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نوان يف الرتاث       تارخي أن ا Jهد ا لع ّل يش

هر  تحديد يظالعريب مل  Pّإال بعد اإلسالم، و ل ّ
تدوين، إذ مل تعرف  لمع عرص ا\طوطات وا
يث  بل القرآن الكرمي،  نص   bنوا حالعرب  ق ٍ ل ًع
ها  ناوين  تقر إىل  سُماكنت لك القصائد  ِتف َ ت ع

 .ّوحتددها
وعىل هذا األساس سأحاول يف هذا      

نوان يف القرآن  ية ا ناول  لعاملقال أن أ قض ت ْ
ًالكرمي مجمال ومفصال ، كام سأتطرق إىل ً

هوره يف الرتاث العريب ّسأ� تأخر  ظ  .م
 
 

   Abstract: 

 

The “title” historically 

was unknown before the 

Islamic area, it started exactly  

with the period of the  

raphicology and writing 

registrations.  Before the holy 

Quran, Arabs didn’t have any 

meaning of the title for their 

poems or any ather kind  of 

text.    So I will try  here to pay 

attention to the “title” in the  

Quranic verses as first,  even 

late, text with title in the whole 

Arabic history  . 
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ت---- نوان ا ت  نوان ا ت  نوان ا ت  نوان ا لكلكلكلك      :      :      :      :      اب اب اب اب ــــــــــــــــــــــــعععع
توب يف  القر سموع من القارئ، احملفوظ يف الصدور، ا ملكآن �م هللا ا مل

نة، ا�ي  يه  ألسـاملصاحف، املقروء  Pأل يدb محمد صىل هللا  علنز� هللا  عىل قلب  سـ
ية شام�،  1ّوسمل ية ثقا يام حضارة  يا إىل  فـ،  وقد اكن نزو� عىل أمة  العرب دا علم قع

ية أمه ممزيات ا ¡بعدما  اكنت األ متع العربـي، بل واكن  القرآن الكريـم  نقطة  حتول  Pرزة ّم
بب ¤م يهنا أنه  ية، اكن من  سـيف العديد من اجلوانـب ا ّ نوان العربـي " بلعلمـ لعـيف تطور ا

نونة ية عىل ا يطرة ¨ هر  ية خاصة،  بعه بطوابع إسـال لعو سـم سـ تظط فالغريب يف أمر " 2ُم
نونة يف القرآن الكرـمي ية أو ا لع¨ سب بل اكنت مس سور  يث أمسـاء ا حف أهنا مل تكن من  ل ح ّ

تابه اسام خمالفا  : "القرآن، قال اجلاحظ"عنوانه هو يف حد ذاته / أيضا يف امسه كمسى هللا  ّ
ته قرآb كام مس يل، مسى  ّملا مسى العرب  �¤م عىل امجلل وا ّ مجلّ وا ديواb،  وبعضه لتفص

يت، وآخرها فا يدة  وبعضه آية  كبسورة  يةكقص     .3"فص� كقا
تلف فهيا أول األمر، ذ´ أن الصحابة ملا مجعوا  سأ� ا ية القرآن هبذا ¨مس  ّ      و ّ ُخ م تسم

سموه املصحف هد أيب بكر مل يكونوا قد وضعوا � اسام بعد،  ّالقرآن  عىل  ف  واكن أبو 4"ع
تاب هللا وسامه املصحف، كبكر أول من مجع  يوطي ت½ احلادثة فقال"ّ ّملا " : لسـوقد ذكر ا

بوه عىل الورق قال أبو بكر سفر، وقال ا: فكتمجعوا القرآن  هم ا لسوا � اسام، قال  بعضمت ل

تاب هللا  سمونه املصحف، واكن أبو بكر أول من مجع  شة  كهم املصحف فإن ا ي ّب حل بعُض
باسه بأسفار الهيود ، وأما رضامه Pللفظ . 5"ّومساه املصحف ية ا سفر  هم ا تفأما ر شـ لل خف فض

بيش،   فا نجايشحل هجرة و�كرى صاحهبا ا شة أوىل دÉر ا لبهتم للح ب للمح ٌ .  
ّعديدة تدل عل رفعة شأنه، وعلو ماكته، وعىل أنه أرشف "      وللقرآن الكرمي أسامء  ن

سمي ّتاب ساموي عىل اإلطالق،  ُ ف تاب: ك تزنيل وا�كر وا لكالقرآن والفرقان وا ّ  واكن 6...ل
نذ و تعمل  شارا، بل وا ها ا ُأ م سـعظم ملت ً يوم هو ن بق � ) القرآن(لضع إىل ا نوان مل  سـوهو  يع

سابقة حيمل  ية ا Öتب ا لثال يف أية لغة من اللغات، إذ مل يرد أي نص من نصوص ا ني لك ٍم ّ
تاب هللا عز وجل نواb خاصا  بح  ّهذا ¨مس الكرمي ا�ي أ ّ بك ع نا أنه ورد يف 7ص ّ، فإذا  علم
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ته و" ها رصحيا يف  بعني آية واكن يف  يحنو  تسمسـ نا ملاذا اكن امسه 8"مدلو� اخلاصلكّ علم 
 .القرآن
يــــــــععععناويناويناويناوي سور القرآ ين ا سور القرآ ين ا سور القرآ ين ا سور القرآ ننننن ا     : : : : ةةةةــــلللل

بداية  ية أو أسامؤها فإهنا اكنت يف ا سور القرآ ناوين ا ل        وأما  ن ل ع من احملدäت اليت  "ّ
بوهنا  يف  ناوين اليت اكنوا  باهبا، فا ها العلامء أول األمر، مث انهتوا إىل إPحهتا وا تكر لع يكتح سـ ه

ثري فو ية اكنت ال بد أن   ية واملد نوهني فهيا بأسامهئا وما فهيا من اآلÉت ا سور  تاحت ا ن ْل ّ ملك ُم
تقدون أن  ناس اكنوا  ثريا من العلامء بé عامة ا يفة يف األوساط احملافظة ألن  ّمعارضة  يعّ ل ك ًن ع

يل من ¨جهتاد يب غري  ية، بل للصحابة  فهيا  ست تو قلهذه األمور  ق نصي ّيف ن ّ ألنه اك9"ل
نقطة وال " ية مل تكن  îند العلامء أن املصاحف الع ّمن املعروف بداهة  م ن  ومل تكن مشلكةّع

سور ولو أن  تابة أسامء ا نونة   سة، ومل تكن  رشة، وال  ّجمزأة، وال  محزبة، وال   ل مع بكمخم ّ ّ مع ّ ُّ
سور و10"ّالصحابة اكنوا يعلموهنا ية أسامء ا ناس أن يعرفوا أ يأ  ندما  عولكن  ل مه لل هت ناويهنا  Jع

سور، فاملعارضة  يح ا ناوين  يف فوا تابة ا يفة   لهدأ اخلالف ا�ي أäر ت½ املعارضة ا ت لع لكن لع
نون يف   سب، بل طفقوا  ناوين  تابة  ت½ ا ناس  نع ا ثت أن خفت، ومل  تما  حف لع يفل بكل يق ّب

تجزأ من الوô القرآين تقدوا أهنا جزء ال  هّال أن  يهبا حىت أوشك ا ُها  وتذ ي يع ّه جلُمن يق  .11ت
سورة،  نوان  لل        وتعد غرابة املوضوع وندرته العامل األساس يف وضع ¨مس أو ا لع ّ ُ

ثري من العلامء، يقول الزركيش يه  كوهو األمر ا�ي  تصاص : "عل نظر يف وجه ا خبغي ا لن ي
يات أخذ أسامهئا  ثري من ا يت به، وال شك أن العرب تراعي يف ا سملك سورة  مبا  ملمس لك ّ ُ

تغرب يكون يف اليشء من خلق أو صفة ختصهٍمن bدر أو  ّ يوسمون  امجل� من ... مسـ
تاب العزيز،  يه، وعىل ذ´ جرت أسامء سور ا هر  يدة مبا هو أ لكالüم أو ا ف ش لقص
ساء هبذا  يت سورة ا يه، و بقرة املذكورة  بقرة  هبا لقرنة  ذكر قصة  ا نية سورة ا مس ل ي ل لسم ف كت

ثري من أحاك ية سورة األنعام ملا ورد فهيا من ك¨مس مبا تردد فهيا من  ساء، و سمم ا تن ل
ها ليل أحوا نونة  هذه 12..."تفص يا   سور اكن دا لع فورود  حادثة غربة  يف  سورة  من ا ع ل ي

تطرها  ت½  احلادثة  كام حصل يف سورة املائدة اليت ومست هبذا ¨مس  سورة   قا ل ب ُل
سامء يف قو� تعاىل نا َقـا: ((لملوضوع نزول املائدة من ا ُهم رنا أنزل  يىس ابن مرمي ا َل  ْيَ َعلَب َْ ِ َ � َ َ لل� َع َ ُ َ ِ َ
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نا وأنت خري الرازقني نك وارز يدا ألونا وآخرb وآية  نا  سماء تكون  ْمائدة من ا ِ ً ِ ِِ ْ َ� ُ ْ َ ْ ل ع ل َل ً ََ َ ْ َ َ َ �َ ْ قَ ُم ِ َ َ ِ ِ َ َ ُِ َِ ً ِ َِ ُ َ َ َ َ.((13       
نوان دون آ سورة  نونة ا تكرار عامال أساسا يف  بعويعد ا ل ع ًل ً J خر، وقد عاجل الزركيش  ع� ُ

سورة Pحلادثة أو ¨مس ا�ي تكرر فهيا بقو� لية ا يل قد ورد يف سورة هود :" تسم قفإن  ْ
تص Pمس هود  سالم، فمل  يب وموىس علهيم ا ختذكر نوح وصاحل وإبراهمي ولوط و ل َشع
يل تكررت هذه القصة  يه أطول وأوعب،   يهتا به ؟ وقصة نوح  قوحده؟ وما وجه  ف تسم

تكرر يف يف شعراء بأوعب مما وردت يف غريها،  ومل  ي سورة األعراف وسورة هود وا ل
ثالث  سور ا لواحدة من هذه ا سور فإنه تكرر ال تكرره يف هذه ا سالم  يه ا لمس هود  ك ل ُعل

bباب اليت ذكر تكرار من أقوى األ ته يف أربعة مواضع وا ند ذكر  سـفهيا  ل قص  .ع
س يل تكرر امس نوح يف هذه ا ل     وإن  ق تة مواضع فهيا، وتكرر أكرث من تكرار ْ سـورة يف 

ها، فمل يقع فهيا غري ذ´  ته مع قومه سورة برأ يل ملا جردت �كر نوح و  سامس هود،  قصق ُ ّ

سالم يه ا سمى Pمسه  لاكنت أوىل بأن  عل نيب . 14"ت لتكرار ذكر امس ا بب -ّ إذن-ف لس  اكن ا
نيب آو ذا سور Pمس هذا ا نونة العديد من ا لاألول يف  ل بب األول ا�ي ع لسك، إضافة إىل ا ً

تغرPأً األمر bدرا أوذكرbه، وهو كون احلادثة  ًو   .مسـ
ناوين اليت يؤخذ هبا، وهبا تعرف  رشيف يه ا تة يف املصحف ا ثا سور ا ُ     إن أسامء ا لع ب ل لل ّ

ـي أنه اكن  بد يهنا، مفن ا سور ويفرق  ّا ل هيل ب يه الكرثة من سور "ُ علللك سورة امس واحد و ٌ ٌ ّ
ثال ] ولكن [ ٌنالقرآ سورة اسامن فأكرث ومن ذ´  ًقد يكون  م  : لل

ية: الفاحتة  - شا ية، وا ثاين، وامحلد والوا بع ا تاب وا فوسمى أيضا أم ا ق للك مل سـ  .لت
منل - ًوسمى أيضا: لا  .سورة سل�ن:  ت
سجدة - ًوسمى أيضا: لا  .سورة املضاجع: ت
يل يؤكد حص15...توسمى أيضا سورة املالئكة: فاطر - ّوهو د سابق من ل لة القول ا

تغرب أو bدر كام حدث يف هذه  نوان للك سورة هو ورود أمر  سـأن اÖاعي إىل وضع  مع ّ
سورة اليت ذكرbها   .لا

نونة يف القرآن الكرمي مجمال ومفصال يعل     و ًه فإن ا ً لع سور(ّ لنونة ا ية يف ) ع ية ذ ًاكنت  ّ ك معل
Jسري تعمل القرآن ورسوخ آÉته وسوره يف أذهان ا ناس، �´ اكن جيب أن تي ْلعامة من ا ّ ل ّ
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يف ال  يه،  بقى كام يه  سور، وجيب أن  ناوين  ناك  كتكون  عل ت لل ع تة "ْه ä سور بوأسامء ا ل
يهنا  ند إىل إرشادات ودالالت  نواbت  يف من األحاديث واآلäر، وأن هذه ا تو Pبع س لع تل تق ّ

نوان  ية ا ياغة   سور، وهذا يعد عالمة Pرزة يف  ياق ا لعيف  ب ص ل نسـ ُ16 . 
نوان يف الرتاث العريب نوان يف الرتاث العريبا نوان يف الرتاث العريبا نوان يف الرتاث العريبا     ::::لعلعلعلعا

نقص من قدرها إال القرآن الكرمي، بل واكنت  شعر يف نفوس العرب ماكنة مل  ّ     اكن  ي لل
شعر ديوان العرب وحافظ  يف ال وا ي�،  يالد شاعر يف ا لالعرب ال تفرح بيشء فر�ا  ك ب لقمب ٍ

تارخي إال م ها ا ّأÉ¤ا ومغازهيا وأفرا�ا،  فمك من حادثة مل  ل شعرحيفظ     .لن خالل ا
سم قصائده، إذ  ناوين  شعر العريب قدميا خلوه من  ْ     غري أن أكرب ما اكن يلحظ عىل ا ت ع ُل ُ ُ ً ُ ّ

بد هللا محمد الغذايم أن  ّيرى  ثة أخذ هبا "ع ناوين يف القصائد ما يه إال بدعة حد يا لع
شعراء الغرب  يني مهنم خاصة–لشعراؤb حمااكة  شعر-نسـ والروما ي ل وقد مىض العرف ا

ناوين رش قرb أو يزيد دون أن تق! القصائد  سة   bعند مخل  وال جسل القدماء يف 17"عع
ناوين للقصائد اليت دونوها سواء اكنت هلم أ  . لغريمهمعمدوbهتم 

ناوين من عىل رؤوس  ياب ا يوم يف إجياد مربر  نقاد ا ثري من ا لع     �´ جيهتد ا لغ ل ل لك
يد شعرية العرية، فريجع ر شـالقصائد ا ب نوان إىل ُل شعراء العرب  ياوي إغفال ا للع  ل ّأن "حي

شقة  شعراء وأعفومه من  هذا جارامه ا يدة أوال  تعجلون سامع ا مالقدماء اكنوا  ل لقص فلسـ ً ي
شعرية ناوين ا ند ا لالوقوف  لع بار 18"ع نوان، غري أن ا ت، فاكنت لك القصائد تروى بدون  عع ّ ُ

ن شقة أمر يدعو إىل إعادة ا نوان حيمل عىل ا لسامع ا مل متع أن لع يع ا يف  ْظر،  ملسـ يسـتط فك
نوان  يع أن يصرب عىل  سامع  يت وال  يدة قد تربو عن املائة  عيصرب عىل سامع  تط يسـقص ب
نوان  يت، أضف إىل ذ´ أن  يت أو حىت لكمة واحدة من  تعدى شطر ا عقد ال  ّي ب لب
سمع أي متع ساعهتا مل  يدة ال بعدها، وا بل  يه يلقى  تعارف  يدة  كام هو  ّا يُ قص عل ملسـلقص ق  م

نه شقة  شاعر إىل رفع ا سعى ا عيشء حىت  مل ل  . ي
باP أخرى  ًلكن أ سـ متل–ّ ها دخال–حملمن ا ً أن  ل نوان عن ّ ياب ا بارشا يف  لع  غ ً م

يدة العرية  با هة واإلشاد:"لقص شا شعر العريب عىل ا ناكع%د ا مل يدته ... فل شد  شاعر  قصفا ن يل
بارشة ية غري  نونة ذا شادا، ويف هذا اإلشاد إعالم و مإ تً ع ن ناء  كأ19ن شاعر يف أ ثن حيدث ا ل
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يغدو هذا الغرض  يدة مدح، أو هجاء، أو رäء،  يدة مؤثرات توô بأن ا فإلقائه  لقص ّللقص
يدة نوان  به  للقصأو ذاك  ع  .     شـ

نوان،  ياب ا يل  بب آخر قد يكون أقوى من األول يف  لعإضافة إىل  غ تعل ّ س
يدة الواحدة، وتعدد ا:"وهو شعرية يف ا Jتعدد املوضوعات ا Jلقص ملوضوعات يؤدي إىل صعوبة ل

يدة نوان واحد  يار  للقصا ع باكء عىل األطالل 20"خت شاعر  تدأها ا يدة ا يف  ب،  ل ب لقص فك
ها  ها بغرض من األغراض أن يكون  ية ، و بة، مث وصف للرح� وا يب  لو مت ي خيب ّ ملط حبب تشـ
شعري  نص ا بق هذا عىل ا نوان احملدد ميس موضوعا حمددا، وهل  لنوان  حمدد، فا ل نط لع يع ً ً J ّ

 العريب؟
نوان "ّأن ) Joan Cohen(كام يرى جون كوهن  ناء عن ا بل ¨ شعر  لعا تغ سـل يق

تقر يدة  تفألن ا لقص بريا عهنا- يف رأيه-ّ نوان  ية اليت يكون ا تع إىل ت½ الفكرة الرت لع بي ، 21"ك
ثل  نص  يه ، يف حني إن ا ندا إ شلك  نرثية  نوان يف األعامل ا ميفكرة مفادها أن ا ل ل سـ ي ل ّلع مّ ّ

يب مسـندا ، �´ نوان، يف حني إهنا  نرث دامئا حيمل بدقة الفكرة العامة يف ا تغ اكن ا لع –ّل
شعر، أضف إىل ذ´ أن-)Cohen(حسب كوهني  ّ يف ا نرث أو الفكر العلمي يرتكز "ل لا

نطقي 4عىل ¨سجام الفكري والرتابط ا مل يل إىل ¨نزÉح 22"ن شعر ا�ي  مي، بعكس ا ل
به العام  �ا يصعب يه حتديد الرابط بني األفاكر كيوالعدول يف  تر  .ف 

ياة العريب   شعر العريب، أال وهو ارباط  نوان يف ا ياب ا بب آخر  ح    وفد يضاف  تس ل لع لغ ُ
ياة العرية  يعة ا ئة،  Pب حل ب فطب ها–يل تحرر –معظماليت اكنت بدوية يف  نوع من ا سم  ل  ب تت

äها  وو يد  يدة  نوان ا سار ، و يود و¨ لو¨نطالق و تأيب ا ق لقصلق ع يع حن يسـتطق ال 
  éشعر يف أص نه، وا يد  شاعر أن  لا ع حي يود"ل تاق من لك ا لقحترر للغة واإلسان وا نع ، 23"ن

شعر  ثé ا شعر، وحنن نعمل ما اكن  ياته ويرضاه يف ا يد يف  P ليف ال يرىض العريب مي ل ح لق فك
ئة الصحراوية P ناويهنا  ميكن أن يكون � ارباط بة للعريب، خفلو القصائد من  Pبي ت ع لسـ  لن

تاق يود  وهتوى ¨ نعاليت تأىب ا  . لق
رشاح  نقاد وا J    غري أن ا ل ّ ل ثا –ّ ً قدميا وحد ي يدة إذا أرادوا رش�ا  أو –ً لقصاكنوا خيضعون ا ُ

ثال، إذ  يهتا بيشء معني اكملطلع  ْروايهتا  إىل  م يدة "تسم شعري يف ا لقصميكن عد املطلع ا ل
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ها  bنوا ية  لاجلا ع ثال24"هل شارح  م، كقول ا يدته اليت أوها وقد اك: ل لن قال يف ذ´  ّ : قص
بد25خلو� أطالل  .لع، يف إشارة إىل معلقة طرفة بن ا

ها،      نون مبطا تأخر من اإلسالم، اكنت  شعر اجلاهيل، وحىت زمن  لعمفعظم قصائد ا تعم ل
تكون قوية "وهو األمر ا�ي جعل   هم  سني مطا شعراء  بون ا نقاد القداىم يطا لا تح ل ل لعل ب

يدة تابعة ا تلقي  شد ا شلكة حا� إغراء  ئدة  يل األ لقصشد األسامع إلهيا، و مل مل ت م مت فت ، 26تسـ
سمع الع يدة؟ يوهل يعقل  أن  ثل هذا املطلع  وال يغريه  بإمتام ا لقصريب    ):من الوافر(م

ها قطام     ها قطام    ركة تد ها قطام    ركة تد ها قطام    ركة تد JJللللللللأأأأ;;;;ركة تد JJ ٌٌ ية والüم************                ٌٌ P نا ية والüمو P نا ية والüمو P نا ية والüمو P نا تحو تحض تحض تحض ّّّّض لللل ًً ًً....27272727    
سمع  )من الاكمل: (يأو 

شعراء من مرتدم      شعراء من مرتدم     هل غادر ا شعراء من مرتدم     هل غادر ا شعراء من مرتدم     هل غادر ا ََهل غادر ا ََ ُُ ُُ ْْ ْْ ُُ ُُ ُُ ُُ لللل ْْ ُُأم هل عرفت اÖار بعد تومهأم هل عرفت اÖار بعد تومهأم هل عرفت اÖار بعد تومهأم هل عرفت اÖار بعد تومه************                ْْ ُُ ْ ْْ ْْ ْْ ْْْ ْْ ْْ ْْ28282828....    
سمع   )من الاكمل:( يأو 

É يوم نا ا يوم Éقفي ود نا ا يوم Éقفي ود نا ا يوم Éقفي ود نا ا ْْقفي ود ْْ ل لي لي لي نة ما´    ععععي نة ما´     ا نة ما´     ا نة ما´     ا ْْ ا ْْ نا من صدور جام´************                بببب نا من صدور جام´  نا من صدور جام´  نا من صدور جام´  ُُوُعووُعووُعووُعو====  ُُ ُُ ُُ ْْ ْْ ْْ علعلعلعليييْيْ
29292929....    

سمع   )من الاكمل:( يأو 
ها      ها     قا ها     قا ها     قا ها  مفمفمفمفقا ها  عفت اÉÖر  ها  عفت اÉÖر  ها  عفت اÉÖر  ُُعفت اÉÖر  ُمُ مل مل مل ُُحمحمحمحمل ُُ ُُ ُُ ْْ ها************                ْْ ها تأبد غوها فرجا ها تأبد غوها فرجا ها تأبد غوها فرجا ُُمبمبمبمبىنىنىنىن تأبد غوها فرجا ُمُ مل مل مل ُُل ُُ ْْ ْْ ًً ًً30303030....    

ها،                  ناوين لقصائد تعرف هبا، وتعني من خال هرهتا  ل لقد اكنت هذه املطالع  عىل  ّش ُ ُ فال "ع
توحد لك ئذ أن  تجعب  نص الطليل ا�ي غلب عىل حين شعرية حتت مظ� ا ناوين ا ّ ا ل ل لع
شعرية القدمية ناوين 31"لمعظم املطالع ا ياس عىل ا ناوين إن اكن ا ناوين أو اك تغدو  لع،  لع لقع ف

يوم شعراء ا ها ا لاليت يو ل     . ّظف
يدة العرية، مفن خالل الروي ميكن  نونة ا يدة دورا ¤ما يف  ب     كام أن لروي ا لقص ع ًلقص ً ّ

تقول العربللمتل يهنا،  يدة، وحيددها  تحرض ا فقي أن  بع لقص ّسـ ي يدة : ّ ية العرب ويه  قصال م
ها  مطلعنفرى،   ):من الطويل(للشـ

يمكمكمكمك                     ي أمي صدور  ي أمي صدور  ي أمي صدور  ميميميميوا بوا بوا بوا بينينينين أمي صدور  ْْأأأأ ْْ ُُ ُُ مطمطمطمط ُُ ُُ ُ ُّ ُّ ُّ ّ ُُ ُُ ُُ ُُ يل************                قققق يل أل يل أل يل أل ُُفإين إىل قوم سوافإين إىل قوم سوافإين إىل قوم سوافإين إىل قوم سوامكمكمكمك أل ُُ ْْ مممْمْ ْْ ْْ ُُ ُُ ٍٍ ٍٍ ْْ ْْ
32323232....    

ها، وكذا جرى العرف يف)الالم(    وذ´ النهتاهئا بروي   bنوا ل، فصار روهيا  ً ع J معظم 
ية أيب ذؤيب،  بحرتي، و ية ا ساء، و ية ا نون Pلروي،  نالقصائد اليت  ن ين ل ي ن ي عتع سـ خلسـ ك
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بدون ية ابن  عورا نوان يف هذه القصائد يكون ... ئ لعإال أن ا ّ يا"ّ يا ال دال ًصو ل ً ّ، إذ يعرب 33"ت
يدة ال عن مضموهنا  .لقصعن شلك ا

يدة حبادثة من احلواد نونة أن تعرف ا لقص    ومن مظاهر ا ْث متزيها عن غريها، كأن ُلع ُ ّ
يس، ومعرو بن ) الربدة: (ُيقال لقيدة كعب بن زهري، واملعلقات، مكعلقة زهري وامرىء ا لقص

بد لعثوم، وطرفة بن ا تصارا ملوضوع ... لك نوان ا نونة أيضا أن يكون ا ًومن مظاهر ا خ لع ًلع
يدة  يب، واكفورÉته، "لقصا يات أيب ا يت، و يات ا نقائض، وها لطاك لمك مش يات سـيفل مولزو

يات أيب فراس ثل هذه القصائد معروفة وحمددة... مأيب العالء، ورو ّو بحت هذه 34"م ص، فأ
ت½ القصائد ناوين  يات مع تداوها   لا ع لسم  .مل

ثني إىل نقطة ¤مة مفادها أن  با به أحد ا ّ    وقد  ح ل نوان اكن حكرا مع بداية عرص "ّن ًا لع
ناوين نقدية، ونوعت ا تابة ا تدوين عىل ا لعا ت ل شري إىل املؤلف اجلامع لكل ت وإن اكنت يف أغلهبا 

يات يات و األ تايب ا بدع، كام حتقق يف  مصعبل ا ملفضل ك ّمل  فلك القصائد اليت حتوهيا هذه 35"ق
تارها ال إىل  تب إمنّا تعزى إىل من ا خا هالك يكون بذ´ امس املؤلف نتجمن أ بدع (ف،  ملوهو ا

شاعر ثاين بعد ا لا نوع عنواb للك القصائد اليت حيو) ل نوعت القصائد  Jهيا مؤلفه، وإن  بت ت ُ ّ

يات لألمصعي يات للمفضل الظيب، واأل شعراء، فا مصعا ملفضل ّل ّ ّ. 
نونة يف  ها ال يعين أبدا انعدام ظاهرة ا ناوين  تقار معظم القصائد العرية  لع    إن ا لع سمب تف ّ

شع ية بعض ا باهه  سرتعي ا تارخي األدب العريب  بع  شعر العريب، وا لا سم ن ي ل ت ُل ت تمل راء ت
ناوين  تدالل عىل ذ´  نورد بعض ا ناوين، ولال بارها  يات ميكن ا لعلقصائدمه  سـ ع ت عسم ّمب

ها اكرل برولكامن   شعرية اليت  ّجسلا تابه ;رخي األدب ) Karl Breukelman( ل كيف 
 : العريب

بد هللا  الفزاري-1111 يدة الفزارية أليب القامس  ع ا  .36لقص
يدة-2222 يعقص صفوة املعارف،  ت (ة أليب املعايل سعد بن عيل اخلطريي لطب يف ;رخي ا

 .37)م1172/هـ568
نجر بن -3333 يىس بن  سام اÖين  سـ القصائد احلجازÉت يف مدح خري الربÉت، أليب  عح

 .38)م1172/هـ568ت (هبرام بن جربيل احلاجري 
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هري -4444 لظ تذكرة األريب وبرصة األديب، ¡د اÖين محمد بن أمحد بن أيب شاكر بن ا ت
 .39)م1277/هـ676ت(بيل املراكيش األد

يدة كعب بن زهري، -5555 قص الكواكب ا�رية يف مدح خري الربية وسمى الربدة، ملعارضهتا  ت
بد هللا  عرشف اÖين أيب  بوصريي الصهنا= ) أيب عيل(ل يد اÖاليص ا لمحمد بن  سع

 .40)م1296/هـ694ت(
سامة -6666 يدة ا ب ا شامة(للقص يد ب) لبا بد ا ¡بأطواق امحلامة أليب محمد  يارسي ع بدون ا لن  ع

هري   .41)م1126/هـ520(لفا
باهيل املري -7777 يد هللا بن املظفر بن محمد ا يت، أليب احلمك  ل معرة ا عب لب
 .42)م1145/هـ546ت(

ثال  نرث آنذاك، فاخلطابة   شعر العريب القدمي ميكن إسقاطه عىل ا م    وما حدث  ل ويه "لل
ناع متل عىل اإل ية  بة امجلاهري بطريقة إلقا قفن خما تشـ ئ تخذ من الفصاحة 43" و¨سـ%�ط  ،ّ ت

يب إىل من خياطهبم، ويه أحد  ها ا ها إليصال األفاكر اليت  ي�  بالغة  و خلطوا سـ حيملل ل
ناية خاصة نقاد وأولوها  نرثية يف األدب العريب، اليت اهمت هبا ا ناس ا نون أو األ عا ل ّل ج  . لف

تدوين جع هة ال ا شا ل    إن اع%د اخلطب العرية عىل نظام ا مل فب نوان ّ تاج إىل  عل مهنا ال  حت
يقة لسلها، سـ� وأهنا اكنت يف معظم احلاالت مرجت� تأيت عىل ا ّ  .سمي

ها فقداهنا  ناوين اكن أسا نونت  نا جند بعض اخلطب العرية قد  س    ورمغ هذا فإ بع ُع ب ن
نيب صىل  هادة أو الصالة عىل ا سم� أو امحلد� أو ا لإلحدى راكئز اخلطب آنذاك، اك لشب ل

ث� ذ´ علهللا  برتاء خللو "ميه وسمل، ومن أ بة ا P يه اكنت تعرف لبة زÉد بن أ خلط ب خط
تح هبا  اخلطب بارات امحلد [ اليت  ُتفصدرها من  بة اليت  ال ... ع ثل أطلقوا عىل ا Pخلطو مل

هادة  يه وسمل )جذماء(لشتذكر فهيا ا نيب صىل هللا  عل، واليت ال تزين Pلصالة عىل ا ل ّ ُ
 .44)"شوهاء(

يب أن      و يف  ست من وضع أحصاب اخلطب، إذ  ناوين  خلطمن املرجح أن هذه ا ك ي للع ّ
ته جذماء بسمي  نقصة **أو شوهاء* خطي نوان هو  م، وهو يعرف أن هذا اللقب أو ا لع ّ

تصاص تلقني من أهل ¨ ناوين من وضع ا خبة ال محمدة، �´ قد تكون هذه ا ّ مل لع  .للخط
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نا تدوين بدأت ا لع     ومع بداية عرص ا نقد  ّل تب ا ها، اكملعامج و تب و لوين تعلو ا ك سم تلك
تاب  سري واحلديث وغريها، مفن األوىل  كوعلوم اللغة وا يل بن أمحد و) العني(لتف ) اجلمي(لللخ

ية  ثا نباين، ومن ا ل يش شعراء(لل شعر وا لا بة، و) ل شعراء(قتيالبن  للبقات حفول  البن سالم ) ط
ثة  ثا لامجلحي، ومن ا تاب(ل ي(لسيبويه و) لكا يني(لثعلب و) حلفصا يان وا لتبا للجاحظ، )  لب

شاف(ومن الرابعة  ّا رشي و) لك سة ) تفسري الطربي (خمللز حصيح (مللطربي ومن اخلا
بخاري بخاري، و) لا سمل(للإلمام ا ميح  سمل) حص  ...ملإلمام 

يه حىت وقت قريب  من  شعر عىل ما يه  ناوين املؤلفات العرية وخباصة ا علوظلت  ل ب ع
يث  نا احلارض،  حزما يقين شعرية  Pملعىن  ا ناوين ا هر ا حلقبدأت  لتظ  لع
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هوامـشششش و املراجـــــع و املراجـــــع و املراجـــــع و املراجـــــع هوامـا هوامـا هوامـا     للللا
 

                                                                        

1
ييل،  -  يل، اÖار ا¨لب أمحد ا لتالف يف القراءات، دار ا جل سودان خ تب، ا ية  لسودا للكن

    29:  ، ص1، ط
بة اإلجنلو املرصية،     ----    2222 تطور،  شأة وا نوان يف األدب العريب ا تمحمد عويس، ا ل ن مكلع ل

    84:، ص1984 ، 1القاهرة، مرص، ط
يوطي، اإلتقان - 3 بة لسـ جالل اÖين ا يق محمد أبو الفضل إبراهمي،ا ملكتيف علوم القرآن،  حتق

يدا، بريوت، ط  . 143، ص1988، 1صالعرصية، 
سه، ص-4   .149نف املرجع 
ها- 5 سه ، الصفحة  نفس املرجع   .نف
نة، رش -6 بعث،  بع مبطابع دار ا يان يف علوم القرآن،  ن  محمد عيل الصابوين، ا ي ل ط نطب قسـل

بة رحاب، اجلزائر، ط  . 09، ص1986، 3مكتوتوزيع 
نوان يف األدب العريب، ص - 7  85لعمحمد عويس، ا
ياري- 8 نانب إبراهمي األ رشوق، بريوت، لب، ;رخي القرآن، دار ا ، 1القاهرة ، مرص، ط/ ل

 .،.84: ، ص1964
نان، ط- 9 باحث يف علوم القرآن، دار العلوم للماليني، بريوت،  بحي صاحل،  ب  لص ، 5م

 .97، ص1968
نة، اجلزائر، ط - 10 P ،هاب ناية، هدى الفرقان يف علوم القرآن، دار ا تغازي  ، 1لشع

 ..276، ص1، ج1988
باحث يف علوم القرآن، ص- 11 بحي صاحل،  م   .98ص
يق محمد أبو الفضل إبراهمي،دار - 12 حتق بدر اÖين الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، 

توزيع، ط رش وا باعة وا لالفكر   .270: ، ص1، ج1980، 1لنللط
 .114/ املائدة- 13
 .271:  بدر اÖين الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، ص- 14
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ياري، ;رخي القرآن، ص إبراهمي- 15  .67: ب األ
نوان يف األدب العريب، ص 16  90: لعمحمد عويس، ا
ثقايف، جدة، اململكة العرية 17 نادي األديب ا تكفري، ا ئة وا بدا [ محمد الغذايم، ا ب  ل ل ل ي خلطع

سعودية، ط  .261:، ص1985، 1لا
ي18 نيص، إفر نجز ا شعر العريب احلديث، دراسة يف ا ياوي، ا يد  يق ر ل مل ل حي لا ارشق، شـ

 107: ، ص1998، 1لبنان، ط/ املغرب
نوان يف األدب العريب، ص 19  49: لعمحمد عويس، ا
سه، ص20  .51: نف املرجع 
يد 21 يار،  شعري، اللغة واخلطاب األديب، ترمجة وا نص ا ياء ا سع روبرت شولز،  ت ل ل خمي سـ

يضاء،ط ثقايف العريب، اÖار ا بالغامني، املركز ا يل مج، نقال عن .161:، ص1993، 1لل
نونة(محداوي  يقا وا يو لعا ط  .190: ، جم� عامل الفكر، ص)لسـمي

يل محداوي، 22 نونة(مج  يقا وا يو لعا ط  190:، جم� عامل الفكر، ص)لسـمي
تكفري، ص23 ئة وا بدا [ محمد الغذايم، ا ل  ي  .261: خلطع
ثقايف، جدة، 24 نادي األديب ا بات، ا يل املاكن وظالل ا ل معجب العدواين، ، ل لعت تشك

سعودية، طاململكة ا للعرية ا  .09: ، ص1985، 1ب
نان، ط25 رش، بريوت،  باعة وا بع، دار بريوت  ب الزوزين، رشح املعلقات ا للط لسـ ل ، 1نل

 .44: ، ص1982
سام 26 ثقافة، عامن، األردن، طقب  نوان، وزارة ا ياء ا لطوس،  لع  .85: ، ص2001، 1سـمي
يق كرم 27 ياين، رشح و نابغة ا� ياين، ديوان ا نابغة ا� حتق ا ب ل ب تاين، دار صادر، ل لبسـا

نان، ط  .110: ، ص1لببريوت، 
باعة 28 تاين، دار بريوت  يق كرم ا نرتة، رشح و نرتة بن شداد، ديوان  للط  سـ ع لبع حتق

نان، ط رش، بريوت،  لبوا  .15: ، ص1978، 1نل
تاين، دار صادر، - 29 يق كرم ا بد، رشح و بد، ديوان طرفة بن ا سـ طرفة بن ا لع لبلع حتق

نان، ط  .71: ، ص1لببريوت، 
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نان، ط- 30 يد، دار صادر، بريوت،  يد بن ريعة، ديوان  ب  ب ب لب ل  163: ، ص1ل
بات،ص- 31 يل املاكن وظالل ا لعت معجب العدواين،  .09: تشك
نان، ط- 32 يل، بريوت،  يك، دار ا ب يوسف شكري فرحات، رشح ديوان الصعا جل ، 1لل

 .38: ، ص1992
تكفري، ص- 33 ئة وا بدا [ محمد الغذايم، ا ل  ي  261: خلطع
نوان يف األدب العريب، ص - 34  .54: لعمحمد عويس، ا
بات،ص- 35 يل املاكن وظالل ا لعت معجب العدواين،  .09: تشك
همي جحازي، 36 ف اكرل برولكامن، ;رخي األدب العريب،اإلرشاف عىل الرتمجة العرية محمود  ب

تاب،  ئة املرصية العامة  ثقافة والعلوم، ا نظمة العرية للرتية وا للكا ي ل ب ب : ، ص1، ج1993لهمل
425 

سه، ص- 37  .22: نف  املرجع 
سه، ص- 38  .25: نف  املرجع 
سه، ص- 39  29: نف  املرجع 
سه، ص- 40  85: نف  املرجع 
سه، ص- 41  127: نف  املرجع 
سه، ص- 42  129: نف  املرجع 
بات،ص- 43 يل املاكن وظالل ا لعت معجب العدواين،  13: تشك
نوان يف األدب العريب، ص ص - 44  .58 -57 :لعمحمد عويس، ا
يد :  جذماء-* نظور، (لمقطوعة، من اجلذم أي القطع ومذكرها أجذم  أي مقطوع ا مابن 

 ).106-105، ص ص 3لسان العرب، مادة جذم، ج
شوه، مصدر ا:  شوهاء-** نه ا شؤومة، و¨مس  يل ا سة، و لالعا مل مب شوهاء، ألق لشوه وا

يحا الوجه واخللقة  سان العرب، مادة (لقبوهام ا نظور،  لابن   ).166، ص  8شوه، جم
 


