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 قسم اللغة العربية 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية ــ جامعة 

 األنبار

 

 األلعاب الشعبية من الشعر الجاهلي وأشعار المخضرمين دراسة وجمع وتوثيق

 إضاءة:

عاب الشعبية من خالل أشعار الجاهليين والمخضرمين، فتلبث أمام ثالثين ونيف انعقد البحث على دراسة األل
من األلعاب الشعبية التي آثر شعراء ذلك الزمان أن يوظفوها في أشعارهم، فكانت تلك األشعار أداة البحث 

أّن أغلب  في معرفة اسم اللعبة وزمنها؛ وما تجاوز هذا الزمن، فقد استغنى البحث عن ذكره. والالفت للنظر
وغابت عنا ماهيتها وطبيعة وظيفتها، ومع ذلك ال ننكر وجود ألعاب  (1)تلك األلعاب وصلت إلينا أسماؤها

كما نصَّ عليه منطوق البحث وعنوانه، ويبدو أّن  (1)عّرفها مؤرخوها، بيد أنهم لم يلتفتوا إلى ما يوثقها شعًرا
سير على الشاعر أن يجد مسوًغا الستعمال لفظة السبب في ذلك متأتٍّ من الشعريتها، إذ إّن من الع

)الُكثُكثى( أو )الدجندح( وأضرابهما من أسماء األلعاب الشعبية، وال نستبعد أن يكون السبب في استبعاد هذه 
منها سوى أسمائها،  األلعاب عن دائرة الضوء التي تجّلي صورتها يكمن وراء اعتدادها ألعاًبا مغمورة لم يبق  

 The Popular plays in predecessors and pre-Islamic poetry A Study, compile رخي األلعاب تركها بوصفها جزًءا عزيًزا من تراث أمة العرب فذكروها.فعّز على مؤ 

and Document 

Illumination: 

The Present paper tack les the study of popular plays through 

predecessors and pre- Islamic poetry. It deals with more than thirty popular 

plays which are employed by poets in their poetry at that time. That poetry 

was a research tool to know the name of the play and it's time. The treatment 

of the theme under study was exclusive to this period. It is worth noting that 

the names of most that plays have reached us. At the same time, the nature, 

identity and function of that plays remained hidden. 

However; we cannot deny the existence of those plays which are known by 

their historians. But those historians do not take note of what document by 

poetry us if is revealed by the title of present paper. It seems that the reason 

behind that the poetry which is concerned with popular plays is not poetical. 

It is very difficult for the poet to find a justification for using words like (AL-

Kuthkutha) or (AL-Dujandah) and something like this. It is not strange to say 

that reason behind exclusion of those plays is that the plays are unknown. 

There is nothing left only their names. The historians of those plays take on 

their shoulders the task of documentation since they are dearest part of the 

heritage of Arab nation. 
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 اللعبة لغةً:

كلمتان، منهما تتفرع كلمات، إحداهما  ءاتفق المعجميون العرب على أّن الالم والعين والبا
 ، وهذا هو األصل.(1)اللَِّعب، واللْعُب مثله

س ُن اللِّعب ِة، كما تقول: حس ُن الِجْلس ِة.  واللِّْعب ُة: نوٌع من اللَِّعِب؛ تقول: رجٌل ح 
واللُّعبُة: ِجْرُم ما ُيلع ُب به كالشطرنج ونحوه. واللُّعبة: التِّمثال... وكلُّ ملعوٍب به فهو لعبة ألنه 

 . وم الِعُب الصبيان والجواري: حيث يلعبون، وواحدها م ْلع ب.(2)اسم
 .(3)أما الكلمة األخرى فهي )اللُّعاب( وهو ما يسيل من فم الصبي. وليس هذا من وكد البحث

من هذا كله إلى أّن اللُّعبة إّنما هي ِجْرُم ما ُيلع ُب به كالنرد والكعب والتمثال وغيرها،  نخلص
 وجمعها ألعاب.

 اللعبة اصطالًحا:

إذا كانت اللعبة اسًما جامًعا لكل ما ُيلعب به فإّن اللِعب  إنما هو المصدر الذي يمنح اللعبة 
لعاب التي يمارسها األفراد في حياتهم اليومية، حيويتها بوصفه نشاًطا جارًيا على كل لعبة من األ

ولواله لفقدت اللعبة هويتها ولم ا اكتسبت ما يميزها من سواها ولظلت اسًما مجرًدا من هوية ت ِسُمُه 
 بميسِمها الخاص الذي يجسد شخصيتها ويحدد مالمح وظيفتها التي تتفرد بها عن سائر األلعاب.

نشاط موجه أو غير موّجه »مار س على أية لعبة يالحظ أنه والناظر في طبيعة اللعب الذي يُ 
من أجل تحقيق المتعة والتسلية، ويستغله الكبار أيًضا ليسهم في تنمية  ـــ (4)يقوم به ـــ الصبيان

 .(5)«شخصياتهم من جميع جوانبها المعرفية والجسمية والوجدانية
ية لعبة إنما يستمد معناه من والجدير بالذكر أن المعنى االصطالحي الذي يحدد هوية أ

األصل الوضعي )اللغوي( للمفردة مع احتفاظه بخصوصيته في الداللة على ماهية اللعبة. وعلى ذلك 
إن الجذر اللغوي ألية لفظة إنما ينطلق من صفة العموم، على حين أّن معناها االصطالحي ينزع 

: فال  رأيه يفيُل فيلولة: أصل يدل نحو الخصوص من دون أن يفقد تواصله مع العموم؛ فالقول مثالً 
. أّما المفايلة (7)اللته على الضعفد، وقيل: إنه يدل على الخطأ فضاًل عن (6)على استرخاء وضعف

والِفيال والف يال فتدل على لعبٍة لصبيان األعراب يخبؤون الشيء في التراب ويقسمونه قسمين ثم 
، وعلى هذا فالجالخابئ: في أيِّ القسمين هو؟ فإذا أ (8)يقول امع بين الداللتين خطأ قيل له: فال  رأُيك 

والرأي الضعيف في كلتيهما؛ بيد أن الضعف والخطأ في المعنى االصطالحي إنما  هو الظن الخطأ
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ينحصر في عدم االهتداء إلى تعيين الشيء المخبوء في أي القسمين من التراب هو؛ أما الخطأ 
 ليشمل خطأ الرأي وضعفه في كل شيء.والضعف في المعنى اللغوي فينفتح 
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 األلعاب الشعبية عند الجاهليين والمخضرمين

فليس للرجل في البادية من عمل سوى »ة والعفوية، بالسهول اتسمت حياة العرب في الجاهلية
مجهوًدا وال يتطلب بذل طاقة، لذلك ُيعه ُد به إلى يستوجب ال رعي اإلبل واإلشراف عليها، وهو عمل 

. وينبغي أن ال يغرب عن الذهن أّن حياة العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم كانت تشهد (9)«األحداث
، وهو ما جعل العرب حينذاك (10)مناوشات ونزاعات يشتدُّ ُأواُرها حيًنا، وتخفُت جذوُتها حيًنا آخر

ية تبتكر من يّدرعون باليقظة والحذر، فيمتشقون السيوف تحسًبا لكل طارئ، وال ريب في أّن األمم الح
تيان العرب، فهناك أساليب ملء الفراغ ما يكون شاهًدا على حيويتها، وهذا ما نجده ماثاًل في سلوك ف

، فضاًل عما احتجنته (11)حاذيهما دردشة وحكايا تعطر أفواه الكبار في مجالس سمرهمالصيد والطرد ت
قبولهم بالرأي والرأي اآلخر،  يتهم من أنشطة اجتماعية كانت تسهم في معالجة قضاياهم من خاللأند

عالوة على ما كان يتبارى فيه فرسان الكلمة في أسواقهم التي كانت تعج بالشعراء، وتنهض من بين 
لت على الحياة بحثًا عن اللذة واصطياد اللحظة الماتعة، فاستعذبت طعم بهؤالء ثلة من الشباب أق

 :(12)تعته إال في ثالٍث لخصها بقولهالعزف على وتر المجون، فهذا طرفة بن العبد ال يجد م

 َوَلوال َثالٌث ُهنَّ ِمن عيَشِة الَفتى
 َفِمنُهنَّ َسبقي العاِذالِت ِبَشرَبة  
 اَوَكّري ِإذا نادى الُمضاُف ُمَحنَّب  

جُن جِن َوالدَّ َوَتقصيُر َيوَم الدَّ 
 ُمعِجبٌ 

 

دي   َوَجدَِّك َلم َأحِفل َمتى قاَم ُعوَّ
 ِبالماِء ُتزِبدِ ُكَميت  َمتى ما ُتعَل 

 َكسيِد الَغضا َنبَّهَتُه الُمَتَورِّدِ 
 راِف الُمَعمَّدِ ِبَبهَكَنة  َتحَت الطِّ 

 

فطرفة بن العبد ال يجد لذته إال في خمرة معتقة متى ما ُتعل  بالماء تزبد، وفي خيمة تضمه مع 
د  أنه ال ينسى أنه جزء من بهكنة أية بهكنة يقضي وقًتا مترًعا باللذة في يوم يتلفع بغمامة دكناء، بي

مجتمع ينبغي أن يخضع لنواميسه ومن ذلك إغاثة الملهوف، فإذا ما دعاه مستغيث هبَّ ألجله فاعتلى 
 صهوة فرسه دفاًعا عنه، وهذا هو شأن أضرابه من أهل الجاهلية مهما كانت أهواؤهم ونزعاتهم.

عابها، فاعتلى بعض فرسانها وقبالة هؤالء الشبان فئة استعذبت طعم الفروسية، فمارست أل
سواء أكان الهدف من ذلك الكسب المادي عن طريق المراهنة،  (13)صهوات الخيل في ميادين السباق

أم رغبة في إشباع حاجتهم من األلعاب الرياضية. وقد مارس بعضهم اآلخر الرمي بالسهام بهدف 
 دين القتال.الدربة واكتساب مهارات قتالية استعداًدا لمنازلة العدو في ميا
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وثمة مجموعة أخرى كانت تمارس لعب القمار وهو ما اصطلح العرب على تسميته بالميسر، 
وكانت العرب تتباهى في تعاطيها اللعب فيه بوصفه أحد مسالك الكرم، فالنابغة يفخر بكونه يسارع 

 :(14)إلى أن يتمم عدد المياسرين مهما بلغ ما يتمم النصاب منهم القتسام الجزور
 ي ُأَتمُِّم َأيساري َوَأمَنُحُهمِإنّ 

 

 َمثنى اأَليادي َوَأكسو الَجفَنَة اأُلُدما 
 

وجدير بالذكر أن الدين الجديد لم ينكر على المسلمين مثل هذه األنشطة إال بالقدر الذي 
عن المراهنة على سباق الخيل،  ُسئل أنس بن مالك »يقترب فيه الالعب من مفهوم المقامرة، فقد 

؟ فقال: نعم، واهلل لقد راهن على فرس يقال لها: سبحة، فسبق الناس فهش ازها رسول اهلل فهل أج
، وسابق أيًضا بين الخيل غير المضمرة، فأرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بني (15)لذلك وأعجبه

ث زريق، والمسافة بينهما ميل أو نحوه، وسابق بينها على حلل أتته من اليمن، فأعطى السابق ثال
حلتين، والثالث حلة، والرابع ديناًرا، والخامس درهًما، والسادس قصبة، وقال له: بارك  ، والمصلِّيحلل

ه( في 204اهلل فيك، وفي كلكم وفي السابق والِفْكل، أي الذي جاء آخًرا، هذا ما ذكره ابن الكلبي )ت
ضمرة ولم يذكر السب ق عداء الخيل غير المإ، في حين أن صحيح البخاري قد ذكر (16)أنساب الخيل

 .(17)للمتسابقين الذي أعطاه رسول اهلل 
)ال دراية بشروط سباق الخيل، فقد ورد عنه صلوات اهلل وسالمه عليه:  وكانت لرسول اهلل 

 ، فالخّف لإلبل، والحافر للخيل، والنصال للرمي.(18)في خفٍّ أو في حافٍر أو نصل( سبق إالّ 
على سبحة وعلى غيرها  ج نبيهم، فمثلما راهن نبي اهلل على نه وسار صحابة رسول اهلل 

وجعل لها ُسبقة، ت راهن  عليها أصحابه أيًضا، ومنهم عبد اهلل بن عمر
(19). 

ومهما يكن فسباق الخيل ورمي السهام ضرب من اللعب يمارسه الكبار ويتعلمه الصبيان، فقد 
ى لعب الصبيان بالجوز، وقيل عن كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حت»ورد في لسان العرب 

 .(20)«الميسر: إنه القمار بالقداح في كل شيء
وينبري قبالة هؤالء الشباب صبية ممتلؤون حيوية ونشاًطا لم يجدوا ما يمتص فيض طاقتهم 
شاعة روح الفريق عوًضا عن  سوى ألعاب بسيطة ساذجة ابتكروها لتلبي حاجتهم إلى حيث المتعة وا 

حذ عواطفهم بما يفصح عن رهافتها، وتصقل مواهبهم على النحو الذي يحفز لديهم فردية النشاط، وتش
روح اإلبداع ونوازع االبتكار، وبال شك  فإّن األلعاب الشعبية قد ساعدت على غرس بذرة التواصل 

، فأصبحوا مهيئين الستالم مهمات الرجولة في قابل أيامهم. (21)بين الالعبين حتى أِلف  بعضهم بعًضا
ألنها تمثل  ؛ى ذلك يصبح اللعب في مرحلة الطفولة حاجة ضرورية ال يمكن االستغناء عنهاوعل

يلعب مع الصبيان وهو »أنه كان  مرحلة البناء األولى في حياة اإلنسان، فقد ورد عن رسول اهلل 
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ع . وهذا يقوي لدينا االعتقاد بأّن العرب في جاهليتهم كانوا منسجمين م(22)«صغير بعظم وضاح...
 أنفسهم حين كانوا يمارسون األلعاب الشعبية بأنواعها المختلفة.

وقد مارس صبيان المسلمين ما كان يمارسه نظراؤهم في الجاهلية، فقد ُروي أّن السيدة عائشة 
و اِحبُ ِعْند  النَِّبيِّ  ـــ التماثيل ـــُكْنُت أ ْلع ُب ِباْلب ن اِت »رضي اهلل عنها قالت:  ك ان  ِلي ص   ي ْلع ْبن   ، و 

كنُت ُأالعُب الحسن والحسين »نقاًل عن أبي رافع قوله: كتاب شرح السنة ، وذكر صاحب (23)«م ِعي
، وهذا يعني أّن المسلمين كانوا يرعون األلعاب الشعبية رعايتهم لما هو نفيس في (24)«بالمداحي
 حياتهم.

 أسماء األلعاب الشعبية من الشعر الجاهلي وأشعار المخضرمين

 :ةتوطئ

بدهي أن يكون شعر المخضرمين امتداًدا طبيعيًّا للشعر الجاهلي، وال خالف في أن يكون 
أديم الثقافة الشعرية التي تشكلت فيه، فكان  أثره فيالشطر األول من حياة الشاعر المخضرم قد ترك 

 لثقافة العصر الجاهلي أبلغ األثر في توجيه الخطاب الشعري عند الشعراء المخضرمين.
الشطر الثاني من حياة الشاعر المخضرم فيمثل مرحلة جديدة لم يستطع هضم تحوالتها  أما

يتأثر بمثل تلك  (25)«وجمالية فنًّا وفعالية فكرية»بسرعة توازي سرعة تلك التحوالت، والشعر بوصفه 
ـــ فهذه التحوالت الكبرى ـــ مثل ظهور اإلسالم اهتزاز مستوى اإلبداع... »التحوالت فيتعرض إلى 

يرتقي إلى  (26)«تقتضي من األدباء بعض الوقت لكي يدركوا كل آثارها ويعبروا عن هذا اإلدراك شعًرا
 مستوى الحدث.

وحين تجابه الشاعر المخضرم مثل هذه التحوالت السريعة ال يجد بدًّا من أن يهرع إلى ينابيع 
 للمعنى المنشود. الثقافة الجاهلية يستسعفها لتمده بعناصر الصورة الفنية المثمِّرة

ذا تمسكنا باعتداد األلعاب الشعبية مصدًرا مهمًّا من مصادر الثقافة الجاهلية تبّين  أّن ما تفرد  وا 
بذكره المخضرمون من األلعاب الشعبية إنما هو أو أغلبه جاهلي المنشأ، وعلى ذلك تكون األلعاب 

 البحث ألعاًبا جاهلية في األعم األغلب.ضّمها  التي
 عبة الشعبية بين التفرد والتعدداسم الل

إذا تجلى أّن الغالبية العظمى من األلعاب الشعبية إنما هي جاهلية المنشأ تحّتم علينا معرفة 
األلعاب المهمة في حياة الناس؛ ولعلنا ال نجانب الصواب حين القول: إّن الفيصل في معرفة المهم 

في أشعار الجاهليين والمخضرمين، أما قلتها أو ندرة من تلك األلعاب إنما يتأتى من كثرة دوران اللعبة 
دورانها في الشواهد الشعرية التي عنيت بذكر األلعاب فتشير إلى تدني أهميتها لدى الناس، ومثلما 
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كان لدوران اللعبة في أشعار الجاهليين والمخضرمين أهمية في تحديد مكانة اللعبة بين نظيراتها 
 لعبة الواحدة األهمية نفسها في ترصين مكانة اللعبة بين نظيراتها.أصبح أيًضا لتحديد تسميات ال

والحق أّن تسميات العديد من األلعاب الشعبية قد تداخل بعضها في بعض حتى اختلط األمر 
 على المتلقي، إذ لم يعد التمييز بينها أمًرا ميسوًرا.

ًنا، إذ أصبحت اللعبة بيّ  اختالًفاال عجب، فقد اختلفت تسميات العديد من األلعاب الشعبية 
ـــ مثاًل ـــ هو  (27)الواحدة تحمل أكثر من تسمية، ولعل السبب يعود إلى تعدد بيئات اللعبة؛ فالطِّْبنُ 

بوها فأصبحت الِقْرق، والطِّْبُن والطَّْبُن والطُّْبُن هو )الرحى(، والطُّْبنُة يقابلها بالفارسية )السِّد ر ه( فعرّ 
 .(28)وفق التشريع اإلسالمي )الشيطانة الصغرى( يعني أنها من أمر الشيطان )السُّدَّر(، وهي على

فالمالحظ أّن اللعبة في البيئة العربية الجاهلية هي )الرحى( وهي عند الفرس قبل تعريبها 
)ِسد ر ْه(، فآلت إلى السُّدَّر بعد تعريبها، إذ كان اسمها على وفق الشريعة اإلسالمية )الشيطانة 

ثمة بيئات ثالث كان لها األثر األكبر في منح اللعبة تسمياتها، فهي الطِّْبُن في عرف الصغرى(، ف
الصبيان العرب، وهي السُّدَّر بعد تعريبها عن الفارسية، وهي الشيطانة الصغرى على لغة أهل يثرب، 

 وهي الرحى للشبه الحاصل بين استدارة الرحى واستدارة خط اللعبة.
سميات فيظن المتلقي أنها للعبة واحدة، واألمر ليس على إطالقه؛ فالِقْرق وقد يوهم التعدد في الت

ـــ على سبيل التمثيل ال الحصر ـــ ِلْعُب السُّّدر، والِقْرُق أيًضا لعبة يلعب بها أهل الحجاز، وهو خط 
، ثم يخط من كل زاوية من الخط األول إلى الخط في وسطه خط مربع مربع في وسطه خط مربع

ه(: 285وبين كل زاويتين خط فيصير أربعة وعشرين خطًّا، وقال أبو إسحاق الحربي )ت الثالث،
 .(29)وسميت األربعة عشر

وجدير باالهتمام مالحظة أّن الِقْرق لعبتان إحداهما تتشكل من اشتراك لعبة الِقْرق مع لعبة 
ا لعبة أهل الحجاز التي السُّّدر بالخط المستدير الذي يجمع بينهما فيجعلهما لعبة واحدة، وثانيتهم

)األربعة ب فصلنا فيها القول والتي تتفرد بطبيعة شكلها، وبكيفية إجراء اللعبة فيها. أما تسمية )الِقْرق( 
عشر( فمتأتية ـــ كما نظن ـــ من إسقاط غير أهل الحجاز من اللعبة الحجازية عشرة خطوط، فرست 

 األربعة والعشرين خطًّا. من)األربعة عشر( فرًعا على )األربعة عشر( خطًّا، وعلى ذلك تكون لعبة 
رئيستان، إحداهما: لعبة الِقرق التي تشترك مع الطِّْبن  نان هذا كله إلى أّن الِقْرق  لعبتنخلص م

والرحى والسّدر في المحتوى، وفي كيفية إدارة اللعبة بما يجعلها لعبة واحدة على الرغم من اختالف 
ــ كما ألمحنا ـــ وربما بتأثير تعدد اللهجات. وثانيتهما: الِقْرق الذي تترجمه لعبة التسميات بتأثير البيئة ـ

 أهل الحجاز.
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وليس من فضل القول إذا ذكرنا أّن لعبة األربعة والعشرين كانت سائدة بين صبيان المنطقة 
وخالصة ، وكانت تسمى )اإلدريس( الغربية من العراق حتى نهاية الثلث الثاني من القرن العشرين

القول أّن من األلعاب الشعبية ما يستقل بتسمية واحدة، ومنها ما تعددت أسماؤها، ومن المعلوم أن 
دونها أن يصوغ أفكاره أو أن يصور من اللغة وعاء الفكر، ومستودع العاطفة ال يستطيع اإلنسان 

حين ينتقي لفظة تخيرها  عواطفه، إذ تتعطل لديه لغة الفكر ولغة العاطفة فال يستطيع أن يفكر بال لغة
الناس لتكون اسًما للعبة من األلعاب الشعبية يتحتم عليه مراعاة وضعها ضمن السياق الشعري، فال 

 (31)و)الُكثُكثى( (30)يأتي بها نابية كّزة أو حوشية غريبة أو متنافرة الحروف من مثل: )جلخ جلب(
ذكره الشعراء مثلما أضربوا عن أضر ب  وغيرها مما  (34)و)الدجندح( (33)و)القجقجة( (32)و)الكجكجة(

عن ذكر أسماء ألعاب أخرى لم يبق منها سوى أسمائها، وهو ما لم ندخله في حيز البحث لتقاطعه 
 مع منطوق عنوانه.

 أثر الصنعة الفنية في أشعار األلعاب الشعبية عند شعراء الجاهلية والمخضرمين

الفنية في األشعار التي عنيت بذكر األلعاب الناظر من الكّوة التي ُتظهره على أثر الصنعة 
الشعبية لدى الجاهليين والمخضرمين يرى أن هذه األشعار ال تعدو أن تكون أبياتًا مفردة في األعم 

ّن أاألغلب، وقلما نجد شاهًدا يعنى بماهية اللعبة أو الكيفية التي تمارس فيها، واألكثر من ذلك 
يرسم لنا من خاللها صورة تشبيهية تقرب صورة المشبه من صورة الشاعر يعمد إلى لعبة من األلعاب ل

لديه هزة وجدانية تحرك في أعماقه رعشة  حِدثالمشبه به وبما يقرب المعنى إلى ذهن المتلقي ويُ 
تشق حباب الماء بصدرها شقين كما يشق المفايل كومة التراب عند طرفة االنتشاء. فسفين ابن يامن 
رسم لنا مشهًدا يستمد مكوناته من عالمين مختلفين: أحدهما يعوم في دنيا شقين، فطرفة بن العبد ي

البحار، واآلخر يسبح فوق أديم اليابسة، فطرفة يعّوم سفينة ابن يامن على ظهر البحر، ويجعلها تشق 
أمواج البحر شقًّا، وقبالتها معادلها الموضوعي ناقة طرفة التي تعتسف الصحراء معتمدة على متانة 

ا. ويلتفت طرفة إلى سفينة ابن يامن وهي تشق الماء بصدرها فيتلبث أمامها فيستحضر لها بنيته
 :(35)مشهًدا من لعبة المفايلة وهو قسم التراب قسمين ليقارب بين المشهدين، فلنسمعه إذ يقول

 َيُشقُّ َحباَب الماِء َحيزوُمها ِبها
 

 رَب الُمفاِيُل ِبالَيدِ َكما َقَسَم التُّ  
 

ظ أّن الصورة في هذا البيت لم تكن بسيطة إنما هي مرّكبة منتزعة من متعدد كما فالمالح
 أسلفنا.

 يقارب فيها بين سرعة حصانه وسرعة خذروف الوليد: (36)وتطل علينا صورة المرئ القيس
 َدرير  َكُخذروِف الَوليِد َأَمرَّهُ 

 

لِ    َتَقلُُّب َكفَّيِه ِبَخيط  ُمَوصَّ
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ف في جريه كخذروف الوليد الذي يتحكم بسرعته خيط موّصل، فذلك فهو درير في عدوه خفي
، وهي تسمية متأتية من حكاية صوتها )خّر (37))الخّرارة(ب أسرع لدورانه، وال ننسى تسمية الخذروف 

خّر(، وهي صورة سمعية ناجمة عن احتكاك الهواء بجسم الخّرارة التي هي خشبة مدّورة مخروطية 
الالعب بطرفه الثاني ويرمي به إلى األرض بقوة دون أن ينفلت الخيط من  ُيل ّف حولها خيط يمسك

 يده فينجم عن سرعة دورانه ذلك الصوت.
وبهذه اللعبة ظل صبيان غرب العراق يلعبونها إلى الثلث األخير من القرن العشرين، وتسمى 

 عندهم )المصراع أو المشواش(.
أيدي التغلبيين وأيدي خصومهم فيراها وينظر عمرو بن كلثوم إلى سرعة حركة السيوف ب

 :(38)وكأنها المخاريق في أيدي الالعبين
 َكَأنَّ ُسيوَفنا فينا َوفيِهم

 

 َمخاريٌق ِبَأيدي الِعبينا 
 

خرًقا ملفوفة تظل سرعة حركتها المتأتية من خفة وزنها  موسواء أكانت هذه المخاريق خشبية أ
 ك الزمان.وخفة حركة الصبيان موضع جذب بين شعراء ذل

ومثله قيس بن الخطيم في نظرته إلى حركة السيوف في يوم الحديقة، فهو لم يستطع أن يغادر 
 :(39)عناصر الصورة عند عمرو بن كلثوم، ويتضح ذلك في قوله

 اُأجاِلُدُهم َيوَم الَحديَقِة حاِسر  
 

 يِف ِمخراُق الِعبِ َكَأنَّ َيدي ِبالسَّ  
 

 السيف كحركة المخراق بيد الالعب الماهر.فحركُة يِدِه وهي تعانُق مقبض 
وهناك صورة أخرى أفادت من األلعاب الشعبية في رسم الصورة الفنية، وتلك هي صورة 

 :(40)األجدع الهمداني في قوله
 ُمقاِمر   َوَكَأنَّ َقتالها ِكعابُ 

 

 َعلى َشَزن  َفُهنَّ َشواعِ  َبت  رِ ضُ  
 

ميدان القتال لم يجد أفصح من صورة لعبة الكعاب فالهمداني حينما نظر إلى صورة القتلى في 
إلى ضرب الكعاب على  ها، فالالعب يعمد في بعض صور تلك اللعبةفي رسم الصورة التي تحاكي

نشٍز من األرض فتتفرق في مختلف االتجاهات، وتختلف حينئٍذ أوضاعها من بين منكفئ على وجهه 
 أحوال القتلى في سوح القتال.هي نبيه ـــ وتلك ومستلٍق على ظهره، وماثل على أحد حرفيه ـــ جا

لى األشعار التي ضمت بين دفتيها ألعاًبا شعبية ترينا أن الصورة النابعة من إونظرة عجلى 
التشبيه هي األكثر دوراًنا بين الصور البيانية المعتمدة لدينا في رسم الصورة، ومع ذلك فإن براعة 

ويستمد التشبيه براعته من استناد الصورة فيه إلى متعدد، التشبيه قد أسهمت في حيوية الصورة؛ 
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فيشترك أكثر من مكون في تلوين الصورة الفنية، وهذا ما تلمسناه في الصور السابقة وما ستفصح 
 :(41)عنه صورة المسيب بن علس في قوله

 جاِء َكَأنَّماَمِرَحت َيداها ِللنَّ 
 

 َتكرو ِبَكفَّي الِعب  في صاعِ  
 

قة مرهونة بمرحها، وهذا جانب نفسي تنبه عليه الشاعر، فثمة عالقة وثيقة بين مرح فسرعة النا
الناقة ونشاطها، فسرعة الناقة في حال مرحها كسرعة الكرة التي يستجمع لها الالعب كل قوته 
ويودعها بكفيه الممسكتين بصولجان فيضربها بذلك الصولجان المعد لهذا الغرض فتنطلق بسرعة 

 إلى الهدف. فائقة وصوالً 
ولم يقتصر وجود الصورة على التشبيه بل هناك صور أخرى تلونت بأصباغ استعارية وألوان 
كنائية، بيد  أنها قليلة، وهذا متأتٍّ من قلة األشعار التي عانقت األلعاب الشعبية، ومنها الصورة التي 

 :(42)قولهمحين يناجون ُعظيم وضاح ب اصطنعها الصبيان على عهد طفولة رسول اهلل 
 ُعظيَم وّضاح  ِضَحنَّ الليله  

 

 ال َتِضَحنَّ بعَدها ِمن ليَله   
 

فعظيم وضاح لم يعد في عرف الالعبين جماًدا ال يعقل بل أنسنوه وأسبغوا عليه صفة العقلنة، 
حين ألبسوه ثوب البشر، ولم يعد بحسب رؤيتهم جماًدا ال يعقل، إنما خاطبوه بلغة  (43)وجسموه

 ساني.الخطاب اإلن
 :(44)ويعرض لنا ابن أبي الحقيق صورة مثالية لدرعه إذ يقول

 هُ َتنفي السُّرى وجياد النبل تتركُ 
 

 ا ومفلولِ ِمن بين ُمنَقِصف  كسر   
 

فالسُّرى نبل صغار يستعمله الصبيان في ألعابهم يتمرنون عليه إلصابة األهداف. فقول 
 لنسج عصية على السرى عيية على جياد النبل.الشاعر: )تنفي السرى( كناية عن كون درعه محكمة ا

أما اللغة الشعرية التي اعتمدها الشعراء في التعبير عن وظيفة األلعاب الشعبية في البنية 
الشعرية فال تختلف كثيًرا عما ألفناه في البناء الشعري لألغراض األخرى، فهي لغة أدبية فصيحة تمثل 

لفاظ، متجنبة االنزالق في وهدة االختالفات اللهجية، ومع عصرها، نائية بنفسها عن الحوشي من األ
ذلك قد تسللت بعض األلفاظ المتنافرة من حيث البنية الصوتية الناجمة عن تقارب األصوات أو 

 :(45)تكرارها على النحو الذي يربك النطق بها، كقول سالم بن دارة
 َحَدب َدبا َبَدب َدبا منَك اآلن  

 

د ْبد با( جا ء بها الشاعر في معنى التعجب، وأصلها لعبة يلعبها الصبيان ُيختلف في فلفظة )ح 
لفظها، فبعضهم يقول: )حديديا( بياءين، وبعضهم يقول: )حدندبا(، وبعضهم: )حديدبا(، واللفظة ال 
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معنى لها، فاعتمدوها لعبة يرددونها فتتداخل حروفها فُتقرأ على غير صورتها فتثير التندر فيما بينهم، 
عر استطاع أن يوظف هذه اللعبة بمعنى التعجب مما هو فيه، فيقول: اجتمعوا يا صبية لتلعبوا والشا

نما غرضه أن يعجب الناس مما هو فيه ويعلمهم أنه في أمر كلعب الصبيان، ومثل هذه  هذه اللعبة؛ وا 
ا إليه ولعبوا عْرعار، ينادي بها الصبي إذا لم يجد أحًدا من الالعبين فإذا سمعوه خرجو »اللعبة لعبة 

 :(46)النابغة الذبيانيتلك اللعبة، يقول 
 ُمَتَكنِّفي َجنَبي ُعكاَظ ِكَليِهما

 

 َيدعو ِبها ِولداُنُهم َعرعارِ  
 

إّن العين حرف حلقي، وتكراره يجهد الجهاز الصوتي، وقد تكرر هذا الحرف أربع مرات في كل 
في لفظة )عرعار( مرتين، وكأّن هذا من )عكاظ، يدعو، عرعار(، ونالحظ أّن )العين( قد تكرر 

التكرار قد وجد صداه في العين الذي يسكن في لفظتي )عكاظ ويدعو(، وبال شك فإّن براعة الشاعر 
المد التي  أحرفاستطاعت أن تكسر حّدة التكرار لحرف انفجاري كالعين، وذلك باالتكاء على 

مثل هذا االستعمال يخفف من الشدة ، و (47)يستغرق النطق بها ضعف زمن النطق بالحروف الصائتة
 التي يتصف بها صوت العين، ويصح هذا على تكرار صوت الكاف في البيت نفسه.

 :(48)وتستقيم الحال مع طفيل الغنوي في قوله
 َأَبنَّت َفما َتنَفكُّ َحوَل ُمتاِلع  

 

 َلها ِمثُل آثاِر الُمَبقِِّر َملَعبُ  
 

، الُمب   قِّر( يوحي بالشدة، وهو ما يفضي إلى إرهاق األوتار الصوتية فالتضعيف في )أبّنْت، تنفكُّ
المد في )فما، متالع، لها، آثار، ملعبو بإشباع حركة الباء( لتخفف من الجهد  أحرفللمتكلم، فتأتي 

 الذي يتطلبه النطق باألصوات االنفجارية.
 أسماء األلعاب الشعبية من خالل أشعار الجاهليين والمخضرمين

 إضاءة:

األلعاب الشعبية نشاًطا مهمًّا في حياة األفراد والجماعات، إذ تسهم في تنمية النشاط تعد 
صل االجتماعي، ووسيلة من وسائل االذهني والحركي عند الالعبين، وتعد أداة مهمة من أدوات التو 

أدائها الترابط بين األفراد، وآصرة تغّذي اإلحساس الجمعي بوحدة الهدف، إذ إن اللعبة حين يشترك في 
نخبة من الالعبين ستسمح لهم ببناء عالقات اجتماعية متميزة تكون نواة لعالقات إنسانية أكبر، فضاًل 

عملية استمتاع باكتساب الخبرة التي تسمح بتكوين العالقات الشخصية »عما يصاحب الالعبين من 
ْمُي الجوز  . ولكل لعبة من األلعاب أصول معتمدة في(49)«التي تنّمي الصفات االجتماعية أدائها، فر 

تتطلب السيطرة على األصابع ومواقعها المختلفة، أطرافها، »وجمح الكعاب، والكرو ـــ لعبة الكرة ـــ 
يتحكم الالعب من خاللها باألداء الحركي  (50)«أواخرها، بسطة اليد، وهي كلها أدوات سيطرة معرفية
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اللعبة، مما يسهم في اكتساب مهارات  أداء الذهني للخطوات التي يتطلبهاالذي يستند إلى التصور 
معرفية جديدة مضافة إلى ما تشكل لدى الالعب عبر تجارب سابقة؛ ويصدق ذلك على رمي السهام، 
إذ يتطلب األمر تحديد موقع الهدف، ودقة التصويب نحوه، وتقدير مسافة الرمي تقديًرا دقيًقا يسهل 

ذا كانت األلعا ب الشعبية تنمي عند الالعبين النشاط الذهني والنشاط على الرامي إصابة الهدف. وا 
الحركي فإّن لها دوًرا مهمًّا في صناعة األقوياء، كالرْبع، والمصارعة، والسباحة، وغيرها، فضاًل عن 

 دورها في امتصاص أوقات الفراغ الفائضة عن الحاجة.
أشعار الجاهليين  لهذا حرص البحث على تسمية األلعاب الشعبية بتسمياتها التي وردت في

وأشعار المخضرمين واعتمدها بوصفها مصدًرا مهمًّا من مصادر بنية النص الشعري في تيِنك 
المرحلتين، وأهملنا اإلشارة إلى األلعاب التي لم يعتمدها الشعر مصدًرا من مصادره في البناء الشعري، 

ية كما حفظتها لنا أشعار الشعراء وفيما يأتي أسماء األلعاب الشعب وهذا ما يلزمنا به منطوق البحث.
 الجاهليين والمخضرمين:

 . األحراز:1

ط ُر، وهو الجوز المحكوك ي لعب به الصبي، والجمع أحراز وأخطار، ومن أمثالهم  ُز: الخ  ر  الح 
زاه... وفي  ر  ز ا وأبتغي النوافال(، يريد: واح  ر  فيمن طِمع  في الربح حتى فاته رأس المال قولهم: )وا ح 

: إنه كان يوتر من أول الليل ويقول: وا حرز ا وأبتغي النوافال، ويروى: أحرزُت الصّديق  حديث
ال بنه ي وأبتغي النوافال. يريد: أنه قضى وتر ُه، وأمن فواته، وأحرز أجره، فإن استيقظ من الليل تنّفل، وا 

 .(51)فقد خرج من عهدة الوتر
واحدها خطر، واألخطار: األحراز في واألخطار من الجوز في لعب الصبيان هي األحراز، 

لعب الجوز. واألحراز التي بمعنى األخطار لعبة ذات طابع سلمي يهدف الالعبون فيها إلى الكسب 
 .(52)والمرابحة. والخط ر: السَّب ُق الذي يترامى عليه في التراهن، والجمع أخطار، والخطر: الرهن بعينه
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 . األرجوحة:2

لعب بها وهي خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تلٍّ عاٍل ثم يجلس األرجوحة والمرجوحة التي يُ 
غالم على أحد طرفيها وغالم آخر على الطرف اآلخر، فترّجح الخشبة بهما ويتحركان فيميل أحدهما 

 بصاحبه اآلخر.
ل الذي يرتجح به الّرّجاحة والنُّّواعة والّنّواطة وحة بالغالم، أي مالت. ويقال للحبوترجحت األرج

 :(54)، قال ُحميد بن ثور(53)ّواحةوالط
 َفَسبَّحنَّ واسَتهَللن َلّما رَأيَنهُ 

 

 ا َسهَل اأَلراجيِح ِمرَجماِبها َرِبذ   
 

 وهي على صورتين: . البُقَّْيرى:3

لعبة يمارسها الصبيان، وهي كومة من تراب، وحولها خطوط ُيخبَّأ فيها شيء، فيأتي أ. 
فيه شيء فيضربون بأيديهم بال حفر يطلبونه. قال طفيل  الصبيان إلى الموضع الذي ُخبِّئ لهم

 :(55)الغنوي
 َأَبنَّت َفما َتنَفكُّ َحوَل ُمتاِلع  

 

 َلها ِمثُل آثاِر الُمَبقِِّر َملَعبُ  
 

 .(56)والُبّقار: تراب ُيجمع باأليدي، وُيجعل ُقْمًزا ُقْمًزا وُيلع ُب به وهو الُبقَّْيرى
ه(، فهي عند 711ه( هي غيرها عند ابن منظور )ت255والُبّقيرى عند الجاحظ )تب. 

لى أسفله، ثم يقول لصاحبه: اشت ِه في  الجاحظ: أن يجمع الالعب يديه على التراب في األرض وا 
، وهذه اللعبة على خالف ما ذكر ابن منظور، إال أّن الجامع بينهما (57)نفِسك، فيصيب ويخطئ

ة في كلتا الحالتين ذات طابع سلمي، وتنمي عند التخمين وحسن التوقع لمعرفة المطلوب. واللعب
 الالعبين الفراسة.

 . البنات:4
ُكْنُت أ ْلع ُب ِباْلب ن اِت ِعْند  النَِّبيِّ »»وفي حديث عائشة رضي اهلل عنها: التماثيل التي تلعب بها الجواري، 

  و اِحُب ي ْلع ْبن ك ان  ِلي ص   .(58)«م ِعي ، و 
 :(59)و بن ميناس وهو شاعر مخضرمقال امرؤ القيس، وقيل لعمر 

 َوهَي ِإذ ذاَك َعَليها ِمئَزرٌ 
 

 َوَلها َبيُت َجواٌر ِمن ُلَعب   
 

فحبيبة الشاعر ما زالت تعيش أحالم الطفولة، فهي لم تكتف بلعبة واحدة بل وجدت نفسها 
لحشٍد من  أن تداعب أكثر من لعبة، فلها مشاعر مختلفة ال يستوعبها صدر واحد، فأعدَّتإلى بحاجة 

اللعب بيتًا يتيح لها التنقل بينهن لتهمس في آذانهّن ما ضاق به صدرها متخففة بذلك من همٍّ ثقيل. 
 والبنات لعبة ذات أطر سلمية تنمي لدى الالعبات ملكة الخيال.
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 :(60). الُجّماح5

، بل هو سهم صغير ـــ على أفضل األقوال ـــ بال نصل، مدور الرأس يتعلم به الصبيان الرمي
نما ئيلعب به الصبيان، يجعلون على رأسه تمرة أو طيًنا ل ال يعقر. وجمع الجّماح: جماميح وجمامح، وا 

 :(61)يكون الجمامح في ضرورة الشعر كقول الحطيأة
 َأخو الَمرِء ُيؤتى دوَنُه ثُمَّ ُيتَّقى

 

 حى ُجرِد الُخصى َكالَجماِمحِ ِبُزبِّ اللِّ  
 

وهي دية القتيل ـــ بزب اللحى أي كثيفة شعر اللحى ملساء يكني الحطيأة عن المعزى ـــ 
من خالل الرمي الخصى كما هو حال الجمامح الملساء. واللعبة ذات طابع حربي يتعلم بها الصبيان 

 اللعب.
 دبا:. الحدب6

د  » في ـــ سالم بن دارة في األبيات اآلتية ـــ كلمة جاء بها »؛ وهي (62)«د بى: لعبة للنبيطبْ الح 
 ايد  يْ نى التعجب مما هو فيه؛ وأصلها لعبة يلعبها الصبيان ويختلف في لفظها فبعضهم يقول: حد  مع

 بياءين، وبعضهم يقول: حدندبا، ومنهم من يقول: حديدبا.
نما غرضه أن يعجب الناس مما هو فيه ويعلمهم  يقول: اجتمعوا يا صبية لتلعبوا هذه اللعبة، وا 

 :(64)ال سالم بن دارة يهجو مرة بن واقع، ق(63)«أنه في أمر كلعب الصبيان
 اآلن   ا منكَ بَ دَ ب  دَ ا بَ بَ دَ ب  دَ حَ 
 ان  يَ ب  ذ بنِ  بني فزارةَ  إنَّ 

 

 ان  دَ ل  وا أنشدكم يا وِ عُ مِ استَ  
 م بإنسان  هُ تُ ناقَ  قد طرقت  

 
 

 الرحمن   أعجب بخلقِ  ائ  مشي
 

 واللعبة ذات توّجه سلمي، وترمي إلى إثارة العجب من سلوك منحرف.
 الِحْقف:. 7

الِحْقُف: ما استدار  من الرمل، والنقا مرادُفُه، وهو معروف بلينه، يقصده الصبيان للعب فوقه. 
 :(65)قال امرؤ القيس يصف لين جسم حبيبته مشبًها إياه بحقف النقا

 قا َيمشي الَوليداِن َفوَقهُ َكَحقِف النَّ 
 

 ِبما احَتَسبا ِمن ليِن َمسٍّ َوَتسهالِ  
 

ينظر إلى جسم هذه المرأة فيراه في لينه وامتالئه كحقف النقا، وهو مع لينه ليس فامرؤ القيس 
ألنه ال يلعب  ؛بمنهال متناثر، والوليدان يلعبان عليه، وقد اكتفيا بلين مسه وسهولته، وخص الوليدين

 .(66)ألنهم إذا كثروا أفسدوا الحقف ؛أقل من اثنين ولم يجعلهما أكثر من اثنين
 د:. خذروف الولي8
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حول  (67)لعبة يلعبها الصبيان، وهي شيء من خشب مدور مخروط يدوره الالعب بخيط يلفُّه
اللعبة ويمسك بطرفه الثاني ثم يرمي به نحو األرض بقوة دون أن يسقط الخيط من يده فيسمع له دوّي 

الثلث ، وظلت هذه اللعبة تمارس في غرب العراق إلى (68)يحاكي الصوت )خّرخّر( لذلك سمي بالخرارة
 :(69)األخير من القرن العشرين، وتسمى )المصراع( أو )المشواش( قال الطفيل الغنوي

 ِإذا قيَل َنهِنهها َوَقد َجدَّ ِجدُّها
 

 َتراَمت َكُخذروِف الَوليِد الُمَثقَّبِ  
 

 واللعبة ذات توّجه سلمي وغايتها التسلية؛ ووظيفتها تبيان عنصر السرعة في المشبه به.
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 . خراج:9

راجِ و  راُج وخريج والتخريج، كلُّه: لعبة الفتيان، وقيل: الخريُج: لعبة تسمى خ  ، قال (70)خراج، والخ 
 :(71)أبو ذؤيب الهذلي

 َأِرقُت َلُه ذاَت الِعشاِء َكَأنَّهُ 
 

 َمخاريُق ُيدعى َوسَطُهنَّ َخريجُ  
 

ر اِج مثل: ق طاِم، وخالصة اللعبة: أن يمسك أحُدهو  ،ُيقال فيها: خراجِ  م شيًئا بيده، ويقول خ 
. وهي لعبة يختبر فيها الفتيان قوتهم، وهي لعبة سلمية، ولهذه اللعبة (72)لسائرهم: أ خِرجوا ما في يدي

 .(73)تسمية أخرى هي )الدارة(
 . الدحاريج:10

ما دحرجه الصبيان من بندق وغيره، ويقال: دحرج الشيء دحرجة ودحراًجا فتدحرج، أي تتابع 
ما يدحرجه الجعل من بنادق. قال األسعر  :، والدحروجة(74)ما تدحرج من القدر في حدور، والدحرجة

  :(75)الجعفي
 َظلَّت َسناِبُكها َعلى ُجثماِنهِ 

 

 َيلَعبَن ُدحروَج الَوليِد َوَقد َقضى 
 

 :(76)ويصور النابغة الجعدي رجاًل مرَّ بناقته فتعرض له الصبيان فقال
 َبإ  َأضَحت ُيَنفُِّرها الِولداُن ِمن سَ 

 

 كَأنَُّهم َتحَت َدفَّيها َدحاِريجُ  
 

ــ  فلمفقد نظر الجعدي إلى األطفال وهم يحيطون بناقته  يجد ما يقابل تلك الصورة إال الدحاريج ـ
وهي لعبتهم التي يلعبون بها ـــ فلم يفصل بينهم وبينها، فإن كانت تلك الدحاريج على هيأة القدور، 

دحرجتها تفزع الناقة فتنفرها نتيجة الختالط أصواتهم بأصوات  فاألصوات التي تنبعث منها وقت
 دحاريجهم؛ واللعبة سلمية يعتمدونها لغرض اللهو والتسلية.

 . الدد:11

بمعناه الخاص. وعلى ذلك فقد  (77)هو اللهو بمعناه العام، وهو الضرب باألصابع في اللعب
منه الضرب باألصابع في اللعب حسب. قال  انتقل الدد من معناه العام إلى المعنى الخاص الذي يراد

 :(78)أمية بن أبي الصلت
َل َذنِبهِ   َفاغِفر ِلَعبد  ِإنَّ َأوَّ

 

يساٌر ُيشاِرُكها َددُ    ُشرٌب َواِ 
 

 واللعبة تهدف إلى اللهو والتسلية وال غرض لها غير ذلك.
 . الدكر:12

 :(79)زيد العبادي بقولهوالدكر لعبة يلعب بها الزنج والح بش، وهي التي وصفها عدي بن 
 وَمجود  َزَعل  ظلماُنهُ 

 

 كرجاِل الحبِش تردي بالعمد 
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فالمطر الشديد اضطرَّ ذكور النعام معه إلى الهرب فكان رديانهم كرديان الحبش بالعمد. 
فالقول ـــ على سبيل التمثيل ال الحصر ـــ : الجواري يردين ردًيا: إذا رفعن ِرجاًل ومشين  على ِرجل 

، وهو لعب أيًضا؛ فرديان الحبش (80)ى يلعبن. وردى الغالم: إذا رفع إحدى رجليه وقفز باألخرىأخر 
بالعمد ليس إال الدكر الذي لم يسمه الشاعر بهذه التسمية. واللعبة بحركاتها ترمز إلى فن قتالي عماده 

 الضراب بالعمد.
 . الرْبع:13

شدة الرجل. والمربوع والربيعة: الحجر المرفوع... رفُع الحجر باليد وشيُلُه امتحاًنا للقوة ومعرفة 
 .(81)الذي ُيشال

 :(82)وقد فّسر األزهري قول صخر
 كريم الثنا مستربٌع كلَّ حاسِد 

 

شالته، (83)«رأّنه يحتمل حسد ُه ويقدِ »ووضح أّن معناه بقوله:  ، وهذا كله من ربع الحجر وا 
 :(85)ل النابغة الجعدي، وأما قو (84)وتربعت الناقة سناًما طوياًل أي حملته

 ـَوحاِئل  باِزل  َتربََّعِت الصَّ 
 

 يَف َطِويَل الِعفاِء َكاأُلُطم  ــ 
 

ألنه جعله ظرًفا، أي تربعت في الصيف سناًما طويل العفاء، أي حملته  ؛فإنه نصب الصيف
 .(86)فكأنه قال: تربعت سناًما طوياًل كثير الشحم

 . الزحاليف:13

الزحلوفة آثار تزّلج الصبيان من فوق التل »عرفها الجوهري بقوله:  الزحلوفة كالزحلوقة، وقد
، وقيل: (87)«وزحاليف إلى أسفله، وهي لغة أهل العالية، وتميم تقوله بالقاف، والجمع زحالف

، وقال ابن (88)«الزحلوفة المكان الزلق من حبل الرمال يلعب عليه الصبيان وكذلك في الصفاة»
 :(89)ألنهم يتزحلقون عليه، قال أوس بن حجر ؛منحدر مملس الزحلوفة مكان»األعرابي: 

 ا َكَأنَّ َسراَتهاُيَقلُِّب َقيدود  
 

 حاِلفُ َصفا ُمدُهن  َقد َزحَلَفتُه الزَّ  
 

 . السباق:14

، والسباق (90)«القدمة في الجري وفي كل شيء»ورد في لسان العرب أن السبق إنما هو 
صوره يستند إلى المقامرة التي هي في جوهرها ضرب ضرب مهم من ضروب اللعب ألنه في أغلب 

ضروب اللعب، وال يعني هذا إخراج الالعبين الذين ُيجُرون خيولهم بال ُسْبقة من حلبة اللعب، فقد  من
يدخل الفارس ميدان السباق بال رهن، إنما يدخله من أجل التمرين، وربما من أجل النزهة وقتل الوقت 

 الفائض، وثمة أصناف شتى من السباقات منها:
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 أ. سباق الخيل:

المتجمعة،  على الخيل»على الخيل، وكان الناس يتجمعون للرهان ثم يتراهنون راهن  الجاهليون 
، وما سوى ذلك (91)«والسابق من الخيل وهو األول هو الذي يأخذ الجائزة األولى ويتلوه المصّلي...

يتسلسل بحسب التسلسل العددي. ولعل أبرز سباقات الخيل ما جرى من رهان بين فرسي قيس بن 
 :(92)فة بن بدر، وُقتل فيها مالك بن بدر فقالت ابنتهزهير وفرسي حذي

 عينا َمن رأى مثَل مالك   هِ للّ ف
 َفَليَتهما َلم َيشربا قطُّ قطرة  

 

 سانِ رَ ن جرى فَ أَعقيرَة قوم   
 هانِ رِ لِ  رَسالَوَليَتهما َلم يُ 

 

ذ ولكثرة إعداء الخيل في السباقات والصيد استحال حصان أبي دؤاد إلى ِجالم )جدي(، إ
 :(93)يقول

 ـيِد َواإِلعَقد َبراُهنَّ ِغرَُّة الصَّ 
 

 داُء َحّتى َكَأنَُّهنَّ ِجالمُ ــ 
 

 ب. التغالي:

 :(94)ونعني به التباري في العدو، قال طرفة
حُم ِمن َوَتَفّرى اللَّ 

 َتعداِئها
 

 غالي َفهَي ُقبٌّ َكالَعَجم  َوالتَّ  
 

على نطاق واسع وانماز منهم الصعاليك وهو وليس ثمة شك في أّن التغالي قد مارسه األفراد 
 :(95)يقول إذينسجم وطبيعة حياتهم الشاقة، فكان منهم من يجاري ظالل الطير، فلنسمع تأبط شرًّا 

يِر َلو فاَت ُأجاري ِظالَل الطَّ 
 واِحدٌ 

 

 َوَلو َصَدقوا قالوا َلُه ُهَو َأسَرعُ  
 

ْدًوا وقد رسمت الخنساء صورة فنية ألبيها وأخيها وهما ي  :(96)تقول إذتسابقان ع 
 جارى َأباُه َفَأقَبال َوُهما
 َحّتى ِإذا َنَزِت الُقلوُب َوَقد
 َوَعال ُهتاُف الناِس َأيَُّهما
 َبَرَزت َصحيَفُة َوجِه واِلِدهِ 
 َأولى َفَأولى َأن ُيساِوَيهُ 
 َوُهما َكَأنَُّهما َوَقد َبَرزا

 

 َيَتعاَوراِن ُمالَءَة الَفخرِ  
 اَك الُعذَر ِبالُعذرِ َلزَّت ُهن

 قاَل الُمجيُب ُهناَك ال َأدري
 َوَمضى َعلى ُغلواِئِه َيجري

 نِّ َوالِكبرِ َلوال َجالُل السِّ 
 َصقراِن َقد َحّطا َعلى َوكرِ 
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فخروج الناس إلى ميدان السباق وهتافاتهم للمتسابقين كما رسمته الخنساء في هذه اللوحة دليل 
وب اللعب الذي تفاعل معه عموم الناس الذين كانوا يشاهدون هذه من ضر  اعلى كون السباق ضربً 

 اللعبة. 
 والسباق بنوعيه ُيكسب المتسابقين مهارات في الع ْدو ويقتل الفائض من أوقاتهم.

 . السباحة:15

السباحة رياضة يمارسها الصبيان بعد أن يتعلموها سواء في اآلبار أم األنهار أم في مياه 
جود به البيئة من مياه صالحة لتعلم السباحة، وألهمية السباحة في حياة العرب البحر، وبحسب ما ت
 بن النجار، وأّن عمر بن الخطاب  (97)يتعلم السباحة في بئر بني عدي نقرأ أّن رسول اهلل 
. والعوم في مثل هذه البيئات ترافقه ألعاب (98)«عّلموا غلمانكم العوم»أْن  يوصي أبا عبيدة 

سها السابحون ويتسابقون فيما بينهم. قال ُرواس بن تميم / مخضرم يصف جري وحركات يمار 
 :(99)حصانه

 َكَأنَّ َيَديِه حيَن ُيثنى ِزماُمهُ 
 

 َيدا ساِبح  في َحوَمِة الماِء ماِهرِ  
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دَّر:16  . السُّ

: مالسُّّدر: اللعبة التي تسمى الطُّب ن، وهو خطٌّ مستدير يلعب به الصبيان، وفي حديث بعضه
، وتكسر سينها وتضم، وهي فارسية معّربة، يقول يحيى بن (100)رأيُت أبا هريرة يلعب بها ويقامر بها

، يعني أنها من أمر الشيطان، يقول أمية بن أبي (101)أبي كثير: السُّّدر هي الشيطانة الصغرى
 :(102)الصلت

 َفَكَأنَّ ِبرِقَع والَمالِئُك َحوَلها
 

 َأجَردُ  َسِدٌر َتواَكُلُه الَقواِئمُ  
 

 . السِّروة )بكسر السين وضمها(:17

، وهي أدق ما يكون من نصال (103)«سهم صغير يتعلم عليه الصبيان الرمي والجمع ُسًرى»
السهام، يدخل في الدروع، قال أبو حنيفة: السروة نصل كأنه مخيط أو مسلة، والجمع السِّراء، وقيل: 

 :(105)وع. قال ابن أبي الحقيق يصف الدر (104)الجمع ِسًرى
 هُ تتركُ  لِ ب  النَّ  َتنفي السُّرى وجيادُ 

 

 ولِ لُ ف  ا ومَ ُمنَقِصف  كسر   ِمن بينِ  
 

واللعبة ذات طابع قتالي، وهي األقدر بين السهام على اختراق الدروع. قال النمر بن تولب 
 :(106)يصف الدهر

 اهِر ُمعَتِمد  الدَّ  َوَقد َرمى ِبُسراهُ 
 

 ةَقبَ َوالرَّ في الَمنِكَبيِن َوفي الساَقيِن  
 

 . الطِّْبن )بكسر الطاء وفتحها(:18

، قال (107)الطِّبُن خط مستدير يلعب به الصبيان يسمونه الرحى، وهي بالفارسية )السُّّدر(
 :(108)المتلمس الضبعي

 ِبئَس الُفحوَلُة حيَن ُجدََّتِهم
 َأعني الُخؤوَلَة َوالُعموَم َفُهم

 

 ِخلوابَ هاِن َوِبئَس ما َعرُك الرِّ  
 بِن َليَس ِلَبيِتِه ِحَولُ لطِّ كا

 

ذا كانت الطبن هي السّدر ـــ وهي كذلك ـــ فغايتها  وهي لعبة ترمي إلى التسلية واللهو، وا 
 المرابحة ال اللهو والتسلية حسب.

 . َعْرعاِر:19

صبيان األعراب، ُبني على الكسر، وهو معدول من عرعرة، مثل قرقاِر من  ،لعبة للصبيان»
 :(110)ال النابغة الذبياني، ق(109)«قرقرة

 ُمَتَكنِّفي َجنَبي ُعكاَظ ِكَليِهما
 

 َيدعو ِبها ِولداُنُهم َعرعارِ  
 

واللعبة كلمة يتداعى بها صبيانهم للعب؛ ألّن الصبي إذا لم يجد أحًدا رفع صوته فقال: 
 .. واللعبة في جوهرها سلمية الهدف منها اللهو البريء(111)عرعاِر، فإذا سمعوه خرجوا إليه
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 . ُعظيم وضاح:20

، وهو (112)كان يلعب وهو صغير مع الغلمان بعظم وضاح ث أّن النبي عفي حديث المب
عظم أبيض يرمونه في ظلمة الليل، ثم يتفرقون في طلبه فمن وجده منهم فله القمر فيقول مع 

 :(113)أصحابه
 ُعظيَم وّضاح  ِضَحنَّ الليله  

 

 ال َتِضَحنَّ بعَدها ِمن ليَله   
 

ه إلى الموضع الذي رموا به منه. من الموضع الذي يجدونه فيب وأصحابه الفريق اآلخر ويرك
، ولعلها لعبة واحدة (114)واللعبة لعبة تسلية ولهو. وثمة لعبة لهم تطابق هذه اللعبة أسموها الحّكة

 بتسميتين.
 . الفِيال:21

ئون الشيء في عراب... يخبالمفايلة والِفيال والف يال: لعبة للصبيان، وقيل: لعبة لفتيان األ»
قسمين، ثم يقول الخابئ لصاحبه: في أي القسمين هو؟ فإذا أخطأ قال له: فال  التراب ثم يقسمونه 

 :(116)، قال طرفة(115)«رأُيك  
َيُشقُّ َحباَب الماِء َحيزوُمها 

 ِبها
 

 رَب الُمفاِيُل ِبالَيدِ َكما َقَسَم التُّ  
 

لطبن والسّدر، وليس هذا بالصحيح، إذ إّن الطبن خط وثمة قول يذهب إلى أّن المفايلة هي ا
مستدير يلعب به الالعبون، وكذلك السّدر الذي هو لعبة فارسية يقابلها عند العرب الطبن، على حين 

 بة بالتراب وليست خطًّا مستديًرا، كما اتضح في تعريف هذه األلعاب.أّن الفيال لع
 ويرد بثالث صور هي: . القِْرق:22

لعب السدَّر؛ والقرُق لعبة للصبيان يخّطون في األرض خطًّا ويأخذون حصيات ُق: أ. القِر
ن السدر الذي ة على الموصوف، وهو الطبن عوًضا مفيصّفونها، والقرق الرحى من باب إطالق الصف

 :(117). قال أمية بن أبي الصلتهو الطبن
 َوَأعالُق الَكواِكِب ُمرَسالتٌ 

 

 بُ كحبِل الِقرِق غايُتها النصا 
 

ثم في وسطه لعبة يلعب بها أهل الحجاز، وهو خط مربع في وسطه خط مربع ب. القِْرق: 
طُّ من كل زاوية من الخط األول إلى الخط الثالث، وبين كل زاويتين خط، فيصير خط مربع  ثم ُيخ 

 .(118)أربعًة وعشرين  خطًّا. وهذا هو الشكل الثاني من مفهوم الِقرق
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. ويبدو أن الالعبين  قد حذفوا من (119)ب به، وسميت األربعة عشرهو شيء ُيلع جـ. القِرق:
األربعة والعشرين خطًّا واكتفوا باألربعة عشر خطًّا، وعلى ذلك فاللعبة بثالثة مضامين تضمها تسمية 

 واحدة، واللعبة للتسلية.
 . القلّة:23

العود الكبير الذي يضرب به،  الُقّلة، والِمْقلى والِمقالء... عودان ي لعب بهما الصبيان. فالِمقلى
والقّلة: الخشبة الصغيرة التي تنصب وهي قدر ذراع، قال األزهري: والقالي الذي يلعب فيضرب القّلة 

 :(121). قال امرؤ القيس(120)بالِمقلى
 جاَد َعِشيَّة  َفَأصَدَرها َتعلو النِّ 

 

 يُص َشخِ َأَقبُّ َكِمقالِء الَوليِد  
 

 :(122)ن... وقال بها ق لًوا وقالها: رمى. قال ابن مقبلوالجمع ُقالُت وُقلون  وِقلو 
َو ِفَراِخ الَهاِم َبي َنُهمُ   َكَأنَّ َنز 

 

ُو الُقاَلِت َزَهاَها َقال َقاِليَنا   َنز 
 

والقالون: الذين يلعبون بها، وقلوت: ضربت، واللعبة سلمية، وقد مارسها العراقيون إلى نهاية 
، إذ القلة بالمقلىحين يضرب  سمونها )حاح( حكاية لصوت الالعبي الثلث الثاني من القرن العشرين

 .يطلق صوتًا يتساوق مع الصوت المنبثق من ارتطام الخشبتين بعضهما ببعض
 . الكرة:24

ورد في لسان العرب القول: كرا الغالم يكرو كرًوا: إذا لعب بالكرة. وكروُت بالكرة أكرو بها: إذا 
لصولجان والجمع على ُكِرين الجوهري قوله: الكرة التي ُتضرب با ضربت بها ولعبُت بها، ونقل عن

، كانت لعبة الكرة معروفة عند العرب في جاهليتهم، ومارسها غلمانهم في أوقات فراغهم، قال وكرات
 :(123)عمرو بن كلثوم

 يدهدين الرؤوس كما يدهدي
 

 حزاورة بأيديها الكرينا 
 

 حرج الكرة بعد ضربها بالصولجان.فرؤوس القتلى تتدحرج فوق األرض كما تتد
 . الكعاب:25

الكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين، وهو من الفرس ما بين عظم 
 الوظيف وعظم الساق، والكعب: العظم لكل ذي أربع.

ورخص فيه ابن المسيب على غير »الذي ُيلعب به، واللعب بها حرام،  :والكعب والكعبة
، وجمحها أي انصابها، وقيل: (125). ومن صور اللعب بها ضربها على نشز من األرض(124)«قمار

 :(126)جمح الكعاب: الضرب بها، قال حاتم الطائي
 َفِإذا ما َمَررَت في ُمسَبِطرٍّ 

 

 َفاجَمِح الَخيَل ِمثَل َجمِح الِكعابِ  
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 لعب.وأجِمِح الخيل: أي أنِصْبها كما تنصب الكعاب استعداًدا لالنطالق بال
 . اللدم بالحجر:26

اللدم: اللطم، أي ضرب المرأة صدرها، وااللتدام: االضطراب، واللدم: صوت الحجر ونحوه يقع 
، فهو صوت فيه اضطراب وحركة، واللدم بالحجر لعبة يمارسها (127)على األرض، وليس بالشديد

دمون بأعدائهم، طن يصالصبيان يرمون من خاللها إلى بناء أجسامهم بناًء يؤهلهم لكسب الغلبة حي
 :(128)قال تميم بن أبي بن مقبل

َت َأب َهرِهِ   وِلل ُفَؤاِد وِجيٌب َتح 
 

َم الَوِليِد َوَراء الَغي ِب ِبالَحَجرِ    لد 
 

فقلب فرس الشاعر له خفقان صوته مصوت الحجر الذي يرميه الغالم، وخص الوليد ألن 
 .(129)الصبيان كثيًرا ما يلعبون برمي الحجارة

 مخاريق:. ال27

، ونظر إليه (130)جمع مخراق، وهو المنديل يلف ليضرب به، وقيل: من الخرق المفتولة
 .(131)الزوزني على أنه سيف من خشب

سيًفا خشبيًّا فهو خفيف في وزنه  مخرًقا مفتولة أ مومهما يكن فسواء أكان المخراق ثوًبا ملفوًفا أ
عتها وسرعة السيف القاطع بيده وهو يقارع يسهل على الالعب تحريكها بسرعة فائقة ليقارب بين سر 

 :(132)خصومه. قال عمرو بن كلثوم
 َكَأنَّ ُسيوَفنا فينا َوفيِهم

 

 َمخاريٌق ِبَأيدي الِعبينا 
 

 :(133)ويرسم لنا صخر الغي صورة ُعقاب انكسر جناحها فأخذت تصرصر، إذ قال
 َتصيُح َوَقد باَن الَجناُح َكَأنَّهُ 

 

 ِمخراُق الِعبِ  ِإذا َنَهَضت في الَجوِّ  
 

فحركة جناحها المكسور سريعة كسرعة مخراق العب، واللعبة أميل إلى السلم منها إلى 
 الحرب.

 . الِمدحاة:28

الدحو: البسط... ويقال: هو يدحو بالحجر بيده، أي يرمي به ويدفعه، ويقال لالعب بالجوز: 
ب الحسن والحسين رضوان اهلل عليهما أبعد المرمى وادحه، أي ارمه، وفي حديث أبي رافع: كنُت أالع

 . ولّلعبة صور شتى يمكن إجمالها باآلتي:(134)بالمداحي
يلعب بها أهل مكة، ويقال: هي المداحي والمسادي، وهي أحجار أمثال  ةأ. المدحاة: لعب

الِقر صة، وقد حفروا حفرة بقدر ذلك الحجر فيتنحون قلياًل ثم يدحون بتلك األحجار إلى تلك الحفرة، 



 (    2102) 3السنة  – 6امعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع مجلة ج

24 

 

ال فقد ُقِمر فإن وقع فيها الحجر فقد ق م ر وا 
. ويقال: هو يدحو ويسدو الحجر: إذا دحاها على (135)

 األرض إلى الحفرة، والحفرة هي األدحية.
ب. ويقع الدحو بالكعاب، إذ ُتنصب الكعاب ثم ُترمى كعًبا بكعب حتى يزيله عن 

 :(137)قال الشنفرى األزدي
 َكَأنَّ  َمنحوض   َوَأعِدلَ 

 ُفصوَصهُ 
 

 ِكعاٌب َدحاها الِعٌب َفهَي ُمثَّلُ  
 

جـ. والصورة الثالثة: فالداحي هو الذي يلعب بالمدحاة، والمدحاة خشبة يدحي بها الصبي فتمر 
 :(138)على وجه األرض ال تأتي على شيء إال اجتحفته )قشرته(. قال أوس بن حجر

 َينَزُع ِجلَد الَحصى َأَجشُّ ُمبَتِركٌ 
 

 فاِحٌص َأو الِعٌب داحي َكَأنَّهُ  
 

 واللعبة للتسلية، ويمكن توجيهها نحو المقامرة.
 . مّريخ الوليد:29

، وهو أسرع السهام (139)المّريخ: سهم طويل وأكثر ما ُيغُلون به إلجراء الخيل إذا استبقوا
 .(140)ذهاًبا

غير ريش. قال ومّريخ الوليد قضيب ي جعل الصبي في أعاله تمرًة وطينًة تُثقله ثم يرمي به ب
 :(141)أوس بن حجر

 َوَودََّع ِإخواَن الَصفاِء ِبُقرُزل  
 

 َيُمرُّ َكِمّريِخ الَوليِد الُمَقزَّعِ  
 

 . المشقص:30

على النصف من النصل، وال خير فيه يلعب به الصبيان، وهو أشرُّ النبل وأحرُضه »المشقص 
 :(143)ى. قال األعش(142)«يرمى به الصيد وكل شيء، وال يبالى انفالله
 َفَلو ُكنُتُم َنخال  َلُكنُتم ُجراَمة  

 

 اِقصاشَوَلو ُكنُتُم َنبال  َلُكنُتم مَ  
 

إعداد الصبيان إعداًدا فروسيًّا، وأن يكونوا رماة  وهو هجاء لخصومه. واللعبة تهدف إلى
 يحسنون الرمي بالسهام.

 . المصارعة:31

رياضية التي تبني أجسام ممارسيها هي لعبة يمارسها الصبيان والكبار، وهي من األلعاب ال
 بناًء سليًما عماده القوة وتناسق األعضاء.

وهي لعبة كان يمارسها العرب صبياًنا وكباًرا وأدركوا أنها ميدان صناعة األقوياء، فقد ورد أن 
عرض على ركانة بن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب اإلسالم، إذ قال له:  رسول اهلل محمًدا 



 (    2102) 3السنة  – 6امعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع مجلة ج

25 

 

إْن صرعُتك  أتعلم أّن ما أقول حق؟ قال: نعم. قال: فقم حتى أصارع ك... فقام إليه ركانة  أفرأيت  »
ه( أنه 154، لكنه نكث العهد ولم يسلم. وروى أبو عمرو بن العالء )ت(144)«يصارعه فصرعه مرتين

من  بن يعفر في صباه ضئياًل ضعيًفا فنظر إليه األسود وهو يصارع صبيًّاسود كان الجراح بن األ»
 :(145)الحي، وقد صرعه الصبي. والصبيان ُيهزمون منه فقال األسود

 هُ ُح جراح وأعقُل َضيمَ َسيجرَ 
 فآباُء َجرّاح  ذؤابُة َداِرم  

 

 عِ لَ ا من الضَّ إذا كان َمخشي   
 الُمبدي

 وأخواُل َجراح  سراُة بني َنهدِ 
 

 :(146)ء. قال لبيدفاعوجاجه خلقة ال يمنع من أنه سيقوى، فآباؤه وأخواله سادة ورؤسا
 َوَقوَم ُلقماَن بِن عاد  َأخَشعا

 

 ِإذ صاَرعوُه َفَأبى َأن ُيصَرعا 
 

 . المنجار:32

 :(147)من ألعاب الصبيان التي يلعبون بها، قال الشاعر
 والورُد يسعى بعصم  في رحاِلهمُ 

 

 كأّنُه العٌب يسعى بمنجارِ  
 

أن يكون القائل جاهليًّا، ودليلنا على والقائل على وفق هذه الرواية مجهول، ومع ذلك نرجح 
ذلك ورود لفظة )الورد( في صدر البيت تسمية لحصانه، وهي تسمية أطلقها أكثر من فارس جاهلي 

، ولفرس (149)، ولفرس أحمر بن جندل(148)ومخضرم على فرسه، فهي اسم لفرس أبي زبيد الطائي
الحمزة بن عبد المطلب  ، وهو اسم لفرس(151)، ولفرس عامر بن الطفيل(150)فضالة بن كلدة

؛ (152)
 أمر الذي يعضد الرأي القائل بجاهلية اللعبة.وهو وعلى ذلك ال نستبعد أن يكون البيت لشاعر جاهلي 

 . الميسر:33

ه(، فهو 104، وعلى ترجمة مجاهد )ت(153)الميسر هو لعب القمار، فيقال: أيسرته إذا قمرته
نظر إلى الميسر على أنه كل شيء فيه قمار حتى ، و (154)«كعاب فارس، وِقداح العرب، والقمار كله»

، وفسر الزمخشري قوله تعالى: (156)، وقيل: إنه القمار بالِقداح في كل شيء(155)لعب الصبيان بالجوز
اُب و األ ْزال ُم ِرْجٌس مِّْن ع م ِل الشَّْيط اِن ف اْجت ِنُبوهُ } ْيِسُر و األ نص  ْمُر و اْلم  ا نهاهم إنم»بقوله:  (157){ِإنَّم ا اْلخ 

ه( والزمخشري 104، فقد نظر مجاهد )ت(158)«عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر ولعب الميسر
 ه( إلى الميسر على أنه لعب، وهو ما يسعى البحث إلى توكيده.538)ت

أما وصف الِقداح من حيث كوُنها )لعبة( فقد تكفلت بتوضيحه كتب الفقه وتفاسير القرآن 
 ا بالتفاصيل.الكريم، والبحث ليس معنيًّ 
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وجدير بالذكر أّن الجاهليين كانوا ينظرون إلى الميسر نظرة إكبار وتقدير، فهو مثابة تتربع في 
صعيدها قيمة الكرم، ويتجلى ذلك في توزيع لحم الجزور على ذوي الحاجة من الفقراء. قال علقمة 

 :(159)الفحل مادًحا الميسر
 َوَقد َيَسرُت ِإذا ما الجوُع ُكلَِّفهُ 

 َييِسروَن ِبَخيل  َقد َيَسرُت ِبهاَلو 
 

 بِع َمقرومُ ُمَعقٌَّب ِمن ِقداِح النَّ  
 َوُكلُّ ما َيسَر اأَلقواُم َمغرومُ 

 

 الهوامش:
                                      

 ينظر: معجم مقاييس اللغة: )لعب(. (1)

 ينظر: لسان العرب: )لعب(، وتاج العروس: )لعب(. (2)

 .المصدران أنفسهما: ينظر (3)

 اللفظة بين الشارحتين في األصل: )الفرد(، ولفظة )الصبيان( هي األكثر انسجاًما مع السياق. (4)
 .315اتجاهات حديثة في التدريس:  (5)

 ينظر: معجم مقاييس اللغة: )فيل(. (6)

 ينظر: لسان العرب: )فيل(، وتاج العروس: )فيل(. (7)

 ني.ينظر: مصدر الهامش الثا (8)

 .4/606المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:  (9)

 فما بعدها. 142ينظر: أيام العرب في الجاهلية / حرب البسوس:  (10)

 .4/647المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: ينظر:  (11)

 .51-50ديوانه:  (12)

 )داحس والغبراء(. 1/86، ونقائض جرير والفرزدق: 81ينظر: ديوان الخنساء:  (13)

 .63ديوان النابغة الذبياني:  (14)

 .8/853المعجم األوسط:  (15)

 .2امشهال 8ينظر: أنساب الخيل:  (16)

 .(2870برقم ) 4/31ينظر: صحيح البخاري:  (17)
 ، ولسان العرب: )سبق(.3/29سنن أبي داود:  (18)

 .(2870، برقم )4/31المتن وهامشه، وصحيح البخاري:  8ينظر: أنساب الخيل:  (19)

 سان العرب: )قمر(، )يسر(.ل (20)

 .290ينظر: تربية الطفل في اإلسالم:  (21)

 ، اللسان: )وضح(.1/379غريب الحديث:  (22)

 ، واللسان: )بني(.1/158(، والنهاية في غريب الحديث واألثر: 2440، برقم )4/1890(، وينظر: صحيح مسلم: 6130، برقم )8/31صحيح البخاري:  (23)

 اللسان: )دحا(.، و 2/106، والنهاية في غريب الحديث واألثر: 10/394شرح السّنة:  (24)

 .16قضية اإلسالم والشعر:  (25)

 .45نفسه:  (26)

 ينظر: اللسان: )طبن(، و)سدر(، و)قرق(. (27)

 ينظر: المحكم والمحيط األعظم: )سدر(، ولسان العرب: )سدر(. (28)

 المصدر نفسه. (29)

 تاج العروس: )جلخ(. (30)

 .(كثثنفسه: ) (31)

 نفسه: )كجج(. (32)

 نفسه: )قّج(. (33)
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 (.نفسه: )دجن (34)

 .31ديوانه:  (35)

 .21ديوانه:  (36)

 .28، وديوان الطفيل: 21: ديوان امرئ القيسينظر:  (37)

 .79ديوانه:  (38)

 .88ديوانه:  (39)

 .8/328منتهى الطلب:  (40)

 .8/327منتهى الطلب:  (41)

 ، واللسان: )وضح(.1/379غريب الحديث:  (42)

 .419ينظر: الصورة الفنية معياًرا نقديًّا:  (43)

 ، ولسان العرب: )سرا(.70ينظر: االشتقاق:  (44)

 .334: 2000، سنة 224، وسالم بن دارة حياته وما تبقى من شعره، جمع وتحقيق: د. إنقاذ عطا اهلل، مجلة األستاذ 1/205شرح ديوان الحماسة:  (45)
 .56ديوانه:  (46)

 .155اللغوية: األصوات ينظر:  (47)

 .61ديوانه:  (48)

 .316اتجاهات حديثة في التدريس:  (49)

 .303نمو الطفل المعرفي واللغوي:  (50)

 ، ولسان العرب: )حرز(.1/366ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر:  (51)

 ينظر: لسان العرب: )خطر(. (52)

 ينظر: نفسه: )رجح(. (53)

ح(: على ربٍذ ... مرجِم. ربذ: خفيف القوائم بمشيه. األراجيح: الهزات، شّبه سرعة مشيه بالهزات السريعة لألرجوحة، اللعبة . وفي لسان العرب: )رج20ديوانه:  (54)
 المعروفة.

 .61ديوانه:  (55)

 لسان العرب: )بقر(. (56)

 .6/145ينظر: الحيوان:  (57)
 (.2440م )، برق4/1890(، وينظر: صحيح مسلم: 6130، برقم )8/31صحيح البخاري:  (58)

 .294ديوان امرئ القيس:  (59)

 ينظر: لسان العرب: )جمح(. (60)

 .60ديوانه:  (61)

 لسان العرب: )حدب(، وقد ضبط ألف )حدبدبى( بألف مقصورة. (62)

 ضبط األلف فجعلها ممدودة. 1/205شرح ديوان الحماسة للتبريزي:  (63)

 .224سالم بن دارة )حياته وما تبقى من شعره(:  (64)
 ، )تميل بك  الدنيا...(.56، وينظر: ديوان جران العود: 30وانه: دي (65)
 .30ديوان امرئ القيس:  (66)

 .56، وديوان ابن مقبل: 1/145ينظر: منتهى الطلب:  (67)

 ينظر: لسان العرب: )خرر(. (68)

 .29ديوانه:  (69)

 ينظر: لسان العرب: )خرج(. (70)

 .1/53ديوان الهذليين:  (71)
 رب: )خرج(.ينظر: لسان الع (72)

 .6/146ينظر: الحيوان:  (73)

 ينظر: لسان العرب: )دحر(. (74)

 .143األصمعيات:  (75)

 ، ولسان العرب: )سبأ(.50ديوانه:  (76)
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 ينظر: لسان العرب: )ددن(. (77)

 .186ديوانه:  (78)

 . الزعل: الشديد، الظليم: ذكر النعام.9/126، وينظر: لسان العرب: )دكر(، وينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم: 43ديوانه:  (79)

 ينظر: لسان العرب: )ردي(. (80)

 ينظر: لسان العرب: )ردي(. (81)

 ينظر: تهذيب اللغة: )ربع(، ولسان العرب: )ربع(. (82)
 لسان العرب: )ربع(. (83)

 نفسه. أخل بذكره ديوان الهذليين. (84)

 .160ديوانه:  (85)

 لسان العرب: )ربع(. (86)

 )زحل(. الصحاح: (87)

 لسان العرب: )زحل(. (88)

 .90، وينظر: ديوان علقمة: 67ديوانه:  (89)

 لسان العرب: )سبق(. (90)

 .4/681المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:  (91)

 ، وفرسا قيس: داحس والغبراء، وفرسا بدر: الخطار أو قرزل والحنفاء.1/93نقائض جرير والفرزدق:  (92)

 .34ديوانه:  (93)

 .137انه: ديو  (94)

 .107ديوانه:  (95)

 .81ديوانها:  (96)
 .1/27المختصر الكبير في سيرة الرسول:  (97)

 .1/409مسند أحمد:  (98)

 .9/80منتهى الطلب:  (99)

  ، وينظر: لسان العرب: )سدر(.2/345النهاية في غريب الحديث واألثر:  (100)

 .2/354النهاية في غريب الحديث واألثر:  (101)

 .189الصلت حياته وشعره:  أمية بن أبي (102)

 .70االشتقاق:  (103)

 ينظر: لسان العرب: )سرا(. (104)

 .لسان العرب: )سرا( (105)

 .9ب 473، وشعر خفاف: 332شعراء إسالميون / النمر بن تولب:  (106)

 .23/566ينظر: األغاني:  (107)

 .48ديوانه:  (108)
 لسان العرب: )عرر(. (109)

 .56ديوانه:  (110)

 .أنفسهماينظر: المصدران  (111)

 لسان العرب: )وضح(. (112)

 . 1/379غريب الحديث:  (113)

 ينظر: تاج العروس: )حكك(. (114)

 لسان العرب: )فيل(. (115)

 .31ديوانه:  (116)

فة عن )القرق( لم )وأعالُط النجوٍم معلقاٌت    كحبِل الفرِق ليس له انتصاُب(. وأظنُّ أّن لفظة )الفرق(  161ينظر: لسان العرب: )قرق(. ورواية الديوان ص (117) مصحَّ
 ينتبه عليها المحقق.

 ينظر: لسان العرب: )قرق(، وتاج العروس: )قرق(. (118)
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 المصدران أنفسهما. (119)

 تهذيب اللغة: )قلى(. (120)

 .183ديوانه:  (121)

 .284ديوانه:  (122)

 قد حمل السالح.، والحزاورة: الصغير غير البالغ، وقيل: الحزور: البالغ القوي البدن الذي 107ديوانه:  (123)

 لسان العرب: )كعب(.، و 4/179النهاية في غريب الحديث واألثر:  (124)

 قول األجدع الهمداني. 108ينظر: سمط الآللئ:  (125)

 . مسبطر: ممتد.155ديوانه:  (126)

 ينظر: لسان العرب: )لدم(. (127)

 .84ديوانه:  (128)

 الهامش. 85نفسه:  (129)

 ينظر: لسان العرب: )خرق(. (130)

 .211: السبعالمعلقات  شرح (131)

 .79ديوانه:  (132)

 .2/56ديوان الهذليين:  (133)

 .10/394شرح السنة:  (134)

 : )جمح(.لسان العرب (135)

 .195ينظر: ديوان حاتم الطائي:  (136)

 .6/405منتهى الطلب:  (137)

 . مبترك: جّد في العْدو.20الهامش  16ديوانه:  (138)

 ينظر: لسان العرب: )مرخ(. (139)

 .86يوان ابن مقبل: ينظر: د (140)

 قرزل: اسم فرس. .61ديوانه:  (141)

 لسان العرب: )شقص(. (142)

 .151ديوانه:  (143)

 .391-1/390السيرة النبوية:  (144)

 .32ديوانه:  (145)

 .84ديوانه:  (146)

 جمهرة اللغة: )جرن(، والمحكم والمحيط األعظم: )نجر(، ولسان العرب: )نجر(، وتاج العروس: )نجر(. (147)

 .623ء إسالميون )شعر أبي زبيد(: شعرا (148)

 .38أنساب الخيل:  (149)

 .63نفسه:  (150)

 نفسه. (151)

 .20نفسه:  (152)

 .232ينظر: تفسير مجاهد:  (153)

 .314نفسه:  (154)

 لسان العرب: )يسر(. (155)

 نفسه. (156)

 .90المائدة:  (157)
 .308تفسير الكشاف:  (158)

 ُحّز عليه باألسنان.  . معقب: مشدود بالعقب، المقروم: الذي77ديوانه:  (159)
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 ومراجعه مصادر البحث

 القرآن الكريم

 .1998، 1اتجاهات حديثة في التدريس، الدكتور غازي خميس الحسني، اليمن، ط .1

ه(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة المثنى، 321االشتقاق، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ) .2
 .1979بغداد، 

 ه(، دار إحياء التراث العربي.216لك بن قريب )تاألصمعيات، عبد الم .3

 األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة اإلنجلو مصرية، د.ت. .4

 .1981ه(، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرين، بيروت، 356األغاني، األصفهاني أبو الفرج علي بن الحسين )ت .5

د الغفور الحديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، أمية بن أبي الصلت )حياته وشعره(، تحقيق: د. بهجة عب .6
1991. 

ه(، تحقيق: المرحوم أحمد زكي، نسخة مصورة عن 204أنساب الخيل في الجاهلية واإلسالم وأخبارها، ابن الكلبي )ت .7
 .1977، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1946نسخة دار الكتب، 

 ه.1306، مطبعة الخيرية، مصر، ه(1205د مرتضى الزبيدي )تتاج العروس من جواهر القاموس، محم .8

 .2003تربية الطفل في اإلسالم، د. وسيم فتح اهلل، مؤسسة الرسالة، لبنان،  .9

تفســـير الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل، أبـــو القاســـم جـــار اهلل بـــن محمـــود الزمخشـــري  .10
 دار المعرفة، بيروت ـــ لبنان.ه(، تحقيق: خليل قامون شيحا، 538)ت

مراجعــة: ، وآخــرين، تحقيــق: عبــد الســالم محمــد هــارون ه(370تمحمــد بــن أحمــد األزهــري )أبــو منصــور تهــذيب اللغــة،  .11
 .1964، محمد علي النجار، الدار القومية للطباعة
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