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 مفردات املقياس:

 عنوان املاسرت: 

 السداسي:الثالث

 مقياس: دراسات اترخيية كرونولوجية

 20الرصيد:

 20املعامل:

 أهداف التعّلم: 

 اإلجرائيةإدراك الطلبة للمنهج التارخيي مفهوما ونشأة واالطالع على أدواته 

 معرفة كيفية تطبيقه يف الدراسات األدبية القدمية

 التعرف على أبرز القضااي يف اتريخ األدب العريب

 استيعاب دور املنهج التارخيي كممهد للدراسات األدبية وقصوره يف دراسة األدب موضوعا.

 املعارف املسبقة املطلوبة: 

ي ماهية خيالسياقية، والوقوف عند املنهج التار حول املناهج االنطالق من خربات الطالب املسبقة 

وآداة، وكيفية تطبيقه يف األدب العريب القدمي، التعرف على أهم مواضيع وقضااي األدب العريب القدمي 
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ي، من خالل الوقوف عند أهم األحدا  خيبشقيه الشعري والنثري، مع ربطها بسياقها التار 

 السياسية اليت واكبت هذا األدب.

 ملادة:حمتوى ا

 حمتوى كل مادة، مع اإلشارة إىل العمل الشخصي للطالب(: بتبيني) االلتزام  

 ي يف الدراسات األدبيةخياملنهج التار   -1

 خصائص املنهج التارخيي -0

 العصور األدبية -3

 ىل األدب اجلاهليإمدخل  -4

 يف األدب اجلاهليقضااي  -5

 الشعر اجلاهلي قراءة يف النشأة واخلصائص واملصادر -6

 الشعر اجلاهليموضوعات  -7

 النثر اجلاهلي -8

 أثر اإلسالم يف تطور األدب العريب القدمي -9

 الشعر يف صدر اإلسالم -12

 الشعر الراشدي -11

 شعر الفتوح -10
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 النثر يف صدر اإلسالم -13

 األدب يف العصر األموي -14

 املراقبة املستمرة، امتحان...طريقة التقييم:  
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 مقّدمة:

فات واألسفار، والرتا  العريب هو مستودع املؤلفات واملصنّ إّن األدب العريب اتريخ زاخر من 

هلذه اآلاثر اليت جتّسد تطلعات حضارية هي تشكيل هلذا احلاضر الذي ال ميكن أن نفصله عن 

ماضيه، والبحث يف هذا الرتا  هو سبيل لفهم واقعنا واستلهام جذور تعني الدارسني على توضيح 

ما قّدموه بقدر ما أو متجيد  ر ما قاله السابقون وال االنبهاررؤى املستقبل، وليس اهلدف هو تكرا

جيب أن نفّسر هذا الرتا  تكوينا وبنية وإبراز عوامل التطوير فيه، وأسباب ختلف الواقع الفكري 

 .اليوم

تنضوي هذه احملاضرات ضمن الدراسات األدبية التارخيية؛ اليت يتكئ فيها الدارس على املنهج 

وأدواته؛ حيث يتم تتبع قضااي األدب العريب القدمي وفق تسلسل كرونولوجي ينطلق من التارخيي 

 بداايت هذا األدب قبل اإلسالم بقرن ونصف حبثا عن كيفية تشّكله وأهم أنواعه وأبرز مؤسسيه.

مث ننتقل إىل حد  اترخيي هام غّّي يف بنية هذا األدب وأضاف أشكاال أخرى له وهو ظهور 

 به اجلزيرة العربية، ويقف الدارس على أثر اإلسالم والقيم اليت أضافها هلذا األدب.اإلسالم يف ش

وننتقل إىل أهم اآلداب اليت صدرت بعد ظهور اإلسالم شعرا ونثر يف صدر اإلسالم والعهد 

موي، ألن العصر ي الرحلة مع هناية فرتة احلكم األالراشدي ونقف عند العصر األموي؛ حيث تنته

ا تاله شهد نقلة يف األدب العريب عرفت ظهور آداب نثرية جديدة ومرحلة أخرى من العباسي وم

 الشعر املوّلد.
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 10:احملاضرة 

 املنهج التارخيي يف الدراسات األدبية:

من احليد عن السبيل األقوم، وابلتايل إّن املنهج هو قواعد وثيقة متنع مراعاهتا الدقيقة مفهوم املنهج: 

الذي يتخذه الباحث هنجا للمعرفة الصحيحة بواسطة وسائل تعينه للوصول إىل فهو الطريق املنظم 

 النتائج املطلوبة.

متخذا وسائل وإجراءات عقلية طبقا حلدود بدأ املنهج صوراي ألنه نشأ يف ظل الفلسفة األرسطية؛ 

ار العلمي  املنطق إذ وسم ابملنهج العقلي واحتفظ ابلتصورات الصورية حىت عصر النهضة وانتشار التي

وصدور مؤلف رينيه ديكارت "مقال يف املنهج"، ارتبط املنهج يف هذه املرحلة ابلتيار العلمي، الذي 

مع  ،1هو" املنهج التجرييب" جديد   منهج   د  ول  احتكم إىل العقل إضافة إىل معطيات الواقع وقوانينه لي  

ري وينادي بضرورة ربط منهج أرسطو الصو  ذي أّلف أرغانوان جديدا ينقد فيهفرانسيس بيكون، ال

 لعلوم الوضعية احلديثة.املنهج اب

تنوعت املناهج العلمية احلديثة بتعّدد استعماالهتا ووسائلها، لذا سّيتكز موضوع احملاضرة على 

املنهج النقدي الذي يصّب يف طبيعة دراستنا، قّسم صالح فضل املنهج النقدي إىل نوعني: عام 

لعام بطبيعة الفكر النقدي يف العلوم اإلنسانية واليت أنشأها رينيه ديكارت وفق مبدأ وخاص؛ يرتبط ا

قبل نطلق من عدم قبول أّي مسّلمات ة واملربهن عليها،  وهو يتالشك للوصول إىل احلقيقة املثب

                                                
 .11(، ص: 2112، دار ميريت للنشر ) القاهرة/11صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ط: - 1
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 عرضها على العقل؛ أما اخلاص فهو املتعّلق ابلدراسات األدبية، وبكيفية معاجلة القضااي األدبية

حبثا عن مواطن اجلمال والقيم الفنية للعمل  1والنظر يف مظاهر اإلبداع األديب أبشكاله وحتليلها

 األديب. 

 هذه الدراسة لألدب عرب منهج ما تتّم عرب مستوايت هي:

 النظرية األدبية: ألّن لكل منهج نظرية أدبية. -0

 األدوات اإلجرائية: اليت نستخدمها أثناء عملية التحليل. -2

االصطالحي: لكل منهج مصطلحاته اخلاصة ومعجمه املتفّرد، اليت جيب االلتزام هبا اجلهاز  -3

 .2عند التحليل

وتركز هذه احملاضرة على دراسة أول املناهج النقدية يف العصر احلديث، والذي ميّثل شكال من 

العصرية، يصفه أشكال التطور اإلنساين يف انتقاله من فكر ظالمي إىل عصر التنوير ، وعصر التقانة 

كنقطة فاصلة بني العصر احلديث وما سبقه   "3صالح فضل أبنه يتّسم بربوز صفة "الوعي التارخيي

 .من عصور قدمية

إّن التاريخ هو علم الوقائع اليت تتصل ابألحياء من النّاس يف جمتمع خالل نشأة املنهج التارخيي: 

، احتيج يف دراسته اختيار منهج يتسم ابلتنظيم والدقة، 4توايل األزمنة يف "املاضي"وهو علم وصفي

                                                
 11المرجع نفسه، ص:  - 1
 .33، ص: 2111ديسمبر  ،12عبد الحميد هيمة، النص الشعري بين النقد السياقي والنقد النسقي، مجلة مقاليد، العدد: - 2
 .25المرجع نفسه، ص:  - 3
    -من المقّدمة -شارل سنيوبوس، تر: عبد الرحمن بدوي، النقد التاريخي، مكتبة دار القلم، بيروت، ص: ب- 4
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فالتاريخ يصنع من الواثئق اليت تركها األوّلون، وقد ظّلت الدراسات التارخيية مسرحا لسرد األحدا  

املاضية من حياة األمم وحكامها، ومل يكن التأريخ مقتصرا على حبثة متخصصني يف ميدان البحث 

ر الكثّي من األدابء أن يلجوا بوابة العرض التارخيي لتحقيق اإلمتاع عن األمم السابقة، إذ اختا

والرتويح عن القارئ يف قالب جيمع بني األحدا  التارخيية وفنيات األدب، لكّن تطّور طرائق البحث 

العلمي، غّّيت من نظرة الدارسني له، ليصبح البحث التارخيي منهجا يبحث عن احلقائق التارخيية 

 قالب علمي موضوعي دون إضافات أو تشويه.   ويقّدمها يف 

وقد ظهر املنهج التارخيي متساوقا مع " ظهور الفلسفة الوضعية يف القرن التاسع عشر بفرنسا 

وانتشار أفكار أوغست كانط حول أمهية الظواهر التارخيية يف نشأة اجملتمعات وتطورها، وضرورة 

على مالحظة ظواهرها ظهرت أوىل حماوالت يف  العدول عن البحث يف جوهر الكائنات، واالقتصار

 منهجه النقدي مرتبطة هبذه الفلسفة الوضعية.

وأهم مفهوم هلذا املنهج هو ابلطبع نظرية االنعكاس، وهي تقتضي االنطالق من حياة الكاتب 

والظروف االجتماعية والتارخيية اليت حّفت إبنتاجه، والبحث كما هو معلوم عن صورة هذا الكاتب 

خالل أدبه وصورة اجملتمع يف آاثره. وبذلك يعترب األدب وثيقة ذاتية واجتماعية، مهمة الناقد  من

 "1استغالهلا لغاية معرفية 

                                                
 .4(، ص: 2113محّمد طرشونة، إشكالية المنهج في النقد األدبي، مركز النشر الجامعي، د.ط،)تونس/ - 1
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بدأت بوادر هذا املنهج يف الفلسفة األملانية بعد أن مّت اجلمع بني علم التاريخ واألدب يف القرن 

يت استعارت آليات ومناهج العلوم الطبيعية إىل التاسع عشر بتأثّي من الفلسفة الوضعية والتجريبية ال

 العلوم اإلنسانية كالفلسفة والتاريخ واألدب.

: هو منهج " يتخذ من حواد  التاريخ السياسي واالجتماعي وسيلة لتفسّي مفهوم املنهج التارخيي

 ". 1األدب، وتعليل ظواهره

ن تستند إىل علوم وعوامل خارجية إّن املنهج التارخيي هو منهج يدرس األدب دراسة خطية يف الزم

 تتعلق بظروف حميطة به وعلوم أثرت فيه.  

ه واألديب عادالت السببية، فالنص مثرة صاحبي على " ما يشبه سلسلة من املخيويعتمد النقد التار 

، فإذن النقد أتريخ لألدب من خالل صورة لثقافته ، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ

 "2البيئة

 

 

 

 

                                                
 .15يوسف وغليسي، مناهج النقد األدبي،  ص:  - 1
 .79، ص:1994عبد السالم المسدي، في آليات النقد األدبي، دار الجنوب، تونس،  - 2
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 :12رقم  احملاضرة

 :خصائص املنهج التارخيي

 النظر إىل النصوص األدبية بوصفها واثئق اترخيية. -0

 الرتكيز على املبدع وظروفه احمليطة . -2

 عدم االهتمام ابلنص األديب متنا وفنيات، ودراسته دراسة خارجية سياقية.  -3

التارخيي هي دراسة سياقية تنظر للنصوص األدبية إّن الدراسة اليت تتم هبا دراسة األدب وفق املنهج 

مجاليات األدب بقدر ما تركز على دراسة  بوصفها واثئق اترخيية؛ لذلك  فهي ال هتتم بفنيات أو

استخالص أهم الظروف السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت عاصرت هذا األدب بغية 

 ميزاته.

األدب واملنهج التارخيي؛ فتاريخ األدب هو الذاكرة األدبية اليت جتمع املنجز وينبغي التفريق بني اتريخ 

األديب وتصنفه وحتفظه بطريقة تراكمية لكي حتميه من الضياع، ألن التاريخ األديب يعمل على 

استعادة املاضي، دون أن يتتبع تطوره، ويفسر عوامل منّوه، ويربطه أبسباب حتوله، إنه إن فعل ذلك 

 ي إىل التناول النقدي.خيالرصد التار  حتول من

أما املنهج التارخيي فيذهب أبعد من ذلك؛ حيث يسعى لفهم األدب وتفسّي تطوره ابالعتماد على 

 جمموعة من العوامل والعلل املؤثرة يف نشأته وحتوالته. 
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لعمل األديب إّن جمال الناقد التارخيي أوسع من جمال املؤرخ األديب، فالناقد يوسع الفضاء احمليط اب

  .1مبقارنته بغّيه، ويربطه ببيئته، وبسياقاته الزمنية

إّن التفريق بني هذين اجملالني يساعد الباحث يف اتريخ األدب ونقده على معرفة آلية عمل املؤرخ، 

وكذلك كيفية نقد األدب اترخييا، فاألول انقل هلذا األدب وفق رؤية قد يلتزم فيها احلياد 

حضور الذاتية أمر وارد حبسب إيديولوجية املؤرخ وخلفيته املعرفية، لكن الناقد واملوضوعية، لكن 

التارخيي الذي استمد تقنياته من علوم وضعية يلتزم مبوضوعية الدراسة وال يكتفي برؤيته اخلاصة، بل 

" يقرأ ويف ذاكرته قراءات أخرى من العصر عينه، أو من الشكل نفسه، فهو يقرأ ما حييط ابلعمل 

ذي يدرسه، وكما أنه يرجع ابلزمن القهقرى حبثا عن النص األصلي واملعىن األصلي، وكذلك يوسع ال

الفضاء احمليط ابلعمل األديب مبقارنته بغّيه من األعمال اليت يتميز هو عنها، فيكون العمل بذلك 

 مقيدا يف زمان ومكان خارجيني وموضوعا يف سياقه األديب والتارخيي.

قراءة مسلحة، ألهنا مبنية على معرفة سابقة، وعلى مجالية أو نظرية يف األدب، فهي  والقراءة النقدية

تشتغل مبناهج، أو مقارابت للشأن األديب معّدة سلفا إن صح التعبّي، كانت يف القدمي هي التاريخ 

 ".2الوضعي، وهي اليوم العلوم اإلنسانية

 

 

                                                
 .33، ص: 2111 -عند النقاد السعوديين–حمد بن عبد العزيز السويلم، معالم المنهج التاريخي  - 1
 .24،  ص:-مناهج اتجاهات قضايا -آن موريل ، النقد األدبي المعاصر - 2



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 11 

 أعالمه:

(: سامهت مقاالته اليت اشتغل فيها على دراسة شخصيات 0611-0681) سانت بيف-0

منقوديه، والعمل على ترتيبهم عرب جمموعات وفصائل تربطها مسات مشرتكة، حيث أسهمت ثقافته 

الواسعة ودقة مالحظته على تقدمي حتليالت دقيقة ومقنعة لشخصياته حبثا عن العبقرية الفردية لكل 

هيدا لسلسلة من الدراسات النقدية اليت تبلورت واتضحت معاملها أكثر مع أديب، فكانت أعماله مت

 تلميذه تني.

 اعتمد تني يف دراسته التارخيية لألدب على ثالثيته املشهورة: : هيبوليت تني-2

العرق/ العصر/ البيئة؛ إذ يرى تني أن هذه العوامل احلتمية تؤثر يف نشأة األدب ومن خالهلا ميكن 

نصوص، فهي جذر كل أشكال اخللق األديب، ألن" الفن شكل من أشكال املعرفة، تفسّي هذه ال

وإن كانت معرفة حسية، والفنان مثل الفيلسوف يلتقط املاهية وطبيعة األشياء، إّن الفن ينقل 

احلقيقة، وينقل احلقيقة التارخيية ابلضرورة، حقيقة اإلنسان يف زمن حمّدد ومكان بعينه، واألعمال 

 ." 1ّدم واثئق ألهنا هي صروحالفنية تق

أتثر الناقد الفرنسي فردينان برونتيّي بنظرية التطور عند داروين وحاول تتبع  :فردينان برونتيري-3

خطوات داروين اليت بىن عليها كتابه أصل األنواع؛ حيث طبقها برونتيّي على التطورات اليت تطرأ 

إذ رأى أّن األدب ال خيتلف عن اجلنس البشري، وهو يتطور مثله متاما،  على األعمال األدبية،

                                                
 .33-3، ص:14لنقد األدبي الحديث، ج:رينيه ويلك، تاريخ ا - 1
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وابلتايل فلكل جنس أديب نوع ارتقى منه وفق عوامل وراثية متجذرة فيه، ويعّد مثال الشعر الغنائي 

مرحلة متطورة تعود جذورها إىل الرتاتيل الدينية اليت تعتمد السجع، حيث انتقل الشعر من كتاابت 

ومن مثة يتم تصنيف األعمال ونقدها كل هذا وفق عالقة  ئرية إىل حالة شعورية عاطفية،روحية شعا

  ".1"مصنف ما مع اتريخ األدب العام ومع قوانينه اخلاصة، ومع البيئة اليت ظهر فيها وأخّيا مع كاتبه

نسب يهو من أشهر النقاد التارخييني يف فرنس، وإليه (: 0131-0681)جوستاف النسون-1

بنّي النسون أبعاد منهجه املتبع يف دراسة  ف وتني وبيالتيار الالنسوين وهو يعرتف جبهود سابقيه ك

، وّضح فيها املرجعيات النظرية اليت 0101الذي نشر سنة  األدب يف مقاله" منهج اتريخ األدب"

 تؤّصل ملنهجه إضافة إىل مساته واآلليات اإلجرائية اليت يستعني هبا يف حتليله للنصوص األدبية.

درس النسون املظاهر األدبية عرب اتريخ النفس وصوال إىل حركة األفكار واحلياة وأسلوب الكاتب، 

وقائع العامة للتاريخ بقدر ما يبحث يف مسات األعمال األدبية املتفّردة، ال يهتم النسون بدراسة ال

استنادا إىل مبدأ يقول فيه إّن: "  احلّس التارخيي هو حّس الفروق..والفروق اليت يتلمّسها املؤرخ بني 

 الوقائع العامة  منعن حنن فنتلمّسها بني األفراد.حنن نسعى إىل حتديد أصالة األفراد أي الظواهر

 ". 2الفردية اليت ال شبيه هلا وال حتديد

                                                
 .33، ص: 2111 -عند النقاد السعوديين–حمد بن عبد العزيز السويلم، معالم المنهج التاريخي  - 1
 .23، ص: 2115النسون/ماييه، منهج البحث في األدب واللغة، تر: محمد مندور، د.ط، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  - 2
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لكن برغم االهتمام الذي أواله للخصائص املتفردة حبثا عن العبقرايت األصيلة واألدبيات الراقية، 

يؤكد النسون على ضرورة أن تشتمل يف حناايها احلياة االجتماعية لعصر أو هيئة مع ضرورة معرفة  

 :1ية أو القومية وهذا عرب آليتنيكل التضاريس الفكرية والعاطفية اإلنسان

البحث عن مالمح العبقرية الشخصية عند كل  استخالص األصالة الفردية للظواهر األدبية، و  -0

 .كاتب

عبقرية املتفردة هي نتاج لبيئة وعصر إدخال املصنفات األدبية يف سلسلة تظهر كيف أن ال -2

 ما.

التارخيي هي مزجه بني النقد العلمي والنقد ولعل اإلضافة احلقيقية اليت قّدمها النسون يف املنهج 

احلقائق واملعلومات  اعتمد فيه على األساسيات العلمية املوضوعية املتمثلة يف األساس األول التأثري؛

 التارخيية، أّما األساس الثاين فهو تذّوقي يعود إىل االنطباعات املرتسمة عند القرّاء.

 

 

 

 

 
                                                

 .25المرجع نفسه، ص:  - 1
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 13:رقم احملاضرة

 عند العرب:العصور األدبية 

كانت احلضارة العربية شفاهية تتناقل أخبارها وسّيها وأايمها وآداهبا وما أثر  عنهم من غابر األزمان 

عن طريق الرواية والسماع، ورغم وجود نقوش على احلجارة ومقابر امللوك وعسب النخل، جندها 

القدمية، أما ما وصل إلينا  قليلة ال ميكن أن تقدم لنا صورة واضحة عن اتريخ كامل للحياة العربية

، قّسمها املؤرخون إىل ثال  ألف وستمائة سنةأزيد من ىل زمن ال يبعد عن إمن نصوص فهو يعود 

 مراحل:

 العصر اجلاهلي، حىت أواخر العصر األموي.ن األدب القدمي من أول ما وصلنا م -

 التاسع عشر.األدب احملد ، ويبدأ من هناية الدولة األموية حىت بداايت القرن  -

 األدب احلديث و حيدد من أوائل القرن التاسع عشر حىت يومنا هذا. -

ىل إعادة إهذا التقسيم مراحله خمتلة من حيث التصنيف إذ جند مراحل طويلة وأخرى قصّية وحيتاج 

 توضيح، وما يساعد على إعادة ضبطه هو ربط التأريخ أبحدا  سياسية ابرزة غّّيت وأثرت يف

، وابلتايل سيكون هلا أثرها على النصوص األدبية، وقد أمجع أغلب مؤرخي األدب اجملتمع العريب

 على هذا التقسيم، وهو:
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 : يشمل آداب ما قبل ظهور اإلسالمالعصر اجلاهلي -

 : من ظهور اإلسالم غلى هناية احلكم الراشدي.صدر اإلسالم -

 : يستمر حىت بداية احلكم العباسي.العصر األموي -

: يقسم إىل العصر العباسي األول والعصر العباسي الثاين وهناك من يقسمه العصر العباسي -

 ىل ثال .إ

 : عصر الضعف والتقليد.عصر املماليك -

 : يشمل أدب النهضة حىت االدب املعاصر.العصر احلديث -
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 :11 احملاضرة رقم

  :مدخل إىل األدب اجلاهلي -0

: قبل أن نفّصل يف اتريخ اآلداب العربية، البد من وقفة سريعة عند البيئة اليت عاش فيها العرب متهيد

شبه اجلزيرة العربية يف بيئة صحراوية ومناخ جاف، تسوده متوقعا ومناخا وعرقا؛ سكن العرب يف 

مناطق أمهها: ح اليت قد تشتد فتسمى ابلسَّموم، أو تتسم ابخلفة وتسمى ابلصَّبا، وتنقسم إىل ايالر 

 احلجاز ويشتهر مبدائن عديدة كمكة والطائف ويثرب، واليمن، وجند وهتامة، واليمامة.

يف ترحاله على اإلبل واخليل، ويف مزروعاته على النخل، أهم احليواانت اليت انتشرت العريب اعتمد  

 .1يف بواديها البقر واحلمر الوحشية، األسود والذائب، الّنعام

العرب من الشعوب السامية، وقد طمست معامل اترخيهم، ومل يتبّق من آاثرهم إاّل  إنّ  أصل العرب:

ة أقسام: عرب ابئدة كعاد نقوش يف اليمن تعود إىل القرن التاسع ق.م، وينقسم العرب إىل ثالث

وإىل عرب عاربة هم القحطانيون اليمانيون، وعرب مستعربة هم العداننيون الذين يقطنون يف ومثود، 

 ل.شماال

أو معارف، بل اقتصروا على استعمال بعض مبادئ هذه العلوم  مل يعرف العرب علوما دايانهتم:

ملساعدهتم يف حياهتم كالتداوي ابألعشاب والفراسة والقيافة والعرافة، أما عن دايانهتم فهي خمتلفة 

                                                
 .11، ص: 1953، د.ب، 12حنّا الفاخوري، تاريخ األدب العربي، ط: - 1
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ابختالف سكاهنا فقد انتشرت عبادة األصنام، واليهودية والنصرانية.، ساد بينهم النظام القبلي 

 فوا ابلتعصب القبلي، ونصرة املظلوم واجلود.ولكل قبيلة شيخها وعر 

اللغات السامية، وتنقسم إىل فرعني لغة  مناللغة العربية  تنحدر: أصل العربية وتطّورها

أقرب واثقا بلغة أهل احلبشة  ؛ كانت لغة اجلنوب)املضرية( ولغة الشمال )احلمّيية(اجلنوب

ني العربية والنبطية، وكان االختالف بني اللغتني ادية، أّما لغة أهل احلجاز فهي أقرب إىل اللغتكواأل

اجلنوبية والشمالية واضحا من حيث التصاريف واالشتقاقات، حىت قال أبو عمرو بن 

لكّن انتقال بعض القبائل من اجلنوب م(: "ليست لغة محّي بلغتنا وال عربيتهم بعربيتنا"، 881العالء)

توزعت يف مشال اجلزيرة ابحلجاز قبل امليالد، عرب قوافل التجارة فتّم التمازج بني  وانتشارها؛ حيث

القحطانيني والعداننيني، وهبذا مّت التقارب بني اللغتني احلمّيية واملضرية وتغّلبت املضرية العداننية بعد 

قيس اليت تبدل العني ؛ فكان فيها  عنعنة متيم و  اهنيار دولة اجلنوب، واختلفت هلجات القبائل العربية

وكشكشة مضر  مهزة، وغمغمة قضاعة فال تكاد متيز الكالم بسبب تداخل احلروف أثناء النطق،

وربيعة حيث تضاف الشني إىل آخر الكلمات، أو الكسكسة اليت تضاف فيها السني يف األخّي 

يف قبيلة هذيل وفيها حتول احلاء عينا وانتشرت وهو ما عرفت به قبائل هوازن ووائل، والفحفحة 

 وغّيها من اإلبداالت.

: رغم انتشار اللهجات العربية واختالفها، لكن العرب استطاعوا أن يتوحدوا حول العربية الفصحى

لغة فصيحة، لغة شعر وخطابة، ومل تكن هذه اللغة إال هلجة قريش، اليت اختّيت بسبب موقعها 
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ورغم تشكيك عدد من املستشرقني حول سيادة ، املناسب للمبادالت التجارية وحىت للمنابر األدبية

قريش اللغوية مثل نولدكه وانلينو، وكذلك هارمتان وغولرز وكذلك بروكلمان وبالشّي، وهو رأي 

بن فارس نقال عن إمساعيل بن عبيد هللا:" أمجع علماؤان بكالم افه علماء اللغة القدامى؛ يقول لخا

وأايمهم وحماهّلم أّن قريشا أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة، العرب والرواة ألشعارهم والعلماء بلغاهتم 

هم من مجيع العرب واصطفاهم وذلك أّن هللا جّل ثناؤه اختارهم من مجيع العرب واصطفاهم واختار 

واختار منهم نيب الرمحة حممدا صّلى هللا عليه وسلم...وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاهتا ورقة 

ود من العرب ختّّيوا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاهتم وأصفى كالمهم، ألسنتها إذا أتتهم الوف

فاجتمع ما ختّّيوا من تلك اللغات إىل حنائزهم وسالئقهم اليت طبعوا عليها، فصاروا بذلك أفصح 

العرب، أال ترى أّنك ال جتد يف كالمهم عنعنة متيم وال عجرفية قيس وال كشكشة أسد وال كسكسة 

يراه ابن خلدون الذي يرى يف لغة قريش:" أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدها ، وهو ما "1ربيعة

كانت تجاري والديين وحىت األديب، و ، وهذا يرجع إىل نفوذها ال"2عن بالد العجم من مجيع جهاهتم

أسواقها حمجا يستقبل قوافل العرب من سائر املناطق، حيث خيتلفون إليها ويلتقون فيها يف شؤون 

 والعبادة واألدب. التجارة

تنتشر األسواق يف خمتلف أحناء اجلزيرة العربية " كان العرب خيتلفون إليها يف أوقات : أسواق العرب

معّينة لشؤون جتارية وقضائية وأدبية ونس بية..فيعاجلون فيها مفاداة األسرى واخلصومات، وينصرفون 

والكرم والفصاحة واجلمال والشجاعة، كما إىل املفاخرة واملنافرة ابلشعر واخلطب يف احلب والنسب 
                                                

 .23ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص:  - 1
 .419من القسم السادس، ص:  2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، الفصل  - 2
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ينصرفون إىل مسابقات اخليول وإقامة األلعاب وتبادل عروض التجارة وغّي ذلك، فكانت تلك 

 ."1األسواق أشبه مبعارض عاّمة يفد إليها الناس من خمتلف أحناء اجلزيرة

فيها  سوضواحيها يتنافّنة، كلها يف مكة من أشهر هذه األسواق سوق عكاظ وذو اجملاز، وجم

قى فيها اخلطب أبحسن العبارات، ولعل هذه األسواق أحد أهم الشعراء لتقدمي أرقى القصائد وتل

األسباب لتوحيد العرب حول لغة جامعة مشرتكة غّلبت فيها هلجة قريش على بقية اللهجات 

ق يف العراق أو الشام أو فكانت أسواقها أسواقا جتارية وكذلك أدبية وهو ما مل يذكر عن بقية األسوا

، فما قبلوه كان يف جنوب اجلزيرة؛ وقد ذكر الرواة أّن العرب:" كانت تعرض أشعارها على قريش

وه منها كان مردودا، فقدم عليهم علقمة بن عبدة التميمي، فأنشدهم قصيدته: هل ما مقبوال، وماردّ 

ليهم العام املقبل فأنشدهم قصيدته: علمت وما استودعت مكتوم، فقالوا: هذا مسط العرب، مثّ عاد إ

 ."2طحابك قلب  يف احلسان طروب، فقالوا : هااتن مسطا الدهر

مل تكن الكتابة منتشرة يف البيئة العربية، إذ اعتمدوا يف حفظ تراثهم على  نشأة األدب العريب:

املروايت واحلكي عرب التناقل ابأللسن واحلفظ يف الصدور، ورغم وجود كتاابت على احلجارة وعلى 

عسب النخل وجريدها، لكنها متفرقة واندرة وال متثل إال جزءا يسرا جدا من ترا  عرف أبنه 

لآلداب اليت حفظت يف العصور الغابرة يف كل احلضارة جتمع على أسبقية الشعر  شفاهي، وامللفت

على النثر األديب، هذا ما أثر عن السومّييني يف ملحمة غلغامامش، واليواننيني يف ملحميت اإللياذة 

                                                
 .23حنا الفاخوري، تاريخ األدب العربي، ص:  - 1
 .21/112أغاني،  - 2
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واألوديسا وغّيها من املالحم، وكذلك األمر ابلنسبة لألدب العريب، الذي احتفظ فيه بقصائد لكثّي 

أول كالم نطق به اإلنسان هو الشعر، بل معناه أّن من الشعراء اجلاهليني؛ و" وليس معىن ذلك أّن 

أقدم األاثر اليت خّلفها اإلنسان هي الشعر. ومن أسباب ذلك أّن األدب املنثور يتطّلب معرفة 

 يسهل نقل النثر ابلكتابة، والكتابة اخرتاع متأخر يف اتريخ كّل أّمة، وأما الشعر فينقل ابلرواية وال

ابلرواية، كما ال ميكن االعتماد على النثر املروي لسهولة التحريف فيه، مث إن النثر الفين هو لغة 

العقل أما الشعر فلغة الوجدان، واإلنسان يشعر بوجدانه قبل أن يفكر بعقله، لذلك مل يظهر النثر 

 ."1ي العقليالفين إال بعد أن أخذت اجلماعات حبّظ قليل أو كثّي من الرق

وهبذا فرواية الشعر اجلاهلي كانت مساعا ال تقيد خبط وقلم، وقد ورد على ألسنة الشعراء أنفسهم هذا 

 :2العرف فيقول املسيَّب بن عل س

 فألهديّن مع الرايح قصيدة         مين مغلغلة إىل القعقاع

 ترِد املياه فما تزال غريبة          يف القوم بني متّثل ومساع

 

 

 

                                                
 .47الفاخوري، تاريخ األدب العربي، ص:حنا  - 1
 .62المفّضل الضبي، المفّضليات، ص: - 2
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 11:رقم رةاحملاض

 قضااي يف األدب اجلاهلي:

 الرواية والتدوين:

درجت قبائل العرب على حفظ هذا اإلر  الشعري عرب سلسلة من الرواة" يف طبقات أو حلقات، 

وكل حلقة أتخذ عن سابقتها وتسلم غلى الحقتها...فقالوا إّن األعشى كان راوية خلاله املسّيب بن 

ا إّن أاب ذؤيب اهلذيل كان راوية لساعدة بن جؤية اهلذيل...وعلى هذا علس، وكان أيخذ منه، وقالو 

القياس توجد وشائج واضحة بني شعراء قيس بن ثعلبة، فطرفة يروي للمرقش األصغر عمه وأيخذ 

عنه، ويروي هذا عن عّمه املرقش األكرب وحيتذي على شعره، وأيضا فإّن طرفة كان يروي عن خاله 

يف أخواله من بين يشكر. وقد ال تكون القبيلة الواصلة، فقد جيمع بني الشعراء املتلّمس الذي ر يبِّ 

سلوك يف احلياة كالصعاليك أو الفرسان فّيوي بعضهم لبعض، وأيخذ بعضهم عن بعض، على حنو 

، وأشار األصفهاين إىل "1ما نالحظ عند أتّبط شرا والشنفرى أو عند أيب دؤاد اإلايدي وزيد اخليل

الرواة اليت تبدأ من العصر اجلاهلي وتنتهي مع هناايت العصر األموي، حيث بدأها أبوس سلسلة من 

بن حجر التميمي، فعنه أخذ الشعر ورواه حىت أجاد نظمه زهّي بن أيب سلمى املزين، وكان له 

                                                
 .143، ص: 11شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ج: - 1
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ثْ ر م الع ذري، وعن هدبة أ خذ راويتان كعب ابنه واحلطيئة، وعن احلطيئة تلّقن الشعر ورواه هدبة بن خ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .1مجيل صاحب بثينة، وعن مجيل أخذ كثّيِّ عزّة

وابلتايل حفظ الشعر اجلاهلي عن طريق الرواية الشفوية والسماع والتلقني، إذ داب كل شاعر أن 

غرابء الذين مجعتهم روابط يكون له راوية يالزمه، قد يكون من أسرته أو واحدا من قبيلته وحىت من ال

 حب الشعر

: مل جيتمع رأي املؤرخني واللغويني حول معرفة العرب القدامى للكتابة، قضية التدوين واالنتحال

ومع وجود آاثر دينية وقانونية على احلجارة منذ مايزيد على ألف عام، لكن مل تصل لنا آاثر أدبية 

فاآلاثر قليلة جدا، حيث وجدت بعض احلجارة مدونة أما يف الشمال يف أراضي جند واحلجاز، 

املنقوشة ابلثمودية واللحيانية، وبعض النقوش الصفوية جبوار دمشق، وأشهر اآلاثر املوجودة هو نقش 

م على 326النمارة الذي وجد  على مقربة من بالد الشام؛ حيث نصب حجر تذكاري يعود لعام 

أما يف العصر ، 2تب خبط مشتق من اآلراميقرب امرئ القيس بن عمرو اللخمي يف النمارة، ك

اجلاهلي الذي سبق اإلسالم بقرن ونصف، وجدت بعض النقوش، وحىت األبيات الشعرية اليت تشّبه 

 :3األطالل ابلكتابة مع ذكر القلم، يقول املرّقش األكرب

 الدار قفر والرسوم كما                      رّقش يف ظهر األدمي قلم

 
                                                

 .3/91األغاني،  - 1
 .61، ص: 11كارل بروكلمان، تاريخ األدب العربي، ج: - 2
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 مستهل قصيدته: ويقول لبيد يف

 عفت الداير فمحلها ومقامها                    مِبىن أتبّد غ ْوهل ا فرجامها

 فمدافع الّراين عّري رمسها                         خلقا كما ضمن الو ِحيُّ ِسالمها

ّد متوهنا أقالمها  وجال السيوف عن الطلول كأهّنا                  ز ب  ر  جتِ 

الكتابة وأدواهتا لكن مل يؤثر عن العرب تدوينهم لقصائدهم، أو آداهبم ككل، ومل تتخذ ورغم ذكر 

الكتابة وسيلة للتقييد وتسجيل الكتاابت إال مع ظهور اإلسالم وحركة مجع القرآن الكرمي ليتحول 

ان ، وما قيل عن كتابة املعّلقات على جدر العرب إىل تدوين تراثهم بشكل رمسي أواخر العصر األموي

الكعبة فاكد عدد غّي قليل من املؤرخني أهنا حمض أساطّي، حاول من خالهلا بعض املتأخرين تفسّي  

كلمة معّلقات؛ وقد ورد يف العقد الفريد أّن العرب أولعوا ابلشعر وأفردوه مبكانة عالية لدرجة أن" 

اطي املدرجة وعّلقتها عمدت إىل سبع قصائد ختّّيهتا من الشعر القدمي، فكتبتها مباء الذهب يف القب

يف أستار الكعبة، فمنه يقال: مذهبة امرئ القيس ومذهبة زهّي...واملذهبات السبع، وقد يقال هلا 

وهو مانفاه اجلاحظ مون كلمة "املعّلقات معناها املقّلدات واملسّمطات؛ حيث كانوا "1املعلقات

 ."2ايسّمون فعال قصائدهم الطويلة اجليدة هبذين االمسني وما يشبههم

تبدأ قضية الشك يف الشعر اجلاهلي من إنكار استعمال الكتابة يف مشال اجلزيرة : قضية االنتحال

العربية قبل اإلسالم متاما وهو أمر ذهب إليه كا من مرجليو  وطه حسني بعده؛ مما وّجه إىل الشك 
                                                

 .119، ص: 16ف والترجمة، ج:العقد الفريد: لجنة التألي - 1
 .9، ص: 12الجاحظ، البيان والتبيين،ج: - 2
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ومن  .1ألمسائهمشعار املروية للشعراء اجلاهليني كوهنا مصنوعة عليهم ومنحولة يف مجيع األ

د، وكذلك موير ابسيه ار القضية األملاين نولدكه، مث آلو املستشرقني الذين سبقوا إىل طرح هذه 

كان أكرب املشّككني ابأصول الشعر اجلاهلي؛ حيث نفى أن تكون وبروكلمان، لكن مرجليو   

الرواية الشفوية هي اليت حفظته، وأنّه ن ِظم يف مرحلة اتلية بعد ظهور اإلسالم من قبل محاد الراوية 

وخلف األمحر وجّناد، زاعما وجود ألفاظ التوحيد واملصطلحات اإلسالمية كالتوحيد ويوم القيامة 

صفات هللا، ولو كان الشعر صحيحا ملّثل مجيع هلجات العرب، ويقّدم دليال  ويوم احلساب وبعض

يتعّلق ابلنقوش اليمانية القدمية حتتوي على آاثر قانونية وأخرى دينية مع غياب الكتاابت الفنية، آخر 

لكن عددا غّي قليل من املستشرقني تصّدوا له ابلرد والتفنيد فقد خطّأ بروكلمان مزاعم مرجليو  

افة إىل برونلش واليل، وممن أتثّر آبراء املستشرقني طه حسني يف كتابه يف الشعر اجلاهلي الصادر إض

، حيث طّبق منهج الشك الديكاريت لدحض املسّلمات اليت ألفها العقل العريب حول 0128سنة 

أغلب روعة وكمال وأصالة الشعلر اجلاهلي، الذي أقر طه حسني يزيف غالبيته إن مل يكن كله، وأن 

إّن القصائد اجلاهلية ليست ألصحاهبا وإن أثر له شيء من الشعر فهو أبيات قليلة جدا، يقول:"

الكثرة املطلقة مما نسميه أداب جاهليا ليست من اجلاهلية يف شيء، وإمنا هي منتحلة بعد ظهور 

اجلاهليني، وأكاد ال اإلسالم، فهي إسالمية متّثل حياة املسلمني وميوهلم وأهوائهم أكثر مما متّثل حياة 

أشّك يف أن ما بقي من األدب اجلاهلي الصحيح قليل جدا، ال ميثل شيئا وال يدّل على شيء، وال 

، وفّضل طه "2ينبغي االعتماد عليه يف استخراج الصورة األدبية الصحيحة هلذا العصر اجلاهلي

                                                
 العودة إلى كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، وكتاب دافيد صمويل مرجليوث أصول الشعر العربي. - 1
 في الشعر الجاهلي، ص:. - 2
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يقّدم صورة أكثر دقة عن حسني االعتماد على نصوص القرآن الكرمي ملعرفة حياة اجلاهليني ألنه 

بيئتهم وأخالقهم ودايانهتم، عكس الشعر اجلاهلي الذي جاء متعّراي عن أي معاين تدل على حياة 

إىل عوامل سياسية اجلاهليني العقلية والسياسية واالجتماعية، ويرجع طه حسني أسباب وقوع النحل 

القدماء قبله، كابن سالم  ودينية وقصصية وشعوبية وكذلك عامل الرواة ، وهي أسباب ذكرها

اجلمحي، إضافة إىل زايدات أصحاب السّي كابن إسحاق وابن هشام، الذين أتثروا ابإلسرائيليال 

وأضافوا الكثّي من أخبار األمم البائدة وقصص اجلن ، واحلق أن ما أورده طه حسني مل يغفله 

لتايل فاالنتحال موجود ويف مواضع  القدامى بل وقفوا عنده وأسهبوا يف حتليله ومقارنته ومتحيصه، واب

كثّية، لكن هذا ال يعين نفي الشعر اجلاهلي ككل، ألن وجود قصائد عديدة تصف آهلتهم الوثنية 

وكذلك وصف حياهتم الصحراوية القاسية واحليوانت الوحشية كالضباع وبقر الوحش والنعام، وحىت 

الصعاليك اليت متّثل طبقة املتمردين وجود أوزان ال تستقيم مع عروض اخلليل واألخفش وقصائد 

 والكادحني يف العصر اجلاهلي، تبني وجود شعر من العصر اجلاهلي.

وقد وقف النقاد واللغويون القدماء كثّيا عند هذه القضية حبثا عن مواطن الزيف والنحل وما أضافه 

مني أمثال محاد الواضعون" وبلغ من حرصهم يف هذا الباب أن أمهل ثقاهتم كل ما روي عن املته

وخلف، وكان األصمعي خاصة هلم ابملرصاد، كما كان املفّضل الضيب من قبله، وتتابع الرواة األثبات 
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–بعدمها حيققون وميحصون يف الرتا ، ومن أمههم يف هذا اجلانب ابن سالم، فقد دّون يف كتابه 

 "1كثّيا من مالحظات أهل العلم والدراية -طبقات فحول الشعراء

قام لغويو البصرة والكوفة جبمع أشعار العرب القدمية، وكان هذا اجلمع  الشعر اجلاهلي:مصادر 

لدواوين فردية وأحياان يف جمموعات شعرية لقبائل أو طبقات اجتماعية معينة مث يف منتخبات 

تلف وخمتارات، ويعّد محّاد الراوية ممن قام جبمع هذه القصائد وقد مساها ابلّسموط أو املعّلقات، واخ

ها سبعا والبعض ستاوهناك من قال أبهنا عشرة والقصائد املتفق ها فمنهم من عدّ دالعلماء حول عد

عليها هي: معلقات امرئ القيس، وطرفة، وزهّي، ولبيد، وعمرو بن كلثوم، أما السادسة والسابعة 

الضيب  املفّضل اأما اجملموعة الثانية هي املفّضليات لصاحبهفهي قصيداتن لعنرتة واحلار  بن حلزة، 

قصيدة  028، وحتوي منتخباته وضع مكاهنما قصيديت النابغة واألعشى الكويف أحد الرواة الثقات

شاعرا 11شاعرا منهم  80أضيف هلا أربع قصائد، واجملموعة الثالثة هي األصمعيات  حتوي 

    .2انتقى خمتارات منها ومل يروها كاملةجاهليا، ومل تكن هلا شهرة املفضليا ألنه 

أما اجملموعة الرابعة فهي مجهرة أشعار العرب أليب زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي، ال يعرف اتريخ 

ميالده او وفاته ابلضبط، لكن يرجح شوقي ضيف أنه عاش يف أواخر القرن الثالث أو بداايت القرن 

املعلقات، مث اجملمهرات، قصيدة طويلة، قسمها إىل أقسام  توزعت فيها  11الرابع، وتضم اجلمهرة 

عراء مث املنتقيات، واملذهبات، مث املشوابت، وأخّيا امللحمات، مجعت اجلمهرة بني قصائد لش
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مؤلفات الكامل البن  جاهليني وآخرين مسلمني. هذه أهم مصادر للشعر اجلاهلي، يضاف هلا

، إضافة ملؤلفات اجلاحظ  لعقد الفريد البن عبد ربه، وطبقات الشعراء البن سالم اجلمحياألثّي، وا

كاحليوان والبيان والتبيني، ومن املختصرات القّيمة معجم الشعراء للمرزابين، واملؤتلف واملختلف 

لآلمدي، ويف كتب النقد حيضر كتاب قدامة بن جعفر نقد الشعر، والصناعتني أليب هالل 

تؤرخ لشعراء العصر اجلاهلي  ومن كتب السّي واألخبار اليت العسكري والعمدة البن رشيق القّيواين.

 أليب فرج األصفهاين الذي مجع فيه الكثّي من شعراء اجلاهلية.أبسانيد موثقة كتاب األغاين 
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 :26احملاضرة رقم

 قراءة يف النشأة واخلصائص واملصادر:

ورد مصطلح اجلاهلية يف القرآن الكرمي للداللة على عرب قبل اإلسالم، وتعددت  العصر اجلاهلي:

شروحات العلماء حول معناها، فقيل هي تعبّي عن حال داينتهم اليت كثرت فيها الوثنية، وتفشي 

 اجلهل، وقيل لتفشي العداوات وسفك الدماء.

، ألن القصائد اليت وصلت إلينا  مل يعرف لنشأة الشعر العريب زمن حمّدد اتريخ الشعر اجلاهلي:

كانت مكتملة البناء، وابلتايل فقد غابت أوائله" يف جماهل التاريخ ومل نعرف منه إاّل ما كان من 

أواخر القرن اخلامس للميالد والنصف األول من القرن السادس، أي ما سبق اإلسالم بنحو قرن 

 ."1ونصف

وال يوجد ما يساعد على معرفة طفولة الشعر اجلاهلي وحقبه األوىل، وكيف مّت له تطوره حىت انتهي 

إىل هذه الصورة النوذجية اليت وصلنا هبا منذ بداايت العصر اجلاهلي، وكل الشعراء رغن اختالف 

وغ شعراء يتوزعون متوقعهم اجلغرايف يشرتكون يف البناء الفين للقصيدة اجلاهلية، وكل القبائل عرفت نب

بني قبائل قحطانية وأخرى عداننية؛ وممن ي نسب إىل القبائل القحطانية امرئ القيس الكندي، 

وعدي بن ر ْعالء الغّساين، واحلار  بن وعلة اجلرمي القضاعي، ومالك بن حرمي اهلمذاين، وعبد 

ذحجي، 
 
أما ما ينسبون إىل يغو  احلار  النجراين، والشنفرى األزدي، وعمرو بن معد يكرب امل

                                                
 .56ب العربي، ص:حنا الفاخوري، تاريخ األد- 1
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األوس واخلزرج القحطانيني يف املدينة، وقد جرى الشعر على ألسنتهم على اختالف جنسهم 

وعّد ابن سالم يف طبقاته أربعني من فحوهلم وفحول املخضرمني، وقد جعلهم يف ومكانتهم وسنهم؛ 

أضاف تسعة  عشر طبقات وجعل يف كل طبقة أربعة، وأضاف إليهم أربعة من أصحاب املراثي كما

يف مكة ومخسني يف املدينة ومخسة يف الطائف وثالثة يف البحرين وعّد لليهود مثانية، كان فيهم 

 البدوي واحلضري واليمين واملضري.

وابن سالم يركز هنا على أشهر الشعراء، إذ أن كثّيا منهم غّيبوا وسقطوا من الذاكرة ومل يعرف هلم 

قليل من املؤرخني والنقاد القدامي كاآلمدي واملرزابين وابن سّية أو اسم، هذا ما أكده عدد غّي 

 وغّيهم. 1قتيبة

 متيز الشعر اجلاهلي بسمات عديدة أمهها: خصائص الشعر اجلاهلي:

؛ فقد وصل إلينا يف مل يعرف كيف تكّون الشعر العريب يف أطواره األوىل أوزان الشعر العريب:1-

تلميحات بعض األبيات اجلاهلية األوىل، كقول امرئ صورة مكتملة مل يعرف غّي أثرهم إال يف 

 القيس:

 عوجا على الطلل احمليل ألنّنا         نبكي الداير كما بكى ابن خ ذام
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ويشّي بيت امرئ القيس إىل أّن ابن خذام قد يكون أول من بكى واستبكى رغم، جهل املؤرخني 

فرضيات متعددة ومتضاربة؛ فربوكلمان لشخصيته وحياته، أما عن بداايت تشكل القصيد العريب فال

 مثال يذهب إىل أّن 

أن أقدم القوالب الفنية العربية هو السجع، أي النثر املقّفى  واأمجعقد غّي قليل من املؤرخني  اعدد

انية ليمارمتان وغولدزيهر أّن النقوش ااجملّرد من الوزن، ويفرتض عدد من املستشرقني كربوكلمان وها

يف استعمال القافية، بشكل تقفية، وهذا راجع الستعماهلا يف األغاين الكنسية تدل على اجتاهات 

ألن السجع هو قالب ارتضاه العرافون والكهنة يف أقواهلم، وقد بقي موجودا حىت عصر ، 1بلغة اجلعز

بين أمية، لينتقل السجع إىل أسهل احبور ويرتقى إىل حبر الرجز املكّون من تكرار سببني ووتد، وهو 

 .  ن يسهل معه ارجتال القصائد، ومنه قد يكون بناء حبور العروضوز 

ورفض بروكلمان فرضية نشأة الوزن الشعري انطالقا من حداء اإلبل أي صوت حوافرها أثناء السّي،  

وحىت فرضية بناء العروض العريب على أساس العروض اليوانين املكون من تفعيالت ثالثة، وهبذا 

أة مستقلة، وتغلب البحور الطويلة يف شعر احلماسة، أوهلا حبر الطويل مث فالعروض العريب نشأ نش

الكامل والوافر والبسيط، مع قصائد قليلة استعمل فيها املديد واملتقارب والسريع واخلفيف، وقد 

كبعض قصائد املرقش   وجدت بعض القصائد اليت خرجت عن العروض الذي أنشأه الفراهيدي

                                                
 اللغة الجعزية: هي اللغة الفصحى القديمة للحبشة. - 1
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مى بن ربيعة، ورمبا هي مالمح بسيطة ألحد مراحل تكوين الشعر األكرب، وامرئ القيس وسل

  .1العريب

عرفت احلضارات القدمية أشكاال صنوفا من الشعر كالشعر  الشعر اجلاهلي شعر غنائي:-2

امللحمي والقصصي والتعليمي والغنائي، وإن كانت امللحمة أشهرها على اإلطالق؛ حيث شّكلت 

أرقى األنواع األدبية وأول هذه املالحم ملحمة غلغامش ابلعراق، واإلليادة واألوديسا يف اليوانن، 

ا الفارسية، أنواع من املالحم تشرتك يف خاصية املوضوعية اليت تظهر واإلنيادة الرومانية والشاهنام

الشاعر كناقل لقصة بطل أسطوري يفصل عواطفه ويسرد قصة احلب واحلرب عرب جمموعة أحدا  

اترخيية تتعّدد شخصياهتا وتتطور وقائعها دون أن تظهر عاطفته أو ذاتيته، ومل يعرف العرب هذه 

 .تند مجيعها على املوضوعية األنواع الشعرية، اليت تس

" ينظم فيه الشاعر طائفة من املعارف على حنو ما نعرف عند هزيود الشاعر فالشعر التعليمي 

اليوانين وقصيدته)األعمال واألايم( اليت يصور فيها فصول السنة واحلياة الريفية، وعند هوراس الشاعر 

الشعر ونقده..وكذلك مل يعرف اجلاهليون اليت نظمها يف قواعد  الروماين يف قصيدته)فّن الشعر(

الشعر التمثيلي الذي يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معّقد وحوار طويل بني األشخاص، 

؛ يف هذه األنواع املختلفة يصبح الشاعر ساردا موضوعيا ومؤرخا "2تتخّلله مشاهد ومناظر خمتلفة

                                                
 .54، 51د.ت(، ص:-)دار المعارف: القاهرة 15كارل  بروكلمان، تاريخ األدب العربي، تر: عبد الحليم النجار، ط:- 1
 .139شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ص:  - 2
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، يف قالب ل هو إما يؤرخ أو يعّلم أو يقصلوقائع حدثت يف عصره، فهو ال يعرب عن جتربته اخلاصة ب

 .موضوعي وعرب وزن شعري واحد يف األغلب

أما الضرب الذي عرفه الشعراء العرب يف بداايت جتربتهم الشعرية اليت وصلت إلينا فهو الشعر  

الغنائي، وهو عبارة عن " منظومات قصّيو قلما جتاوزت املئة بيت، وهو شعر ذايت ميّثل صاحبه 

الّراثء، وأهواءه...وقد وجد من قدمي عند اليوانن، إذ عرفوا املدح واهلجاء والغزل ووصف الطبيعة و 

أي  (Lyric( ومن مثة مّسوها )Lyreوكان يصحب عندهم آبلة موسيقية يعزف عليها تسّمى)لّي

 غنائي.

وإذن فنحن ال نبعد حني نزعم أّن الشعر اجلاهلي مجيعه غنائي، إذ مياثل الشعر الغنائي الغريب من 

 يتحمس الشاعر حيث إنّه ذايت يصّور نفسية الفرد وما خيتلجه من عواطف وأحاسيس، سواء حني

ويفخر أو حني ميدح ويهجو أو حني يتغّزل أو يرثي أو حني يعاتب، أو حني يصف أّي شيء مما 

، وليس هذا فحسب، فهو مياثل األصول اليواننية للشعر الغنائي الغريب من ينبت حوله يف جزيرته

األصفهاين أّن بعضا وذكر "1حيث إنه كان يغىّن غناء، ويظهر أّن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه

 .2من الشعراء قد تغىّن بشعره كالّسليك بن السُّلكة وعلقمة الفحل واألعشى

                                                
 .191نفسه، ص:  - 1
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يصّنف الشعر اجلاهلي إىل مقطوعات قصّية تنتظم يف أبيات قالئل، وقصائد مطولة  بناء القصيدة:

املطّوالت،  القصيدة اجلاهلية وفق ى املائة بيت، إال ما ندر، والبحث عن كيفية بناءأغلبها ال يتعد

 بناء تكّرر يف أغلب القصائد الطوال، ويغلب فيه التايل: اعتمادا على أشهر املعّلقات، 

 تعّد أحد أبرز مسات القصيدة اجلاهلية اليت يستفتح هبا الشاعر نظمه  :املقّدمة الطللية -أ

وجدانه مبرأى رسومهم،  وكأنه يشحن ذاته من خالل استحضار طاقة غياب احبائه؛ حيث يهيج

 .اليت أجربهتم قساوة الطبيعة على هجرها حبثا عن داير أيسر عيشا

ويفّسر ابن قتيبة يف كتابه الشعر والشعراء فيقول:" إّن مقصد القصيد إمنا ابتدأ فيها بذكر الداير  

ا والدفن واآلاثر فبكى وشكا، وخاطب الريح، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهله

ما عليه انزلة املدر، النتقاهلم من الظاعنني عنها، إذ كان انزلة العمد يف احللول والظعن على خالف 

ماء إىل ماء، وانتجاعهم الكأل، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، مث وصل ذلك ابلنسيب، فشكا 

جوه، وليستدعي شدة الوجد وأمل الفراق، وفرط الصبابة والشوق ليميل حنوه القلوب، ويصرف إليه الو 

به إصغاء األمساع إليه، ألّن التشبيب قريب من النفوس القط ابلقلوب، ملا قد جعل هللا يف تركيب 

العباد من حمبة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحد خيلو من أن يكون متعلقا منه بسبب، وضاراب 

االستماع له، عّقب إبجياب فيه بسهم، حالل أو حرام، فإذا علم أنّه استوثق من اإلصغاء إليه، و 

احلقوق، فرحل يف شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحد اهلجّي، وإنضاء الراحلة والبعّي، 

فإذاعلم أنه أوجب على صاحبه حّق الرجاء، وذمامة التأميل، وقّرر عنده ماانله من املكاره يف املسّي، 
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، كان "1ّضله على األشباه، وضّغر يف قدره اجلزيلبدأ يف املديح، فبعثه على املكافأة، وهزّه للسماع وف

الوقوف على الطلل فاحتة أساسية قبل اخلروج غلى أغراض أخرى ختتلف من شاعر إىل آخر، 

تعكس اغرتااب يعيشه الشاعر أو قلقا وجدانيا من عدم االستقرار، فغياب املقّر الدائم يغيب معه بناء 

منة، حرمان يعكسه وجود الطلل والرسم والدار واملنزل موطن تكرب فيه ذكرايت وتنشأ فيه حياة آ

 وأمساء أماكن كثّية بكاها الشاعر وبكى معها الالوطن.

 مّر بنا أّن امرئ القيس قال: 

 عوجا على الطلل القدمي لعلنا         نبكي الداير كما بكى ابن حذام

 تعّددت مطالع قصيدته:يقول امرئ القيس الذي وقيل أّن ابن حذام أول من بكى على الطلل، 

 أال عم صباحا أيها الطلل البايل      وهل يِعم ن من كان يف الع ص ر اخلايل

 وهل يِعم ن إاّل سعيد خمّلد           قليل اهلموم ما يبيت أبوجال

 وهل يِعم ن من كان أحد  عهده     ثالثني شهرا يف ثالثة أحوال

 ليها كلَّ أسحم  هطّالداير لسلمى عافيات بذي خال       أ حلَّ ع

 وحتسب سلمى ال تزال ترى طال     من الوحش أو بيضا مبيثاء حِمالل

 وحتسب سلمى ال تزال كعهدان       بوادي اخلزامى أو على رّس أوعال

                                                
 . 22-21، ص:11ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج:  - 1
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 داير سلمى يتأمل بقاايها ويبكي ذكراها، وذكرى أايم كانت فيها عامرة. ميقف الشاعر أما

 ويقول عنرتة بن شّداد:

 غادر الشعراء من مرتّدم          أم هل عرفت الدار بعد توهمهل 

هذا البيت يبنّي أن الكثّي من الشعراء سبقوا إىل الوقوف على الداير والرسوم يبكون آاثر أحبائهم 

ويصفون لوعة فراقهم، " واملالحظة العامة أّن هذه القصائد تبدأ ابلوقوف على داير احلبيبات بعد 

هلا حينا، والبكاء عليها أحياان، ووصل ذلك ابحلنني إىل صواحبها، واستعراض رحيلهن، والدعاء 

شيء من ذكرايت الشاعر عنهن أو عالقته هبن، ومبثل هذا يبدأ معظم اجلاهليني قصائدهم مسرفني 

ىل إ، فهناك من ينتقل إىل وصف انقته، وهناك من ينتقل "1، مث يفرتقون وفق مشارهبمأو مقتصدين

 دح، وغّيها من األغراض اليت تعّددت موضوعاهتا يف الشعر اجلاهلي.الفخر أو امل

كما فعل زهّي بن أيب ومل خيرج عن هذا النظام العام للقصيد إال القليل مّمن مل يقف على الطلل،  

 سلمى يف قصيدته اليت ميدح فيها حصن بن حذيفة الفزاري يقول:

 أفراس  الّصبا ورواحلهصحا القلب عن سلمى وأقصر ابطله        وعّري 

 قول:حيث  عمرو بن كلثومبدأ قصيدته ابلغزل ومل يقف ابكيا الطلل وأصحابه، وكذلك فعل  

 أال هيّب بصحنك فاصبحينا           وال تبقي مخور األندرينا

                                                
 .132سعد إسماعيل شلبي، األصول الفنية للشعر الجاهلي، ص:  - 1
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 وكأس قد شربت ببعلبك              وأخرى يف دمشق وقاصرينا

 لّدن تبتذل السنيناعقارا عقرت من عهد نوح            ببطن ا

 مشعشعة كأّن احلص فيها إذا         ما املاء خالطها املاء سخينا

 مل يقف الشاعر على الطلل، إمنا اختار أن يتغىّن ابخلمر وقد خالف بذلك بقية الشعراء.

 ، مقّدمة امرئ القيس، فيقول:ومن أشهر املطالع الطللية

 اللوى بني الّدخول فحوملقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل       بسقط 

وقد عّده النقاد القدامى من أمجل املطالع؛ ألنه وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وذكر احلبيب 

. وقد فّسر النقاد القدامى سبب ابتداء القصيدة اجلاهلية ابلبكاء على 1واملنزل يف مصرااع واحد

موضع إىل آخر، فذلك أول ما تبدا الرسوم والداير كوهنم" كانوا قدميا أصحاب خيام ينتقلون من 

أشعارهم بذكر الداير، فتلك دايرهم، وليست كابنية احلاضرة، فال معىن لذكر احلضري الداير إال 

جمازا، ألن احلاضرة ال تسفعها الرايح، وال ميحوها املطر، إال أن يكون ذلك بعد زمان طويل ال ميكن 

 ت ابختتالف مطالع األبيات، يقول زهّي:وتعددت أمساء احملبواب".2أن يعيشه أحد من اجليل

 3ا ِمْن أ ّم أوىف دمنة مل ت ك لَّم         حبومانة الدرّاج فاملتلثّم

 
                                                

 .213، ص: 11ابن قتيبة، العمدة، ج: - 1
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 يقول طرفة:   

 1تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد           خلولة أطالل بربقة ثهمد

 ر وأصحاهبا.وهبذا فالبناء العام للقصيدة اجلاهلية يتشّكل من استهالل بكائي على الداي

بعد أن ينتهي الشاعر من بكائيته الطللية اليت يعرض فيها وصف الراحلة ورحالت الصحاري: -2

حنينه إىل أحبائه، ينتقل إىل وصف راحلته من انقة أو فرس، وكأّن الشاعر يتسلسل يف وصف 

والرتحال حبثا عن معاانته، حيث تلعب قساوة الطبيعة دورا كبّيا يف قراراته اليت تضطرّه إىل التنقل 

املاء والكأل، رحالت طويلة ال جناة فيها إال ابمتطاء راحلته واألنس هبا فيتغىن هبا ويصفها ويصف 

 أسفاره.

 يقول احلار  بن حلزة اليشكري:

 غّي أين قد أستعني على اهلّم     إذا خّف ابلثوى النجاء

 بزفوف كأهنا هقلة     أم        رائل دوية سقفاء

 كيف يصرف مهومه ابمتطاء انقته فيقول:  ويصف طرفة

 وإيّن ألمضي اهلّم عند احتضاره         بعوجاء مرقال تروح وتغتدي

، كانت الناقة موطنا للشاعر يتقّوى هبا كانت الناقة وسيلة لنسيان اهلم وتصريف مشاق احلياة

فا دقيقا يشمل ويتصرّب هبا، وكذلك فعل طرفة الذي أحبها حبا يوازي حب احملبوبة ووصفها وص

 دقائق أعضائها، يقول:
                                                

 .52لسبع: ص:المعلّقات ا - 1



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 33 

 هلا فخذان أكمل النحض فيهما      كأهنما اباب منيف ممّرد

 وطي حمال كاحلين خلوفه             وأجرنة لّزت بدأي منّضد

اعتىن الشاعر اجلاهلي مبطالع قصيدته، وكذلك فعل مع خامتتها؛ إذ هي آخر ما يسمع  اخلامتة:

 قى املعىن يف الذهن ويرتسم أتثّي ووقع يف النفس كبّي.السامع ويقرأ القارئ، فيب

 ويغلب على هناايت قصائدهم احلكم أو الفخر، وكأنه يقدم ملنشده خالصة جتربته، يقول طرفة:

 ستبدي لك األايم ما كنت جاهال        وأيتيك ابألخبار من مل تزّود

 له وقت موعدوأيتيك ابألخبار من مل تبع له            بتاات ومل تضرب 

 أما الشنفرى فيفتخر بنفسه قائال:

 وإيّن حللو إن أريد حالويت          ومّر إذا نفس العزوف أمّرت

 أيّب ملا آىب قريب مقادثي           إىل كل نفس تنتحي يف مسّريت

 يصف نفسه مبحاسن الصفات كالقوة واألنفة، والكربايء .

إّن القصيدة اجلاهلية ميدان خصب للتصوير؛ والصورة بشكل عام هي آداة  التصوير واخليال:

الشاعر لنقل جتربته ووصف أحاسيسه و" ما التجربة الشعرية كلها إال صورة كبّية ذات أجزاء، هي 

بدورها صور جزئية تقوم من الصورة الكلية مقام احلواد  اجلزئية من احلد  األساسي يف املسرحية 
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الصورة جزء من التجربة وجيب أن تتآزر مع األجزاء األخرى يف نقل التجربة نقال والقصة، وإذن ف

 ."2، إّن " الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حىت اليوم"1صادقا فنيا وواقعيا

 متّتع الشاعر اجلاهلي مبخّيلة فّذة صّورت طبيعة حياته وبيئته وأفكاره ومعتقداته، لقد  

وقد عرّب عن تساؤالته ومهومه وحنينه، لذلك حرص أن يكون تصويره صادقا حقيقيا يف رصد جتربته 

حيث تكثر املشاهد احلسية واألوصاف املادية، اليت حرصوا على انقال ملآثر وأايم وأجماد قبيلته، 

 تقدميها يف لون درج على التكرار يف أغلب قصائدهم وهو التشبيه.

شعرهم أن جيعلوان نبصر الشيء املوصوف وذلك بواسطة هذه األدوات فامرؤ " إهّنم حياولون يف 

 القيس حني يبدأ وصفه للعاصفة املمطرة يف معلقته يقول

 أصاح ترى برقا أريك وميضه        كلمع اليدين يف حيب مكّلل

ال يستغل التشبيه ويصرح بغرضه الفين جبالء ال جالء بعده...فهو خياطب كل من يسمع شعره قائ

أنت ) ترى(هذا الربق الذي سأحتّد  عنه وأصفه لك، مث ال يكتفي هبذا الفعل ) ترى(بل يضيف 

إليه )أريك( زايدة يف أتكيد غرضه كأنه يريد أن يقول: أنت تراه رؤية سطحية أو عادية لكين 

امعه سأريك إايه رؤية أعمق وأدق، مث ميضي يف إعطاء تشبيهات حسية متوالية حياول هبا أن جيعل س

     ."3الدقيقة الوافية ) يرى( ما يصف هذه الرؤية العميقة

                                                
 .443محمد غنيمي هالل، النقد األدبي، ص: - 1
 .231إحسان عباس، فن الشعر، ص:  - 2
 .113، ص: 11النويهي، الشعر الجاهلي، ج: - 3
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 وجنده يف موضع آخر يصف جواده فيقول:

 مكر مفر مقبل مدبر معا             كجلمود صخر حطّه السيل من علّ 

 كم ْيت يزّل اللبد عن حال متنه      كما زّلت الصفواء ابملتنّزل

 أثرن غبارا ابلكديد املرّكل مسّح إذا ما الساحبات على الوىن     

 على العقب جّياش كأّن اهتزامه        إذا جاش فيه مح ْيه على مرجل

 يطّي الغالم اخِلفُّ عن صهواته        ويلوي أبثواب العنيف املث  قَّل

 درير كخذروف الوليد أمرَّه            ت  ق لَّب كفيه خبيط مو ّصل

 وإرخاء ِسرجان وتقريب تتفل  له أيطال ظيب وساقا نعامة          

 كأّن على الكتفني منه إذا انتحى     مداك عروس أو ص راية حنظل

مجع امرؤ القيس يف هذه األبيات " كل ما ميكن أن جيمع يف الصورة املتقنة من العناصر األصلية 

صاف الالزمة جلمال املشهد، فوصف الشكل واحلركة والصوت، مستعينا ابلتشبيهات احلسية واألو 

." لقد كان الوصف شامال دقيقا يعىن بتفاصيل بصرية يستمدها من بيئته فذكر اجللمود 1اخلارجية

 والصخر، واستعان أبوصاف احليواانت الربية .

 

                                                
 .73حسين الحاج حسن، أدب العرب في عصر الجاهلية، ص:  - 1
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 ىل تصوير حركة الذابب يف طّيانه فيقول:إينعطف يصف عنرتة  إحدى احلدائق، و 

 رهمجادت عليها كّل عني ثرّة       فرتكن كّل حديقة كالدّ 

 1فرتى الذابب هبا يغين وحده     هزجا كفعل الشارب املرتنّ 

 كما وظف الشعراء االستعارة، كقول امرئ القيس:

 فقلت له ملا متّطى بصلبه       وأردف إعجازا وانء بكلكل

 ىب الوقوف.امرؤ القيس الليل ببعّي قد برك وأيشبه 

الشاعر اجلاهلي من واقعه املادي ال من  استمدها، اليت التشبيه املادي على توصيفاهتم غلبوقد 

عماق وجدانه وتصوراته الذهنية، فهو ال يعرف التغلغل يف النفس اإلنسانية وال يف أعماق األشياء أ

احلسية، وتتضح هذه النزعة يف نفس خياله وتشبيهاته فهو ينتزعها من عامله املادي، ولنرجع غلى 

س والبدر والبيضة والدمية والرمح والسيف والغمام والبقرة تشبيهاته للمرأة فهو يشبهها ابلشم

والبيضة والقطاة، ويشبه أسناهنا ابألقحوان وبناهنا ابلعنم وثغرها ابلبّلور وخدها وترائبها ابملرآة وشعرها 

وثدييها أبنف الظيب ورائحتها ابملسك وابألترجة وريقها  ابحلبال واحليات والعناقيد ووجهها ابلدينار

ابخلمر وابلعسل وعينها بعني البقرة والغزال وعجزها ابلكثيب وساقها ابلربدية. أما الرجل فيشبهه 

                                                
 .371، ص: 13الجاحظ، الحيوان، ج: - 1
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ابلبحر وابلغيث وابألسد وابلذئب وابلعقاب وابلبعّي وابلبدر والقمر وابلرمح والسيف والثور والتيس 

            .1حلية وابلكلب واحلمار وابلصخرة وابلصقر وابلفحلوالضبع وابألفعوان وا

واملرأة واخليل، واهتموا بدقائق أجزائها، أوصاف تكررت يف أبيات أغلب  وصف الشعراء الناقة

الشعراء، ألن الرتكيز على الطابع احلسي ضّيق املعىن و"جعلتهم يدورون حول معان تكاد تكون 

ناقة يقوله فيها غّيه، وما يقوله امرؤ القيس يف بكاء الداير يقوله مجيع واحدة..فما يقوله طرفة يف ال

الشعراء، واقرأ محاسية عمرو بن كلثوم فتجد الشعراء احلماسيني ال يكادون أيتون مبعىن جديد، وقل 

ذلك يف غزهلم ومدحيهم وراثئهم؛ فالشعراء يتداولون معاين واحدة وتشبيهات وأخيلة واحدة، ومن مثّ 

   "2يف اشعارهم نزعة واضحة للمحاكاة والتقليدتبدو 

 وهو ماحدا بزهّي أن يقول:

 راان نقول إال معارا                    أو معادا من لفظنا مكروراما أ

الشعر اجلاهلي بوعورة معانيه واستغالق ألفاظه وصعوبتها، ويصف طه  عرف :ساليباأللفاظ واأل

حسني هذا اإلشكال من خالل نقاشه مع صديق استهجن الفاظ القدامى فيقول:" ..أخذ ينظر 

يف األراجيز واملفّضليات ومطّوالت اجلاهليني ونقائض الفرزدق واألخطل وجرير. ولكنه مل يكد ميضي 

مامه صعاب وعقاب. مل جيد إىل تذليلها من سبيل، فألفاظ ضخمة تنبو يف هذا النظر حىت قامت أ

عنها أذنه وتستغلق معانيها عليه.فإذا حاول فهمها جلأ إىل الشروح واملعاجم فإذا هذه الشروح 

                                                
 .221-221ص:شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي،  - 1
 .221نفسه، ص: - 2
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واملعاجم مضطربة شديدة االختالط كثّية االستطراد وإذن فهمها ليس أدىن إليه وال أيسر عليه من 

، لكن املعروف أّن اغلب الشعراء كانوا ينشدون "1ذي يلتمس أتويله وتفسّيهفهم النص الشعري ال

الشعر طبعا وارجتاال مع قّلة كانت تتجه إىل الصنعة والتجويد والتنميق، إذ كان الشعر ينشد ارجتاال، 

بشكل انفعايل يصف فيه الشاعر جتربة خاصة، وابلتايل فمعاين القصائد مل تكن غريبة وال مستعصية 

 .فهم من عاصروه ألهنا من صميم واقعهم ولغتهم وأساليبهم الدارجةعن 

سباب غرابتها عنا اليوم راجع لتقادم الزمان واختالف الواقع االجتماعي والثقايف والنمط احليايت وأ 

املتساوق مع كل عصر، وهو ما يعّلله النويهي قائال:" وال نزال نّدعي أّن شعران العريب الصادق كان 

ق به جتلى لنا الكثّي من قريبا من لغة كالم احلي، وأننا إذا أحسنا االستماع إليه وأحسن قراءته والنط

التنغيمي، وإن كان يضيع علينا بطبيعة احلال كثّي من اسراره من أثر تطاول و آايت صدقه اإليقاعي 

القرون واختالف اللغة والنربة، لكن ال يزال فيه ما يشهد ابهتزاز نغمة هبزات احلياة الزاخرة، وتدفقه 

ي الصادق الذي يتصّعد من واقع التجربة بدمها احلار والتهاب أنفاسه بسخونة احلديث اآلدم

 ."2البشرية

 فيقول: يصف طرفة انقته

 ص هابّية العثنون موج دة القرا        بعيدة وْخد الرّتجل مّوارة اليد

 ج ن وح  ِدفاق ع ْندل مث أفرِغت        هلا كتفاها يف معايل مصعد

                                                
 .19طه حسين، حديث األربعاء، ص: - 1
 .735، ص: 2النويهي، الشعر الجاهلي، ج: - 2
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 ويف موضع آخر يصف القحط واجلدب فيقول:

 أمسى كأنّه         مساحيق ثرب وهي محراء حرجف وإاّن إذا ما الغيم

 وجاءت بصرّاد كأّن صقيعه         خالل البيوت واملبارك كرسف

 تبيت إماء احلي تطهي قدوران       وأيوي إلينا األشعث املتجرف

يف هذه األبيات ميكن رسم صورة حلياة اجلاهلي يف صحراء قاحلة ال مؤنس له إال الناقة، وال دفء 

 صرد الشتاء إال حطب يلتفون حوله، وبه يكرمون الضيف وينجدون عابر السبيل.من 

قساوة يف العيش تتبّدى يف خشونة األلفاظ وغرابتها عن األلفاظ اليت يستعملها احلضري الذي 

 يعيش حياة أسهل وأترف.

أما عن آلية اختيار أساليبهم يف القصائد جند أّن الشاعر اجلاهلي اهتّم ابختيار كلماته واصطفاء 

 .هباعباراته، وهو مايتبّدى يف األلقاب اليت لّقبوا 

بعدها عن " وفيما ذكرت منه ذلك على ما أردت من اختيارك أحسن الروي وأسهل األلفاظ، وأ

ذي جاء يف كتاب الشعر والشعراء يف القرن الثالث اهلجري هو التعقيد واالستكراه...وهذا اجلهد ال

فيف مبا يشّي هنم مسوا كل فرد من هذا اللشعراء قبل ذلك خبمسة قرون لدرجة أما صنعه لفيف من ال

ىل جهده يف الرقي أبلفاظ الشعر وأساليبه، وختليصه من وحشيه ومستكرهه، فامرؤ القيس بن ربيعة إ

.ملاذا؟ ألنه أّول من قّصد القصائد، وهلهل الشعر أي أرقه، ويلقب عمرو بن التغليب يلقب ابملهلهل.
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، "1مسعدة شاعر قيس ابملرقش األكرب وذلك ألنه حّسن الشعر ومجله ومنّقه كما يف بعض الرواايت

واأللقاب اليت عرف هبا عدد من الشعراء يف اجلاهلية تبنّي مبلغ اهتمامهم بصناعة الشعر ومكانته 

الفحل، والنابغة واملنّخل عرفوا أبلقاب تعكس ذلك مثل: علقمة لقبيلة وخاصة عند الفرد، فعامة يف ا

 واملثّقب.

ومثلما عرف شعر اجلاهلية ابلغرابة واملستوحش من األلفاظ، دأب صنف آخر من الشعراء على 

حىت نسبت هتذيب شعره والعناية به واالبتعاد به عن األلفاظ القبيحة، أشهرهم زهّي بن أيب سلمى 

غليه مدرسة كاملة هي مدرسة املتكسبني أو ما وصفهم به األصمعي ب" عبيد الشعر"، حيث 

 ."2يقول:"زهّي واحلطيئة وأشباههما عبيد الشعر ألهنم نّقحوه ومل يذهبوا به مذهب املطبوعني

 يقول يف مدحه هلرم بن سنان:

 طرقا قد جعل املبتغون اخلّي يف هرم       والسائلون إىل أبوابه

 من يلق يوما على عاّلته هرما       يلق السماحة والندى خلقا

 يطلب شأو امرأين قّدما حسبا      بّذا امللوك وبّذا هذه الّسوقا

 أو يسبقاه على ما كان من مهل      فمثل ما قّدما من صاحل سبقا

                                                
 .4111، ص:11، أيضا المفّضليات، ج:297، 113-111ينظر: الشعر والشعراء، ص: - 1
 .144الشعر والشعراء، ص:  - 2
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 .1يسبقه إليه أحدقال عمر بن شبه يف تقدمي هذه األبيات: ومما سبق فيه زهّي يف مدح هرم ومل 

ويقصد زهّي أّن املمدوح معذور إذا سبقه أبواه وأخذا عليه املهلة يف الشرف، ألّن مثل فعلهما وما 

قّدماه من صاحل سعيهما سبق من جارامها، ولكن زهّيا عرّب عن هذا املعىن يف لغة عذبة ولفظ نقي، 

يه قصد وليس مصادفة، ويعرب عن أرأيت اختيار األلفاظ وتكرار اسم هرم غشارة إىل أن السّي غل

املعىن الواحد أبلفاظ خمتلفة أو متحدة" مبتغون، سائلون"" يلق، يلق"" بّذا وبّذا"أو يعرب ابلطباق 

 .2املوضح للمعىن مبا يثّي يف الذهن مفارقات كامللوك والسوق

يدل على سالسة  األعشى امللّقب بصناجة العرب نسبة إىل اآللة املوسيقية ، هذا إىلوإذا انتقلنا 

 ألفاظه وسهولتها فتطرب هلا األذن وأينس هلا املنصت، يقول يف مستهل قصيدته:

 3ودّع هريرة إّن الركب مرحتل        وهل تطيق وداعا أيها الرجل

: سبق ذكر أّن الشعر العريب هو شعر غنائي، وصلنا منه قصائد رغم تسميتها اإلجياز والتكثيف

جزة وقصّية مقارنة ابلشعر امللحمي اليوانين الذي تعّدت أبياته األلف ابملطوالت، لكنها تعّد مو 

، اجلمل القصّية "بيت، لقد عرف الشاعر العريب إبجياز اللفظ وتكثيف املعاين، ومما يدل على ذلك

وحسبه البيت عن القصيدة طالت أو قصرت، وتشيع املقطوعات وجتدها يف دواوينهم أكثر مما جتد 

ورمبا غالوا يف ذلك فأتت حكمهم مركزة يف عبارات مقتضبة أو مجل خمتصرة، ومن القصائد الطوال، 

                                                
 .315، ص: 11األغاني، ج: - 1
 .66الصول الفنية للشعر الجاهلي، ص: سعد إسماعيل شلبي،  - 2
 .145ديوان األعشى، ص:  - 3
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، ونتذكر مطلع قصيدة امرئ "1هنا استحبوا أن يستقل كل بيت بنفسه ال يرتبط بسابقة أو الحقة

 القيس قفا نبك اليت أجازها النقاد ألهنا مجعت بني البكاء واالستبكاء، وذكر احلبيب واملنزل .

ن القصيدة اجلاهلية بنيت على وحدة البيت ال املوضوع؛ أىل إغلب النقاد القدامى واحملدثني أيرى 

فهي تشمل أغراضا خمتلفة ينتقل فيها الشاعر من غرض إىل آخر دون وجود رابط أو وشاج يوثق 

 .عرى النص ككل

ئهم عندهم بفضا يقول شوقي ضيف:" ما أشبه القصيدةاي خمالفا فألكن شوقي ضيف يقدم ر  

شياء متباعدة ال تتالحق فهذا الفضاء الرحب الطليق املرتامي من حوهلم يف غّي الواسع الذي يضم أ

حدود هو الذي أملى عليهم صورة قصيدهتم فتوالت املوضوعات فيها جنبا إىل جنب بدون نسق وال 

ب بعض يف نظام وال حماولة لتوجيه فكري، إمنا هي موضوعات أو أشكال متجاورة أيخذ بعضها برقا

انطالق غريب كانطالق حياة الشاعر يف الفضاء الصحراوي الواسع الذي ال يكاد يتناهى وال يكاد 

  ".2حيد، والذي ترتاءى فيه األشياء متناثرة غّي متجاورة

ئ، بل حاول تقريب املتباعد واملتناثر مل ينظر ضيف ألغراض القصيدة املختلفة بشكل منفصل جمزّ 

صحرائهم بفضاء القصيدة الذي يسع كل هذه األغراض، مما جعلها تنتثر يف أبياهتا بتشبيه رحابة 

 .  ومتواشج بشكل غّي منتظم، لكنه مرتابط ومتجاور

 

                                                
 .71، 69سعد اسماعيل شلبي، األصول الفنية للشعر الجاهلي، ص:  - 1
 .224العصر الجاهلي، شوقي ضيف، ص:  - 2
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 28احملاضرة رقم:

 موضوعات الشعر اجلاهلي: 

قّسم قدامة بن جعفر مواضيع الشعر اجلاهلي إىل ستة أقسام: املديح واهلجاء والنسيب واملراثي 

، أما أبو هالل العسكري فيقول:"وإمنا كانت أقسام الشعر يف اجلاهلية مخسة: والتشبيهوالوصف 

املديح واهلجاء والوصف والتشبيه واملراثي، حىت زاد النابغة فيها قسما سادسا هو االعتذار فأحسن 

لكن الشيء الذي أمجع عليه العلماء ، "، وقد أغفل كل منهما قسما هاما هو قسم احلماسة 1فيه

 هو أن الشعر بين على أربعة أركان: املدح واهلجاء والنسيب والراثء.

شعر يتغىّن ابلقوة والبطولة والشجاعة، معاين تشّبع هبا الشاعر العريب اجلاهلي  احلماسة والفخر:-0

بعد أن أصبحت احلروب جتارب مريرة يعيشها ويرى صور القتل والكر والفّر، فيصبح منافحا عن 

 اخرا اترة ببطوالهتم، هاجيا عدوه ممجدا للبطوالت .قبيلته بشعرا نف

 يقول السموأل بن عادايء:

 وإاّن لقوم ما نرى القتل ّسّبة       إذا ما رأته عامر وسلول

 يقرب حب املوت آجالنا لنا       وتكرهه آجاهلم فتطول

 وما مات منا سيد حتف أنفه      وال طّل حيث كان قتيل

                                                
 .91ديوان المعاني، ج:، ص:  - 1
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ال يف الشعر فهو مقبول وحممود النظم يف تعداد إالعريب،  دكان الفخر ابلنفس عيبا وغرورا عن  الفخر:

اخلصال احلسنة واألخالق العالية و الصفات احلميدة كالشجاعة والكرم والغىن والولدوغّيها، يقول 

اعرا، فإّن ابن قتيبة:" ليس ألحد من الناس أن يطري نفسه وميدحها يف غّي منافرة، إال أن يكون ش

 ، يقول حامت الطائي:"1ذلك جائز له يف الشعر غّي معيب عليه

 أما والذي ال يعلم السّر غّيه        وحيي العظام البيض وهي رميم

 لقد كنت أختار القرى طاوي احلشا       حمافظة من أن يقال لئيم

 وإين ألستحي مييين وبينها         وبني فمي داجي الظالم يهيم

 القصيدة األشهر اليت كانت مفخرة لقبيلة تغلب، قصيدة عمرو بن كلثوم، يقول فيها:ولعل 

 أاب هند فال تعجل علينا       وانظران خنربك اليقينا

  نورد الراايت بيضا         ونصدرهن محرا قد رويناأبانّ 

 وقد علم القبائل من مع ّد      إذا قب ب  أببطحها ب ِنينا

 قدران       وأاّن املهلكون إذا ابتلينا أباّن املطعمون، إذا

 ونشرب املاء إن اردان املاء صفوا     ويشرب غّيان كدرا وطينا

 إذا ما امللك سام الناس خْسفا      أبينا أن نقّر الذّل فينا

                                                
 .25، ص:11العمدة، ج: - 1
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 مألان الرّب حىت ضاق عنا          وماء البحر منلؤه سفينا

 اجلبابر ساجديناإذا بلغ الفطام لنا صيب          ختّر له 

 قصيدة تنضح عصبية وغرورا حياول الشاعر فيها إظهار قوة قومه وسؤددهم.

على املمدوح وغرباز خصاله احلميدة، بدأ كطبع جبل هو نوع من الشعر يقوم الشاعر ابلثناء  املدح:

 عليه العريب؛ إذ يرجتل قصيدة يثين فيها على مكرمة ما، أو موقف يستدعي الشكر واحلمد.

 خمالطة الشعراء للملوك وأسياد القوم، حول املدح إىل طريق للتكسب واستجالب العطااي. لكن

 يقول النابغة: 

 أمل تر أن هللا أعطاك سورة        ترى كل م ْلك دوهنا يتذبذب

 أبنك مشس وامللوك كواكب      إذا طلعت مل يبد منهن كوكب

عكس املدح، يعمد الشاعر فيه إىل إظهار مثالب املهجو وإبراز كل مساوئه اجلسدية  اهلجاء:

 واخللقية تعبّيا عن كره أو غضب أو سخط، استعمل سالحا يف احلروب واملنافرات بني القبائل.

 يب سلمى يف آل حصن:يقول زهّي بن أ

 وما أدري وسوف أخال أدري       أقوم آل حصن / نساء؟

 ء خمّبآت             فحّق لكل حمّصنة هداءفإن تك النسا
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وهو هجاء عفيف يرتّفع عن الفحش، الذي يكثر يف هذا الضرب من الشعر، يقول أوس بن مغراء 

 يف هجاء بين عامر، جماهرا ابلسب والفحش:

 فلست بعاف عن شتيمة عامر          وال حابسي عّما أقول وعيدها

 وأبقى ثياب الالبسني جديدها    ترى اللؤم ما عاشوا جديدا عليهم   

 لعمرك ما تبلى سرابيل عامر            من اللؤم مادامت عليها جلودها

البكاء على احلبيب وجتربة الفقد ورحيل األحبة، قد يكون السبب األول لنشأة الشعر نفسه،  الراثء:

اجلاهلية، إذ ذكر األصفهاين أّن د فيه خصال الغائبني، وقد شاع يف عدَّ لوان شعراي ت  الراثء يعد و 

النساء يف اجلاهلية كّن حيلقن شعورهن ويعلقن أحذيتهن، ويلطمن خدودهن أبيديهن وابلنعال، وكن 

يصنعن ذلك عند القرب ويف جمالس القبيلة واملواسم واألعياد، وقد قيل أن الراثء هو تطور عن 

، مث حتولت التعويذات يطمئن يف حلدهتعويذات كانت تقال للميت، وعلى قربه بصورة خاصة، حىت 

إىل بكاء ونواح وندب، أبلفاظ مؤثرة، واشتهرت به اخلنساء اليت كانت خترج غلى عكاظ تبكي 

 .1أخويها معاوية وصخر، وهند أم معاوية انئحة أابها

 :اتقول اخلنساء ابكية اخاها صخر 

 تقول نساء شبِت من غّي كربة       وأيسر مما قد لقيت ي شيب

 ول أاب حسان ال العيش طّيب      وكيف وقد أ فردت منك يطيبأق
                                                

 .144ص:  حسين الحاج حسن، أدب العرب في الجاهلية، - 1
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 ذكرتك فاستعربت والصدر كاظم      على غصة منها الفؤاد يذوب

 لعمري لقد أوهيت قليب عن العزا       وطأطأت رأسي والفؤاد كئيب

 وتقول أيضا:       

 فلوال كثرة الباكني حويل              على إخواهنم لقتلت نفسي

 ن ال أزال أرى عجوال           وانئحة تنوح ليوم حنسولك

 مها كلتامها تبكي أخاها             عشية ر زئه أو غّب أمس

 وما يبكني مثل أخي ولكن        أسّلي النفس عنه ابلتأسي

فّن شعري يعرب فيه الشاعر عن جتربة خاصة تصف مغامراته القلبية، وحماسن حمبوبته؛ حيث  الغزل:

فيه الشاعر على وصف حمبوبه وحبه هلا، وقد كثر يف الشعر اجلاهلي فال تكاد قصيدة ختلو من يقف 

 هذا اللون، وله أمساء عديدة كالنسيب والتشبيب والغزل وانقسم إىل عفيف وماجن.

 ويغلب االستهالل به الستمالة القلوب وجذب السامع وهتييج عاطفته ليهيئه لتتمة القصيد.

الوصف املادي أبوصاف تتشابه وتتكرر بني الشعراء كامرئ القيس وعمرو بن  غلب على شعرهم 

 كلثوم، والنابغة واألعشى
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 يقول أعشى قيس واصفا حبيبته:

 غرّاء فرعاء مصقول عوارضها         متشي اهلوينا كما ميشي الوجي الوِحل

 كأّن مشيتها من بيت جارهتا        مّر السحابة ال ريث وال عجل

 ح ْلي وسواسا إذا انصرفت     كما استعان بريح ِعشرق زجلتسمع لل

 إذا تقوم يضوع املسك أصورة       والزنبق الورد من أرداهنا مشل

 يوما أبطيب منها نشر رائحة        وال أبحسن منها إذا دان األصل

قول واختار بعض من الشعراء التعبّي عن مشاعر نفسية تؤرقهم كوصف الفراق ولوعة البعاد، ي

 املثّقب العبدي:

 أفاطم قبل ب  ْينك مّتعيين        ومنعك ما سألك كأن تبيين

 فإين لو ختالفين مشايل        خالفك ما وصلت هبا مييين

هي حمّصلة خربات وجتارب كثّية خاضها اإلنسان، وهي تتكّون من تفكّي عميق وأتمل  احلكمة:

كل أقوال تبقى سائرة بني الناس لقوة معناها دقيق، ونظر اثقب، وهي انطباعات نفسية ترتجم بش

املعرّب عن مواقف حتتاج إىل تعبّي ملّم " وهي نظرات يف احلياة واملوت، وانطباعات وأتمل يف أمور 

الدنيا وأسرار الكون، وحماوالت لسن نظم أخالقية يتبعها الناس فيما يرتضونه من خصائل محيدة 

للتأمالت واملشاهدات للشعراء اجلاهليني تصاغ يف بيت وسلوك فاضل..واحلمة اجلاهلية هي صدى 



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 54 

من الشعر اجليد أو عبارة من النثر أنيقة موجزة رفيعة املعىن بعيدة الداللة وتغدو فيما بعد أمثاال جتري 

 ."1على األلسن على مّر العصور

ومن أشهر حكماء اجلاهلية الذين ذكرهم اجلاحظ: قس بن ساعدة، قصي بن كالبن لقمان بن  

عاد، لقيم بن لقمان، عامر بن الظرب، جماشع بن دارم، اكثم بن صيفي ربيعة بن حذار، هرم بن 

 .2قطبة

بن أما من الشعراء فأبرزهم: زهّي بن أيب سلمى، عبيد بن األبرص، ذو اإلصبع العدواين، أمّية 

 الّصلت، أوس بن حجر، لبيد بن ربيعة، طرفة بن العبد، حامت الطائي..

 يقول زهّي بن أيب سلمى: 

 رأيت املنااي خبط عشواء من تصب       متته ومن ختطئ يعّمر فيهرم

 واعلم ما يف اليوم واألمس قبله           ولكنين عن علم ما يف غد وعم

 يضّرس أبنياب ويوطأ مبنسم ومن ال يصانع يف أمور كثّية          

 ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله       على قومه يستغن عنه ويذمم

 ومن جيعل املعروف من دون عرضه      يقره ومن ال يّتق الشتم يشتم

 ومن ال يذد عن حوضه بسالحه        يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم

                                                
 .161حسين الحاج حسن، أدب العرب في الجاهلية، ص:  - 1
 .365، ص: 11الجاحظ، البيان والتبيين، ج: - 2
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 ويصف أوس بن حجر صنوف الناس فيقول: 

 الناس إال أقّلهم        خفاف العهود يكثرون التنقالفإيّن رأيت 

 بين أم ذي املال الكثّي يرونه      وإن كان عبدا سّيد األمر جحفال

 وهم  ملقّل املال الكثّي يرونه أوالد عّلة      وإن كان حمضا يف العمومة خموال

 وليس أخوك الدائم العهد ابلذي          يذّمك إن وىّل ويرضيك مقبال

 ولكن أخوك النائي مادمت آمنا          وصاحبك األدىن إذا األمر أعضال
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 مناذج من شعرائهم: 

من قبيلة ذبيان يكىن أبيب أمامة وأيب مثامة، ولقب ابلنابغة، وقيل لنبوغه، من  النابغة الذبياين:

 أشراف قومه، واشتهر مبصحبته ومدحه للنعمان بن املنذر أمّي احلّية، يقول فيه:

 الواهب املائة املعكاء زيّنها       سعدان توضح يف أوابرها اللبد

 برحال احلّية اجلددواألدم قد خ يِّست فْتال مرافقها    مشدودة 

 والراكضات ذيول الربط فانقها     برد اهلواجر كالغزالن ابجلرد

 واخليل متزع غراب يف أعنتها          كالطّي تنجو من الشؤبوب ذي الربد

يصف كرم عطائه وإكراكه ابلغبل اترة وابخليل اترة أخرى. لكنه فارق بالطه واجته غلى الغساسنة 

ة محية لقومه وخوفا من رحى احلرب اليت كادت ان تفتك هبم، فكان سفّي ينظم فيهم مدحا ومواال

 قومه يف بالطي املناذرة والغساسنة، مما أغضب املنذر فحاول اسرتضاؤه واستعطافه حىت رضي.

عرف ابلوقار والسؤدد واحلكمة يف نظمه، لذلك انل مكانة رفيعة يف بالطي املناذرة والغساسنة وحىت 

فقد " كان يضرب للنابغة قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء، فتعرض عليه يف أسواق احلجاز 

أشعارها. وحد  ذات مرة أن أنشده األعشى أبو بصّي مث حسان بن اثبت مث أنشأته الشعراء مث 

 انشدته اخلنساء بنت عمرو بن الثّريد:

 مّت اهلداة به        كأنه علم يف رأسه انروإّن صخرا لتأ
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 لوال أّن أاب بصّي أنشدين آنفا لقلت إنك أشعر اجلن واإلنس، فقام حسان فقال: وهللا فقال: وهللا

 ألان أشعر منك ومن أبيك، فقال له النابغة: ايبن أخي أنت ال حتسن أن تقول:

 فإنك كالليل الذي هو مدركي      وإن خلت أّن املنتأى عنك واسع

 إليك نوازعخطاطيف حجن يف حبال متينة      متّد هبا أيد 

"، واختلفت رواايت هذه القصة وهناك من انكرها من النقاد قدميا وحديثا 1فخنس حسان لقوله

م بعد عودته من بالط املنذر قبل انتهاء حروب 811وعدوها مزيدة وملّفقة. رّجح الرواة وفاته سنة: 

 داحس والغرباء.

، 2، مع امرئ القيس وزهّي واألعشىصّنف النقاد العرب النابغة يف مقّدمة شعراء اجلاهلية شعره:

وهو من أصحاب الصنعة الذين يهتمون بتنقيح وجتويد شعرهم كزهّي وأوس بن حجر، كما اشتهر 

بسالسة األلفاظ وسهولتها ورقتها وهذا ألنه انتقل من البدو إىل منطقتني حضرتني مها احلّية ووبالد 

 راثي يف النعمان ونسيب قليل.الغساسنة، اشتهر بغرض املدح وكذلك االعتذار ، وله م

 ومما ورد يف اعتذاراته للنعمان هذه األبيات:

 فال لعمر  الذي مّسحت  كعبته          وما هريق على األنصاب من حسد

 ما قلت من سيئ مما أتيت به          إذن فال رفعت سوطي إيّل يدي

                                                
 .6، ص: 11األصفهاني، األغاني، ج: - 1
 .49/51كبقات فحول الشعراء، ص: - 2
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 لى الكبدإاّل مقالة أقوام شقيت هبا              كانت مقالتهم قرعا ع

 إذن فعاقبين ريب معاقبة              قّرت هبا عني من أيتيك ابلفند

 أنبئت أّن أاب قابوس أوعدين        وال قرار على زأر من األسد

 مهال فداء لك األقوام كّلهم        وما أمثر من مال ومن ولد

 ال تقذفيّن بركن ال كفاء له         وإن أتثَّفك األعداء ابلرفد

شد النابغة استعطاف املنذر فيحلف له ويرتّجاه، ويستكني له طالبا الغفر  أمنا من غضبه، حماوال ين

 استمالته مبدحه وووصفه ابألسد الذي يهابه الكل حىت أقوى أعداؤه.

 بياته يف النسيب مطلع معّلقته يقول فيها: ومن أ

 ايدار مية ابلعلياء فالسند       أقوت وطال عليها سالف األبد

 وقفت فيها أ ص ْيالان أسائلها    عّيت جوااب وما ابلربع من أحد

هو اثبت بن جابر الفهمي من قيس، أمه زجنية وسبب لقبه، أنه وضع سيفا حتت إبطه  أتبّط شرا:

 وخرج، وسأل أصحابه عنه يف غيابه ، فقالت أمه:لقد أتبط شرا وخرج.

كان من شعراء الصعاليك وخاله الشتفرى عرف ابلسرعة يف العدو، يلحق ابلغزالن واخليل عرف 

ابلذكاء وحّدة البصر مات مقتوال مبكيدة من بين هذيل قوم أبيه الذي حاول قتله فصار عدوه وعدوا 
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لبين هذيل بقية عمره، وقيل لدغته حية، أغلب شعره كان يف التصعلك واحلماسة وتشابه مع 

 شنفرى يف كثّي من اخلصائص واألغراض وقد راثه خاله بعد وفاته.ال

 خمتارات من شعره: 

 ال شيء أسرع مين: ليس ذا عذر      وذا جناح جينب الر ْيد خفاق

 وال أقول، إذا ما خلت صرمت        اي ويح نفسي من شوق وإشفاق

 سّباق غاايت جمد جمد يف عشّيته     مرِجع الصوت هذا بني أرفاق

 محّال ألوية، شّهاد أندية              قّوال حمكمة، جّواب آفاق

من شعراء الصعاليك عرف ابلعدو والقفز، حىت قيل إنه يسبق اخليل، من أصل  الشنفرى األزدي:

ميين، عرف بصحبة ابن أخيه أتبّط شرا وأسد بن جابر وعامر بن املسّيب، كان يطلب الثأر من قبيلة 

 رجال، فقتلوه انتقاما منه. 11صغّيا ومل خيربوه عن أصله فقتل منهم بين فهم ألهنم أسروه 

 عرف بشعر احلماسة والفخر وبعض من الغزل واشتهر بالميته.

 خمتارات من شعره:

 أقيموا بين أمي صدور مطّيكم         فإيّن إىل قوم سواكم ألميل

 فقد مح َّت احلاجات والليل مقمر      وشّدت لطيات مطااي وأرحل
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 ويف األرض منأى للكرمي عن األذى       وفيها ملن خاف القلى منعزل

 ويل دونكم أهلون: سّيد عملس     وأرقط زهلول وعرفاء جبأل

 هم األهل ال مستودع السر ذائع       لديهم وال اجلاين مباجر خيذل
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 29احملاضرة رقم:

 :النثر اجلاهلي 

حيوي النثر فنوان كثّية كاخلطابة والوصااي وسجع الكهان واألمثال واخلكم والقصص الشعبية وسجع  

الكهان، ومل يصلنا من النثر اجلاهلي إال النزر القليل لعدم تقييده كتابة وعسر حفظه عكس الشعر 

لشعر على النثر الذي يسهل تناقله وروايته لنظمه املوزون واملقّفى، وسبق أن توقفنا عند اسبقية ا

 ألسباب عديدة أمهها:

 أسبقية الشعر يف كل احلضارات القدمية، مثل ملحمة غلغامش وهومّيوس.

الشعر فن ختيلي يعكس جتارب ذاتية ال حتتاج طول أتمل وتدبر ومتحيص فيسهل قوله، أما النثر فهو 

راءت للتحليل واملقارنة أدب يستدعي اشتغال أمناط من التفكّي الواعي واملتدبر الذي حيتاج غلى إج

واملناقشة وهذه املناقشات حتتاج إىل تدوين وتقييد وهو ما تعسّر يف القدمي لصعوبة احلفاظ على هذه 

 الكتاابت لبدائية الوسائل وندرهتا.

بكتابة، وما روي منه حلق به الكثّي  دلذلك مل يصل إلينا من النثر اجلاهلي إال القليل جدا فلم يقيّ 

 من التحريف، مل يكن فيه تكّلف وال تصّنع بل اعتمد على االرجتال والسجية واإلجياز يف القول.
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 فنونه:

، من أوائل مادّون 1عبارة تضرب يف حواد  مشبهة للحواد  األصلية اليت جاءت فيها املثل:-0

ه(، كتبها ص حار العبدي أحد النّسابني زمان 81-10العرب، حيث بدأ تدوهنا يف عهد معاوية)

يف القرن الثاين، ويف القرن الثالث  معاوية، ومن أشهر مؤلفي األمثال املفّضل الضيّب يف كتابه األمثال

ومن أشهر  ،أّلف عبيد القاسم بن سالم مؤلفا حوهلا ومسه ب" فصل املقال يف شرح كتاب األمثال"

أليب هالل العسكري، و" جمّمع األمثال" للميداين وهي أمثال خيتلط  املؤلفات حوهلا: مجهرة األمثال

اختلط فيها املثل احلقيقي ابملوضوع واملزيد عليه، ومل يعرف حقيقته  ، وقد2فيها اجلاهلي ابإلسالمي

 لعدم توثيق الرواايت.

 إعالن رادة الرسول عليه الصالة والسالم، وأمن املعّمرين، قيل أنه عاصر بعث أكثم بن صيفي:

شهر أقواله اليت جرت جمرى األمثال ما نقله السيوطي يف املزهر إسالمه لكنه مات يف الطريق، من أ

نقال عن ابن دريد يف أماليه:" رب عجلة هتب ريثا، اّدرعوا الليل فإن الليل أخفى للويل، املرء يعجز 

سالح، فإنه كفى ال حمالة. ال مجاعة ملن اختلف. لكل امرئ سلطان على أخيه حىت أيخذ ال

ابملشرفية واعظا، أسرع العقوابت عقوبة البّغي. شر النصرة التعّدي. آمل األخالق أضيقها.أسوأ 

اآلداب سرعة العقاب. رب قول أنفذ من صول.احلّر حر وإن مّسه الضر.العبد عبد وإن ساعده 

                                                
 .217حنا الفاخوري، تاريخ األدب العربي، ص:  - 1
 .415، ص: 11ج: -الجاهلي العصر-شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي - 2
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ق ولو يف احلريق. اجلّد. إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد.رب كالم ليس فيه اكتتام. حافظ على الصدي

 " 1ليس من العدل سرعة العذل. ليس بيسّي تقومي العسّي...

 : من حكماء العرب وقد عّمر طويال، يقول فيه ذو اإلصبع العدواين:عامر بن األكثم

 ومّنا حك م يقضي       فال ي نقض ما يقضي

إمنا املرء أبصغريه قلبه  -بثدييهاجتوع احلرّة وال أتكل  -من أشهر أمثال العرب: مقتل الرجل بني فّكيه

حتت  -رمتين بدائها وانسّلت -هدنة على د خ ن -استنوق اجلمل-يف اجلريرة تشرتك العشّية -ولسانه

 الّرغوة اللنب الصريح.

رسطو اخلطابة أبهّنا:" القدرة على الكشف يف أي حال من األحوال عن يعرف أ اخلطابة:-0

، وقد يستطاع اإلقناع ابحلق أو ابلباطل. فاخلطابة كاملنطق وسائل اإلقناع اخلاصة بتلك احلالة

تستعمل للربهنة على النقيضني، وهي ابملنطق تنظم مادة موضوعها، وتعرض أدلتها للتأثّي يف مجهور 

معني وال بّد من املالءمة بني العبارات واحلجج وظروف اجلمهور"، إّن اخلطابة فن إقناع وإجادة يف 

 .ثّي على السامع عرب آليات حّجية منطقيةالتأاختيار أساليب 

يرجع اجلاحظ فصاحة العرب وحسن بياهنم إىل الفطرة اليت جبلوا عليها فيقول:" وكّل شيء للعرب و  

فإمّنا هو بديهة وارجتال، وكأنّه إهلام، وليست هناك معاانة وال مكابدة والإجالة فكرة وال استعانة، 

...عند املقارعة أو املناقلة أو عند صراع أو يف حرب، فما هو إاّل وإمّنا هو أن يصرف ومهه إىل الكالم

                                                
 .11، ص:11السيوطي، المزهر، ج: - 1
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أن يصرف ومهه إىل مجلة املذهب وإىل الصمود الذي إليه يقصد، فتأتيه املعاين أرساال)أفواجا( وتنثال 

عليه األلفاظ انثياال .. وكان الكالم اجليد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه اقدر، وله أقهر، وكل 

سه أنطق ومكانه من البيان أرفع، وخطباؤهم للكالم أوجد، والكالم عليهم أسهل، وهو واحد يف نف

 ."1ال حتفظ وال تطّلبو عليهم أيسر.. من غّي تكّلف وال قصد 

كان عرب اجلاهلية أصحاب لغة وبيان بدليل أن القرآن نزل فيهم بلغة معجزة وبيان بليغ موجز 

 واملرئية ألنه خياطب قوما مبا درجوا عليه من قول وألفوا من لسان.يكثر من احلجج والرباهني العقلية 

استعملها العرب يف جمالسهم القبلية لتسيّي شؤون القبيلة العامة واخلاصة، كما استخدموها يف 

منافراهتم ومفاخاراهتم ابألحساب واألنساب واملآثر واملناقب، من أشهر منافراهتم: منافرة علقمة بن 

بن الطفيل إىل هرم بن قطبة الف زاري، ومنافرة القعقاع بن معبد التميمي وخالد بن ع الثة وعامر 

إىل ربيعة بن ح ذار األسدي، لقد كانت خطبهم فتيال يؤجج نّين احلروب بني القبائل فيكون هنشل 

 :2هلا وقع قوي، يؤثر يف نفوس املقاتلني ويؤجج سعّي القتال، يقول عامر احملاريب ميدح قومه

 دعمون القول يف كل موطن      بكل خطيب يرتك القوم ك ّظماوهم ي

 يقوم فال يعيا الكالم  خطيبنا           إذا الكرب أنسى اجلبس أن يتكّلما

ومثلما استعان العرب على خطبائهم للنفّي يف احلروب، وظفت اخلطب أيضا حلقن الدماء وإطفاء 

 نّيان القتال، يقول ربيعة بن مقروم الضيّب:
                                                

 .23، ص: 13الجاحظ، البيان والتبيين، ج: - 1
 .91المفّضل الضبي، المفّضليا، القصيدة  - 2
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 ومىت تق م عند اجتماع عشّية         خطباؤان بني العشّية ي فص ل

كخطب قّس بن ساعدة، كان لكل قبيلة   وكان سوق عكاظ منربا للخطباء ينصحون ويعضون

خطباء يتقّدمون للكالم يف مناسباهتم املختلفة فر احلروب والزواج والنصح والوعظ وغّيها؛ يف مكة 

لوجود دار للندوة تشبه جملسا للشيوخ جيتمع يف كبار أسياد كثرة خطبائها   1يذكر شوقي ضيف

قريش يتحاورون وخيطبون فيه، من أشهر خطبائهم: هاشم وأمية ون فيل بن عبد العّزى، ويف قبائل 

العرب اشتهر عامر بن الظرب يف عدوان وربيعة بن ح ذار  يف أسد وحنظلة بن ضرار يف ضّبة، 

 ن ربيعة العامري، الذي يقول:وعمرو بن كلثوم يف تغلب، ولبيد ب

 وأخلف ق ّسا ليتين ولو أّنين       وأْعيب على لقمان حكم التدبّر

وقد اشتهر يف متيم كل من أكثم الصيفي وضمرة بن ضمرة، وقد روي أنه دخل على النعمان بن  

املنذر، فلما رأه زرى عليه للذي رآه من دمامة خلقته وقصر قامته وقلة جسمه، فقل للنعمان:" 

 
 
توزن  ، فقال: أبيت الّلعن؟ " إّن الرجال ال ت كال ابلق فزان، وال" ع ْيدّي ال أن تراهتسمع ابمل

ل=ابمليزان، وليست مب سوك يستقى هبا، وإمنا املرء أبصغريه: بقلبه ولسانه، إن صال صال جِبنان، وإن 

"، ومن أشهر خطباء إايد قثّس بن ساعدة، الذي قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه 2قال قال بِبيان

وامسعوا وعوا، من عاش وسلم: رأيته بسوق عكاظ على مجل أمحر، وهو يقول: أيها الناس اجتمعوا 

وقد كان ملنزلة اخلطيب رفعة عالية ومكانة متقدمة  .3مات، ومن مات فات، وكّل ما هو آت آت

                                                
 .413، ص: 11، ج:-العصر الجاهلي-شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي - 1
 .171، ص: 11الجاحظ، البيان والتبيين، ج: - 2
 .313، ص: 11ظ، البيان والتبيين، ج: الجاح - 3
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عند قومه، حىت أنه كان مقّدما على الشاعر، يقول اجلاحظ: " كان الشاعر أرفع قدرا من اخلطيب، 

شعراء وكثر الشعر صار اخلطيب وهم إليه أحوج لرّده مآثرهم عليهم وتذكّيهم أباّيمهم، فلما كثر ال

، وكان فقده خسارة كبّية لقبيلته، يقول أوس بن حجر يف راثء فضالة بن  "1أعظم قدرا من الشاعر

 :2كلدة وقد كان خطيبا فّذا يف قومه

 أابد  ل ْيح ة من يكفي العشّية إذ        أمسوا من اخلطب يف انر وبلبال

 امللوك ذوي أيدي وأفضال أم من يكون خطيب القوم إذ حفلوا     لدى

للخطيب تقاليد يتبعها اثناء لقاء خطبته كحمل العصا املخّصرة يف السلم، أما يف احلرب فغنهم وكان 

يعتمدون على األرض ابلقسي، كما يرتدون العمائم، ويف املواسم العظام يركبون الراحلة أو يقفون 

 .3ت، وجتنب ملس الوجه واللحيةعلى أرض مرتفعة، مع اشرتاط جهارة الصوت، وقّلة التّلف

 : 4خطبة املأمور احلارثي

وين أمساعكم واصغوا إىل قلوبكم يبلغ الوعظ منكم حيث أريد طمح ابألهواء األشر وران على ّي أع

القلوب الكدر وطخطخ اجلهل النظر، إّن فيما نرى ملعتربا ملن اعترب أرض موضوعة ومساء مرفوعة 

ومشس تطلع فتغرب وقمر تطعه النحور ومتحقه أدابر الشهور وعاجز مثّي وح ّول ومكد وشاب 

ر ويفن قد غرب وراحلون ال يؤبون وموقوفون ال يفرتون ومطر يرسل بقدر فيحي البشر ويورق حمتض

                                                
 .34، ص: 4نفسه، ج: - 1
 .35قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص: - 2
 .372، ص: 11الجاحظ، البيان والتبيين، ج:   - 3
 .14، ص: 12الجاحظ، البيان والتبيين، ج:  - 4
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الشجر ويطلع الثمر وينبت الزهر وماء يتفّجر من الصخر األير فيصدع املدر عن أفنان اخلضر فيحي 

رئ املصّور. اي األانم ويشبع الّسوام وينمي األنعام. إّن يف ذلك ألوضح الدالئل على املدبّر املقّدر البا

أيّها العقول النافرة أىّن تؤفكون، وعن أي سبيل تعمهون ويف أّي حّية هتيمون وإىل أي غاية 

توفضون، لو كشفت األغطية عن القلوب وجتلت الغشاوة عن العيون لصرح الشك عن اليقني وأفاق 

 من نشوة اجلهالة من استولت عليه الضاللة.

ي يغلب فيه السجع واجلمل القصار استعمله الكهان يف  هو لون من النثر الذ سجع الكهان:

كالمهم والتزموا به، وأكثر كالم الكهان كان يدور حول ما يستفتون فيه من املسائل الغيبية وشؤوهنم 

اخلاصة والعامة، من أشهرهم سطيح الذئيب، شق أمنار، والكاهنة زبراء اليت يروى أهنا أنذرت قومها 

ت:" واللوح اخلافق والليل الغاسق والصباح الشارق والنجم الطارق واملزن من غارة تشّن عليها فقال

الوادق، إّن شجر الوادي ليأدو خْتال ، وحيرق أنيااب ع ْصال، وإّن صخر الّطود لي نذر ث كال، ال جتدون 

وقد عّد اجلاحظ ع ّزى سلمة بن أيب حية أكهنهم، الذي يقول:" واألرض والسماء،  ".1عنه م ْعال

 "2قاب والصقعاء، واقعة ببقعاء، لقد نّفر اجملد بين العشراء للمجد والسناءوالع

تبني هذه املقطوعة السجعية انتشار هذا اللون األديب النثري الذي تتكرر فيه الكلمات املسجوعة 

بشكل مجل قصّية ، وقد اختاروا تضمني كالمهم مبفردات مبهمة غريبة املعىن، الذي يتواءم مع 

                                                
 .126، ص: 11األمالي، ج: - 1
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عوامل الغيب الذي حيتاج إىل التمويه واخلداع والكثّي من اإلهبام، إضافة إىل كثرة القسم تعاملهم مع 

 ابلكواكب والنجوم، واألسجار والسحب، وكأهنم يربطون بينها وبني أرواح أو قوى خفية حتكمها.

بط بفن واملالحظ يف النثر اجلاهلي عموما هو كثرة السجع سواء تعّلق األمر ابلسجع الديين، أو املرت

فحاولوا أن يضفوا عليه قيما صوتية اخلطابة اليت يوظف فيها السجع، مما يبنّي مدى عنايتهم ابلنثر 

 وتصويرية تضمن له مجال األسلوب وحسن العبارة املسبوكة.
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 12احملاضرة رقم: 

 أثر اإلسالم يف تطور األدب العريب القدمي:

بعث الرسول صلى هللا عليه وسلم يف القرن السادس ميالدي  احلداثة اإلسالمية يف البيئة اجلاهلية:

يف بيئة وثنية جبلت على التفكك واملناحرات والتعّصب القبلي، لكّن القيم اليت محلها يف رسالته 

استطاعت أن تقلب هذا التفرق إىل وحدة، وهذا التعصب إىل تسامح، وتغّّي يف شؤون احلياة العربية 

اإلسالم على الوثنية اجلاهلية بكل ما طوى فيها من كهانة وسحر  رأسا على عقب؛ فقد" قضى

 ."1وشعوذة وخرافة، وبذلك ارتقى بعقل اإلنسان إذ خّلصه من احلماقات والرتّهات

صناما يصنعها اجلاهلي، إذ حّوله من مشرك يعبد أاإلنسان العريب  يةسلقد غّي اإلسالم يف نف 

ىل مسلم، يوحد هللا ويؤمن به ال يشرك به به، إ ، ويبطشبيديه، ومهجي يئد بناته، ويظلم الضعيف

ىل إأحدا، ووّحد نفوس القبائل اليت اجتمعت على األخوة والتسامح وقيم خلقية ارتقى هبا اإلسالم 

مراتب سامية جعلته ينقل هذه الرسالة من موطنه الصغّي ويصدح هبا خارج شعاب مكة واملدينة 

 رض.يريد الوصول هبا إىل كل بقاع األ

 القرآن الكرمي واحلديث النبوي:

سنة، وكان القرآن حيفظ يف الصدور، لكن الرسول صلى هللا  23نزل القرآن الكرمي منّجما طوال  

عليه وسلم اختار مجاعة من الصحابة يكتبونه يف صحائف وهم: علي بن أيب طالب، عثمان بن 
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وآخر مدين، وكان ترتيبه وقفيا مل يغّي ، وينقسم غلى تنزيل مكي عفان، زيد بن اثبت، أيّب بن كعب

 .لينا مجعه وقرآنه"ينقص منه شيء، يقول تعاىل:" إّن عفيه أو يزد أو 

وبعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وارتداد بعض القبائل عن اإلسالم، انربى خليفة املسلمني  

األول لقتاهلم ومن مجلة من استشهدوا مجع كبّي من حفظة القرآن الكرمي، حينها بدأ كتابة القرآن 

 حيث مجعه من العسب وجريد النخل، ومن صدور× الكرمي وهي مهمة كلف هبا زيد بن اثبت

احلفظة، ويف عهد سيدان عثمان بن عفان وبعد انتشار اإلسالم يف رقع عديدة وخوفا من اختالف 

نسخ القرآن الكرمي، ألن وجود نسخ خمتلفة عند مجع من الصحابة قد يؤثر على حفظه، وما كان 

من اخلليفة الثالث إال أن جيمع الناس على مصحف واحد هو مصحف أيب بكر الذي وزعه على  

 مصار وأحرق بقية املصاحف املختلف فيها.كل األ

 001 يبلغ عدد سور القرآن الكرميالقرىن أو الفرقان، وله أمساء أخرى كالبيان، الكتاب... مسُّي

اليت نزلت يف بداية الدعوة  وقد ركزت السورسورة منها السور الطوال والقصار ومنها املكي واملدين، 

أصول الدين؛ تدعو إىل حماربة الشرك نت تركز على وكا سورة، 12وعددها  اإلسالمية يف مكة

عقيدة التوحيد والوعظ بسرد قصص األمم السابقة، واحلديث عن نعيم الدنيا واألواثن والدعوة إىل 

 .وعذاب اآلخرة

والكثّي من اآلايت اليت حتث على استعمال العقل للنظر والتدبر يف آايت هللا القرآنية والكونية. كل  

 درة وعظمة اخلالق ونبذ عبادة األواثن اليت ورثوها عن أسالفهم.هذا لتبيني ق
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هي سور اهتمت ابجلانب املعاماليت ؛ و 22فرتكز على أصول األحكام، وعددها لسور املدنية أما ا

ل القول فيها حول أحوال  والتشريعي، الذي خيتص بتوضيح تعامالت املسلم يف أسرته وجمتمعه، ف صِّ

واملّيا  والقتل والتجارة، وكيفية القيام ابلشعائر اإلسالمية صالة وصوما وزكاة وحجا الزواج والطالق 

وغّيها من نظم وعبادات يقوم هبا املسلم يف حياته، لكن اشتمال القرآن على آايت متشاهبات 

ووجود بعض القصص اليت اختلف فيها، دعت إىل أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم أول 

الكرمي، يبني ما غمض ويوضح ما التبس وبعد وفاته، كان اخللفاء الراشدون والصحابة مفسر للقرآن 

املقرّبون يفسرون الغامض منهم أشهرهم: اخللفاء الراشدون، ابن مسعود، أيّب بن كعب، زيد بن 

 . 1اثبت، أبو موسى األشعري، عبد هللا بن الزبّي، ابن عباس

  :أسلوب القرآن الكرمي

ن الكرمي وذيوعه بني الناس وقع عظيم إذ أخذ أبلباب سامعيه مسلمني وحىت كان لنزول القرآ

 ذ روي أّن الوليد بن املغّية وهو أحد أعداء الرسول صلى هللا عليه وسلم، عندما مسعإمعادين، 

ال أن يقول لصحبه:" وهللا لقد مسعت من حممد كالما ما هو من  الرسول يتلو القرآن ما كان منه إ

ال من كالم اجلّن، وإّن له حلالوة وإّن عليه لطالوة، وإّن أعاله مثمر وإّن أسفله كالم اإلنس و 

 .ملغدق"

حد كبار مكة أن هذا الكالم الفصيح ليس بشعر وال سجع وال خطبة، وليس من كالم لقد عرف أ

البشر، وقد جاء ليحاجج قوما عرفوا ابلبالغة وقوة البيان ليكون اإلعجاز لغواي متحداي لساهنم 
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القرآن الكرمي، فطه حسني وصفه  ملغّية وحده الذي مل يعرف كيف يصفومل يكن ابن االعريب، 

 .بلفظ واحد قائال: هو قرآن

أما ابن خلدون فيقول:" أما القرآن، وإن كان من املنثور، إال أنه خارج عن الوصفني، وليس يسمى  

مطلقا وال مسّجعا، بل تفصيل آايت تنتهي إىل مقاطع يشهد الذوق ابنتهاء الكالم عندها، مّث يعاد 

آخر اآلايت الكالم يف األخرى بعدها، ويثىّن من غّي التزام حرف يكون سجعا وال قافية، ويسمى 

فيقول عزوجّل:" قل لئن اجتمعت اإلنس واجلّن "، 1منها فواصل إذ ليست أسجاعا وال هي قواٍف..

على أن أيتوا مبثل هذا القرآن ال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهّيا"، ويقول أيضا:" وإن كنتم 

، "دون هللا إن كنتم صادقنيبسورة من مثله وادعوا شهداءكم من يف ريب مما نزّلنا على عبدان فأتوا 

حيتوي القرآن الكرمي على ألوان وأساليب عديدة يف خماطبته للرسول وقارئه بشكل عام فنجد فيه 

املوعظة واحلكم والقصص والوعد والوعيد والتبشّي واإلنذار واألحكام والنهي واألمر احملاججة 

 والكثّي من األساليب اليت ختتلف ابختالف العبارة.

أنه" قصّي اآلي، كثّي السجع، شديد اللهجة عندما يهّدد يف سوره املكية، وهو طويل  واملالحظ

اآلي هادئ البيان يف السور املدنية..دقيق التشبيه والتمثيل، جيمع اجلزالة إىل السهولة، والوضوح إىل 

ا العذوبة واالنسجام. ومن مث فبالغته رفيعة إىل حد بعيد، واختلف علماء اإلسالم يف سبب م

                                                
1  
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يسمونه غعجازا، فمنهم من أرجع ذلك إىل شرف الغرض وتنوّع القصد..ومنهم من أرجعه غلى 

 "1الفصاحة واألسلوب

أو أن أييت مبثله، لقد كان القرآن الكرمي سببا  وماكان ألحد من املشركني أن يشّكك يف كالم القرآن

 احلقيقية.لبداية حضارة العرب 

 :2آاثر القرآن

لغة واحدة هي لغة قريش؛ حيث انتشرت وعّمت يف أرجاء اجلزيرة شرقا وغراب وّحد العرب على -0

مشاال وجنواب، وبعد الفتوحات اإلسالمية بدأ اللغة العربية تبسط نفوذها يف أصقاع األرض، فحفظ 

 القرآن وترتيله ونشره وحماولة فهم آايته كلها أسباب دعت إىل توسيع نفوذ العربية .

ة لغة مقدسة ألّن هللا اصطفاها كلغة للتنزيل األخّي، ومع نزوله نزلت معان صبحت اللغة العربيأ-2

جديدة تعرب عن هذا الدين وشعائره: كالصالة والصوم والزكاةوالكفر واإلميان، والتوبة والركوع 

والسجود والتسبيح والتهليل واحلمد والذكر واالستغفار، معان ارتبطت ارتباطا وثيقا بعقيدة وقلب 

مل يعد العريب مرتبطا مبشاهد حسية يتتقيها من بيئته ويعرب هبا مما تقع عليه عيناه، بل أصبح  املسلم،

التأمل والتدبر والتفكر عبادة تركز على التصّور الذهين الذي يرحتل بعقل املسلم غلى عامل ىخر يرتقي 

ء والنقاء فيه غلى مكان يزهد فيه عن كل ما هو مادي، وال يبتغي غال التحلي بسمات الصفا

 الروحي.
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ظهور علوم ومعارف جديدة ارتبطت بظهور اإلسالم حتّلقت هذه العلوم حول القرآن وعلومه؛  -3

كعلم التفسّي واسباب النزول، وعلم القراءات، وعلم احلديث، والفقه واصوله، لكن تفرع علوم دينية 

ها كانت تعىن ابللغة حلقه ظهور فروع خاصة ابللغة وحدها، ورغم اهنا ظهرت خدمة للقرآن لكن

العربية، فكان أن ظهر علم النحو والبالغة، لتتواىل ظهور أخرى ختتص ابلسّي واألخبار واألمثال وما 

 انتشر بعدها من آداب وعلوم.

هتذيب اللغة العربية: هّذب القرآن الكرمي اللغة العربية من اللفظ الغريب والوحشي منها؛ لقد  -1

تتبّدل ألفاظه حبسب املوقف، فىيات يوم احلساب كلها عا واضحا كان أسلوب القرآن سهال ممتن

تقريع ووعيد شديد حبروف هتتز وتتكرر أبصوات تقرع وتصّم اآلذان وأبوصاف ترهب القلوب 

القوية، وعند احلديث عن املودة والرمحة جند عبارات لطيفة هادئة متأنية تنبض حبا ووجدا، تلني هلا 

 .القلوب وأتنس هلا األفئدة

يقول تعاىل يف سورة الضحى:" والضحى والليل إذا سجى ما وّدعك ربك وما قلى ولآلخرة خّي  

لك من األوىل ولسوف يعطيك ربك فرتضى، أمل جيد يتيما فآوى ووجدك ضاال فهدى ووجدك 

تغيب الكلمات عائال فأغىن، فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر وأما بنعمة ربك فحّد "، 

املستهجنة واللفظ الضعيف، وتسبك العبارة يف قالب عذب سلس، يتسم بدقة املعاين وقوة العبارة 

 اليت ختاطب العقل وتلمس القلب.
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 :احلديث النبوي

إن احلديث هو " كل ما ح كي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهو  

بذلك ليس مجيعه أقواال له، بل منه ما يسّمى ابسم اآلاثر وهي ما رواه الرواة عن خلقه أو عمله أو 

 ".1يف شأن من شؤونه، وضّم إليه الرواة كثّيا مما حكي عن الصحابة وخاصة اخللفاء الراشدين

ن القرآن جممل وتفصيله هو ؛ أي أأمجع العلماء أن السنة جاءت شارحة ملا نزل به القرآن الكرمي

كانت األحاديث تروى مشافهة عن سند يتناقله مجع من الرواة سنة النيب عليه الصالة والسالم،  

اخلامس عمر الثقات، ليصبح احلديث مكوان من املنت والسند، وأمر بتدوينه فعليا يف عهد اخلليفة 

 ه(.010-11بن عبد العزيز)
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 :11احملاضرة رقم 

 :   الشعر يف صدر اإلسالم

عّد غّي قليل من املؤرخني أن جذوة الشعر قد خبت مع انتشار اإلسالم وانصراف املسلمني إىل 

الدعوة للدين اجلديد، يقول ابن خلدون:" انصرف العرب عن الشعر أول اإلسالم مبا شغلهم من 

الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه فاخرسوا عن ذلك وسكتوا عن أمر 

اخلوض يف النظم والنثر زماان، مث استقر ذلك وأونس الّرشد من امللة، ومل ينزل الوحي يف حترمي الشعر 

 ."1وحظره ومسعه النيب صلى هللا عليه وسلم وأاثب عليه، فرجعوا حينئذ إىل ديدهنم منه

، ألن كن شوقي ضيف يرفض هذا الرأي ويرى أن الشعر كان منتشرا وله مكانته يف صدر اإلسالمل 

، وكذا فعل املشركون يهجون ألسنة الشعراء كانت سيفا استعمله املسلمون للذود عن دينهم اجلديد

 .له الشعر ساردا نفحات هذا الدينثَّ الرسول وعليه يتطالون، كل هذا مت  

وبعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وخالفة أيب بكر ارتّد عدد من املسلمني فقاتلهم اخلليفة  

األول، ووّثق الشعر حروب الّردة وما تالها من نصر يف الفتوحات وماجّد بعد الفتوحات، وقد أكد 

ة ابن ضيف أّن مصادر هذا الشعر تطفح هبا " كتب األدب والتاريخ مثل األغاين والطربي وسّي 

هشام وكتب الصحابة مثل اإلصابة واالستيعاب فستجد الشعر على كل لسان، واقرأ يف املفضليات 

واألصمعيات فستجد املفّضل الضيب زاألصمعي حيتفظان يف كتابيهما بغّي مطّولة للمخضرمني، وقد 
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طبقات فحول عقد ابن قتيبة يف الشعر والشعراء تراجم لكثّيين منهم، وسلك ابن ساّلم يف كتابه) 

 ."1الشعراء( طائفة من جمّوديهم البارعني

يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم: بعد هجرة الرسول إىل املدينة واستعداء أهل قريش له -أ

ورفض رسالته، أمر ابلقتال وكان ملكة أحالفها، والتف حول الرسول مجع من القبائل اليت ساندته يف 

سهم قلة قوله، لكن هذا احلد  اجلديد أكة شعراء فقد عرفت بحروبه ضد املشركني؛ مل يكن يف م

يف بروز مجع من الشعراء الذين انكبوا يهجون الرسول، وحياولون تشويه صورة الدين اجلديد أشهرهم: 

 يب وهب املخزومي.بن أعبد هللا بن الزبعرى، أبو عزة اجلمحي، أبو سفيان بن احلار ، وهبّية 

لدفاع عن الرسالة السماوية، فقال هلم:" ما مينع القوم لأنصاره  تحثّ وهو ما دفع ابلرسول أن يس

الذين نصروا رسول هللا بسالحهم أن ينصروه أبلسنتهم؟ فقال حسان بن اثبت: أان هلا، وأخذ بطرف 

املدافعني عن الشعراء شهر ، ومن أ"2لسانه، وقال: وهللا ما يسّرين به ِمْقو ل  بني بصرى وصنعاء

 بن رواحة وكعب بن مالك. إذ كانوا يتصّدون أبلسنتهم يهجون املشركني بعد كل اإلسالم عبد هللا

 موقعة حربية، كما ذكر ابن إسحاق. رغم أن النقاد القدامى شككوا يف مروايته.

 :3ل ما قاله حسان يف هجائه للمشركني متصّداي فيها أليب سفيان بن احلار ويذكر ابن ساّلم اّن أو 

 

                                                
 .43-42، ص: 12شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ج: - 1
 .137، ص: 4األصفهاني، األغاني، ج:  - 2
 .139، ص: 4األصفهاني، األغاني، ج:  - 3



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 73 

 عنه        وعند هللا يف ذاك اجلزاء هجوت حممدا فأجبت  

 فإّن أيب ووالده وعرضي         لِِعرض حممد منكم وقاء

 أهتجوه ولست له بكفء       فشرّكما حلّيكما الفداء

 :1ويف يوم أحد نظم كعب أبياات يقول فيها

 ىل موج من البحر وْسطه      أحابيش منهم حاسر ومقّنعإفجئنا 

 ثال  مئني إن كثران واربع               ثالثة آالف وحنن نصّية 

 فراحوا سراعا موِجفني كأهّنم           ج ه ام ه ر اق ْت ماءه الريح مقِلع

 :2بن الزّبعرى يقول فيهابيات الأومن هجاء املشركني للرسول، 

 ليت أشياخي ببدر شهدوا            ضجر اخلزرج من وقع األسل

 واستحّر القتل يف عبد األشلّ           حني ألقت بق باء ب  رْكها      

 فقبلنا النصف من سادهتم             وعدلنا ميل بدر فاعتدل

 ورحنا وأخراان ِبطاء كأننا               أسود على حلم بٍِبيشة ظ لَّع
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مل يكن املشركون وحدهم من يهجون الرسول عليه الصالة والسالم، فقد انصب يهود املدينة العداء 

للرسول ودعوته، منهم كعب بن األشرف الذي وصل به األمر للتغزل بنساء الرسول واملسلمني، حىت 

، لكن اليهود مل يرتدعوا وواصلوا مكائدهم ضد الرسول، 1قتله حممد بن مسلمة يف رهط من األنصار

د حىت أجالهم من املدينة، وقد انربى كعب بن مالك يتوّعدهم بعد انتصار املسلمني على يهو 

 :2خيرب

 قضينا من هتامة كّل وتر        وخيرب مث أحجمنا السيوفا

 خنّّيها ولو نطقت لقالت      قواطعهّن: دوسا أو ثقيفا

 فلست حلاصن إن مل تروها    بساحة داركم منا ألوفا

 ونردي الالت والعّزى وو ّدا     ون ْسل بها القالئد والشنوفا

ول الكرمي، اتب كثّي من الشعراء الذين هجوا الرسول، الصلح بني قريش والرسوبعد فتح مكة و 

 وعادوا يطلبون الصفح ويعتذرون بقصائد تعرب عن ندمهم، أوهلم كعب بن زهّي، وكذمل أنس بن زنيم، 
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 يقول يف أحد ابياته:

 بّر وأوىف ذمة من حممدمحلت من انقة فوق رحلها        أ وما

 :1يقولوكذلك فعل أبو سفيان بن احلار ، الذي 

 لعمر ك إيّن يوم أمحل راية        لتغِلب  خيل الالت خيل حممد

 لكاملدجل احلّيان أظلم ليله       فهذا أوان حني أهدي وأهتدي
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 10احملاضرة رقم: 

  الشعر الراشدي:

بكر الصديق اخلالفة وارتداد بعض القبائل عن اإلسالم اشتغل املسلمون حبروب الرّدة،  أيب بعد تسّلم

 اليت خّلفت أشعارا كثّية، كقول احلرا  بن مرّة:

 بين عامر إن تنصروا هللا ت نص روا           وإن تنصبوا هلل والديت ختذلوا

  تقتلواوإن هتزموا ال ينجكم منه مهرب         وإن تثبتوا للقوم وهللا

 ويقول جبّي الطائي يف موقعة بزاخة:

 وليت ااب بكر يرى من سيوفنا      وما ختتلي من أذرع ورقاب

 1أمل تر أّن هللا ال رب غّيه         يصّب على الكفار سوط عذاب

بعد وفاة اخلليفة األول وتسّلم عمر بن اخلطاب اخلالفة، انتقل إىل نشر الدعوة اإلسالمية خارج 

العربية، فكانت فتوحات الشام على يد خالد بن الوليد الذي عزله ليكمل أبو عبيدة بن  اجلزيرة

اجلرّاح، وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص، أما يف الشرق  يف بالد فارس فكانت جيوش املثىن 

 بن حار  وبعده سعد بن ايب وقاص تقاتل يف معركة القادسية ببطوالت عظيمة سجلها التاريخ.
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ع به على الدين اجلديد، إىل منرب للشكوى والبكاء على األحبة الذين شعر من سالح يداف  حتول ال

يق بن عياض اهلذيل   :1هجروا الداير يف سبيل نشر الدعوة اإلسالمية، يقول الرب 

 وإن أ مس شيخا ابلرجيع ووِلدة        وتصبح قومي دون دارهم مصر

 أبمالح كما ربط اليعرأ سائل عنهم كلما جاء راكب         مقيما 

 فما كنت أخشى أن أقيم خالفهم     بستة أبيات كما نبت العرت

 :2ووفاته طعنا مسموما، راثه ج ْزء بن ضرار وبعد أن غدر أبو لؤلؤة اجملوسي خبليفة املسلمني الثالث

 مّي وابركت           يد هللا يف ذاك األدمي املمزقجزى هللا خّيا من أ

 جناحي نعامة        ليدرك ما حاولت ابألمس يسبقفمن يسع او يركب 

 كمامها مل تفّتقغادرت بعدها           بوائق يف أقضيت أمورا مث 

ن جعل عمر أمر املسلمني شورى بينهم ابختيار ستة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وبعد أ

 يف عهده فتحت إفريقياوسلم، واختّي اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، الذي أكمل الفتوحات و 

ه قامت ثورة ضد عثمان ابلكوفة بقيادة األشرت النخعي، ويف مصر  31وإيران، لكن مع سنة 

بقيادة حممد بن أيب بكر الصديق، ألسباب عديدة أمهها: كرب سيدان عثمان، احنيازه لألمويني 

من الصحابة وقضية الغنائم،  وتنصيبهم يف أماكن كثّية يف احلكم واألمور العامة، مما أّلب عليه الكثّي
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ه، قتلة أشجت القلوب واهلبت قرحية الشعراء  31أسباب كثّية أّدت غلى قتله يف ذي احلجة سنة

 :1الذين رثوا صحايب الرسول، كشعر أمين بن خرمي الذي أنشد يقول

 ضّحوا بعثمان يف الشهر احلرام ضحى         وأّي دبح حرام هلم ذحبوا

 له سفها                     القوا آاثما وخسراان فما رحبواإّن الذين توّلوا قت

 رادوا أضّل هللا سعيهم                 بسفحهم للدم الزاكي الذي سفحواماذا أ

يب طالب كرابع خليفة للمسلمني، لكنه القى رفضا من أم املؤمنني عائشة، ومن بويع علي بن أ

ر لدم عثمان، فكانت موقعة اجلمل وقتل رب طالبني الثأ، ما أشعل فتيل احلطلحة والزبّي بن العوام

 .طلحة والزبّي وانسحبت عائشة للمدينة

ليب لى الشام رفض االنصياع حلكمه وعمل على أتوبعد عزل علي ملعاوية الذي كان واليا ع 

 الثأر البن عمه عثمان.األمويني و 

ني اليت كاد أن يفوز فيها علي بن ايب طالب غّي أن حيلة عمرو بن العاص الذي عة صفّ فكانت موق 

التحكيم هو الفصل، الذي طالب اجلنود برفع املصاحف على السيوف مما أوقف احلرب، ويكون 

بو موسى األشعري بعزل كل من علي ومعاوية، مل يسفر التحكيم إال خبروج طائفة رافضة حكم فيه أ

اء موقعا هلا، طالبت أن يتوىل عبد هللا بن وهب الراسيب اخلالفة وانضم هلا الكثّي له اختذت من حرور 

يهم فما كان إال أن حارهبم يف على أن يثنيهم لكنهم اصروا على رأسيدان علي، حاول  أتباعمن 
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منها انسّل عبد الرمحن بن ملجم موقعة النهروان فهزمهم هزمية نكراء، لكن جنت منهم طائفة قليلة، 

، راثه الكثّي من الصحابة، وفيه يقول أبو األسود 1لذي غدر خبليفة املسلمني وقتله ليلة اجلمعةا

 :2الدؤيل

 أيف شهر الصيام فجعتموان          خبّي الناس ط رّا أمجعينا

 قتلتم خّي من ركب املطااي         وخّيسها ومن ركب السفينا

 الناظرينا إذا استقبلت وجه أيب حسني     رأيت البدر راق

 لقد علمت قريش حيث حّلت     أبّنك خّيها حسبا ودينا

يف إذكاء الشعر وانتشاره على األلسنة فكثر شعر  ه األحدا  السياسية املتأججة دور هامكان هلذ

قصائد كثّية تسرد  احروب عديدة تلته امتاألمويني ضد علي، وكثر شعر املتشيعني لعلي، وق

 ع الذي حد  يف صفوف املسلمني، وكان فاحتة لقيام الشعر األموي.أحدا  واتريخ الفتنة والصد 
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 13احملاضرة رقم: 

 شعر الفتوح:

ىل قتال الفرس والروم أكرب دولتني يف ذلك العصر، إبعد انتهاء حروب الّردة انتقل املسلمون  

 معارك ضاريةفهزمت الفرس واستطاعوا أن يدخلوا غلى واليتني هامتني للروم مها مصر والشام؛ 

ن ظمت فيها أانشيد محاسية تشيد ابنتصاراهتم وشجاعتهم يف مواجهة هذه القوى العظمى، ومن 

الشعراء املخضرمني الذين وصفوا انتصارات املسلمني عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يصف معركة 

 : 1القادسية فيقول

 والقادسية حني زاحم رستم         كنا احلماة هبّن كاألشطان

 الضاربني بكل ابض خِمذم         والطاعنني جمامع األضغان

كان لنصر القادسية أثر كبّي يف شحذ مهّة الشعراء إذ نظم فيها الكثّيون مثل: بشر بن ربيعة 

اخلثعمي، قيس بن املكشوح، األسود بن قطبة، وعمرو بن شأس األسدي، الذي ينسب له قتل 

 تثّي اخليل فوقهم اهلياال        رستم، فيقول:  قتلنا رستما وبنيه قسرا

 وفّر اهلرمزان ومل حيامي       وكان على كتيبته وابال                
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كما ألّفت مراثي لشهدائهم ومن فقدوا يف القتال، ويصف ك ثّي بن الغريزة التميمي من أصيبوا يف 

 :1معارك الط ال قان وج وزج ان يف عهد اخلليفة الثاين فيقول

 السحاب إذا استهّلت         مصارع فتية ابجلوزجان سقى م زن  

 ومايب أن أكون جزعت إال              حنني القلب للربق اليماين

 ورّب أخ أصاب املوت قبلي          بكيت ولو نعيت له بكاين

بعيدا عن الداير شهورا  املعارك أجربت اجليوش إىل اخلروج عرف شعر الفتوح بشعر احلنني، ألن

ات فرقت فيها بني املرء وزوجه وبني املرء ووالديه وأوالده، مما أمثر نوعا جديدا من الشعر الذي وسنو 

 منازهلم.و يتغىّن ابلداير ولوعة الفراق واحلنني لألهل 

 أغراض الشعر وأساليبه يف صدر اإلسالم والعصر األموي:

 ،2صار يف خدمة الدعوة الدينيةكان الشعر اجلاهلي وسيلة خلدمة القبيلة، أما يف صدر اإلسالم فقد 

غراض الشعر العريب؛ فقد بقيت يف جمملها تدور حول احلماسة والفخر واملدح واهلجاء ومل تتغّي أ

ثر اإلسالم على أغراضه كالدعوة إىل الدين أما ما استحد  منها فهو متعّلق أبوالراثء والوصف، 

ادل بني جاء من هجاء قبلي إىل هجاء متباهلاجلديد ووصف القيم اخللقية للرسول وأتباعه، وانتقل 

املسلمني واملشركني، كما أصبح احلث على اجلهاد والقتال يف سبيل هللا من األغراض اجلديدة اليت 
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صيدة العربية لتغيّي مل ميس أّس الشعر وبقيت القتضاف للشعر العريب، ومع ذلك نالحظ أن ا

 واألهداف.كة أبصوهلا األوىل مع تغيّي يف املصطلحات متمسّ 

 القيم الفنية:

 ناء والتشكيل وحىت اخليال؛ إذ بابلأتثّيا ملس جوانب خمتلفة تتعلق  صيدة العربيةقأثر اإلسالم يف ال-0

ن الكرمي مبعانيه الروحية والعقلية قيما جديدة ارتقت ملعاين أكثر عمقا؛ فقد أضاف القرأأصبحت ا

 غوصا يف النفس اإلنسانية.ابلشعر العريب  ملفاهيم سامية وأتمالت أكثر 

ل ضعف التسلسل املنطقي إذ بقي تعدد أغراض القصيدة موجودا من عهد اجلاهلية مل يغّيه تبدّ -2

 جمرى األحدا ، فهي مركبة من عدة مواضيع .

ىل مناطق أكثر حتّضرا ومتّدان، لكنها بقيت متصلة ابألخيلة إاتساع اخليال بسبب انتقال الشاعر -3

 ابلتوصيف املادي املأخوذ من املشاهد احلسية املستقية من بيئته. اجلاهلية تتّسم

عذب  قل غرابة وخال من وحشي األلفاظ واعتمد علىأصبح الشعر يف صدر اإلسالم أ-1

سلوب القرآن عظيم األثر يف تغيّي املصطلحات والعبارات اليت الكلمات وأسهلها، وقد كان أل

 اقرتنت ابإلسالم ومعانيه.

 



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 33 

برز األحدا  السياسية اليت مرت بنا فكان الشعر منربا للدعوة ارتبط قول الشعر أب التارخيية:القيمة 

رّدة وطذلك انتصارات لإلسالم والذود عنه وعن الرسول، وكان سجال حلفظ وقائع حروب ال

رهبا، كما استطاع الشعر أن يكون ااألرض ومغ يف مشارقتوالية يف الفتوحات العظيمة املسلمني امل

 اضنا ألحدا  الفتنة الكربى وما تالها من توترات سياسية يف عهد اخلليفة الرابع.ح

غة ومن شعراء ي أنه ال يقال بعد جتويد وحسن صياأحتول شعر الفتوح إىل الطابع الشعيب؛ -1

وحىت من حيث قائلوه، أو من نسبت  بل حتول إىل أدب شعيب من حيث النسيج العام ،معروفني

ر؛" أما من حيث النسيج فإهنا ال تبلغ من املتانة مبلغ األشعار اليت نسبت يف ليهم هذه األشعاإ

العصر نفسه إىل الشعراء اجملّودين، وأما من حيث القائلون فإّن كثّيا منهم يكاد يكون جمهوال، 

لسبب بسيط وهو أنه من عامة اجلند ..وكأن طائفة من شعر الفتوح حتولت إىل ما يشبه األمثال 

 "1ها الشعب، فناظمها غّي معروف.. ألنه من أبناء الشعباليت يبدع

ينماز شعر الفتوح ابإلجياز، فهو بشكل مقطوعات صغّية" جيري فيه الشاعر على سجيته دون -8

 " 2تدقيق يف معىن أو تنقيح للفظ أو التماس وزن أو قافية. ..تشيع فيه البساطة وعدم التكّلف
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  مناذج من شعراء صدر اإلسالم:

حتّول الشعر يف صدر اإلسالم إىل الوعظ والنصح ومدح الرسول، وانتقلت املعاين من وصف الناقة 

واملرأة إىل وصف قيم اإلسالم وتقوى هللا واخلوف من يوم احلساب، وغّيها من املعاين اليت أتى هبا 

 دين التوحيد.

 يقول ابن الزّبعرى:  

 ذ أان ب ورايرسول امللك إّن لساين       راتق ما فتقت إ

 إذ أجاري الشيطان يف س ن ن الغ     ّي ومن مال ميله مثبور

 آمن اللحم والعظام مبا قل    ت  فنفسي الفدا وانت النذير

 ويف شق آخر يوصي ع ْبدة بن الطبيب أبناءه بتقوى هللا واإلحسان إىل الوالدي فيقول:

 ومينعأوصيكم بتقوى اإلله فإنّه         يعطي الّرغائب من يشاء 

 وبرّب والدكم وطاعة أمره          إّن األبّر من البنني األطوع

 واعصوا الذي يزجي النمائم بينكم         متنّصحا ذاك الّسمام املنقع
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 ويف راثء الرسول صلى هللا عليه وسلم، جند مرثية أبو ذؤيب اهلذيل، يقول فيها:

 بطن األبطحك سفت ملصرعه النجوم وبدرها        وتزعزعت آطام 

 وتزعزعت أجبال يثرب كلها         وخنيلها حللول خطب مفدح

والده زهّي بن أيب سلمى، من قبيلة مزينة، تعّلم الشعر من أبيه، أدرك اإلسالم  كعب بن زهري:

ثّي من الشعراء املشركني، فنصحه وهجا الرسول الكرمي، فتوّعده وأسلم بعد انتشار اإلسالم وتوبة الك

إبعالن إسالمه خوفا أن يقتله الرسول بسبب هجوه لإلسالم، فجاء مبايعا الرسول يف خاه جبّي أ

 املدينة، وقال قصيدته الشهّية مادحا نيب اإلسالم اليت بداها مبطلع غزيل، يقول فيها:

 ابنت سعاد فقليب اليوم متبول       متّيم مل ي  ْفد  مكبول

 من أشهر أبياهتا:فألقى عليه الرسول بردته وهبا مسيت قصيدته. 

 كّل ابن أنثى وإن طالت سالمته      يوما على آلة حدابء حممول

 أ ْنِبئت أّن رسول هللا أوعدين         والعفو عند رسول هللا مأمول

 مهال هداك الذي أعطاك انفلة ال     قرآن فيها مواعيظ وتفصيل

 ال أتخذيّن أبقوال الوشاة ومل أذنب ولو كثرت عيّن األقاويل

 إّن الرسول لنور يستضاء به       مهّند من سيوف هللا مسلول
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و آاثر اجلاهلية من شعره ويتخلى عن عدائه للمسلمني ّي لكنه استطاع ان ميحرغم أتخر إسالم زه

 وكان أثر اإلسالم واضحا يف قصائده اليت تبني حسن خلقه وعمق إميانه.

أمة ألوس بن مالك العبسي، أثّر شكله والشك  امسه جرول، ولّقب ابحلطيئة لدمامته، أمه احلطيئة:

يف نسبه يف تكوين نفسيته فنشأ ساخطا، قلقا حمبا للهجاء، الوم زهّي بن ايب سلمى ومنه تعّلم 

الشعر، عاصر بعثة الرسول لكن مل يعرف هل أعلن غسالمه متأخرا بعد فتح مكة أم بعد وفاة 

 تدين يف عهد أيب بكر، حيث يقول:الرسول عليه الصالة والسالم، كان من أوائل املر 

 أطعنا رسول هللا إذ كان بيننا        فيا لعباد هللا ما أليب بكر

 أيورثها بكرا، إذا مات، بعده       فتلك، وبيت هللا، قاصمة الظهر

لكنه عاد إىل اإلسالم، أغلب شعره حول اهلجاء واملديح، يقول فيه األصمعي:" كان احلطيئة جشعا 

، خبيال، قبيح املنظر، رّ  اهليئة، مغموز النسب، دنئ النفس، كثّي الشر قليل اخلّي سؤوال ملحفا

 ."1فاسد الدين، وما تشاء أن تقول يف شاعر من عيب إاّل وجدته، وقّلما جتد ذلك يف شعره

مجع األصمعي يف هذه الصفات كل املعايب واملساوئ اليت قد يكون فيها شيء من التضخيم من 

ئ، لكن موقفه مع عمر بن اخلطاب قد يكون شاعر ألن شعره ال يظهر هذه املساو مروايت عن ال

ضه ألعراض املسلمني،  وبعد  سّيته؛ وسبب غضب اخلليفة عليه هو فحشه يف اهلجاء، وتعر أثّر يف

 أن قام حببسه استعطفه احلطيئة أببيات يقول فيها:
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 شجر ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ       زغب احلواصل ال ماء وال

 ألقيت كاسبهم يف قعر مظلمة     فاغفر عليك سالم هللا اي عمر

وعفا عنه بشرط أن يتوقف عن اهلجاء والفحش يف القول. ويعرتف يف أبيات له أن اإلسالم قد غّي 

 يف تشكيل شعره ووقع ألفاظه فيقول:

 وملا أن مدحت القوم قلتم       هجوت وال حيّل لك اهلجاء

 بيين       وبينكم املودة واإلخاء أمل أك  مسلما فيكون

 ومل أشتم لكم حسبا ولكن     حدوت  حبيث يستمع احل داء

ومبا أنه كان تلميذا لزهّي فقد كان من مدرسة الصنعة اليت تعىن بتنميق الشعر وجتويده والرعاية به، 

ة التأين قبل بّث شعره، وأ ثِر عنه قوله:" خّي الشعر احلويلُّ احملّكك"، اي أنه حيبذ طول التدبر ومراعا

 اشتهر مبدحه للزبرقان وعشّيته  بنو أنف الناقة، فيقول:

 قوم هم األنف واألذانب غّيهم        ومن يسوي أبنف الناقة الذنبا

ة ووصما للتنكيت واالستهزاء، لكن مدحه والرفع منه يف شعره جعله لقبا لقد كان اسم عشّيهتم مسبّ 

 .يتفاخرون به بني القبائل
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 من أشهر أبياته:

 من يفعل اخلّي ال يعدم جوازي ه         ال يذهب العرف بني هللا والناس

 ويقول يف وصف العمل الصاحل وتقوى هللا:

 هو السعيد السعادة مجع مال       ولكن التقيولست أرى 

 وتقوى هللا خّي الزاد ذخرا          وعند هللا لألْتقى مزيد
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 14احملاضرة رقم:

 النثر يف صدر اإلسالم:

احتلت اخلطابة مكانة مرموقة يف صدر اإلسالم فقد   اخلطابة يف صدر اإلسالم التطور والتجديد:

اجلنود  وسالحا يشحذ به مهمكانت آداة استخدمها الرسول صلى هللا عليه وسلم للدعوة لإلسالم، 

ن خالله دولة جديدة، وهبذا سس اإلسالم يف املساجد ودستورا يؤسس معند القتال ومنربا لشرح أ

يستهل ، تنوعت اخلطب فكان منها اخلطب السياسية، واحلربية، واخلطب الدينية واخلطب املناسباتية

اخلطيب خطبته ابلبسملة مث احلمدلة، مث ينتقل إىل قول بعض اآلايت القرآنية والكثّي من العظات 

األعياد فهي تستهل ابلتكبّي مخس واألدعية إن كانت خطبة دينية كخطب يوم اجلمعة، ام خطب 

سالم شبه اجلزيرة العربية، تالشت مكة وإ مرات، ومع شيوع اخلطب اإلسالمية وانتشارها بفتح

اخلطب اجلاهلية اليت يستعمل فيها سجع الكهان ويذكر فيها أمساء األواثن أو يقسم هبا، كما 

 تالشت خطب املنافرات واملفاخرات ابألنساب واألحساب.

وهو ما أما يف عهد اخللفاء الراشدين فقد كان للخطب أمهيتها ودورها يف حياة اجملتمع اإلسالمي، 

يوم وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم، ويوم السقيفة لقد كانت  نلمسه من خطب اخلليفة األول 

وخوضه مواقفه الشجاعة ردءا لتصدع وحدة املسلمني، وحىت يف حروب الردة وانشقاق بعض القبائل 

حرواب معها كانت اخلطبة حاضرة يف احلرب والسلم، وهكذا يف عهده وعهد عمر بن اخلطاب الذي 

 .وظفها يف أايم اجلمعة واألعياد وبعد كل فتح يفرح به املسلمون
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مجوع  ومل تقتصر اخلطب على اخللفاء وحدهم، وقد كان لوالة املسلمني خطبهم اليت يلقوهنا يف 

سالم، يقول عبد هللا بن مسعود خماطبا أهل الكوفة:" أصدق احلديث  لة اإلالناس عظة وشرحا لرسا

كتاب هللا، وأحسن السنن سنةحممد صلى هللا عليه وسلم، وشّر األمور حمد اثهتا، وخّي األمور 

ّاع اآلاثم..أعظم اخلطااي  عزائمها، ما قّل وكفى خّي مما كثر واهلى..خّي الغىن غىن النفس، اخلمر مج 

لكذوب . سباب املؤمن فسق، وقتاله كفر، وأكل حلمه معصية..مكتوب يف ديوان احملسنني اللسان ا

 "1عنه، السعيد من وعظ بغّيه..أحسن اهل ْدي ه ْدي األنبياء عفا عفيمن 

وما ميكن إمجاله عن اخلطابة يف عهد اخللفاء الراشدين أهنا اختذت منحى وعظيا على منابر 

يه للفصل بني الناس ولشحذ مهم املوالني أثناء القتال مثلما املساجد، ومنحى سياسيا توظف ف

 حد  بعد الفتنة الكربى اليت انشقت فيها صفوف املسلمني زمن عثمان مث علي.

 من خطب الرسول صلى هللا عليه وسّلم:

" احلمدهلل أمحده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وال أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن ال 

إله إال هللا وحده الشريك له وأّن حممدا عبده ورسوله، أرسله ابهلدى والنور واملوعظة على فرتة من 

رب من األجل. من الرسل وقلة من العلم وضاللة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وق

يطع هللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفّرط وضّل ضالال بعيدا وأوصيكم بتقوى هللا. 

فإن خّي ما أوصي به املسلم املسلم أن حيّضه على اآلخرة وأن أيمره بتقوى هللا. فاحذروا ما حذركم 
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ّن تقوى هللا، ملن عمل به هللا من نفسه، وال افضل من ذلك نصيحة، وال أفضل من ذلك ذكرا، وإ

 "1على وجل وخمافة من ربه، عون صدق على ما تبغون من أمر اآلخرة..

بعد نزول الوحي وتغّّي األنظمة احلياتية يف اجملتمع العريب اجلاهلي، تغّّي معها مكانة العلم  الكتابة:

تسمى ابلقم، واقسم هللا والقراءة والكتابة، لقد كانت أو لىيات الوحي هي اقرأ، ونزلت سورة كاملة 

عزوجل ابلقلم ومبا يسطرون، كما قدم القرآن مفارقات بينة بني مكانة العامل واجلاهل:" قل هل 

 .يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون"

نعم كانت الكتابة أولوية عمل هبا الرسول الكرمي حىت يف قتاله للمشركني، اين عمل على جعل فداء  

ن يعلموا عشرة صبيان من املدينة، كانت البداية بكتابة الوحي مث تعلمه وتفسّيه األسرى املشركني أ

ومعه بدأت علوم العربية ابلتبني والتوسع والتفرع، كما أسهمت الفتوحات وترمجة الكتب واالطالع 

 على آداب العلوم اجملاورة بقيام هنضة علمية وأدبية أسهمت يف علو شأن األمة العربية اإلسالمية.

 

 

 

 

  
                                                

 .115ص:  ،12الطبري، ج: - 1



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 97 

 14احملاضرة رقم:

 : (ه130-752/42-661العصر األموي )

عاما، كانت عندهم  11ىل الشام مث األندلس، دامت يف الشامإانتقلت اخلالفة يف العصر األموي 

ىل إب عليهم املوايل، وهم غّي العرب املوالني هلم والذين دخلوا محية عربية ونزعة تعصب عريب ألَّ 

اهتم األمويون بتعليم أبنائهم العادات العربية األصيلة "فنّشأوا ابناءهم يف اإلسالم مع الفتوحات، 

البادية، يتعلمون فيها الشعر واألدب واللغة، ويكتسبون فيها امللكة العربية، وكانوا يعقدون اجملالس 

سالمية  األدبية، ويستدعون الرواة واألدابء والشعراء وجيزلون هلم العطاء، ويف عهدهم منت احلواضر اإل

 ."1كالكوفة والبصرة والفسطاط ومكة واملدينة

لكن احلكم يف وقتهم حتول إىل حكم وراثي ال مثل احلكم الراشدي، وانتشر يف عصرهم البذخ  

وتقّلدوا بعادات الفرس والروم. استعرت العصبية القبلية يف عهد معاوية وتفرقت القبائل شيعا 

قريش وقبائل جماورة، ومنها من حتّزب ضده وتشيع لعلي يف  وأحزااب منها من كان منحازا ملعاوية يف

 الكوفة والعراق عموما وآل البيت يف مكة واملدينة، شعوبية ازدادت بعد وفاته وضعف احلكم األموي

 ال بظفر بين العباس ابحلكم يف األخّي.إمل ينتهي 
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راق والشام املدح لوان الشعر وتعددت، إذ شاع يف العأ تاختلف الشعر يف حواضر بين أمية:

ى تزلف ومديح للحكام، يف حني شاع إواهلجاء، وال غرو فقد كان التقرب إىل بالط احلكام حمتاجا 

 اهلجاء رفضا هلؤالء احلكام وطلبا لتغيّي الكثّي من عوامل التعصب القبلي.

عاش فيه أهل أما يف املدينة ومكة فكاان موطنني للشعر الغزيل الغنائي فقد كان الرتف والبذخ الذي 

املدينة ومكة بسبب الغنائم اليت خلفها الفاحتون وعطااي معاوية إلسكات معارضيه سببا الهتمام 

 أهلها ابلطرب والغناء والعيش اهلين املنصرف مللذات احلياة.

حيث كثرت املشاحنات ىل سالف عهده إعاد الشعر ة القبلية والتعصب اجلاهلي؛ مما أإحياء النزع

 إبغداق شعرائها ابملال لكسب مجوع احملكومني.احلاكمة شجعها السلطة واملنافرات، ت

انتشار أسوا للتفاخر والتنافر ختتص ابلشعر احلزيب كسوق "كناسة" يف الكوفة، وسوق " املربد" 

 ، فخرابضواحي البصرة حاولوا فيه التشبه بسوق عكاظ فكان الشعرءا يتفاخرون كّل حبزبه السياسي

أّن األمويني  ألموي، وما ميكن أن خنلص إليه حول الشعر األموينتشار الشعر اوهجاء، وأسهم يف ا

األدب، وعملوا على تعزيزه يف صبغته هذه، ونّشطوا أراببه ابملال الوافر وإذكاء العصبية ساعدوا 

 .1والتنافس، فكان أداب نشيطا، إال أنه كان مستعبدا، خيدم املصاحل احلزبية والفردية

  القصّية واجملزوءة اشتهرت األوزان

                                                
 .221حنا الفاخوري، تاريخ األدب العربي، ص،  - 1



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 99 

انتشار األلفاظ اإلسالمية حىت يف الغزل الذي انتشر الغزل يف العصر األموي بشكل كبّي وانقسم 

 :1إىل غزل عفيف عذري وغزل ماجن فاحش؛ يقول مجيل بن معمر

 إىل هللا أشكو ال إىل الناس حبها       والبد من شكوى حبيب يروع

 فأمسى إليكم خاشعا يتضرع         أال تتقني هللا فيمن قتلته       

 فيا رب حببين إليها وأعطين ال        مودة منها أنت تعطي ومتنع

 أما عمر بن أيب ربيعة فيقول:

 2فديتك أطلقي حبل وجودي         فإّن هللا ذو عفو غفور

 وّضاح اليمن:لقد وّظف الشعراء الكثّي من املعاين اإلسالمية وتكررت يف غزلياهتم ويف ذلك يول  

 إذا قلت يوما نوليين تبّسمت         وقالت معاذ هللا من فعل ما حرم

 فما نولت حىت تضرعت عندها      وأعلمتها ما رخص هللا من اللمم

 ومثلما أثر اإلسالم يف شعر الغزل جنده موجودا يف املديح واهلجاء والكثّي من األغراض األخرى؛ 
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 :1أمية قائالوانظر إىل الكميت يهجو بين 

 هلم كل عام بدعة حيدثوهنا      أزّلوا هبا أتباعهم مث أوحلوا

 كما ابتدع الرهبان ما مل جيئ به     كتاب وال وحي من هللا منزل

 حتل دماء املسلمني لديهم        وحيرم طلع النخلة املتهدل

 يسلم منهم خلفاء أو ثّي العصبيات كبّيا وكان الشعراء يهجون كل من احناز ضد حزهبم وملكان أت

 وزراء أو والة أو حىت القراء الذين رموهم ابلنفاق، يقول ذو الّرمة:

 أما النبيذ فال يذعرك شاربه         واحفظ ثيابك ممن يشرب املاء

 قوم يوارون عما يف صدورهم        حىت إذا استمكنوا كانوا هم الداء

 يدعون قرّاء مشّمرين إىل أنصاف سوقهم        هم اللصوص وهم

استعمال عبارت اجلهاد والدعوة  لكن شعر احلماسة كان له التأثّي األكرب والنصيب األوفر من

 لإلسالم ونصرة الرسول واحلث على القتال يف سبيل هللا،
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 :1يقول نصر بن سّيار 

 دع عنك دنيا وأهال أنت اتركهم        ما خّي دنيا وأهل ال يدوموان

 األسرار جمتهدا       إّن التقى خّيه ما كان مكنوانوأكثر تقى هللا يف 

 واعلم أبنك ابألعمال مرهتن           فكن لذاك كثّي اهلم حمزوان

 وامنح جهادك من مل يرج آخرة        وكن عدوا لقوم ال يصلوان

 فاقتلهم غضبا هلل منتصرا             منهم به، ودع املراتب مفتوان

 صاحبها وزهده يف الدنيا، فهو يدعو إىل تقوى هللا واجلهاد طلبا لآلخرة.أبيات تدل على ورع 

وانتقل أتثّي اإلسالم إىل املرثيات اليت انتشرت عند كل طائفة، فكل شاعر يبكي من مات من 

 :2طائفته؛ كقول الضحاك بن قيس يرثي هبلوال الصُّفري الذي قتل فيقول

 بكي لنا صحبة ابنوا وإخوااناي عني أذريف دموعا منك هتتاان        وا

 خلوا لنا ظاهر الدنيا وابطنها          وأصبحوا يف جنان اخللد جّياان
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 أقسام الشعر األموي:

 انقسم الشعر األموي إىل صنوف كثّية اخرتان بعضها لكثرهتا ولضيق مساحة املطبوعة.

  الغزل البدوي والغزل احلضري:-0

العصور السابقة، لكن الشيء اجلديد يف العصر األموي هو أنه كان الغزل غرضا موجودا وشائعا يف 

أصبح غرضا مستقال بذاته منفصال ينظم فيه قصائد كاملة ال خيتلط فيها مع غرض آخر، ومل ينتشر 

الغزل يف حواضر العراق والشام ألهنا كانت مستعرة بنّيان املعارضة واالختالفات السياسية، لكنه 

 ما جياورها.انتشر يف بوادي احلجاز و 

انقسم الغزل إىل قسمني، غزل بدوي وغزل حضري، أما البدوي فهو غزل عفيف عذري يركز على 

التشبيب املثايل اخلايل من كل جتسيد حسي للشهوانيات والغرائز، وأشهر شعرائه: مجيل بثينة، ليلى 

ات اإلابحية اليت األخيلية، جمنون ليلى، أما الغزل احلضري فهو غزل ماجن فاحش يركز على العبار 

تصف وجتسد ملذات حيوانية دون خجل أو حياء أشهر قائليه: عمر بن أيب ربيعة، الوليد بن 

 ، واألحوص.اليزيد

: انتشار مظاهر الرتف واإلسراف بسب الثراء الذي عم املدينة ومكة بسبب غنائم أسباب انتشاره

 اخلوض يف مسائل السياسة.الفتوم وعطااي بين أمية السرتضاء أهل احلجاز وإسكاهتم عن 

وقد هجر إىل املدينة اآلالف من املوايل من الروم والفرس ومصر والشام وإفريقيا مما عّزز عنصر 

، عوامل عديدة كالفراغ السياسي والغىن أسهم يف البذخ والفحش، اما االختالط وكثرة النساء والغناء
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مان حّول أهلها غلى الزهد وامليل للتعفف، البادية فمنع أهلها من الغزو وتفشي الفقر ومظاهر احلر 

فانتشر التصوف والغزل العفيف عكس املدينة اليت حرص أبناؤها على مظاهر اللهو فانتشر الغناء 

 انتشارا واسعا وكثرت دوره واملعازف ومعه انتشر الغزل املكشوف.

 مظاهر التجديد يف الغزل:

إذا كان الغزل اجلاهلي هو استهالل يبدأ به الشاعر قصيدته كوسيلة لالنتقال إىل  االستقاللية:-أ

بقية أغراض القصيدة، اصبح الغزل األموي غرضا مستقال وحتول من وسيلة غلى غاية بذاهتا، وكان 

 قليل األبيات بشكل مقطوعات ألنه كان خمصوصا للغناء.

وصاف املادية اخلارجية ال يهتم بوصف كان الوصف اجلاهلي حسيا يركز على األ  الوصف:-ب

ودواخل القلب، أما الغزل األموي فقد اهتم بوصف املعاين الداخلية واألحاسيس املعربة عن  لواعج

مشاعره العاطفية فاستقاللية الغرض الغزيل وسع يف تفاصيل الوصف وركز على عاطفة الشاعر 

 احلسية واملعنوية.

اء وكثرة املعازف غّي من بناء القصيدة فتغّيت إذ أصبحت " انتشار الغن موسيقى الشعر ولغته:

تار  أكثر صفاء من موسيقى الشعر القدمي، ولغته أكثر قراب إىل الناس من لغة الشعر القدمي، فهي خت 

، فكان ذلك من أهم األسباب يف أن من اللغة املالوفة اليت كان يفهمها الشعب والقيان األعجميات

 . "1ئي اجلديد شعرا شعبيايصبح هذا الشعر الغنا
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وإذا كان شعراء اجلاهلية يستعملون الطويل والبسيط والكامل، فإن الشعراء األمويني يكثرون من 

 توظيف اخلفيف والرمل واملتقارب واهلزج.

امتاز الغزل العفيف البدوي ابلصفاء وصدق العاطفة ومصدر أملهم مما جعل شعرهم متشاهبا وكانه 

فاملعاين واحدة واأللفاظ واحدة واألسلوب واحد وهو مااختلط على الرواة الذين من شاعر واحد 

 زادوا من شعر أحدهم وأنقصوا من اآلخر.

(: هو مجيل بن معمر العذري من قبيلة عذرة إحدى قرى احلجاز، أحب ابنة ه80مجيل بن معمر)

وتزوجت غّيه فهجاهم  عمه بثينة، وشغف هبا لكن نظم شعره فيها أغضب أهلها ورفض خطيبا هلا،

يف شعرهم، فألّبوا عليه مروان بن احلكم يف املدينةوايل املدينة، فأهدر دمه ففّر إىل اليمن مث الشام 

 ه.62ومات يف مصر سنة 

يف عفة وثبات عجيب، قال فيها ابياات كثّية امتاز شعر مجيل بصدق العاطفة واحملبة الطافحة  شعره:

 ها وهجرها ورفض أهلها فيقول:تصف ولعه ووهله ببثينة رغم صد

 ، عواذيليت فيك، وإن جهدنوأطعت يّف عواذال فهجرتين       وعص

 ويقول أيضا:  

 يهواك، ما عشت الفؤاد، فإن أمت     يتبع صداك بني األقرب
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 يقول يصف حمبته وبذله أي شيء يف سبيلها فيقول:

 مييينفلو أرسلت يوما بثينة تبتغي       مييين، وإن عّزت علي 

 ألعطيتها ما جاء يبغي رسوهلا     وقلت هلا بعد اليمني: سليين

 حمبة صادقة يرضى هبا أن يكون حمبا لقاتله فيقول:

 خليلي فيما عشتما هل رأيتما         قتيال بكى من حّب قاتله قبلي

كان شعره انبضا حبب بثينة يف أسلوب بسيط بريء يصف مبعان سهلة لواعج نفسه وأسى فراقه 

 ومات فداء حلبه وشعره وهو القائل: ، وقدوطمعه يف لقاء حمبوبته فأنشد خماطبا ومناجيا ومعاتبا

 اي ليتين ألقى املنية بغتة       إن كان يوم لقائكم مل يقدر

ْخي ل عرفت جبماهلا وفصاحتها هي ليلى عبد هللا بن الرّحال من بين األ   ه(:75ليلى األخيلية)

، من بين عقيل، فقال فيها شعرا وملا أراد  ورواية األشعار وحفظ أنساب العرب، أحبها توبة بن احل م ّيِّ

   خطبتها رفض أابها ألنه شّهر هبا وأعلن حبه وقام بتزوجيها جلا من بين األدلع الذي عرف بغّيته، 

أغضب أهل زوجها وكادوا له ليقتلوه، لكنه قتل يف إحدى  ورغم ذلك مل ينقطع توبة عن زايرهتا مما

 .غاراته ورثته ليلى

هنا مرت بقرب توبة يف أحد األايم وهي يف هودجها مع زوجها، فأرادت أن تسّلم على القرب وقيل إ 

، وقالت:" السالم عليك اي وصعدت وهي يف هودجها إىل أكمة فيها قرب توبةفرفض زوجها فأحّلت 
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ولت وجهها غلى القوم، فقالت: " ما عرفت له كذبة قط قبل هذه"، قالوا: " وكيف؟" توبة"، مث ح

 قالت: أليس هو القائل:

 ولو أّن ليلى األخيلية سّلمت        علّي ودوين تربة وصفائح

 لسّلمت تسليم البشاشة أو زقا       إليها صدى من جانب القرب صائح

قال؟"فما أمّتت كالمها حىت اثرت من جانب القرب بومة   قالت ليلى:" فما ابله ال يسّلم علّي كما

 .1كامنة أخافها اهلودج، فنفر اجلمل، فوقعت ليلى على رأسها وماتت من وقتها، فدفنوها إىل جنبه

ليلى كثّي من اآلاثر الشعرية تدور حول الراثء واهلجاء والمدح، لكن أمجل وأشهر ل: كان شعرها

وصفا ألخالقه وشجاعته وحبه بتعبّي صادق وحب عفيف وعاطفة آاثرها يف نظمها لشعر عن توبة 

 جياشة، وكان موت توبة سببا لنظمها الكثّي عنه. تقول وهي تقسم أاّل تنساه:

 فآليت ال أنفك أبكيك ما د ع ت         على فنن ورقاء أو طار طائر

 من أشهر قائليه: الغزل املاجن:

يف قبيلة بين خمزوم كان هلا نفوذخا ووجاهتها، نشأ يف بيئة : ولد يف املدينة ه93  عمر بن أيب ربيعة

مرتفة عاش سائحا متنقال بني احلجاز والعراق والشام، ابتعد عن السياسة واملشاكل احلزبية، كان 

يرتّصد النساء يف مواسم احلج وينظم فيهن الشعر، مث اتب يف آخر حياته وقيل أنه ملا هرِم واتب نذر 

 .ه13بيت شعر يقوله، فكان ال ينظم بيتا إال حرر عبدا أو جارية تويف سنة  أن يعتق رقبة عن كل
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ترك ابن ربيعة ديواان كبّيا منظومة كلها يف التغزل ابلنساء، غال ابيا قليلة يف الفخر واملدح،  شعره:

ويروي األصفهاين أن سليمان بن عبد امللك سأله :" ما مينعك من مدحنا؟"فقال:" إيّن ال أمدح 

أو يرى  الرجال، إمنا أمدح النساء"، وتعرض يف شعره لوصف الكثّي من النساء فلم يسمع عن أمرأة

مجاهلا إال وتغّزل هبا ونظم فيها شعرا، كغزله ب: زينب بنت أيب موسى اجلمحية، وابنة عمها نْعم، ومل 

تسلم منه النساء احلاجات القاصدات لبيت هللا كغزله ب: ليلى بنت احلار  البكرية، وفاطمة بنت 

 حممد األشعث الكندية حىت زوجة أيب األسود الدؤيل مل تسلم من لسانه.

 يقول واصفا نفسه: 

 يقصد الناس للطواف احتسااب        وذنويب جمموعة يف الطواف

فات اخلارجية فكان وصفه ماداي حسيا مل خيرج عن صركز عمر بن ايب ربيعة يف وصفه للنساء على ال

األوصاف التقليدية، أما يف وصفه لنفسية املرأة فكان يركز على كرم نسبها وأصلها وحسن أخالقها 

 رم أهلها، مركزا على صفات الغىن والرتف وذكر الطيب واملرفل من الثياب.ومكا

ّي أاب اخلطاب من كثب  قالت ثراي ألتراب هلا قطف          فمن حن 

 فطرن طّيا ملا قالت وشايعها        مثل التماثيل قد م ّوهن ابلذهب

 يرفلن يف مطرفات السوس آونة       ويف العتيق من الديباج والقصب

 ترى عليهن ح ْلي الدار مّتسقا        مع الزبرجد والياقوت كالشهب
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كان شعره خلوا من العاطفة الصادقة العميقة ويطفح ابألبيات احلادثة اليت تتعرض إىل وقائع حدثت 

معه يف جمالس ومواقف وطرقات املدينة، لقد امتاز ابلسطحية فال جند شوقا مضنيا وال لوعة فقد وال 

تكرارا لصور منطية عن املرأة اجلميلة الغنية الشريفة دون بيل حمبوبة ما؛ بل كان شعره استماتة يف س

 تفصيل لنفسيتها وال عمق يف عالقتها.

 وقد وّظف السرد القصصي للكثّي من مغامراته العاطفية يف قالب لطيف طريف فيقول:

 قالت الكربى أتعرفن الفىت        قالت الوسطى نعم هذا عمر

 غرى وقد تّيمتها       قد عرفناه وهل خيفى القمرقالت الص

 مغامرات يصف فيها كلف النساء وتطّلعهن ملقابلته حىت عند بيت هللا فيقول:

 قالت لرتب هلا حتّدثها       لنفسدّن الطواف يف عمر

 قومي تصّدي له ليعرفنا      مث اغمزيه اي أخت يف خفر

 اسبطّرت تسعى على أثريقالت هلا قد غمزته فأىب      مث 

" معشوق ال عاشق" فهو " يوقد قلوب الفتيات حبا،  يصف ضيف عمر وعاطفته السطحية كونه

وهن يتمنني عطفه وحنانه، وهو بذلك يعكس الصورة املألوفة يف الغزل العريب، إذ ال يزال الشاعر 

يام مسرتمحا مستعطفا، أما يطلب وأيمل ويتضرّع ويرجو العطف واحلنان، بل ال يزال يعلن العشق واهل
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عند عمر فهذا كله موجود ولكن ال يف تصوير حبه هو وإمنا يف تصوير حب الفتيات والنساء له وما 

 "1يوقد به قلوهبّن من العشق والصبابة

 يقول على لسان إحدى صوحيباته:

 تقول إذ أيقنت أين مفارقها        ايليتين مت قبل اليوم ايعمرا

 وتقول أخرى :

 افق النفس من شيء ت سّر به        وأعجب العني إال فوقه عمرما و 

 اجتمع يف شعره الظرافة والطرافة والبساطة فشعره انبض ابملرح واللهو واحلياة جتسده أبياته القائلة:

 قلت:"من هذا؟" فقالت:" بعض من          فنت هللا بكم فيمن فنت"

 أورثت يف القلب مهّا وشجن:قلت " حقا ذا؟" فقالت قولة                

 "يشهد هللا على حيب لكم                  ودموعي شاهد يل واحلزن"

 قلت: " اي سيديت عّذبتين"                قالت: " اللهم عّذبين إذن"

 كانت أبياته عذبة املوسيقى حتتوي عديد اإليقاعات حىت ليكرر اللفظ متاشيا وحلن املوسيقى فيقول:

 بذا حبذا            حبيب  حتملت منه األذىأال حبذا ح
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يقصد به الشعر التذي يتخذ من السياسة موضوعا شعراي مستقال، متخذا أحد  الشعر السياسي:

ألوان الشعر وأغراضه كاملدح أو اهلجاء لينحاز الشاعر إىل صف طائفة أو حزب ضد آخر، عرف 

 واستعّر أكثر يف العصر األموي.منذ القدم غي العصر اجلاهلي يف منافرات القبائل 

 األحزاب السياسية وأصواهتا الشعرية: 

من اشهر شعرائهم عمران بن حطان والطُّرماح بن حكيم، كان شعرهم ثوراي تذوب   اخلوارج:-0

، يقول عمران بن حطان مشيدا بعبد الرمحن بن فيه روح الفرد وتسرتخس يف سبيل االستشهاد هلل 

 ايب طالب: ملجم بعد طعنه لعلي بن

 اي ضربة من تقي ما أراد هبا        إال ليبلغ من ذي العرش رضواان

 إين ألذكره حينا فأحسبه          أوىف الربية عند هللا ميزاان

 شعار اليت تؤمن برسالة اخلوارج زهد يف الدنيا ورغب يف املوت، فيقول:ترك عمران الكثّي من األ

 على ألهنم فيها عراة وج وّع   أرى أشقياء الناس ال يسأموهنا     

 أراها وإن كانت حت بُّ فإهنا           سحابة صيف عن قليل ت  ق ّشع

الكميت رغم اختالف الفقتني الطر من بين طيء نشأ يف الشام وانتقل إىل الكوفة، صادق  الّطرماح:

ألهل الشام العداننيني وكان األول يتعّصب  فاألول من الصفرية املنادين ابلقعود واآلخر من

 والكميت ألهل الكوفة لكنهما بقيا صديقني، له شعر يف االهلجاء واملدح والوعظ فيقول زاهدا:
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 كل حي مستكمل عدة العم          ر ومود إذا انقضى عدده

 عجبا ما عجبت للجامه املا          يباهي به ويرتفده

 ويضيع الذي يصّيه الل             ه إليه فليس يعتقده

 ال ينفع املخّول ذا الثر          وة خالنه وال ولده يوم

تشّيع أهل الكوفة لعلي بن أيب طالب واحتجوا على خالفة معاوية ورفضوا حكمه وكان  الشيعة:

شعرهم صوات رافضا وموقفا ساخطا من األمويني، وبعد موت احلسني بن علي علت يف نظمهم  

دعوا إىل الثورة واجلهاد من أشهر ل ذكرى لوفاته، كلمات احلزن والبكاء اليت كثرت وتكررت مع ك

 شعرائهم الكميت وكثّّي عزة.

 يقول سليمان بن قّتة راثيا احلسني:

 مررت على آل بيت حممد         فلم أرها كعهدها يوم ح ّلت

 وكانوا رجاء مث صاروا ر زيّة       وقد عظمت تلك الرزااي وجّلت

 لفقد احلسني والبالد اقشعرت   أمل تر أن الشمس أضحت مريضة      

 وقد أعولت تبكي السماء لفقده         وأجنمها انحت عليه وصّلت
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 ويقول أبو األسود الدؤيل يشرح سبب تشيعه :

 أحّب حممدا حبا شديدا          وعباسا ومحزة والوصيّا

 أحبهم حلب هللا حىت          أجيء إذا بعثت على هوايّ 
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 صادر واملراجع:قائمة امل

 .(2112يت للنشر ) القاهرة/، دار مّي 10صالح فضل، مناهج النقد املعاصر، ط: - 
، 12عبد احلميد هيمة، النص الشعري بني النقد السياقي والنقد النسقي، جملة مقاليد، العدد: - 

 .2100ديسمرب 
 .القلم، بّيوتشارل سنيوبوس، تر: عبد الرمحن بدوي، النقد التارخيي، مكتبة دار - 
 .2116حمّمد طرشونة، إشكالية املنهج يف النقد األديب، مركز النشر اجلامعي، د.ط،)تونس/ - 
 .2118، جسور، اجلزائر، 10، ط:يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب - 
 .0111عبد السالم املسدي، يف آليات النقد األديب، دار اجلنوب، تونس،  - 
حولية كلية اللغة   -عند النقاد السعوديني–محد بن عبد العزيز السويلم، معامل املنهج التارخيي  - 

 .2102، مصر،10، مج:32العربية ابلزقازيق، جامعة األزهر، العدد: 
، املركز القومي للرتمجة، 10ط: -مناهج اجتاهات قضااي -آن موريل ، النقد األديب املعاصر - 

 .2111القاهرة، 
 املشروع القومي للرتمجة، تر: جماهد عبد املنعم جماهد،  رينيه ويلك، اتريخ النقد األديب احلديث، - 

 .11ج:
 .2100 -عند النقاد السعوديني–محد بن عبد العزيز السويلم، معامل املنهج التارخيي  - 
ز القومي للرتمجة، النسون/ماييه، منهج البحث يف األدب واللغة، تر: حممد مندور، د.ط، املرك - 

 .2101القاهرة، 
 .0113، د.ب، 12حنّا الفاخوري، اتريخ األدب العريب، ط: - 
ه، تح: السيد أمحد صقر، 311 ، الصاحيب يف فقه اللغةبن زكرايء بن فارسأبو احلسني أمحد  - 

 .مطبعة عيسى احلليب وشركائه، القاهرة
، دار القلم، بّيوت، 11، ط:القسم السادسمن  2عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، الفصل  - 

0161. 
حممود حممد غنيم، اهليئة -تح: عبد الكرمي إبراهيم العزابوي غاين،أبو فرج االصفهاين، كتاب األ - 

 .20ج: ،0113املصرية للكتاب، 



 د. بلميهوب هند                                              كرونولوجية                   دراسات اترخيية  

 114 

شرح: أبو حممد القاسم األنباري، تح: كارلوس  الضيب، املفّضليات،حممد املفّضل أبو العباس  - 
 .0121يعقوب اليل، مطبعة اآلابء اليسوعيني، 

 .6ج:،0131، دار الكتب املصرية، القاهرة، 10ط:األغاين،  أبو فرج االصفهاين، كتاب - 
، دار الكتب العلمية، 10تح، عبد اجمليد الرتحيين، ط: العقد الفريد،أمحد بن حممد بن عبد ربه،  - 

 .18ج: ،0163بّيوت، 
، مكتبة 18تح: عبد السالم هارون، ط: اجلاحظ، البيان والتبيني،أبو عثمان عمرو بن حبر  - 

 .12ج:،0116اخلاجني، القاهرة، 
 ، طه حسني، دار املعارف، تونس.يف الشعر اجلاهلي - 
-)دار املعارف: القاهرة 11يخ األدب العريب، تر: عبد احلليم النجار، ط:كارل  بروكلمان، اتر - 

 (.د.ت
  .10ج:  تح: أمحد حممد شاكر، دار املعارف، القاهرة، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، - 
 .، مكتبة غريب، القاهرة، 12، ط:سعد إمساعيل شليب، األصول الفنية للشعر اجلاهلي - 
تح: عبد احلميد حممد حمي الدين، املكتبة  ،يف حماسن الشعر وآدابه ، العمدةابن رشيق القّيواين - 

 .10ج: 0111التجارية العامة، مصر، 
 .0118احلديث، دار هنضة مصر،  حممد غنيمي هالل، النقد األديب - 
 .0111، دار بّيوت للنشر، بّيوت، .إحسان عباس، فن الشعر - 
 .10ج:الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، النويهي، الشعر اجلاهلي،  - 
، املؤسسة اجلامعية ، بّيوت، 13، ط:أدب العرب يف عصر اجلاهلية حسني احلاج حسن، - 

0118. 
، 0181، مطبعة مصطفى البايب وأوالده، 12تح: عبد السالم هارون، ط:اجلاحظ، احليوان،  - 

 ..13ج:
 .2101هنداوي، القاهرة، ، مؤسسة طه حسني، حديث األربعاء - 
 .2ج:الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، النويهي، الشعر اجلاهلي،  - 
 10ج:تح: عبد السالم هارون، اجلاحظ، البيان والتبيني،  - 
 10السيوطي، املزهر، ج: - 
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 10ج:ه، 0321املطبعة األمّيية، األمايل، امساعيل بن القاسم القايل البغدادي، كتاب  - 
، مؤسسة الرسالة، 13، تح: حممد أمحد الدايل، ط:املربّد، الكاملأبو العباس حممدى بن يزيد  - 

 .0118القاهرة، 
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