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  » منوذجاً العصر اجلاهلي «  العريب  واالدب  القرآن  يف االبل
 

  ١  معروف حييي
  

 السََّماِء یوِالَ) ١٧(ْ َ ُخِلقَت  االبل كَْيف یَ ِالَ أَفَال َيْنظُُرون «  الغاشية  سورة  من  االيات ُ أتلو هذه بينما كنت
 ما  خطر ببايل» )....٢٠(ْ َ ُسِطَحت ِ كَْيف  االَْرض یوِالَ) ١٩(ْ َبتَ ُنِص ِ كَْيف  الْجَِبالیوِالَ) ١٨(ْ َ ُرِفَعت كَْيف

   يف  علماء املعاين  ذهب ؟ علماً بأنه  الالّهنائّية  مساواته  ربنا قبل  ذَكََره  الذي  هذا املخلوق  يف هو السر الكاِمن
   اخلربّية  يف  عند احتاد اجلملتني  بالواو ويقعی أخر ٍ علي ُ مجلة َ عطف الوصل«ّ   أنی ال  الوصل مواضع

   بني  فما هو االرتباط  والبيان  النسج  حيث  من  متناسقة  البينات  آياته َّ وعال أنزل جل َّ أنه  الشك»  واالنشائية
   نصبها وباالرض  يف  رفعها، وباجلبال  خلقتها بالسماء يف  يف  االبل  أردف ، انه ؟ أجل  والسماء واالرض االبل
   يف  تعترب غاية  السماء اليتی صعد ال ، مث  االرض  عن  تعترب خلقاً أرضياً ارتفعت  اليت  بسطها، فبدأ باالبل يف

  ، فهناك  االرض  سطح ی ال  نزل ، مث  االبل  السماء وفوق  دون  هي  اليت  اجلبالی، وعاد ال والسمك االرتفاع 
 اخلالق   جيد عظمة  الكرمية  لآليات فاملتأمل.   حكمتهی وتتجل للّه ا  اختالفها تظهر قدرة ، ويف صعود وهبوط

 الصحراء   هلا بأهنا سفينة  االنسان  معرفة  فرغم  سائر احليوانات  عن  واختالفه  االبل  جسم  تكوين  يف وابداعه 
   السفر من  ويف ويل ط  وجودها منذ زمن  اال أهنا أثبتت  الصحراء القاسية  وحتملها لظروف لقوهتا الكبرية

   ما كشفه  أن ی نر وسوف.   والوبر واجللد واحلليب  اللحم  والنتاجها الكبري من  آخر وللحراثةی ال مكان
 ما   بني  قد خصها، من  اللَّه  أن  السر يف  يفسر لنا بعض  االبل  خلق  يف  املذهلة  احلقائق  بعض حديثاً عن العلم 

   من  االبل  اعجاز خلق  أوجه  بعض ی ال  املقال  أُشَري يف  هذا املنطلق فِمن.  بالذكر  خملوقاته  من ال ُيحصي
 الظهار ما فيها   االبل  خصائص  الكثري من  عن  الكشف  علماء االحياء يف  من  جهود الباحثني  عرض خالل
 القصائد اجلاهلية   يف ، خاصة لعريب ا  االدب  أثر كبري يف ّ لالبل ومبا ان.   وأسرار أودعها اللَّه  غوامض من

   يف  تصوير االبل  من  خمتلفة  جئنا بنماذج  فلذلك  الشعراء اجلاهليني  معلقات  يف  رائعة كصور شعرية 
   للبحث ختاماً استنتاج.   املفردات  خلق  ودورها يف  العربية  االمثال  يف  االبل ی أشَري ال بعد ذلك.  املعلقات
  .  العاملني  رب واحلمد هللا

  
  .، الشعر اجلاهلي ، املعلقات  العريب ، االدب ، القرآن االبل: الكلمات الرئيسة

  ــــــــــــــ
    كرمانشاه  يف  رازي  استاذ مساعد جبامعة.١
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َ  أَفَال َيْنظُُرون:   الغاشية  سورة  من  االيات ُ أتلو هذه بينما كنت
) ١٨(ْ َ ُرِفَعت  السََّماِء كَْيفیوِالَ) ١٧(ْ َ ُخِلقَت ِ كَْيف  االبِلیِالَ
َ  ِ كَْيف  االَْرض یوِالَ) ١٩(ْ َ ُنِصَبت ِ كَْيف  الْجَِبالیوِالَ

 هذا  ٌ يف  يوجد سرٌّ كاِمن  أنه َخطََر ببايل).... ٢٠(ْ ُسِطَحت
   مساواته  قبل-   ْ قدرُته  جلَّت-  ربنا   ذَكََره  الذي  العظيم املخلوق
   النجوم  من  جند املليارت  جمردة  ننظر اليها بعني  ان  اليت الالّهنائّية

 یُ عدداً ما الحيص  تستوعب  حيث  جمرَّاهتا البعيدة  يف والكواكب
   رغم  االن ی الينا ضوءها حت َيصل  مل   اليت والكواكب َ النجوم  ِمن

 أتذكر .  الثانية  كيلومتر يف  ألف  ثالمثائة  يعين  النور الفائقة سرعة
   قريبة ً مضيئة  جنمة  ظلماء شاهدت  ليلة  ويف  سنوات  مخس قبل
   ملعرفتها فأجابين  النجوم  أساتذة  بعض  عن  الثريا فسألت ِمن

  َ ضوُءها قبل  َخَسف َّ الُبْعِد حيث ٌ عنا كل ٌ بعيدة قائالً بأهنا جنمة
ي اهللا عليه و صل (  االكرم  الّرسول  زمن  يعين  سنة ٍ وأربعمائة ألف
هذا .  ن الينا االَ  يصل-    الّنور الفائقة  سرعة  رغم-   ولكنه)  أله

جواهر ( ّ  أن ی ال  الوصل  مواضع  يف  علماء املعاين وقد ذهب
  یٍ عل ُ مجلة َ عطف الوصل«) ٢٠٧  ، ص ، أمحد اهلامشي البالغة
»  نشائية واال  اخلربية  يف  عند احتاد اجلملتني  بالواو ويقع یأخر

  فالشك. »ِ ِ املتناسبَتْين اجلملَتْين بني  «  الوصل  يقع ی أخر وبعبارة
   النسج  حيث  من  متناسقة  البينات  آياته  أنزل ی وتعال  تبارك أنَّه

   اللَّه  هو أن  املتناسبتني  اجلملتني   هاتني  يف فالسّر املكنون.  والبيان
   يف  رفعها، وباجلبال السماء يف خلقتها ب  يف  االبل  أردفیتعال

 تعترب خلقاً أرضياً   اليت  بسطها، فبدأ باالبل  يف نصبها وباالرض
   يف  تعترب غاية  السماء اليت ی صعد ال ، مث  االرض  عن ارتفعت
 السماء   دون  هي  اليت  اجلبالی، وعاد ال  والسمك االرتفاع
،   صعود وهبوط   فهناك،  االرض  سطح  ايل  نزل ، مث  االبل وفوق
 بينها   اجلمع ويف.   حكمتهی وتتجل  اللّه  اختالفها تظهر قدرة ويف

   تعايل  اللّه  خلقة ی عل  واحاطة  للمعرفة  توسيع للنظر اليها متوالية
   السموات  عظمة  ندرك ، حنن أجل.  والسماء  االرض يف

ّ   جل-  منا   ملاذا طلب  هبا ولكن  وما يتعلق  واجلبال واالرض
   هذا املخلوق  يف ؟ فما هو السرُّ الكامن االبل  ی النظر ال-   جالله
 قوهتا  ی، فاهنا عل  عجيب  هو أهنا خلق ؟ رمبا اجلواب العجيب

 الصغري يأخذ   الصيب  انی حت  تكوينها ذلول وضخامتها وضالعة
  ی عل  وهي  بتسخري اهللا  شاء فتنقاد له  هبا حيث بزمامها فيذهب

، مرعاها ميسر، وكلفتها   التكاليف  نفعها وخدمتها قليلة عظم
   احلسن ، حممد بن تفسري القرآن  يف التبيان:  راجع. ( ضئيلة

وقد )   الغاشية ، سورة  قصري العاملي  أمحد حبيب  حتقيق الطوسي
  بعض «  أن  تفسريه  يف  الشريازي  ناصر مكارم  اهللا ذكر آية
 عليها   فال ُيركب  حلومها وألباهنا كالبقرة د من يستفا احليوانات

 حلومها أو   عليها فاليستفاد من  ُيركب  أو الفيل وبعضها كالبغل
،  تفسري منونه(» ما ذكرنا  يستفاد منها جلميع   االبل ألباهنا ولكن

   بني  تفردها من  هلا خصائص  ان مث) ٤٢٨  ، ص٢٦  ج
  تكلمت«:   تفسريه  يف غوي الب قال.   كما سيأيت احليوانات
  ، فقال  سائر احليوانات  بني  من  االبل  ختصيص   وجه احلكماء يف

ألهنا :   الكليب وقال.  منها  أعظم  قط  يروا هبيمة  مل ألهنم:  مقاتل
  ، وقيل  اآلية  هذه  عن  احلسن وسئل.   باركة  حبملها وهي تنهض
   بعيدة  فالعرب أما الفيل:  ال، فق   األعجوبة  يف  أعظم الفيل:  له

 حلمها   ظهرها واليؤكل  ال يركب  هو ال خري فيه مث. العهد هبا
،  تفسري البغوي(»   للعرب  أعز مال  درها، واالبل وال حيلب

 أيضاً   الكبري للشوكاين  تفسري فتح و قد ورد يف).   الغاشية سورة
   ذوات هنا من أل  االبل امنا خص:  العالء  أبو عمرو بن قال«

 ال   األربع  ذوات ، وغريمها من  عليها احلموله  فتحمل  تربك األربع
   بذلك  ليدل  خلقه  عظيماً من فأراهم.   اال وهو قائم  عليه حيمل
   .)  الغاشية ، سورة  الكبري الشوكاين تفسري فتح (  توحيدهیعل

 -  یال وتع  سبحانه  اللَّه  خيص  الكرمية  اآليات  هذه ففي
ِ خلِقها  كيفية  النظَر يف  ، وجيعل  احلية  خملوقاته  بني  من االبل
   اجلبال  ونصب  السموات  رفع  كيفية  يف  التأمل َ من أسبق

   يف  النظر والتأمل  يكون  أن ی، ويدعو ال  االرض وتسطيح
   اخلالق  بقدرة  اخلالص  االميان ی مدخالً ال  املخلوقات هذه
) عليه السالم (  صاحل  النيب   ناقة كما رأيناها يف.  عه صن وبديع

   أهنا كانت  فرغم  اجلبل  من  ناقة   هلم  لُيخرج عندما طلبوا منه
   ربُُّهم َ َعلَيهم َعقَُروها فََدْمَدم «  لكنهم  عظمية معجزة
  .)٩١  الشمس(»  فََسوَّاها بِذَْنبِهِم
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   العلم ، وقد كشف  اعجاز اخللق  فريد يف  منوذج فاالبل
   الذي  هذا املخلوق  حياة  يف  املذهلة  احلقائق  بعض  عن احلديث
  .  خملوقاته  منی ما ال حيص  بني  بالذكر من  اللَّه خصه

   نتعرف  عنها علينا أن  الكالم  نواصل  أن  وقبل  البداية ففي
كثر  أ لتفصيل: (  اللغوية  املعاجم  أمساءها مما جاء يف  بعضیعل
   وتقدمي ، شرح ، أبو منصور الثعاليب  وسر العربية  اللغة فقه: انظر
  .)٢٢٦-٢٢٧و ١٩٦  - ١٩٧  ،  ص  االيويب ياسني. د

 وال   جبمع  ليس  وقيل  اجلميع یُ عل ٌ واحٌد يقع  هو اسم: االبل
،   سيدة ، ابن املخصص(  اجلنس یّ عل  وامنا هو دال  مجع اسم
 االنشاء،   صناعة  يف  االعشي  ؛ صبح٧ - ١٢  ، ص٢ ج

  .)٣١- ٣٢   ،ص٢  ، ج القلقشندي
   وأَيانِق  وأَْينق  وأَْنُؤق  أَْنُوق ، واجلمع  االبل  من االنثي:  الناقة
  منظور، مادة ، ابن   العرب لسان. (  ونِياقات  ونَِياق  وأَْنَواق وُنوق

  .)» نوق«
   عن  حكي وقد  لُألنثي  الذكر ويكونیُ عل يقع: البعري
  . بعض

   أي  َبعريي  وَصَرَعْتين  َبعريي  لنب ُ من شربت:  العرب
  قال. ٌ ٌ وبِْعران ٌ، وأَباِعُر وأَباعُري وُبْعران  أَْبِعَرة ، واجلمع ناقيت
   َبعري، وأَباِعُر مجع ٌ مجع ٍ، وأَْبِعَرة  أَْبِعرة أَباِعُر مجع:   بري ابن

،  ، الدَِّمريي  الكربي  احليوان اةحي.( مجعاً لبعري ، وليس اجلمع
:   كتابه ّ يف السيوطي  الدين  وذكر جالل)  ١٨٧  ، ص١ ج

  ، فيما وقع  والثالثني  الثامن  النوع ، يف  القرآن  علوم  يف االتقان
   قوله جماهد يف ّ عن   الفريايب أخرج«:   العرب  بغري لغة فيه
 البعري  ان:   مقاتل وعن)  محار كيل ( أي) َ بعريٍ كَْيل ( تعايل
  .)»  بالعربانية  عليه  ما ُيحمل كل

،  ، وأَْجمال جِمال:   ومجعه َ االبل وهو الذَّكَر ِمن:  اجلََمل
) ١٠٤  ، ص  االعشي صبح:(  القلقشندي قال.  ، ومجاالت ومجالة
 ذكر  ی فجر  باللغات  عارف  يهودي  رجل  مع حضرت

   اجلمل  اسم  فان  أوجز اللغات لعربية ا  أن  ال شك فقال»  اجلمل«
   اجليم  ايل  الكاف  الواو وحولت  منه فسقط»  كومل « بالعربانية

  ، ص٢  ، ج  االعشي  ؛ صبح٧ -  ١٢ ، ص٢ ، ج املخصص(

   ألفاظ  غريب ؛ مفردات) مجل ( ، مادة  العرب ؛ لسان٣١-٣٢
  .)»مجل«  ّ،مادة ُ االصبهاين ، الراغب القرآن
  الَبكْر والَبكْرة:  منظور  ابن ، وقال  االبل  من یالفت: رالَبكْ
 أبكُر ی عل القلّة  يف   بِكار وقد جيمع  واجلمع  واجلارية  الغالم مبرتلة

  .)» مجل«  ، مادة  العرب لسان(
  .  االطالة  هبا اجتناباً من  نكتفيی أخر  مسميات ولالبل
   االدب  يف اناحليو: انظر(  االبل  اعجاز خلق  أوجه بعض
، عبد   العلمية  َشكر؛ االربعون  شاكر هادي ، تأليف العريب

   بتاريخ٩٥١٥ االحتاد العدد  احلميد حممود طهماز؛ جريدة
  )حممد مراد. ، د  والصحة  الطب  جمال  يف ، االبل٢٤/٧/٢٠٠١

   علماء االحياء يف  من  جهود الباحثني  عرض  اآلن ونواصل
   غوامض  خصائصها الظهار ما فيها من  من الكثري  عن الكشف
  :و أسرار
   تدخل  حبيث  طابقني  ذات  طويلة  برموش  اجلفون  تغطية- ١
وحينما .   والرمال ی القذ  عينيها من  فيحمي  االخري  يف الواحدة
   طويلة  عينيها حباجبيها وبأهداب  حتمي  الرملية  العواصف هتب

  .  احلارقة  الشمس هج الضوء وو  شدة حتد أيضاً من
   الكثري من  يف  املنخار املعروف  بدالً من ّ االنف  شق- ٢

فخياشيمها، .  فيها  الرمال  ال تتسرب  أنفها كي  فتغلق احليوانات
   رملية  عاصفة  فاذا هبت  خاصة  فيها عضالت  تتحكم املشقوقة
   وتغلقها لتمنع  اخلياشيم  هذه  بفتحات  تتحكم  أن استطاعت
  .  الرمال دخول
 الشعر   أن  قليلتا الربوز، فضالً عن  صغريتان  هلا أذنان- ٣

،   تذروها الرياح  اليت  ليقيهما الرمال  جانب  كل يكتنفهما من
   اذا ما هبت  بالرأس  االنثناء خلفاً وااللتصاق  عن وهلما القدرة
  .  الرملّية العواصف
   وشديدة  مشقوقة، فالعليا  الشفاه  أغرب  شفتاها من- ٤

  االعشاب  أكل   عن  الناتج  االمل  حتمل  تساعد يف احلساسية
 املاء، ومتر   كثري منی عل  حتتوي  اليت  الشوكية الصحراوية
 حلقها مزود بثنايا  سقف  فمها الن   تدمي  أن  دون االشواك
  .  الدوام ی فمها رطباً عل  جتعل كثرية
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 االقذاء ويساعدها   ارتفاعاً عن س يزيد الرأ  الطويل  العنق- ٥
   لتعد للرحيل  أو تناخ  للراحة  تربك وحني.   باالثقال  النهوض یعل

  ی عل  مسيك  جلد قوي  وسائد منی عل يعتمد جسمها الثقيل
 أهنا  ی كلكلها، حتی ثقلها عل  أرجلها، و ترتكزمبعظم مفاصل

  وهذه.  طحناً  طحنته نسانإ أو   حيوان  فوق  به لو جثمت
   فوق  اهنا هتيؤها لتربك ، حيث  اخلالق  معجزاتیالوسائد احد

سواها   كثرياً ما ال جتد  اليت  احلرارة  الشديدة  اخلشنة الرمال
  .  هبا وال يصيبها منها أذي مفترشاً هلا فال تبايل

   غليظ  جلد قوي  يغلفه  والذي  اللّين  ُخفّها االسفنجي- ٦
،   االرض  هبا فوق  عندما تدوس  تتسع لينة   عريضة  وسادة يضم
  ، وهو ما يصعب  نعومة  أكثر الرمال  السري فوق َّ تستطيع  ثَم ومن
   حتتفظ  اخلف  أنسجة ذلك فضالً عن .  سواها  دابة  أية علي

   بعضها، ميتصها الدم  حول  ملتفة  سالسل  شكل  املاء يف جبزيئات
  . السالسل   فتنفك والضرورة عند احلاجة 

 جلدها واكتساء جسمها   يف  الُغَدِد العرقّية  انعدام- ٧
  تتحمل  فهي   الشديدة  و احلرارة  الربودة بالَوَبرِ حيفظاهنا من

   هلا سنامني  اليت  واجلمال  درجة٧٠  ی ال  تصل  حرارة درجة
  وهناك.  الصفر  حتت  درجة٢٥    برودة  تتحمل  أن تستطيع

   من  احلرارة  يكتسب  اجلسم  الذكر، وهو أن أمر آخر يستحق
   ذلك  ودرجة  حرارته  درجة  بني  بقدر الفرق  به  احمليط الوسط
 جسمها ذكياً ومرنا   حرارة  جهاز ضبط  يكن ولو مل.  الوسط
   هجري الظهرية  حرارة  حرارهتا ودرجة  درجة  بني الفرق لكان 

   يصبح ر الصحراء احلارق هنا  يف٤١  یفرقاً كبرياً جيعلها ال
 ميتصها   اليت  احلرارة  كمية  تبعاً لذلك  ضئيالً وتقل هذا الفرق
   حتملی أقدر عل  يكون  الظمآن َّ اجلمل  أن وهذا يعين.  اجلسم
  .  الريان  اجلمل  من القيظ
   ظهره ی عل  كغم٢٠٠   حيمل  أن  البالغ  مبقدور اجلمل- ٨
 ٣٠ ی ال٢٥  ما بني  يقطع ، وأن ساعات ٨ و ٥   بني  تتراوح ملدة
  . يومياً كم

 أبداً مهما اشتد احلر أو   فال تلهث  الفم  من  التنفس  عدم- ٩
  . تبخر املاء  تتجنب  بذلك ، وهي استبد هبا العطش

   القحط  وموجات  اجلافة  املواسم  خالل  احلليب  انتاج-١٠
.  منها ير ضئيلة مقاد ی علی االخر  املواشي  يقتصر انتاج حني

   تتراوح  بنسبة  تسهم  أن  النوق  تستطيع  اجلفاف  فترات فخالل
   لبعض  التغذوية  املتحصالت من  املائة   يف١٠٠ و٥٠  بني

   االنسان  بني  العالقة  يف تأمالت (  الرعوية  احمللية اجملتمعات
؛  حوث للب ؛ املركز القومي  السيد اخلليفة فضل كمال . ؛ د واالبل
  .) م١٩٩٥  السودان
 غذاء   تشكّل  دهنية  أنسجة  من  ويتكون  السنام-١١

  نقارن  أن   آخر فيكفي  حيوان  أي  يفوق احتياطياً كبرياً للغاية
.   بالشحم  اململوءة  الضخمة  املشهور باليته  واخلروف  االبل بني
  يف   الدهن  من  كغم١١ زهاء   خيتزن  جند اخلروف  حني یفعل
   عشرة  املقدار بأكثر من  ذلك  ما يفوق ، جند أهنا ختتزن اليته

   تستفيد منها االبل ، بال شك)  كغم١٢٠ حنو أي ( أضعاف
و هلذا .   أكسيد الكربون  وثاين  ماء وطاقةیولتحويلها ال

  ولكن.   ماء تشربه  بدون  شهر ونصف  حوايل  تقضي  أن تستطيع
 وزهنا   وتفقدها الكثري من ها باهلزال الشديد تصيب آثار العطش

، »؟  سنامه  يف  سر اجلمل هل «٢٣، العدد   االمة جملة: انظر(
  .) م١٩٨٢؛ قطر  ؛الدوحة  الثانية ؛ السنة  القيس  يوسف توفيق
   قوي  وجهازها اهلضمي  أوجه  أربعة  معدهتا ذات-١٢
   عنفضالً.  الغذاء ء جبانب  شي  أي  هتضم  أن  تستطيع حبيث

   أهنا يف  يعين  واملاء بأكرب مقدار ممكن  املواد الغذائية  من االستفادة
  فقد يصل.  جسمها  ثلث  املاء ما يقارب  من  تشرب  دقائق١٠

  . لترا١٣٠ً  یهذا املقدار ال
   الرِّمال  ذرات  قوائمها ُيبعد جسَمها عن  ارتفاع-١٣
   بسيقاهنا الطويلة رمال ال ی السري عل وتستطيع.  حتتها املتحركة

   االغصان  الشجر لرتع ی أعلی ال ، والوصول وخفها العريض
 رقبتها   بفضل  االرض  عن  املبتعدة  االعشاب  والتقاط واالوراق
  . الطويلة
   يف  كما هو احلال  كروية  خاليا دمها احلمراء ليست-١٤

  وتصبح   تنفتح  حيث  الشكل  اهنا بيضاوية  بل سائر الثديات
  . تنفجر  أن  امتالئها باملاء دون  لدي كروية
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) c (  فيتامينات  من  فائقة  كمية ی عل  حليبها حيتوي-١٥
) الالكتوز (  سكر احلليب  من  قليلة وكمية) ٢B( و) ١B(و

  جريدة. (  واحلديد والكوليسترول  والكالسيوم  املشبع والدهن
   جمال  يف ، االبل٢٤/٧/٢٠٠١  ، بتاريخ٩٥١٥االحتاد، العدد 

   واالمالح  بالربوتينات  غين وانه) حممد مراد. ، د  والصحة الطب
وهو .  واملنجنيز الفوسفور واحلديد والبوتاسيوم  خاصة  املعدنية
   واالمعاء ومرض  املعدة  وخاصة  البطن  أوجاع  ملعاجلة نافع

  ، ص، عبد احلميد حممود طهماز  العلمية االربعون(االستسقاء 
   عضلة  ولتقوية  و الرَّْبو والسكري  الكبد والريقان وأمراض) ٦٧

  .  العظام  وتنمية القلب
 ٨/٢ و  املئة  يف٢/١   بني  حلمها تتراوح  يف  الدهن  نسبة-١٦

   من ، فيقلل  املشبعة  االمينية  فقري باالمحاض ، ويتميز بأنه  املئة يف
  .  القلب  بأمراض االصابة
   من  قليلة  وكميات  الربوتيناتی بوهلا عل ي حيتو-١٧
  البوتاسيوم  من   كبرية  وكمية  والصوديوم  اليوريك حامض
 متاماً  َّ ِكليتها خمتلفة الن.  الكبد  التهاب  فيشفي  ومغنسيوم وزالل
   العوامل  عدد منی عل بوهلا حيتوي  فلذلك   سائر املخلوقات عن

   وامللوحة  به البكتريا املتواجدة(   حيوية  كمضادات العالجية
   عالية  مهيأ بقدرة  جهاز مناعي ی عل  حتتوي ، فاالبل)واليوريا

  ) املصدر السابق. (  والبكتريا والفريوسات  الفطريات  حماربة یعل
   العلم  يتوصل  مل ی اعجاز أخر  وأوجه  أسرار عديدة وهنالك
   لالعجاز يف یراً أخرصو  حكمتها ولكنها تبني   معرفة یبعد عل
   وعامل القرآن: انظر(  القرآين  البيان  عليه  كما دل  االبل خلق

  .)حممد حامد ؛ عبد الرمحن  احليوان
 

    العريب  االدب  يف االبل
.  آخر  شعب  أي  أكثر مما نظمه  هذا احليوان  يف  العرب لقد نظم
   ما القت ، مثل عرب الیٌ اهتماماً، لد  حيوان  يلق  مل  احلقيقة ففي
 وصفاً   ذكر هلا، سواء كان  من ، اذ قلَّما ختلو قصيدة الناقة

   االمهية  هذه  أن و الريب.  هبا ی أخر  تشبيهاً حليوانات مباشراً أم
 املترامية   الصحاري  تلك ، ففي  آنذاك  احلياة  طبيعة  من أتت

  الختراقها والتنقل  ، التوجد وسيلة  العربية  اجلزيرة  يف االطراف 

 حلمها ولبنها   من  العريب ، فضالً عما يستفيده عربها اال الناقة
.  العطاء  القليلة  الرزق  الشحيحة  االرض  تلك ووبرها، يف
  ، وأن  مقتنيات  من  ما لديه  يعدها أمثن  أن  بعد ذلك فاليستغرب

،  باب االس  هبا مهما كانت  اليفرط  عينيه جيعلها دائماً نصب
   اليت  حوهلا، وما أكثر املعارك  اخلالفات  تقوم وماأكثر ما كانت

   تلك  للناقة  االستيالء عليها، وملا كانت  أجل  من احتدمت
  ، فقد جعلها الشعراء مدار وصفهم  العرب  نفوس ، يف املكانة
   مهما كان فقلَّما جند قصيدة.  ی أخر  تارة  ومدار فخرهم تارة

   االدب  تاريخ  يف اجلامع(  هلا ذكر فيها  يكن ملموضوعها و
  .)١٤٤ -  ١٤٩  ، ص ، حنا الفاخوري  القدمي ، االدب العريب

،   العريب  االدب  أثر كبري يف  ذات  وما زالت بلاال  فكانت
فاذا .   وأمثاهلم  وأقواهلم أشعارهم  أخبارها يف   الرواة فقد تناول

   من  عمود مهم  االبل ، فان  العرب  هو ديوان  الشعر العريب كان
،  ، وما بعده  االسالم  حيت  منذ عصر اجلاهلية  هذا الديوان أعمدة

.   الشعراء العرب  من ی االول  الطبقة  عناية  حمط السيما كانت
   تتحدث  اليت  الصور الشعرية فلقد أعطانا هؤالء الشعراء أمجل

   يتناول جند شاعراً جاهلياً مل ن َّ أ ، وقل  بناقته  العريب  عالقة عن
   ضعائن  عن  احلديث  هبم  طال ، فكم  باحلديث هذا الغرض

 الشعراء   قرائح  به  ما جادت ، ولو أردنا سرد بعض القوافل
   االبيات  هذه  انتقاء بعض  هلذا، ولكن  كبرية الحتجنا مساحة

  .  مايغين فيه
 

    القصائد اجلاهلية  يف االبل
   معلقات  يف  رائعة  كصور شعرية  االبل د وصففقد ور
   االطاللی عل  بالوقوف ِ القصيدة  افتتحت  بعد أن اجلاهليني
   متتزج  اليت  الفاحتة  وبعد هذه  وذكر االحبة  الصحب واستيقاف

 ظهر   هبا علي ٍ قام  ذكر رحلة  ايل ينتقل عند الشاعر مباء العينني 
  وال غرابة.   هبا االمثال  ما ُتضرب الهوال ا  فيها من  وعاين ناقته
  ٍ شاسعة  فياف  واملشقات ٌ بالصعوبات  فالبالُد حاِفلَة  ذلك يف

   جرداء وعطش  وعرة َ المتدادها وجبال  الهناية  ورمال جمدبة
  وَحرور   وَسموم  وانتقال  ووحشة  وآل  وسراب وُمْحل
 ظَْهرِ  ی عل  وهم املشقات   تلك  الشعراُء مثل ی عاَن كم.  وأهوال
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.  ٍ عنهم  السفر مبعزل  اليؤمن  الذين  الرفاق ِ بعض  وبصحبِته ناقِتهم
  ، وأراد اهلروب  العريب  ذات ی عل  االتراح  اهلموم فاذا اشتدت

 ما  ، فسرعان  اال النَّاقة  الجيُد ملجأ له ، فانه بعيداً عما أثاره
،   جيُد العزاء والسلوان ء، َعلَّهَ الصحرا  هبا ُعرض ميتطيها ويضرب

   تعبري، جند ذلك  أصدق  بالناقة  هذا اهلروب وقد عرب الشعراء عن
   لديار االحبة  وبكائه  االطالل ی الشاعر عل  وقوف واضحاً يف
 ال جيد مفراً منها  ی حر  حسرات  من  ذاته  يفی الذكر وما تبعثه

  . الصحراء  جلة  هبا يف  والغوص اال اعتالء ناقته
،   الشعر اجلاهلي  من  واسعة  مساحة  شعر الناقة لقد احتل
   العريب  نفس  هبا يف  تتمتع  كانت  اليت  الرفيعة نظراً للمكانة

   الناقة  توصف  الذبياين  النابغة  معلقة  يف  املثال  سبيل یفعل.  آنذاك
   وثالثني  ثالثة يف   ربيعة  لبيد بن  معلقة  بيتاً ويف  وعشرين  ثالثة يف

 والعصر   صدر االسالم  الشعراء يف  رفيقة  الناقة بيتاً وظلت
صلي اهللا عليه  (  النيب ی زهري ال  بن ، وقد امتطاها كعب االموي 
 ما قال   كثرة  من ، وبلغ» سعاد بانت «  قصيدة لينشده) و اله

  امللقب   اليها، فالشاعر االموي  ُنِسب  شعر فيها أن  من بعضهم 
  عبيد بن (  الصحيح نكاد ال نذكر امسه)   االبل راعي(بـ

   الناقة  وصف  يف  ما قال  لكثرة  بذلك ، وقد لقب) حصني
   وأحزانه  مهومه  املرء من  الناقة  ال ختلص النه. وتصويرها
   أسر احلب  من  اخلالص  أحيانا وسيلة ، وامنا تكون فحسب

 معادالً   الناقة  تكون  أن  أميكن اءل نتس أيضاً، مما يدفعنا أن
 كما   ناقته  اجلاهلي  يصف  شك ؟ دون  العريب  ذات  يف للحبيبة
   فينعتها بكل  التشبيه  تصويرها بأسلوب وحياول  حبيبته  يصف

  التشبيه  ويشبهها تشبيهاً حسياً مادياً ويكثر من   لديه مستحب
 عما   مستعيضاً بذلك  ما استطاع  النعوت والتصوير ويكثر من

   حتتاج حبيث.  الصدر  و لواعج  النفس  خواجل  من  تبيانه يعجز عن
   القصيدة  خالل  من  للنَّاقة  حتليلة  دراسة ی ال  الصُّور االبداعية هذه

   العطشی للصحراء لصربها عل  مركب  أصلح فالناقة. اجلاهلية
.  اخليل  قبل  العرب لبالد   االصيل  احليوان  بنياهنا وهي وشدة
   فيصفها وميعن  عند الناقة  قصيدته  يف  الشاعر يتوقف یوهلذا نر
 رأساً   تأيت  أوهي  حبيب من ّ اليه   أحب  ال وهي كيف. وصفها

   البنيان  وعظم  والشدة َ يصفها؟ بالسرعة ، ومب بعد احلبيب
ثار ´ اال  دراسة  يف  مما نراه  وبغري ذلك  الراكب والشعور مع

 مفتولة   البنيان ، شديدة  رومية  قنطرة  فهي وأما الناقة.  الشعرية
   رهن  ذلول  مروَّضة  السري وهي  سريعة  ضامرة  جنيبة العضالت 

.   اهليكل  صلبة  الّتكوين  االعضاء تامة  كاملة  هي  أي االشارة
ّ  وي البد  خري ما يقتنيه وهي.  احلّر  التشعر بتغري اجلو وشدة وهي

طناباً إ وصفها   يف  اجلاهليون فقد أطنب.   الفلوات  يف السفاره
 تصويرها وتصوير أعضائها وسريها افتناناً  عجيباً وافتنُّوا يف

  . ملستزيد زيادة اليدع 
  
   الَعْبد ُ بن  طََرفَة-١

  فتح: (  يقول  أشهر وّصافها حيث  الَعْبد من ُ بن  طََرفَة لقد كان
   بن طرفة ، معلقة   العشر الطوال  معلقات ی عل الكبري املتعال

  .)٢١-٢٢  ، ص  الّدرة  طه العبد، حممد علي
  ِ َّ عنَد اْحِتضارِه  اهلَم  الُْمِضي  وانِّي- ١

   ُ وَتْغَتِدي ٍ َتُروح بَِعوجاَء ِمْرقال
  ِ َنَسأُْتها ِ االران ٍ كأَلْواح  أَُمون- ٢

  ُجِدُ ظَْهُر ُبْر ٍ، كَأنَّه  الِحب َعلَي
   كأَنَّها ٌ َوْجناُء ُتْرِدي  ُجَماِليَّة- ٣

   الَْزَعَر أَْرَبِد ٌ َتْبرِي َسفَنََّجة
 سريها    يف  التستقيم  اليت أراد الناقة: َعْوجاء:  املفردات(
 ظهرها ببطنها   قد حلق  اليت الناقة:  نشاطها والعوجاء أيضاً لفرط
  باجلّر صفة: (  أمون السري؛ سريعة:  َّ شخُصها؛ ِمْرقال فاعوج
 خربا   اعتباره ی عل ، وجيوز رفُعه  السابق  البيت  يف  املذكورة للناقة

ُ   خري ما تتَِّصف  عثارها وهو من  يؤمن  اليت وهي)  ًملبتدأ حمذوف
   اخلشب  من  وهو ما يكون  لوح مجع:  ؛ االلواح  احليوانات به

   فيه ٌ كانوا حيملون ٌ عظيم تابوت:  ؛ االران واحلديد وغري ذلك
   غري هذا النشاط  يف  واالران  غريهم  دون  وكربائهم سادهتم
: ؛ َوْجناء  اخللق  وثاقة  يف  اجلمل  تشبه  اليت الناقة:  ؛ ُجَمالّية واملرح
  قليل: ؛أَْزَعر تعرض:  ؛ َتْبرِي النعامة:  ؛ َسفَنََّجة  اللحم زةـمكتن

  .) لَّون ال رمادي: الشَّْعر؛ أَْرَبد
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  ، ص١ ، ج  البستاين ، فؤاد أفرام  احلديثة اجملاين: ( الشرح
 أو انين   عين َّ واحلُْزن  اهلَم  الدفع انين:   يقول- ١) ٥٧-٦٦

   ناقة ی عل  عند حضورها بالركوب راديتإ وأنفذ   عزمي المضي 
 رواِحها وغدوها وقد أضعفها  ُّ َخَبباً يف  سريها َتخب  يف نشيطة
  . شخصها  ظهرها ببطنها فاعوج  أحلق ی حت ذلك
،   اخللق  عليها، موثقة  بركويب  مهي  أمضي  اليت َّ الناقة  ان- ٢
   التابوت  ظهرها كالواح  سريها وعدوها وعظام  عثارها يف يؤمن
ٍ   واضح  طريق ی عل  ضرهبا بعصاه  أضرهبا عندما يقتضي العظيم
   املوجودة  اخلطوط  بعيد بسبب ن فيظهر م  كساء خمطَّط ٍ كأنه بيِّن
  . فيه

   عليها تشبه  بركويب  وأدفعه  مهِّي  أمضي  اليت  الناقة  ان- ٣
   تعدو كأهنا نعامة  اللحم زةـ مكتن  وهي  اخللق  وثاقة  يف اجلمل
  . الرماد  لون  ايل  لونه  الشعر يضرب ، قليل  لظليم تعرض
،   الشعراء اجلاهليني نتباه ا  لفتت  اليت  املناظر احلضارية ومن

   ونوقهم  البحر، شبهوا هبا ظعنهم  لُّجة  يف  الساحبة منظر السفن
   االبل  االحيان  بعض ، وتصوروا يف  الرمال  صفحة ی عل الساحبة

   علي  الكبري املتعال فتح: (أيضاً  طََرفَة   كقول ُسفناً حقيقية
   طه  العبد، حممد علي  بن  طرفة ، معلقة  العشر الطوال معلقات
  .)٢١ـ٢٥  ، ص الّدرة
  ً  ِ غُْدَوة َ الَْماِلِكيَّه َّ ُحُدوج  كأن- ١

  ْ َدِد ِ ِمن  بِالنََّواِصف َخاليا َسِفني
  ٍ ِ َياِمن ِ اْبن ْ َسِفني ٌ أَْو ِمن  َعَدْوِليَّه- ٢

   ُ طَوراً َوَيْهَتِدي َيُجوُر ُبَها الّْمالح
  ِء َحْيُزوُمها هباَ الَما ُّ َحَباب  َيُشق- ٣

  ُ بالَيِد َ الَْمفايِل َ التُّْرب كما قََسم
،   الناصفة مجع:  ، النواصف  السفينة مجع:  السفني:  املفردات(
 ؛  البحرين  من قبيلة: ّ  واد؛ عدويل هو اسم: ؛ دد  متسع مكان
؛  التارة: ، الطَّْور ، والباء للتعدية  الطريق  عن العدول: اجلَْور
   من ضرب:  الصدر؛ الفيال:  ، احليزوم أمواجه: املاء  حباب
   التراب  يقسم ء ، مث  شي  فيه  فيدفن  التراب  جيمع ، وهو أن اللعب
  .) أيهما هو  يف  الدفني  عن ، ويسأل نصفني

  ، ص١  ، ج  البستاين ، فؤاد أفرام  احلديثة اجملاين ( الشرح
   غدوة  املالكية  العشيقة  مراكب كأن:   يقول- ١) ٥٧-٦٦

 وعليها   الشاعر االبل شبه.   عظام  دد سفن  وادي فراقها بنواحي
   االبل  تشبهها هذه  اليت  السفن  هذه-٢.   العظام  بالسفن اهلوادج
  ی عل  جيريها مرة ، املالح  هذا الرجل  سفن  أو من  القبيلة  هذه من

 االستواء،   سنن  هبا فيميلها عن  يعدل استواء واهتداء، وتارة
،   الطريق  مستی عل  االبل  هذه  يسوقون  تارة  احلداة وكذلك
   هذه  سفن ، وخص  ليختصروا املسافة  الطريق  مييلها عن وتارة
   تارة  االبل سوق  شبه   لعظمها وضخمها مث  وهذا الرجل القبيلة
   مرة  السفينة  باجراء املالح  غري الطريق ی عل  وتارة  الطريقیعل
  ـ شبه٣.   السمت  ذلك  عادالً عن  ومرة  الطريق  مست یعل

  .  بيده  اجملموع  التراب  املفائل  املاء بشق  السفن الشاعر شق
  
    امرؤالقيس-٢
 البكاء ی عل  ليعيناه  صاِحَبْيه  استوقف  بعد أن  ناقته  وصف انه
 ی للعذاراكراماً  ذكر ناقته  ی ال ، فانتقل  االحبة  ذكريات یعل

   أن  العجب  شحماً ومن  حلماً وُمطبَّقة  مملوءة  ناقة وقد كانت
 الكثري   متاعه  محل  وتطيق السمنة  من   الصورة  هذه ی عل تكون
   اللحم  يشتوينی العذار  راحت  اليوم  ذلك  ظهرها، ويفیعل

 الشعر  عيون:  راجع( بعضاً   بعضهن  ويناول  ويأكلنه والشحم
، فؤاد   احلديثة ؛ اجملاين٢٨  ، ص  أمني  شيخ بكري. ، د العريب
  .)٣٢  ، ص١  ، ج  البستاين أفرام
   َمِطيِّيت ُ ِللَْعذَاَري َ َعقَْرت َوَيْوم

  ِ ْ كُورَِها الُمَتَحمَّل فََيا َعَجباً ِمن 
  َ بِلَْحِمَها  َيْرِتَمني َّ الَْعذَاَري فَظَل

  ِ الَُمفَّتلِ  ِ الدَِّمقْس ٍ كُهدَّاب َوَشْحم
   البحر أوالً وباجلمل  بأمواج  الليل  تشبيهی الشاعر ال  ينتقل مث

  فطول.  هبا  يتقلب اليت   الصحراوية  املادية  احلياة  من ثانياً مقتبس
 والشدائد والسهر املتولد منها،   األحزان  مقاساة ء عن  ينيب الليل
   قوله ويف.  ر ليله، واملسرور يستقص  ليله يستطيل  املغموم  ألن
  التمطي  لفظ   صلباً واستعار لطوله ، استعاَر الليل  بصلبه متطي
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   وملآخريه  الكلكل  لفظ ، واستعار ألوائله  الصلب ليالئم
  ؛ اجملاين٤١  املصدر، ص نفس:  راجع: ( األعجاز، فيقول

  .)٣٢  ، ص١  ، ج احلديثة
  ُ دولَه ُس یِ الَْبْحرِ أَْرَخ ٍ كَمْوج  َوليل- ١

   ِ ليْبَتلي ِ الُهُموم َّ بأَْنواع علي
  ِ  بُصلْبِه یُ لَّما َتَمطَّ ُ لَه  فَقلْت- ٢

  ِ َ أَْعَجازاً َوناَء بكَلْكَل َوأَْرَدف
   ُ أَال اْنَجلي ُ الطَّويل  أَال أَيُّها الَّلْيل- ٣

   َ بأَْمثَل ُ ِمنك ٍ وما اِالْصباح بُصْبح
املآِخري، الواحد : َمدََّد؛ األعجاز َت  أي یَتَمطَّ:  املفردات(

الصدر، والباء :   َبُعَد؛ الكلكل  مبعين  نأي مقلوب: َعُجز؛ ناَء
  .) األفضل:  ؛ األمثل االنكشاف: ؛ االجنالء للتعدية»  بكلكل« يف

، أو   األحزان  أنواع  مع َّ ستور ظالمه  علي  قد أرخي- ١:  الشرح
   ملا أفرط ُ يعين  ملا مدَّ صلَبه  لليل لت فق- ٢.  ، ليختربين  اهلم  فنون مع
 امتداداً وتطاوالً، وناَء   مآخريه  ازدادت  أعجازاً يعين  ، وأردف طوله
   الطويل  أال أيها الليل  له  قلت- ٣.   أبعد صدره  يعين بكلكل
  .  عندي  منك  بأفضل  الصبح ، وليس َّ بصبح  وتنح انكشف

  
    شداد العبسي  بن  عنترة-٣

 دار   يف  ناقته  يوقف ، فكثرياً ما كان  شداد العبسي  بن أما عنترة
 الكبري  فتح: ( جرمها  عظمها وضخم  يشبهها بقَْصرٍ يف ، مث عبلة
 شداد   بن  عنترة ، معلقة  العشر الطوال  املعلقات ، اعراب املتعال
  )١٥٣  ، ص١  ، ج  احلديثة ؛  اجملاين٢٢   ،  ص العبسي
   َوكَأنَّها  فيها ناقَِتيُ فََوقَفْت

   َ املَُتلَوَّم َ َحاَجة ٌ الَقِْضي فََدن
  ) املتمكث:  القصر، املتلوم:  الفدن:  املفردات(

   عمه  وابنة  حمبوبته ی ال  توصله  اليت  ُملهمته كما ُتعد ناقته
  ، ص   شدادالعبسي  بن  عنترة ، معلقة  الكبري املتعال فتح: ( فيقول
  .)١٥٥  ، ص١  ، ج  احلديثة اين ؛ اجمل٥٥ـ٥٨
   َداَرَها َشَدنِيَّة ْ ُتْبِلَغنِّي  َهل- ١

  ِ ِ ُمَصرَّم ِ الشََّراب ْ بَِمْحُروم لُِعَنت

  ٌ  َزيَّافَة َّ السَُّري ٌ ِغب  َخطَّاَرة- ٢
  ِ ٍّ ِميثَم َ بَوْخِد ُخف ُ االكام َتِطس

  َ َعِشيَّةً ُ االكام  وكَأَنَّما أَِقص- ٣
  ِ ِ ُمَصلَّم َ الَمْنِسَمْين َبْينِ  بقَرِيب

  ْ ِ كما أََوت ُ النَّعام ُ قُلُص  لَه  َتأْوِي- ٤
  ِ َ ِطْمِطم ٌ َألْعَجم ٌ َيمانَِيه ِحَزق

أراد .  اليها  االبل  تنسب  أو قبيله أرض:  َشَدن:  املفردات(
خيطر خطر :  ؛ خطر البعري بذنبه القطع:  ، التصرمي  اللنب بالشراب
؛   يزيف  زاف التبختر، والفعل:  ؛ الزيف  به اً اذا شالاو خطران
  للمبالغة:  ؛ امليثم السري السريع: الكسر؛ الَوْخد:   والومث الوطس
   النه  الظليم  أوصاف من:  أَكِْسُر؛ املَُصلَّم: ُ ؛ أَِقص  الومث  آلة كأنه
  ؛ القلوص  استؤصلت  أذنه ، كأن  االستيصال ، والصل  له ال أذن
  ؛ أوي  قُلص ، واجلمع  الناس  من  اجلارية  مبرتلة  والنعام  االبل من

، امنا   اليه أويت:   يقالی بال ، ويوصل  انضم  أويا، أي يأوي
  ، اجلماعات ؛ اِحلَزق  له  قلص  اليه  أراد تأوي  النه وصلها بالالم

  ،أي  ال يفصح الذي:   ؛ الطمطم  حزائق ، واجلمع  حزقة والوحدة
،   العرب لسان (  احلبشي ، وأراد باالعجم  ال يفصح  الذي العي
  .) منظور ابن

   تبلغين هل:   يقول-١)  املصدر و الصفحة نفس: ( الشرح
   ويقطع  اللنب  خترم  عليها بأن  ودعي  لعنت  شدنية  ناقة دار احلبيبة

  اللنب   حترم  عليها بأن ، كأهنا قد دعي لبنها، لبعد عهدها باللقاح
   وأمسنی أقو  هذا لتكون  الدعاء، وامنا شرط  ذلك فاستجيب
   والوالدة  احلمل  كثرة  شدائد االسفار الن  معاناة یوأصرب عل

سريها مرحا   ذنبها يف   رافعة  هي- ٢. تكسبها ضعفاً وهزاالً
 خبفها   تكسر االكام  متبخترة  كله  الليل ونشاطا بعدما سارت
 وطيها   لشدة  كأمنا تكسر االكام- ٣. شياءالكثري الكسر لال

   منسميه  ما بني  قرب  وسري النهار كظليم  الليل ی بعد سر عشية
 سري   ووصل  ليله ی سريها بعد سر  سرعة ، شبهها يف  له وال أذن
   السري بالظليم  سرعة ، وملا شبهها يف  سري الظليم  بسرعة  به يوم

   صغائر النعام  هذا الظليمی ال  تأوي- ٤:   فقال  وصفه أخذ يف
  ، شبه  ال يفصح عيي  أعجم   راعی ال  اليمانية  االبل كما تأوي
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   بابل  النعام ، وقلص  احلبشي  هبذا الراعي  سواده  يف الشاعر الظليم
  ی بأو  أويها اليه  أكثر، وشبه  اليمانيني  ابل  السواد يف  الن ميانية
  .  له  ال نطق  الظليم  الن  والعجمة  بالعي ه راعيها، ووصف ی ال االبل

  
    ربيعة  لبيد بن-٤
 االسفار   بأهنا قد اعتادت  الناقة  عن  معلقته  يف  ربيعة  لبيد بن قال

  ؛ فتح١٠٥  ، ص١  ،ج  احلديثة اجملاين: (  عليها اذ يقول ومرنت
  لي حممد ع  الشيخ ، شرح  ربيعة  لبيد بن  ، معلقة الكبري املتعال

  )٣٨ـ٤٠  ، ص  الدرة طه
  َ َبِقيَّة ِ أَْسفَارٍ َتَركْن  بِطَِليح- ١

  َ ُصلُْبَها َوَسناُمَها ِمْنها فَأَْحَنق
  ْ  لَْحُمَها َوَتَحسََّرت  َوِاذَا َتَغالَي- ٢

  ِ ِخَداُمَها ْ َبْعَد الكَالل َوَتقَطََّعت
  ِ كأَنَّها  الزَِّمام ٌ يف  فَلََها ِهَباب- ٣

  ِ جَِهاُمَها َ الَْجُنوب َّ َمع فَصْهَباُء َخ
ُ البعَري  ، وقد طَلَحت املُعيي:   والطَِّليح الطَّلْح:  املفردات(
،   مفعول ی مبعن  فَِعيل  وزن ی عل ُ، فطَِليح ُ طَلْحاً أَْعَيْيُته أَطْلَُحه
  ی مبعن  الذِّبح  مبرتلة  مفعولی معن  يف  فَْعل  وزن ی عل وطَلْح
 : حلمها الضَّمر؛ تغايل:   سفر، االحناق مجع: ر؛ أسفا املذبوح
   قوهلم  ومنه  الغالء وهو االرتفاع ، من  العظام  رؤوسی ال ارتفع

 حسريا   صارت  أي ، حتسرت غال السعر يغلو غالء، اذا ارتفع
   خدمة  مجع ، واخلدم ، اخلدام  اللحم  من  عارية  معيبة  كالة فهي
،  النشاط: ؛ اهلباب  االبل  أرساغی ال  سيور تشد هبا النعال وهي

،   املوصوف  صهباء فحذف احلمراء، يريد كأهنا سحابة: الصهباء
  .)  ماؤه  أراق  الذي السحاب:  ، اجلهام أسرع:  خفوفا  خيف خف

   قوام اذا زال:   يقول- ١)   املصادر،و الصفحات نفس: ( الشرح
   أعيتها االسفار وتركت  ناقة  بركوب  قطيعته ی تقدر عل  فأنت خلته
   فاذا ارتفع- ٢.  حلمها وقوهتا فضمر صلبها وسنامها  من بقية

   السيور اليت  وتقطعت  اللحم  عن  عظامها وأعيت  رؤوس یحلمها ال
 فلها - ٣.   بعده  الذي  هذا البيت تشد هبا نعاهلا بعد اعيائها وجواب

  ود زمامها فكأهنا يف ق  حال  السري يف  يف  نشاط  هذا احلال  مثل يف

   أهرقت  بقطعها اليت  اجلنوب  محراء قد ذهبت  سريها سحابة سرعة
  . غريها  ذهابا من  أسرع  عنها، وتلك ماءها فانفردت
نفس : (  قال  حيث  أواخر معلقته  يف  غيَّر أسلوبه ولكنه
  )املصدر

  ٌ ٌ َمْسَبوَعة ْ َوحِشيَّه َ أَم  أَ فَِتلْك- ١
  ُ الصَِّوارِ ِقواُمَها اِدَيهْ َوَه َخذَلَت

  ْ  ْ ترِم ِ الْفَرِيَر فَلَم  َخْنَساُء َضيََّعت- ٢
  ِ طَْوفَُها َوُبَغاُمَها َ الْشَّقَايِق ُعْرض

  ً فَأََصْبَنَها َ منَها ِغرَّة  َصاَدفْن- ٣
  ُ ِسَهاُمها َّ الَمناَيا ال َتِطيش ِان

  ُ َوأَْرَسلُوا َ الرَُّماة  ِاذا َيِئس ی حت- ٤
  َ قاِفالً أَْعصاُمها غُْضفاً َدَواجِن

  ْ هلا َمْدرِيَّة َ َواْعَتكََرت  فَلَِحقْن- ٥
  ِ َحدَُّها َوَتماُمها كالسَّْمَهرِيَّة

   ُتذُْد ْ مل ْ ِان َّ َوأَْيقََنت  ِلَتذُوَدُهن- ٦
  ِ ِحماُمها َ احلُُتوف َّ ِمن ْ قَْد أََحم أَن

  ْ رَِّجتِ فَُض ْ ِمْنَها كََساب  فََتقصََّدت- ٧
   الَمكَرِّ ُسَخاُمها ٍ َوغُوِدَر يف بَِدم

   ُ بالضُّحي َ اللََّوامع  َرقَصَ ِاذْ  فَبِِتلْك- ٨
  ِ ِاكاُمَها َ السَّراب َ أَْرِدَيه َواْجَتاب

  ً ُ رِيَبة َ ال أُفَرِّط  اللَُّباَنة  أَقِْضي- ٩
  ٍ لَوَّاُمها َ حباَجه ْ َيلُوم أَْو أَن

 ولدها،   بافتراس  قد أصاهبا السبع  أي ة مسبوع- ١:  املفردات(
، الصوار   للمبالغة  التاء اذن  أيضا، فتكون  واملتقدم املتقدمة:  اهلادية
   ، قوام  الصريان ، واجلمع  بقر الوحش  من القطيع: والصيار
: ، الفرير  األرنبة تأخر يف:   اخلنس- ٢.  هو  به ما يقوم: ء الشي

،  الرباح:  ، الرمي  غري قياس ی فرار عل ، واجلمع  الوحشية ولد البقرة
   وهي  شقيقة مجع:  ، الشقايق الناحيه:  ، العرض  يرمي  رام والفعل
،  الغفلة:   الغرة- ٣.   رقيق صوت:  ، البغام  رملتني  بني  صلبة أرض
:   الكالب ُ من  الُغْضف- ٤.  عدول وال االحنراف:  الطيش

،  اليبس:  ، القفول املعلمات:  ، الدواجن  اآلذان املسترخية
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احلديد   قالئدها من   سواجريها وهي  بل بطوهنا، وقيل: أعصامها
  طرف:  ، املدرية عطف:  عكر واعتكر- ٥.  واجللود وغري ذلك
   كان ل مسهر، رجی ال منسوبة:   الرماح  من قرهنا، السمهرية

   مثقفاً ماهراً فنسبت  وكان  البحرين  قُري  خطا من  تسمي بقرية
:  واالمجام  والرد، االمحام  الكف:  الذود- ٦.   اجليدة  الرماح اليه

:   حتفا، احلمام  اهلالك ی، وقد يسم قضاء املوت:  ، احلتف القرب
:  أقصد وتقصد- ٧.  قدر  كذا أي حم:  ، يقال تقدير املوت

.   سخام ، وكذلك  كلبه اسم:   الكسرة ی عل ، مبنية ، كساب قتل
  التضييع:  ، التفريط احلاجة:   اللبانة- ٩.   باحلاء املهمله وقد روي
   مجع  واللوام  الالئم  مبالغة ، واللوام التهمة:   العجز، الريبة وتقدمه
  . الالئم

 - ١) ١٠٧  ، ص١  ، ج  احلديثة اجملاين:  راجع: ( الشرح
 ولدها   خذلت  اليت  البقرة  أو هذه  األتان  تلك  تشبه أناقيت

 أمرها   هادية الصوار قوام  صواحبها وجعلت  معی ترع وذهبت
 - ٢.  لولدها  السري طالبة  يف  ولدها فأسرعت  السباع فافترست

   طائفة  فطلبته  السباع  صادته ی حت  ضيعته  الوحشية  البقرة هذه
   أو الذئاب  الكالب  صادفت-٣.   الرِّمال  فيما بني وصائحة
   بافتراس  البقرة  أو تلك  الغفلة  تلك  فأصنب  البقرة  من غفلة

 اذا  ی حت- ٤.   ولدها فاصطادته  عن  وجدهتا غافلة ولدها، أي
 سهامها ال تناهلا وأرسلوا   وعلموا أن  البقرة  من  الرماة يئس

   أو يابسة امر البطون ضو  معلمة  اآلذان كالبا مسترخية
   عليها وهلا قرن  وعطفت  البقرة  الكالب  فلحقت- ٥. السواجري
 ی عل  البقرة ، أقبلت  طوهلا أي  حدهتا ومتام  يف  الرماح يشبه

   عطفت- ٦.   هو كالرماح  الذي  وطعنتها هبذا القرن الكالب
  أهنا  نفسها، وأيقنت  وتطردها عن  لترد الكالب  وكرت البقرة
   أيقنت ، أي  احليوان  حتوف  مجلة  موهتا من  تذدها قرب  مل ان

   البقرة  فقتلت- ٧.   قتلتها الكالب  تطرد الكالب  مل أهنا ان
 سخاما   وتركت  فحمرهتا بالدم  الكالب  تلك  مجلة  من كساب

   فبتلك-٨.   الكلبتني  هاتني  قتلت ، أي  كرها صريعة  موضع يف
   ولبست  حتركت ، أي ی بالضح  السراب  لوامع  اذ رقصت الناقة
   أشبهت  اليت  الناقة  تلك  فربكوب-٩.   السراب  من  أردية االكام

   لوامع  حر اهلواجر، ورقص  يف  حوائجي  أقضي  واألتان البقرة
  وبعبارة.  اهلواجر  احتدام  عن  كناية أرديته  االكام   ولبس السراب
   يلومين  اال أن  ريبة  وال أدع  بغييت لب ط  وال أفرد يف یأخر
  . الئم

 
    االبيات حتليل

   له  يكن  مل  عند لبيد حيث  الناقة  وصف اننا جند شيئاً طريفاً يف
  كانوا اذا وصفوا ناقتهم  أهنم  ذلك.  مجيعاً  عند اجلاهليني مثيل

   والنشاط  القوة  تعرب عن  مفردات اختاروا ما يالئمها من
 أما لبيد   نعوت  من  وغري ذلك  املشاق  وحتّمل رب والصخامةوالص

   عليها عاطفته  أضفي  وصفها حني  شيئاً جديداً يف فقد ابتدع
   مبا يالئمها من  العواطف  هذه أوال وصور عاطفتها ثانياً وقرن

   الناقة  هلذه  مقدار حبه  عن  يتحدث  أراد أن نهإ.   االنسان حياة
اهنا :   حنوها، فقال  اجلياشة  عواطفه  اليها وعن ينه حن  شدة وعن
   يعدد مظاهر هذه ، وراح  أنثاه ی غيور عل  أتان  عاطفة  عن التقل
   عن-    كذلك-   واهنا التقل:   قال ، مث  الغرية ، وهذه العاطفة
 ويصور   العاطفة  يعدد مظاهر هذه  وراح  مسبوعة  مهاة عاطفة
  یوعل.  االليمة  املواقف   هذه  مثل  يف  تكون  اليت  االنفعاالت أدق
  ی ال  موضوع  استطرد من انه:   نقول  ميكننا أن  الصورة هذه

 أو   املوضوعتني  بني  لعالقة  فكرةی ال  فكرة  من  أو انتقل موضوع
   موضوعه ی بدأ ال  حيث  عاد من  أن  ما لبث ، مث الفكرتني
  .  االصيل االساسي

  
    اليشكري  ِحلََّزة  بن ث احلار-٥
 ی ال  وسرعتها للوصول  االبل  وصف ی عل  خري شاهد جنده لعل

:  راجع: (  قال  حيث  اليشكري  ِحلََّزة  بن  احلارث  قول تنفيذ العزمية
  ، حممد علي  اليشكري  ِحلََّزة  بن  احلارث ، معلقة  الكبري املتعال فتح
  )١٤١  ، ص١  ، ج ديثة احل ؛ اجملاين١٩ ، ص   الّدرة طه
  …     ْ  اهلَم ُ َعلَي  قد أَْسَتِعني  غري أنِّي- ١

  ِّ النَّجاُء َّ بالثَوِي ذا َخفإِ  م...
  ...ْ ٌ أُم ٍ كأنَّها ِهقْلَة وف بَِزفُ- ٢

  ٌ َسقْفَاُء ٍ َدوِيَّة ُ رئال م...

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
26

.1
2.

4.
8.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            10 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1426.12.4.8.4
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-11890-fa.html


  معروف حييي

  109

؛  ُ وقََصَد تنفيذَه أراَده: ء َّ بالشي ْ َهم ِمن: ّ اهلَم:  املفردات(
؛   السري، والباء للتعدية  يف االسراع: ؛ النَّجاء املقيم: ِّ الثَوِي
   هلا أوالد، طويلة النعامة:   سريها؛ ِهقْلَة  يف  سريعة ناقة:  َزفُوف

ولد :   رأل مجع:  ؛ رئال  البوادي  ال تفارق رجالها منحنيتان
   من مرتفعة: اء؛ َسقْفَ املفازة:  الدَّو  ايل منسوب:   ؛ َدوِيَّة النعامة
  .) احنناء  مع ، الطول السقف

   ِحلََّزة  بن  احلارث ، معلقة  الكبري املتعال فتح:  راجع: ( الشرح
- ١) ١٤١  ، ص١  ، ج  احلديثة ؛ اجملاين١٩  ، ص اليشكري
   اذا أسرع  وقضاء مآريب  تنفيِذ عزمييت یُ عل  أستعني ولكين:  يقول
ِ  ِ الشَّأْن  االمر وِعظَم ِ وفظاعة  اخلطْب  السري ِلِعظَم  يف املقيم

  .  التايل  البيت  يف واملتعلق
   وشدته  اخلطب  عند صعوبة  تنفيِذ عزمييت یُ عل  أستعني- ٢
   هلا أوالد، طويلة  اسراعها نعامة  سريها، كأهنا يف  يف ٍ سريعة بناقة

  .  البوادي  ال تفارق رجالها منحنيتان
   أرض  يف  تعيش  أم ، وهي  كالنعامة  الشاعر سريعة ناقة
  اهلواجر ويتخلّص  يف ی، وهو يتله  االرض  فوق  ومرتفعة مترامية
  :   وبالسفر، فيقول  مهّه من

  وِ َوال َ الرَّْجع  َخلْفََها ِمن ی فََتَر- ١
  ُ ِاْهَباُء ِ َمنِيناً كأَنَّه قْع

   ٌقَّ ِطرا ْ َخلِْفهِن  َوِطراقاً ِمن- ٢
  ْ هبا الصَّْحراُء ٌ أَلَْوت  َساِقطَات

   ُّ اْبـ كُل  هبا الَهَواجَِر ِاذْ  أََتلَهَّي- ٣
  ٌ َعْمياُء ٍّ َبِليَّه ِ َهم ـنـ

: ء  بالشي ی نعلها، ألو يريد هبا أطباق:  الطراق:  املفردات(
  .) ء أشار به  بالشي ی وألو  وأبطله أفناه

وائمها  رجعها ق  من  الناقة  هذه  خلفی فتر-١:  الشرح
 رقيقاً  وجعله ،  هباء منبث  هبا غباراً رقيقاً كأنه وضرهبا باالرض

   نعلها يف  خلفها أطباق ی وتر-٢.  اسراعها  غاية ی ال اشارة
. حراء ووطؤهاــ الص  قد قطعها وأبطلها قطع  خمتلفة أماكن
   كل  احلر اذا حتري صاحب  أشد ما يكون  يف  بالناقة  أتلعب- ٣
   هبا لفح أركبها وأقتحم:  العمياء يقول  البلية  ري الناقة حت  مثل هم

   احلر عن  ال يعوقه ، يريد أنه  أمره  يف اهلواجر اذا حتري غريي
  . مرامه

  ) املصدر نفس: ( أيضاً و قال
   َبْحـِ ال ْ َسَعف َ ِمن ِاذْ َرفَْعَنا اِجلمال

   َنهاَها اِحلساُءیِ َسْيراً حتَّ ـَرينـ
:  قوله.   سعفة ، والواحدة  النخلة أغصان:  السعف:  املفردات(

  )  املصدر عليه  لداللة  الفعل  سرياً، فحذف  فسارت سرياً، أي
  ی أشد السري حتی رفعنا مجالنا عل حني:  يقول:  الشرح
   الذي  هذا املوضع  بلغت  أن ی سريا شديدا ال  البحرين  من سارت
   سرياً واغارة  املوضعني  هذين  طوينا ما بني  باحلساء، أي يعرف
 ی انتهينا ال ی مرامنا حت ء عن  يكفينا شي  فلم  القبائل یعل

  .احلساء
  
    كلثوم  عمرو بن-٦

 واذا أردنا   ناقته  جوانب  جانباً من  لنا معلقته لقد صّورت
،   الناقة يف  كلثوم   نظر عمرو بن  لفت  الذي ان:  قلنا التفصيل

  :  قال  حيثمسنتها وبياضها،
  ٍ أَْدَماَء َبكْرٍ   َعْيطَل ِذَراَعي

  ْ َتقَْرأ َجنِيَنا ِ لَم ِ اللَّْون ِهَجان
: ، االدماء  النوق  من  العنق الطويل:  العيطل:  املفردات(

   من یوهو الفت: ، البكر  االبل  يف  البياض البيضاء منها، واالدمة
 فيها الواحد  يستوي   البياض  اخلالص االبيض:  ، اهلجان االبل
 تقرأ   وغريمها، مل  والرجال  االبل  به ، وينعت  واجلمع والتثنية
  .) رمحها ولداً  يف  تضم مل: جنينا

   كلثوم  عمرو بن  الكبري املتعال، معلقة فتح:  راجع: ( الشرح
   ممتلئتني  ذراعني تزيل) ٣٣  ، ص  الّدرة  طه ، حممد علي التغليب

   الربيع  أيام  تلد بعد أو رعت  مل  العنق  طويلة قة نا حلما كذراعي
   مل  مسينة  ناقة  مسنها، أي يف ، ذكر هذا مبالغة   هذا املوضع مثل
  .  بيضاء اللون  ولدا قط حتمل

   اليت  الرعوية  احلياة  طبيعة ی ال  يرجع  الوصف  من هذا النوع
   حياته  يف  تعلق لي اجلاه َّ االنسان  الن  تقدير االبل  عليه فرضت
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   اخلربة  هلم ، فكان  قبائلهم  مع فالشعراء كانوا يعيشون. هبا
   أدت  اليت  اجملاالت  عرفوا كل ،كما أّنهم  االبل  حياة  عن الكثرية

   ركوب  من  العريب  حياة  دوراً ونفعاً يف  احليوانات فيها هذه
، وهجري الصحراء  املفاوز والقفار  وغريها يف  وحلم ولنب ومحل 

   والظعائن العروس  وزفة   الشباب  وتزويج  الدّيات ولفحها ودفع
 الصحراء   هذه  هلم  اآلبار، وقد فتحت  املاء من  وجلب املرحتالت

،   للناقة  وصفهم  يبدعوا يف  كي  مجيلة  وفضاءات نوافذ مشرعة
  ا كل ومجعو  أجزائه  أملوا جبميع فاذا تناولوا موضوعاً يصفونه

   كل ی يذروا منها شيئاً، وتسللوا ال  أن ، ال يكادون عناصره
 واالجزاء   الدقائق  جمموع  خفياً أو ظاهراً، ومن  البديعة املعاين

 ی أو معن  كلمة  كل ، كانت  املعامل  واضحة  صورة كوَّنوا له
  ی حت  الّدالة  االلفاظ ، وخيتارون الصورة  َمَعاِلم   َمعلماً من تضيف
 ألواهنا وحركاهتا، ويظهر هذا ما   وقد بدت  الصورة یينظر ال
 العبد   بن  طرفة  شاعر املعلقات  شعر السيما ما قاله  من عرضناه

   والضخامة  واالمان  والقوة ، فقد وصفها بالسرعة  ناقته يف
،   واكتناز اللحم  اخللق  ووثاقة  كاجلمل واالحتماء هبا، واملتانة

  ، وهي  النوق  عتاق ی فتبار  للسباق ، وتصلح لنعامة كا والطول
   ذلك  اخلضراء، فكان ، واحلدائق  النامي  توافر هلا الربيع ناقة
.   الداعي  لصوت  بسرعة  مسنها وضخامتها، وتستجيب سبب

   آخر عندما يصف  بشكل  الفرزدق ی يظهر لد هذا الوصف
  : ناقته
   هاجرةِّ  كل  يف  َيداها احلََصي تنفي

   ِ َتَنقاُد الصََّياريف َ الّدراهيم َنفْي
 احلّر   ساعات  النهار يف  وسط  ناقيت تركض:  يقول:  الشرح

 يد  من  الزائفة   كطرد الدراهيم  تطرد يديها احلصي حبيث
   يديها كيدي فهو وصف.   الدراهم ّ عندما مييزها من الصرييف
 كثري  ی لد  النياق  وصف هذا وخيتلف.   عند متييز الدراهم صرييف
   حكاية  االصبهاين  ذكر أبوالفرج  املثال  سبيل ی الشعراء فعل من

، ١٨  ، ج االغاين: (  يقول  حيث  هذا القول ی عل تعترب خري دليل
   جمتمعة  مجاعة  وعليه  ِمرَبد البصرة  يف  ذا الرمة رأيت) ٤٠  ص

   وصل ی حت يته حلی عل  جتري وهو ينشد ودموعه...  وهو قائم
  :  فقال  ناقته  وصف یال

  ً  اذا شدَّها بِالكُورِ جاحنة ُتِصغي
  ُ  غَرزِها تثب  يف یاذا ما استَوی حتَّ

: ؛ الكور  ذلولة  هي ، أي  عنقه تثين:  تصغي:  املفردات(
  سٌري كالّركاب: ؛ الغرز  للفرس  و آلته  وهو كالسرج الرَّْحل
  .) محار الوحش:   ؛ املسّحج الركوب عند  الرِّْجل  فيه  توضع
؟ » الراعي« كـ  ناقتك  تصف ملاذا مل:  ُ له قلت:   الرَّاوي قال

  لكثرة  بذلك  ّمسي)  ق. ه٩٠  ت (  حصني  عبيد بن الراعي(
  :  يقول انه:  ؟ قلت  ناقته  وصف كيف:  قال)   لالبل وصفه
   الُورو  املرء قبل  وال ُتْعجل- ١

   أبَصُر بتهَ برك ِ َوْهي ك
   غَرزها َ يف َّ اذا قام  َوِهي- ٢

  ِ اذ ُتوقَُر ِ السَّفينة كمثل
   خدَّها بالّزما  َومصغية- ٣

  ُ أصَعُر  منها لَه ِ فالرأس م
  ْ  طَبَّقَت ی اذا ما اسَتو ی َوحّت- ٤

  ُ االغَْبُر َ اِملْسَحل كما طَبَّق
َ  ُّ ناقَة ٍ وَنَعت كَ َمِل َ ناقَة ُ َنَعت انَّه:   قال  مث  ذوالرّمة سكت

اطار    يظهر يف  الرمة  وذي  الراعي ی لد ُ الناقة فنعت. ٍ ُسوقَة
 فاهنا   العربّية  العلقّية ی ال  يرجع خر ورمبا السبب االَ  عن خيتلف
  .   خمتلفة  وجوه  من  االبل یتنظر ال

  
    سلمي  أيب  زهري بن-٧

  فالعلقّية.  غري بصرية   تطأ علي هذا الشاعر يصور املنايا بناقة
 حينما تريد   حبيث  االبل ء يف َّ شي  كل ی كما ذكرنا تر العربّية
  اجملاين: (  فيها ِذكٌْر لالبل  بأمثلة  تأيت  أو املوت  احلياة  عن لتتكلم
  )٨٨  ، ص١ ، ج احلديثة
  ْ  ُتِصب َ َعْشَواَء َمن ُ الَمناَيا َخْبط َرأَْيت

  ِ ء ُيَعمَّْر فََيْهَرم ِطيْ ُتْخ ُ َوَمن ُتِمْته
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 ال تبصر   اليت ، الناقة ی االعش تأنيث: العشواء:  املفردات(
 ْ ُ ِمن أَْخَبط:   االمثال وقد ورد يف.  ء متّر به  شي  كل ليالً فتخبط

  .)َعْشواء
   أيب  زهري بن ، معلقة  الكبري املتعال فتح:  راجع: ( الشرح
 املنايا  رأيت:  يقول) ٨٨  ص،   الّدرة  طه ، حممد علي سلمي
   الناقة  هذه  كما أن  وبصرية  وترتيب  غري نسق ی عل  الناس تصيب
   ومن  املنايا أهلكته  أصابته من:   قال ، مث  غري بصريةیتطأ عل
  .  اهلرم  فبلغ  أبقته أخطأته

  
    الذبياين  النابغة-٨

   وصفاً للناقة  فاننا، غالباً ما  نواجه عند قراءتنا لشعر االطالل
  اجملاين: (  النابغة  قطعها،كقول  عليها، والصحراء اليت  ارحتل اليت

  )٢١٣  ، ص١  ، ج  البستاين ، فؤاد أفرام احلديثة
  ُ َ لَه  ِاذْ ال اْرِتجاع یفََعدِّ َعمَّا َتر

  ٍ أُْجِد  َعْيَراَنة یِ القُُتوَد َعلَ َواْنم
: ْ؛ القُُتوَد ِاْرفَع: ِ ؛ اْنم  غريه  ايل جتاوزه: ُ َعدِّ َعْنه:  املفردات(
   بالعريِ لصالبة  املشتبهة الناقة:  ِ؛ َعْيَراَنة  الرَّْحل خشبة: قََتد:  ج

  )  اخللق املوثقة: خفها؛ االُُجد
   ديار االحبة  خراب  من  عما تراه ِاْنَصرِف:  يقول:  الشرح

   ناقة ی عل لرحل ا  خشب  وارفع  فيه  وال أمل  له  ال رجوع النه
   اخلالية  ديار مية  عن  فهو يريد االعراض  الفقار واخللق عظيمة
  .  املذكورة  الناقة ی عل السفر بالركوب  ی عل  أهلها، واحلث من
  
   اخلنساء-٩

 حزهنا   مثاالً هلا للتعبري عن  الناقة  من أما اخلنساء، فاءهنا اختذت
   اخلنساء، شرح ديوان:(ا بقوهل  فقدها لشقيقها صخر فرثته یعل

  )٢٢٨  ، ص  الطباع  عمر فاروق  وتقدمي وضبط
  ُ بِه  َبوٍّ ُتِطيف یٌ َعلَ  وما َعُجول- ١

  ِ ِاْصغاٌر َواكْباٌر لَها َحنينان
  ْ  اذا ِاّدكَرتیُ َما َحتَّ َتْرَتع - ٢

  ٌ َو اْدباُر َ اقْبال فَانَّما ِهي

  ْ ْ َرَتَعت ٍ، وان  أرض ُ الدَّْهَر يف الَتْسَمن - ٣
  ٌ و َتْسجاُر َ َتْحنان فَِانَّما ِهي

؛   وهو ميت ولد الناقة: ؛ الَبّو الناقة:  الَعُجول:  املفردات(
  ّ؛ الَتْحنان ّ واجللي تقصد البكاء اخلفي:  الصغري والكبري احلَنني

  .) الفؤاد  و حرقة تأّوه: والَتْسجار
  ُ كناقة بحتأص:   الثالثة  االبيات  يف  تقول- ١:  الشرح
   بكثرة  االعشاب ّ فتأكل ّ وجلي  خفي  ولدها وهلا حنني فقدت

   بكثرة  أهنا ترتع فرغم.  وُتدبِر ولكنها عندما تتذكر ولدها ُتقبِل
  . الفؤاد وحرقة  الدهر وهلا تأّوه   طوال ولكنها التسمن

  
   زهري  بن  كعب-١٠

 ی ترمز ال  وهي زهري  بن  كعب  ناقة  هذا السياق  جند يف كذلك
:   احلبيبة  عناء فراق  من  ما حتمل  أجله  من  حتمل  الذي االمل

  )١٢  ، ص٢  ، ج  البستاين ، فؤاد أفرام  احلديثة اجملاين(
  ٍ ال ُيَبلُِّغَها ْ ُسَعاُد بِأَْرض أَْمَست

  ُ ُ املََراِسيل ُ النَّجِيَبات اال الِْعَتاق
  ٌ ةْ ُيَبلَِّغَها اال ُعذَاِفَر َولَن

  ُ ٌ َوَتْبِغيل ْرقَالإِِ   االَْينیِفيَها َعلَ
  الكرمية:   والعتاق  النوق  تقديره  حملذوف  صفة الِْعَتاق:  املفردات(
  الكرمية:   منها؛  النَّجِيَبات جنت:   العيوب  من  عتقت  اليت احلسنة
:  اِفَرة السري؛ الُعذَ  يف  اليدين سهلة:   ِمرسال ج:  ؛ املََراِسيل القوية
 السري   من نوع:  ، االعياء ؛ االْرقَال التعب:  ؛ االَْين  القوّية الّصلبة
  .)  سري البغال  السري أيضاً يشبه  من نوع:  ؛ التَّْبِغيل السريع

   ال يصلها اال النياق  أرض  سعاد يف كانت:  يقول:  الشرح
   يف  اليدين  وسهلة  قوية  النياق هذه.   العيوب  من  عتقت  اليت الكرمية
  .  سري البغال  السريعة  القوية  الصلبة  يصلها اال النياق ولن. السري

  
    العربية  االمثال  يف االبل
 الشعور  ی االمر ال  به  يصل  أن  املرء وناقته  بني  االندماج  يبلغ انه

،   والترحال  احلل رفيقة  ال؟ وهي  ، مل  احساس مبا ينتاهبا من
   التنقلی ال  تدعوه  العريب  حياة  ليالً وهناراً والسيما أن تصاحبه
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  ، أو ارتياداً للملوك یالكال واملرع باستمرار حبثاً عن 
   أمام  مسوغة ، وغالباً ما يكون  القبائل  وسادة والسالطني
  ، وما حلقتها من  جهد ووهن  من  ناقته  ما أصاب املمدوح
وحينما يبلغ .  صحراء واجلبال اجتيازها ال  يف  وكالل تعب

ُ   وأنينها يعلو، وتتَّجِه َّ رغاءها يرتفع  فان  مبلغه  الناقة اجلهد من 
،   النفس  أعماق ی ال  اآلهات ، فتصل  صاحبها بالشكوي یال

،   واحليوان  االنسان  احلواجز بني  املشاعر، وتزول یوتتالق
فهذا .   وأحزانه مهومه   التعبري عن  انساناً يستطيع فتغدو الناقة

، اهتماماً واضحاً  ، منذ القدم  البادية  أهل  اهتمام ی عل يدل
 الكبري  ، والعتمادهم  محيمة  عالقة  هبا من ، ملا تربطهم بابلهم

فهذا يظهر  .  بينهم  مباهاة  حمل  أصبحتی، حت  حياهتم عليها يف
   حمادثاهتم  خالل  من  هبا العرب  يتفوه  اليت  السائرة  أمثاهلم يف

   لكل  لوجدناها جامعة السائرة  االمثال  یفلو رجعنا ال.  اليومية
  :  وطبائعها وخصائصها كاملة  االبل صفات

"  مجل "  منظور، مادة ، ابن  العرب لسان: (َ َجَمالً اتََّخذَ الليل
ّ،   االصبهاين ، الراغب  القرآن  ألفاظ  غريب ؛ ومفردات

 ی حت  ينم  ومل  حاجته  يف  الليل  ركب عناهم").  مجل" مادة
 أَو   أَو صالة  قراءة  من  عمله  بالليل  يعمل  ملن أدركها، يضرب

   العاشرة  الليلة  يف الصحابه)  ع(  احلسني  االمام وقال.  غري ذلك
   قد غشيكم ، وهذا الليل  بيعيت ٍّ من  ِحل  يف أنتم:   شهر احملّرم من

َ   وهؤالِء القوم ِ، وذَُروين  سواِده َجَمالً، وَتفَرَّقُوا يفُ  فاتَِّخذُوه
 هو   أي: َ اجلمل أَْحقَُد ِمن:  أو قوهلم.   غريي  اليريدون فانَّهم

  واستشهد كمال.  باحلقد  موصوف َّ اجلمل  حقداً الن أشّد الناس
  كتابه   من  اجلزء االول  البعري يف  عن  عربية  بأمثال  الدَِّمريي الدين

: وقالوا. »ْ َبِعريٍ ُّ ِحلْماً ِمن أََخف«:  فيها حنو قوهلم) ١٨٨  ص(
ُ  َ اجلمل صال:  ّ، يقال الغض: ُ هنا الصَّْولَة: ِ َ اجلََمل ُ ِمن أَْصَول

  الذي:  الفصيل: ( ْ الفَِصيل ُ ِمن أَْتَخم:  أو قوهلم. ُ وَعقَر الكلب
)   سنة  اذا بلغ  أمه  عن  يفصل  املاء بعد أن  الشجر ويشرب يأكل
: وكما قالوا.   اليه  ما حيتاج فوق  اللنب   من  يشرب  أنه وذلك
   عن  فصل  الذي  ولد الناقة الفصيل:   الفصيل  راكب ُ من أتعب
 اال   الركوب  ال يستحق  النه  وامنا يتعب  والدته  من  بعد سنة أمه

:   الذَّوِد ِابِلیالذَّوُد ال :وحنو.   بعد الترويض  الرابعة  السَّنة يف
حممد :  ، حتقيق  االبل  مجال ، مسابقة٢٨٩ العدد   الفيصل جملة(
   العشر منی ال  الثالث الذَّْوُد ما بني)  ، الرياض  بنونه  حسني بن

: وحنو.  كَثَُر  القليلی ال  اذا ُجِمع  القليل  يراد أن  االبل أناث
  ، وغريه  الظلم  مثالً لشدة ُيضرب:  لِ االب َ غرائب ُ َضْرب َضَرَبه
   يؤمن  هلا رب  وليس  ترد احلوض  االبل  يف ، وأصله  املكاره من

 ضرباً شديداً، ويذودوهنا   الواردة  االبل وردها، فيضرهبا أرباب
   الذي ُ مثالً للرجل ُيْضَرب: ٌ والبعٌري ُعْشب:  ويقال. ذياداً عنيفاً

   وقت ء يف  الشي  يأيت ، أوأن  عليه  ينفقه  من  له  كثري وليس  مال له
   له  وليس كاحلادي«   هذا املثل  من وهذا قريب.   به ال ينتفع
:   والعلو يقال  الرفعة ويف.   يعط  مبا مل  للمتشبع  يضرب»بعري
ْ  أشهُر ِممَّن: كما قالوا.   السِّنام ُ ِمن  أَْرفَع أي:  َ السِّنام ُ ِمن أَْتَمك
  وملن.   واملبالغة  التناهي  يف  املضروبة  االمثال من:   اجلََملقاَد
ْ  ُ ِمن اجلََمل:  بالضرر ء يعود عليه  بشي ِ أو ينتفع ْ كَْسبِه  ِمن يأكل
 أمحد   حممد بن  أمحد بن ، أبوالفضل  االمثال جممع (ِ َيْجَترُّ َجْوِفه
  ، ص١ ، ج براهيم ا  حممد أبوالفضل ، حتقيق  امليداين  ابراهيم بن

) ٢٤٥  ، ص٢٤:  ، ج االغاين: ( االصبهاين ذكر أبوالفرج) ٣١٣
 انشاد شعرٍ   فطلبوا منه  زمانه  يف  شاعر ربيعة  كان َّ املَُتلَّمس بأن
  :ُ قائالً  َجَملَه يصف فقال

   َّ عند احتضاره  اهلم وقد أتناَسي
  ِ ُ ُمكَْدم  الصَّْيَعرِّية ٍ عليه بناج

  ) قوي:  ؛ مكدم  سريعة ناقة: ٍ ناج:   املفردات(
 العبد   بن  طََرفة ؛ فقال  خاصة ُ لالناث ٌ تكون ِسَمة:  الصَّْيَعرِيَّة
   وصف ً يعين ُ ناقة  اجلمل  أصبح  أي َ اجلََمل ِاْسَتْنَوق:  وهو غالم
   للرجل  مثالً ويضرب  اجلملة فأصبحت.   الناقة َ بوصف اجلمل
   البئر وعلي الثمر يف«: وقالوا.   كالمه  يف خطط امل  الرأي الواهن

   أطم ی عل  يقف  اجلاهلية  يف ّ ُمنادياً كان  أن ، وأصله» ظهر اجلمل
   من  أي  بذلك  الثمر ينادي  يدرك  حني  املدينة  آطام من)  صخرة(

.   مثره  يف  سقيه  وجد عاقبة  أي  ظهر اجلمل ی ماء البئر عل سقي
  ء تكتفي  مثالً للشي يضرب:  بُِرغاِئها منادياً كَفَي: وقالوا أيضاً

   بفناء رجل  ضيفاً أناخ  أن وأصله .  حاله  تعرف  عن مبنظره
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  113

ٌ  ما هذا الرغاء؟ أَ َضيف:   الرجل  ترغو فقال  راحلته فجعلت
 برغائها  كفي«   الضيف ؟ فقال  يعّرفنا مكانه َ بنا فلم أناخ
   أن ذلك:   االبل  عليه  أمر ال تربكهذا:   وكقوهلم.»منادياً
   االرض  يف  فذهبت  منه ء نفرت  الشي  اذا أنكرت االبل

  ففيه» ْ َبِعريٍ ُهما كَُركَْبَتي«: وحنو.   اال بتعب والجيمعها الراعي
والبعري اذا .  ِ املُْسَتوِيني  للشَّْيئني  ذلك يقال.  االستواء ی ال شارةإ

  . معاً ركبتاهْ   وقعت أراَد الربوك
 

    املفردات  خلق  ودورها يف االبل
   مفردة  آالف  بل  مئات  قاموساً لغوياً اال وفيه  قلّما نري انه

 هبا   مما يتعلق  وصفاهتا وأصواهتا وغري ذلك  االبل ّ بأنواع ختتص
   اللغة  قواميس  جيعلنا لنسّمي  حيث  أو غري مباشرة مباشرة
 لو قُلنا   هذا املنطلق من.   عامة  لغوية اجم وال مع  االبل بقواميس

.  املقصود  يف  نبالغ  مل  حياته ّ يف  العريب ُّ ما حيّبه َ هو كل َّ اجلمل ان
   واجلميل  اجلَمال ّ منه  واشتق  باجلََمل  هذا احليوان ُ َسمَّي انَّه

   َتكَلُّف  أي التََّجمُّل:  وحنو  َزيَّنه ُ أي َجمَّلَه:   كقوهلم واالمجل
ء  َّ شي  كل فهو يقارن").   مجل "  مادة  العرب لسان. ( اجلَِميل
   روعة ُ تشبه  روعته َ يعين  ذاك ُ ِمن ُ هذا أمجل ِ ويقول باجلََمل
   واملفعول  والفاعل  الفعل  كالماً مكّوناً من یوعندما ير.  اجلمل

فضالً .   اِجلمال قوافل   الّنها ُتْشبه  اجلملة أو املبتدأ واخلرب ُيسّميه
َ  جاَمل:   ويقول  احللو واحملّبذ باجملاملة  الكالم  ُيسمي  ذلك عن

   حياكي  كالمه  يعين  باجلميل  الناس  يعامل ً أي ُ جماملة صاحَبه
َ   أُِصْبت ان:  أيضاً ويقول.  والَبهاء ِ والرَّوعة  الرَّْوَنق َ يف اجلمل
، أبو )  اجليم كتاب (  البالغة أساس. (َصبَّْر َت ْ أي ٍ فََتَجمَّل بنائبة
:   تعايل وكقوله" )  مجل" ، مادة  عمر الزخمشري  حممود بن القاسم

). ٥ املعارج) (فاْصبِْر َصْبراً مجيالً(أو ) ٨٣  يوسف(ٌ فصٌرب مجيل
   اليوم هذا ونواجه.   اجلَمل  من  مأخوذتان  أو االمجل فاجلميل

   أو غري مباشرة  مباشرة  االبل یأصوهلا ال   ترجع ألفاظاً كثرية
ُ شقاً واسعاً  ُ أذَنه  شقَّقْت ُ الَبِعَري أي َبَحْرت:  من»  الُبَحْيَرة«كـ

  ، وهي)١٠٣  املائدة(» ٍ ْ َبِحَرية ُ ِمن َ اللَّه َما َجَعل«:   تعايل قال(
 وال   شقوا أذهنا فيسيبوهنا ، فال تركب  أبطن  عشرة  ولدت ناقة
ِ   مسَِّيت ، ومنه)  الناس  درُّها فال حيلبها أحد من  عليها ومينع ملحي

و حنوها أيضاً . »حبراً«ء   شي  يف  متوسع ومسوا كل. »ُ الُبَحْيَرة«
ْ   َمن ِ، منهم  أجالن للناس:  يقال (  العرب  كالم  يف» عبطة«

ُ  النَّاقَةِ  َعَبطَت:   املادة  هذه أصل) …ْ  َمن ً و منهم ُ عبطة َيُموت
صحيحاً :  ، أي  عبطة  فالن ، ومات غري علّة اذا ذحبتها من: عبطاً
َ  َبَرك.   البعري وصدره  كَلْكل مبعين: ُ الَبْرك:  أيضاً ومثله. شاباً

   أَنْخُته َ، أي  فََبَرك ، وأبَركُته  استناخ ُ ُبروكاً أي البعري َيْبُرك
  ِ االبل ، وَبَركَت  باالرض  صدره يُ أ  َبْركَه ألقي: َ وَبَرك.  فاستناخ
  وكل. ٍ ُ َجَمل  َمْبَرك  له ٌ ليس فالن:  ويقال. ُ ُ ُبروكاً وَبرَّكْت َتْبُرك
: ٌ حنو  ألفاظ  اللفظة  هذه  من فاشتقت.َ ، فقد َبَرك  وأقام ء ثبت شي

:  والتَّْبريك.  خري  كل  يف  والكثرة  النَّماء والزيادة أي:  الَبَركة
   َتْبريكاً أي ُ عليه َبرَّكْت:  يقال.   بالربكة  أو غريه عاء لالنسانالد
:   وعليه َ فيه َء وبارك  الشَّيُ َ اللَّه وباَرك.   عليك  اللَّه  بارك ُ له قلت
  يف")  برك " ، مادة  العرب لسان( الفراء  وقال. ُ  الَبَركَة َ فيه َوَضع
؛   السعادة الربكات : ، قال» كمعلي   وبركاته  اللَّه رمحة«:  قوله
، » وبركاته   اللَّه  ورمحة  أيها النيب  عليك السالم«:  التشهد ويف
   السعادة ، فقد نال)ص(ّ  النيب ُ مبا أسعد به  اللَّه  أسعده  من الن

  ْ علي وبارِك«: )ص(   النيب  علي  الصالة  حديث ويف.  الدائمة
  ُ من  ما أعطيَته  وأِدم ْ له ت أَثْبِ  أي» حممد  آل حممد وعلي
   موضع يف  اذا أناخ َ البعري َبَرك  ، وهو من  والكرامة التشريف
ُ   َتَيمَّْنت  أي ُ به وَتَبّركْت.   الزيادةیُ أيضاً عل  الَبَركَة ؛ وتطلق فلزمه
 لنا  َ اللَّه باَرك«:  وقوله. » وباَركْنا عليه«:  العزيز  الترتيل ويف.  به
  وقوله.   املوت  لنا فيما يؤدينا اليه َ اللَّه باَرك:  ؛ معناه» املوت  يف

 فيها   القدر نزل  ليلة ، يعين»ٍ ُمباركة   ليلة ُ يف انَّا أنزلناه«:  تعايل
.  شيئاً فشيئاً  اللَّه  رسول ی عل  نزل  السماء الدنيا مثیً ال ُجملة
 أبو  سئل.   وتعاظم ی وتعال زهـ وتن تقدَّس: » َ اللَّه َتَبارك«و

» ُ َ اهللا تباَرك« تفسري  عن) »برك«  ، مادة  العرب لسان ( العباس
:   تعايل  قوله  يف  الزجاج قال.  املرتفع: ُ واملُتبارِك.  ارتفع:  فقال

 ما  املبارك:  ُ مباركاً، قال  أنزلناه وهذا كتاب)  املصدر نفس(
   الُبركان  نعترب لفظة كننا أنهذا ومي.  اخلري الكثري  ِقَبله  من يأيت

  بروك«   من  املنخفضة  االراضي ی ال بالنسبة  مرتفع  مبا أنه
  ی مبعن» البعري بروك«   من  أيضاً مأخوذةُ والبِْركة. »البعري
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    البعري يف  املاء فيها كاقامة  القامة  بذلك  مسيت ويقال:  احلوض
  .ٍ ما مكان

   االبل  من  املأخوذة فردات امل  موجزاً لبعض  كانت هذه
   دراسة ی ال  حتتاج ی أخر  مفردات هناك.   أو غري مباشرة مباشرة
  .  ومفصلة مستقلة

 
    البحث استنتاج
   اعجازاً كبرياً فالنظر اليها عبادة  الدين  يوم ی ال  االبل ستظل
   اقتنائها ثروة  ويف  ركوهبا عزة  وعرب ويف  معها عظات والتعامل

   والوفاء ويف  والفطنة  طباعها االخالص  يف يها شفاء للناسوف
   من  ضخامتها تطيع ی عل واالبل  والكرامة  أنوفها الشموخ
   صربها تسترد كرامتها ممن ی طفالً صغرياً وعل أكرمها ولو كان
   مطاياهم  عند العرب  االبل فكانت.  بطالً كبرياً أهاهنا ولو كان

  فينشدون  البعيدة   الطرق  قطع  هبا يف ها ويأنسون علي  يرحتلون اليت
 وجتدد نشاطها   الطريق  عنها بأس  تذهب  بأنغام هلا وحيدون

 الشعر   موسيقي  خطواهتا نشأت  أمامها فمع  املسافات لتطوي
   العديد من فتغين.   البحور الشعرية  احلداء هلا ولدت  ومع العريب

 الشعر دليالً   خالل  من  العرب ري من هبا واختذ الكث شعراء العرب
  ففي.   هبا االبل ی تتحل  اليت  والشجاعة  التحمل  الصرب وقوة یعل
   اال حليوان  العيش  واملاء ال يكتب  فيها الزرع  يقل  اليت  االبل بيئة

   من  ما عنده  تدبري أمور استخدام  حسن ی عل  جسمه فطر اللَّه
 جعلها   اللَّه  فضالً أن  االبل وحسب. اد االقتص ماء وغذاء غاية
َ َجَعلَْناَها  َو الُْبْدن: (  شعائره  وجعلها من  بيتهی ال خري ما ُيهَدي

ِ َعلَْيَها  َ اللَّه ْ ِفيَها َخْيٌر فَاذْكُُروا اْسم ِ لَكُم ْ َشَعاِئرِ اللَّه ْ ِمن لَكُم
َ َو  ْنَها َو أَطِْعُموا الْقَانِعْ ُجُنوُبَها فَكُلُوا ِم َّ فَاذَا َوَجَبت َصَواف

  .)٣٦  احلج(َ  ْ َتْشكُُرون ْ لََعلَّكُم َ َسخَّْرَناَها لَكُم الُْمْعَترَّ كَذَِلك
؛   االبل  من ی ُتهَد  اليت ِ وهي  الُبْدَنة مجع: َ الُْبْدن:  املفردات(

ُ،  ُ َيعرُّه هَعرَّ:  ، يقال  للسُّؤال املعترض: ؛ املُْعتّر املُصطفّة: َّ الَصَواف
:  َ أي  َيعرُّ البدن ُ الذي اجلََرب: والَعرُّ.  َ حاَجِتي ُ بِك َواْعَتَرْرت
  )  االصبهاين  للراغب ؛ مفردات نقالً عن. ُ َيعترُضه
   ماجة  ابن عن» بِحار االنوار «  يف  مبا وردت  الكالم خنتتم

 عزٌّ  لاالب«)٢  ، الباب١١٠  ، ص٦٤  ج: (  قال)ص(   النيب عن

   يوم ی معقود بنواصيها اخلري ال  واخليل  بركة الهلها والغنم
  َّ فيها رقوء الدَّم  فان الَتُسبُّوا االبل« أيضاً   احلديث ويف»  القيامة

   حكيم وقال. » هبا الدماء  فتحقن  الديات  تعطي  أي ومهر الكرمية
  رواية، ٢٥٠  ، ص٥   املصدر، ج نفس ( صيفي  بن  أكثم العرب
 وال   العرب  فأكرموها فاهنا حصون  باالبل عليكم«) ١٤  ، الباب٥

 وبألباهنا   ورقوء الدم  فيها مهر الكرمية  حقها فان تضعوا رقاهبا اال يف
:   مقدمته  يف  خلدون  ابن وقال. » الصغري  الكبري ويغذي يتحف

  حليوانات ا  بلحوم فقد رأينا املتغذين) ١١٤  ، ص  اخلامسة املقدمة(
  وهذا مشاهد يف.   كذلك  تنشأ أجياهلم  اجلثمان  العظيمة الفاخرة
وحلومها    االبل  بألبان وكذا املتغذون.   احلاضرة  أهل  مع  البادية أهل

  ی عل  والقدرة  الصرب واالحتمال  من  أخالقهم  ما يؤثر يف أيضاً، مع
   نسبة ی أيضاً عل ؤهم، وتنشأ أمعا لالبل   املوجود ذلك  االثقال محل

، و   وال الضعف ، فال يطرقها الوهن  والغلظ  الصحة  يف أمعاء االبل
   سينا يف  ابن وقال.   غريهم  ما ينال  مضار االغذية اليناهلا من

   من  ملا فيه  دواء نافع  النوق ّ لنب  أن واعلم):   الطب  يف القانون(
، فلو   شديد املنفعة  هذا اللنب أن و  خاصية  من ، وما فيه اجلالء برفق

   ذلك ، وقد جرب  به  شفي  املاء والطعام  بدل  عليه  انسانا أقام أن
  .، فعوفوا  ذلك ی ال  الضرورة  فقادهتم  بالد العرب ی دفعوا ال  قوم يف
  

  املصادر واملآخذ
  .  الكرمي  القرآن- ١
، ١  ّ، ج طي السيو  الدين ، جالل  القرآن  علوم  يف  االتقان- ٢

  . بريوت
، دار  ، عبد احلميد حممود طهماز، بريوت  العلمية  االربعون- ٣

  . القلم
،  ، دار الفكر، بريوت  االصبهاين ، أبوالفرج  االغاين- ٤

  .٢٤  ،  ج م١٩٨٦
 عمر   حممود بن ، أبو القاسم)  اجليم كتاب (  البالغة  أساس- ٥

  . ، بريوت الزخمشري
  .  بريوت ، طبع٦٤  ، ج  اجمللسي المة حبار االنوار، للع- ٦
   فضل كمال.  ؛ د  واالبل  االنسان  بني  العالقة  يف  تأمالت- ٧

  . م١٩٩٥ ؛ السودان  للبحوث ؛ املركز القومي السيد اخلليفة
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  معروف حييي

  115

   احلسن ، أبو جعفر حممد بن  تفسري القرآن  يف  التبيان- ٨
 أمحد   وتصحيح ، حتقيق) ق. ه٤٦٠ – ٣٨٥ ( الطوسي
  . بريوت:   ط  قصري العاملي حبيب

  قم:  ،  ط  الشريازي  ناصر مكارم  اهللا ، آية» منونه« تفسري - ٩
  .٢٦  ، ج املقدسة

، حنا   القدمي ، االدب  العريب  االدب  تاريخ  يف  اجلامع-١٠
  . م١٩٨٦،  ، لبنان ، دار اجليل الفاخوري

 ٢٩ -  قطر  ، دولة)  العريب  املواطن صوت (  الوطن  جريدة-١١
  .  م٢٠٠٤،  مارس

؛ ٢٤/٧/٢٠٠١   بتاريخ٩٥١٥ االحتاد العدد   جريدة-١٢
  .حممد مراد. ، د  والصحة  الطب  جمال  يف االبل

  ، مصر، مكتبة  بك ، أمحد اهلامشي  جواهر البالغة-١٣
  . م١٩٤٠االعتماد، 

   موسي  حممد بن  الدين ، كمالی الكرب  احليوان  حياة-١٤
   ناصر خسرو، بدون ، منشورات ، طهران١  ، ج الدَِّمريي
  . تاريخ

 َشكر،   شاكر هادي ، تأليف  العريب  االدب  يف  احليوان-١٥
  . م١٩٨٥،   الكتب ، عامل بريوت

 سعد   مطري، عبد العزيز بن  عند قبيلة  واالبل  اخليل-١٦
  .ق.ه١٤١٩   االويل ، الطبعة السناح

،   الطباع  عمر فاروق  وتقدمي  وضبط  اخلنساء، شرح  ديوان-١٧
  .  االرقم  أيب  بن  دار االرقم شركة:  بريوت

  .  تاريخ ، بدون١  ، ج  ؛القاهرة  قتيبه  الشعر والشعراء البن-١٨
،  ، بريوت  االنشاء، القلقشندي  صناعة  يف ی االعش  صبح-١٩

  .  تاريخ بدون
.  د  مقدمة ، مع  أمني  شيخ بكري. ، د  الشعر العريب  عيون-٢٠

  . م١٩٧٤ اجلديد، ، دار االنسان ، بريوت فكتور الكك
  ، معلقة  العشر الطوال اعراب معلقات,   الكبري املتعال  فتح-٢١

،  ، محص  الّدرة  طه ، حممد علي  اليشكري  ِحلََّزة  بن احلارث
  . م١٩٨٦،   النَّموذجية  الروضة مطابع

  ، معلقة  العشر الطوال علقات  م ، اعراب  الكبري املتعال  فتح-٢٢
، دار  ، محص  الّدرة  طه ، حممد علي  سلمي  أيب زهري بن

  . م١٩٨٦االرشاد، 
  ، معلقة  العشر الطوال  معلقات ، اعراب  الكبري املتعال  فتح-٢٣

   مكتبة ،حلبوين ، دمشق  الّدرة  طه  العبد؛ حممد علي  بن طرفة
  . م١٩٨٦،  الرازي

  ، معلقة  العشر الطوال  املعلقات ، اعراب  املتعال الكبري  فتح-٢٤
،   الدرة  طه  حممد علي  الشيخ ، شرح  شداد العبسي  بن عنترة
  . م١٩٨٦،   النموذجية  الروضة ، مطابع محص

  ، معلقة  العشر الطوال  معلقاتی عل  الكبري املتعال  فتح-٢٥
،   محص، الّدرة  طه ، حممد علي  التغليب  كلثوم عمرو بن

  .) م١٩٨٦داراالرشاد، 
   وتقدمي ، شرح ، أبو منصور الثعاليب  وسر العربية  اللغة  فقه-٢٦
  .ق .ه١٤٢١،   العصرية ، املكتبة ، بريوت  االيويب ياسني.د
  .  حممد حامد، بريوت ؛ عبد الرمحن  احليوان  وعامل  القرآن-٢٧
،  ، بريوت٢ و ١  ، ج  البستاين ، فؤاد أفرام  احلديثة  اجملاين-٢٨

  .٣. ، ط دار املشرق
:  ، حتقيق  االبل  مجال ، مسابقة٢٨٩ العدد   الفيصل  جملة-٢٩

  . ، الرياض  بنونه  حسني حممد بن
  ، توفيق»؟  سنامه  يف  سر اجلمل هل «٢٣ العدد   االمة  جملة-٣٠

  . م١٩٨٢؛  قطر  ؛الدوحة  الثانية ؛ السنة  القيس يوسف
   أمحد بن  حممد بن  أمحد بن ، أبوالفضل ل االمثا  جممع-٣١

، دار  ، بريوت  حممد أبوالفضل ابراهيم ، حتقيق  امليداين ابراهيم
  .١ ، ج م١٩٨٧ق ، .ه١٤٠٧،  اجليل

  .  تاريخ ، بدون  القاهرة ، طبع٢ ، ج  سيدة ، ابن  املخصص-٣٢
  ، حتقيق  االصبهاين ، الراغب  القرآن  ألفاظ  غريب  مفردات-٣٣
،  ،طهران العريب  دار الكاتب   عن ، باالوفسيت  مرعشلي دمين

  .  املرتضوية املكتبة
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  )عصر جاهلي(شتر در قرآن و ادب عرب 
  

  1يحيي معروف
  

الْجَِبالِ  یوِالَ) ١٨( السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْتیوِالَ) ١٧( االبل كَْيَف  ُخِلقَْتیأَفَال َيْنظُُرونَ ِالَ«وقتي آيات سوره غاشيه يعني 

را تالوت مي كردم اين نكته به ذهن خطور كرد كه اسرار » )٢٠( االَْرضِ كَْيَف ُسِطَحْتیوِالَ) ١٩(كَْيَف ُنِصَبْت
نهفته در اين مخلوق، كه خداوند سبحان نام او را قبل از آسمانهاي بي منتهايش برشمرده چيست؟ از سويي 

وصل، عطف جمله اي بر جمله ديگر با واو است  و «ه دارند ديگر  علماي معاني و بيان در مواضع وصل عقيد
شكي نيست كه خداوند جلَّ و عال آيات »  هنگام اتحاد دو جمله در انشائي و خبري بودن صورت مي گيرد

خود را از نظر بافت و بيان ، هماهنگ نازل كرده است بنابراين چه ارتباطي بين شتر،و آسمان ، و زمين است؟ 
حمان پس از ذكر شتر در خلقتش ، آسمان را در بلندايش،  كوهها را در برافراشتگي ، و زمين را آري خداوند ر

از زمين است سپس به  بنابراين از شتر آغاز كرده كه مخلوقي زميني  و بلندتر. در گستردگي برشمرده است 
مان و باالتر از شتر است آسمان يعني اوج رفعت و بلندي صعود كرده و به كوهها برگشته كه پايين تر از آس

بر اين اساس كسي . سپس به سطح زمين نزول كرده كه در اين فراز و نشيب قدرت اليزال الهي تجلي مي يابد
كه در اين آيات تامل مي كند عظمت خالق و ابداع او را در خلقت جسم شتر و تفاوت آن با ديگر حيوانات را 

ه دليل توانايي فراوان و نيز تحمل موقعيتهاي دشوار صحراء به علي رغم اينكه انسان شتر را ب. در مي يابد
عنوان كشتي صحراء مي شناسد با وجود آن شتر در خالل ساليان متمادي توانسته است وجود خود را در 

در اين مقاله سعي . سفرها، شخم زمين، و توليد فراوان گوشت، شير، پوست، كرك و غيره  به اثبات رساند
ستاورد هاي علمي در مورد اين موجود شگفت انگيز عرضه شود تا امتيازات آن بر ديگر شده جديدترين د

ي از اسرار اين حيوان به اهميت ذكر آن در ا حيوانات در معرض قضاوت همگان قرار گيرد و با معرفي گوشه
 در نظم، نثر عالوه بر آن، اين حيوان حضوري قوي و فعال. كنار آسمان و زمين در آيات شريفه پي برده شود

  . ، امثال و واژه گزيني عربي دارد كه به تفصيل بيان شده است)خصوصا عصر جاهلي(
  

  .شتر، قرآن، ادب عربي، معلقات، شعر جاهلي، واژه گزيني: واژگان كليدي
 

                                                            
   استاديار دانشگاه رازي كرمانشاه.١
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