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إىداء

أىدم ىذا البحث العلمي:
ُ .للوالدين اغببيبْب مها أيب سالح الدين كأمي كركياين ،كاىل اخي الصغّب بدر الرافق كاخٍب الصغّبة
سرم لستارم كصبيع أعضاء أسرٌب الذين قدموا يل التشجيع كالدعم الكاُب لطلب العلم النافع
منذ بدأت الدراسة حٌب أقبزت كتابة ىذا البحث العلمي.
ِ .كال أنسى إىل صبيع األصدقاء ُب الفصل أف أقدـ الشكر اعبزيل على الصحبة كالدعم كالتشجيع
للكاتبة منذ معرفة ىذه اعبامعة احملبوبة حٌب االنتهاء إىل الغاية األخّبة كىي حصوؿ الشهادة
اعبامعية.
عسى اهلل سبحانو كتعاىل أف يتقبل أعمالنا الصاغبة كجيعلنا من التائبْب كاؼبستغفرين إنو ظبيع
قريب ؾبيب الدعوات كيا قاضي اغباجات.


ح

كلمة الشكر والتقدير
اغبمد هلل الذم ىدانا ؽبذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل ،أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد
أف ؿبمدا عبده كرسولو ،كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن كااله .كبعد ،فإف
اؼبسألة الٍب تناقش ُب ىذا البحث :طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى.
تنبغي للكاتب ُب ىذه الفرصة الغالية أف تشكر عز كجل شكرا جزيال على رضبتو كتوفيقو،
ككذلك أف تشكر كل من ساعده كسامهو ُب إقباز ىذا البحث العلمي كزبص الكاتب بالذكر:
ُ .األستاذ اغباج الدكتور سعيدل أشعرم اؼباجستّب مدير جامعة سلطاف طو سيف الدين
اإلسالمية اغبكومية جاميب.
ِ .لعميدة كلية اآلداب كالعلوـ االنسانية جامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية اغبكومية
جامىب األستاذة الدكتورة ميسو الٍب سهلت يل الطريق ُب إسباـ ىذا البحث العلمي.
ّ .لرئيس قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية اآلداب كالعلوـ االنسانية جبامعة سلطاف طو سيف الدين
اإلسالمية اغبكومية جامىب األستاذ إظباعيل فخرم اؼباجستّب الذم قدـ يل اؼبعونة ُب ىذا
البحث العلمي.
ْ .للمشرؼ األكؿ اغباج عزت ؿبمد داكد اؼباجستّب الذم أشرؼ الكاتب على كتابة ىذا البحث
العلمي.
ٓ .للمشرفة الثانية األستاذة سرل سوديارٌب اؼباجستّبة الٍب قامت بالتوجيهات كالنصائح عند كتابة
ىذا البحث العلمي.
ٔ .للموظفْب كاؼبوظفات بكلية اآلداب كالعلوـ االنسانية جبامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية
اغبكومية جامىب الذين قاموا بالتوجيهات كالنصائح ُب الَببية كالدراسة.
ٕ .لرئيس اؼبكتبة جبامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسالمية اغبكومية جامىب كسائر موظفيها الذين
ساعدكا الكاتب بإعارة الكتب اؼبتعلقة هبذا البحث العلمي.
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الباب األول
مقدمة

أ .خلفيات البحث
تاريخ األدب العريب ىو تاريخ لنشأة كتطور كالعصور التارخيية الٍب أؼبت األدب العريبِ.
كيتضمن أىم أعالمو من الشعراء كالكتاب كما يتناكؿ األغراض األدبية كالشعر كالقصة ،كاؼبسرحية
كاؼبقامة كاؼبقاؿ كالظواىراألدبية ،كالنقائض كاؼبوشحات كأسباب اؽببوط كالصعود كاالندثار .كيضم
سّبة الشعراء كأخبار كطرائف األدباء .كديكن تقسيم تاريخ األدب العريب تبعا للعصور الٍب توالت
عليو بدءا بالعصر اعباىلي ٍب العصر اإلسالمي الالحق ك حٌب اآلف .فالشعر ُب اعباىلية من أقدـ
آداهبا ،لكن أكثره غنائي كحدائي .كاألمثاؿ كانت جزءا مهما من آداهبا .كالذين كضعوا األدب
اعباىلي ىم من عرب شبو اعبزيرة العربية لكنهم مل يكتبوا سوم اؼبعلقات ككاف يركم شفاىة فبا كاف
يعرضو لالندثار كالتحريف كالتبديل كاػبلط.
كتاريح األدب ألمة من األمم إما أف يلتزـ فيو اؼبؤرخ اؼبعُب العاـ لكلمة أدب ،فيؤرخ للحياة
العقلية كالشعورية َب األمة تارخيا عاما ،كإما أف يلتزـ اؼبعُب اػباص ،فيؤرخ للشعراء كالكتاب تارخيا
خاصا باألدب كنشأتة كتطوره كأىم أعالمو ،كلعل أىم من ألدبنا باؼبعُب األكؿ برككلماف َب كتابة
"تاريخ األدب العرىب"كنسج عل منوالو جرجى زيداف َب كتابو اؼبسمى بتاريخ آداب اللغة العربية.
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كنرامها يعرضاف لتاريخ اغبياة األدبية كالعقلية عند العرب َب نشأهتا كتطورىا مع الَبصبة للفالسفة
كالعلماء من كل صنف كالشعراء كالكتاب من كل نوع .كمن غّب شك يتقدـ برككلماف جرجى زيداف
َب ىذا الصدد بسبب اؼبادة الغنية الٌب حيتويها كتابة ،فقد أحصى إحصاء دقيقا أدباء العرب كعلمء
ىم كفالسفتهم مع ذكر آثارىم اؼبطبوعة كاؼبخطوطة كما كتب عنهم قدديا كحديثا ،مبينا مناىجهم
كمكانتهم َب الفن أك العلم الذل حذقوه ،مع نبذة عن كل فن كعلم كمدل ما حدث لو من تطور
كرؽّ.
كمن أقدـ الشعراء الذين عرفنا أخبارىم ككصلتنا أشعارىم امرؤ القيس بن حجر الكندم،
الذم يقاؿ إنو أكؿ من كقف بالديار كاستوقف كبكى كاستبكى ،لكنو ىو نفسو يذكر شاعران آخر
أقدـ منو ،بكى األطالؿ قبلو ،كىو ابن خذاـ .كمل يكن بنو كلب بدعان ُب القبائل ،فكل قبيلة ادعت
لشاعرىا أنو األكؿ أك األقدـ :فامرؤ القيس ُب اليمانية ،كعبيد بن األبرص ُب بِب أسد ،كمهلهل بن
ربيعة ُب تغلب ،كعمرك بن قميئة كاؼبرقش األكرب ُب بكر ،كأبو دكاد ُب بِب إياد .كىؤالء صبيعان
متقاربوف ُب الزمن ،كمل يعثر العلماء على شعر قدًن مدكف بقلم جاىلي ،ككل ما يعرؼ من ىذا
الشعر مستمد من أفواه الركاة الذين كانوا يتناقلوف األشعار اعباىلية عن طريق الركاية كاغبفظ .كتعود
أسباب ذلك إىل انتشار األمية عند العرب ،كقلة كسائل التدكين كالكتابة لديهم ،إذ اقتصر على
اغبجارة الرقيقة ،كاعبلود ،كالعظاـ ،كسعف النخيل ،كما إليها .كمن ٍب كاف اؼبعلموف قلة بينهم.
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الشعر اعباىلي ىو الشعر العريب الذل قيل قبل اإلسالـ بنحو من مائة كطبسْب إىل عاـْ ُب
رأل بعض احملققْب الذين أشاركا إىل أف الشعر الناضج يعود إليها كقد اشتمل على شعر عدد كبّب
من الشعراء على رأسهم شعراء اؼبعلقات مثل عنَبة كزىّب كلبيد كامرئ القيس كما ضم دكاكين عدد
من الشعراء كالشاعرات الذل كصلنا شعر بعضهم كامال تقريبا ككصلتنا شذرات من شعر بعضهم
كيتميز ىذا الشعر جبزالة لفظو كمتانة تراكيبو كاحتوائو على معلومات غنية عن البيئة اعباىلية دبا فيها
من حيواف كطّب كصباد كما أنو عرب عن أحداث حياة العرب كتقاليدىم كمعاركهم اؼبشهورة كأماكن
معيشة قبائلهم كأظباء آبار مياىهم كأظباء فرساهنم اؼبشهورين كؿببوباهتم حٌب قاؿ عمر بن اػبطاب
رضى اهلل عنو ( كاف الشعر علم قوـ مل يكن لديهم علم أصح منو ) كاعترب ىذا الشعر سجال غبياة
األمة العربية قبل ظهور اإلسالـ كما اعتمد عليو علماء اللغة ُب كضع قواعد النحو كاالستشهاد على
صحتها كاعتمد عليو مفسرك القرآف ُب بياف معاىن الكلمات كمدل كركدىا ُب لغة العرب.
العصر اعباىلي أقدـ العصور األدبية كيسميو بعض الدارسْب عصر ما قبل اإلسالـ .كىو
عصر موغل ُب القدـ ،بعيد العهد ُب الزمن كاالمتداد .موطن ىذا األدب العريب القدًن ىو اعبزيرة
العربية ،أك شبو جزيرة العرب ،ذات الصحارل الواسعة ،كالبطاح اؼبمتدة ،الٍب ربيط هبا  -أك تتخللها
 جباؿ كىضاب ـبتلفة ،منها ما حياذم البحر األضبر غربان ،كمنها ما يقع ُب اليمن جنوبان .فضالنعن ىضبة قبد الٍب ترتفع فبتدة ُب كسط الشماؿ ،لتضم سلسلة أخرل من اعبباؿ .كىذه اؼبناطق
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صبيعان كانت ُب العصر اعباىلي ميادين غبركب كغزكات ،كألحداث سياسية ،كظواىر اجتماعية
كذبارية كاقتصادية ،كأثرت ُب األدب اعباىلي ،شعره كنثره ٓ.
كُب بعض األشعار اعباىلية إشارات إىل كجود الكتابة كنقوشها ،كىي ترد ُب مطاكم كصف
الشعراء لألطالؿ كالرسوـ الدارسة ،كقوؿ األخنس بن شهاب التغليب ،مشبهان أطالؿ احملبوبة بالكتابة
على اعبلد الرقيق :على أف استعماؿ الكتابة يقتصر على شؤكف من اغبياة االجتماعية كالتجارية كما
إليها ،فبا يكوف ميدانو النثر ،من دكف االتكاء عليها ُب كتابة الشعر؛ ألف العرب كانوا يعتمدكف ُب
حفظ األشعار على الركاية الشفوية ،حٌب ُب خطبهم ككصاياىم كأمثاؽبم ،يسعفهم ُب ىذا اغبفظ
ذاكرة قوية تأنس دبوسيقى الشعر كأكزانو ،خاصة ،كاعتادت ذلك حٌب صارت سجية من سجاياىم،
كطبيعة متأصلة فيهم ،فضالن عن حبهم للشعر كعنايتهم الفائقة بركايتو كتناقلو ،ألنو ديواف مناقبهم،
كسجل حياهتم كانتصاراهتم ،كمل يكن ؽبم  -كما يقوؿ ابن رشيق  -علم أصح منو .فال غرك أف
كمدار حلقات القوـ لديهمُ ،ب مواظبهم كندكاهتم ،كقد أدل ذلك أيضان
السامرعندىم ،ى
يكوف دعامة ٌ
إىل ظهور حلقات من الشعراء الركاة ،الذين يأخذ بعضهم عن بعض ،فبا ديكن أف يسمى اليوـ
باؼبدارس الشعرية ،كأشهرىا تلك الٍب تبدأ بأكس بن حجر ،كعنو أخذ الشعر كركاه زىّب ابن أيب
سلمى .كلزىّب راكيتاف :ابنو كعب ،كاغبطيئة ،ككاف ىدبة بن اػبشرـ راكية اغبطيئة ،كعن ىدبة تلقن
الشعر كركاه صبيل بن معمر ،صاحب بثينة ،كراكية صبيل ىو كثّب عزة ،الذم ييعد آخر من اجتمع لو
الشعر كالركاية .كؼبا جاء اإلسالـ شغل العرب كاؼبسلموف عن الشعر بالغزك كالفتوح .كؼبا اطمأنوا
ؿبمد بن سالـ ،طبقات الشعر ،دار الكتب العلمي ،بّبكت-لبناف ،صّ :
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باألمصار ،كاستقرت دكلتهم ،راجعوا ركاية الشعر  -كما يقوؿ ابن سالـ  -فلم يؤكلوا إىل ديواف
مدكف ،كال كتاب مكتوب .كألفوا ذلك كقد ىلك من العرب من ىلك باؼبوت كالقتل ،فحفظوا أقل
ذلك ،كذىب عليهم منو كثّب ،كمع ذلك ،فقد نشطت ركاية الشعر ُب القرف اؽبجرم األكؿ،
ألسباب ـبتلفة ،كالزمها بعد قليل نشاط حركة التدكين عامة ،كنشأت طبقة من الركاة الذين يتخذكف
ركاية األخبار عن اعباىلية كأيامها .ككاف من نتائج ذلك كجود شعر مفتعل صنعو الركاة الوضاعوف،
كنسبوه إىل شعراء جاىليْب ،سندان لعصبية قبلية ،أك رفدان للقصص كاألخبار ،أك إذاعة لنزعة شعوبية،
أك إرىاصان للبعثة النبوية.
من اؼبعركؼ أنو يوجد عند الغربيْب منذ اليوناف أنواع ـبتلفة من الشعر ،يردىا نقادىم إىل
أربعة أضرب ،شعر قصصى كتعليمى كغنائى كسبثيلى ،كديتاز الضرب األكؿ بأف قصائده طويلة،
فالقصيدة منو سبتد إىل آالؼ األبيات ،كتتواىل فيها حلقات من األحداث تنعقد حوؿ بطل كبّب،
كقد يوجد جبانبو أبطاؿ ،كلكن أدكارىم ثانوية.

ٔ

من احد امثلة الشعر َب كتاب تاريح األدب :
دعانى الغوانى عمهن  .وخلتنى لي إسم  ،فال أدعى بو وىو أول.7
نظر إىل اآلبيات السابقة كجد الكاتب الشعر حملمد ىورام ٖ.كطبقات متنوعات .كقد علم
كثّب من اؼبسلمْب أف الشعر ك قليل منهم يعلموف أف طبقات .
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كبناء على خلفيات البحث السابقة خطر ُب باؿ الكاتب أف يبحث عن" طبقات الشعراء
فى عصر الجاىلى".
ب .مشكالت البحث
بناء على خلفيات البحث السابقة ظهر للكاتب أف يكوف فيها اؼبشكالت الٍب يلزـ للكاتب
ربديدىا حٌب يكوف ىذا حبثا علميا كىي:
ُ .ما أغراض الشعر َب عصر اعباىلى؟
ِ .كيف طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى؟
ج .أغراض البحث وفوائده
ُ .أغراض البحث
إف األغراض الٍب يرجوه الكاتب من ىذا البحث فيما يلي:
أ) .ؼبعرفة أغراض الشعر َب عصر اعباىلى
ب) .ؼبعرفة طبقات الشعراء َب عصراعباىلى
ِ .فوائد البحث
إف الفوائد الٍب يرجوه الكاتب من ىذا البحث فيما يلي:

أ) .الفائدة النظرية
تعميق اؼبعلومات العلمية اؼبتعلقة طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى
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ب) .الفائدة العملية
أف يكوف ىذا البحث نافعا لطالب ىذه اعبامعة خصوصا لطالب كلية األداب كالعلوـ
االنسانية كمن يريدكف أف يتعمقوا َب تفهيم طبقات ت الشعراء َب عصراعباىلى
د .الدراسات السابقة
كجد الكاتب البحوث اؼبتقربة ؽبذا البحث كىي :
ُ .دكر سياير ،قدسبها اؼبوضوع عن "شعر اعباىلي ُب تفسّب القرآف إلناية الصلحة" طالبة من
قسم تفسر حديث كلية أصوؿ الدين جبامعة سوناف كليجكا يوكياكرتا .الفرؽ بْب البحث
الذم قدـ الكاتب يعُب أف الكاتب يتوجو إىل البحث عن طبقات الشعر َب عصر اعباىلى
من ناحية دراسات زبليلية َب عصر اعباىلى لدكتور شوقى ضيف ،كأما دكر سياير قدمهتا
عن شعر اعباىلي ُب تفسّب القرآف إلناية الصلحة حٌب ال توجد اؼبشبو َب ىذا البحث.
ِ .مرياٌب ،قدسبها اؼبوضوع عن "عندما يسبح اغبب" طالبة من قسم اللغة العربية كأداهبا كلية
األدب كالعلوـ االنسانية جبامعة سلطاف طو سيف الدين جاميب .الفرؽ بْب البحث الذم
قدـ الكاتب يعُب أختينا مرياٌب قدسبها اؼبوضوع عن عندما يسبح اغبب ،كأما الكاتب يتوجو
إىل البحث عن طبقات الشعر َب تاريخ األدب العريب حٌب ال توجد اؼبشبو َب ىذا البحث.

الباب الثاني
االطار النظرى
 .١تعريف تاريخ األدب
أكؿ ما يتبادر إىل أذىاننا حْب ظباع ىذه الكلمة ‘ األدب ،فستكوف إجابتنا تلقائية بديهية،
متناىية ُب البساطة ..فبعضنا سيتذكر الفصل الدراسي  ،كاآلخر سيتذكر الشعر كاألدباء ….اخل،
لكن إذا حاكلنا أف نبحث قليال ُب ىذه الكلمة نفسها فسنجدىا أكسع من أف حييطها تفسّب ألهنا
شاملة.
نستطيع القوؿ بأف أكثر الباحثْب حْب يقوموف بتحليل معُب األدب فإهنم يرجعوف إىل تتبع
اللفظ ٍب إغباقو باؼبعُب  ،فلفظ األدبٗ ُب اللغة العربية من اؼبأدبة كمنو اآلدب أم الداعي إليها ،
كمنو قوؿ الشاعر اعباىلي طرفة بن العبد:
نحن في المشتاة ندعو الجفلى  #ال ترى اآلدب فينا ينتقر
كاضح اآلف أف تاريح األدب ألمة من األمم إما أف يلتزـ فيو اؼبؤرخ اؼبعُب العاـ لكلمة أدب،
فيؤرخ للحياة العقلية كالشعورية َب األمة تارخيا عاما ،كإما أف يلتزـ اؼبعُب اغباص ،فيؤرخ للشعراء
كالكتاب تارخيا خاصا باألدب كنشأتة كتطوره كأىم أعالمو ،كلعل أىم من أرخوا ألدبنا باؼبعُب األكؿ
برككلماف َب كتابة "تاريخ األدب العرىب"كنسج عل منوالو جرجى زيداف َب كتابو اؼبسمى بتاريخ آداب
اللغة العربية .كنرامها يعرضاف لتاريخ اغبياة األدبية كالعقلية عند العرب َب نشأهتا كتطورىا مع الَبصبة
9
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للفالسفة كالعلماء من كل صنف كالشعراء كالكتاب من كل نوع .كمن غّب شك يتقدـ برككلماف
جرجى زيداف َب ىذا الصدد بسبب اؼبادة الغنية الٌب حيتويها كتابة ،فقد أحصى إحصاء دقيقا أدباء
العرب كعلمء ىم كفالسفتهم مع ذكر آثارىم اؼبطبوعة كاؼبخطوطة كما كتب عنهم قدديا كحديثا،
مبينا مناىجهم كمكانتهم َب الفن أك العلم الذل حذقوه ،مع نبذة عن كل فن كعلم كمدل ما
حدث لو من تطور كرؽ.

َُ

تاريخ األدب العريب ىو التأريخ لنشأة كتطور كالعصور التارخيية الٍب أؼبت األدب العريب.
كيتضمن

أىم

أعالمو

من

الشعراء

كالكتاب

كما

يتناكؿ

األغراض

األدبية كالشعر كالقصة ،كاؼبسرحية ،كاؼبقامة ،كاؼبقاؿ ،كالظواىراألدبية ،كالنقائض ،كاؼبوشحات كأسب
اب اؽببوط كالصعود كاالندثارُُ .كيضم سّبة الشعراء كأخبار كطرائف األدباء .كديكن تقسيم تاريخ
األدب العريب تبعا للعصور الٍب توالت عليو بدءا بالعصر اعباىلي ٍب العصر اإلسالمي الالحق ك حٌب
اآلف .فالشعر ُب اعباىلية من أقدـ آداهبا ،لكن أكثره غنائي كحدائي .كاألمثاؿ كانت جزءا مهما من
آداهبا .كالذين كضعوا األدب اعباىلي ىم من عرب شبو اعبزيرة العربية لكنهم مل يكتبوا سوم
اؼبعلقات ككاف يركم شفاىة فبا كاف يعرضو لالندثار كالتحريف كالتبديل كاػبلط.
 .2تعريف الشعر الجاىلي

َُ شوقى ضيف ،تاريخ األدب العرىب ،العصر اعباىلى ( القاىرة  :داراؼبعارؼ ) .ص ُُ
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إف اغبديث عن الشعر اعباىلي يقودنا إىل البحث ُب أصل الكلمة "اعباىلية" فنجد أف
القرآف الكرًن أكؿ من أطلق ىذه اللفظة ربت مسمى اعباىلية األكىل حيث يقوؿ سبحانو ُب معرض
اآلية ّّ من سورة

األحزاب 12...  

كاعباىلية األكىل أك العصر اعباىلي تعِب تلك الفَبة الٍب سبقت اإلسالـ ،كمنو أخذ الشعر
اؼبسمى نفسو .كاعباىلية ال تعِب اعبهل الذم ىو عكس العلم ،بل يقصد هبا السفو كالغضب كما
كضحها لنا الدكتور شوقي ضيف حيث قاؿ  :كينبغي أف نعرؼ أف كلمة اعباىلية الٍب أطلقت على
ىذا العصر ليست مشتقة من اعبهل الذم ىو ضد العلم كنقيضو  ،إمنا ىي مشتقة من اعبهل دبعُب
ُّ

السفو كالغضب.

كيقسم الشعر ىنا حسب التقسيم الذم عرفتو اآلداب العاؼبية إىلُْ:
 الشعر الغنائي  :كىو الشعر الذم يتغُب فيو ناظمو بعواطفو الذاتية كىو شعر األدب العريب
القدًن ُب معظمو.
 الشعر الملحمي  :الشعر الذم يصف البطوالت اغبربية ُب قصائد طويلة تتغُب بأؾباد األمة
كأبطاؽبا.
 الشعر المسرحي  :كىو الذم تنظم فيو الركاية اؼبمثلة على اؼبسرح فيعرب بو اؼبتحاكركف ُب تلك
الركاية عن أغراضهم كمسرحية ؾبنوف ليلى للشاعر أضبد شوقي.
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 الشعر التعليمي  :كىو الذم يقصد بو الشاعر إىل التوجيو األخالقي كبث اغبكم كاؼبواعظ
كالنفوس
 .3أغراض الشعر الجاىلي
نشأ الشعر اعباىلي متأثرا بطبيعة الشاعر الذم حيكي ما يعيشو ُب بيئتو كؿبيطو ،كبالتايل
كانت أغراض الشعر اعباىلي تندرج ما بْب:
 الوصف  :كاف الشاعر مرتبطا بأرضو كباديتو فشكل ذلك مادة خصبة ألشعاره ،كذلك كاف يَبؾالعناف ػبيالو ُب كصف رحالتو كراحلتو أك الوقوؼ على أطالؿ ذكرل لو.

سخر ىذا اللساف ُب مدح زعماء قبيلتو
– اؼبدح  :كاف الشاعر رمز قبيلتو كلساهنا كبالتايل ٌ
كساداهتا كفرساهنا  ،كتعدل ذلك لكل من كاف حيمل صفات النبل كالكرـ كاإلباء.
– الرثاء  :كاف مدحيا ُب حد ذاتو لكن بطابع بكائي يعدد مثالب اؼبيت كمكارمو كيدعو ألخذ
الثأر للمقتوؿ.
– اؽبجاء  :إذا كانت اغبركب تقوـ على القوة كالسيف فإف لساف الشاعر كاف أشد منها كقعا ؼبا
لو من أثر خالد ال ديوت  ،فالقبائل اؼبتحاربة كانت تتقاتل لسانيا بشعرائها  ،كل شاعر
يسقي القبيلة العدك ظبا من الكلمات اؼبخزية  ،كاؼبتمكن صاحب النفس الطويل ىو من كاف
يصمد حٌب ينتصر لقبيلتو.
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 الفخر  :كاف الشاعر معتدا بنفسو كقبيلتو حيث يرجع إىل أصولو الكردية فيفخر بأجداده كيعتزبدمائو كشرفو.
 الغزؿ  :اغبب كالعشق شعور ضارب ُب القدـ كعليو فإف الشاعر اعباىلي أحب كعشقفنسجت قرحيتو ديباجة ربوم أرؽ األبيات كأجودىا  ،مع العلم أف الغزؿ كاف عفيفا ُب
بعض جوانبو كماجنا ُب البعض اآلخر.
باالضافة إىل ىذه األغراض اؼبشهورة ُب الشعر اعباىلي فقد كاف الشاعر يفخر بسهراتو
اؼباجنة الٍب تتغُب باػبمر  ،كُب اؼبقابل كعلى النقيض كاف ىنالك شعراء الزىد ك اغبكمة الذين
يدعوف إىل التفكر ُب اغبياة كزكاؽبا كالتحلي دبكارـ األخالؽ.
 .4طبقات الشعراء
كالشاعر َب ىذا الضرب القصصى ال يتحدت عن عواطفة كأىوائة  ،فهو شاعر موضوعى
ينكر نفسو ،كيتحدث َب قصتة عن بطل معتمدا على خيالو ،كمستمدا َب أثناء ذلك من تاريخ
قومو ،ككل ما لو أنو خيلق القصة كيرتب ؽبا األشخاص كاألشياء ،كجيمع ؽبا اؼبعلومات ،كيكوف من
ذلك قصيدتة ،كعادة ينظمها من كزف كاحد ال خيرج عنو .كمل تعرؼ اعباىية ىذا الضرب من الشعر
القصصى ،كىى كذلك مل تعرؼ الضرب الثاىن من الشعر التعليمى الذل ينظم فيو الشاعر طائفة من
اؼبعارؼ عل كبو ما نعرؼ عند ىزيود الشاعر اليوناىن كقصيدتو " األعماؿ كاألياـ" الٌب يصور فيها
فصوؿ السنة كاغبياة الريفية  ،كعند ىوراس الشاعر الركماىن َب قصيدتة "فن الشعر" الٌب نظمها َب
قواعد الشعر كنقده  ،ككما ىو معركؼ عن أباف بن عبد اغبميد شاعر الربامكة َب قصيدتو الٌب نظم
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فيها أحكاـ الصوـ كالزكاة  .ككذلك مل يعرؼ اعباىليوف الشعر التمثيل الذل يعتمد عل مسرح كعل
حركة كعمل معقد كحوار طويل بْب األشخاص  ،تتخللو مشا ىد كمناظر ـبتلفة.
طبقات الشعراء إلبن اؼبعتز أىم كتاب كجد من تراثنا األدب الرائع ،يعرض ألوانا من
الشعرلطئفة من لشعراء الدكلة العباسية ،كجيمع أشتاتا من أخبارىيم كنوادرىم ،كما ؽبم من عالقات
كصالت.
كأما ىؤآلء الشعراء َب كتاب تاريخ األدب كىم :
أ) .امرؤ القيس
عاما من اؽبجرة .لقب اؼبلك الضالع
شاعرا جيلينا عربينا عاش قبل َُٓ ن
امرؤ القيس كاف ن
(ملك صبيع ملوؾ الشعراء)  ،ككاف ىذا الشاعر من قبيلة كندة الذين كانوا ُب السلطة الكاملة ُب
اليمن .لذلك عرؼ ىذا الشاعر بالشاعر اليمِب (حضرموت) .قاؿ مشس الدين كحنبلي (ُّٗٗ:
ََِ) أنو كاف الشاعر الذم ىج ٌسم معُب اآلية أكالن  ،كاستخدـ  Tiwaal Bahrباإلضافة إىل الشخص
الذم قاـ أكالن بتوثيق اؼبرأة بالسيف كالثور كالبيض الذم ًب اغبفاظ عليو.
وليل كموج البحر أرخى سدولو
فقلت لو لما تمطى بصلبو

#
#

علي بأنوع الهموم ليبتل
واردف اعجازا وناء بكلكل

االايها الليل الطويل اال انجلى  #بصبح وما االء صباح منك بأمثل
فيا لك من ليل كان نجومو #

بكل مغار الفتل شدت بيذ بل
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ب) .نابغة آدز الذنياني
شاعرا
االسم األصلي ؽبذا الشاعر ىو أبو أمامة زياد بن معاكية .استدعاه ناجبة ألنو كاف ن
شابنا ذكينا  ،فقاؿ لو نفسو  ،قصد أف يكوف متقنان ُب الشعر  ،كىو أحد الشخصيات البارزة لشعراء
جيلي العربية كقضاهتم ُب سوؽ  .ukazإنو أفضل شاعر ُب عرض اختيار الكلمات  /الكلمات ،
كاضح ُب التعبّب عن اؼبعُب  ،كلطيف ُب االعتذار .كجدت أراء متناقضة ُب العنواف التارخيي  /لقب
نايغوه نفسو  ،أكالن ُب كتابو تاريخ األدب العريب  ،علي اؼبضر  ،يونس كىبام  ،عريفْب من سورابايا
فاءنك شمس و الملوك كواكب  #إ ذا طلعت لم يبد منهن كوكب
ج) .زىير بن أبي سلمى
يأٌب زىّب بن أيب سلما من شعب غشافاف كنشأ من عائلة شعراء .منذ الطفولة  ،تعلٌم
عمو اؼبسمى بسيمة بن شدير كأكس بن حوجور .كبسبب ىذا فقد اشتهر
ىذا الشاعر الشعر من ٌ
الشاعر منذ الطفولة .إىل جانب موىبتو خرجت من الشباب .كاف ىذا الشاعر ؿببوبنا من قبل صبيع
أبناء شعبو بسبب شخصيتو كشخصيتو العالية .إنو مشهور للغاية بتأدب كلماتو الشعرية  ،كيستخدـ
خيالو كأفكاره العديد من كلمات اغبكمة كالفكر الناضج  ،كالكثّب من الناس جيعلوف شعره مثاالن
على اغبكمة كالتفكّب اغبكيم .لذلك ليس غريبا أف يقبل شعبو دائما رأيو.
ليس فقط من قبل شعبو ديكن قبولو حٌب القبائل العربية األخرل كقادهتا مثل اغبرـ بن
سناف كحارئ بن عوؼ.

ُٓ

ُٓ َُِّ/َٔ/َُ/para-penyair zaman jahiliah-hfd/amp
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سئمت تكاليف الحياة ومن يعش  #ثمانين حوال الأبالك يسأم
واعلم ما في اليوم وألمس قبلو  #ولكننى عن علم ما في غد عم
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب  #تمتو ومن تهتئ يعمرفيهرم
ومن يجعل المعروف من دون عرضو  #يفره ومن اليتق الشتم يشتم
ومن يوف ال يذمم ومن يهد قلبو  #اء لى مطمئن البراليتجمجم
ومن ىاب اسباب المنايا ينلنو  #واء ن يرق اسباب السماء بسلم
ومن يجعل المعروف في غير أىلو  #يكن حمده ذما عليو ويندم
ألن لسان مرء مفتاح قلبو #

اء ذا ىو أبد ما يقول من الفم

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده  #فلم يبق اءال صورة اللحم والدم
د) .األعشى
عاش األعشى ُب أكاخر العصر اعباىلي ،كليس بْب أيدينا شيء كاضح عن نشأتو ،ككل ما
غارا يستظل فيو
يقولو الركاة أنو كلد دبنفوحة ُب اليمامة كأف أباه كاف يلقب بقتيل اعبوع" ألنو دخل ن
جوعا" ،كُب ذلك يقوؿ
من اغبر؛ فوقعت صخرة عظيمة من اعببل ،فسدت فم الغار ،فمات فيو ن
يجهنَّاـ يهجوه ،ككانا يتهاجياف:

16

ُٔ
كطباعة -فيما يظهر -جد
اضع ي
تيل اعبوع قىػٍيس بن ىجٍن ىدؿ  ...كخالك ىعٍب هد من يطباعةى ر ي
أبوؾ قى ي

بعيد ألمو ،كىي أخت اؼبسيب بن علس ،كعنو ضبل الشعر األعشى؛ إذ كاف راكيتو ،كال شك ُب أنو
صبيعا.
ركل لغّبه من شعراء قبيلتو ،فهو امتداد ؽبم ن
ظبي األعشى لضعف بصره ،كمن أجل ذلك كاف يكُب بأيب
كاسم األعشى ميموف؛ كإمنا َّ
ُٕ
صنَّاجة
"
اظبو
كمن
أخباره
من
لنا
يتبْب
فإنو
نشأتو
عن
ا
اضح
ك
ا
شيئ
نعرؼ
ال
كنا
كإذا
.
بصّب
ن
ى
ن

العرب "أنو انتقل بالشعر اعباىلي نقلة؛ فإف كلمة صنَّاجة تعِب :أنو كاف يتغُب بشعره ،كيبالغوف ُب
ذلك حٌب جيعلوا كسرل يستمع لبعض غنائو فيو.
كتدؿ أخباره كأشعاره على أنو كاف كثّب التنقل كاألسفار البعيدة ُب أكباء اعبزيرة ديدح سادهتا
كأشرافها ،كُب ديوانو مديح لألسود بن اؼبنذر كأخيو النعماف كإياس بن قبيصة الطائي كإىل اغبّبة من
أيضا مديح لقيس بن معد يكرب الكندم كلسالمة ذم
كثّبا .كفيو ن
بعده ،كيظهر أنو كاف يقيم هبا ن
فائش أحد أمراء اليمن كلبِب عبد اؼبداف بن الدياف سادة قبراف كؽبوذة بن علي سيد بِب حنيفة .ككاف
يفد على سوؽ عكاظ ،كديدح من دير بو ُب طريقو إليها من شيوخ العرب كأشرافهم.
كال يكتفي الركاة دبا يدؿ عليو شعره من الرحلة إىل اغبّبة كاليمن كديار كندة ُب حضرموت
متغلغال فيها إىل ضبص كأكرشليم"بيت
كقبراف كعكاظ؛ بل يذىبوف بو إىل الفرس كعماف كبالد الشاـ
ن
شعرا يتحدث فيو عن ىذه
اؼبقدس "كجيتازكف بو البحر إىل قباشي اغببشة ،ي
كجيركف على لسانو ن
الرحالت البعيدة؛ فيقوؿ:
16
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أغاين "طبعة دار الكتب" ٗ.َُٖ /

ذىب ابن قتيبة إىل أنو كاف أعمى .انظر الشعر كالشعراء "طبع دار اؼبعارؼ" ُ.ُِِ /
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ت للمال آفاقَو #
وقد طُْف ُ

ِ
شلِ ْم
مص فأوِري َ
عُما َن فَح َ

وأرض العجم
وأرض النَّبيط
النجاشي في أرضو #
أتيت
ُ
َّ
َ
َ
كاألعشى ُب شعره ال يعيش ؼبديح السادة كاألشراؼ كأخذ نواؽبم فحسب؛ بل ىو يعيش
أيضا لقبيلتو كمنازعاهتا الكبّبة مع بكر ضد الفرس؛ ففي ديوانو مطولة يهددىم فيها كيتوعدىم كما
ن
يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إيادِ ،كىو يعيش كذلك ُب منازعات قبيلتو مع بِب شيباف،
فيتعرض بالوعيد كالتهديد ليزيد بن مسهر الشيباين ،على كبو ما تصور ذلك معلقتو .فإذا حدثت
ذاكرا ما بينهم كبينها
منازعات صغرل بْب عشّبتو كأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرىا ن
من أكاصر الرحم ،على كبو ما نرل ُب قصائده الٍب كجهها إىل بِب ىج ٍحدر كبِب عبداف .كقد اصطدـ
طويال.
عند األخّبين بشاعرىم يج يهنَّاـ ،فتهاجيا ن
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الباب الثالث
مناىج البحث

 .١مصادر المعلومات
تنقسم مصادر اؼبعلومات إىل قسمْب:
أ) .اؼبصدر األساسي ىو كتاب تاريح األدب،لشوؽ ضيفى كمن حيتاج لرغبة اغبصوؿ على آللئو
كدكره أف يغوص ُب أعماقو بأنو الكتاب اؼبعجز اؼبنزؿ على النيب صلى اهللي عليو كسلٌم.
ب) .اؼبصادر الثانوية ىي تشتمل على اؼبؤلفات أك الكتب اؼبتعلقة الٍب ترتبط باؼبسائل اؼببحوثة منها
كاللغة العربية لدكتور عبد العزيز عبد اجمليد ،ك تاريح األدب ؼبصطف الغالييِب كتاريخ األدب
العرىب العصر اعباىلى لدكتور شوقى ضيف ،،كغّب ذلك ،كىذه الكتاب تساعد يل ُب فهم
طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى ألف فيها بيانا كثّبا يرتبط دبوضوع البحث.

 .2طريقة جمع المعلومات
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استخدـ الكاتب ُب كتابة ىذا البحث على الطريقة اؼبكتبية كىي دراسة تعتمد على صبع
اؼبعلومات من أنواع الكتب الٍب ترتبط دبوضوع البحثُٖ قد قامت للكاتب طريقتو بطريقتْب:
أ) صبع الكاتب اؼبتعلقة لتحليل طبقات ككتبتاريخ األدب العرىب ،العصر اعباىلى لدكتور شوقى
ضيف كغّبىا.
 .3طريقة تحليل المعلومات
استخدـ الكاتب عدة الطرؽ ُب ربليل اؼبعلومات منها:
أ) .الطريقة الوصفية الٍب استخدمتها الكاتب عن كصف طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى
الذم يتضمن فيهاُٗ .كتقوـ للكاتب طريقتها بطرؽ:
ُ) صبع الكاتب اؼبوجودة فيها كلمات " طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى "
ِ) طلب الكاتب طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى
ب) .الطريقة التحليلية التوزيعة ىي البحث الذم يعمق معلومة مكتوبة َِ.كاستخدمتها الكاتب
لتحليل الشاعر ُب تاريح األدب اؼبوجودة فيها الشعر
ج) .الطريقة اإلستنتاجية الٍب ذبلب اػبالصة من اؼبعلومات العامة إىل اؼبعلومات اػباصة بطريقة
علمية .كتقوـ للكاتب طريقتها بطريقتْب:
ُ) .صبع أثار الشعرا ُب عصر اعباىلى.

18
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الباب الرابع
طبقات الشعراء فى عصر الجاىلى
أ .أغراض الشعر فى عصر الجاىلى
 .١الشعر الجاىلي
كمهما يكن من أمر ،فقد كرثنا عن تلك اغبقبة اعباىلية أدبان ناضجان ُب لغتو كشعره كنثره،
كلكن ىذا األدب الذم كصل إلينا ال يشمل اغبقبة كلها ،قبل اإلسالـ ،ذلك أننا ال منلك نصوصان
مدكنة عن مبدأ الشعر عند العرب ،كعن تطوره حٌب بلوغو اؼبرحلة الٍب كاف عليها عند ظهور
اإلسالـ .كاؼبعركؼ أف أقدـ ما كصل إليو علمنا من ذلك الشعر ال يرقى عهده إىل أكثر من قرنْب
عن اؽبجرة .كقد أشار اعباحظ إىل قضية قدـ الشعر العريب فقاؿ :كأما الشعر فحديث اؼبيالد ،صغّب
السن فإذا استظهرنا الشعر كجدنا لو  -إىل أف جاء اإلسالـ  -طبسْب كمئة عاـ .كإذا استظهرنا
بغاية االستظهار فمئٍب عاـُِ .كمن أقدـ الشعراء الذين عرفنا أخبارىم ككصلتنا أشعارىم امرؤ القيس
بن حجر الكندم ،الذم يقاؿ إنو أكؿ من كقف بالديار كاستوقف كبكى كاستبكى ،لكنو ىو نفسو
يذكر شاعران آخر أقدـ منو ،بكى األطالؿ قبلو ،كىو ابن خذاـ ،فيقوؿ:

عــوجا على الطلل المحيل ،لعلنا

 #نبكي الدي ــار كما بكى ابن خذام

21ؿبمود فاخورم" .األدب العريب ُب العصر اعباىلي" .اؼبوسوعة العربية ص َُِّ-َِ-َُ .ُِّ:
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كمل يكن بنو كلب بدعان ُب القبائل ،فكل قبيلة ادعت لشاعرىا أنو األكؿ أك األقدـ :فامرؤ
القيس ُب اليمانية ،كعبيد بن األبرص ُب بِب أسد ،كمهلهل بن ربيعة ُب تغلب ،كعمرك بن قميئة
كاؼبرقش األكرب ُب بكر ،كأبو دكاد ُب بِب إياد .كىؤالء صبيعان متقاربوف ُب الزمن ،كمل يعثر العلماء على
شعر قدًن مدكف بقلم جاىلي ،ككل ما يعرؼ من ىذا الشعر مستمد من أفواه الركاة الذين كانوا
يتناقلوف األشعار اعباىلية عن طريق الركاية كاغبفظ ِّ.كتعود أسباب ذلك إىل انتشار األمية عند
العرب ،كقلة كسائل التدكين كالكتابة لديهم ،إذ اقتصر على اغبجارة الرقيقة ،كاعبلود ،كالعظاـ،
كسعف النخيل ،كما إليها .كمن ٍب كاف اؼبعلموف قلة بينهم.
كُب بعض األشعار اعباىلية إشارات إىل كجود الكتابة كنقوشها ،كىي ترد ُب مطاكم كصف
الشعراء لألطالؿ كالرسوـ الدارسة ،كقوؿ األخنس بن شهاب التغليب ،مشبهان أطالؿ احملبوبة بالكتابة
على اعبلد الرقيق:
قالب:قصيدة ً
ابنة حطٌاف بػػن عوؼ منػ ػػازؿ على أف استعماؿ الكتابة يقتصر على شؤكف من اغبياة
االجتماعية كالتجارية كما إليها ،فبا يكوف ميدانو النثر ،من دكف االتكاء عليها ُب كتابة الشعر؛ ألف
العرب كانوا يعتمدكف ُب حفظ األشعار على الركاية الشفوية ،حٌب ُب خطبهم ككصاياىم كأمثاؽبم،
يسعفهم ُب ىذا اغبفظ ذاكرة قوية تأنس دبوسيقى الشعر كأكزانو ،خاصة ،كاعتادت ذلك حٌب
صارت سجية من سجاياىم ،كطبيعة متأصلة فيهم ،فضالن عن حبهم للشعر كعنايتهم الفائقة بركايتو
كتناقلو ،ألنو ديواف مناقبهم ،كسجل حياهتم كانتصاراهتم ،كمل يكن ؽبم  -كما يقوؿ ابن رشيق  -علم
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كمدار حلقات القوـ لديهمُ ،ب مواظبهم
السامرعندىم،
ى
أصح منو .فال غرك أف يكوف دعامة ٌ
كندكاهتم ،كقد أدل ذلك أيضان إىل ظهور حلقات من الشعراء الركاة ،الذين يأخذ بعضهم عن بعض،
فبا ديكن أف يسمى اليوـ باؼبدارس الشعرية ،كأشهرىا تلك الٍب تبدأ بأكس بن حجر ،كعنو أخذ
الشعر كركاه زىّب ابن أيب سلمى .كلزىّب راكيتاف :ابنو كعب ،كاغبطيئة ،ككاف ىدبة بن اػبشرـ راكية
اغبطيئة ،كعن ىدبة تلقن الشعر كركاه صبيل بن معمر ،صاحب بثينة ،كراكية صبيل ىو كثّب عزة،
الذم ييعد آخر من اجتمع لو الشعر كالركايةِْ.
كؼبا جاء اإلسالـ شغل العرب كاؼبسلموف عن الشعر بالغزك كالفتوح .كؼبا اطمأنوا باألمصار،
كاستقرت دكلتهم ،راجعوا ركاية الشعر  -كما يقوؿ ابن سالـ  -فلم يؤكلوا إىل ديواف مدكف ،كال
كتاب مكتوب .كألفوا ذلك كقد ىلك من العرب من ىلك باؼبوت كالقتل ،فحفظوا أقل ذلك،
كذىب عليهم منو كثّب.
كمع ذلك ،فقد نشطت ركاية الشعر ُب القرف اؽبجرم األكؿ ،ألسباب ـبتلفة ،كالزمها بعد
قليل نشاط حركة التدكين عامة ،كنشأت طبقة من الركاة الذين يتخذكف ركاية األخبار عن اعباىلية
كأيامها .ككاف من نتائج ذلك كجود شعر مفتعل صنعو الركاة الوضاعوف ،كنسبوه إىل شعراء جاىليْب،
سندان لعصبية قبلية ،أك رفدان للقصص كاألخبار ،أك إذاعة لنزعة شعوبية ،أك إرىاصان للبعثة النبوية.
كقد عرؼ بالوضع من ركاة الكوفة :خلف األضبر ،كضباد الراكية ،كما اشتهر  -إىل جانبهم
 -ركاة ثقات من أىل البصرة كالكوفة :كاؼبفضل الضيب ،كاػبليل بن أضبد الفراىيدم ،كأيب عمرك بن
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العالء ،كالفراء ،كابن سالـ ،كغّبىم ،ميزكا الشعر الصحيح من الشعر الزائف ،ككاف ُب مقدمة ىؤالء
ابن سالـ اعبمحي الذم عاِب ىذا اؼبوضوع مفصالن ُب طبقاتو ،كفبا قالو :كليس يشكل على أىل
العلم زيادة الركاة ،كال ما كضعوا ،كال ما كضع اؼبولدكف .كما أف ُب كتاب «األغاين» إشارات كثّبة
إىل أشعار منحولة ،كأخبار موضوعة ،نص عليها أبو الفرج بعد أف تفحص ركاياهتا ،كرجع إىل دكاكين
الشعراء أنفسهم.
كمع كل ىذه اعبهود ،كغّبىا ،الٍب حرص أصحاهبا على تنقية الشعر القدًن من الشوائب
الزائفة ،كإيصالو إلينا صحيحان موثقان ،قاـ ُب العصر اغبديث لفيف من اؼبستشرقْب كالدارسْب العرب
يثّبكف قضية النحل كاالنتحاؿ ُب الشعر اعباىلي ،كيشككوف ُب صحة ىذا الشعر ،على تفاكت
فيما بينهم ،شططان كربامالن ،أك اعتداالن كحيادان ،كبلغ األمر ذركتو عند اؼبستشرؽ اإلنكليزم مرغليوث
Margoliouthالذم نشر سنة ُِٓٗـ مقالة لو بعنواف «أصوؿ الشعر العريب» أنكر فيها صحة
الشعر اعباىلي صبلة ،كأقاـ مذىبو ىذا على مزاعم كتصورات متناقضة ،جعلت بعض اؼبستشرقْب
أنفسهم يردكف عليو كيفندكف آراءه ،كمنهم جيمس اليل  Lyalleناشر اؼبفضليات.
كُب مصر قاـ طو حسْب حيذك حذك مرغليوث ،حْب نشر سنة ُِٔٗ كتابو «ُب الشعر
اعباىلي» كضمنو آراء جريئة جعلت بعض العلماء كالنقاد يردكف عليو :كالرافعي ،كؿبمد فريد
كجدم ،كؿبمد اػبضرم ،كؿبمد لطفي صبعة ،كؿبمد اػبضر حسْب.
 .2فنون الشعر الجاىلي وأغراضو
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ىذا الشعر ،الذم قيل فيو إنو ديواف العرب ،يعد صورة للبيئة الٍب نشأ فيها أصحابو قبل
اإلسالـ ُب كثّب من جوانبها االجتماعية ،كالسياسية ،كاالقتصادية ،كاؼبعرفية ،كالدينية ،كما يعكس
ذلك الشعر طائفة من اعبوانب النفسية ،كاؼبثل األخالقية للعرب ،من شجاعة كفركسية كفتوة ،كمن
للصريخ كغّب ذلك.
إكراـ للضيف كإغاثة َّ
كمن ٍب تعددت أغراض الشعر اعباىلي كفنونو ،فكاف فيو غزؿ ،كمدح ،كما كاف فيو فخر،
كرثاء ،كىجاء ،فضالن عن اغبكمة كالوصفِٓ.
ككجود ىذه الفنوف كاألغراض ُب الشعر اعباىلي ،ال يعِب أف القصيدة منو كانت خالصة
دائمان ؼبوضوع كاحد ،كأغراض ال ربيد عنو ،فقد تضم غرضْب أك أكثر ،كلكنها تنسب إىل ما نظمت
من أجلو ،ىجاء ،أك مدحان ،أك فخران ،كإف زبللتها موضوعات جانبية أخرل.
 .3األغراض والفنون في الشعر الجاىلي
 الغزليكاد الغزؿ يفوز بالنصيب األكَب بْب سائر األغراض األخرل ،على تفاكت حظوظ الشعراء
اعباىليْب منو ،ذلك أنو أعلق الفنوف الشعرية باألفئدة ،كأقرهبا إىل النفوس ،ؼبا للمرأة من آثار عميقة
ُب حياة الرجل ،كتغذية عواطفو كأحاسيسو ،كمرافقتو ُب حلو كترحالو ،كُب حربو كسلمو ،كزيارتو
ألحبتو كذكم قرباه ،ككقوفو على أطالؽبم بعد الرحيل كالفراؽِٔ.
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كُب موضوع الغزؿ ،تَبدد عند النقاد كالدارسْب ،من قدماء كمعاصرين ،أربعة ألفاظ تتقارب
ُب مفهومها ،كتتشابك ُب دالالهتا ،كىي :الغزؿ ،كالتغزؿ ،كالنسيب ،كالتشبيب .كقد ينصرؼ
الشاعر ُب غزلو إىل التغِب بفضائل اؼبرأة كذكر مناقبها ككرًن سجاياىا ،كعفتها ،كال سيما عند كقوفو
على األطالؿ توخيان لتهيئة األذىاف كشد األظباع قبل الوصوؿ إىل غرضو األساسي.
أما تصوير الشاعر الغ ًزؿ ؼبا يقاسيو من تباريح الصبابة ،كما يعانيو من عذاب مقيم ،كآالـ
مربحة ،كىياـ طاغ ،فهذا كلو منبث ُب أشعار اؼبتيمْب من اعباىليْب الذين قضوا حياهتم يعانوف أمل
النول ،كيقضوف الليل ساىرين أرقْب كيشكوف من ذبِب احملبوبة ،حٌب تنحدر دموعهم ،كتتقرح
أكبادىم.
 المدحكانت للناس ُب العصر اعباىلي مثل عليا ،كمعايّب خلقية تعارفوا عليها ،ككرثوىا عن
أجدادىم ،كالشجاعة كالكرـ ،كضباية اعبار ،كإغاثة اؼبلهوؼ كعراقة النسب .كجاء شعر اؼبديح
ليشهد هبذه السجايا كما ىو منها بسبب :كالعقل ،كالعفة ،كالعدؿ ،كالرأم السديد .كقد يستدعي
اؼبقاـ كاؼبناسبة ذكر مناقب أخرل تأٌب ُب ساعتها :من صبيل يؤثر ،كصنيع يقدـ ،كأسّب يطلق
سراحو ،فيكوف االعَباؼ بذلك اعبميل ،كالشكر لذاؾ الصنيع.
كىكذا قاـ اؼبديح مقاـ السجل الشعرم ُب رظبو لنواح كثّبة من حياة األعالـ ،ملوكان،
كسادة ،كأجوادان ،كبذلك أغُب التاريخ ككاف رديفان لو كمتممان ،كإف كاف ديتزج غالبان باإلسراؼ
كاؼببالغة ،كخيتلط فيو الواقع باػبياؿ ،كالعقل بالعاطفة كاغبق بالباطل .كلذلك ينبغي أف يقف الباحث
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من شعر اؼبدح موقف اغبذر كالنقد كالتمحيص ،كأال يأخذه على أنو صدؽ ال كذب فيو ،أك حقيقة
ال يشوهبا الشك.
كقد سلك الشعراء اؼبدَّاحوف ُب العصر اعباىلي طريقْب ،أحدمها أك كليهما ،األكؿ ىو طريق
التكسب كاالحَباؼ ،كميدانو قصور اؼبلوؾ ،كؾبالس األمراء ،كأفنية األشراؼ كاألعياف .كقد اكبرؼ
الشعر إىل ىذا اؼبيداف على يد النابغة الذبياين ،الذم سن للشعراء سنة اؼبديح الرظبي ُ -ب تنقلو بْب
قصور اؼبناذرة كالغساسنة  -كمدح ملوكهم ،كما سخر شعره لكل من جيود عليو أك يرعاه ُب كنفو،
ككاف ىذا أكؿ االحَباؼ ُب اؼبديح كالتكسب بو .كقد حظي النعماف بن اؼبنذر بنصيب كافر من
ذلك.
كجاء األعشى ليسّب على سنن النابغة ُب اؼبديح ،بل إنو أسرؼ ُب اؼبسألة كالتكسب،
كل من أكرـ ،حٌب خيرج عن حدكد التصديق ،كما ُب
فأصبح ديدح كل من أعطى ،كيشكر بشعره َّ
مدحيو لألسود بن اؼبنذر اللخمي  -شقيق ملك اغبّبة  -كؽبوذة اغبنفي.
 الفخركىذا فن شعرم تربطو باؼبدح صالت كشيجة ،فاؼبعاين الٍب تَبدد ُب اؼبدح ،ىي نفسها فبا
يتغُب بو الشعراء مفتخرين .ذلك أف اغبياة العربية ُب العصر اعباىلي قامت على مواجهة اؼبخاطر،
كاؼبزاضبة على اؼباء كالكأل ،كالشجاعة ُب القتاؿ ،كما يتصل من ذلك كلو بسبب :كالتغِب بالبطوالت
كشن الغارات ،كسبجيد االنتصارات ،ككثرة العدد كالعدة ،كمنازلة األقراف ،كقبدة الصريخ ،كاغبفاظ
على الشرؼ كاعبار ،كىذه األمور صبيعان أذكت قرائح الشعراء ،ككفرت ؽبم أسباب التفاخر كالتباىي،

27

منفردين كؾبتمعْب ،فانطلقت ألسنتهم بأشعار زاخرة بالعاطفة القوية ،كاالنفعاؿ العميق ،تربز فيها
اغبقائق التارخيية ؾبلببة جبلباب اػبياؿ كاؼبغاالةِٕ.
كىذا الفخر يكوف قبليان تارة تسيطر عليو ركح ضباسية جارفة ،كىذا شأنو دائمان ُب مواطن
الكر كالفر ،كاألخذ بالثأر كتضييق اػبناؽ على األعداء ،كاستطابة اؼبوت عند اغبرب ،إذ ينطوم شعر
الفخر على دفقات قوية من اغبماسة ،كيكوف من ذلك مزيج متالزـ .كمن خّب ما ديثل ىذا الفخر
القبلي اغبماسي معلقة عمر بن كلثوـ التغليب ،الٍب سجل فيها انتصارات قبيلتو ،كمنعتها ،كما يتحلى
بو أفرادىا من شجاعة كإقداـ ،كسطوة كىيبة كأنفة كإباء.
كىذه اغبماسة اؼبزىوة ال ربوؿ دكف إنصاؼ الشاعر ألعدائو ،كاإلقرار بقوهتم كشجاعتهم،
كعرفت ُب الشعر اعباىلي قصائد من ىذا القبيل ظبيت «اؼبنصفات» كمن أصحاهبا :العباس ابن
مرداس ،كعوؼ بن األحوص ،كخداش بن زىّبِٖ.
كيكوف الفخر تارة أخرل ذاتيان ينبعث من نفوس هتول العزة كاجملد ،كربرص على بناء اؼبكارـ،
كالتباىي دبآثرىا الفردية ،كيبدك ىذا الفخر الذاٌب لدل طائفة من الشعراء الفرساف كاألجواد ،كعنَبة،
كحاًب الطائي ،كعمرك بن اإلطنابة ،كالشعراء الصعاليك كالشنفرل ،كتأبط شران ،كىنا حيلو للشاعر أف
يتحدث عن نفسو كخصالو ،كعراقة أصلو ،كطيب منبتو ،كمايتحلى بو من كرـ كمركءة كضباية للجار،
كغّب ذلك من الفضائل اػبلقية .كُب معلقات طرفة بن العبد ،كلبيد بن ربيعة ،كعنَبة بن شداد ،صور
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كثّبة من ىذا الفخر الفردم ،تتالقى على صعيد كاحد ،كقد كشحها أكلئك الشعراء بذكر القصف
كاللهو ،كالفخر بشرب اػبمرة ُب معرض اغبديث عن الكرـ كاإلكراـ.
 الرثاءيلتقي الرثاء كاؼبديح ُب أهنما كليهما إشادة باؼبرء كإعالء شأنو ،لكن األكؿ إشادة باؼبيت
كخصالو ،كالثاين إشادة باغبي كسبديد ؼبآثره كسجاياه .كديتاز الرثاء أيضان بأنو فن شعرم ثابت اؼبعاين
كاؽبدؼ ،ألنو يعرب ُب معظم أحوالو عن انفعاؿ كجداين ،كشعور عميق باغبزف كاألمل ،حْب تفقد
األسرة أك القبيلة ،عزيزان فيغمرىم اغبزف كتتحرؾ الشاعرية لتعرب عن األسى اؼبشَبؾ ،كاػبسارة الفادحة
كاجملد الذم اهند ركنو ،كالشمائل الٍب حكم هبا اؼبوت للقرب كالَباب .كقد يصحب تعداد مشائل
اؼبيت ،كالبكاء عليو ،أخذ بأسباب العزاء فيو ،كدعوة إىل الصرب على حدثاف الدىر ،كالتأسي دبن
طوهتم اؼبنوف من قبل ،ألف الدنيا دار فراؽ كزكاؿ ،ال دار خلود كبقاء ،كليس أماـ اإلنساف سول
االستسالـ لألقدار ،كالقبوؿ بالقضاء .ىذه اؼبعاين كاألفكارُ ،ب صبلتها تَبدد ُب أشعار الرثاء عند
اعباىليْب ،كقد يطغى جانب منها ُب القصيدة على آخر ،أك تتفرع عنها معاف جرئية ،كلكن تظل
اؼبناحي األساسية بارزة ُب تلك األشعارِٗ.
كقد اشتهر عدد من الشعراء أجادكا الرثاء ُب العصر اعباىلي ،منهم :اؼبهلهل بن ربيعة ،كدريد
بن الصمة ،كأعشى باىلة ،كلبيد ،كطفيل الغنوم ،كأكس بن حجر ،كأبو دكاد اإليادم .كما عرؼ
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كثّب من النساء بإجادة ىذا الفن الشعرم كالنبوغ فيو ،كاػبنساء ،كجليلة زكجة كليب ،كسعدل بنت
الشمردؿ.
كالرثاء عند ىؤالء الشعراء كالشواعر ،منو ما يكوف ُب األقرباء األدنْب :كما ُب رثاء اؼبهلهل
ألخيو كليب ،كاػبنساء ألخويها صخر كمعاكية ،كلبيد ألخيو أربد .كمنو ما يكوف ُب أناس آخرين،
من ذكم اؼبكانة كالشأف ُب قبيلة الشاعر ،أك ُب غّبىا من القبائل ،فبن تقرهبم إىل الشاعر صالت
كثيقة .كمن ذلك قصيدة أكس بن حجر ،الٍب رثى فيها فضالة األسدم ،كتعد من عيوف اؼبراثي ُب
العصر اعباىلي :كمطلعهاَّ:
أيتهــا النفـ ــس أجملــي ج ــزعاً  #إن ال ــذي تح ــذرين قــد وقعــا
كقصيدة أيب دكاد اإليادم ،الٍب رثى فيها من طواىم الردل من شباب قبيلتو ككهوؽبا ،كذكر
ما ؽبم من صفات كمفاخر كؾبد ،كأشاد دبا كاف ؽبم من بأس كسخاء ُب أكقات الشدة كاعبدب ،كما
ربلوا بو من عقوؿ راجحة كآراء سديدة .كأكؿ ىذه القصيدةُّ:
من ــع الن ــوم ،م ــاوي ،التهمام  #وج ــدير باله ــم مـن ال ينـ ــام
كالرثاء عند اعباىليْب يكثر فيو ترداد ألفاظ معينة ،كاعبملة الدعائية« :ال تبعد» أك «ال تبعدف» كما
يكثر الدعاء بالسقيا لقرب اؼبيت« :سقيا لقربؾ» «سقاؾ الغيث» كذلك ليبقى ما حوؿ القرب خصبان
فبرعان.
 الهجاء31ابن منظور ،لساف العرب  -ج ِ  -ص ُُٖ  ََِّ -ـ  -دار صادر.
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حظ ىذا الفن ُب الشعر اعباىلي قليل؛ إذا قيس إىل الفخر أك الغزؿ مثالن؛ كلكن أثره كبّب ُب
النفوس ،ككقعو أليم ُب األفئدة ،ألنو يقوـ على إذالؿ اؼبهجو ،كذبريده من الفضائل كاؼبثل الٍب يفتخر
هبا القوـ ،أك الٍب هبا ديدحوف .كمن ٍب الفخر ،كاؼبدح ،كاؽبجاء ،ذبمع ثالثتها صبلة من الفضائل
كأضدادىا ،فالكرـ ،مثالن ،فضيلة لديهم ،كُب مقابلو تكوف نقيصة البخل كالشح ،كالشجاعة ض ٌدىا
اعبينب .كىكذاِّ.
كعلى ىذا ،فإف اؽبجاء ُب الشعر اعباىلي ىو انتقاص للخصم ،كتعيّب لو جبملة من اؼبخازم
كاؼبساكئ الٍب يستهجنها ؾبتمعو ،فمنها ما ىو ُب ؾباؿ اغبركب كالغزكات الٍب حفلت هبا حياهتم:
كاعبنب ،كالفرار عند اللقاء ،كالوقوع ُب األسر ،كدفع الفدية ،كمنها ما ىو ُب حيز العالقات
االجتماعية ،كالنقائص النفسية :كالبخل ،كاالعتداء على اعبار ،كاللؤـ ،كالغدر ،كالقعود عن اؼبكارـ،
كما يتفرع عن ذلك كلو من اؼبعايب كالسقطات الٍب يعدىا العريب عاران يربأ منو ،أك حيذر الوقوع فيو،
لئال يصيب منو الشاعر مقتالن .فضالن عما ربرص عليو القبيلة ُب أفرادىا كافة من كرـ األحساب،
كنقاء األنساب ،لئال تتحطم ظبعتهم ،أك ينهار بناء أحساهبم كأنساهبم ،فيكونوا نصبان للهجاء.
كاؽبجاء عندىم على ضربْب :ىجاء فردم ،كآخر صباعي يتجو إىل القبيلة نفسها كقد جيمع
الشاعر بينهما .كىجاء اعباىليْب عامة يسلك مسلك اعبد .كال يدخلو اإلفحاش كال الشتيمة
الصرحية ،كلكن ردبا داخلو شيء من السخرية كالتعريض كالتلميح اؼبوجع ،بدالن من اؽبجاء اؼبباشر.
 -الحكمة
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اغبكمة قددية ُب أشعار اعباىليْب ،ألننا نعثر عليها عند أكائلهم ،كامرئ القيس كعبيد بن
األبرص ،كما حفلت هبا قصائد الشعراء اآلخرين على مر السنْب .كحكمهم مستمدة من بيئتهم الٍب
عاشوا ُب كنفها ،حربان كسلمان ،كعالقات كعادات ،كأخالقان كسجايا ..كىذه اغبكم صدل لصفاء
الفطرة ،كدقة اإلحساس ،كغُب التجارب ،كالقدرة على استخالص العربة من اغبوادث ،كال زبلوُ ،ب
الوقت نفسو ،من قيمة تارخيية ،كداللة اجتماعية ،كنواح أخالقية ،كفلسفة عملية زبتلف من زمن إىل
زمن ،كمن إنساف إىل آخر ،ألهنا تعرب عن آراء أصحاهبا ،كمواقفهم من اغبياة كالناس ،كتفكّبىم ُب
تقلبات األياـ .كربمل ُب طياهتا نظرات ثاقبة ،كبصّبة كاعية ،إزاء قضايا الناس كاغبياة ،كيسوقها
الشاعر ُب مطاكم القصيدة أك ُب هنايتها.
كتعد اؼبعلقات أكضح األمثلة للقصائد الٍب ربفل باغبكم ،على تنوع موضوعاهتا كأغراضها،
كمعلقة زىّب ،الٍب أرسل فيها كبو العشرين بيتان ،كبدا ُب سردىا ىادئ النفس ،رصْب التأمل ،كاقعي
التناكؿ لقضايا اغبرب كالسلم ،كاغبياة كاؼبوت ،كخفايا النفس اإلنسانية.
كأما طرفة ،الشاعر الشاب ،فإف حكمو ُب معلقتو تنبع من شخصيتو العابثة ،الٍب تريد أف
تستبق اللذات قبل أف يفاجئها اؼبوت ،ألف اغبياة أشبو بكنز يتناقص شيئان فشيئان ،كاؼبوت سيأٌب على
كل حي ،كال راد ؼبا يأخذ.
كتنبث اغبًكم ُب قصائد الشعراء اآلخرين :كلبيد ،كعبيد بن األبرص ،كحاًب الطائي ،كأكس
ابن حجر كعلقمة بن عبدة ،كاألفوه األكدم .كانفرد منهم أمية بن الصلت باإلكثار من اغبكم الٍب
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تعتمد على أخبار األدياف كاألمم الغابرة ،كقراءة الكتب ،كلذلك اجتمعت فيها ركافد التجربة كالثقافة
معان .ككاف طابعها دينيان فبزكجان بالكالـ على زكاؿ اغبياة كربكم حوادث الدىر ُب الناس.
 الوصفالوصف يغلب على أبواب الشعر صبيعان ،فهو باب كاسع ،يشمل كل ما يقع ربت اغبواس
من ظواىر طبيعية ،حية كصامتة .كىكذا كاف عند شعراء العصر اعباىلي الذين عايشوا الصحراء ُب
حلهم كترحاؽبم ،كألفوا القفار اؼبوحشة ،كما فيها من جباؿ ككدياف كمياه كحيوانات أليفة كغّب أليفة،
فوصفوا ذلك كلو ألنو كثيق الصلة حبياهتم كتقلباهتم.
ككانت الناقة صاحبة الشاعر ُب جوبو لتلك الفياُب كاؼبفاكز ،كعليها اعتماده ُب كثّب من
أحوالو ،لذلك أكثر فيها القوؿ ،كافًب ُب كصف أجزاء جسمها ،كصور كل أحواؽبا ُب سّبىا
كسرعتها ،كصربىا على مشاؽ السفر ،حٌب كادت الناقة تستأثر بنصيب كافر ُب طوؿ القصائد الٍب
نظمها أصحاب اؼبعلقات كغّبىم ،كبشامة بن الغدير ،كاؼبثقب العبدم ،كاؼبسيب بن علس ،كأكس
بن حجر ،كغّبىم.
كالفرس ىو اغبيواف الثاين الذم يرافق الشاعر اعباىلي ،كيقاظبو العيش ،كيتحمل معو التعب
كالعناء ،كالسّب كالسرل ،كالسيما ُب خركجو إىل الصيد ،كخوضو اغبركب .كقد عِب العرب باػبيوؿ
األصيلة ،كازبذكا ؽبا أظباء خاصة ،كحفظوا أنساهبا أيضان ،فال غرابة أف يصفها شعراؤىم ُب
قصائدىم ،كلكل كاحد من ىؤالء الشعراء طريقتو اػباصة ُب كصف فرسو ،سواء أكاف ذلك ُب ؾباؿ

33

اؼبزرد ،أـ كاف كصفان عامان
الصيد كاللهو ،كامرئ القيس ،أـ كاف ُب ميادين اغبرب كالقتاؿ :كعنَبة ك َّ
للفرس ،على أنو ؾبلى النظر كموضع الفخر ،كما ىو الشأف عند طفيل الغنوم كأيب دكاد.
كمل يكتف الشعراء بوصف الناقة كالفرس ،كإمنا كصفوا ضركب اغبيواف األخرل ُب بيئتهم
كالسيما الثور الوحشي ،كالبقرة الوحشية ،كجعلوا كصفهم ؽبذين اغبيوانْب ذريعة إىل كصف الناقة
بالسرعة كاػبفة عن طريق تشبيهها بأحدمها ،كزبيل معركة ضارية بْب الثور ،أك البقرة من جهة،
ككالب الصيد من جهة أخرل .كتنتهي ىذه اؼبعركة غالبان بنجاة اغبيواف الوحشي ،كتغلبو على
الكالب ،أك طعنو أحدىا بقرنو.
كما يرد ُب قصائد الشعراء أكصاؼ غبيوانات أخرل :كاؽبر ،كالديك ،كاغبية،
كالذئب،كالنعامة ،كالغراب .كىذه األكصاؼ كلها تأٌب ُب ثنايا القصائد الطويلة ،أما مطالع تلك
القصائد فقد استأثر هبا كصف األطالؿ كالرسوـ الدارسة ،الٍب تؤلف ركنان قويان ثابتان ُب أكؿ القصيدة
الطويلة ،كاؼبعلقات كغّبىا ،إذ يقف الشاعر على تلك األطالؿ كيصفها كيناجيها ،كيذكر ما فعلتو
فيها الرياح كاألمطار مشبهان إياىا بآثار الكتابة أك الوشم .ككذلك كصف الشعراء اعباىليوف مظاىر
الطبيعة حوؽبم كالليل ،كالسحاب ،كالرعد ،كالربؽ،ككصفوا كذلك اػبمر كؾبالس الشرب كاللهو
كاغبرب كأسلحتها اؼبختلفة .كىذا كلو يدؿ على عناية أكلئك الشعراء كغّبىم بوصف كل ما حييط
هبم كصفان دقيقانُ ،ب بساطة كصباؿ ،كصدؽ ُب التعبّب عن اؼبشاعر كاإلحساسات ،كتعاطف مع
اغبيواف عامة ،بوساكسو كحذره كجرأتو .معتمدين على القالب القصصي ُب كثّب من األحياف ،كعلى
التشبيو كسيلة لألداء كالتصوير.
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 .4خصائص الشعر الجاىلي
ىذا الشعر الذم كسم بأنو «ديواف العرب» كسجل حياهتم كعاداهتم ،قد صور البيئة الٍب
نشأ فيها أصحابو أصدؽ تصويرُ ،ب كاقعية كبساطة ككضوح ،ال غلو فيها كال تعقيد ،إال دبا يتفق
كمهمة الشعر ،من حيث كونو فنان صباليان ال يلتزـ اغبقيقة كالواقع التزامان علميان دقيقان ،كإمنا يهدؼ إىل
اإلمتاع كاإلثارة كالتشويق .كمن شأنو ُب ىذه اغبالة أف يتجاكز الواقع أحيانان ،أكيعتمد على اػبياؿ
كالتصوير اغبسي اؼبستمد ُب الوقت نفسو من البادية كمعطياهتا ،منتقالن بْب اغبقيقة كاجملازُ ،ب نقل
الصور كاؼبشاىد ،أك التعبّب عن األفكار كاؼبشاعرُ ،ب إجياز حينان ،كإطالة حينان آخر حبسب اؼبقاـ
كالغرض.
كيالحظ ُب الشعر اعباىلي كثرة ذكر األماكن كاؼبياه كالودياف ،كالسيما ُب مطالع القصائد،
كصفان أك مناجاة ،ألهنا ربفل بالذكريات اغبية :فهي مواطن األحبة كمسارح الصبا كميادين اغبركب
كاالنتصارات .كالطابع القصصي يغلب على الكثّب من اؼبواقفُ ،ب جاذبية كصباؿ ،كلكنو دييل إىل
السرعة كاإلجياز ،كما ُب كصفهم للحيواف الوحشي ،ككصف الصعاليك ؼبغامراهتم كغزكاهتم الفردية،
كغزؿ بعض الشعراء كاؼبنخل اليشكرم ،كاؼبرقشْب :األصغر كاألكرب .كيبدك ذلك أيضان ُب أبيات
أكس بن حجر الٍب كصف فيها قصة القوس كحفظ الراعي ؽبا ُب رأس جبل عاؿ ،حٌب حظي هبا
امرهؤ استخدمها ُب الرمي ،بعد أف أعدىا صانعها كتأنق فيها.
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كقد يتشابو الشعراء اعباىليوفُ ،ب بعض اؼبعاين ،كالصور حٌب ُب األلفاظ أيضان ،كىذا ظاىر
ُب أكصافهم للناقة كالفرس ،كاؼبرأة ،كأدكات اغبرب ،كالوقوؼ بالديار ،حٌب ضاؽ عنَبة ذرعان بذلك
فقاؿ :ىل غادر الشعراء من مَبدـ؟ ،كمثلو زىّب ُب قولو:
م ــا أران ــا نق ــول إال مع ــاراً  #أو مع ــاداً مــن ق ــولنا مــكرورا
كسبب ذلك ضيق اغبياة ُب ذلك العصر ،كاقتصار البيئة على معطيات كاحدة ،كشدة تطبع
العريب بتلك البيئة الٍب ترعرع فيها ،كنشأ على أعرافها كتقاليدىا .كاقتفاء الشاعر خطا من سبقوه من
الشعراء كتأثره هبم .كلكن ىذه الظاىرة مل ربل دكف بركز شخصية الشاعر الفنية ،كأدكاتو اػباصة ُب
التعبّب كالتصوير ،كاالبتكار كالتوليد ،كالنفوذ إىل دقائق كثّبة ،جيلوىا أًب جالء ،كيكشف عنها برباعة
كمهارة.
كفبا يلفت النظرُ ،ب طوؿ القصائد اعباىليات ،فقداف كحدة اؼبوضوع منها .كخيضع ذلك ؼبا
دعاه النقاد دبنهج القصيدة ،أك ىيكلها .كقد استمر ذلك إىل العصر العباسي ،كسبسك بو كثّب من
الشعراء كالنقاد احملافظْب ،كربدث عنو ابن قتيبة ُب مقدمة «الشعر كالشعراء» كعلل مراحل االنتقاؿ
من موضوع إىل آخر ضمن القصيدة اؼبدحية ،راكيان عن بعض أىل األدب« :أف مقصد القصيد إمنا
ابتدأ فيها بذكر الديار كالدمن كاآلثار ،فبكى كشكى ،كخاطب الربع ،كاستوقف الرفيق ،ليجعل ذلك
كفرط
سببان لذكر أىلها الظاعنْب عنهاٍ ..ب كصل ذلك النسيب ،فشكا شدة الوجد ،كأمل الفراؽٍ ،
الصبابة كالشوؽ ليميل كبوه القلوب ،كيصرؼ إليو الوجوه ..فإذا علم أنو قد استوثق من اإلصغاء
إليو ،كاالستماع لو عقب بإجياب اغبقوؽ ،فرحل ُب شعره ،كشكا النصب كالسهر ،كسرل الليل فإذا
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علم أنو قد أكجب على صاحبو حق الرجاء ..بدأ ُب اؼبديح فبعثو على اؼبكافأة ،كىزه للسماح،
كفضلو على األشباه ،كصغر ُب قدره اعبزيل» .كيعقب ابن قتيبة على ذلك قائالن« :فالشاعر اجمليد
من سلك ىذه األساليب ،كعدؿ بْب ىذه األقساـ ،فلم جيعل كاحدان منها أغلب على الشعر ،كمل
يطل فيمل السامعْب ،كمل يقطع كبالنفوس ظمأ إىل اؼبزيد.
كمن خصائص الشعر اعباىلي أيضان أف ىذا الشعر قد كصل إلينا باللغة الٍب غلبت ُب العصر
اعباىلي قبيل اإلسالـ ،كىي اللغة األدبية اؼبشَبكة بْب الشعراء كالكتاب كاػبطباء ،كإف كاف ىؤالء
ينتموف إىل قبائل ـبتلفة .كقد كصل إلينا ىذا الشعر كامل الصياغة ،ناضج اللغة ،موحد القوالب ،ذا
قوة كجزالة ،كمتانة ُب العبارة ،كإذا كجد قارئو شيئان من األلفاظ الغريبة فيو ،فإمنا ىي كذلك حبسب
ما نعرفو كبن اليوـ من تلك األلفاظ الٍب بعد العهد هبا ،كندر استعماؽبا بْب الشعراء كالكتاب ،لكنها
لدل اعباىليْب أنفسهم كانت مألوفة كمعركفة.
ب .طبقات الشعراء فى عصر الجاىلى
يتطور لكنو ال ديوت .كإذا ما غاب عن الساحة زمنان ،ال يلبث أف
حي ،ينمو ك ٌ
الشعر كائن ٌ
يعود بلي و
بوس أخرل .يركل عن امرئ القيس بن حجر الكندم أنو أكؿ من كقف على أطالؿ دار
اغببيبة ك بكى لغياهبا عنو ،ككاف كاقفان ،خياطب ً
صاحبىيوٍ .ب راح يصف اؼبواقع من الصحراء العربية
القريبة من دار اغببيبة ،أك البعيدة عنها .كخيربنا اعباحظ أف الشعر العريب يعود تاريخ اؼبعركؼ منو
إىل مئة ك طبسْب سنة قبل اإلسالـ .غّب أننا ال نعرؼ إف كاف من سبق من شعراء اعباىلية قد
كقف يبكي األطالؿ كخياطب ً
صاحبىيو .لكن معلٌقة امرئ القيس رظبت حدكد "عمود الشعر" ُب
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التغزؿ الذم قد يذىب مذاىب بعيدة من
الَباث العريب :بكاء على األطالؿ ،ذكر اغببيبٌ ،
الوصفٍ ،ب شيء من اغبكمة أك اؼبديح كقد درج اؼبعركؼ من شعراء اعباىلية بعد امرئ القيس
على خطى "سيٌد الشعراء كقائدىم إىل النار" إذا صح ماركم عن الرسوؿ(ص) ُب ـباطبة ابنة امرئ
القيس أك حفيدتو! غّب أننا لسنا كاثقْب أف الشاعر قاؿ لصاحبيو :لننظم قصيدة على حبر الطويل،
كقوامو فىعولين مفاعيلين فىعولين م ً
فاع يل .فالتسمية خليلية الحقة ،أطلقها اػبليل ابن أضبد الفراىيدم
ٍ ى
ٍ ى ٍ
ُب البصرة قبل أف يتوَب ُب حدكد عاـ َُٕ ىجرية ٖٕٔـ .كمل يلتزـ الشعراء بعد امرئ القيس
و
إيقاعات ك أكز واف صبعها اػبليل ،أك صبع اؼبشهور منها خبمسة عشر
طوركا ُب
بالبحر الطويل ،بل ٌ
حبران ،زاد عليو تلميذه األخفش حبران ىو السادس عشر ،اؼبتدارؾ.
أما طبقات كتوضيحات الشعراء َب تاريح األدب كىي ما يلى :
 .١أمرؤ القيس
حاكؿ طو حسْب أف يرد شعر امرئ القيس صبيعو؛ ألنو ديِب من كندة كشعره قرشي اللغة،
مر بنا ُب غّب اؼبوضع أف كندة إف كانت دينية اعبنس؛ فقد كانت عدنانية اللغة ،كما مر بنا أف
كقد ٌ
لغة قريش ىي الٍب سادت كذاعت منذ أكائل العصر اعباىلي على لساف صبيع الشعراء الشماليْب
سواء منهم من ينتسب إىل القبائل العدنانية كمن ينتسب إىل القبائل اليمنية .كقد أسلفنا أف أشعاره
كأخباره دخلها كضع كثّب؛ غّب أف ىذا كلو ال ينتهي بنا إىل إنكار شعره صبلة ،كقد رأينا أننا مل نبق
منو إال على قلة قليلةّّ.
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ص ِّٕ
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قسما نظمو
كلعل أكؿ ما يالحظ على ىذه األشعار القليلة أهنا تنقسم قسمْب كاضحْب  :ن
كقسما نظمو بعد مقتلو .أما القسم األكؿ :فال يعدك اؼبعلقة ،كاؼبطولة الثانية ُب
قبل مقتل أبيو،
ن
ً
صبيعا فبا ركاه األصمعي كاؼبفضل الضيب كأبو عبيدة
باحا أيها الطلل البايل "كمها ن
ديوانو" أال ع ٍم ص ن
كما يتبْب من زبرجيهما ُب طبعة الديواف بدار اؼبعارؼ .كإذا رجعنا إىل اؼبعلقة كجدنا فيها جزءنا
خاصا بوصف الربؽ كاؼبطر كالسيوؿ ،كقبد نفس اؼبوضوع ُب القطعة السابعة كالعشرين الٍب ركاىا أبو
ِّ
عمرك بن العالء عن ذم الرمة .كلعل ُب ذلك ما يؤكد صحة ىذا اعبزء على األقل.
ككبن نعرؼ أف امرأ القيس شب ُب ديار بِب أسد بالقرب من تيماء ،كأف عبيد بن األبرص
كاف يعاصره ،كقد اشتهر بْب الركاة بوصفو للمطر كإحسانو فيو .كاجتماعهما على ىذا الوصف دليل
بْب على صحة ما ينسب إىل امرئ القيس منو.كمعُب ذلك أف اؼبعلقة ربمل بْب ثناياىا ما يؤكد
نسبتها إىل امرئ القيس ،كىو يستهلها بقولو:
ِ ِِ
قفا نَـ ْبك من ذكرى ٍ
فح ْوَم ِل
اللوى بين الدخول َ
حبيب ومنزل  #بسقط َ
كُب سنة ُٖٓٗ نشر ؿبمد أبو الفضل إبراىيم الديواف نشرة علمية جديدة بدار اؼبعارؼ ُب
القاىرة ،كاعتمد ُب نشرتو على طائفة من اؼبخطوطات ،استطاع من خالؽبا أف يوزعو على ركاياتو،
نقال عن نسخة الشنتمرم الٍب تضم الدكاكين الستة كما قدمنا كالٍب ربتفظ
كبدأ بركاية األصمعي ن
بسند كثيق يصل بْب الشنتمرم كاألصمعي؛ فهي ركاية موثقة ،كىي تشتمل على شباف كعشرين
قصيدة كمقطوعة
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كقد ع ٌد القدماء ىذا اؼبطلع من مبتكراتو؛ إذ كقف كاستوقف كبكى كأبكى من معو كذكر
اغببيب كاؼبنزؿٍ ،ب أخذ يصور لنا كيف كاف أصحابو حياكلوف أف ينفسوا عنو ،كىو غارؽ ُب ذكرياتو
انتقاال سر نيعا يقص علينا مغامراتو مع النساء ،ككأنو يريد أف
كبكائو كإرساؿ دموعو كزفراتو .كانتقل ن
كبرح
يستثّب صاحبتو فاطمة كأف يزرع الغّبة ُب قلبها؛ فهو يذكر ؽبا بعض صواحبو الالئي أبكينو َّ
مصورا كيف كاف يناؿ منها ككيف
حبهن مثل أـ اغبويرث كأـ َّ
الربابٍ ،ب يفيض ُب كصف يوـ عنيزة ن
كانت تدؿ عليو أحيانا ،كُب أثناء ذلك يتعهر كال يتسَب ،فيقوؿ لعنيزة بيتو اؼبشهور:
طرقت ِ
فَمثلَ ِ
تمائم ُمغْيَ ِل
ك ُح ْبـلَى قد
ُ ُ
وم ْرض ًعا  #فأَل َْه ْيتها عن ذي َ
مصورا دالؽبا ،كمعاتبنا ؽبا عتابنا رقي نقاُ ،ب تلك األبيات البديعة:
ٍب يعود فيبث فاطمة حبو ن
ِ
فأجملي
أفاطم ً
ص ْرمي ْ
مهال بعض ىذا التدلُّ ِل  #وإن كنت قد أزمعت َ
َ
ِ
ِ
ّْ
س ِل
فسلي ثيابي من ثيابك تَـ ْن ُ
وإن كنت قد ساءتْك مني خليقةٌ ُ #
أغر ِك مني أن حبك قاتلي
َّ

#

القلب يَـ ْف َعل
وأنك مهما تأمري
َ

ت عيناك إال لتَـ ْق َد ِحي  #بِس ْهم ْي ِ
ك في أعشار قلب ُم َقت ِ
َّل
وما ذرفَ ْ
َ َ
كما يلبث أف يرجع إىل استثارة فاطمة دبغامرة جريئة لو مع من كُب عنها ببيضة خدر ال يراـ
مصورا كيف اقتحم إليها األىواؿ كاألحراس ككيف انتحى هبا ناحية من اغبي يتبادالف فيها
خباؤىا ،ن
الصبابة كالغراـ ،يقوؿ:
يض ِة ِخد ٍر ال يرام ِخبا ُؤىا  #تَمت ُ ِ
عج ِل
َوبَ َ
ُ ُ
َّعت من لَه ٍو بِها غَ َير ُم َ
َ
ِ
راسا لَو يُ ِس ّرو َن َمقتَلي
اسا إِلَيها َوَمع َ
جاو ُ
ش ًرا َ #علَ َّي ح ً
زت أَحر ً
تَ َ
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ضت  #تَـع ُّرض أ ِ
إِذا ما الثـريا في الس ِ
ص ِل
الم َف َّ
َثناء ال ِو ِ
ماء تَـ َع َّر َ
َ َ
ُ َّ
شاح ُ
َ
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
المتَـ َفض ِ
ّْل
فَ ِج ُ
بسةَ ُ
ئت َوقَد نَضَّت لنَوم ثيابَها  #لَدى الست ِر إ ّال ل َ
ك حيلَةٌ  #وما إِن أَرى َع َ ِ
نجلي
مين اللَ ِو ما لَ َ
نك الغوايَةَ تَ َ
َ
فَقالَت يَ َ
َعلى أَثَـرينا َذيل ِم ٍ
رط ُم َر َّح ِل
َ
َ

َخر ُ ِ
اءنا #
جت بها تَمشي تَ ُج ُّر َور َ
َ

فَـلَما أَجزنا ساحةَ الحي واِنتحى  #بِنا بطن حقف ذي ِح ٍ
قاف َع َقن َق ِل.
َ َ ّْ َ َ
ّ َ
َ ُ
ِ
جاءت بَِريّا ال َق َرن ُف ِل
إِذا التَـ َفتَت نَحوي تَ َ
ض َّو َ
سيم َ
الصبا َ
ع ري ُحها  #نَ َ
 .2نابيغة آدز الذبياني
اعتذارا؛ فقد رثى النعماف الغساين ،كىو يقدـ لرثائو كمدحيو
كليس شعره صبيعو مدحينا ك ن
أيضا
كاعتذاراتو بالنسيب ككصف ناقتو ،كقد خيرج من ذلك إىل كصف اغبيواف ُب الصحراء كصيده .ك ن
ُب شعره قصائد كمقطوعات تتصل بأحداث قبيلتوّْ.
بارعا ،يعرؼ كيف يتخّب
شاعرا ن
ككبن ال نلم دبدحيو للغساسنة حٌب نؤمن حقِّا بأنو كاف ن
ألفاظو ككيف ينوع ُب معانيو ككيف يستتم صوره .كخّب مدائحو فيهم قصيدتو البائية ،كىو يستهلها
بوصف طوؿ الليل كما ذبمع عليو فيو من اؽبموـ ،يقوؿ:
كِليني لِ َه ٍّم يا أُميمةَ ِ
ناص ِ
ب
ََ

#

ُقاسيو ب ِ
يل أ ِ
طيء ال َكواكِ ِ
َولَ ٍ
ب
َ

جوم بِآيِ ِ
يس بِ ُمن َق ٍ
ب
طاو َل َحتّى قُ ُ
يس الَّذي يَرعى النُ َ
تَ َ
ض َ #ولَ َ
لت لَ َ
ضاع َ ِ
الحز ُن ِمن ُك ّْل جانِ ِ
ب
ب َى ّْم ِو  #تَ َ
يل عا ِز ُ
َو َ
ف فيو ُ
صد ٍر أ َ
َراح اللَ ُ
34شوقي ضيف  ،تاريخ األدب العريب

ص ُٖٓ
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فهو ؿبزكف ُب أكؿ القصيدة خياطب بنتو أمامو كيشكو ؽبا مهومو كأشجانو ؼبا كقع ُب قبضة
بديعا؛ فالكواكب بطيئة ال ذبرم،
الغساسنة من أسرل قومو ،كنراه يصور طوؿ الليل كمهو فيو
تصويرا ن
ن
حصدا لن يؤكب ،كالليل يثقل على
حٌب ليظن أف الصبح الذم يرعى النجوـ بأضوائو كحيصدىا
ن
يرد عليو من موجات اؽبم كاغبزف .كىي براعة استهالؿ رائعة تدؿ داللة بينة على أننا بإزاء
صدره دبا ُّ
مستقيما بالصور .كقد خرج من ذلك
اضحا
تعبّبا ك ن
ن
شاعر يعرؼ كيف جيسم معانيو ككيف يعرب عنها ن
طويال عند تصوير جيوشو كما ربقق
ِّتوا إىل مدح عمرك بن اغبارث الغساين كآبائو كعشّبتو ،ككقف ن
قائال:
من انتصارات مدكية ،كأطاؿ ُب ىذا التصوير ن
الج ِ
يش َحلَّ َق فَوقَـ ُهم #
إِذا ما غَزوا بِ َ

ِ
ب طَي ٍر تَهتَدي بِ َعصائِ ِ
ب
َعصائ ُ

ِ
ِ
غارُىم #
يُصاحبنَـ ُهم َحتّى يُغر َن ُم َ

الد ِ
يات بِ ِ
ِمن الضا ِر ِ
ماء ال َدوا ِر ِ
ب
َ

ِ
يوخ في ثِ ِ
المرانِ ِ
ب
ش ِ
لوس ال ُ
راى َّن َخ َ
تَ ُ
لف ال َقوم ُخ ً
ياب َ
زرا عُيونُها ُ #ج َ
َجوانِ َح قَد أَي َق َّن أ َّ
َن قَبيلَوُ

#

إِذا ما اِلتَقى الج ِ
معان أ ََّو ُل غالِ ِ
ب
َ

عادةٌ قَد َع َرفنَها
لَ ُه َّن َعلَي ِهم َ

#

الخطّْ ُّي فَو َق ال َكواثِ ِ
ب
ض َ
إِذا عُ ّْر َ

فات لِ ِ
لط ِ
َعلى عا ِر ٍ
عان َعوابِ ٍ
س

#

ين ٍ
دام َوجالِ ِ
ب
بِ ِه َّن ُك ٌ
لوم بَ َ

مال الم ِ
رقال ِ
نه َّن لِلطَع ِن أَرقَلوا  #إِلى الم ِ
الج ِ
صاع ِ
ب
وت إِ َ
إِذا استُن ِزلوا َع ُ
َ
َ
المنيَّةَ بَينَـ ُهم
فَـ ُهم يَـتَساقَو َن َ

#

ِ
نهم فَراش الح ِ
واج ِ
ب
َويَتبَـ َعها م ُ
ُ َ

ضا بَينَها ُك ُّل قَونَ ٍ
س #
طير فُضا ً
يَ ُ
يب في ِهم غَ َير أ َّ
َن ُسيوفَـ ُهم
َوال َع َ

المضا ِر ِ
ب
بِأَيدي ِه ُم ٌ
بيض ِرقا ُق َ

#

لول ِمن قِر ِاع ال َكتائِ ِ
بِ ِه َّن فُ ٌ
ب
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َزمان ي ِ
تُـوَّر ِ
ِ
ليم ٍة
ح
وم
َ
ثن من أ َ
َ
ُ َ

#

إِلى الي ِ
بن ُك َّل التَجا ِر ِ
ب
ر
ج
د
ق
وم
َ
ّْ
َ
ُ
َ

كىو يبدأ تصويره بأف صباعات الطّب من النسور كالعقباف تتبع جيش الغساسنة ،تنتظر زادىا
من أشالء قتالىم كردبا سبقو األفوه بقولو:
ِ
مار
ي عي ٍن ث َقةً أَن ستُ ُ
وترى الطير على آثارنا  #رأْ َ
فصل الصورة حٌب حيكم اؼبعُب كيكشفو كش نفا دقي نقا؛ فالنسور كالعقباف خزر
غّب أف النابغة َّ
العيوف ،كىي تشبو ُب ألواهنا ثياب اؼبرانب السوداء الٍب يلبسها الشيوخ ،كىي تسّب خلفهم موقنة
بأهنا ال بد أف ذبد زادىا من أعدائهم ،كأهنا على كشك الوقوع على ما تريد من ىذا الزاد ،كىي
طويال هبذه
لذلك ال تزاؿ جاكبة ،عادة عرفتها فيهم ال خيلفوهنا كال ديطلوهنا .كقد أعجب القدماء ن
الصورة عند النابغة ،فتعاكر عليها الشعراء ،ككل منهم حياكؿ أف يثبت مهارتو كقدرتوّٓ.
كديضي النابغة فيصور شجاعة اعبيش ،كما على خيلو من أثر للطعاف كجركح بْب مدـ
كمتجمد عليو الدـ .كنالحظ ىنا الدقة ُب الوصف ،كىي دقة استتبعت ضربنا من الطباؽ .كقد
صورىم يتساقوف كئوس اؼبنية؛ كناية عن جرأهتم ُب اغبرب كاقتحامهم ألىواؽباٍ ،ب صور كيف يثخنوف
ُب أعدائهم ،كمل يلبث أف جاء بصورة طريفة ظاىرىا ذـ كباطنها مدح شديد؛ فالغساسنة ال عيب
فيهم إال عيب كاحد ،كىو ليس ُب حقيقتو عيبنا؛ بل ىو مفخرة من مفاخرىم ،فسيوفهم مفللة من
طوؿ قراعها كمضاربتها للكتائب .كمثل ىذا التعبّب الذم سبق إليو يدؿ على أنو كاف يدقق ُب معانيو
صبيعا .كمل ينس أف يشّب إىل نصرىم القدًن ُب يوـ حليمة الذم ىزـ فيو اؼبناذرة شر ىزدية؛
كألفاظو ن
35الصناعتْب للعسكرم" :طبعة اغبليب" صِِٓ كالوساطة اعبرجاين" :طبعة اغبليب" صِْٕ.
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حٌب لقد قيتل اؼبنذر بن ماء السماء ُب ساحة اؼبعركة .كقد جعل سيوفهم اؼبفللة تشق الدركع اؼبتينة
شررا ال ينقطع ضياؤه حٌب لكأنو أشعة اغبباحب،
كسبزؽ أصحاهبا سبزي نقا مطيحة برءكسهم كمرسلة ن
كسيوال من الدماء كأهنا إيزاغ اؼبخاض .حٌب إذا استوَب كل ما أراد من تصويرىم بالشجاعة ُب
ن
ميادين اغبركب انتقل يصورىم ُب سلمهم متحدثنا عن شيمهم كمشائلهم كدينهم كنعيمهم ،يقوؿ:
َحالم غَْيـر َع َوا ِز ِ
ب
لهم َ
شيمةٌ لم يُـ ْعطها اهللُ غيرىم  #من الجود ،واأل ُ ُ
غير العواقب
محلَّتُهم ُ
ذات ا ِإللو ،ودينُهم ٌ #
قويم فما يرجون َ
يحان يوم الس ِ
عال طَيّْب حجزاتُـ ُهم  #يحيو َن بِالر ِ
ِ
باس ِ
ب
ُ َّ
ِرقا ُق الن ِ ٌ ُ ُ
ََ َ
تُحي ِهم بيض الوالئِ ِد بينَـهم  #وأ ِ
يج فَو َق الم ِ
شاج ِ
ب
َكسيَةُ ا ِإلضر ِ
َّ ُ َ ُ َ َ ُ
َ
َ
َجسادا قَديما نَعيمها  #بِخالِ ِ
ِ
المناكِ ِ
ب
َ
صة األَردان ُخض ِر َ
يَصونو َن أ ً ً ُ
الخير ال َش َّر بع َدهُ  #وال ي ِ
ضربَةَ ال ِز ِ
ب
حسبو َن ال َ
ش َّر َ
َ َ
َ
حسبو َن َ َ
َوال يَ َ
نت ِ
الح ًقا  #بَِقومي وإِذ أَعيت َعلَ َّي م ِ
َحبَ ُ ِ
ذاىبي
سا َن إِذ ُك ُ
َ َ
َ
وت بها غَ ّ
كىو ُب أكؿ األبيات يصفهم باعبود كرجاحة األحالـ كالعقوؿٍ ،ب يأخذ ُب كصفهم بأهنم
متدينوف بدين قوًن ،ككاف الغساسنة نصارل كما مر بنا ُب غّب ىذا اؼبوضع .كيقوؿ :إف منازؽبم ربل
بأمكنة مقدسة ،كلعلو يريد كنائسهم ،كال يلبث أف يقوؿ إهنم خيشوف العواقب ،ككأنو يستحثهم على
كربوؿ يصفهم بالَبؼ كما كانوا فيو من رفاىة العيش؛ فهم رقاؽ
أف يفكوا أسرل قبيلتو من أغالؽبمَّ .
النعاؿ ،كىم أعفاء ،حييٌوف باألزىار ُب عيد السباسب أك يوـ الشَّعانْب ،كىو من أعياد النصارل،
كىم منعموف يلبسوف ثيابنا بيض اؼبناكب خضر األكماـ .كعاد يستعطفهم على قومو كأهنم إذا كانوا
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خّبا كقد ضاقت عليو الدنيا دبا رحبت بسبب
أىاجوىم كاستتبع ذلك ِّ
شرا كبالء فإف ُب الغساسنة ن
فعال ؼبا هبرىم بو النابغة
من أسر منهم عند فبدكحيو ،ككأنو يهيب هبم أف يردكا إليو حريتهم ،كردكىا ن
من ىذا اؼبديح الرائع.
 .3زىير بن أبي سلمى
شاعرا عِب بتنقيحو عناية زىّب ،كقد ذىب القدماء يقولوف إنو
لعل الشعر اعباىلي مل يعرؼ ن
كاف يىػ ٍركم شعر زكج أمو أكس بن حجر الشاعر التميمي اؼبشهور ،كما كاف يركم شعر طفيل
الغنومّٔ اؼبعركؼ برباعتو ُب كصف اػبيل كالصيد ،كأيضان فإنو كاف يركم شعر خالو بشامة بن
الغدير .كىم ال يقفوف دبالحظاهتم عند ذلك؛ إذ يقولوف إنو ىخَّر ىج ابنو كعبنا ُب الشعر كما ىخٌرج
اػبطيئة.
فنحن إذف بإزاء شاعر فبتاز ،عاش للشعر يركيو كيعلمو ،أك بعبارة أخرل كبن بإزاء مدرسة
يتضح فيها زىّب كتلميذاه كعب كاغبطيئة ،كإذا أردنا أف نبحث لزىّب عن أستاذ حقيقي تأثره ُب شعره
من بْب الثالثة الذين ذكركىم؛ كجدنا أقرهبم إىل شعره أكس بن حجر زكج أمو؛ فإنو يتأثره ُب صبيع
جونب فنو ،يتأثره ُب اؼبوضوعات الٍب عاعبها كُب طريقة معاعبتو ؽبا ،كفيما يصوغو من معاف .كصور،
كسنشّب إىل مواضع ذلك عما قليلّٕ.
كإذا أخذنا نستعرض شعر زىّب كجدناه يػىٍنظم ُب اؼبديح كالغزؿ ككصف الصيد كاؽبجاء ،كُب
تضاعيف ذلك جينح إىل اغبكمة ككصف مكارـ األخالؽ .كإذا أبدلنا اؼبديح بالتأبْب كانت ىذه
36
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اؼبوضوعات ىي نفسها الٍب يدكر فيها شعر أكس؛ فإنو مل يؤثر عنو مديح إال أبياتنا متفرقة ،كإذا كاف
مدحيو فيقد؛ فإف تأبينو خلد على الزمن ،كقد أنشدنا منو قطعة ُب غّب ىذا اؼبوضع ،كىو يلتقي فيو
لدة كمناقبو ،الٍب يعود هبا إىل اؼبثل العريب الكرًن للمركءة.
بزىّب حْب يشيد بفضائل فضالة بن ىك ى
مشيدا ًهبىًرـ بن سناف كاغبارث بن عوؼ حْب
كتلمع بْب مدائح زىّب معلقتو ،كقد نظمها ن
سعيا بالصلح بْب ذبياف كعبس فأعلنا أهنما يتحمالف ديات القتلى حٌب تضع اغبرب أكزارىا بْب
ثأرا ألخيو ىرـ بن
القبيلتْب اؼبتناحرتْب ،كتصادؼ ُب أثناء ذلك أف قتل اغبصْب بن ضمضم عبسيِّا ن
ضمضم ،ككاف قتلو كرد بن حابس العبسي ،فثارت عبس كشهرت سيوفها تريد أف تعيد اغبرب
ىج ىذ ىعةن ،كسرعاف ما تقدـ اغبارث ؽبم دبائة من اإلبل كبابنو ليختاركا إما الدية كإما قتل فلذة كبده؛
زىّبا يشيد هبذه اؼبكرمة اعبليلة
فقبلوا الدية كدخلوا ُب الصلح ،كانتهت اغبرب الدامية .كىنا نرل ن
الىجا بالثناء على السيدين كما قدما
ناعينا على يح ى
ص ٍْب فعلتو الٍب كادت تودم بفكرة الصلح ،ن
للقبيلتْب من ديات حقنت الدماء ،يقوؿ:
ِ
ِ
دان و ِجدتُما َ #على ُك ّْل ٍ
حال ِمن َس ٍ
حيل َوُم َبرِم
السيّْ ُ
عم َ
يَمينًا لَن َ
تَداركتُما َعبسا وذُبيا َن بع َدما  #تَفانوا و َدقّوا بينَـهم ِعطر م ِ
نش ِم
َ َ ُ
َ َ
َ
ً َ
َ
مال وم ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
عروف ِم َن األَم ِر نَسلَ ِم
لم واس ًعا  #بِ ٍ َ َ
َوقَد قُلتُما إن نُد ِرك الس َ
فَأَصبحتُما ِمنها َعلى َخي ِر مو ِط ٍن  #بعي َدي ِن فيها ِمن عُ ٍ
قوق َوَمأثَ ِم
َ
َ
َ
َعظيمي ِن في عُليا مع ٍّد وغَي ِرىا  #ومن يستَبِح َكنزا ِمن الم ِ
جد يَعظُ ِم
ََ َ
ً َ َ
ََ َ
َ
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كجعلتو ىذه اؼبأثرة يشيد بالسلم كالسالـ؛ فكاف بذلك شذك نذا على ذكؽ اعباىليْب
كأشعارىم الٍب تدكم بفكرة األخذ بالثأر كالَبامي على اغبركب ترامي الفراس على النار .كقد مضى
يصور اغبرب ُب صورة بشعة ،يقوؿ:
ِ
ِ
الم َر َّج ِم
الح ُ
رب إِّال ما َعلمتُم َوذُقتُ ُم َ #وما ُى َو َعنها بِ َ
َوما َ
الحديث ُ
ضرِم
ضر إِذا َ
َمتى تَ َبعثوىا تَ َبعثوىا ذَ َ
ض َّريتُموىا فَـتَ َ
ميمةً َ #وتَ َ
رك الرحى بِثِفالِها  #وتَل َقح كِشافًا ثُ َّم تَ ِ
حمل فَـتُتئِ ِم
َ
ككم َع َ َ
فَـتَعر ُ
رضع فَـت ِ
فَـتُنتَج لَ ُكم ِغلما َن أَشأَم ُكلُّهم َ #كأَحم ِر ٍ
فط ِم
عاد ثُ َّم تُ ِ َ
َ ُ
َ
العر ِ ِ
فَـتُغلِل لَ ُكم ما ال تُ ِغ ُّل ِألَىلِها  #قُرى بِ ِ
رى ِم.
اق من قَفي ٍز َوِد َ
ً
كأنت تراه يصور اغبرب ُب صور ـبيفة قبيحة؛ فهي تارة أسد ضار ،كتارة ثانية نار مشتعلة،
كتارة ثالثة رحى تطحن الناس ،كتارة رابعة تلد ،كلكنها ال تلد إال ذرارم شؤـ .ككسع التهكم؛ فقاؿ
إهنم يرحبوف منها ما ال يرحبو أىل العراؽ من الغالؿ كالدراىم .كىو بذلك يدعو إىل السالـ كأف
يتحوؿ العرب من ىذه اغبركب كاؼبعارؾ الطاحنة إىل حياة اؼبسلم الوادعة اآلمنة الٍب تنتشر فيها
بديعا ،فيقوؿّٗ:
األخوة كاحملبة كالرضبة .كنراه يصور ما ىم فيو من بوار
تصويرا ن
ن
ِ
ِ
ماح َّ
وبالدِم
بالر ِ
مارا تسيل ّْ
َر َع ْوا ما رعوا من ظ ْمئهم ثم أوردوا  #غ ً
فقضَّوا منايا بينهم ثم أصدروا
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فهم حبركهبم اؼبستعرة كأهنم يرعوف مراعي كخيمة كبيلة ُب سلمهم .كسرعاف .ما يردكف موارد
ال تشفى غليلهم ،موارد تزخر بالرماح كالدماء.
كبن إذف بإزاء شخصية فبتازة من شخصيات الشعر اعباىلي شخصية فيها بر كرضبة كفيها
نزعة قوية إىل اػبّب .كليس معُب ذلك أنو زبلص ُب مدحيو ؽبرـ بن سناف كابن عمو اغبارث بن عوؼ
من الصورة اعباىلية الٍب تشيد بالشجاعة كالكرـ اؼبتهور؛ فنحن نراه ُب قصيدة ثانية يتحدث عنهما
كعن عشّبهتما على ىذه الشاكلة:
ماح ال ِ
زل١
عاف َوال عُ ُ
إِذا فَ ِزعوا طاروا إِلى ُمستَغيثِ ِهم ِ #ط َ
ض ٌ
وال ال ِر ِ
بِ َخ ٍ
يل َعلَيها ِجنَّةٌ َعب َق ِريَّةٌ

وما أَن يَنالوا فَـيَستَعلوا
َ #جديرو َن يَ ً

َوإِن يُقتَلوا فَـيُشتَفى بِ ِدمائِ ِهم #

وكانوا قَ ِ
تل
ديما من َم ُ
ً
َ
ناياى ُم ال َق ُ

بل
َعلَيها أُسو ٌد ضا ِر ٌ
بوس ُهم َ #سوابِ ُغ ٌ
يات لَ ُ
بيض ال تُ َخ ّْرقُها النَ ُ
ِ
رب َعوا ٌن م ِ
صل
ض َّرةٌ َ #
إِذا لَق َحت َح ٌ
ُ
ض ٌ
روس تُ ِه ُّر َ
الناس أَنيابُها عُ ُ
قُ ِ
ض ِريَّةٌ #
ضاعيَّةٌ أَو أُختُها ُم َ

ِ
زل
الج ُ
ب َ
يُ َح َّر ُق في حافاتها َ
الحطَ ُ

ِ
ِ
ِ
ِِ
ضل
ُى ُم َخ ُير َح ٍّي من َم َع ٍّد َعلمتُـ ُهم  #لَ ُهم نائ ٌل في قَومهم َولَ ُهم فَ ُ
كىو يصف سيدم بِب مرة كعشّبهتما بالشجاعة كقبدة من يستغيث هبم ،حٌب ليكادكف
أسودا
يطّبكف إليو طّبانا بسوابقهم كخيلهم ككأهنم جنة .كانظر إليهم حْب تدكر اؼبعارؾ فسَباىم ن
ضارية ،ال يرىبوف اؼبوت ،حْب تشتد اغبرب كتعض الناس بأنياهبا كربرقهم بنّباهنا .كىم حياربوف ُب
كرما مفرطنا.
كمضرا .كىم يضيفوف إىل ىذه الشجاعة ن
كل مكاف ،ال خيشوف أح ندا ،حياربوف قضاعة ن
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فياضا .كال
كرما ن
كُب كل قبيل منهم ثأر ،كمن ٍب كانوا يشتفى بدمائهم ،إهنم خّب معد شجاعة ك ن
يلبث زىّب أف يقوؿَْ:
ِ
الناس أَجح َفت  #و َ ِ
رام ِ
َكل
المال في
السنَةُ ال َ
نال ك َ
شهباءُ بِ ِ َ
َ
َ
َ
الحجرة األ ُ
ِ
ول بُيوتِ ِهم #
َيت ذَوي
الحاجات َح َ
َرأ ُ

قل
قَطينًا بِها َحتّى إِذا نَـبَ َ
ت البَ ُ

المال يخبِلوا  #وإِن يسأَلوا يعطوا وإِن ي ِ
يسروا يُغلوا
ُىنالِ َ
ُ َ َ
َ ُ
ك إِن يُستَخبَلوا َ ُ
وفي ِهم م ٌ ِ
جوى ُهم
قامات حسا ٌن ُو ُ
َ
َ
َعلى ُمكثِري ِهم ِرز ُق َمن يَعتَري ِه ُم

#

و ِعن َد ِ
ذل
ماحةُ َوالبَ ُ
الس َ
المقلّ َ
ُ
َ
ين َ

#

ِ
ِ
هل
س قَد يُشفى بِأَحالمها َ
الج ُ
َمجال َ

ول بُيوتِ ِهم #
يت َح َ
َوإِن ِجئتَـ ُهم أَل َف َ
قال ِ
وإِن قام في ِهم ِ
قاع ٌد #
حام ٌل َ
َ
َ
ك ِمن َخي ٍر أَتَوهُ فَِإنَّما
َوما يَ ُ
ت َ
َو َىل يُنبِ ُ
شيجوُ
الخطّْ َّي إِّال َو ُ

ول و ِ
ِ
الفع ُل
َوأَنديَةٌ يَنتابُها ال َق ُ َ

ذل
يك َوال َخ ُ
رم َعلَ َ
َر َش َ
دت فَال غُ ٌ
ِِ
بل
تَ َ
وارثَوُ آباءُ آبائهم قَ ُ

#
#

ِِ
َوتُغر ِ
خل
َ ُ
س إ ّال في َمنابتها النَ ُ

كىو يستمر ىنا ُب مدحيو ؽبم بالكرـ ُب السنْب اجملدبة؛ حٌب إف الناس لّبحلوف إليهم
كيقطنوف حوؿ خيامهم ،ككلما سألوىم شيئنا كىبوه ؽبم .كىم ُب أثناء ذلك يقامركف خبّب إبلهم؛ حٌب
يطعموىا السائلْب كاحملتاجْب .كؼبا استتم ىذه الصورة كصفهم جبماؿ الوجوه كصباؿ الكالـ ُب
مقال منهم من ظباحة كفضل كبر .كأشاد دبجالسهم ،كأهنم عقالء
مكثرا كال ن
ؾبالسهم ،كمل يخيٍل ن
حلماء يشفوف بآرائهم الصائبة جهل اعبهالء .كىم متعاكنوف ،إف ضبل منهم أحد ضبالة مل خيذلوه؛
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بل أعانوه .كذكر فضل آبائهم كأحساهبم .فقاؿ إهنم كرثة ؾبد قدًن توارثو األبناء عن اآلباء ،كساؽ
دليال على ذكاء الفركع بذكاء األصوؿ من الرماح كالنخيل ،فال يولد الكرًن إال ُب البيت الكرًن.
ن
كقد ظل زىّب على شاكلة ىذه القصيدة كسابقتها يدبج مدائحو ُب ىرـ بن سناف ،كمن
مصورا كرمو كشجاعتو كفصاحتو كسبقو إىل
أركعها داليتو الٍب ركاىا اؼبفضل الضيب كالٍب يقوؿ فيها ن
اؼبآثر احملمودةُْ:
َسواءٌ َعلَ ِيو أ َّ
َي حي ٍن أَتَيتَوُ
ِ
درهُ َح ٍ
رب َحميُها يُـتَّقى بِ ِو
َوم َ

#
#

َساعةَ نَ ٍ
حس تُـتَّقى أَم بِأَسعُ ِد
أ َ
جام بِاللِ ِ
َشدي ُد ال ِر ِ
سان َوبِاليَ ِد

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س َّوِد
بن َعيال َن غايَةً  #م َن َ
يس ُ
المجد َمن يَسبق إلَيها يُ َ
إذا ابتَ َد َرت قَ ُ
قت إِلَيها ُك َّل طَ ٍ
لق ُمبَـ ّْرٍز
َسبَ َ

#

ِ
س ٍ
الغايات غَ َير ُم َجلَّ ِد
بوق إِلى
َ

ِ
الناس لَم تَ ُمت َ #ولَ ِك َّن َحم َد ِ
يس بِ ُمخلِ ِد
فَـلَو كا َن َحم ٌد يُخل ُد َ
الناس لَ َ
فهو يعطي ُب السعة كُب القلة ،كيدفع عن قومو بلسانو كبيده كسالحو ،كإذا تسابق الناس
ضبدا خيلد بو مستحقو؛ لكاف ىرـ أكؿ خالد
إىل غاية من غايات اجملد كن السابق اجمللى ،كلو أف ن
لكثرة مناقبو كمكارمو.
كلو فيو قصيدة رائية بديعة يقوؿ ُب تضاعيفها:
ٍ
ِ ِ
الحض ِر
َدع ذا َو َع ّْد ال َق َ
ول في َى َرم َ #خي ِر البُداة َو َسيّْد َ
ولَنِعم حشو ِ
َنت إِذا ُ #د ِعيَت نَز ِال َولُ َّج في ال ُذع ِر
الد ِ
رع أ َ
َ َ َ ُ
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ِ
ِ ِ
ب َعلى المولى َ ِ
ب ال َدى ِر
َحد ٌ
َ
الضريك إِذا  #نابَت َعلَيو نَوائ ُ
ِ
ٍ
ب بِ ِو َوِمن غَد ِر
س ُّ
َويَ َ
قيك ما َوقّى األَكا ِرَم من  #حوب تُ َ
وَألَنت تفري ما خلَقت وبعض  #ال َق ِ
وم يَخلُ ُق ثُ َّم ال يَفري
َ َ َ
َ َ ََ ُ
الستر دو َن ِ
ِ
الفاح ِ
الخي ِر ِمن ِست ِر
شات َوما  #يَ َ
لقاك دو َن َ
َو ُ
دات و ِ
فت في النَج ِ
الذك ِر
أُثني َعلَ َ
مت َوما َ #سلَّ َ
يك بِما َعلِ ُ
َ
َ
كعلى ىذا النحو يبدئ كيعيد ُب ىرـ ،كقد تراءل لو ُب الصورة اؼبثالية للسيد البدكم
اعباىلي؛ فهو شجاع ُب معَبؾ اغبرب كىو كرًن ُب معَبؾ اؼبسغبة كاعبوع ،كليس بفحاش كال غادر،
كإذا صمم اندفع يديضي ما صمم عليو ،ال يسَبه عن اػبّب سَب؛ بينما تقوـ األستار بينو كبْب كل
فاحشة .كشاعرنا يثِب عليو دبا عرؼ من فضلو كدبا قدـ من مآثر النجدة كإغاثة الضعفاء كاحتماؿ
كدائما تلقانا ُب مدائحو ؽبرـ ىذه اؼبثالية الرائعة؛ بل ىذه القطع اؼبتوىجة،كمن رائع ما قالو
كل بالء .ن
فيو:
المبتَغو َن ال َخ َير في َى ِرٍم
قَد َج َع َل ُ
وما َعلى ِع ّالتِِو َى ِرًما
إِن تَ َ
لق يَ ً

َ #والسائِلو َن إِلى أَبوابِ ِو طُُرقا

ماحةَ ِمنوُ َوالنَدى ُخلُقا
 #تَ َ
الس َ
لق َ

جال إِذا #
صطاد ال ِر َ
لَ ٌ
يث بِ َعثـ ََّر يَ ُ

ِِ
ص َدقا
ب اللَ ُ
يث َعن أَقرانو َ
ما َك َّذ َ

ِ
ِ
ضاربوا اِعتَـنَقا
يَ َ
ضار َ
ب َحتّى إِذا ما َ
طعنُـ ُهم ما ارتَ َموا َحتّى إِذا اطَّ َعنوا َ #
يس َك َمن يَعيا بِ ُخطَّتِ ِو
َىذا َولَ َ

#

ي إِذا ما ِ
ناط ٌق نَطَقا
َوس َ
ط النَ ِد ّْ
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فهو لكرمو الفياض يسعى إليو الناس من كل حدب ،كيسلكوف إىل أبوابو كل طريق؛ حٌب
لقد أصبحت الطرؽ إليو مذللة فبهدة ،كىو جيزؿ ؽبم ُب العطاء حٌب حْب تضيق ذات يده .كىو
جيمع إىل الكرـ اؼبفرط الشجاعة اؼبفرطة؛ حٌب ليتفوؽ على الليث ُب جرأتو كطلبو لفريستو ،إنو يطعن
الطعنات النجالء ،كما يزاؿ على ذلك حٌب تنحسر غمرة اغبرب؛ فإذا كاف السلم رأيتو كسط الندل
يبهرؾ دبقولو كما يبهرؾ بيده كسالحو كطعانو كنزالو
حلال من ىذا اؼبديح الرائع على سيد بِب فزارة حصن بن يح ىذيٍفة ،ككانت لو
كقد أضفى ن
مواقع مأثورة ُب حركب قومو مع عبس كغّبىا من القبائل ،كفيو يقوؿ:
اض يداهُ غَمامةٌ َ #على معتَ ِ
ب فَ ِ
واضلُو
فيو ما تُ ِغ ُّ
َوأَبيَ َ
ُ
َ
ض فَـيّ ٍ َ
ب َك ُ ِ
دو ًة فَـ َرأَيتُوُ #
َ
رت َعلَيو غُ َ

ريم َع ِ
قُ ً ِ
الص ِ
واذلُو
عودا لَ َديو بِ َ

ٍ
فَأَقصر َن ِمنو عن َك ٍ ٍ
زوم على األَم ِر الَّذي ىو ِ
فاعلُو
ريم ُم َرزَّء َ #ع َ
ُ َ
َ
َُ
المال نائِلُو
ك َ
أَخي ثَِق ٍة ال تُتلِ ُ
مر مالَوُ َ #ولَ ِكنَّوُ قَد يُهلِ ُ
ف َ
الخ ُ
تَراهُ إِذا ما ِجئتَوُ ُمتَـ َهلّْ ًال

ك تُ ِ
َنت سائِلُو
َ #كأَنَّ َ
عطيو الَّذي أ َ

كىو ديدحو بنقائو من العيوب كأنو كرًن مفرط ُب كرمو حٌب لتشبو يداه سحابة ،فما تزاالف
هتطالف على قاصديو بالعطايا ،كعبثنا يهتف بو العواذؿ أف يكف عن كثرة نوالو .إنو مثاؿ للرجل
الفاضل الذم ال ينفق أموالو ُب ؽبو؛ إمنا ينفقها ُب الصنيع اعبميل .كإنو ليقبل على معتفيو بالبشر
كالطالقة ،حٌب ليكادكف يظنوف أهنم اؼبسؤلوف ال السائلوف .كظل بعد ذلك ديدحو حبسن جدالو

52

للخصوـ كمنطقو الصائب ككياستو كحلمو ،كأشار إىل كراثتو الطيبة عن آبائو فهو شريف حسيب،
كما أشار إىل بالئو ُب حركبو مع الغساسنة.
كىذه القطع اؼبختلفة الٍب أنشدناىا من مدحيو تدؿ على براعة كاضحة؛ فقد كاف حيسن
التعبّب عما ُب نفسو ،ككاف حيرص على االقتصاد ُب القوؿ فال يسرؼ كال يغلو؛ بل ديثل فبدكحو
خبصالو الٍب كاف يشغف هبا اعباىليوف كيركهنا أمارة السيادة كالشرؼ .كالحظ ذلك قددينا عمر بن
اػبطاب؛ فقاؿ" :كاف ال ديتدح الرجل إال دبا يكوف فيؤ "فهو يعتدؿ ُب الثناء ،كىو ديثل شخصية
البدكم اغبقيقي الذم حييط كالمو بالصدؽ كالبساطة .ككاف إذا أحس إزاء صفة من الصفات أك
مقبوال فيقدـ لفظة" لو "ككبوىا حٌب
معُب من اؼبعاين بأنو يكاد خيرج عن حده أحاطو دبا جيعل قولو ن
ىرما كأؾباده:
ال يتجاكز القصد ،كما نرل ُب قولو يصف ن
لو نال ح ّّي من الدنيا بمكر ٍ
لنالت َك ُّفو األفقا
مة  #أُفْ َق السماء ْ
َ
ُ
كقولو:
لو كنت من َش ٍ
المنوَر ليلةَ البَ ْد ِر
كنت ّْ
يء سوى ب َ
ش ٍر َ #
َ
فهو ال يطلق القوؿ ُب مثل ىذين اؼبعنيْب إطالقنا؛ بل جيعلهما ُب حيز" لو "حٌب خيرج من
باب اؼببالغة الذم أكشك على الدخوؿ فيو.
 .4األعشى
ديتاز األعشى بكثرة قصائده الطويلة ،كما ديتاز بكثرة تصرفو ُب فنوف الشعر من مديح
كىجاء كفخر ككصف كطبر كغزؿ ،أما اؼبديح فقد قالوا إنو أكؿ من سأؿ بالشعر كاستجدل
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بالقريضُ كازبذه ىمٍت ىجنرا يطوؼ بو البالدِ ،كحقِّا سبقو غّب شاعر إىل اؼبديح كزىّب كالنابغة؛ كلكن
أحدا منهم مل حيرص على االستعطاء كطلب النواؿ كما حرص األعشى؛ فقد طاؼ ُب أطراؼ
ن
كرا ما يفيضوف عليو من اإلبل كاعبياد كاإلماء كصحاؼ الفضة
اعبزيرة العربية ديدح السادة كاألمراء ،ذا ن
منوىا ُب أثناء ذلك بسؤالو ؽبم غّب مبق على شيء من نفسو .كمعاين اؼبديح
كثياب اػبز كالديباج ،ن
عنده ال تفَبؽ عن اؼبعاين العامة ُب مدائح اعباىليْب؛ فهو ما يِب ديدح بالكرـ كالشجاعة كالوفاء
مصورا ما
ى
أمّبا أك ن
شيخا لقبيلتو ن
كثّبا ما يعرض عبيوش فبدكحو إذا كاف ن
كع ٍوف الضعفاء ُب القبيلة ،ك ن
تنزلو على األعداء من التقتيل كالنكاؿ ،كقد يطيل ُب كصف ما تشنو من غارات على األعداء ،كُب
تضاعيف ذلك يورد على فبدكحو ثناء مفرطناِْ.
كمن أىم ما دييز مدحيو بالقياس إىل اعباىليْب كثرة إسرافو فيو ،كال نقصد اإلسراؼ ُب
األكصاؼ من حيث ىي كإمنا نقصد الغلو فيها كاإلفراط ،حبيث يعد مقدمة ؼببالغات العباسيْب ُب
مدائحهم .كقد يكوف ذلك من أثر رغبتو الشديدة ُب العطاء ،كقد يكوف من أثر اغبضارات الٍب أمل
هبا ُب طوافو ،كىذا ىو معُب ما نقولو من أنو يشبو العباسيْب؛ فذكقو ُب اؼبديح يقَبب من ذكقهم كما
نعرفو عندىم من غلو دفعهم إليو ملق اػبلفاء كالوزراء بنفس الباعث الذم بعث األعشى على إفراطو
ُب مدحيو ،كنقصد طلب النواؿ كالعطاء اعبزيل .كاقرأ لو ىذه القطعة من مدحيو لقيس بن معد يكرب
إذ يقوؿ:
ِ
ِِ
ض َّر َع ُد َّوىا َوبَنى لَها
يس فَ َ
َو َسعى لكن َد َة َسع ِي غَ َير ُمواك ٍل  #قَ ٌ
42شوقي ضيف  ،تاريخ األدب العريب

ص ُٖٖ
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َوأَىا َن صالِ َح مالِ ِو لَِفقي ِرىا َ #وأَسى َوأَصلَ َح بَينَها َو َسعى لَها
ِِ
ِِ
عمتِ ِو َعلى َمن نالَها
َوتَرى لَوُ ُ
ض ِّرا َعلى أَعدائو َ #وتَرى لن َ
ِ
صاب بِبَل َدةٍ فَأَسالَها
أَثَـ ًرا ِم َن َ
الم َزيّْ ِن أَىلَوُ َ #كالغَيث َ
الخي ِر ُ
لمومةٌ
َوإِذا تَجيءُ َكتيبَةٌ َم َ

َخرساءُ يخشى الدارعون نزالها

#

س جن ٍَّة  #بِالس ِ
ب ُمعلِ ًما أَبطالَها
ُك َ
يف تَض ِر ُ
الم َق َّد َم غَ َير البِ ِ ُ
نت ُ
َ
ِ
َو َعلِ َ َّ
ليك قَضى لَها
الم ُ
فس تَلقى َحت َفها  #ما كا َن خال ُقها َ
مت أَن النَ َ
فإنك ربس فيو ركح العصر العباسي ،ال من حيث سهولة اللفظ فحسب ،كال من حيث
اؼبقابلة بْب اؼبعاين فحسب؛ بل من حيث ما جيرم ُب ذلك من أثر رقة الذكؽ بتأثّب اغبضارة ،كىي
رقة دفعتو إىل الغلو ُب كصف شجاعة فبدكحو ،فإذا ىو عبرأتو كبسالتو يقتحم ميادين اغبرب غّب
البس ترس حيميو ،كبيده سيفو يضرب بو ُب األقراف تارنكا فيهم آثاره .كقد آمن بينو كبْب نفسو بأف
اإلنساف ال بد أف سيموت ،فال داعي للخوؼ؛ فلكل امرئ أجل مضركب .ال يتأخر عنو كال
يتقدـ .كاقرأ ىذه القطعة ُب مدحيو ؽبوذة بن علي سيد بِب حنيفة:
اب أَى َد ُ ِ
واال ِ
الو ّى ِ
فاض ًال ِمن َعطائِكا
دحتي  #أ َُر ّجي نَ ً
يت م َ
إِلى َىوذَةَ َ
الباع و ِ
عت بَِر ِ
يت َدلوي فَِاستَـ َقت بِ ِرشائِكا
الجود َوالنَدى  #فَأَدلَ ُ
َس ِم ُ
حب ِ َ
ِ
الناس لَم ينهض بِها متَ ِ
ِ
ماسكا
َعباء لَو كا َن غَ ُيرهُ  #م َن ِ َ َ
ُ
تى يَحم ُل األ َ
فَ ً
شني #
َنت الَّذي َع َّودتَني أَن تَري َ
َوأ َ

وأ َ َّ
آويتَني في ِظاللِكا
َنت الذي َ
َ

#

بِ َخي ٍر َوإِنّي مولَ ٌع بِثَنائِكا

موزعٌ
فَِإنَّ َ
ك فيما بَينَنا فِ َّي َ
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تبذال مل يعرؼ ُب
فإنك ربس اؼببالغة ُب اؼبديح كاضحة ،كىو ديزجها بالتبذؿ ُب السؤاؿ ن
عصره .ككل ذلك كاضح فيو رقة اللهجة كأف األعشى من ذكؽ خيالف ذكؽ اعباىليْب ،كىو ذكؽ
جاءه من طوؿ اختالطو بأىل اغبضر.
كال نشك ُب أف ىذا الذكؽ ىو الذم جعلو ُب أىاجيو ينحو كبو السخرية من مهجوه ُب
كثّب من شعره؛ ككأمنا جيد فيو مرارة أشد كألذع من مرارة اؽبجاء اؼبقذع .كاقرأ معلقتو أك قصيدتو
السادسة ُب الديواف الٍب كجو هبا إىل يزيد بن مسهر الشيباين ،ككاف قد قتل أحد بِب قيس بن ثعلبة
مستهال هتديده كىجاءه
رجال من قومو؛ فحمسهم للثأر لقتيلهم ،فتعرض لو األعشى يهدده كيهجوه
ن
ن
بقولو:
أَبلِغ يزي َد بني َشيبا َن مألُ َكةً  #أَبا ثُ ٍ
بيت أَما تَن َف ُّ
ك تَأتَ ِك ُل
َ
َ َ
ِ ِ
ست ضائِرىا ما أَطَّ ِ
ت ا ِإلبِ ُل
أَلَ َ
ست ُمنتَ ِهيًا َعن نَحت أَثلَتناَ #ولَ َ َ
ناط ٍح صخرةً ي ِ ِ
َك ِ
ِ
الو ِع ُل
َ َ ًَ
وما ليَفل َقها  #فَـلَم يَضرىا َوأَوىى قَرنَوُ َ
ساخرا منو مزدرينا لو؛ إذ يقوؿ :يا أبا ثبيت أما تنفك تسعى بالشر كالفساد
ككاضح أنو يوخبو ن
كتقع ُب أعراضنا بالذـ كالقدح؟ ألست منتهينا عن ذمنا كتنقصنا؟ كإنك مهما أتيت من قوارع الطعن
لن تضر أصلنا الشامخ مدل الدىر ،كما مثلك إال كمثل كعل ينطح صخرة ليضعفها؛ فاستعصت
عليو كمل يضرىا كمل يوىنها إمنا ضر قرنو كأكىنو .كارجع إىل قصيدتيو اللتْب يهجو هبما علقمة بن
عالثة؛ فستجده يعمد إىل ىذا اللوف من السخرية اؼبرة بعلقمة؛ إذ يقوؿ لو ُب أكالدمها موازنا بينو
كبْب خصمو كمنافره عامر بن الطفيل:
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َنت إِلى ِ
عام ٍر
َعل َق َم ما أ َ

الناقِ ِ
َوتار َوالواتِ ِر
ض األ َ

#

ك ِمن ذا وكم ِ
يا عجب ال َدى ِر متى س َّويا َ #كم ِ
ضاح ٍ
ساخ ِر
َ َ
ََ َ
َ
ِ
صى
َولَ َ
ست بِاألَكثَ ِر م ُ
نهم َح ً
جعلَن #
َعل َق َم ال تَس َفو َوال تَ َ

#

وإِنَّما ِ
الع َّزةُ لِلكاثِ ِر
َ
ك لِلوا ِرِد و ِ
الصاد ِر
رض َ
ِع َ
َ

لم بِذي نائِ ٍل  #ولَست في اله ِ
يجاء بِ ِ
ست في ِ
الس ِ
الجاس ِر
َ َ
َولَ َ
َ
سفيها ،أما أف يهجو على ىذا
كىذا من أشد اؽبجاء كأمضو ،كلو أنو شتم كأفحش لعد ن
النحو من التعريض؛ فإنو جيعل الظنوف تتسع كما جيعل النفوس تتعلق دبعُب كالمو كتكثر من تأكيلو.
كىو يشّب ُب األبيات إىل حكم ىرـ بن قطبة حْب تنافر إليو علقمة كعامر؛ فسول بينهما ُب عبارتو
معا "كاألعشى يرد ىذا اغبكم
كرٍكبىٍب البعّب األدرـ -الفحل -تقعاف على األرض ن
اؼبأثورة" :إنكما ي
قائال :أين الثَّرل من الثػىَّريَّا .كقد مضى ُب القصيدة الثانية يذمو ،كمل يكن من أبياهتا بيت
كينقضو ن
إيالما لعلقمة من قولو:
أشد ن
ِ
الء بطونُكم  #وجاراتُكم غَ ْرثَى يَبِْتن َخمائصا
تبيتون في َ
الم ْشتَى م ً
خبيال فحسب؛ بل جعلو ىو
حٌب لقد زعم الركاة أنو بكى حْب ظبعو .ككاضح أنو مل جيعلو ن
ب اعبوع كاؼبسغبة على
كعشّبتو ديألكف بطوهنم كيتخموف ُب ليايل الشتاء الباردة؛ على حْب يشتد كلى ي
جاراهتم .كاختار النساء لينزع من قلوهبم كل عطف كرضبة؛ فهم ليسوا خبالء فحسب؛ بل إف قاكيهم
ألشد قسوة من اغبجارة كاستمع إليو يسخر من كسرل قبل كقعة ذم قار:
ِ ِ
وامنا فَـتَـ َعبَّدا
واقعُد َعلَ َ
التاج ُمعتَصبًا بِو  #ال تَطلُبَ َّن َس َ
يك ُ
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كُب كلمة" اقعد "من اؽبجاء ما يفوؽ كل إقذاع؛ إذ يستخف بو كجبيوشو الٍب يعدىا لقتاؽبم
كقتاؿ شيباف ،ككأنو يلوح لو أنو إف ىاصبهم مِب هبزدية تطيح بتاجو .كلعلنا اآلف نفهم ما كاف يقاؿ
عن األعشى من أنو" :إذا مدح رفع كإذا ىجا كضع"؛ فهو إذا مدح غاىل ُب مدحو حٌب رفع فبدكحو
على صبيع الناس ،كإذا ىجا أكجع ال بالشم كاؽبجاء اؼبقذع؛ كإمنا بالتهكم كالسخرية كاالستهزاء.
كاألعشى كثّب الفخر ُب شعره بقبيلتو كعشّبتو ،كىو جيمع ؽبما ضركب اؼبفاخر كاؼبناقب الٍب
كانوا يعتزكف هبا ُب اعباىلية من اعبود ُب اعبدب كالشجاعة ُب اغبرب كالرعي ُب اؼبكاف اؼبخوؼ
كثّبا ما يضمن ىجاءه ؼبن خيتلف معهم من قبيلتو الكربل بكر كقبيلتو الصغرل
كإغاثة اؼبستصرخ .ك ن
متوعدا يزيد بن مسهر الشيباين
فخرا مدكيِّا ،كقولو ُب معلقتو الٍب أشرنا إليها آن نفا
ن
قيس بن ثعلبة ن
كمفتخرا بشجاعة قبيلتو كما أثخنت ُب القبائل من جراح:
ن
ِ
أتيك ِمن أَنبائِنا َش َك ُل
َس ٍد َعنّا فَـ َقد َعلِموا  #أَن َس َ
وف يَ َ
سائل بَني أ َ
ِ
يف نَفتَ ِع ُل
بيعةَ َعنّا َك َ
َواسأَل َر َ

ش ًيرا َو َعب َد اللَ ِو ُكلُّ ُه ُم #
َواِسأَل قُ َ

إِنّا نُقاتِلُهم ثُ َّمت نُـ َقتّْلهم ِ #عن َد اللِ ِ
قاء َو ُىم جاروا َو ُىم َج ِهلوا
َ ُ
ُ
ماء ال َق ِ
لفنا ِمن ِد ِ
ِ
ب معرَك ٍة  #لَم تُ ِ
لَئِن ُم َ ِ
وم نَنتَ ِف ُل
نيت بنا َعن غ ّْ َ َ
استعداد للقاء .ننتقل :ننتفي ،كيركم ننتقل.
ط على أ ِ
خضب العير في م ِ
قَد نَ ِ
َرماحنا البَطَ ُل
كنون فائِلِ ِو َ #وقَد يَشي ُ َ
ُ َ َ
ِ
ميل َوال عُ ُز ُل
س يَ َ
وم العين ضاحيَةً َ #جنبَى فُطَ َ
نَ ُ
يمةَ ال ٌ
حن ال َفوا ِر ُ
عادتُنا
كوب فَـ ُقلنا تِ َ
لك َ
الر َ
قالوا ُ

#

ش ٌر نُـ ُز ُل
أَو تَن ِزلو َن فَِإنّا َمع َ
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كقد ذىب بعض القدماء إىل أف البيت األخّب أشجع بيت ؼبا صور فيو األعشى قومو بأهنم
منوىا بأف تلك سجية ؽبم درج عليها شيوخهم
حيسنوف الطعاف فرسانا كما حيسنوف الضراب راجلْب ن
كشباهبم.
كنراه يكثر من كصف الصحراء كناقتو ،كىذا طبيعي لكثرة رحالتو كأسفاره ،كىو ُب اؼبوضوع
جيرم على عادة اعباىليْب؛ فيصور األكدية كما جيرم فيها من ظالـ أك ظبوـ أك مياه أمطار كما يصور
ليال هبا ،يقوؿ ُب معلقتو:
طرقها الوعثة كرماؽبا كمناىلها ككحشتها كعزيف اعبن ن
رس ِ
ش ٍة  #لِ ِ
ثل ظَه ِر التُ ِ
لج ّْن بِاللَ ِ
َوبَل َدةً ِم ِ
يل في حافاتِها َز َج ُل
موح َ
ال يـتـنَمى لَها بِال َق ِ
يظ يَرَكبُها #
ََ ّ

َّ
ذين لَ ُهم فيما أَتَوا َم َه ُل
إِّال ال َ

ِ ِ
ِ
ليح ج ٍ
ِ
عرضتَها فَـتَ ُل
َ
سرة ُس ُر ٍح  #في مرفَـ َقيها إذا استَ َ
جاوزتُها بطَ ٍ َ َ
ككاضح أنو ُب ىذه األبيات يفخر بتحملو ؼبشقات السفر ُب مثل ىذه األرض الوعرة الصلبة
اؼبوحشة الٍب ال يسمع فيها صوت سول صوت اعبن كالٍب ال يركبها ُب ضبارة القيظ كاشتعاؿ الرماؿ
إال من تعود الصرب كاحتماؿ اؼبكاره ،كيقوؿ إنو يقطع مثل ىذه األرض بناقة نضو أسفار ضامرة
موثقة اػبلق صلبة قوية كىو.
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الباب الخامس
خاتمة
بناء على كجد الباحث َب األبواب السابقة عن طبقات الشعراء َب عصر اعباىلى فأخذ
الباحث اإلستنباط أك اػبالصة ما يلى :
أ .الخالصة
ُ .أغراض الشعر اعباىلي نشأ الشعر اعباىلي منها .ُ:الغزؿ ,يكاد الغزؿ يفوز بالنصيب
األكَب بْب سائر األغراض األخرل ،على تفاكت حظوظ الشعراء اعباىليْب منو ،ذلك أنو أعلق الفنوف
الشعرية باألفئدة ،كأقرهبا إىل النفوس ،ؼبا للمرأة من آثار عميقة ُب حياة الرجل ،كتغذية عواطفو
كأحاسيسو ،كمرافقتو ُب حلو كترحالو ،كُب حربو كسلمو ،كزيارتو ألحبتو كذكم قرباه ،ككقوفو على
أطالؽبم بعد الرحيل كالفراؽّْ.ِ .اؼبدح ،كانت للناس ُب العصر اعباىلي مثل عليا ،كمعايّب خلقية
تعارفوا عليها ،ككرثوىا عن أجدادىم ،كالشجاعة كالكرـ ،كضباية اعبار ،كإغاثة اؼبلهوؼ كعراقة
النسب .كجاء شعر اؼبديح ليشهد هبذه السجايا كما ىو منها بسبب :كالعقل ،كالعفة ،كالعدؿ،
كالرأم السديد .كقد يستدعي اؼبقاـ كاؼبناسبة ذكر مناقب أخرل تأٌب ُب ساعتها :من صبيل يؤثر،
كصنيع يقدـ ،كأسّب يطلق سراحو ،فيكوف االعَباؼ بذلك اعبميل ،كالشكر لذاؾ الصنيع.
كىكذا قاـ اؼبديح مقاـ السجل الشعرم ُب رظبو لنواح كثّبة من حياة األعالـ ،ملوكان،
كسادة ،كأجوادان ،كبذلك أغُب التاريخ ككاف رديفان لو كمتممان ،كإف كاف ديتزج غالبان باإلسراؼ
43شوقي ضيف  ،تاريخ األدب العريب
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كاؼببالغة ،كخيتلط فيو الواقع باػبياؿ ،كالعقل بالعاطفة كاغبق بالباطل .كلذلك ينبغي أف يقف الباحث
من شعر اؼبدح موقف اغبذر كالنقد كالتمحيص ،كأال يأخذه على أنو صدؽ ال كذب فيو ،أك حقيقة
ال يشوهبا الشك.
ِ.أما طبقات الشعرآء عصر اعباىلى يتعدد من ثالث طبقات،ىي طبقات الشعراء إلبن
اؼبعتز أىم كتاب كجد من تراثنا أألداب الرائع  ،يعرض ألوانا من الشعرلطئفة من لشعراء الدكلة
العباسية  ،كجيمع أشتاتا من أخبارىيم كنوادرىم ،كما ؽبم من عالقات كصالت.
كأما ىآءال الشعراء َب عصر اعباىلى كىم:
ُ.امر القيس
ِ.نابغة آدر الذنياين
ّ.زىّب بن أيب سلمى
ْ.األعشى

ب .اإلقتراحات
ىذه الرسالة العلمية بعيدة عن التكميلية ،كقد شعر الباحث النقائص كاألخطاء َب كتابة
ىذه الرسالة العلمية بقلة علوـ كاؼبعارؼ للباحث َب تكميل الكتابة ،لذلك راجى الباحث إىل
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القارئْب أف تعطى التدخيالت كاإلقَباحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية ،كاألىم للمشرفْب اللذاين قد
بذال جهدمها َب إشراُب حٌب تكوف ىذه الرسالة مقبولة.
ج .كلمة الخاتمة
اغبمد هلل كشكر هلل على نعمة اهلل كىدايتو حٌب ًب الكاتب على كتابة ىذه الرسالة العلمية
بكل جهد كطاقة ،بذلك اشكر اهلل عز كجل كللمشرفْب اللذين شرفِب على كتابة ىذا البحث
العلمي كؼبساعدين الذين ساعدكين إلسباـ كتابة ىذه الرسالة العلمية ،اقوؿ شكرا جزيال على
مساعدتكم كعسى اهلل أف يتقل حسناهتم كجيزيهم كل اعماؽبم .كاألخّب العفو مِب عن اػبطاء
كالنسياف عمدا كاف أك غّب عمد .كاهلل يهدينا إىل صراط اؼبستقيم .أمْب يارب العاؼبْب
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