محاضرات في مادة  :مضمون الخطاب الشعري القديم  -السنة  :األولى ماستر
 تخصص أدب عربي قديم -تقديم  :األستاذ الدكتور  :فاتح حمبلي

موضوعات الشعر الجاهلي :
يعد أبو متام (ت )232من األوائل الذين حاولوا تقسيم معاين الشعر إىل أغراض و اليت تنقسم إىل  11غرض
منها :احلماسة ،املراثي ،النسيب ،اهلجاء ،املدح ،الصفات ،السري ،امللح ،ومذمة النساء ....،وقد أورد يف ابب
األدب جمموعة من النصائح والعتاب والفخر وأحاديث الشباب والشيب والدهر وخيانة الصديق ،ومن مث ميكن أن
نقول أنه مصطلح مض طرب عند أيب متام إذ يستعمله أحياان ابملعىن التهذييب وأحياان ابملعاين اليت ألفناها ملعىن
الكلمة.
أما ابب األضياف ،ففيه فخر ومدح :فخر إبكرام الضيف ومدح إبكرامه
وقد ضمن ابب السري :األشعار اليت تذكر الركبان يف حاليت سريهم وراحتهم ونومهم وبعض النصائح وما يتصل
ابلسر وكتمانه ،كما ورد هبذا الباب مقطوعة يف مذمة النساء.
وقد الحظ املرزوقي أن أاب متام قد ضمن ابب مذمة النساء نصني من الوصف ومها آخر نصني فيه.
أما قدامة بن جعفر(ت  )337فيذكر ستة من أغراض الشعر قال أهنا أمثلة لغريها من األغراض ،وأهنا ليست
حصرا لكل األغراض و املوضوعات ولذا يقول :وملا كانت أقسام املعاين ...مما الهناية لعدده رأيت أن أذكر منه
صدرا ينبئ عن نفسه ويكون مثاال لغريه وعربة ملا مل أذكره وأن أجعل ذلك يف األعالم من أغراض الشعراء وما
هم عليه أكثر حرما ...وهي  ..:املديح واهلجاء والنسيب واملراثي والوصف والتشبيه) وال شك يف أن التشبيه
ليس غرض من أغراض الشعر وقد أخطأ قدامة يف عدة منها ،كما أخطأ أبو هالل العسكري حني شايعه يف
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ذلك ورمبا كان السبب أن قدامة كان هدفه ذكر اجليد من املعاين يف األغراض املختلفة وكذلك اجليد من
التشبهات ،ولذا فإن ما قدمه يف ابب التشبيه يندرج حتت أغراض كثرية.
ومنه موضوعات الشعر وأغراضه :و اليت يشيع استعماله  :الغزل والوصف والفخر واحلماسة و اهلجاء والراثء.
 /1قضية أغراض الشعر:
إن أغراض الشعر كثرية ومتنوعة ،حبيث يكون عسريا لو حاولنا حصرها  ،وأن ما جنده يف بعض املصنفات من
فصول حول أغراض الشعر أو موضوعاته ،فإمنا هدفها أن تعرض الشائع منها ،مع ذكر املعاين اليت تتالقى فيها
أحاديث الشعراء يف هذا املوضوع أو ذاك ،وملا كان كل غرض أو موضوع مستقل بنفسه أو خيصه الدارس حبديث
منفصل فقد رفض بعض النقاد الفصل بني أجزاء القصيدة الواحدة .
كأن تدرس املقدمة الغزلية أو الطللية يف معزل عن الغرض الذي يليها وعن سائر أغراض القصيدة ،وكأنه ال رابط
بني هذه األغراض اجملتمعة ،يف حني أن أغراض القصيدة على تنوعها يف رأي هؤالء :تتشابك وتتالحم لتنتج فكرة
أساسية أو موقفا فكراي عاما ومعىن هذا أيضا أن على القارئ أو الناقد أن يبحث عما استرت وراء ظاهر النص
الشعري ،من أفكار أو مواقف أو مشاعر ،وأن يتعامل مع النص ابعتباره جمموعة من التلميحات اليت تشري إىل
خيط واحد بنيت عليه القصيدة.
أغراض الشعر:
الغزل :وتندرج ضمنه أربعة اصطالحات :
الغزل :هو األمور اجلارية بني احملب واحملبوب من أفعال وأقوال وأحوال دون أن خيرج ذلك إىل دائرة اإلعالن
واإلشهار عن طريق الشعر.
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التغزل :هو مغازلة النساء وحمادثتهن والتعلق هبن مع ذكر صفات احملب وأحواله .
النسيب :ذكر األحوال اجلارية وذكر احملب وأحواله ،ومعىن هذا أن النسيب هو ذكر ثالثة أمور :حال احملب،
حال احملبوب ،ذكر األمور اليت جرت واليت جتري بينهم.
التشبيب :وهو اإلشادة بذكر احملبوب وصفاته حيث يقال :يتشبب فالن بفالنة بعىن ينسب إليها.
و يرى ابن "رشيق املسيلي" :أن الغزل والنسيب والتشبيب مبعىن واحد ،وهو ما اصطلح عليه الباحثني.

الغـ ـ ـ ـ ـزل
هو املوضوع الذي انل حظا وافرا من التطبيق يف الشعر اجلاهلي ،وقد مشل عدة موضوعات منها :الوقوف
ابألطالل ،تصوير مفاتن احملبوبة احلسية أو املعنوية ذكر آالم املهجر والبني ،الطيف ،وما تثريه يف النفس من
انطباعات وأحاسيس.
الطلل :وهو من أكثر أحاديث الغزل اليت لعبت دورا هاما يف الشعر اجلاهلي حيث جعل الطلل حلنا مميزا يفتتحون
به قصائدهم ،ومن أهم مالمح الطلل:
 إطالة فرتة الوقوف ابلطلل. طول التأمل يف املكان وما آل إليه. دور اآلاثر املرتوكة وما ختلفه من انعكاسات يف النفس. إنقسام اآلاثر إىل قسمني:أ /آاثر شخصية :وهي اآلاثر البارزة والظاهرة واليت تسمى ابلطلل.
ب /آاثر غري شاخصة :وهي الغري ابرزة واليت تسمى ابلرسم أو الكتابة.
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ومن النماذج الشائعة واملتداولة يف املقدمة الطللية :أن يبدأ الشاعر بذكر الداير من مواضع مث ينعتها بعد أن
سقطت عليها األمطار ومنا عليها العشب فاختذهتا احليواانت مرتعا تقيم فيه وتتوالد ،يقول "لبيد":

مبىن أتبد غوهلا فرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامها

عفت الداير حملها فمقامها

خلقا كما ضمن الوحي سالمها.

فمدافع الراين عري رمسها

وقد ال يتوسع بعض الشعراء كما فعل لبيد وهو ما جسده "زهري بن أيب سلمى" والذي اختصر مدة فراق
عشرين سنة ووصفها كأهنا وشم على معصم ،وذكر أيضا لداير احملبوبة اليت حميت آاثرها يقول:

حبوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانة الدراج فاملتث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم

آمن أوىف دمنة مل تكلم

ودار هلا ابلرقمتني كأهنا مراجيع وشم يف نواشر معصم

ينتقل كثري من الشعراء من الوقوف ابألطالل إىل وصف مشهد الرحيل وهودج احلبيبة وصواحبها وقد
يصفون الطريق الذي سلكه القوم وذكر األماكن اجلديدة اليت حلو هبا :لكن يبقى مشهد الرحيل معلما من
معامل املقدمة الطليلة:
يقول لبيد بن ربيعة:

شاقتك ظعن احلي يوم حتملوا

فتكنسوا قطنا تصري خيامها

من كل حمفـ ـوف يظل عصية

زوج عليه كلة وقرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وجممل ما نستخلصه أن املقدمات الطليلة هي أكثر املقدمات شيوعا وانتشارا وهي املقدمة اليت يقف فيها
الشاعر انعيا ألطالل حمبوبته انعتا املكان وما آل إليه بعد أن كان عامرا أبهله وقد يبكي يف هذا املكان
على حبه الضائع أو يتذكر موقف الرحيل فيصف الظعن و ما يالقيه من جوى وحرمان وقد يبدأ بذكر
الفراق مباشرة مثل مطلع معلقة احلارث بن حلزة:
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آذنتنا بيبنها أمساء رب اثو ال ميل منه الثواء
املرأة عند الشعراء اجلاهليني :إن اجلاهليني قد حنتوا املرأة يف أشعارهم متثاال دقيقا جملوا  ،فبدؤوا بشعرها
وانتهوا بقدميها وهو متثال يفيض حيوية وميتلئ بصفات خلقية وروحية ،هي الصفات اليت أحبها اجلاهلي
يف املرأة بشكل عام ،ومنه :طبيعي أن ختتلف الزاوية اليت ينظر بنها كل منها إىل املرأة فالبعض يلم مبظاهر
اجلمال احلسي إملاما والبعض يدمي النظر ليتأمل اجلزئيات والتفاصيل يف مثال اجلمال كما يراه أو يتمناه،
والبعض اآلخر ينعت اجلمال املعنوي أو الروحي حلبيبته والنموذج هو األعشى.
النوع :1
األعشى :مجع يف بعض قصائده جمموعة من النعوت اليت تتميز هبا حبيبته وكلها مجاليات حسية مثل:
القامة املعتدلة املتناسقة ،الساقان مديداتن ممتلئتان يرتجرج ما عليها من حلم حىت ينتهي إىل خلخاهلا الرانن
واألرداف الضخمة الثقيلة اليت متأل قميصها الواسع الفضفاض ،واخلصر الدقيق والثداين البارزان املستديران
فوق الصدر كالرمانتني واجليد الطويل كأنه جيد غزال زانته احللي والثغر الوضاء كأنه نور أقحوان والعينان
كحيلتان من غري اكتحال كعيين الغزال ساكنتان صافيتان يزينهما حاجب مستوى مجيل واخلدان أملسان
يفيضان ابلبشر والبطن أملس تنكسر بشرته من أثر السمانة والصدر كلوح املسنون الذي جوده صانعه
وابلغ يف صقله ،جيول الوشاح على جانيب اخلصر النحيل حني تنثىن احلبيبة يف حركة ال تستقر ،ذلك هو
اجلمال الذي هام به اجلاهليون ودارو حوله :يقول األعشى:

قد اعتدلت يف حسن خلق مبتل

هلا قدم راي سباط بناهنا
وساقان مار اللحم مورا عليها

إىل منتهى خلخاهلا املتصلصل

مسار اجلمال يف الشعر اجلاهلي :لو اتبعنا معيار اجلمال احلسي للمرأة يف الشعر اجلاهلي لوجدان أن
الشعراء يتغزلون أيضا ب :الشعر األسود الفاحم الطويل الذي يتدىل على الظهر كله والذي يضل املشط
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فيه لغزارته ،والوجه الناصع البياض الصايف ،والعيون احلوراء الناعسة من شدة احلياء ،الفم اللذيذ كرائحة
الزجنبيل ،واجليد الطويل الناعم ،املشية اهلادئة املتكسرة ،احلديث الرقيق.
صور الشعراء أيضا أثر الفراق يف نفوسهم والذي شبهوه بصدع الزجاجة الذي ال يلتئم ،ومن أجل ذلك
استهانوا ابلصعاب يف سبيل لقاء حمبوابهتم ،فلو كان بينهم وبينهن جبل شاهق ما صرفهم ولو كان دوهنا
أسد جسور ما حال دون الوصول ومتعة اللقاء وكيف ال يستهني احملب ابلصعاب واحملبوبة كما صورها
األعشى:

عاش ومل ينقل إىل قابر

لو أسنت ميتا على حنرها
النوع :2

وهو النوع الذي حتدث عن طيف احملبوبة ،ووصف أثر فراقها يف النفس ومناجاهتا ورجاء أن تفي ابلوعد
الذي وعدت خشية فراق يكون سببا يف املوت عشقا فاحملبوبة روح احلياة بل احلياة ذاهتا يقول املرقش
األكرب:

وانظري أن تزودي منك زادا

قل ألمساء أجنزي امليعادا

أينما كنت أوحللت أبرض أو بالد أحببت منك البالدا
وفيها نوع آخر من الغزل حيث :جند الشاعر يتغزل فيمن عالهتا الشيب فيصورها حلوة الرائحة يف كل
حاالهتا ،قد أزعجها الشيب فأسدلت عليه حبجاب لتغطيه ،أما دور الشاعر فيكمن يف أن الشباب ال
يدوم:
يقول األعشى:

ت ال فهمة وال علوف

حلوة النشر والبديهة والعال
ولقد ساءها البياض فلطت

6

حبجاب من دوننا مسدوف

فاعريف للمشيب إذ مشل الرأ

س فإن الشباب غري حليف

وجممل القول :أن الشعراء اجلاهليني قد تناولوا يف غزهلم جل ما يتصل ابحملبوبة من داير وظعن ومسات
جسمية وخلقية ،كما صور تعلقهم هبا وصدها وهجرها وصوروا كذلك زينتها ومالبسها وطيبتها وقد
سلكوا يف سبيل ذلك ضربني  :ضراب حسيا تكون فيه املرأة وسيلة للمتعة واللهو واحلياة اهلنيئة وقد يعود
هذا إىل متاع عندهن من الفتوة حيث يفخرون أبهنم ينالون من املرأة ما يريدون حىت إنه من طبيعة النفس
البشرية أن تتعلق ابملرأة
أما الضرب الثاين فهو الضرب الذي تسامى فيه الشعراء ،فتحدثوا عن احلبيبة واحلب بعيدا عن قسمات
اجلسد ونزواته وال خيتص شاعر هبذا اللون أو ذاك عند الشاعر دون آخر كغلبة اإلجتاه احلسي إن جاز
التعبري عند امرئ القيس واألعشى وغلبة اإلجتاه الروحي عند عنرتة بن شداد.
شعر الوصف أو شعر الطبيعة:
يطلق فن الوصف على ما يصفه الشاعر من مظاهر الطبيعة وحيواانهتا وطريها ونباهتا وما إىل ذلك عدا
االنسان وأييت اتليا للغزل إذ خيرج الشاعر إىل وصف انقته وفرسه مث يستطرد فيصف رحلته يف الصحراء وما
يشاهده من ماهر الطبيعة .
من أكثر احليواانت اليت حتدث عنها الشعراء اجلاهليون :الناقة والفرس هذا ما يتبادر يف أذهاننا عن سبب
وصف الناقة دون الفحل من اإلبل  ،فتقع يف احتماالت لرمبا:
 1الناقة أقدر من اجلمل على مواصلة املسري وحتمل املشقة ويف أغلب األحيان يشبهوهنا ابجلمل :يقول
الشاعر:
مجالية وجناء تردي كأهنا سفننة تربي ألزعر أربد
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 2رمبا هناك مربرات فنية دفعتهم إىل وصفها دون الذكر كأن يزعم أن الشاعر كانوا يصفون احملبوابت من
خالل الرمز ذلك أن وصفهم للناقة وصفا خارجيا حسيا ال يستقيم رده دائما إىل ماوراءه يف ابب اجلد
والقصد ،مثل وصف طرفة لناقته اليت تدفع الفحول عنها بذنب قوي كثري الشعر كأهنا جناحي نسر
أبيض قد غرزا إببرة يف عظمه يقول:

تريع إىل صوت املهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبد
حفافيه شكا يف العس ـ ــيب مبربد

كأن جناحي مضرحي تكنفا

وقيل أن الذنيب القوي رمبا هو رمز لطرف ذنب احملبوبة الذي يكىن بنظافته عن نظافة العرض
 3أما ما يبدو أنه سبب يف اختيارهم للناقة هو :الذي يبدوا متسقا مع طبيعة العصصر والبيئة؛ أهنم رحلو
على الناقة ألن ألباهنا كانت متثل موردا مهما من موارد الرزق يف الرحلة واإلقامة ألهنا كانت تدرأ عنهم
خطر املوت جوعا يف الصحراء مىت طال السفر ونفد الزاد.
مذاهب وصف الناقة:
 /1املذهب الذب يصف الناقة وصفا مباشرا من خالل تتبع أعضائها عضوا عضوا :وهو املذهب الذي
جنده عند طرفة بن العبد الذي ينحت لناقته متثاال من خالل شعره وهي  :عظيمة الرأس هلا مججمة صلبة
مثل السندان ،وأذانن حمدداتن حادات السمع ال خيفى عليها اهلمس اخلفي أما عيناها فصافيتان كاملرآة وأما
عنقها فطويل كصاري السفينة  ،قد شد ابطنه إىل فقار نض بعضها إىل بعض ...وهي فوق كل هذا انقة
مروضة طوع إرادة الشلعر مىت أراد أسرعت ومن هذا الوصف قول طرفة:
وإين ألمضي اهلم عند احتضاره

بعوجاء مرقال تروح وتغتدي

أمون كألواح اإلران نسأهتا

على الحب كأنه ظهر برجد

يعترب طرفة أكثر الشعراء اجلاهليني وصفا للناقة يف قصائد كاملة أما من جاء بعده فانقسموا قسمني:
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قسم يصفها يف بيتني مثل  :مرقش األكرب:

خنوف علندي جلعد غري شارف

فهل تبلغين دار قومي جسرة
سديس علتها كربة أو بويزل

حرج إذا استقبلتها هلواع

وقسم آخر وصفها يف مثانية أبيات مثل املسيب بن علس:

فتسل حاجتها إذا هي أعرضت خبصيصة سرح اليدين وساع
صكاء ذعلبة إذا استدبرهتا

حرج إذا استقبلتها هلواع

 /2املذهب الثاين الذي يشبه فيه الشاعر الناقة بشي أو حبيوان:
مث ال يلبث أن يتحول إىل وصف املشه به يف أبيات قليلة أو قليلة مث ما يلبث إىل أن يعود إلىى وصف
الناقة ،ويظهر ذلك عند لبيد بن ربيعة الذي يصف انقته اترة مث يشبهها ابلسحاب اترة أخرى ووجه الشبه
هو تساقط املاء وسرعته:
مث يشبهها أبنثى احلمار الوحشي ( األاتن) اليت محلت ماء فحل إهزله طرد الفحول وعضها له خالل
مصارعته هلا دفاعا عن أنثاه ،وحني دفع احلمار الوحشي أنثاه عردت رافضة مغادرة املكان أجربها على
السري أمامه صاعدين مرتفعا من األرض أبحرة التلبوث ،حيث ظال هناك إىل أن نفذ املاء والعشب ومن مث
يبدأ احلمار الوحشي واألاتن الركض يف سباق اجلفاف حىت يصال إىل نبع حتيطه األشجار والقصب ،يقول
لبيد:

فلها هباب يف الزمام كأهنا صهباء راح مع اجلنوب جهامها
أو ملمع وسقت ألحقب الحه طرد الفحول وضرهبا وكدامها
ويقف لبيد عند هذا احلد يف وصف املشبه به ،احلمار واآلاتن لينتقل إىل مشبه به آخر إذ شبه انقته ببقرة
وحشية افرتست السباع ولدها قائال :أفتلك اآلاتن اليت مر ذكرها تشبه انقيت بقرة وحشية ذهلت عن
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ولدها فافرتسته السباع فبدأت يف الصياح والبحث عنه يف كل اجلوانب والنواحي وهي ال تدري أن السباع
قد مزقته وتنازعت أشالءه املعفرة ابلرتاب بعد أن جدت من أمه غرة وبعد أن هده التعب أخر النهار
دخلت حتت شجرة ارتفعت أغصاهنا وتباعدت عن بعضها لتسكن حائرة ،وقد أطبق عليها الليل وهطلت
األمطار وملا من العثور على ولدها لفها اليأس وجف الضرع الذي كان عامرا ابللنب مث شرع لبيد يف تصوير
جو اخلوف والفزع الذي عاشته البقرة حني مسعت أصواات إنسية خفية إذ عرفت أن صيادا يرتبص هبا يف كل
شرب من األرض خلفها وأمامها وأصبح حاهلا كاجلبان املنهزم الذي يظن أن الوادي كله أعاد مث يظهر
الصيادون فجأة فتفر البقرة وحني يعجزون عن إصابتها بنباهلم يرسلون كالهبم املدربة لتلحق هبا ولكنها
تنجو وخترج من املعركة منتصرة بعد أن صرعت كلبا وأصابت كلبة جبراح قاتلة :يقول لبيد:

أفتلك وحشية مسبوغة خذلت وهادية الصوار قوامها
خنساء ضيعت القرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها
تشبه أيضا الناقة :البقرة الوحشية مث االستطراد يف وصف البقرة صورة تتكرر يف الشعر اجلاهلي فناقة زهري
بن أيب سلمى هي األخرى البقرة الوحشية يف السرعة واالنطالق يف الصحراء الواسعة واالنتقال من موضع
إىل موضع هلا قرانن حمددان كالسيوف تدافع هبما عن نفسها ،وأذانن مرهفتا السمع قد عاودها احلنني إىل
ولدها فلما عادت إليه وجدته بقااي أشالء ودماء فقد أكلته الذائب وإن بقيت منه بقيت حتوم حوهلا الطري
وقد متثل هذا املصري يف الصيادين وحني أفلتت من الرمات كما أفلتت بقرة لبيد طاردهتا الكالب ولكنها
هربت ساملة.
مالحظة :يبدو أن الشعراء اجلاهليني كانوا يتبعون تقليدا فنيا بعينيه تنبه إليه اجلاحظ حيث قال :من عادة
الشعراء إن كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكالب هي اليت تقتل البقر الوحشي وإذا كان الشعر
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مدحيا وقال كأن انقيت بقرة صفتها كذا وأن تكون الكالب هي املقتولة وليس على أن ذلك حكاية عن
قصة بعينها "
وإذا كانت طبيعة احلياة الصحراوية القاسية هي اليت جعلت العريب اجلاهلي يرتبط ابلناقة وابلصحراء
وحيواهنا فإن هذه احلياة هي اليت جعلته يرتبط بفرسه ارتباطا وثيقا الفهو أنيسه ورفيقه يف السفر والصيد
واحلرب وهو جمال من جماالت مدحه أو فخره بنفسه وبقومه.
موضوع اخليل يف الشعر اجلاهلي :تدور عادة حول ثالث أمور ،أوال :نعت أجزاء جسم الفرس وفقا
للتمثال األعلى للعنف :كالسرعة والشدة ،اثنيا :ما جييش يف نفوس الفرسان من أحاسيس حنو خيوهلم وقد
يصورون آالم اخليل حبيث يرفعوهنا إىل مرتبة الشعور اإلنساين كما فعل عنرتة ،اثلثا :الطول مسة ابرزة حمببة
يف الفرس سواء كان الطول يف العنق الذي يشبهونه جبذع النخلة أو كان طول شعر الناصية أو القوائم أما
اخلد فناعم أملس والكفل كالرتس أما النسابك فقوية حتطم الصخور :يقول أحد الشعراء:
تروح جياده مثل السعاىل حوافرهن هتتضم السالما
أما ما يستحب يف اخليل وحيمد الضمور ،فإن مل تكن كذلك ضمروها كي تكون أكثر قدرة على اجلري و
احلركة اخلاطفة ،وقد شبه الشعراء اخليل الضامرة ابهلراوة أو القنا والعسيب ،يقول املرقش األصغر:

غدوان بصاف كالعسيب جملل طويناه حينا فهو شرب ملوح
أسيل نبيل ليس فيه معابة كميت كلون الصرف أرحل أفرح
خالصة :لقد وصف الشعراء اجلاهليون جل ما وقعت عليه أعينهم يف وسكهم وشبهوهه مبا رأوا يف
تلك البيئة أو الطبيعة املتحركة أو الصامتة ،فقد حتدثوا عن الصحراء واجلبال والوداين والسراب واآلابر
والرايح والسيول والنجوم والشجر والنبات كما حتدثوا عن احليوان الوحشي واألليف والطيور والزواحف
واحلشرات.
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كما نعتوا إىل جانب ذلك أسلحتهم فوصفوا سيوفهم املشرفية وقسيهم ودروعم اليت أحكم صنعها .
اخلمرايت :نعت الشعراء اخلمرايت نعتا منفصال عرضوا من خالله أماكن شرهبا وهي :اخلباء واألنبية
احلضرية ،الريف ،األديرة .
ذكروا آنية الشراب :منها الكبرية اليت حيفظ فيها اخلمر :كالدن واخلابية أم أواين متوسطة احلجم كالزق ،
أم الصغرية :فاليت يتناولوهنا أبيديهم ويشربون منها كالكأس
كما صوروا حال الشاربني :فهم كرام روح األحالم جملسهم ،وهم فتيان صدق ال ضغلئن بينهم ،كما صور
الشعراء ما كان يدور يف جمالس الشراب من غناء ومغنيني وقيان وآالت طرب ،وذكروا اخلمار وكان عادة
علجا أجنبيا أو يهوداي خبيل يبخل خبمره ويسرف يف مثنها.
• األعشى الكبري هو أكثر الشعراء اجلاهليني وصفا للخمر وما يتصل هبا واحلق أن ما خلفه لنا من
األشعار ومخرايت يفوق كثريا مجيع ما خلفه سائر الشعراء اجلاهليني سواء يف عدد األبيات أو يف
املعاين.
• واملتأمل يف شعر اخلمرايت يلمح لونني من األداء أو اجتاهني من اجتاهات هذا الفن :
أحدمها :اجتاه وصفي ألنه يقف عند جمرد الوصف اخلارجي للوهنا وطعمها وأوانيها وجمالسها وما
يدور فيها ،كلون من ألوان تصوير املتعة وذكر وسائل اللهو وهو اإلجتاه الذي سلكه أكثر الشعراء
اجلاهليني وعلى رأسهم األعشى الكبري ،ويتجلى هذا اللون الوصفي يف مثل قول عبدة بن الطيب:

يف كعبة شادها ابن وزينها

فيها ذابل يضيء الليل مفتول

لنا أصيص كجذم احلوض هدمه وطء العراك لديه الزق مغلول.
ومن مخرايت األعشى تلك األبيات اليت جاءت يف قصيدته اليت مدح هبا سالمة أحد أذواد اليمن ةاليت
أوهلا:
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أجدك مل تغتمض ليلة فرتقدها مع رققادها
حيث يذكر أن أحد ندمائه طرقه ليال ،قبل أن يسفر الصبح يدعوه إىل الذهاب معه لشرب اخلمر
فذهبا مع هزيج الليل األخري ،قبل أن تصيح الديكة مؤذنة بطلوع الصباح.
وقبل أن يسقيهما كاشح حسود دخال حانة مخار أعجمي أزرق العينني امسه" حداد" وهو مخار حاذق
لصنعته فخمره من بكار القطوف معتقة ومثلها ال يكدس ،مث حيكي األعشى قصته مع هذا اخلمار
ومساومته له :فحني طلب منه األعشى أن يسقيهما  ،مل يرض اخلمار وطلب أن يزيدوه فوقها تسعة
دراهم فأمر األعشى خادمه أن يعطيه ما أراد ،فأضاء اخلمار خبائه ليعد الدراهم ويتثبت من جودهتا
 ،حىت إذا اطمأن إليها قام فناوهلما مخرا متشت يف جسديهما ومها هبا شغوفان حىت طلع النهار،
فنهضا بركاهبما تستخفامها النشوة استخفافا أخرجهما عن أطوارمها وما تعوداه يف صحومها من
قصد واعتدال:

أاتين يؤامرين يف الشمو ل ليال فقلت له غادها
ارحنا نباكر جد الصبو ح قبل النفوس وحسادها
اثنيهما :يف الشعر اخلمري اجتاه اثين وهو االجتاه الوجداين :ال تكون للخمرة فيه لذة عابثه أو هتتكا
بقدر ما تكون تعبريا عن الفجيعة والبؤس واجتاه يقف فيه طرفة بن العبد علما فردا يف العصر اجلاهلي:
يقول طرفة:

وما زال تشرايب اخلمور ولذيت وبيعي وإنفاقي طريفي وتلدي
إىل أن حتامتين العشرية
الفخر:
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وأفردت إفراد البعري املعبد

يعترب الفخر من املوضوعات املهمة يف الشعر اجلاهلي  :فهو انفذة نطل منها على جمموعة من املثل
اليت كان اجلاهليون يعتزون هبا وحيرصون عليها ،وال شك أن ادعاء مثل هذه املثل أو الفضائل يدخل
يف ابب الفخر ،كما أن نسبتها إىل اآلخرين يدخل يف ابب املدح ونفيها عن بعض الناس أو نسبة
القرطجين" فأما الفخر فجار جمرى املديح وال يكاد يكون
نقيضها يدخل يف ابب اهلجاء ،يقول حازم
ّ
بينهما فرق إال أن االفتخار مدح يعيده املتكلم على نفسه أو قبيلته  ،وأن املادح جيوز له أن يصف
ممدوحه ابحلسن واجلمال وال يسوغ للمفتخر أن يصف نفسه بذلك"
وما من شك يف أن كل جمتمع من اجملتمعات يشكل جمموعة القيم اليت يعتز هبا أبناؤه وكلما مر اجملتمع
بط ور من أطوار احلضارة تعرضت قيمه أو بعضها لتعبري أو التقهقر يف سلم األمهية  ،ولذا كانت
الشجاعة أوىل القيم اليت اعتز هبا اجلاهليون ،ألن جمتمعهم كان جمتمعا صحراواي حتكمه شريعة القوة
فالقوي وحده له لبقاء ،والضعيف له الفناء ،القوي هو الذي يستأثر بواقع السحاب أو تتسع دائرته
أو نصيبه من العشب واملاء ،وهو الذي يستطيع محاية ماله وعرضه والدفاع عما ميلك ومنه نستنتج"
أن القوة إذن هي اليت حتمي وال قوة جتدى إال ابلشجاعة أضف إىل ذلك أن اجملتمع اجلاهلي ال
يعرف الوحدة أو احلكومة اليت تنظم العالقات بني األفراد واجلماعات ومن مث كان االعتماد على
النفس أفرادا ومجاعات.
 ملا انتقل اجملتمع العريب إىل الطور احلضاري مت تنظيم احلكومات لصاحل اجلماعة وتضرب بيدها يف سبيلذلك على املعتدين  ،تقهقرت قيمة الشجاعة وال نستثين سوى ميادين القتال دفاعا عن الوطن  ،إذ ال
جند شاعرا اليوم يفخر بقوة البدن والشجاعة يف مواجهة اخلصوم واألعداء من أبناء جمتمعه ،فإن وجد فرد
هذه مساته حبيث يتوىل بنفسه معاقبة اآلخرين  ،أدخله اجملتمع يف عداد اجلاحنني.
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 تعترب الشجاعة والكرم من أظهر جمالت الشعر اجلاهلي ومن عالمات الفروسية من إجادة ركوب اخليل وكثرةالسالح وجودته ،يقول مزرد بن ضرار:

فقد علمت فتيان ذبيان أنين أان الفارس احلامي الذمار املقاتل
عرفت جماالت الفخر يف الشعر اجلاهلي اتساعا كبريا حيث جند:
الوفاء محاية اإلبل ،محاية اجلار ،جندة امللهوف ،جودة الرأي ،مضاء العزمية ،حتمل الشدائد ،احلزم ،اإلابء،
التسامح ،طيب اخللق ،عفة اللسان ،حسن العشرة ،صلة الرحم ،لعب امليسر ،التصدق ،مبا يرحبونه فيها،
شرب اخلمر ،سقيها للندماء ،هذا إىل جانب اللهو مع النساء واخلروج إىل الصحراء للصيد والتعرض
للملوك وأن جاروا والرحلة إليهم والدخول عليهم إن ارتضوا أن يعاملوا القوم معاملة األخ ألخيه ،يقول
املثقب:

إىل عمرو ومن عمرو أتتين

أخي النجدات واحللم الرصني

أنواع الفخر:
 :1فخر فردي :يرتفع فيه صوت الفرد على حنو ما جند عند عنرتة وطرفة.
 :2فخر مجاعي :يرتفع فيه ضمري اجلماعة على حنو ما جند عند عمرو بن كلثوم.

املدح و االعتذار:
يعرف املدح أبنه حسن الثناء :
وهو حسن الوصف ابجلميل وعد املآثر ويكاد ينعدم شعر املعلقات منها.
ينقسم شعر املدح إىل:
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 1شعر احلمد والعرفان :وهو تقدمي الشكر إىل صاحب الفضل دون انتظار ملزيد من العطاء ،ومثال ذلك
أن بين ضبيعة عشرية طرفة بن العبد ،كانت قد أصابتها سنه جمدبة ،ففتح هلم قتادة احلنفي أبوابه ،وكانوا
مجيعا رجاال ونساء يف حالة سيئة من الفقر واهلزال ،فأغدق عليهم قتادة العطاء يف وقت شديد على الناس،
فمدحه طرفة بن العبد وجعله من من احملبني للخري وفعل اجلميل مع مجيع الناس ودعا له أن تظل دايره
خصبة كثرية اخلري والنعم ليقصدها كل حمتاج يقول طرفة:

منه التواب وعاجل الشكم

أبلغ قتادة غري سائله
إين محدتك للعشرية إذ

جاء إليك مرقة العظم

 /2شعر التكسب :وهو نسبة عدد من الفضائل إىل رجل أو قبيلة طمعا يف النوال وقد اشتهر يف هذا اللون
النابغة الذبياين مبدائحه للنعمان بن املنذر وحسان بن اثبت مبدائحه للغساسنة ،واألعشى الكبري الذي طاف
ابألرجاء متكسبا ال يقف فنه على أحد :يقول:

وقد طفت للمال آفاقه عمان فحمص فاو رشليم
أتيت النجاشي يف أرضه وأرص النبيط وأرض العجم
 /3شعر اإلعتذار :الذي يقصد به طلب الصفح واملغفرة ولذا ففيه رجاء وأمل وكذلك مديح ومن أشهر
شعراء اجلاهلية يف هذا الباب النابغة الذبياين الذي يعتذر إىل النعمان بن املنذر وميدحه قائال:

آاتين –أبيت اللغن -أنك ملتين وتلك اليت اهتم منها وانصب
هراسا به يعلى فراشي ويقشب

فبت كأن العائدات فرشنين

خالصة :وسبب اعتذارات النابغة للنعم ان بن املنذر أن النابغة كان قد مدح الغساسنة متشفعا يف بعض قومه
الذين وقعوا أسرى يف أيديهم وهو ما أغضب النعمان بن املنذر فأقبل النابغة ينظم جمموعة من االعتذارات
اسرتشاء للنعمان.
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وقد استخلص بعض الباحثني من ذلك أن االعتذار نشأ نشوءا من املديح وظالله ،وهم يعنون ابملديح هنا شعر
التكسب ،بينما يرى آخرون أن شعر االعتذار سابق على شعر التكسب ،وأن عمرو بن قميئة هو الذي أرسى
أصوله ومقوماته الكربى ،حني رسم للممدوح صورة وإىل جانبها صورة لنفسه فإذا املمدوح غاضب قوي بوشك
أن ينكل ابلشاعر شر تنكيل.
وإذا الشاعر ضعيف مظلوم يرجتف خوفا وبني هاتني الصورتني ميد الشاعر كل حبال النجاة لعل ممدوحه يرق له
فيسعفه.
فهو يذكر الوشاة ويتهمهم وحيمل عليهم وهو يتنصل من الذنب.
و يدعوا على نفسه إن كان قد اقرتف شيئا مما رمي به ،مث هو يفدي املمدوح أبهله ويسأله أن يتبني احلق من
الباطل وخيلص إىل التماس العفو ورد العقاب.
اهلجاء:
اهلجاء يف اللغو هو الشتم ابل شعر وهو يقابل املدح أذ يقصد الشاعر فيه ما يعلم أو يقد أن املهجو جيزع من
ذكره ويتأمل من مسعه  ،ومن مث تدور جممل معاين اهلجاء على كل ما يناقض مثل اجملتمع وفضائله ،فما إن يبدأ
الشاعر يف اهلجاء حىت حياول جاهدا أن ي جرد مهجوه من هذه املثل مجيعا وأن يسخر منه ما استطاع حىت ينزل
من شأنه بني الناس
مل يكن هجاء الشاعر مقصورا على أعدائه فحسب ،بل كان أحياان يهجو بعض أنباء قبيلته حني يشب صراع
داخلي بني أبناءها ,مثل ما حدث بني طرفة بن العبد و ابن عمه عمرو بن بشر ،فقد كان ابن عمه هذا وشي به
لدى عمرو بن هند فآمل ذلك طرفة وهجاه ،هجاء مرا جعله فيه شخصا غري مؤمتن على األسار خيون الكرام
وخييب ثقتهم فيه ،ضل احلق والصواب مع أن احلق أمامه واضح بني أنه واش لئيم أحدث الفرقة بني القبيلة ،فهو
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يؤذي األقارب وسيء إليهم ويتقرب إىل األجانب وخيصهم ابلنفع واخلري ،فأضاع كرامة نفسه وحط من قيمته،
حىت بعد عن اجلميع ،وأصبح وحيدا ذليال فقد جلب العار ألهله وذويه حيث يقول طرفة:

وقد يبلغ األنباء عنك رسول

أال أبلغ عبد الضالل رسالة

دببت بسرتي بعد ما قد علمته وأنت أبسرار الكرام نسول
كان الشاعر يهجو بعض أقاربه ،وكان يهجو بعض حلفاء القبيلة عند ختاذهلم يف احلرب واإلنصراف عن نصرة
املتحاربني ومهادنة األعداء أو الفرار عند اشعار املعارك.
مما هو مؤكد أن اهلجاء له وقع شديد على املهجويني ومن مث حرص كل شريف أو قبيلة على جتنب ألسنة
الشعراء اهلجائني تلك األلسنة اليت يصورها سويد بن أيب كامل قائال:

ولساان صريفيا قاطعا كحسام السيف إن مس قطع
ومن ذلك أن احلارث بن ورقاء من بين أسد كان أغار على بين عبد اله ب عطفان وساق مع إبلهم إبل زهري بن
أيب سلمة وراعيه يسارا فنظم زهري قصيدة كافية يتوعد فيها احلارث ابهلجاء إن مل يرد اإلبل والغالم يقول:

فاردد يسارا وال تعنف علي وال
وال تكنن كأقوام علمتهم

متعك بعرضك إن الغادرا املعك
يلومن ما عندهم حىت إذا هنكوا

فلما مسع احلارث بن ورقاء قصيدة زهري وتوعده رد عليه ما سلبه منه.
وقد يشرتك اهلجاء مع املديح يف قصيدة واحدة أو يف موقف واحد حني يبدأ الشاعر يف مدح من يعطيه من
القبائل أو السادة مث يثين هبجاء أعدائهم ومن مث فإن من اهلجاء ما يكون تكسبا كاملدح ،وأكثر ما يكون ذلك يف
املنافرات اليت كانت تدور يف اجلاهلية حني يؤيد الشاعر أحد الطرفني ابملدح ،معارضا الطرف اآلخر ابهلجاء كما
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فعل احلطيئة واألعشى يف املنافرة اليت كانت بني علقمة بن عالثة وبني عامر بن الطفيل إذ وقف احلطيئة إىل
جانب علقمة ووقف األعشى إىل جانب عامر
يقول األعشى منحازا إىل عامر بن الطفيل قائال:

ايعجب الدهر مىت سواي كم ضاحك من ذا وكم ساخر
فاقن حياء أنت ضيعته ما لك بعد الشيب من عاذر

الراثء:
الراثء يف اللغة بكاء على امليت وعد حماسنه شعرا ومعىن هذا أن الراثء له جانبان:
أوهلما :التعبري عن مشاعر احلزن وال راثء بدونه.
اثنيهما :ذكر حماسن امليت ،فإن كان مقتوال ضمن الشعراء أتبينهم هجاء الذعا خلصومهم وفخرا بقومهم وإصرارا
على الثأر .
وقد أخطأ قدامة بن جعفر حني حد املرثية بقوله ( :ليس بني املرثية واملدحة فصل إال ان يذكر يف اللفظ ما يدل
على أنه هلالك مثل :كان وتوىل ،وقصى حنبه ،وما أشبه ذلك) ألن بكاء امليت أو التعبري عن مشاعر احلزن
واألسى هو ال جانب املهم يف الراثء فقد يستقيم الراثء دون عد احملاسن ولكنه ال يستقيم دون عواطف احلزن
واألسى قال ابن رشيق " وعلى اجلزع يبىن الراثء"
وكان طبيعيا يف هذا العصر أن تكون احلروب داعيا من دواعي شيوع فن الراثء حيث البكاء على القتلى بعد كل
معركة من معاركهم الكثرية ،ومثال ذلك قول مهلهل بن أيب ربيعة يبكي أخاه وكان سيد ربيعة وقد قتله جساس
بن مرة البكري:
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نبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك ايكليب اجمللس
وتكلموا يف أمر كل عظيمة لو كنت شاهدهم هبا مل ينسوا
وقد يضمن الشعراء راثئهم كما ذكران هجاء خلصومهم وفخرا أبقوامهم ويقدمون لكل ذلك مبقدمة قلما تكون
مقدمة غزلية من مثل قيدة املرقش األكرب وأوهلا:

هل ابلداير أن جتيب صمم لوكان رسم انطقا كم
فقد بدأها ابلوقوف على دار صاحبته اليت أقفر ووصف الظعائن من احلسان مث ساق الراثء وأشاء إىل ملك من
آل مادحا وانعتا جيشه ومصرفا أبن قومه خئولة هذا امللك ،مث فخر بقومه ورابهبم أن يكونوا كأقوام آخرين
هجاهم هجاء ابرعا مث متدح بكرم قومه والقصيدة يف راثء ابن عم له قد قتله املهلهل يف احلرب
وقد تكون القصيدة خالصة للتأبني  ،فال تكون مثة مقدمات من مثل قصيدة أعشى ابهلة اليت أوهلا:

قد جاء من عل أنباء أنبؤها إيل عجب منها وال سخر.
وهي القصيدة اليت يرثي هبا الشاعر أخاه ألمه  ،وقد صور أعشى ابهلة حزنه وأساه وأبنه مبا أشلع من كرمه زمان
اجلدب واألزمات وذكر كيف كانت إبله تفزع منه ملا كان يفجؤها من حنرها للضيف ومدحه بعظيم آاثره يف
البالد  ...مث بكى ما كان بينهما من اجتماع فرقة الزمان:

كذلك الرمح ذو النصلني

عشنا بذلك دهرا مث فارقنا
فإن جزعنا فقد هدت مصيبتنا
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وإن صربان فإان معشر صرب

وبعد أن أبدى الشاعر جزعه هلول النائبة اليت ال يستطيع دعا على قاتله أال يهنأ ابلظفر.
ويرى بعض النقاد القدامى اال يفتتح الراثء ابلغزل ألنه مناقض لغرض الراثء وإن يستفتح مبا يدل على املقصد،
وان كانت بعض قصائد الراثء يف اجلاهلية قد بدأت ابلغزل ،وهو ما الحظه القدماء من مثل قصيدة املرقش األكرب
اليت أشران إليها سابقا ومن مثل قصيدة دريد بن أيب الصمة اليت يرثي هبا ال أخاه واليت أوهلا

ارث جديد الوصل من أم معبد

بعاقبة أم اخلفت كل موعد

ومن مثل قصيدة النابغة اليت يرثي هبا آل جفنة ومطلعها:

دعاك اهلوى واستجهلتك املنازل وكيف تصايب املرؤ الشيب شامل
وتعد اخلنساء من أشهر شعراء الراثء وشواعره ،وقد أتتى هلا تلك من جانبني
أوهلما :قدرهتا على تصوير فجيعتها أبخويها معاوية وصخر تصويرا أيخذ مبجامع القلوب يف جناحي الراثء :
التفجع ،وذكر مناقب املرثي.
واثنيهما :ما وهبت من عبقرية النغم ،حيث تناسب ألفاظها انسيااب ساحرا حمققة فيضا من املوسيقا الداخلية ،كما
يف مثل قوهلا:

واذكره لكل غروب مشس

يذكرين طلوع الشمس صخرا
ولوال كثرة الباكني حويل

على إخواهنم لقتلت نفسي

وما يبكون مثل أخي ولكن

أعزي النفس عنه ابلتاسي
أيصبح يف الضريح وفيه ميسي؟

فيا هلفي عليه وهلف أمي
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والذي يلحظه املتأمل يف أشعارها ،من حيث ألفاظها ومعانيها ،أهنا مل تكن ذات عبقرية ممتدة فالعبقرية على
اختالفها فيها نرى شحنة يهبها املوىل سبحانه وتعاىل إىل كل مبدع بقدر يف وقت مبكر من طوال وقد ختبو بعد
زمن قليل وقد يطول العمر ابلبدع حىت يشهد هنايته شحنة فإن مل يستسلم لواقعه ظل ميتح من معني إبداعه
السابق فتتشابه األلفاظ والعبارات واملعاين.
ومن الشعراء الذين خبت عبقرايهتم قبل مماهتم :لبيد بن ربيعة وحسان بن اثبت وقد عرف لبيد ذلك يف نفسه
فاقصر ودعك من تعليالت القدماء ،فإن االسالم مل يقف يف وجه الشعر ( مامل يدع إىل رذيلة) أما حسان فقد
استمر يف امليدان وحني ملح القدماء ضعف شعره بعد اإلسالم ،وقد عاش يف اجلاهلية ستني سنة ،فسروا ذلك
تفسريا خاطئا فقالوا :إن الشعر إذا دخل يف اخلري الن وما يضعفه نفاد الزاد العبقري.
ومن هؤالء الشعراء أيضا اخلنساء وانظر إىل هذه النماذج من مطالع قصائدها لتبني إىل أي حد تشابه كثري منها
وتكرر:
اي عني جودي بدمع منك مسكوب.
اي عني جودي بدمع منك مدرار.
اي عني جودي ابلدموع الغزار.
اي عني جودي بدمع منك هتمال.
اي عني جودي ابلدموع السجول .
اي عني جودي بدمع منك مهراق.
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وما من شك يف أن ترتيب القصائد ترتيبا اترخييا ،إن أمكن ينري لنا سبيل تعرف اتريخ جفاف اإلبداع ونضوب
العبقرية.
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