــــط الشــــــــــوارع نســــــــــّ
 

 

عر جبملة ثقافية وجاء الشا، حىت تغريت أحوال النساء فيها، الذي ال ينفع معه أعراف وعادات، يستنكر الشاعر تغرّي احلال   
طم وقيود تشري إىل التحكم ابملرأة ، طم وقيود"" ميشن أطاليق بال خ   دها اجملتمع أبعرافه فاملرأة ال تقّيد جاهتا بل يقيّ ، فكلمتا خ 

أيضا عن بداايت انفكاك سلطة الرجل عن املرأة وهي حتمل داللة واضحة ، ولكنها اآلن متشي بدوهنا، والرجل بسلطته ، 
 آنذاك.

                                                           

 .252الديوان، ص  1
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 .221الديوان، ص  3
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 نسق اخلوف من تعطيل الذكورة:-ه

سيكون مأمون  ن الرجلال يعين هذا االطمئنان إىل أ، ماحنا إايها املرأة، عرب عن تنازل الرجل لذكوريته شعرايإجا كان العشق ي   
جكورة الرجل  ال يزال العشق حمّل قلق على، . فالعشق إن كان بطولة زائفة للمرأة عرب جكورة مؤنثةعند اخلضوع والتذلل، اجلانب
فتجعله  ،فإهنا تشكل خطرا مؤنثا على الرجل ، وعلى الرغم من ضعفها وهتميشها ، إن األنوثة قيمة خلقها الذكر "، ةياحلقيق

ن هنا كان اخلوف على تعطل جكورة الرجل بسبب احلّب. م، 1"وجلك حبد جاته يشكل تسلطا على الرجل، يف حالة معاانة 
ع بني، قصيان فاعلية الرجلي   فالعشق واهلوى ، وغيّ  جهلما صف عمري للحّب واهلوى أبهنر و ويكث  ، العشق واجلنون لذلك مج 

  :2ومنه قوله يف جلك، جنون وسبب

 درب املــــــــودة لــــــــلــــــــمــــــــحــــــــبــــــــني جمــــــــدود  
                  

 3مــن عـــــــامــلـــــــه ايتــيـــــــه مــثـــــــل اجلــنـــــــاين 
 

 

 

 :4ع آخر موضحا أثر اهلوى على الرجلويقول يف موض

ـــــــوٍب جواب  ـــــــلـــــــرجـــــــل مـــــــكـــــــت  اهلـــــــوى ل
                

 خص كـــــان الرجـــــل مـــــا لـــــه من يثيـــــب 
 

 
ـــــــــوى ريب ملـــــــــخـــــــــلـــــــــوق جهـــــــــاب   ال ن

                

 

 5ظــــــّل يف الــــــدنيــــــا شــــــــــــــقــــــاوٍي رغيــــــب 
 

 

أمسال رمزاي يتمتع ر "حيث يكون العقل ، املرأة ثقافياوجهاب" تدالن على جهاب العقل الذي م ّيز به الرجل عن ، اجلناينكلمتا "
والعشق ، 6"يعّد من أخطر العوارض اليت حتّطم مركزية الرجل، أي عارض يؤدي إىل زوال العقلومن مثّ فإّن ، به الرجل دون املرأة

 من أبرز العوارض اليت تؤدي إىل جلك املرض.

                                                           

 154عايش، الشيماء: من أوماط املماثلة إىل أوماط املغايرة. ص  1

 224الديوان، ص  2

 جمدود:صار جادة للناس ميشي به الناساجلناين: اجلنون.  3

 527لديوان، ص ا 4

 جواب: هناية. يثيب: يعّقب ولدا. جهاب: جهاب العقل. رغيب: راغب ابحلب   5

 211ص . املرأة والسلطة قراءة يف املوروث النقدي جرب، جابر: 6
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، قاريةوعدم السيطرة على مشاعر ه جتا ه املرأة يف عالقة احلب االفت، إن ما يؤدي إليه العشق ابلرجل من خالل فقدان املسؤولية    
لذا يكثر عند  ،جتعل الشاعر/ الرجل يتأّكد الحقا أن هذ الطريق طريق جهل وغيّ ، احمل ّب الناصح والعاجل أبدا حيث ال يسمع

ل  احلّب الرجل  ، شعراء النبط وصف الغرام هبذين الوصفني وهذا التوظيف ، اقافيويفقد مركزيته الذكورية اليت يتعّرف هبا ث، إج ي ض 
رة النسق السائد يف بل هو تسرب ال واٍع لنظ ،أنه مل يكن إبداعا فرداي يف الصورة -يف تقديري –املنتشر يف شعر الشعراء يؤكد 

وميكن  ،اجملتمع جتا ه العالقات خارج إطار الزواج. الشاعر عمري بن راشد أحد الشعراء الذين ومسوا احلّب ابجلهل والغي يف شعر ه
 :1التمثيل على جلك بقوله

ان     قبلـــك مشــــــــــــــى أاب زيـــد يف الغّي حبـــّ
              

 يغري ســــــــــــــالمـــة صــــــــــــــوب عليـــا وتغريـــه 
 

 

 2شكوا ه ألحد أصدقائه قائال:، ومثله أيضا

ـــــــت ســــــــــــــفن الغّي  الت وجنود    وحزّب
                

ي مــــــهــــــتــــــويــــــين إعــــــالين  نـــــــت لــــــلــــــّ  وبــــــيــــــّ
 

 
 وأغـــوص حبـــر الـــغـــّي مـــن غـــري مـــبـــلـــود  

                
 3فـــــــيـــــــه واقـــــــْط اثينوأرمـــــــي عـــــــتـــــــادي  

 
 

 ،هذا لوصف سن الشباب عند الرجل حيث الطيشوعادة يكون ، ابجلهل، ابن عفيشة سنني الغرام واهلوى، يصف أيضا   
 :4يقول ابن عفيشة مقرّا بذلك اجلهل قوله، واملغامرة 

ما فعلنا نقول ْجحيد            جهلنا وال عن  
  

 مـع م ن توّدد يل ويصــــــــــــــخي مبعروفـــــــه  
                

 

يت تصيب ال، العشق مظهر من مظاهر العلل واألمراض"حيث أن ،  لتقويض جكورة الرجلنيسبب، واملرض، ويعّد الّسق م     
قد ، وحني نقرأ شعر عمري ابن عفيشة جند ه، 5"فهو يعد من أخطر العوارض اليت تؤدي إىل شطب اجلسد الذكوري، اجلسد

                                                           

 572الديوان، ص 1

 224الديوان، ص  2

 إعالين: علمي .أقط: ارمي  3

 222الديوان، ص  4

 221ص  املوروث النقدي املرأة والسلطة قراءة يف جرب، جابر: 5
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حيث ، قم واملرضي يرتكهم للسالذ، حني حيذّ ر أصحابه من العشق، وعّزز وجود ه يف شعر ه، القبليتلقى هذا الفهم الثقايف 
 :1يقول

 تــــرى لــــوعـــــــٍة فــــيــــهــــن عـــــــذاب وحمــــنـــــــة 
              

 على م ن طردهن بعض األاّيم ابشــــــكايل 
 

 
 فــال تــقــتــفــيــهــن كـــــــان عـــــــادك تــطــيــعــين    

   

     

 2تراهن جلســــــــــم احلال ســــــــــقٍم وســــــــــاّليل 
 

 

، أة إلغاء للرجلفعشق املر ، أي إقصاء لسلطة الرجل، وتعب، ملا فيه سقم، والنصح بعدم عشق النساء، يكثر التحذيرلذلك   
 :3ويقول الشاعر يف جلك، ن اقرتاهبنحىت يكثر النهي ع

 اعــلــم تــرى حـــــــب الــعــمـــــــاهــيــج عــلــقــم    
                           

 اتيل هـــــــواهـــــــن حســـــــــــــــــــــرٍة وارجتـــــــاجـــــــي 
 

 

 
ك مـــــــا متّنيـــــــت بـــــــه مت       ان صـــــــــــــــــــــادقنـــــــّ

                
 وإن أبغضــــــــــن ســــــــــّون عليك احتجاجي 

 
 

لـــــــن وجّل خيســـــــــــــــــــــر ويـــــــنـــــــدم     مـــــــن جلـــــــّ
                  

 4ومن ابجلســـــــــــــــــــارة هــــــازهن راح انجي 
 

 

 :5ويقول انصحا صديقا آخر له

 طـــرد اهلـــوى ابلـــــــك جتـــي لـــــــه بـــعـــنـــوان   
            

ـــــه  ـــــل في  واشــــــــــــــوف من عـــــاان ه ابن اخلل
 

 

وهبذا ترجع ، يةنوالتوبة تعين عدم الرجوع لألمر اث، عليه أن يرتكه ويتوب إىل هللا، / احل بّ حىت ينتهي الشاعر من هذا السقم   
املرأة  على عكس، هوبصريت، بل يزيد يف حكمته، ال يتعطل عقله، ال سيما أن الرجل عندما يكون كبري السنو ، الذكورة للرجل

 :6يقول يف جلك عمري بن عفيشة، الثقافة حسب تصنيف، شراالذي يكون آخر عمرها 

                                                           

 521الديوان، ص  1

 ساّليل: نوع من األمراض 2

 551الديوان،  3

 . العماهيج: الفتيات احلسناوات. سّون: أقمن. هازهن: زجرهن رافضا.4

 572الديوان،  5

 222الديوان ،  6
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ا فــــات يل ايخلوي وحيــــد     عفــــا هللا عمــــّ
         

 مع كـــــــل رعبوٍب من البيض غطروفـــــــة 
 

 

 :1طالبا التوبة من هللا، ويقول يف موضع آخر

 اي طول ماين ماضـــــــــــي الوقت مســـــــــــهود  
           

ــــــــــٍب مــــــــــرجــــــــــعــــــــــاين  ــــــــــوم   اتي ــــــــــي  وال
 

 

 
 اي هللا اي الـلــي مـــــــا بـعـــــــد مـــــــّد بــْزهــود     

              
 يــعـــلـــم مبـــــــا يـــفـــعـــــــل ومـــــــا كـــــــان كـــــــاين 

 
 

لرجل يف فكما قلنا العمر الكبري ل،  تظهر حني يكون يف عمر أكرب، هذ ه التوبة من العشق واهلوى عند الشاعر النبطي    
 الشعراء.وهو يتكّرر أيضا عند أغلب ، الثقافة هو أقصى درجات التعقل واحلكمة

، الذكورتني حمتدم بني، وجكورة العشق/ املرأة، قائم بني جكورة الثقافة / الرجلالكيف أن الصراع ،  وضّحت عالقة العشق   
ولكنه ، جمتمعيا 2"والرجل يدور حركة دائرية حول هذا املمتنع، وممتنع ، املرأة مركز اثبت "فـــ، نسق الشعري مينح املرأة مركزيتهافال

ال  ىل اللفظ على حد التعبري الغذامي، فمهما بلغ االحتفاء ابملرأة وإن كان غزال،وال يتجاوز ه إ ،يف نطاق املرأة املعىنيظل هذا 
 بل مبفعوليتها. -يف تقديري –يعّد جلك اعرتافا مبركزيتها 

أن نطلق عليه نسق  ميكنوالذي ، يف حضور املرأة عند ابن عفيشة-يف تقديري –يبقى النسق القادم هو املختلف عما سبق    
 رأة الذات. ام

 رأة الذات:نسق ام-و

، قة ابنتمائهامعرفة وثي، تكون املرأة معروفة لديه"إىل أوصاف معينة للمرأة عندما ، يلجأ الشاعر يف صورة املرأة الواقعية   
وهن ، فأصواهتن ال تكاد تسمعوإن حتدثن ، ال يتحدثن إال قليال"أهنن ، الصفات املعنوية للنساء ومن أهم هذ ه، 3"ونسبها

                                                           

 211الديوان، ص  1

 112الديوب، مسر: الثنائيات الضدية دراسات يف الشعر. ص  2

 222م، ص 2114. 2غسان: حضارة الشعر يف ابدية اإلمارات. أبو ظيب للثقافة والرتاث. أبو ظيب. اإلمارات. طاحلسن،  3
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يف زوجته  قوله، ومن صور املرأة الواقعية القليلة يف شعر عمري ابن عفيشة، 1"وينأين أبنفسهن عن مواطن الريبة، حيفظن أبصارهن
 : 2املتوفاة

                              

 جرى الدمع من عيين وكربت مصـــــــــــــيبيت  
            

 

 ايفالبيض ينععلى صـــــاحٍب عقبه هوى  
 

 
 تقيٍّ نقّي العرض من مســــــــــــــهن الّردى   

              
 ســــــــــــــرت خشــــــــــــــري اجلار ما هوب له انيف 

 
 

ــــه    ة صــــــــــــــــــديقي ومخلت ــــّ  صــــــــــــــبوٍر على زل
   

                  

ــــــدايف   ــــــا مــــــا هو ملن مّر ن ــــــل الغث  3قلي
 

 

جلك أن املرأة  ،بعيدا عن الوصف احلسي هلا، الفاضلةويشار إليها ابألخالق ، يغلب أن توصف املرأة الواقعية بصفات محيدة   
لذلك عندما ، 4"ومل تعْد آخر أو أخرى قصّية، أي نصفا متّمما، وتصري زوجا، تتحّول من أخرى بعيدة إىل جات فعلية"الواقعية 

، ه من اآلخرينمصابال حيب الشاعر عمري بن راشد االتيان بتذكري ه أو مواساته حىت يف ، ا من جات الرجلتصبح املرأة جزء
 :5حيث يقول ابن عفيشة يف رّد ه على أخيه من أمه الشاعر محيد بن خرابش املنصوري

 ليــــت النــــدمي محيــــد مــــا جــــا بعرضــــــــــــــتــــه   
              

ــــخــــاّليف  ــــت ــــي غـــــــافـــــــٍل ابل ــــل ظ ال  وال وقــــّ
 

 
ه إىل ســــــــــــــّجيـــــت يفرح بغفليت   ري إنـــــّ  أخ 

            
قْي ابلتجرّايف   وال ميحن القلـــــــب الشــــــــــــــّ

 
 

 صــــديقي خيلي ج كر من عصــــر ه انقضــــى   
         

 6ترى ك ثر لطم اخلشــــــــــــــم خطٍر ابلرعــايف 
 

 

، اءت جاات ال آخربل بسبب أهنا ج، زهاو ليس بسبب اآلالم اليت يود الشاعر جتا، فالشاعر مل يرغب ابإلتيان بذكرى زوجته   
 منه.واملرأة عندما تكون جاات معروفة يف اجملتمع ال جيوز االقرتاب 
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لنسق الظاهر على وإن دّل ا، كان متنوعا يف الظاهر واملضمر  املرأة يف شعر عمري ابن عفيشة حضورإىل أّن ، نصل يف النهاية    
ة عمدت إىل وأن الثقاف، وجكورة الرجلتتوافق مع السلطة األبوية ، إال أن النسق الظاهر أضمر أنساقا تخفية، االحتفاء هبا 

زية اليت منحت هلا وأن املرك، حضورها غيااب يف الشعرحىت كان ، ة لصاحل جكورة الرجلوملغا، بدو ضعيفةط صورة املرأة لتتنمي
لشعر جاءت كما أن املرأة يف ا،  رغم ما حياول توضيحه النسق الظاهر من االحتفاء هبا، شعرا مل تكن تبتعد عن كوهنا معىن 

ا ، وعندمبل و جزءا مهما من جات الرجل، جاءت جاات ، الراثء عدا يف شعر  ، آخر مقابل جات الشاعر يف أغلب حضورها
 ج،ماهية مع سلطتها الذكورية/ الزو النظر على أهنا آخر، بل هي مت -يف تقديري –تكون املرأة جزءا من الذات ، ال جيب 

 وخاضعة ملركزية سلطة اجملتمع.
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  اخلامتة  

لشعر حول ما مّت طرحه من أسئلة حبثية حول موضوع حضور القبيلة واملرأة يف ا النتائجنصل إىل جمموعة من ، دراسةيف هناية ال   
ذ ه ه جاءتوقد، كما نصل إىل مالحظات حول مضمرات هذا احلضور يف شعر عمري بن راشد العفيشة،  القطريالنبطي 

 املالحظات على النحو التايل:

بنّي لنا أن مسمى وقد ت، وأصل املسمى وأصل النشأة والعالقات مع الشعر اجلاهلي، الشعر النبطي يف التمهيد راجعنا مفهوم   
وأن من أطلقه مجاعة  ،ألنه غري فصيح، ولكن التوضيح األشهر هو نبطي مبعىن اللحن يف اللغة، حولهالباحثون نبطي اختلف 

وأن أصل نشأة الشعر  ،واشتهر على غري ه من املسميات األخرى، اّك هذا املسمى فيهوفقد س  ، من املتعلمني يف اجلزيرة العربية
ود بداايت النماجج وتع، النبطي جاءت مع حتوالت اللغة من مستوى الفصيح إىل مستوى العامي مع هناية القرن الرابع اهلجري

م نصوص من فأقد، ت التحولإال اننا نعدم النماجج األوىل لبدااي، للشعر النبطي مع جكر ابن خلدون لنماجج متنوعة ملحونة
عر شاجلزيرة العربية خاصة ترجع إىل القرن السابع اهلجري مع وموجج أيب محزة العامري. أما عن أصل عالقة الشعر النبطي ابل

قايف ومنها ما هو مكاين وث، بل هي عالقة متعددة منها ما هو لساين اديب، كثر من عالقة شعر بشعرفالعالقة أ، اجلاهلي
  واترخيي.

 :هي ،صلنا إىل أن مصادر الشعر جاءت على نوعني مصادر أوليةو وت، عرضنا للشعر النبطي يف قطر، األول يف الفصل   
جاءت وسائل اإلعالم املختلفة لتؤدي مهمة حفظ القصيدة فكان مصادر حديثة، حني مث ، املخطوطات ورواية الرواة الشفهية

نبطية إلضافة إىل دور الصفحات الشعبية واجملالت اليت شهدت حتوالت القصيدة الهلا دور ابرز يف حفظ الشعر صوات وصورة واب
وع كما وقفنا عند عرض مالمح القصيدة النبطية على مالمح القصيدة التقليدية واليت امتازت بتن،  يف مراحل التحضر وتغرياهتا

وى املوضوعات  وعلى مست، الردايت/ املساجالتو ، فعلى مستوى البناء كانت هناك العرائس واأللفية، يف البناء واملوضوعات
، ومعاانة الغوص ،ة مثل صيد الصقورإىل جانب املواضيع احلياتي، كانت أغراض الشعر املشهورة متواجدة يف القصيدة النبطية

ضيع قومية اوالحظنا التنوع الذي طرأ يف البناء واملواضيع مع مرحلة التحضر ودخول مو ، ومعاانة شركات النفط عند العمل هبا
يدة بعد التحضر والحظنا أن القص وحنومها.، ومناسبات انعقاد جملس التعاون، ومواضيع املناسبات مثل عيد االستقالل، وسياسية

 عن مشاعر الذات فجاءت تعرب ،ولكن القصيدة النبطية مل تعد كما كانت، هنا مل تستمرأإال ، مرت بتجربة قصيدة الشعر احلر
وبدأت املرأة  .ت والبحر اهلاليلجوع إىل الردايّ والحظنا ظاهرة نكوص عند بعض الشعراء للر ، التقليديةوختلت عن املواضيع 

الشاعرة تربز امسها الصريح مع األلفية الثانية بعدما كانت تستخدم االسم املستعار يف مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
 العشرين.
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على مفاهيم هي  تز القبيلة ركّ  حضور إىل أنعند ابن عفيشة  عرضنا حلضور القبيلة واملرأةالثاين: توصلنا عند يف الفصل    
كما ،  تاجومحاية اجلار ومساعدة احمل، الكرم :مثل وركز احلضور على قيم القبيلة، اتاالنتماء مبعناها العام ومن ضمنها التحالف

وقوة السلم حيث  ،قوة احلربية حيث املعركة والبطولة وشجاعة الفرسانال، جاءت على مستويني يف القوة وأهنا، تناولنا قوة القبيلة
وهي حتمل مدلوالت على قوة جانب القبيلة. وخلصنا إىل أن العناصر القبيلة قد أتثر واصطدمت ، الدخالة والصفح واحلماية

 ،ة اجلديدةستحقار القيم املدنيوا، فكان خطاب القبيلة قد جاء حيمل األمل والتأسي على األايم السابقة من جهة ،ابلتحضر
ن صفات قه ملقبلي حاول احملافظة على تلك الثقافة وقيمها مما حاول إلصااوأن الشاعر ، مثل املال ومجعه من جهة أخرى

ه، ب ملمدوحه من جهة اثلثة، أما حضور املرأة فقد جاء يف ثالث صور، صورة املرأة الواقعية، واملرأة احملبوبة، واملرأة كوهنا مشبها
  الشعراء،إىل أن تكون موضوعا للقصيدة كاملة، وردية بني يف موضوع املرأة الواقعية  وقد تنوع حضور املرأة بني إشارات بسيطة،

وتوصلنا أن املرأة احملبوبة أخذت حيزا يف شعر عمري بن راشد فهي امرأة النسق الشعري، أما املرأة يف موضوع املرأة احملبوبة. 
 أة ومنعتها.ار ، والقصيدة ، وقد تركز وجه الشبه لديه على مجال املر الدّظف الشاعر وجه الشبه بني املرأة وبني مشبها به، فقد و 

إج   ،فجاءت أهم املالحظات حول مضمرات حضور القبيلة واملرأة عند ابن عفيشة على النحو التايل، الثالث أما الفصل   
لسلم مضمرة يف صورة فربزت صورة ا، والسلم يف خطاب القبلية يف الشعر النبطيكشفت الثنائيات الضدية عن ثنائية احلرب 
كد على ومن خالل بعض اخلطاابت اليت تؤ ، ورفض احلرب، واألمساء القبيحة، احلرب من خالل متثل الصورة البشعة للحرب

ني أن اآلخر مل يكن فتب، ة الشعريكما عرضنا إىل صورة اآلخر للتعرف على األان القبلية يف خطاب ابن عفيش  .السلم صراحة
ومقدرة وحمرتفة  ،فالنوع اآلخر الكفء وجاءت األان فخورة ومتعالية بذاهتا من جهة، واحدا عند ابن عفيشة بل كان ثالثة أنواع

لية متعالية لقبان اوهذا اآلخر جاءت األ ،والضعيف أما اآلخر الثاين فكان اآلخر الدون، لآلخر ألنه ميثل هلا وجه معاانهتا أيضا
، خر السلطةان اآلفك ،أما آخر اآلخر، نتيجة اعتدادها الثقايف بقيمها وعدم اعرتافها بقيم اآلخر ؛عليه علوا كبريا ومستحقرة له

حرتام وتقدير كشفت عن ا  اإللزامية فاملعاملة الرأسية، مرة أخرى قيةأفومعاملة  ،ن الشاعر تعامل معه معاملة رأسية مرةأوتبني 
حماولة احلصول و ، ومع هذا وصفته بصفات قبلية من خالل ومذجة صورة اآلخر السلطة / احلاكم، السلطة احلاكمة لسلطة اآلخر

 ة يف املاضي.يالسلطة بدور األان القبل توازي سلطة اآلخر،من خالل تذكريومعاملة أفقية  .على عطاءات تلك السلطة ومنحها
ة الرأسية املنعكسة، فكانت تتواجد يف القصيدة احلجاجية عند ابن عفيشة، حيث برزت القبيلة هي األهم للدفاع أما العالق

 وهي من الصور القليلة. عنها.

فحضور املرأة ال يكشف عن فعالية ومركزية هلا كما تظهر أشعار ، أما مضمرات حضور املرأة فكشف عن أنساق مضمرة   
كما ينمط صورة ،  اءوعمومية األمس، عرب حسية اجلسد غييب املرأة فالشاعر يعمد إىل ت، يااب ومفعوليةبل خيفي وراء ه غ، الغزل

عن أنساق  اأيض و كشف حضور املرأةاملرأة يف الكيد واإلغواء، ومينحها بطولة مزيفة ميداهنا العشق، حيث جيعلها مركزا ،
حذير ه التتخطاابيف ، جعلت الشاعر يطلب احلب والعشق يف خطابمضمرة قلقة حول سلطة الذكور واخلوف من تعطيلها 

ها كما مل يقبل الشاعر/ الرجل ابلتحوالت بعد التحضر اليت انلت من العشق مرات ، ومرات أخرى يعلن توبته من هذا احلّب،



174 

 

تمع، إاي ه ثقافة اجمل اخالل تسليط سلطته األبوية اليت مينحهفانتقدها الشاعر من ،املرأة مثل تغري املالبس واخلروج من البيت
 موظفا اجلملة الثقافية.

بية سواء على مستوى الدراسة اللغوية أو األد ،بكرا للدراسة والبحث حقال أن الشعر النبطي ال يزال، وختاما ميكن القول    
ني دراسة متابعة صورة للباحثكما ميكن ،  أو غريها يف اجملاالت التخصصية األخرى مثل االجتماع والتاريخ، أو النقدية أو الثقافية

كما أن ميدان  ،وما بعدها للتأكد من بقاء النسق أو حتوالته ،القبيلة أو املرأة عند شعراء مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين
حول جتديد  د كذلك دراساتومل توج، الشعر النبطي يف قطر مل يقف على تقدمي دراسات حول املرأة الشاعرة وشعرها نبطيا

 فاجملال يف الشعر النبطي القطري ال يزال بكرا مادة وسؤاال ومنهجا.  .وغريها، لقصيدة النبطيةا
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 العربية  راجعامل اثنيا:

 الدواوين:-أ 

 م 3.2114الكويت.ط..بالتينيوم بوك. الكويت .ملهمة جكراييت :محد، الربيدي 
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 م1922. 2الدوحة. قطر ط .مؤسسة العهد .ديوان ماجد بن صاحل اخلليفي :"مجع"الرمحن عبد، اخلليفي 
 م1992.قطر. د.ط .صدى احلرمان: ديوان رحلة أايمي. د.ن. الدوحة 
 مطبوعات وزارة اإلعالم والثقافة. د. ط. 3هللا بن سعد املهندي امللقب ابلشاعر.ج : ديوان الشاعر عبد"حتقيق"جاسم، صفر.

 .م1992
 2ط .قطر .أخرى نبطية. مطابع قطر الوطنية. الدوحة شيخ قاسم بن حممد آل اثين وقصائد: ديوان ال"حتقيق"عبدالبديع، صقر .

 هـ1329
 مجع وتدوين"محد ، الفرحان" : 

 م 1922. 1. وزارة اإلعالم. قطر. ط1هللا بن سعد املهندي امللقب ابلشاعر.ج عبد ديوان الشاعر -
 م.1992د.ط  .قطر .الدوحة .مكتبة اجلامعة .ديوان الفيحاين -

 مجع وحتقيق"علي ، الفياض" : 

 م1.1922دار املوسوعة القطرية للنشر والتوزيع.ط .ديوان اخلليفي للشاعر القطري إبراهيم بن حممد اخلليفي -
 م1922. 1قطر. ط .. مطابع قطر الوطنية. الدوحة1ج .آللئ قطرية -
 م1922. 1. مطابع مؤسسة العهد. الدوحة. قطر. ط2آللئ قطرية. ج -
 م1922. 1ط .قطر .مطابع مؤسسة العهد. الدوحة.3آللئ قطرية. ج -
 م.1992. 2ديوان راشد بن سعد الكواري. دار املوسوعةالقطرية.ط -
 م1992. 1قطر. ط .الدوحة .. دار الثقافة4آللئ قطرية. ج -
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 م.2112. 1وزارة الثقافة والفنون والرتاث. قطر. ط .ديوان ابن دهلم -
 

 قطر. .اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث. الدوحة .بدائع الشعر الشعيب القطري :"مجع وإعداد"علي ، املناعي .علي، الفياض
 م 2113. 1ط

 م2114. 1قطر. ط.العقد املنظوم من أشعار حممد بن اسلوم. مطابع إسباير. الدوحة : ديوان"مجع وحتقيق"حممد ، الكبيسي. 
 د.ط                                  .فهد: تراث السريك. د.ن، املرسل 
 م1922.قطر. د.ط.الدوحة .جابر: ديوان املري. مطابع الدوحة احلديثة، املري 
 م2112 .2ط .الكويت .الكويت .مسا للنشر والتوزيعدار .ديوان حممد بن فطيس املري :حممد، املري 
 م.1929قطر. د.ط. .مطابع قطر الوطنية. الدوحة .حممد: زمان الصمت ديوان الشاعر حممد األسود املري، املري 
 م1929 .الدوحة. قطر. د.ط .. مطابع قطر الوطنية1ج .منصور: الشبح األقصى ديوان الشاعر منصور بن حوابن املري، املري 
 حتقيق حممد ."م1929-1229"وجمموعة من شعراء البودهيم ، "بودهيم": ديوان عبدهللا بن غامن املالكي "مجع وتدوين"علي، املناعي

 م1922. 1قطر. ط.الكواري. مركز الرتاث الشعيب. الدوحة
 م2113. 1قطر. ط .د.ن. الدوحة.الغوص على الدرر عند شعراء قطر:علي، آل انصر 
 2113. 2قطر. ط.. مطابع الدوحة احلديثة احملدودة. الدوحة1وان النصر.جعبدهللا: دي، النصر 
 مجع وتدوين"محد، النعيمي" : 

   ديوان ابن فرحان. األشعار الكاملة للشاعر حسن بن محد الفرحان النعيمي. مطابع الدوحة احلديثة. حتقيق عبدهللا خليفة.  -
 م 2.2007الدوحة. قطر. ط

ية. الدوحة. مطابع قطر الوطن.بستان الشعر. تختارات من قصائد الشعر النبطي العامي لبعض من كبار شعراء قطر وغريهم  -
 م1923د.ط.  قطر.   

 م1929. 1قطر. ط.الدوحة .ديوان آهات حترتق. املطبعة األهلية :فاحل، اهلاجري 

 الكتب العربية -ب

 "أ  "

 م2119. 1. دار الساقي. بريوت. لبنان. ط1حممد آل اثين السرية الشخصية ج عبد العزيز: الشيخ قاسم بن، إبراهيم 
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 م2113. 1العبيكان للطباعة. الرايض. السعودية.ط، ابن خلدون
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 هـ 1412. 2مطابع الفرزدق. الرايض. السعودية. ط.األدب الشعيب يف جزيرة العرب :عبدهللا، مخيس 
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 الشيماء: من بنيات املماثلة إىل أوماط املغايرة. دراسة ثقافية ألنساق البداوة واحلضارة يف الشعر العريب.متوز للنشروالتوزيع. ، عايش
 م2119. 1دمشق. سوراي.ط

 م2113. 3قطر.ط :الدوحة، احلديثةمطابع رينودا ، "1942-1914 "يوسف: العالقات القطرية الربيطانية ، العبدهللا 
 م1924. 1ط .الكويت .عبدهللا: دراسات يف الشعر الكوييت. مؤسسة اخلليج للطباعة والنشر، العتييب 
 م2112. 1ط .األردن .األهلية للنشر. عمان، متثيالت النسق يف الشعر اجلاهلي، يوسف: النقد النسقي، عليمات 
 م2112. 1ط.الكويت.الكويت.مكتبة آفاق .اهليالشعر النبطي ابلشعر اجلعالقات ، النخلة واجلمل :مرسل، العجمي 
 م1999. 1ط .الكويت.دار العودة بريوت. لبنان. شركة كاظمة .التحديث يف اجملتمع القطري املعاصر :جهينة، العيسى 
 م2114. 1بريوت. لبنان. طدراسة يف نص املفضليات. املؤسسة العربية للدراسات والنشر. ، حممود: الشعر سردا، العشريي 

 

 

 "غ  "   

 مطبوعات وزارة اإلعالم والثقافة. 1وبعض األشكال الثقافية املصاحبة يف جمتمع الغوص. ج، كلثم: االحتفاالت اجلماعية،  الغامن .
 م.1994. 1قطر. ط.الدوحة
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 عبدهللا، الغذامي:  
 م2112سنة  .4. طبريوت لبنان .الدار البيضاء املغرب .الثقايفاملركز ، النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية العربية -
 م.2119. 1أو هوايت ما بعد احلداثة. املركز العريب الثقايف. بريوت. لبنان. ط، القبيلة والقبائلية  -
 م2114. 4مقارابت حول املرأة واجلسد واللغة. املركز الثقايف العريب. الدار البيضاء. املغرب. ط، ثقافة الوهم  -

 

 "ف  "   

 م1923جات السالسل. الكويت. الكويت. .ديوان عبدهللا الفرج :خالد، الفرج ، 
 وأغراضه. اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث.، وأوزانه، وأنواعه وأحلانه، محد: دراسة يف الشعر النبطي تطور ه، الفرحان 

 م2119. 1الدوحة.قطر.ط
 شبيب: ، علي. املناعي، الفياض 

 .م2112.  1قطر. ط .شعراء قطر. كتارا. الدوحةروائع  -
ديوانه. اجمللس الوطين للثقافة  -شعر ه –. حياته 1939-1919الفيحاين حممد بن جاسم بن حممد بن عبدالوهاب  -

 م 2.2119ط.قطر.والفنون والرتاث. الدوحة
 م.2119. 1قطر.ط.صاحل بن سلطان الكواري. كتارا. الدوحة، شاعر مسيسمة -
 قطر...كتارا. الدوحة"مل ينشر بعد، تخطوط "م 1941م حىت 1911من  1ج.وشخصيات قطريةأعالم   -

 "ق  "   

 م2112. 1األردن. ط .دار غيداء. عمان .فاضل: جدلية الذات واآلخر يف الشعر األموي دراسة نصية، القعود. 

 "ك  "   

 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر. بريوت. لبنان. طصورة السود يف املتخيل العريب الوسيط. ، اندر: متثيالت اآلخر، كاظم .
 م2114

 هـ1421. 2.مكتبة املعارف. الطائف. السعودية.ط14حممد: األزهار النادية من أشعار البادية.ج، كمال 
 م2112. 1ط.قطر، الدوحة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث، دليل املؤلفني القطريني :حممد، الكواري 

 "م  "   

 2113. 4ط .لبنان .بريوت .يف نظرية االدب املؤسسة العربية للدراسات والنشر :شكري، ماضي. 
 ----- ،م2112اصدار اجمللس الوطين للثقافة والفنون والرتاث. الدوحة. قطر. د.ط ، تختارات من قصائد ابن عفيشة 



112 

 

 "ن  "   

 م1922. 2لبنان. طمنشورات اقرأ. بريوت. ، حسني: الشعر الشعيب العريب، نصار 
 م2112عّمان األردن. د.ط. ، دار الضياء، أمحد: القبيلة يف الشعر اجلاهلي، النعيمي 
 املؤسس القائد اإلنسان وقفات مشرفة من فصائد الشيخ جاسم بن حممد آل اثين.جريدة الشرق  :"مجع وإعداد"محد ، النعيمي

 د.ط. د.ت. .قطر .الدوحة .القطرية
 م1992القاهرة: مصر.د.ط  .احلضارة والتحضر دراسة أساسية لعلم االجتماع احلضري. دار املعرفةعبداملنعم: ، نور 

 "ه  "   

 م 2112 .د.ط.مطبعة الراين. الدوحة. قطر.إصدارات جملة الراين .: قطر يف عيون الشعراء"مجع وإعداد"راشد، اهلاجري 
 حممد: ، اهلاجري 

 . دار السياسة. الكويت. الكويت. د.ط. د.ت.1اجلزيرة العربية.جديوان شعراء من  -               

 م1442. د.ن. د.ط. 1شعراء، وفرسان من الصحراء. ج -               

 "ي  "   

 م 2112، 1ط ، لبنان، بريوت، منشورات االختالف، زهري: احلرب مقاربة فلسفية  سياسية، اليعكويب 
 استبداد الثقافة ووعي القارىء بتحوالت املعىن. عامل الكتب احلديثة. إربد. ، الثقافةوسؤال ، عبد الفتاح: قراءة النص، يوسف

 م2119. 1األردن. ط

 الكتب املرتمجة:اثلثا:

  .إدجار، اندرو،سيدجويك،بيرت: موسوعة النظرية الثقافية املفاهيم واملصطلحات ،تر: هناء اجلوهري، املركز القومي للرتمجة. القاهرة
 م2114. 2مصر. ط

 املفاهيم واملصطلحات األنثروبولوجيا. تر: علياء شكري وآخرون. املركز القومي للرتمجة. ، شارلوت: موسوعة علم اإلنسان، مسيث
 م2119. 2القاهرة. مصر. ط

 تر: عبداحلليم النجار. املركز القومي للرتمجة. القاهرة. مصر. .العربية دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب :يوهان، فك
 م2114.طد.

 الشعر العريب وموججا. تر: الطاهر لبيب. مركز دراسات الوحدة العربية. بريوت. لبنان. ، الطاهر: سوسيولوجيا الغزل العريب، لبيب
 م2119. 1ط
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 م.2111. 2ط .األردن .رير. عماندار ج، تر: موسى راببعة، ريناته: دراسات يف شعرية القصيدة القصيدة اجلاهلية، ايكويب 

 :املعاجمرابعا:

 د.ط. د.ت، مصر، دار املعارف، حممد بن أيب بكر: تختار الصحاح، الرازي 
 م.1992. 1ابن منظور: لسان العرب.دار إحياء الرتاث العريب. بريوت. لبنان. ط 

 اجملالت والصحفخامسا:

 "تصفح إلكرتوين"الصحف -أ 

     جريدة اخلليج البحرينية 

م. 2119يناير 12.السبت جريدة اخلليج البحرينية. 14123ع .األكادميي إبراهيم عبدهللا غلومغفران: حوار مع الناقد ، النعيمي
 3اتريخ الدخول اجلمعة ، alkhaleej.com/14183/article/58983.html-http://www.akhbarالرابط: 
 م2119مارس

 .جريدة الراية القطرية 
 .2119إبريل 2.االثنني جريدة الراية القطريةوبداية أخرى" ، لولوة: " انصر بن عبدهللا انتهاء حقبة، املسند -

7c491a67f36c-bb1f-4ab1-6a90-http://www.raya.com/news/pages/04699cff  .
 2119، يناير، 12اتريخ الدخول: 

 9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/home/print/f6451603-:جريدة الراية القطرية -
197009da3a59-8c58-4071-0337-122741d17432/b33f716d  11اتريخ الدخول السبت 

 م2119فرباير 

م. 2112 سبتمرب 12" دور املرأة يف الرتاث الشعيب". الثالاثء  :الراية القطريةجريدة  -
-9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603

b633139bc3ad-8b12-479e-32bf-122741d17432/21f31f9e ، 2اتريخ الدخول االثنني 
 م2112فرباير 

 جريدة العرب: 
http://alarab.qa/story/288590/3- :جملة العرب القطرية على حمرك البحث تقرير

 %D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA ، فرباير  11اتريخ الدخول السبت
 م2119

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14183/article/58983.html
http://www.raya.com/news/pages/04699cff-6a90-4ab1-bb1f-7c491a67f36c
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b33f716d-0337-4071-8c58-197009da3a59
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b33f716d-0337-4071-8c58-197009da3a59
http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/21f31f9e-32bf-479e-8b12-b633139bc3ad
http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/21f31f9e-32bf-479e-8b12-b633139bc3ad
http://alarab.qa/story/288590/3-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://alarab.qa/story/288590/3-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://alarab.qa/story/288590/3-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA
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 جريدة القدس : 

 النسق الثقايف. املمارسة واملظاهر والتشخيص النقدي".رامي:" يف مفهوم ، أبو شهاب
http://www.alquds.co.uk/?p=561468 ،م      2119مارس   19اتريخ الدخول: األحد 

 جريدة الوطن القطرية 

:-ADFF-42D1-CED0-watan.com/viewnews.aspx?n=D0858A04-http://archive.al 

42DEBEDE950B&d=20130527  م2119فرباير  11اتريخ الدخول السبت 

 

 .جريدة اليوم السعودية 

، هـ1439مجادى األول  12.السبت 12299ع  مبارك: "الشعر املوازي وثيقة "جريدة اليوم السعودية.، الودعاين
-A2FB-4232-5975-watan.com/news.aspx?n=6E385D55-http://archive.al

D2BB94DD7393&d=20160313 ، 2112نوفمرب  9اتريخ الدخول االثنني 
 

 اجملالت-ب

 "االختيارات الشعرية"-1

 م2115. الدوحة. قطر. 125جملة بروق. ع 

 م2112. الدوحة. قطر. 115جملة بروق. ع 

 م 2112. مطابع الراين. الدوحة. قطر.47جملة الراين.ع

 م2112الراين. الدوحة. قطر. مطابع  112جملة الراين.ع 

 "املقاالت"-2

 51- 51ص ص 2112.يوليو115ع جملة بروق. ". العفيشة"املرأة يف رداّيت عمري بن راشد  :نورة، محد

 72، 72ص ص  م2117 .. يونيو122ع  جملة بروق. ."1الس نيّة يف الشعر النبطي القطري  " اجلهود :نورة، محد

 14، 12ص ص م2117.أغسطس 121. ع جملة بروق ".2يف الشعر النبطي"اجلهود الس نية نورة: ، محد

http://www.alquds.co.uk/?p=561468
http://archive.al-watan.com/viewnews.aspx?n=D0858A04-CED0-42D1-ADFF-42DEBEDE950B&d=20130527
http://archive.al-watan.com/viewnews.aspx?n=D0858A04-CED0-42D1-ADFF-42DEBEDE950B&d=20130527
http://archive.al-watan.com/news.aspx?n=6E385D55-5975-4232-A2FB-D2BB94DD7393&d=20160313
http://archive.al-watan.com/news.aspx?n=6E385D55-5975-4232-A2FB-D2BB94DD7393&d=20160313
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 الدورايت العلمية سادسا:

-144م.ص ص2112.  14. ع 7بغداد. مج جملة واسط للعلوم اإلنسانية، "" املرأة والسلطة قراءة يف املوروث النقديجابر: ، جرب
221 

-147ص م. ص 1441. سنة14. ع12مج  جممع اللغة العربية األردين. جملة "."الوجدان اجلمعي يف الشعر اجلاهلي: عبدالغين، زيتوين
212 

مركز 142. ع 11. مج جملة رسالة املشرق".جدلية حضور املرأة يف بناء القصيدة، الشعر اجلاهلي واإلسالمي أوموججاالسويدي، سالمة: " 
 221-154م ص ص2112الدراسات الشرقية. القاهرة. مصر. 

والرتاث.  . وزارة الثقافة والفنونجملة املأثورات الشعبية ". اجلهود السنية يف مجع املأثورات الشعبية القطريةعبد هللا: "، الفياض
 91-92ص ص م 2111.يوليو75الدوحة.قطرع

 21-2. ص.ص 11.مج1دمشق. ج.جملة جممع اللغة العربية والقيم يف وماجج من الشعر اجلاهلي"، "جدل العصبية القبليةعلي: ، عشا

م.ص 4808. 53.ع9ج . مجملة مركزدراسات الكوفة". لقيم البدوية يف شعر الغزل عند الشعراء العباسيني يف القرنني الرابع واخلامس اهلجرينيحافظ:"ا، صورياملن
 048، 060ص 

 الرسائل اجلامعية:سابعا:

 كلية   مصطفى درواش.رسالة ماجستري إبشراف ، سلوى: النسق الثقايف لألغراض الشعرية عند العرب، بوزرورة
 م2111اآلداب واللغات. جامعة مولود معمري. سنة 

 إبشراف د  ،دراسة حبسب النقد الثقايف رسالة دكتورا ه، سحر: جدلية األنساق املضمرة يف الشعر اجلاهلي، الشجريي
 "غري منشورة " م2112عبدهللا التميمي. جامعة القادسية

 لية دراسة حالة على اجملتمع القطري. رسالة ماجستري. ك، كيب الطبقيوالتحوالت يف الرت ، كلثم: التحضر،  الغامن
 م.1412جامعة عني مشس. إبشراف السيد احلسيين. .اآلداب

 الربامج التلفزيونيةاثمنا:

 قناة الراين ، م2112ديسمرب  3الشاعر جاسم حممد مهام.حلقة ، برانمج جزالة
فرباير  23اتريخ الدخول اخلميس  https://www.youtube.com/watch?v=pb1F8Fs6IF0.الفضائية
 م2119

https://www.youtube.com/watch?v=pb1F8Fs6IF0
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 قناة الراين الفضائية، م 2113يونيو  24حلقة .الشاعر جهز العتييب، برانمج جزالة. 
 https://www.youtube.com/watch?v=QyEBo01QtXY  فرباير  23اتريخ الدخول اخلميس

 م2119
 م.قناة الراين الفضائية2112مايو  23بتاريخ ، 39حلقة ، برانمج نوادر شعبية. 

https://www.youtube.com/watch?v=pqeFCs75rbU ،م2119فرباير 23اخلميس  :اتريخ الدخول 

 :احلوارات اتسعا:

 م2111مارس 1عرب تواصل الفيس بوك يف اتريخ السبت   حممد: حوار، الشاعر 
 م 2117فرباير  22يف اتريخ االحد ، حوار بواسطة الواتساب :سعد، الصواين 
 م2117مارس  12. يف اتريخ الثالاثء "الواتساب"علي: حوار أ جر ي عرب وسيلة ، الفياض 

 الشبكة العنكبوتية )الواب(:مواقع عاشرا:

  :جملة الراين 

اتريخ  /http://www.alrayyanmagazine.qa/awzan/Pages جملة الراينلقاء مع الشاعر خالد البوعنني.           
 م2119فرباير  23الدخول اخلميس 

 :جملس الشعر 

majles-http://www.katara.net/ar/Communities/poet.  2117فرباير  11اتريخ الدخول السبت 
 

 :مدونة رفة البيت 
عر ابن عفيشة". موقع إلكرتوين :نورة، محد  .رفة البيت :" ش ْعر املرأة يف ش 

post_28.html-http://rafatalbait.blogspot.qa/2015/12/blog 2117إبريل  2االثنني :اتريخ الدخول 
 

 :مدونة وسوم اإللكرتونية  

 :مدونة وسوم، " كتاب عيوب الشعر " مقال إلكرتوين :عبدهللا، السامل-
http://wosom.net/blog/2014/05/21/م2117فرباير  11اتريخ الدخول السبت ، الشعر-عيوب-كتاب 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QyEBo01QtXY
https://www.youtube.com/watch?v=pqeFCs75rbU
http://www.alrayyanmagazine.qa/awzan/Pages/
http://rafatalbait.blogspot.qa/2015/12/blog-post_28.html
http://wosom.net/blog/2014/05/21/كتاب-عيوب-الشعر
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 موقع وكالة أنباءالشعر 

 .موقع وكالة أنباء الشعر." الساحة الشعبية القطرية" -
http://alapn.com/ar/news.php?cat=11&id=2376.  2117فرباير  11اتريخ الدخول االثنني 

 :موقع وكالة أنباء الشعر .لقاء مع الشاعر جهز العتييب -
http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=2228 م2117فرباير  21اخلميس :اتريخ الدخول 

 

 

 

http://alapn.com/ar/news.php?cat=11&id=2376
http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=2228

