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ان لفظة ) االدب ( من المصطلحات التي دارت حولها المناقشات واالراء قديما ، والتزال موضع دراسة  

ادوار  وبحث حتى االن ، ولقد تطور معناها بتطور حياة االمة العربية وانتقالها من دور البداوة الى 

 المدينة والحضارة . 

الجاهلي   -1 العصر  االدب ( في  لفظة )  االدب  :  معنى  لفظة  العربية من  لقد تطورت  الحياة  بتطور 

الجاهلية حتى ايامنا عبر العصور االدبية المتعاقبة ، واذا رجعنا الى العصر الجاهلي ننقب عن  

) الكلمة فيه لم نجدها تجري على ألسنة الشعراء بدالالتها الفنية ، بل كانت تعني في الجاهلية  

وقد وردت في الشعر الجاهلي بهذه الداللة    ،( او ) الدعوة الى مأُدبة او وليمة (  الدعوة الى الطعام  

 في قول الشاعر طرفة بن العبد :  

 

 ( 1)نحن في الَمشتاِة نًدعُو الَجفَلى                ال ترى اآلدَب فينا يَنتَِقر         

المآدب في الشتاء ويجعلونها عامة لكل الناس ، ولكل  قول : انهم كانوا يقيمون  اراد الشاعر ان ي

 .  عابر سبيل ، كما انهم لو يكونوا يختارون من يأتي الى تلك المآدب  

( رأيا" في اشتقاق الكلمة ، فهو يشتقها من ) الدأب    1938-  1872)وقد ذكر المستشرق نالينو  

، فقد جمعت )  ما اشتقت من الجمع ( بمعنى العادة ويرى ان هذه اللفظة لم تشتق من المفرد ، وان

دأب ( على ) أدآب ( ثم قلبت فقيل ) آدآب ( كما جمعت ) بئر ( على ) أبآر ( . ويستمر قائال" :  

حتى نسي العرب اصل هذا الجمع ، وهو في رأيه انما  وكثر استعمال ) اآلداب ( جمعا ) للدأب(  

ما تبين ان لفظ  قرائن العلمية الواضحة  يعتمد في اصله على الفرض ، اذ ليس لدينا النصوص او ال

   االدب قد اشتق من ) األدآب ( جمع ) دأب ( . 

 

: لما جاء االسالم ووضعت اصول االدب واجمع المسلمون  دب في عصر صدر االسالم  معنى لفظة اال -2

، ففي    والتربيةعلى ان الدين أخالق يتخلق بها نجد ان لفظة ) االدب ( دلت على معنى التهذيب  

  )) تأديبي  فأحسن  ربي  أدبني   ((  : الشريف  النبوي  شاعر  الحديث  استعمل  العصر  هذا  وفي   ،

 اذ يقول :   –التربية والتهذيب  -مخضرم يسمى ) سهم بن حنظلة ( اللفظة بنفس المعنى 

 أعطيهُم ما أرادوا ُحسَن ذًا أدبا           ال يمنُع الناُس مني ما أردُت وال          

بهذا المعنى الخلقي ، غير أنه لم تصلنا نصوص تؤيد  استخدمت الكلمة في العصر الجاهلي  ربما  

هذا الظن ، اذن انتقلت الكلمة من معناها الحسي ) الدعوة الى الطعام ( في العصر الجاهلي الى  

 معنى ذهني وهو ) الدعوة الى التهذيب ومكارم االخالق ( في العصر االسالمي .  

 شتاء ، الجفلى : عامة الناس ، اآلدب : الداعي ، ينتقر : يتخير المشتاة: وقت ال (1)

 

اما معنى لفظة ) االدب ( في العصر االموي نجدها تدور    معنى لفظة االدب في العصر االموي : -3

الخلقي والتهذيبي   المعنى  فقد وجدت  في  تعليمي ،  ثانيا"جديدا" وهو معنى  اليه معنى  ويضاف 

طائفة من المعلمين تسمى بـــ ) المؤدبين ( ، كانوا يعلمون اوالد الخلفاء ما تطمح اليه نفوس  

والخطب وأخبار العرب وأنسابهم  آبائهم فيهم من معرفة الثقافة العربية ، فكانوا يلقنونهم الشعر  
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السالم . وأتاح هذا االستخدام الجديد لكلمة االدب أن تصبح مقابلة لكلمة  وأيامهم في الجاهلية وا

يُطلق   كان  الذي  والحديث العلم  الفقه  دراسة  بها من  يتصل  وما  الشريعة االسالمية  على    حينئذ 

 النبوي وتفسير القران الكريم .  

 

المعنيين ) التهذيبي    اذا انتقلنا الى العصر العباسي وجدنا  معنى لفظة االدب في العصر العباسي : -4

والتعليمي ( يتقابالن في استخدام اللفظة ، فقد سمى ابن المقفع رسالتين له يتضمنان ضروبا" من 

الحكم والنصائح الخلقية والسياسية باسم ) االدب الصغير ( و ) االدب الكبير ( . وبنفس هذا المعنى  

ة الذي جمع فيه مختارات من طرائف  هــ ( الباب الثالث من ديوان الحماس 232سمى ابو تمام )ت 

، بأسم باب االدب . ولم تقف اللفظة عند هذا المعنى التعليمي الخاص بصناعتي النظم والنثر  الشعر  

غير الدينية التى ، فقد اتسعت احيانا" لتشمل كل المعارف    واألخبارومايتصل بهما من النوادر  

وبهذا المعنى الواسع نجدها عند إخوان الصفا  من جانبيه االجتماعي والثقافي .    باإلنسانترقى  

اللغة والبيان   الى جانب علوم  في رسائلهم  بها  دلوا  للهجرة ، فقد  الرابع  القرن  في  الصفا  عند 

والمعامالت والتجارات . وال نصل الى والتاريخ واالخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب  

طلق على جميع المعارف دينية وغير ودينية ، هــ حتى نجدها ت  808ابن خلدون المتوفى سنة  

فهي تشمل جميع ألوان المعرفة وخاصة علوم البالغة واللغة ، ومن ثم قال : )) األدب هو حفظ  

 أشعار العرب وأخبارهم واالخذ من كل علم بطرف (( . 

 

أخذت الكلمة منذ أواسط القران الماضي تدل على معنيين   معنى لفظة االدب في العصر الحديث :  -5

: معنى عام يطلق على كل مايكتب في اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه ، سواء أكان  

علما" أم فلسفة أم أدبا" خالصا" ، فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى أدبا" . ومعنى خاص هو  

لتعبير عن معنى من المعاني ، بل يراد به ايضا" أن يكون  ااالدب الخالص الذي ال يراد به مجرد  

الشعر   معروف في صناعتي  ماهو  نحو  على  والسامع  القارئ  عواطف  في  يؤثر  بحيث  جميال" 

 وفنون النثر االدبية مثل الخطابة واالمثال والقصص والمسرحيات والمقامات .  
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 تاريخ االدب :  

علم يبحث عن احوال اللغة وما انتجته قرائح ابنائها من بليغ النظم والنثر في مختلف العصور وعما 

نقد العُرض لها من اسباب الصعود والهبوط والدثور ، ويُعنى بتاريخ االدب النابهين من اهل الكتابة و

 وبيان تأثير بعضهم بالفكرة والصناعة واالسلوب . 

ذلك تعريف تاريخ االدب بمعناه الخاص ، اما تعريفه بمعناه العام فو وصف ُمسلسل مع الزمن لما دون  

، تعبيرا" عن عاطفة أو فكرة أو تعليما" لعلم او فن    في الكتب وسُُجل في الصحف ونقش على االحجار

 اقعة .  أو تخليدا" لحادثة أو و

 

 

 تقسيمات تاريخ االدب العربي وعصوره 

 درج مؤرخوا االدب العربي الى تقسيم العصور االدبية على خمسة عصور اساسية وهي :  

 

بأنه قبل االسالم  بدايته من اول شعر وصلنا الينا ، ويقدر الباحثون ذلك الزمن  العصر الجاهلي : -1

 بمائة وخمسين عاما" وينتهي االسالم ومن اشهر شعراء هذا العصر ) امرؤ القيس ( .  

 

بدايته كانت مع ظهور االسالم وتأثيره في االدب ونهايته حكم الخلفاء   العصر االسالمي : -2

" وحسان بن  الراشدين ومن امثلة شعراء هذا العصر ) عبدهللا بن رواحة "رضي هللا عليه

 . ثابت(

 

هــ    132سنة هــ ( مع بداية الخالفة االموية ونهايته 41بدايته كانت من سنة ) :العصر االموي  -3

 مع نهاية الدولة االموية ومن اشهر شعراء هذا العصر الشاعران التميميان ) جرير والفرزدق (.  

 

هــ  656هــ بداية الدولة العباسية ونهايته بسقوط بغداد سنة  132بدايته سنة  العصر العباسي : -4

ب على ثالثة  واختالف حالة االدب فيه فقد قسمه مؤرخو االد، ونظرا" لطول هذا العصر 

  -عصور: 

 هــ .   232هــ ونهايته سنة  132العصر العباسي االول : بدايته سنة  -أ

 هــ .   447هــ ونهايته سنة  232العصر العباسي الثاني : بدايته  -ب
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هــ عند االستيالء التتار على   656هــ نهايته سنة  447سنة العصر العباسي الثالث : بدايته  -ت

 بغداد . 

 

هــ ، ونهايته بتأثير الحضارة االوربية   656بدايته استيالء المغول سنة  المتتابعة :عصر الدول  -5

 . في االدب العربي وذلك في بداية القرن الثالث عشر 

 

ويسمى ) ادب  بدايته كانت مع قيام الدعوات االصالحية ويمتد الى ايامنا هذه  العصر الحديث : -6

 النهضة العربية ( او ) االدب الحديث ( .  
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 -مفهوم الجاهلية ) معنى الجاهلية ( :

على العصر الذي سبق االسالم ، اي ظهر مع ظهور االسالم ، ويشار  الجاهلية اسم اطلقه القران الكريم     

به الى المدة التي سبقت االسالم بقرابة قرن ونصف من الزمان ، وهي المدة التي شهدت تكامل العربية 

  – ونضج فيه الشعر واستوى على سوقه ، ويحددها الجاحظ بقوله : )) فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له  

االستظهار فمائتي عام (( ويمكن  خمسين ومائة عام ، واذا استظهرنا بغاية    – باالسالم  الى ان جاء هللا

فيها ، ذلك أن   العصور الغابرة التي أخذ الشعر يدرجتسمية ما وراء هذه الفترة بالجاهلية االولى : وهي 

الغموض ، النكاد   الجاحظ حدد أولية القصيدة العربية ، دون أن يحدد أولية الشعر ، فهذه فترة يشوبها

نظفر بأخبار عنها ، سوى تلك االخبار التي تتصل باالمارات العربية الشمالية ) الشام ، الحيرة ، كندة ( 

 . 

ينبغي ان نعرف أن كلمة الجاهلية التي اطلقت على هذا العصر ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم 

، فهي   -الخفية والطيش في االمر    –ضب والنزق  ونقيضه ، انما مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغ

تقابل كلمة االسالم التي تدل على الخضوع والطاعة هلل وحده، وما يطوى فيها من سلوك خلقي كريم ،  

وهي اذا" ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم ، وذلك ان العرب عرفوا بعض العلوم كالفلك والطب  

مايزال يحتل مكانة مرموقة . ودارت الكلمة في الذكر الحكيم والحديث   واقتفاء االثر وكان لهم أدب راق 

أَتَ تَِّخُذََنُْهُزًواْقَاَلْ  قَاُلواْ ))النبوي الشريف والشعر الجاهلي بمعنى الطيش والغضب ففي سورة البقرة :  

َاِهِليَْ َْأُكوَنِْمَنْاْل  َْأن  َاِهِليَُْخِذْْوفي سورة االعراف : ))   ((  َأُعوُذِِْبّلله َْعِنْاْل  ِِْبل ُعر ِفَْوَأع ِرض   ال َعف َوَْوأ ُمر 

ْقَاُلواَْسََلًما(( وفي سورة الفرقان : )) َاِهُلوَن ْاْل  ًَنَْوِإَذاَْخاطَبَ ُهُم َْهو  َر ِض ْاْل  ْالَِّذيَنََْي ُشوَنَْعَلى ََِٰن ْالرَّح  ((   َوِعبَاُد

أن الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( قال البي ذر وقد عيٌر رجال" بأمه :  ، وفي الحديث النبوي الشريف  

 )) إنك امرؤ فيك جاهلية (( وفي معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي :  

 

فَنَْجَهـَل فَْوَق َجْهِل الَجاِهِلْينَـا                                 أاَلَ الَ يَْجَهلَـنَّ أََحـٌد َعلَْينَـا  
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السفه والطيش  في هذ  وواضح للداللة على  الزمان  قديم  استخدمت من  الكلمة  ان  النصوص جميعا"  ه 

. وقد اخذت تطلق على العصر القريب  ، فالجهل هنا ينص على السلوك المنافي للعقل والمنطق  والحمق  

غير جيدة   وأخالقوبعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية  من االسالم  

كاالخذ بالثأر ، واقتراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . اذا التقى مصطلح ) الجاهلية ( بمصطلح )  

الجديدة الى شريعة    ، وعدم اهتدائهمفي المعنى والداللة هو جهل الناس بعبادة هللا الواحد االحد  الوثنية (  

  التي جاء بها نبينا الكريم . 

طويلة ، كان في بدايته بسيطا"  وأزمانفهو شعر قديم موغل في القدم مر بأطوار    اما الشعر الجاهلي :

 استوى قصيدا" متينا" على يد امرئ القيس وإضرابه من فحول الجاهلية . ، ثم نما وترعرع حتى 

وليس من المستطاع تحديد مدة معينة لبدأ تلك المحاوالت ، ولكن ما بأيدي الرواة من الشعر الجاهلي 

هــ ( حين قال :   255يرقى عهده الى مائتي سنة على االكثر ، وهذا هو التحديد الذي قرره الجاحظ )ت

يه امرؤ القيس بن واما الشعر فحديث الميالد صغير السن ، واول من نهج سبيله وسهل الطريق ال))  

حجر ومهلهل بن ربيعة (( الجاحظ هنا يعين عمرا" للشعر الذي عرف وهو ناضج مكتمل اما قبل ذلك ، 

ان يحدد بمدة قليلة كهذه ، فهناك مئات من السنين مٌر بها الشعر حتى وصل مكتمال" الى مهلهل فال يمكن  

 وامرئ القيس وعنترة وغيرهم . 

في الشعر نفسه من الدالئل الواضحة على انه مسبوق بكالم كثير ومحاوالت عهدها طويل ، فامرؤ القيس 

 يُحاكي من قبله في الوقوف على االطالل والبكاء عليها اذ يقول :  

َْكَماَْبَكىْابُنِْحَذاُْْْْْْْْْْْْعوَجاْعلىْالطهَلِلْاملُحيِلَْلَعلََّناْْْْْْْْْْ ََيَر   مِْنَ ب ِكيْالدِه

  فبكاء الديار في زمن امرىء القيس ليس جديداً فقد بكاها شعراء قبله منهم ابن حذام الذي لم يصل إلينا 

مواطن نشأة الشعر الجاهلي بالد نجد والحجاز وما حولها ومن خالل تتبعنا لنشأة ان  من شعرة شيء .  

أول شعر قوي مكتمل يتناقله  الشعر يظهر لنا أن امرأ القيس هو رائد الشعر الجاهلي، ألن شعره هو  

 . الرواة 

وكان الشعر في الَجاهلية عند العرب ديوان علمهم ))    كان للشعر اهمية كبيرة عند العرب يقول ابن سالم: 

 (( .ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون
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 :العوامل التي أثرت في األدب الجاهلي
 . طبيعة الساللة العربية 

الجغرافيةبيئة العرب   . 
  . حياة العرب اإلجتماعية واألخالقية  

 . حياتهم السياسية 
 . حياتهم الدينية 

 . حياتهم العقلية ونعني بها علومهم ومعارفهم 
 . أسواقهم واقتصادهم 

 

  البيئة الجغرافية للعرب
 

ولكن حين تحظى بمطر أو ينبوع  ، شبه جزيرة العرب صحراوية في معظمها يسود أرضها الجفاف 

والشك أن اإلنسان هو ابن األرض تطبعه بطابعها ، يتحول بعض أجزائها روضات بهيجة تسر الناظرين

أخالق العرب بطابعها   وتلون أخالقه ومزاجه وعاداته بلون تضاريسها ومن هنا فقد طبعت الصحراء 

قد كانت كل هذه الصفات موضوعات خصبة  فتحلوا بالشهامة والكرم والنجدة وكراهة الخسة والضيم و

.  أمدت األدب العربي بمعظم أفكاره ومعانيه  

 
  " حياة العرب االجتماعية"

 . كان عرب الجاهلية فريقيين وهم : حضر وكانوا قلة وبدو وهم الكثرة
ن  الصناعة ويحيو   -الزراعة  -أما الحضر فكانوا يعيشون في بيوت مبنية مستقرة ويعملون في التجارة 

سكان   -الطائف  -يثرب -في المدن والقرى ومن هؤالء المدن سكان مدن الحجاز : مكة   حياة استقرار
وكثيرون من رعايا مملكة المناذرة ومملكة الغساسنة -مدن اليمن كصنعاء   . 

كما أنه من أشهر حضر الجاهلية سكان مكة وهم قريش أحالفها وعبيدها وكانت قوافلهم آمنة محترمة  
اس يحتاجون إلى خدمات قريش أثناء موسم الحج ولهذا ازدهرت تجارة قريش وكانت لها  ألن الن

.رحلتان تجاريتان رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام . 
وأما أهل البادية فكانت حياتهم حياة ترحال وراء منابت العشب ألنهم يعيشون على ماتنتجه أنعامهم  

.  الصناعة ويتعصبون للقبيلة ظالمة أو مظلومةوكانوا يحتقرون   
 

 حياة العرب األخالقية 
 

كانت لعرب الجاهلية أخالق كريمة تمم اإلسالم مكارمها وأيدها كما كانت لهم أخالق ذميمة أنكرها  
  اإلسالم وعمل على محوها
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احترام   -العفاف -والشجاعةالجرأة   -حماية الذمار -النجدة -الوفاء -فمن أخالقهم الكريمة: الصدق
 -النهب والسلب -الغزو )  أما عاداتهم الذميمة،  الكرم وهو أشهر فضائلهم وبه مدحهم الشعراء -الجار

( .   لعب القمار -شرب الخمر  -وأد البنات -العصبية القبلية   
 

 حياتهم السياسية 
  

:  لى قسمينع كان العرب من حيث حياتهم السياسية ينقسمون     
 -امارة الغساسنة   -قسم لهم مسحة سياسية ، وهؤالء كانوا يعيشون في إمارات مثل: إمارة الحيرة -1

مكن اعتبارها من هذا القبيل ألن نظاماً سياسياً كان ينتظمها مكة ي -إمارة كندة   . 
ن البدو الرحل ينتمون إلى قبيلة معروفة وتخضع كل قبيلة  قسم ليس لهم وضع سياسي ، وهم م -2

 . لشيخها
 " " الحياة الدينية للعرب

مناة كما كانت لهم -العزى -الالت -كان معظم العرب وثنيين يعبدون األصنام ومن أشهر أصنامهم: هبل
 .هناك أصنام خاصة في المنازل

القليل من العرب يهود أو نصارى لكنهم لم  كما أن من العرب من عبد الشمس والقمر والنجوم ، وكان
 . يكونوا على بصيرة وفهم لشريعتهم

على أن فئة من عقالء العرب لم تعجبهم سخافات الوثنية وهدتهم فطرتهم الصافية فعدلوا عن عبادة  
اهيم عليه السالم وكانوا يسمون الحنفاءاألصنام وعبدوا هللا على ملة ابر  . 

كما كان محمد صلى هللا عليه وسلم  -أبو بكر الصديق  -ورقة بن نوفل  -ومن هؤالء: قس بن ساعدة 
 . يتعبد في الغار على ملة ابراهيم فكان أيضا من الحنفاء

 مظاهر الحياة العقلية عند العرب 
 :تمهيد*

يجدر بنا قبل دراسة بعض نماذج األدب الجاهلي من )الشعر والنثر( وإن كان النثر قليال جدا مقارنة *
عر أن نقدم بهذه اللمحة عن بيئة األدب،و مظاهر الحياة العربية المختلفة من سياسية، واجتماعية، بالش

  .ودينية وعقلية فاألدب صورة للحياة وللنفس وللبيئة الطبيعية و االجتماعية
ويطلق األدب الجاهلي على أدب تلك الفترة التي سبقت اإلسالم بنحو مائة وثالثين عام قبل  *

د شب هذا األدب وترعرع في بالد العرب،يستمد موضوعاته ومعانيه،ويستلهم نظراته الهجرة.وق
وعواطفه من بيئتها الطبيعية واالجتماعية والفكرية،ويحدد لنا بشعره ونثره فكرة صادقة عن تلك  

البيئة.مما يعين الدارس على فهم أدب ذلك العصر،واستنتاج خصائصه التي تميزه عن سائر العصور  
التي جاءت بعده مع أن الكثير منه مجهول لضياع أثاره وال نعرف عنه إال القليل األدبية . 

 :لغة العرب
اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية التي نشأت عن أصل واحد،وهياالشورية والعبرية والسريانية *

ا عن اللغات  تقتصر اللغات العربية في كتابتها على الحروف دون الحركات،ويزيد حروفهوالحبشية(،و
اآلرية مع كثرة االشتقاق في صيغها وقد مرت اللغة العربية بأطوار غابت عنها مراحلها األولى،ولكن 

مؤرخي العربية اتفقوا على أن للعرب منذ القديم لغتين:جنوبية أو قحطا نية،ولها حروف تخالف  
وصلنا من شعر جاهلي الحروف المعروفة، وشمالية أو عدنانية،وهي أحدث من لغة الجنوب،وكل ما 

فهو بلغة الشمال،ألن الشعراء الذين وصلتنا أشعارهم إما من قبيلة ربيعة أو مضر،وهما منا القبائل  
العدنانية،أو من قبائل يمنية رحلت إلى الشمال، كطيئ وكندة و تنوخ،وقد تقاربت اللغتان على مر األيام 
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دبية كسوق عكاظ قرب الطائف،وذي المجاز  بسبب االتصال عن طريق الحروب و التجارة واألسواق األ
و مجنة قرب مكة. وبذلك تغلبت اللغة العدنانية على القحطانية،وحين نزل القران الكريم بلغة  

قريش،تمت السيادة للغة العدنانية،وأصبحت معروفة باللغة الفصحى. وقد كان لنزول القران بها اثر في 
لفاظ و التعبيرات و المعاني مما أعان على بسط  رقيها وحفظها وإثرائها بكمية هائلة من األ

 .نفوذها،واستمرار االرتقاء بها في المجاالت العلمية واألدبية إلى عصرنا الحالي 
 :حياة العرب العقلية*

العلم نتيجة الحضارة،وفي مثل الظروف االجتماعية التي عاشها العرب،ال يكون علم منظم،وال علماء *
العلم،يدونون قواعده و يوضحون مناهجه إذ أن وسائل العيش ال تتوافر،ولذلك فإن  يتوافرون على 

 .كثيرا منهم ال يجدون من وقتهم ما يمكنهم من التفرع للعلم،والبحث في نظرياته وقضاياه
وإذا كانت حياة العرب لم تساعدهم على تحقيق تقدم في مجال الكتب والعمل المنظم،فهناك الطبيعة  *

ين أيديهم،و تجارب الحياة العملية وما يهديهم إليه العقل الفطري،وهذا ما كان في  المفتوحة ب
الجاهلية،فقد عرفوا كثيرا من النجوم ومواقعها،واألنواء وأوقاتها،واهتدوا إلى نوع من الطب توارثوه 

ما كانت جيال بعد جيل،وكان لهم سبق في علم األنساب والفراسة،إلى جانب درايتهم القيافة والكهانة،ك
لهم نظرات في الحياة. *أما الفلسفة بمفهومها العلمي المنظم،فلم يصل إليها العرب في جاهليتهم ،وإن  

كانت لهم خطرات فلسفية ال تتطلب إال التفات الذهن إلى معنى يتعلق بأصول الكون،من غير بحث منظم  
 :وتدليل وتفنيد،من مثل قول زهير

ته ومن تخطئ يعمر فيهرم رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تم  
واكبر ما يتميز به العرب الذكاء وحضور البديهة وفصاحة القول لذلك كان أكبر مظاهر حياتهم *

 .الفكرية: لغتهم وشعرهم وخطبهم ووصاياهم و أمثالهم
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 ومدوناته  جاهليلا الشعر مصادر /م

 :  الجاهلي الشعر رواية -1

الرواية المتصلة     عُدت عند العرب قبل ظهور التدوين , ف  شكَّل السماع اساساً للرواية

ان رواية   اذ  )انقطاع(  أو  تقطيع  يشبها  لم  الهجري  الثاني  القرن  الجاهلية حتى  من 

الجاهلية : اشعارها , اخبارها لم تنقطع منذ الجاهلية , بل لقد اتصلت في زمن رسول  

هللا )صلى هللا عليه واله وسلم( وخلفائه الراشدين  واستمرت طوال القرن االول حتى 

العلماء الرواة من رجال القرن الثاني, ولم تكن ثمة فجوة تفصل بين هؤالء  تسلمها  

الرواة العلماء عن العصر الجاهلي انما تلقفوه عمن تقدمهم وورثوه عمن سبقهم رواية  

 متصلة وسلسلة محكمة .

الحيوان الذي يحمل الماء من منابعه كالعيون واالبار الى القديم تعني  الرواية بمدلولها  

العلمي االدبي , طوٌر لغوٌي متأخر ,  االقامة والسكن ، اما الرواية بمدلولها    اماكن

, ومن حيوان يُحمل عليه كالبعير ,  لماء كانت في بدأ امرها محصورة فيما يتصل با

 أو من انسان يحمله مستقياً أو متعهداً دابة السقاية .

لالدب والشعر , وراوية للحديث   مجازاً : حمل الشعر او الحديث , فقالوا : فالن راوية  

. وراوية الشعر في الجاهلية هو من يحمل شعر الشاعر وينقله ويذيعه . قال َعميرة  

 بن ُجعل . وكان قد هجا قوًمهُ بني اسد ثعلب ثم ندم : 

 نَِدمُت على َشتِم العشيرِة بعدما        َمَضت واستتبت للرواِة  مذاِهبَهُ  

 لما مضى   كما ال يَُردُّ الدَّرَّ في الِضرِع حاِلبُهُ فأصبحُت ال استطيُع دفعاً 

 

فالرواية هي الوسيلة االولى لنشر الشعر وذيوعه وحفظه ، فما يكاد الشاعر يُلقي     

ما ظهرت للناس   فإذاقصيدته حتى تذهب بها الرواة كل مذهب ، وتذيع بين الناس ،  

 ر .فال يستطيع احد ان يحول ان يحول بينها وبين االنتشا

ما كان العرب في العصر الجاهلي يعتمدون في نقل اشعارهم على المشافهة ،  لو  

كان للشاعر راوية او اكثر من راوية ، يالزمه وينقل عنه شعره , بل ان الشعراء 

ويرونه    عنه شعراء صغار , يحفظون  يأخذيروى بعضهم عن بعض , فالشاعر الكبير  

ة )فاالعشى( كان راوية لخاله )المسي ِّب بن َعلَس , نجد ذلك في القبيلة الواحدبأسلوبه 

نجد  , وكذلك  الُهذلي  بن جؤية  لساعدة  كان راوية  الذي  الهذلي(  )ابي ذؤيب  و    )

الرواية بين شعراء من قبائل مختلفة , فعن )اوس بن حجر التميمي اخذ ُزهير بن ابي  

عن الحطيئة روى سُلمى الٌمزني , وعن زهير اخذ ابنه كعب والحطيئة العبسي , , و



 

هُدبة بن الخشرم العذري , وعن هُدبة روى جميل بثينة بن معمر , وعن جميل اخذ 

 كُثير عزة.

وهكذا نجد السلسة من الرواة الشعراء يروى بعضهم عن بعض يتعلم منه وينهج     

 نهجه, مقلدا في بدايته مبدعاً عند نضجه .

موعة من الرواة , بل كانت القبيلة  مجمر مقتصرا على الشعراء  او على  ولم يكن اال  

اصة , كما  تحرص على رواية شعرها , فتعلم صغارها الشعر وحفظ اشعار القبيلة خ

ب التي هجاها الشاعر البكري على كثرة احتفالها بقصيدة عمرو  كانت تفعل قبيلة تغل  

 بن كُلثُوم : 

 عمرو بِن كُلثُومِ أٌلهيَّ بني تَغِلِّب عن كِل مكرمٍة             قصيدةٌ قالها 

 يرَوونها ابداً ُمــذ كــان أولَُهـــم              ياللرجاِل لشعٍر غيِر مسئُوِم.

وبقيَّ هذا شأن الشعر حتى جاء االسالم , وعلى الرغم من انشغال العرب  بالدين    

وانصرافهم الى القران والفتوح  فان لم يهجروا الشعر ولم يتركوا روايته وسماعه ,  

) فجاء االسالم فتشاغلت عنه  م ابن سالَّم عن انشغال العرب باالسالم  بقوله :وكال

,    العرب واطمأنت االمصار  الفتوح  كثُر االسالم وجاءت   ,  ..., بالجهاد  وتشاغلوا 

راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا الى ديوان مدون وال كتاب مكتوب , وألفوا ذلك وقد  

 ل , فحفظوا اقل ذلك , وذهب عليهم منه كثير(.  هلك من العرب من هلك بالموت والقت

يحتاج هذا القول الى فضل بيان  يوضحه , ذلك ان الرواية بقيت متصلة , فقد كان    

رسول هللا )صلى هللا عليه واله وسلم( يستمع الى الشعر ويسال الشعراء ان ينشدوه .  

 ول لبيد بن ربيعة : فيستحسن منه ويدعو لقائليه ويجيز عليه الشعراء , يستمع الى ق

 

 اال كلُّ شٍئ ماخال هللا باطُل             وكلٌّ نعيٍم ال محالة زائُل . 

 فيقول :" اصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد" .  

لشعر  واتصلت الرواية في عهد الخلفاء الراشدين , وكان لهم نصيب من رواية ا   

ر بن الخطاب )رضي( يتمثل  بالشعر في كل مناسبة .  وانشاده وحفظه , فقد كان عم

 وكان يعجب بشعر ُزهير بن ابي سُلمى .

وفي العهد االموي نشطت الحركة االدبية وعلت مكانة الشعر والشعراء , وصارت     

مجالس الخلفاء والوالة منتديات ادبية تنشد فيها القصائد وتروى االشعار , ويتبارى 

 الرواة الى ذكر النادر والغريب من الشعر واالحاديث واالخبار .



 

الشعر      الناشئة  يعلمون  العصر  هذا  في  المؤدبون  ًكثُر  ومن    واألخباروقد  واللغة 

 اح .هؤالء المؤدبين المفضل الضبي والكميت والطرم

الرواة      جانب  فالى  وحفظه  وروايته  الشعر  لجمع  كثيرة  جهود  تضافرت  وقد 

  , المساجد  في  الناس  حولهم  يجتمع  الذين  القصاص  من  فئة  هناك  كانت  والشعراء 

 عليهم ويحفظونهم ويتمثلون بالشعر في احاديثهم . يقصون 

المحترفي   والعلماء  الرواة  من  جمهرة  نجد  الثاني  القرن  منتصف  انصرفوا  وفي  ن 

بكثرة حفظهم وسعة علمهم   باللغة والشعر    وإحاطتهمللرواية وتفرغوا لها , عرفوا 

 وأخبارهمعن االعراب يقيدون شعرهم    يأخذون, انطلقوا نحو البادية    واأليام  واألخبار

 . واإلسالميةالجاهلية 

فية ,  اوالهما كو وأسلوبوقد صار الرواة في هذا العصر فئتين , لكل منهما منهج    

 وثانيهما بصرية .

في      متسامحون  , وهم  السماع  الكثير وعمادهم  الشعر  بنقل  الكوفيون  ف  عُر  وقد 

رواية الشعر , قليال ما يقفون  عنده ليحققوا صحيحه وفاسده , لذلك كان شعرهم اكثر 

, قال ابو الطيب اللغوي:" والشعر بالكوفة اكثر واجمع منه بالبصرة , ولكن    وأغزر

اكثره مصنوع منسوب الى من لم يقله وذلك بي ِّن في دواوينهم ". وليس غريب ان  

تلتصق بهم هذه التهمة فكبير رواة الكوفة ) حماد الراوية ( المعروف بتزيده وكذبه  

ان فاسد المروءة ماجناً زنديقاً , يُحسن  هـ( , وك156هـ ( و)ت  سنة  95ولد سنة )

كان   : )) يه ماليس فيه . قال ابن سالَّم  نظم الشعر , فيُفسد شعر الجاهلية بما يحمل عل

اول من جمع اشعار العرب وساق احاديثها حماد الراوية , وكان غير موثوق به ,  

نشأ لصاً    . ((  عره , ويزيد في االشعاركان ينحل شعر الرجل غيره , وينحله غير ش

االصفهاني صاحب كتاب )  يتشطر قبل ان تتصل حياته بالرواية , روى ابو الفرج  

  ) الاالغاني  ويصحب  يتشطر  امره  اول  في  كان  حماداً  , صان  واللصوص  عاليك 

 ويروى عن كثرة حفظه ما يعد من االعاجيب.

ام     البصرة  في  اكانوا  بفساد روايتهم سواء  المتهمين  الرواة  ان  الكوفة يالحظ  في 

 اكثرهم من اصول غير عربية .

والى جانب الرواة غير الثقة في الكوفة , هناك الكثير من الرواة الثقات الذين حفظوا    

ودقه , وهم من ال يرقى الشك الى رواياتهم , وعلى رأس هؤالء   بأمانةالشعر ونقلوه ,  

لبصريون على  فيون واهـ ( وقد اجمع الكو170االعالم )المفضل الضبي المتوفى  

 .ة  شهدوا له بالعلم والدقة واالمان توثيقه , و



 

) ابو عمرو    وا على نهج ومن رواة الكوفة الثقات الذين خلفوا المفضل الضبي وسار  

هـ(  244هـ( و )ابن السكيت ت  231هـ ( و) ابن االعرابي ت  213الشيباني ت  

 لصدق .على درجة كبيرة من الثقة وا كانواهـ ( . وكلهم 291و)ثعلب ت 

واذا عدنا الى البصرة نجد الرواية تتسم بالدقة والصدق , واكثر رواتهم موثوق بهم     

َف بصدقه وامانته ,  154, وكان شيخ الرواة ابو عمرو بن العالء )ت  هـ ( , وقد عُر 

فهو احد القراء السبعة الذين اُخذت عنهم تالوة القران الكريم , وكان من اوائل النحاة  

 هـ . 159هـ او  154هـ وتوفي سنة  70ولد سنة في البصرة 

ومثلما كان في الكوفة رواة فاسدون كذابون مزورون , فكذلك كان في البصرة مثل     

اولئك , ولعل ابرزهم  خلف االحمر الذي سار بسيرة استاذه حماد الراوية , فقد اخذ  

له من حماد ويرويه  عنه وتلمذ له , وان خلفا كان يعطي حمادا المنحول من الشعر فيقب

هـ ( وكان عالماً باخبار العرب واشعارها    180, وخلفا من االعاجم )المتوفى حوالي  

 , وكان شاعراً حاذقاُ ذكياُ كثير الحفظ .

ومثلما كان في الكوفة رواة ثقات يتصدون للوضاعين  ويتحامون روايتهم , فكذلك    

هو عربي شهد له معاصروه  كان في البصرة كاالصمعي  )عبد الملك بن قريب( و 

بسعة علمه بشعر الجاهلية واخبارها وايامها , كما شهدوا له بالدقة والصدق واالمانة  

 , فهو عدٌل ثقةٌ .

هـ (   215او  214ومثل االصمعي في دقته وصدقه )ابو زيد االنصاري ت سنة    

الش واللغات  باللهجات  عالماً  لالصمعي  معاصر  وكان  الخزرج  من  عربٌي  اذة وهو 

على التقريب   110ويعاصره عالٌم آخر وهو ) ابو عبيدة معمر بن المثنى  المولود سنة  

هـ ( وهو من الموالي المتهمين بالشعوبية , ولوال هذه النزعة فيه  211والمتوفى سنة  

 لكان من المتقدمين الثقات .

ئب الكلبي ويأتي بعد هؤالء رواة هم في مرتبة ادنى من سابقيهم , مثل محمد بن السا  

هـ ( , وهما متهمان بالوضع  204هـ ( , وابنه هشام بن محمد الكلبي )ت  146)ت  

 في روايتهما , واخبارهما التاريخية .

َل  الينا عن طريق الرواة مشافهةً حتى           يتضح مما تقدم ان الشعر الجاهلي ُحم 

وال بُدَّ لنا من تقدم    ،    عصر التدوين عند ظهور  نهاية القرن الهجري االول , حيث بدأ

لمحة في تاريخ التدوين من حيث انتهينا عن الرواة العلماء بوصفهم ابطال  المرحلة  

 الشفوية الثانية الى ان انتهى بين ايدينا االن .

يقول شيخ الرواة ابو عمرو بن العالء : ما انتهى اليكم مما قالت العرب اال اقله      

ر محمد بن سالم هذا الضياع للشعر   , ولو جاءكم وافرا لجاءكم   علٌم وشعٌر كثير . وبرَّ

بهالك الرواة في الحرب , وعلى هذا تكون الرواية الشفوية قد اوصلت االمانة بجدارة  



 

لكن الموت كان اقوى منها فضاع الشعر , وبذلك يكون الشعر العربي قبل االسالم قد  

الروا مرحلة  في  عندما ضاع  , االولى  لنكبتين  عندما  تعرض  والثانية   , الشفوية  ية 

, هذا الى جانب  غُ  بغداد وتفرقت الكتب في االمصار والبلدان  الكتابة في    قلةزيت 

 العصر الجاهلي , وسرعة تلف المواد التي يكتب عليها في العصور االسالمية  .

ت     والمفضليات واالصمعيات تدخالن ضمن الموارد الكالسيكية االسالمية التي حوَّ

الجاهلي , لكننا لم نتسلم أي كتاب البي عمرو بن العالء , وال نسخ المعلقات  الشعر  

لماء الذين اعقبوه , مثل  التي دونها حماد الراوية , وانما وصلت الينا عن طريق الع

 القرشي صاحب كتاب جمهرة اشعار العرب .   ابي زيد

واما دواوين الشعراء فقد جمعت على ايدي رواة الجيل الثالث مثل ابي عمرو     

الحماسات   ومجموعة  القبائل  دواوين  مع  فعلوا  وكذلك   , والسكري  الشيباني  

 واالختيارات والمنتخبات .

وال بد لنا ان نتحدث عن بعض المصادر العربية القديمة التي دونت الشعر الجاهلي     

 : وحملته الينا 

 المعلقات -1

 المفضليات واالصمعيات.  -2

 كتاب االختيارين . -3

 حماسة ابي تمام . -4

 جمهرة اشعار العرب .  -5

 دواوين الشعراء .  -6

الراوية )ت    المعلقات :  -1 ان حماداً  هـ( هو الذي اختار هذه  158من الراجح حقاً 

بُدَّ ان   القصائد ... وهذا االختيار يعني ان ذوق حماد هو الذي تحكم في ذلك وال 

  , لمواصفات معينة  احكام ومقاييس  االنتقاء  هذا  ينتقي  في ذهن حماد وهو  تكون 

عليه   قامت  الذي  والبناء  القصيدة  تكوين  وطبيعة  لهم  المختار  بشخصية  تتعلق 

لها   التي  تعرضت  المتداخلة  والموضوعات   , ذلك  في  استخدمت  التي  والطريقة 

 وربما احكام اخرى لم نهتد  اليها .

جموعة من القصائد الطويلة والكاملة تعود كل واحد منها الى شاعر والمعلقات م    

تها الى اصحابها , غير انهم اختلفوا في  , وقد اتفق الرواة على تحديد نسب  بعينه  

 عددها وتسميتها .



 

المعلقات وبالمذهبات    باسمفقد سميت المعلقات باسماء مختلفة , وعرفت منذ القدم     

 وبالسبع الطوال , وبالسموط , وفي تسميتها باسم المعلقات خالف : 

فقد تكون هذه التسمية  بمعنى الكتابة , فقد روى ان الملك من العرب كان اذا     

 استجيدت قصيدة الشاعر يقول علقوا لنا هذه , أي اكتبوها لتكون في خزانتي .  

من) العلق ( بمعنى الشيء النفيس تشبيها بهذه القصائد    وقد يكون اشتقاق المعلقات    

 باالعالق لجودتها ونفاستها .

هـ( في العقد الفريد اذ  328وبهذا الخصوص يقول ابن عبد ربه االندلسي )ت     

كان الشعر ديوان العرب خاصةً , والمنظوم من كالمها , والُمقي ِّد اليامها , والشاهد 

كلف العرب به , وتفضيلها له الى سبع قصائد تََخي ِّرتها  على احكامها , وقد بلغ من  

, فكتبتها بماء الذهب في القباطي * وعلقتها بين استار   من الشعر العربي القديم 

الكعبة , فمنه يقال : مذهبة امرؤ القيس , ومذهبة زهير , ومذهبة طرفة , والمذهبات  

 سبع , ويقال لها المعلقات .

النحاس     جعفر  ابو  )ت    وقال  الرابع  القرن  علماء  اوائل  338من  من  كان  هـ( 

اح المعلقات . قال :     (( ولم يثبت ما ذكره الناس من انها كانت تعلق على الكعبة)) شرَّ

.غير ا ن ابا زيٍد القَرشي من علماء القرن الرابع الهجري  كذلك اورد رواية عن  

يس بن َحَجر بن عمرو  المعلقات واصحابها فذكر ان المفضل الضبي قال :" امرؤ الق

, وزهير بن ابي سُلمى , ونابغة بني ذبيان , واالعشى البكري , ولبيد بن ربيعة ,  

وطرفة بن العبد , وعمرو بن كُلثُوم ,... قال المفضل هؤالء هم اصحاب السبعة  

الطوال التي تسميها العرب السموط , فمن زعم ان في السبعة شيئا الحد غيرهم فقد  

 ما اجمع عليه اهل العلم والمعرفة:.اخطأ , وخالف 

لدون من علماء القرن الثامن واوائل القرن التاسع )ت    هـ( فقد قال  808اما ابن خ 

اعلم ان الشعر كان ديوانا للعرب فيه علومهم , واخبارهم وحكمهم  ))  :في مقدمته 

 .((  , وكان رؤساء العرب منافسين فيه 

عشر الهجري هـ( من علماء القرن الحادي  1093اما عبد القادر البغدادي )ت     

معنى المعلقة اذ كانت العرب تسميها المذهبة بصيغة اسم  ))   فقد قال في خزانته :

المفعول من االذهاب او التذهيب , وهما بمعنى التمويه والتطلية بالذهب .. . حيث  

أ  ان العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في اقصى االرض وال يعب

به , وال ينشده احد حتى ياتي موسم الحج فيعرضه على اندية قريش , فأن استحسنوه  

ان  روى وكان فخراً لقائله , وعُل ِّق على ركن من اركان الكعبة , حتى ينظر اليه , و

 (( .   لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به 



 

تعلق   انها لم))  فقد ذهب الدكتور شوقي ضيف الى :  ومن الباحثين المحدثين ,   

استها , اخذاً من كلمة العلق  ف لمتأخرين , وانما سُميَّ بذلك لنبالكعبة كما زعم بعض ا

يواٍن خاص بها , هو  أول من رواها مجموعة في د  , بمعنى النفيس , ويقال ا ن 

 .((  حماد الراوية

, واذا حاولنا ان نسير في هذا الخط     هذه هي المسألة االولى في خبر التعليق 

قضية اختيار الشعراء او تحديدهم وجدنا القائمة تتبدل من حيث العدد , منهم  ونتابع  

هـ( في الطبقة االولى , وستة شعراء  231اربعة شعراء عند ابن سالم الجمحي )ت

هـ( صاحب كتاب شرح  328عند االصمعي في كتابه القصائد  , وابن االنباري )ت  

عراء تتطابق قائمته مع قائمة حماد  القصائد السبع الطوال الجاهليات يجعلهم سبعة ش 

. 

هـ ( فيجعلهم سبعة ايضا ولكنه  168اما المفضل الضبي ) المتوفى في حدود سنة    

يسقط الحارث بن حلزة اليشكري وعنترة ويسبدلهما بالنابغة واالعشى , ومثله ابو  

 عبيدة الذي يجعلهم )سبعة( بأختالف اثنين من الشعراء .

هـ( فيحصي تسعة جامعاً بين روايتي حماد  338المتوفى    ثم يأتي ابن النحاس )  

 والمفضل , وسماها )شرح القصائد التسع المشهورات(.

اما ابو زيد القرشي من رجال القرن الرابع الهجري ’ فيجعلهم سبعة على وفق     

 رواية المفضل .

)ت   الزوزني  حماد  486ولكن  لرواية  مطابقة  شعراء   بسبعة  قائمته  يقدم  هـ( 

 وسماها ) شرح المعلقات السبع( .

يضيف  هـ( بالقصائد العشر بعد ان    502ويختم هذه القوائم التبريزي المتوفى )   

العشر  القصائد  شرح  هو  وشرحه   , االبرص  بن  عبيد  المشهورين  التسعة  الى 

 المشهورات .

هـ( , تحقيق عبد  328شرح القصائد السبع الطوال      البن االنباريَّ )ت   -1

 السالم هارون .

هـ( اذ اضاف قصيدتين  338شرح القصائد التسع المشهورات    للنحاس)ت   -2

 تحقيق : د. احمد خطَّاب .النابغة واالعشى  , 

 هـ( .486شرح المعلقات السبع         البي عبد هللا الزوزني )ت  -3

هـ( اذ اضاف 502شرح القصائد العشر المشهورات , للخطيب التبريزي )ت -4

لشرح القصائد التسع المشهورات قصيدة عبيد بن االبرص . بتحقيق : محمد  

 .محي الدين عبد الحميد , وفخر الدين قباوة 



 

 

هـ ( أقدم على    170او    168: ال تعلم احداً قبل المفضل الضبي )ت    المفضليات -2

ان يصنع للناس اختيارا من الشعر العربي فالمفضليات من كتب االختيار , يعود  

تأليفها الى وقٍت مبكٍر نسبياً , وذلك حوالي منتصف القرن الثاني للهجرة , والمفضل 

ايام العرب موفق في روايته , واحد القَُّراء البارزين  عالَّمة راوية لألخبار واالداب و

الذي اخذوا عن عاصم , وهو كوفي , قال عنه ابن سالم الُجمحي:" اعلم من ورد  

 علينا من غير أهل البصرة المفضل بن محمد الضبي الكوفي" .

لسان   على  جاء  الذي  الرسمي  التكليف  هو  القصائد  هذه  ألختيار  المباشر  السبب 

العباسي المنصور حين طلب من المفضل الضبي ان يكون مؤدبا البنه ,  الخليفة  

وقد تختفي وراء ذلك رغبة حقيقية كانت تعمل في نفس الراوية الكبير وهو يصفي  

الشعر مما علق به , اخذ المفضل الضبي على عاتقه مهمة االختيار هذه , ولكنها  

ا يقع عليه ذوقه , وعلى وفق  لم تكن منظمة مما يبدو , وانما كانت تأتي على وفق م 

مقبوال أو نصاً   , ولعله كان يجد فيها استشهاداً  يتبادر الى ذهنه من نصوص  ما 

, ولكنه كان   نفوس معاصريه  أو قصيدة شعرية تأخذ مكانتها في نفسه او  معبراً 

يُحمل   التأديبيسعى وكما طلب اليه ان تكون النماذج الشعرية لها طابع   , الذي 

اال على  بالُمثُل النفس  والتحلي  والكرم  بالشجاعة  والتمثل  الرفيع  بالَخلق   تصاف 

 العربية االصيلة .

ومن المرجح ان المفضل , او من اضاف الى المفضليات  من طالبه كان يحاول     

ان يختار للشاعر اكثر من قطعة في بعض االحيان التزاماً بمنهج معين او اعجاباً  

غير ذوقية , فالمرقش االكبر يستغرق اكثر من    ذوقية او  العتباراتبالشاعر او  

االصغر خمس قطع , والحارث بن    والمرقشاثنتي عشرة قطعة من المفضليات ,  

 حل زة اليشكري , وذي االصبع العدواني وعبد المسيح والمثقب العبدي

ثالث قطع , على حين ان تأبط شراً وابي ذؤيب الهذلي قطعة واحدة , على الرغم  

 واتساع مدى معرفتهم .من شهرتهم 

في االختيار     ويليهم   , الجاهلية  لشعراء  كانت  من االختيار  الكبيرة  الحصة  وان 

الشعراء الُمخضَرمين ثم االسالميين وهم في وضعهم لم يخضعوا لتسلسل زمني او  

يمثل   , وانه  ترتيب على وفق غرض معين او فئة من الشعراء لهم سمة متميزة 

مر من  االولية  الالمرحلة  وانه يرسم صورة  التأليف  به  احل  تتم  كانت  الذي  شكل 

 يم في ذلك العصر.علعملية الت

تمتاز بأنها اقدم مجموعة شعرية , كما تمتاز بان قصائدها قد اثبتت فيها كاملة لم     

 يجتزأ منها المفضل قليالً وال كثيراً .



 

الطريق فاختار : االصمعي عبد الملك بن قريب , اراد ان يسير في هذا    االصمعيات -2

لنفسه او لطالبه , او بأشارة من الرشيد الذي اوكل اليه تاديب ابنه االمين , مجموعة  

اخرى من القصائد تاثر في اختيارها بالمفضل الضبي الى حٍد بعيٍد , , وجعلها تأخذ  

االطار الذي اخذته قصائد المفضل من حيث التبويب والترتيب واالنتقاء , ولو كانت  

ن حيث العدد وطول المقطعات او قصرها وتحديد المختارات بالنسبة لكل  مختللفة م 

او   به من خصائص  , وما عرفوا  شاعر واالغراض وطبيعة اصحاب االختيارات 

 اشتهروا به من ميزات .

والذي نراه ان االصمعي الراوية الذي اخذ نفسه برواية الشعر , كان:" قوي الذاكرة 

اللغ في  المحفوظ متمكناً  وأشعارها  غزير  واخبارها  وايامها  العرب  بأنساب  ة عالماً 

وأرجازها , . وصفه المبرد بانه بحر في اللغة ال يُعرف مثله فيها وفي كثرة الرواية 

." 

ان االصمعي حاول وضع كتاب يجمع فيه ما يناسب ذوقه ويحقق رغبته , ويرضي     

ن شغفوا باللغة  طموحه , ويلبي حاجة عرفت في عصره , وارتضى بها معاصروه مم

, واهتموا بالرواية وولعوا بالشعر , كان يحاول ان تكون االختيارات لشعراء واقعين  

في الدائرة المعروفة التي ينتمي اليها شعراء االستشهاد غير مباًل بترتيب زمني الن  

 الترتيب الزمني قضية متأخرة وغير مراعٍ شهرة الشعراء .

ا   االدبية  القيمة  من  الرغم  من  على  مجموعة  تظهر  المجموعة  هذه  تمثلها  لتي 

 المالحظات ال بدَّ من االنتباه اليها وهي : 

ان شعراءها متباعدون من حيث الزمن , وان كثيراً من هذه المقطوعات لم تأخذ   -

نسقاً واحداً من حيث التأليف فبعضها يروى مباشرةمثل : سحيم , او قال خفاف  

  –ابي عمرو بن العالء    .. قال ابو سعيد : قرأتها علىوبعضها    –في صفة الخيل  

انشدنيها ابو عمرو بن العالء ,    وبعضها وقال ابو الفضل الكناني قال ابو سعيد

وهي اشارات تؤكد ان االصمعي يروي هذه المقطعات في سياق حديث او مجال 

درس او تأكيد شاهد . هذا ما جعلها بعيدة عن الصورة التي وجدناها واضحة عند  

 المفضل الضبي , كان واضحاً منهجه متمكناً من اختياراته .

: يمكن اعتباره ثالث هذين الكتابين في طبيعة التأليف وطريقته    كتاب االختيارين -3

ول هـ( , حا315واسلوبه وتنظيمه , كتاب االختيارين لألخفش االصغر المتوفى سنة)

ضليات واالصمعيات في كتاٍب واحٍد يُعلق عليها  فالمؤلف ان يجمع بعض قصائد الم

لكتاب يُعُد استمراراً للكتابين  شرحاً ويفسر بعض غريبها ويوضح المعاني البعيدة , فا

عليه , وقد    واإلقبال,    التأليفالكبيرين , وتاكيدا لرأي العصر في تأييد هذا الشكل من  

الصحيحة والمتقدمة  هذا االختيار يمثل الصورة  اجمع الرواة والمهتمون باللغة على ان  

 من حيث التوثيق .



 

ن هي في المفضليات واربع يضم الكتاب ست عشرة ومائة قصيدة منها ثالٌث وعشرو

ببقية   الملحقة  الكتابين  زيادة  في  سبع  ومنها   , االصمعيات  بقية  في  هي  عشرة 

االصمعيات , ومنها اربع عشرة هي في نسخة المفضليات  بالمحقق البريطاني وثماٍن  

 وخمسون قصيدة  ليست في الكتابين .

ا   الكتابين  تشابه طريقة  الكتاب  في  اتبعت  التي  ب والطريقة  اختير منهما  عض  لذين 

ن غير  على  مصنف  فهو   , المفضل سمجموعته  اختيارات  تداخلت  حتى  واضح  ق 

باختيارات االصمعي , ولم يكن فيه اسانيد , فترد القصيدة وقد اسندت الى راويها او  

التي  الصورة  اقسام  , وضياع  الوضوح  معالم  غياب  الى  ذلك  ادى  وقد   , مختارها 

ى جانب الغموض الذي يلف بعض القصائد التي وقعت  احاطت بظروف التأليف , ال

في دائرة اختيار المفضل واالصمعي ولم ينفرد بها احد . ان هذه العوامل تحيل دون 

 تمييز قصائد كل من االختيارين على حدة .

: تشكل دواوين الحماسة رافدا من روافد الشعر التي يستطيع من    كتب الحماسة -4

اغراض الشعر واتجاهاته ومعرفة الجوانب التي عالجها    خاللها الباحثون الوقوف على

الشعراء وخاصة الذين ضاعت دواوينهم , او الذين عرفوا بالمقلين او المغمورين الن  

قصائدهم المفردة , ومقطعات اشعارهم التي لم تقف عليها    تضمنتهذه المجامع قد  

 كتب االدب او تشير اليها مجاميع الشعر , وتعد : 

: من اكثر الحماسات قيمة واغزرها شعرا واحسنها توفيقا    تمامحماسة ابي   •

في االختيار واقدمها اصوال . وقد سمي الكتاب بالحماسة وهو اسم اول ابواب 

الكتاب واعظمها , وقد حاول ابو تمام ان يستخدم ذوقه الفني في االختيار على 

بشعراء طي فكان قسطهم  وفق ما يرتضيه حسه الشعري , وقد عني عناية خاصة  

 في االختيار وافراً .

وقد اخذ على ابي تمام انه كان يُغير النصوص ليستقيم له الربط بين االبيات ,  

وكان يستبدل لفظاً بآخر لم يُعجبه , أو يحل عبارة محل اخرى يراها اجمل في 

  هت( , في مقدمته 421النفس واوقع في االذن , وقد اشار الى ذلك المرزوقي )ت  

لشرح حماسة ابي تمام فقال :" .... حتى انك تراه ينتهي الى الجيد فيه لفظه تشينه  

فيُجبر نقيصته من عنده , ويبدل كلمة باخرى في نقده ". وكان حرياً بالنقاد االوائل 

في ذلك العصر وجلهم من اللغويين المتزمتين الذين يجلون الشعر الموروث , ان 

الشخصي في نصوص االخرين على هذا النحو ,  يُنكروا على ابي تمام تصرفه  

 غير انهم قبلوا ذلك منه واستملحوه ثقة منهم بذوقه وتقدير لشاعريته .

 تمام الى تبويب حماسته , فقد جعلها في عشرة ابواب هي :  ووقد عمد اب  



 

باب شعر الحماسة وهو اول االبواب واكبرها وبه سميَّ الكتاب . وباب للمراثي   

, وباب للنسيب , وباب للهجاء , وباب لالضياف والمديح , وباب   دابلآل, وباب 

 للصفات , وباب للسير والنعاس , وباب للملح , وباب لمذمة النساء .

 

فوضع كتاباً    التأليفهـ( ابا تمام في  284تابع البحتري )ت:    حماسة البحتري •

عين  في الحماسة وهو مجموعة مقطعات قصيرة موزعة على مائة واربعة وسب 

بابا , ولم يعن القدماء بشرحها , ولعل دراسة الجوانب التي وقف عليها البحتري  

تمثل التوجه النفسي الذي كان يعتريه وهو ينتقي مقطعاته ويختار ابياتها , الى 

واهتمامه , بشاعرين عرفا بالزهد واشتهرا بالحكمة وهما صالح بن   تأكيدهجانب  

 . عبد القدوس ويحيى بن زياد الحارثي

حماسة البحتري عن حماسة ابي تمام من وجوه اهمها : تبويبها الخاص    ختلفوت

الموضوعات التفصيلية ال على مبدأ االغراض الشعرية العامة    مبدأالذي يقوم على  

التي كان عليه كتاب ابي تمام , فقد فصَّل البحتري في ابوابه تفصيال زائدا , وجعل  

 اصاً .لكل معنى او موضوع عنوانا جزئيا خ

من المصادر الرئيسة في دراسة االدب العربي في    جمهرة اشعار العرب :  -5

كرت جمهرة اشعار العرب العصر الجاهلي واالسالمي , الى جانب المصادر التي ذ 

من حيث   ومتفقةالقرشي النه يشكل مجموعة متناسقة  من حيث التبويب  ألبي زيد

االعداد ومتآلفة من حيث التوافق في المعنى والغرض والداللة . وعلى الرغم من  

اهمية الكتاب واعتماده القصائد الكاملة  اال ان صاحبه ظل مجهوال على الباحثين ,  

, مما دفع الكثير من   وظلت اخباره غير واضحة , ومعالم عصره غير معروفة 

فترته ومعرفة عصره , فابو زيد القرشي لم يكن  الباحثين الى االختالف في تحديد  

 اسما حقيقيا للمؤلف وانما هو كنيه لكثير من االسماء التي عرقت بها .

ان نظرة واحدة الى ديوان شاعر جاهلي واحد تكشف    :دواوين الشعراء  -6

. فديوان امرئ القيس يروى  عن االهتمام الذي وجدته زاوية الشعر عند هؤالء 

 ي , وابي عمرو الشيباني , وابن السكيت , وابي سعيد السكري .  برواية االصمع

ا    بن  زهير  والطوسوديوان  السكيت  ابن  جمعه  سُلمى  واالعلم  بي  والسكري  ي 

 الشنتمري .

قسمان : اصول بصرية    –وبقية الدواوين    –واصول ديوان امرئ القيس وزهير     

لديوان زهير وجدنا ان رواياته    واصول كوفية , واذا أعدنا النظر فيما جمعه العلماء 

البصرية تنحدر عن رواية ابي عبيدة معمر بن    فأصولهتنحدر عن هذين االصلين ,  

 وابي سعيد عبد الملك بن قُريب االصمعي . المثنى



 

وتنحدر اصوله الكوفية عن حماد الراوية والمفضل الضبي وابي عمرو الشيباني    

وما نقوله في ديوان امرئ القيس نقوله في ديوان النابغة واالعشى وطرفة وغيرهم  

 من شعراء الجاهلية الذي وصلت الينا دواوينهم .

ما تعداها  ان اهتمام بعض هؤالء الرواة لم تقتصر على الدواوين المفردة , وان    

هـ( يذكر ستين  370الى دواوين القبائل التي جمعت حشدا كبيرا منها , فاآلمدي )ت  

ديواناً تبدأ بأشعار االزد وتنتهي بهذيل ويشكر , ولكن االمدي لم ينسبها الى جامع  

 او صانع .

هـ( ثمانية وعشرين ديوانا من دواوين القبائل وهي في  385ويذكر ابن النديم )ت    

 نسوبة الى السكري .اغلبها م 

ولم يكن السكري وحده قد عمل هذه المهمة الكبيرة والشاقة , وانما تحمل معه    

رواة آخرون فكان ابو عبيدة معمر بن المثنى , وخالد بن كلثوم ومحمد بن حبيب  

 من الرواة المهتمين بهذا الحقل .

كة الشعرية  ان هذه الصورة التي تعكسها االخبار توضح الجانب الحقيقي للحر  

 العربية عبر مسيرتها من العصر الجاهلي حتى عصر التدوين .
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      الشعر وفنونه( أغراض)  فنون الشعر الجاهلي 

   
 

وهي عادة ))    التي يتناولها الشاعر عرضا في قصيدته ،هي الموضوعات    االغراض
كان   ولقد   ، الشاعر  اليه  يومي  الذي   )) الرئيسي  الغرض   (( للفن   )) ممهدة  امور 

فيها   الجاهلية غرضين رئيسيين  القصيدة  في  والنسيب  الشعر  الوصف  . واغراض 
 الجاهلي كثيرة منها :  

 

ــ ال   1 طبيعة    إلى  وأقربه ب لقلب   وأ لقه الفنون , وابرز الموضوووو     أهم :  ــــــ

الغزل  ن ية كبيرة من الشعراء , سجلوا فيه  واطفهم    وقد لقي  هو فن الغزل ,    اإلنس ن

فذكروا مح سوونه  واووف ته  وسووحره   , وم  يفع  فيهم من   المرأةوخواطرهم , تن لوا 

 ن   اوو ا ا    أك نالشوووو والحنين , ولم يحف  العرب بشوويء الهف لهم ب لغزل , سووواء 

بعد  للة  إليهمسهحب   تفهح به المطوال  ويسهراح    ن تقليدا  ك أمالقلب تفرا له القص ئد  

 الشعر .

وترا في هذا المج ل كلمه ن مع الغزل ,هم  النسويب والهشوبيب وكله  مسوهعملة في      

 أو أنه  اسهعم ال  لمدلول والد ؟ الموضوع نفسه , فه  لك  منهم  مدلول معين ,

الغزل تحديث الفهي ن الجوا ي , والهغزل تكلف ذلك , والنسويب   إن:"  يقو  ابن ـسدة 

لفهي    ديث الفهي ن ل:" والغزل ل  وفي اللسانالهغزل بهن في الشعر , والهشبيب مثله" 

الهكلف لوذلوك , : محو اتههن ومراواتهن والهغزل :  , واللهو مع النسوووو ء , ومغو زلههن  

يعطى كو  كلموة   أنل بعض القودامى . ولو و , امرئ القيس:  هو اغزل من   وفي المـث 

 ن    واإلخب  ب لحسون    المرأة: " النسويب : ذكر الشو  ر   فقا  التبري ي,   مخهلف    مدلوال  

الغزل : االشووووههو   بمواا  النسوووو ء  وإنمو تصوووورا هواهو  بوه , وليس هو الغزل ,  

 إنيقول :"   جعفر قةامة بن  أما. , والنسويب : ذكر ذلك والخبر  نه "  إليهنوالصوبوة 

الهوى به معهن , والفرو   ألوالوتصووورا  وأخالقهنالنسووو ء   أخالوالنسووويب ذكر 

النسو ء نسوب بهم   إلىفي الصوبوة   اإلنسو نا هقده   إذاالغزل هو المعنى الذي  أنبينهم   

هو الهصوو بي   إنم من اجله فك ن النسوويب ذكر الغزل , والغزل المعنى نفسووه , والغزل  

 س ء " .واالسههه   بمواا  الن

نى والد " .واخف الكلم   ع:" والنسويب والهغزل والهشوبيب كله  بم يقو  ابن رشـد 

 شيو   واسهعم ال هي الغزل فعليه  المعول . وأكثره 

موضووع يبهدئون به القصو ئد الطوال , سوواء  أولجعلوه  أنوك ن من شوغفهم ب لغزل  

ذكرهو   إلىالحبيبوة , لهنقلهم يوذكرون الوديو   ايو      أميوذكرون الغزل مبو شوووورة  ,  أكو نوا

, وقود الل  القودامى ذلوك , فقو ل ابن قهيبوة :"   وأيو مهموالهغزل بهو  وسوووورا ذكريو تهم 

ابهدأ بذكر الدي   والدمن   إنم مقصوووود القصوووويد   أنيذكر   األاب أه وسوووومعض بعض  

 أهله لذكر , فبكى وشوووك  وخ طب الربع واسوووهوقف الرفيل ليجع  ذلك سوووبب     واآلت  

 الظ  نين  نه  ".

وقد تع  ا الج هليون و ومن ج ء بعدهم و  لى مق ييس   هي موضوع الغزل والمرأة  

 . والشاعر البدوي كان يسلك    رش من أكثرواو ه   المرأةفي  ألبوه في الجم ل 
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سد من خالله الصفات الجسمانية البارزة في المرأة ، سبيل الغزل الصريح الذي يج

اذ كام يحب المرأة الفخمة الممتلئة والتي تعجز ان تنهض من االرض اال بمعونة  
جواريها ، وكذلك كانوا الحور ) شدة البياض في بياض العين وشدة السواد في  

ن المرأة فكانوا يحبو سوادها ( ويحبون كذلك الشعر الكثيف .... اما اهل الحضر 
العبلة التي ال تبلغ في السمن كثيرا" وقد ذكرها امرؤ القيس في معلقته : )) مهفهفة  

 اذ يقول :   بيضاء غير مفاضة (( 

 

    ــــترائبها مصقولةٌ كالَسجنج     مهفهفةٌ بدضاُء غدُر ُمفاضٍة           

     ــــوال بمعطَ  هـــي نَصتـــه إذا   وجدٍة كجدة  الرئم  لدس بفاحش         

شا كأ     ــــَ ٍب ُمتبتــى راهــ منار ُ ُممس         ا     ــنهتضيء الظالَم بالع 

 

الحسوووية  في  األواووو ا القيس وم   را  نه في  أمرئو لى الرغم من جرأة       

أنهم لم ينسووا   إالوالمج هرة ب لخلوا  , ومثله  مرو بن كُلثُوم ,   المرأةتصووير جسوم 

ب لحي ء والعفة والهمنع , ومن ذلك ان   المرأةقية والنفسوووية , فقد ذكروا خالالجوانب اال

نفسوه , وهي   إلىالجيران كم  هي لبيبة   إلىلبيبة    بأنه يصوف لبيبهه هريرة   األ شوى

 نه  :جيرا أسرا  فيفة كهوم السر ال تفضح 

  

 تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوح      غراء فرعاء مصقو  عوارضها           

      ــــــــٌث وال عجـــر السحابة ، ال ريـــم           ـــن بدت جارتها كأن مشدتها م     

 ُ  ــــــــتختَت  ار ــــر الجـــراها لســـوال ت    لدست كمن يكره الجدراُن طلعتَها          

 

,  وأ ض ئه  المرأةواف مح سن  إلى وهن ك ط ئفة من الشعراء لم ينصرا همهم  

تصو  م  يلق ه الع شل المحب من شوو ووجد وهي م , وم  يع نيه من   ب   الوا الى

 ك ه  : أبي, كقول سويد بن الم ولو ة البع ا , وكيف يسهر اللي  ويراقب النجوم 

 

 . َةعــمن حبدب َخف ٍر فده قَ        هدََج الشوَق خداٌ  زائٌر                       
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ــ الو:   2 من الفنون الب  زة الهي برع فيه  الشعراء الج هليون , وافوا الطبيعة  ــ

في امط  ه  وسوحبه     وتأملوا,   وإطالله ممهلئة في ليوانه  و ي ضوه  ونب ته  واي  ه   

 . األاي وبرقه  وظالمه  فرسموا من ذلك لول   ن طقة ب لفن 

فوسووووهم و واطفهم , فقود  ن  إلىفي ليو تهم , وهو اقرب    األتروكو ن للحيوان اكبر       

ا هنوا به  ن ية خ اووة , واووفوا جسوومه وقوته واووف ته و  ااته ولركهه وطب  ه , 

ه , فقد  في واوف ليوان والد والهدقيل في واوف  ب إلج اةلهى  را بعض الشوعراء  

القيس والطفي  الغنوي والن بغة الجعدي , وفي واووف  برز في واووف الخي  : امر 

واوس بن لجر , وفي واوف الحمر الولشوية : الشوم   , ام  الن قة : طرفة بن العبد 

 اال شى فقد برع في واف الخمر وذكر مج لسه  .

ولع  الن قة هي ابرز الحيوان   الهي  ني به  الشو  ر الج هلي , فهي مصود  الخير    

مل   أووالشور والرزو و فيقة السوفر الصوبو  تقطع الفي في وتج ب الفلوا  اون كل  

فيه  , فواوفوا جسومه  القوي الضوخم وشوبهوه ب لقصور,   يهأملون الشوعراء    , وقد وقف 

يغ ا وا  رو وال   فلم  أ ضوو ئه والقلعة الضووخمة , والصووخرة الصوولبة , واققوا في  

ونظروا في سور هه  ونشو طه  و  طفهه  ولنينه  , واوف ,  أاو واوفوه إال صوب  

 . إنس نيةومش  ره  بع طفة  إلس س ته فعبروا  ن 

الن قة لدى الشووعراء تك ا تكون مهشوو بهة , فهي قوية مهينة اوولبة قب   وأواوو ا      

قطعوض الفيو في وجو بوض الفلوا  في لر الهواجر    أنالسووووفر , وهي نحيلوة مهزولوة بعود  

مث  طرفة بن العبد  مهأملةوقر الشوووه ء . ولم يقف الد  ند واوووف الن قة وقفة طويلة 

 ن بيه   لى ش كلة قوله :في معلقهه , فقد  اد له  تم نية و شري

 

ي الهَم عنة احتضاره           ي   واني الُمض   بعوجاَء مرقاٍ  تروح وت تة 

 ة  ــُ على الحب كانه ظهُر بُْرج اموٍن كألواح االران نسأتُهـــا                

 ة  ــوظدفا وظدفا فوَق َموٍر معبَ      ت         ــتباري عناقا ناجداٍت واتبع  

 

, وشوبه   األشوراا اال ان وهو ت بو  السو اة  بألواحفنراه يشوبه  ظ مه  العريضوة       

طريقه  ب لكسووو ء المخط  , تم يهن ول فق  ه  و نقه  وجمجمهه  ومشوووفره  و ينيه  , 

 لهى ينههي به المط ا ان يقول :ك  ذلك بم  اتفل له من بيئهه من محسوس   , 

 

 منها وافتةي  أفةيكلدتني  إال         قا  :احبي    إذاعلى مثلها امضي 

 

بقية الشوعراء واوفوا الن قة واوف  مب شورا , ولكنهم لو يطيلوا في ذلك , اتروا  أم      

 .األخرىالنفسية و  ن طريل تشبيهه  ب لحيوان    وألواله يهحدتوا  ن اف ته   أن

نفوسووهم  زيزة  ليهم ,  إلىيعن الج هليون بحيوان  ن يههم ب لخي  , فهي لبيبة  ولم   

يكرمونه  وي ترونه  ب لطع م والشوراب , وهي زينة الف  س يمهطيه  في نزهه واويده  

 , وك نوا يقربونه   ند بيوتهم وال يرسلونه  تر ى مع انع مهم لب  في المح فظة  ليه  

 يقول  نهرة :

 تراها          وراَء الحي يتبعها المضهاُر . َربة الشتاء والمق            
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وطب  ه  , فقد ألفوا في ذلك كه ب " انسو ب الخي  في الج هلية   بأنسو به ولشودة  ن يههم  

  بيدة . ألبي, والخي   امعيلأل" البن الكلبي . والخي   اإلسالمو

فأم  فرس امرئ  القيس الذي يبكر قب  اسووهيق ظ الطير , فهو ضووخم  ظيم الجسووم      

يقب  ويدبر كأنه اخرة قذفه  السي  من ش هل  ير الشعر سريع العدو , يكر ويفر وقص

الظهر اووقي  المهن   أملس, األلمر, كميض اللون يضوورب الى الصووفرة الهي يخ لطه  

عد ذلك كثير النشو ط سوريع الحركة , ك لقد  وهو ب  بحيث يزل  نه اللبد لنعومهه وقوته

 : لين يغلي 

 

ناته     .ــــة هدكــــبمنجرٍد قدة  االواب         ا      ــوقة أغتةي والطدُر في ُوك 

ك  جلمود :خٍر حطَّه السدُ  من ع   ك ــــاً              ٍر معــٍر مقبٍ  مةبـــٍر مفـــم 

فـــكم      ه         ــمتنكُمدٍت ي ُ  اللَّبُة عن حا     ن  ــواُء بالمتـــا زلت  الصَّ

 

م  يرا ذكرهم  في سوووي و قصوووة من  وأكثروواوووفوا الثو  والبقرة الولشوووية ,     

لين يهحدتون  ن الن قة فيشوووبهون  بهذه البقرة او ذاك   إليهم ون  االقصووو  , يسوووهطر

 هه  الحزينة المؤترة ., فيروون قص البقرة الهي افهرس السبع ولده   أوالثو  , 

السووووبو ع . لبيود في معلقهوه   أكلهوهوابرز من اووووو  لزن البقرة  لى ولودهو  الوذي       

الذي سو و قصوة البقرة واورا ه  مع كالب الصويد  األ شوىوكذلك فع  زهير وكذلك 

 ن الولوش الهي تفهرس ولد البقرة لين تواتيه  الفراوة   األ شوىالك سورة , ويهحد   

تم يصوووو  ل ل هذه البقرة الهي ك نض  اتعة مع القطيع , فلم  امهأل ,   أمهفي غفلة من  

سووفوح , ضوور ه  ب للبن طلبض فصوويله  لهرضووعه فلم تجد منه غير بق ي   ظ م وام م

 وب تض ليلهه  لزينة تكلى ، ق ل اال شى : 

 

 لحما وقة فجعا  أطعمتلحما فقة             عَها بابن وتطعمه    حانت لدفج    

 اـــر ً رتَعـــراعي ثدـــُ َحةَّ النهار ت       ةٌ        ــــفظ  ياكُ  منها وهي راتع    

 جاءت لترضع ش  َّ النفس لو رضعا        ف دقةٌ في ضرعها اجتمعت   إذاحتى    

 

 ليه من ليوان الصوووحراء ,   أ ينهموقد تن ول الشوووعراء الج هليون ك  م  وقعض      

 واألفعىفقود واووووفوا الوذئوب والقطو ة والبو ز والعقو ب والغراب والنعو موة والظليم  

 والو ول والظب ء , سواء اك ن وافهم له  مب شر ام  ن طريل الهشبيه . 

ي   الهي خلض فسوووكنهه  الولوش  واوووفهم للحيوان مرتبط  بذكر الد  يأتيوكثيرا م     

النبض , فصوووو    مرتع  ومرال  , يقول زهير   وأينعواطفلض فيه  بعد ان نزل المطر  

 في اي   لبيبهه :

 

دن واآلرام يمشدن خلف       وأطالؤها ينهضن من ك   مجثم    ة       ـــبها الع 
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 الشووعراء الج هليون في اللي  وظالمه ونجومه وسووحبه الداكنة والبرو تأم وقد        

ن  رف  ابرز شوو  راالشووديد , ف فهنوا في ك  ذلك . ولع    الملهمع ك نه سوويوا والمطر

 بواف المطر والبرو واللي  هم   لبيد وامر  القيس . 

 

ــ الرثاء3 ولذلك هو تعبير  ن خلج   قلب لزين , وفيه لو ة ا اقة ولسرا  , :  ــ

النفس , الن الرت ء الص او تعبير مب شر قلم  تشوبه   إلىفهو من الموضو    القريبة 

القهلى ,   أتره الهكلف , والحي ة الج هلية لي ة لرب وام ء وغ  ا  يسوق   أوالصونعة  

 ألزانهمقهالهم , ويثيرون ببك ئهم اموع قب ئلهم ويؤججون    واألاوووح ب  األه فيبكي  

 هم . اسهعدااا لجولة جديدة تطفئ ن   غيظهم .فيدفعونهم لشحذ سيوف

 

 فمنه : أس ليب أو أنواعوتلق ن  في شعر الرت ء تالتة     

 

الدموع  طرملزينة مؤلمة كثيرة الحزن تسه بألف ظوو بك ء ونواح و وي   لى الميض 1

من العيون , وك ن النسو ء يجهمعن في من لة او خبة , يصوحب ذلك لطم  لى الوجوه 

, ويعرا هذا الضرب من الشعر الذي يق ل في هذه المن ل   بووو "  ب ألكف والصدو  

الربيع بن زي ا الدى هذه  بر ض النسووو ء في هذا الضووورب , واوووف , وقد    الندب "

 بن زهير فق ل :اتر مقه  م لك  أقيمضالمن ل   الهي 

 

 فلدأت  ساحتنا بوجه  نهار       من كان مسروراً بمقت  مالٍك                    

 يلطمن اوجههن بالسحار      يجة النساَء حواسراً ينةْبنه                       

 ار ـــــفالدوم قة ابرزن للنظَّ        ن الوجوهَ تسترا        قة كُنَّ يخبأ             

 

 سوول   اولى    ليه وسولم :  , ق ل  األفع لفنهى  ن ك  هذه   اإلسوالموج ء        

 . وشل الجيوب وا   بد وى الج هلية (( ليس من  من ضرب الخدوا  ))  

 

وضرب اخر من الرت ء ك ن يهخذ شك  الثن ء  لى الميض , وذكر فض ئله وتعداا  ووووو 2

 . ده  , ويكون ذلك  ند زي  تهم للقبو  مح م

او اجهم  هم في مجلس يعقد لذكرى الفقيد , ويسمى ذلك )الهأبين ( , وكثيرا م  ينحلون  

الميض جميع الفضووو ئ  والمث  العلي  , من الشوووج  ة والمروءة والهجدا ولم ية الج   

قران  في شعر   وإذاذلك من خص ل الخير ,  إلىوالحلم والحزم والسم لة والسي اة وم   

 هذه الخص ل . أخيه  الخنس ء نجده  تبكي  لى

 

ومصوير الن س ولهمية  الهفكر في  للة الحي ة   إلىوووووو ضورب ت لث من الرت ء يهجه  3

, فيلهمس   اإلنسو ننوازل الدهر ومصو ئب   أم م  اإلنسو نونزول البالء وضوعف   األقدا 

  بأهلهموالصووووبر والرضوووو  بم  نزل به  ن تعزيه  بكثرة من نكبوا   السوووولوىفي ذلك 

 ه  اذ تقول :وكثرة الب كين لول
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 فلوال كثر ُ الباكدن حولي          على اخوانهم لقتلت نفسي             

 أرى َعجوال          ونائحةً تنوُح لدوم نحس   أزا ولكن ال             

 أُسلي النفَس عنه بالتأسي       وما يبكدن مثَ  أخي ولكن               

 

, ومن    المرأةفيوه   أجو ا وقود بر وض النسوووو ء في الرتو ء ,ولعلوه الفن الوليود الوذي       

 أوفي  ت ء القهلى   أشووع  ايقرأ الشووعر الج هلي يعجب لكثرة النسوو ء اللواتي انشوودن  

 الهحريض  لى الثأ  من الق تلين .

لو ة ,  وأ ظمجز     وأكثراشوود من الرج  لزن  وا و   طفة   المرأة أنوال شووك     

في  ت ئه     المرأة, وقد تن ولض  واألسووووىالرت ء والبك ء واللو ة   إلىوطبيعههن اقرب 

مشوويبه  وضووعفه   أوانتصوووير ضووعفه  وذلهه  , فههحد  الخنسوو ء  ن شوويبه  قب  

وجز هو  وكثرة امو هو  , وهي خير من اووووو   مو  تلقو ه في هوذا , تقول في  تو ء 

 اخر :

 

بت  من غدر َكْبَر ٍ                         وأيسُر ممــا قة لقدُت يُشدبتقوُ  نساٌء ش 

 على غُصٍة منها الفؤاد يذوُب     ذكرتَك فاستعبرُت والصةُر كاظٌم               

 

وقود كو ن الرجو  في الجو هليوة يوأتي افعو ال  يشووووبوه مو  توأتيوه المرأة من افعو ل الجزع       

 . لى قبر من يحب اكرام  له وتحية لمثواه  اإلب  والهلع من ذلك انه ك ن يعقر

وقد ك ن بعضووهم يحيي  فيقه بعد موته بصووب الخمر  لى قبره , ولع  ذلك ج ء       

الذي شوهر  األ شوىمم  يفعله الندم ن  ندم  يشوربون الخمر  لى قبر اوديقهم , مث  

ه , فو ذا جو ء  ربو لخمرة , فيقو ل ان  فو قوه ونودمو ءه اوووو  وا بعود موتوه يشووووربون  نود قب

اوبوا الخمر  لى قبره ولهذا ك ن قبره  طب  ندي  , يقول االسودي في   األ شوىنصويب  

  ت ئه لنديميه :

 فأن لم تذوقاها اُب  ُّ ثَراكما على قبريكما من ُمةامٍة       أ:بُّ            

 

, يقول    ألزانهالطبيعة في    وإشوراك المب لغة  إلىيلجأ في اسوهعظ م المصويبة   أن أو     

الن بغة الذبي ني في  ت ئه لصوووون بن لذيفة الفزا ي , كيف تبقى الجب ل  اسووووخة لم 

 : ولم تنشر القبو  موت ه  , ولم تسق  السم ء نجومه   تجنح للوقوع

 

 وكد  بحصٍن والجباُ  جنوحُ      يقولون حصٌن ثم تأبى نفوسهم                

 نجوُم السماء  واالديُم :حدُح      ولم ت     ولم تلفظ  االرُض القبوَر           

 

بدنو   إلسوو سووهم ند   أنفسووهمولع  خير المراتي هي الهي ق له  الشووعراء في  ت ء      

 بعد موته : أاح بهذلك قول المهلمس يواي  نمرض , وم أواسر  أواجلهم في شدة 

 

 ُر ـــمناياكما فدما ي ح حه الةه    خلدليَّ اما متُّ يوماً وُزحُ حْت             

ا على قبري فقوما فسلما               ال سقاك ال دُث والقطُر يا قبُر وقو    فَُمرَّ



 االدب الجاهلي ............................................................... فنون الشعر الجاهلي ) االغراض الشعرية ( 

 7 

 

ــ الهجاء4 تعبير  ن   طفة السخ  والغضب تج ه شخ  تبغضه او جم  ة تنهقم   :  ــ

,   وألق امن ضوووغ ئن  منه  , والشووو  ر اله جي ينفس ب ه جيه  م  يعهلي في اووود ه  

    القه ل , يضووعف الشوو  ر به معنوية خصووومه  أسوولحةولذلك ك ن الهج ء سووالل  من 

 الخصوم والبحث في مع يبهم . أقدا ويرتب  ب لو يد والههديد واالنهق ص من 

وكثيرا م  ويرتب  الهج ء   اة ب لحروب ويزاهر ب زاه  ه  , وكثيرا م  يسووبقه  ,     

 يخهل  ب لقص ئد الحم سية وبخ اة الشعر الذي يهن ول الهج ء القبلي .

من اتو   لوب    أتراكو ن الهجو ء قوديمو    , وقود اإلنسوووو نيوةوالهجو ء طبيعوة في النفس      

االنهق م والهشوفي والث   , وقد اخهلفض وسو ئله وطرقه , وك ن الشوعر وم  زال الطريقة 

 المثلى لفن الهج ء , وك ن النثر اق  ااالل  له . 

الن س    وإضوووح ك االنهق ص والني  من خصوووومهم   نالهج ئييوقد ك ن هم الشوووعراء     

قوله :" اذا هجو  ف ضحك وهو من ا الم الهج ءو يواي بمنهم , ولذلك ك ن جرير و 

بصووووو  ه زئة في هذه النو ليوة ابن الرومي فقود ك ن يصووووو  خصووووومه " وقد برع 

مضووحكة كم  في تصووويره البخي  الذي يهنفس لهقهيره من منخر والد , وكقول جرير 

 في هوان تغلب :

 

 لو ان ت لب جمَّعت أحسابها       يوم التفاض  لم ت ن مثقاال       

ويق ل ان بشوو  ا ك ن يعد اشوود م  هجى به قول لم ا  جرا الذي  مد الى  نصوور    

 االضح ك من المهجو :

ــــَي القـــرُد  ويا اقبـــَح من قــــرٍد                                اذا مــــا عم 

 

وال شووك ان نشووأة الهج ء ك نض مرتبطة ب لعصووبي   القبلية , وم  تثيره من لروب     

, ف لشوو  ر لسوو ن القبيلة الذي يذب  نه  ويهجو خصووومه  , لذلك نجد الهج ء   وألق ا

هجو ء  من نو ليوة وبو لموديح من نو ليوة تو نيوة , مرتبطو  بو لفخر لين يكون مرتبطو  بو لفخر 

قبليو   تحركوه الحروب او  غبوة في االنهقو م او الثوأ  , ومرتبطو  بو لموديح لين يهوجوه  

الشووو  ر الى مديح شوووخ  يرجو نواله فيُع رض بخصوووم ممدوله وين ل منه , فيقيم  

هج ءه  لى  نصور المف ضولة والمخ برة , وهذا اشود الهج ء واقبحه ولذلك ولذلك لين  

الهجو ء المقوذع سووووألوه الحطيئوة : ومو  المقوذع ؟    ن  نهى  مر بن الخطو ب الحطيئوة  

فأج ب :" أن تقول هؤالء افضوو  من هؤالء وأشوورا , وتبني شووعرا  لى مدح القوم  

 وذم لمن تع ايهم " . 

 

فأنهم   نفوسوووهم انهم اذا هج هم شووو  ر بسووووء وقد ك ن خوفهم من الهج ء وأتره في  

, من ذلك م  ك ن من امر بني  يهوا ون منه  خجال , النه  تالزمهم وتلصوول بسوومعههم 

 بد المدان الذين ب  ك   لهم بسووووعة الصوووودو  وطول االجسوووو م وغلظه   , فك نوا  

 يفخرون بذلك  لى غيرهم لهى كسفهم لس ن لين هج هم بقوله :

 

لٍظ        جسم الب ا  وأحالم العصافدر .          ال بأس بالقوم من طوٍ  ومن غ 
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 الن س ويض ءلون اجس مهم خجال من غلظه  .فص  وا يهوا ون من 

جميلوة , ومعو نيوه  والهجو ء الوذي يبقى  و لقو   في النفو س هو الوذي تكون اوووويو غهوه      

ذكي طريف , كأن يهخذ طريقة االسوهه نة    بأسولوب ميقة ذا  االلة , تن ل من المهجو 

ن لين ق ل لص ب ب لخصم او تج هله او الهشكيك به كم  فع  زهير بن ابي سُلمى في 

: 

 

 أقوٌم آُ  حصٍن أم نساُء          وما ادري وسوف اخاُ  ادري                     

ةاُء  ـــــآٍت            اء مخبــــــفان تكن النس                   فَُح َّ لكُ  محصنٍة ه 

وقد  د النق ا هذا الشووعر من اشوود الهج ء وامضووه , مع انه ترفع  ن السووب ب والقذا 

 واالفح ش .

وللشوعراء في هج ئهم طرو واسو ليب , فمنهم الذي يحه ل في اتخ ذ الوسو ئ  اله ائة    

الذكية الموجعة , كأن يهزأ بخصوومه اويسووفه  ايه او يق  نه بغيره ويفضوو   ليه  ن  

يض , ومنهم الذي يهجم  لى خصووومه فيذكره اووورالة وينه ل  طريل الهلميح والهعر

 ليه تهديدا وو يدا وانذا ا وشوهيمة , ومن الشوعراء من تن ول خصومه ب لهج ء السو خر 

 , ف سههزا به وتج ه  قد ه ول  من ش نه وانكر  ليه فخره . وسلبه ك  مكرمه .

 

فيوازن الشو  ر بين من  واخبث الهج ء ذلك الذي يهخذ شوك  المق  نة والمخ برة ,     

يريود هجو ءه وبين من يريود مودلوه , فيجعلوه اقو  شووووو نو  , وقود برع الحطيئوة في هوذا 

 الضرب من الهج ء , فهراه يقول ه جي  الزبرق ن بن بد  وم ال  بني انف الن قة :

كُ     ألم اُك جاركم فتركتموني                 واُء ـــم عُـــلكلبي في ديار 

ِّعرى فطا  بي االناءُ        دُت العَشاَء الى سُهدٍ     وآن           أو الش 

 وشرَّ مواطن  الَحسب االباءُ        م    ـــــفلما كنت جاَركم أبدت         

ب      ولما كنُت جاَرهم حبوني               اءُ ــــوفدكم كان لو شئتم ح 

 

 ومشهو  قوله في مدح بني انف الن قة والهعريض بقوم الزبرق ن بن بد  الفزا ي :

 قوٌم هُم االن  واالذناب غدُرهم          ومن يسوي بان  الناقة الذنبا .      

من الهج ء يهن ول الخصوم اورالة ويه جمه مه جمة سو فرة , فيو د   وضورب خخر   

ويهدا وينذ  ويقذا ب لشوهيمة الصوريحة والسوب ب الواضوح , وقد يهن ول هذا الضورب 

 اال راض ويج هر ب لفحش واالقذاع , يقول اوس بن مغراء في هج ء بني   مر :

 ا ـــي عما اقوُ  وعدُةهوال حابس        ٍر   ــــة  عامـــفلسُت بعاٍف عن  شتدم

 ا ــــوابقى ثداَب االبسدن جةيُةه          ترى الؤَم ما عاشوا جةيةا علدهم   

 من اللؤم ما دامت علدها جلوُدها .      ٍر      ـــُ  عامــــلعمرك ما تبلى سرابد

مقطع    فأكثرهويهميز الهج ء الج هلي بخصو ئ  ابرزه  : قصور قصو ئد الهج ء ,    

, ويرون ان قصر الهج ء و فهه هم  اول اسب ب  واجه وشهرته , والعفة امر   وأبي  

ظ هر في هذا الشووعر فلم ينحد  الى االقذاع والشووهم الواضووح والفحش اال الحطيئة في 

. وقود كو ن   واإلقوذاعبعض ابيو توه , وشووووعرهم اقرب الى اللؤم والعهو ب منوه الى البوذاءة  

 شديد الموجع . ئه العفيف اللن بغة ب     في هجا
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 الجاهلي ألدبا                    

 الجاهلية  القصيدة  بنية:  الموضوع         

 قصائد االول الضرب ،  القصائد من ضربان الجاهلي الشعر في

 أن أي  ، واحد موضوع من أكثر - غالبها في وتعالج ، كاملة طويلة

  مرتبطة ، موضوعات و  مراحل  الى مجزأة تجارب مجموعه فيها

 وهذا ، وعالته اسبابه ولذلك ، أخرى أحيان في ومفككة احيانا

 وحديثا قديما الدراسات به اعتنت الذي هو الشعر من الضرب

 ...  المعلقات واهمها المشهورة الطويلة القصائد في ويتمثل

 القصار القصائد فهو الجاهلي الشعر  من الثاني الضرب اما

  والصور الكاملة الشعورية التجارب نجد وفيها ، والمقطعات

  الشاعر  قلب لخفقات امينة واصداء ، الجاهلية للحياة الصادقة

  تصدر لم  اصيلة قصائد النها وذلك ، واحاسيسه لعواطفه وترجمانا  

  الموضوع بوحدة القصائد هذه وتتمثل ، تكلف او صناعة عن

 ، وايجاز سرعة من فيها ما على الصادقة الشعورية والتجربة

  ينصرف ال تكوينها ومراحل القصيدة بناء عن فالحديث هذا وعلى

  الموضوعات فيها تتعدد التي القصائد  هذه ، الطوال القصائد الى اال

  متقدم عهد منذ القدماء سنه موروث ونسق  نيمع نظام على وتسير

  على وسار اإلسالم صدر في المتاخرون وتبعه ، الجاهلية في

  في تفاوت على والعباسي األموي العصر  شعراء من كثير نهجهم

 . وااللتزام  التبعية مقدار

 ، نظام غير على مرتجلة اجزاؤها  أو القصيدة موضوعات تك ولم

  ، طللية مقدمة له فيجعل  يختاره، الذي للموضوع الشاعر يمهد بل

  األطالل هذه اهل ذكر الى  الخواطر تداعي من وبعالقة بعدها ينتقل

  وكثرة ببطولته حبيبته امام يفخر  ثم ، والهوى الصبا ايام وتذكر ،

 واحد  ألنه ،  بقبيلته فخره بنفسه  فخره ويتداخل ،  بالئه وشدة وقائعه

 وسعية األهوال تجشمه نفسه مفاخر ومن ، أمجاده من ومجده منها



  األسفار هذه وفي اسفاره، وطول ترحاله وكثرة ، المجد سبيل في

 ، رحلته من جزء الناقة عن فحديثه الناقة وبخاصة الحيوان يصحب

  مظلم وليل قاسية طبيعة من كثيرة مشاهد الرحلة هذه وفي

  اللوحة من ينتهي أن بعد ينصرف  ، هطال ومطر الفحة وصحراء

  يقصد ال حيث من له يتعرض او يريده آخر غرض في القول ليجدد

  شاردة  حكم في تجاربه  ذلك بعد يلخص ما وغالبا ، يتعمد وال

 من باد  من وخبر ومصيره  فيها اإلنسان وغاية الدنيا هذه في وتامل

    ، عمومه في القصيدة  نظام  هو هذا الغابرين  من هلك من او الناس

  الشعراء عند وعرف خاص نظام  دةتالقصي أجزاء من جزء ولكل

 : القصيدة أجزاء من جزء كل عند وسنقف متبع_ 

 

  االهتمام الى القديم منذ  الشعراء عناية انصرفت لقد:  المطلع-١

 لها يكون أن بد فال السامع تفاجأ ما  اول النها  ، قصائدهم بمطالع

  التي الحسنة مطالعهم للشعراء النقاد حمد فقد ولذلك ، حسن وقع

 كذلك الحظوا وقد ، والجزالة القوة مع المأخذ سهلة واضحة  تكون

  الحظوا وكذلك ، بينهما المعنى وترابط والعجز الشطر بين التناسب

  كان حزن مقام المقام كان فاذا ، القصيدة لموضوع المطلع مناسبة

 مقام المقام كان  واذا ، تي ب  اول من بذلك  ءیأنينب  بالمطلع األولى

  جرير قول ذلك من ، به يتشاءم بما االبتداء كرهوا مديح أو تهنئة

                                   : مروان بن الملك عبد مديح في

    .صاح غير  فؤادك أم أتصحوا

  هذا ساءه فقد ، الفاعلة ابن يا فؤلدك بل:"  الملك عبد له فقال

  وكذلك ، نفسة يخاطب الشاعر أن يعلم الملك عبد أن مع ،  المطلع

            : قوله وانشده الملك عبد على دخل حين ، جرير فيه وقع

   . سرب   مغرية   كلى   من كأنها       ينسكب الماء منها عينك بال ما

  او خاطبه انه فتوهم.  ابدأ  تدمع وهي ريشة الملك عبد بعين وكانت



 وأمر فمنعه ، جاهل يا هذا عن سؤالك وما : فقال ، به عرض

 "  باخراجه

 حين الملك عبد بن هشام مع العجلي النجم ابي أمر كان  وكذلك

                                                : ارجوزته انشده

   األحوِل.      عين   االفق  في كأنها          تفعل ولما  كادت قد والشمس

.                       مدة  عنه فحجب  به فأمر ، احول هشام وكان

 بن  اوس  كقول ، والمقام الحال تناسب التي  المطالع مدحوا وقد

                                                : مرثيته ابتداء في  حجر

.               وقعا قد تحذرين الذي ان                  جزعا اجملي النفس ايتها

 وخوالجة النعمان من خوفه صور الذي الذبياني النابغة قول وكذلك

                            : بقوله فبدأها اإلعتذار قصيدة في النفسية

 .الكواكبِ  بطيءِ  أ قاسيه وليل               ناصبِ  ميمةا   يا لهم كليني

  فنه اسباب كل لها الشاعر هيا التي  الطويلة القصائد إلى جئنا واذا

  وبكائها األطالل على والوقوف بالديار  تبدأ ،نجدها ومواهبه

  قطعة فهي ، الذكريات ديار ، ديارالحبيبة هي فالديار فيها، والتأمل

  هو وهذا ، نالشوق والحني نفسه في يثر  الذي العزيز الماضي من

 الديار  على يقف القيس فامرؤ ،  االستهالل في المعلقات اسلوب

 طرفة فعل وكذلك " ومنزل حبيب ذكرى من نبك قفا:"  ويستوقف

  لبيد وتبعهما "ثهمد ببرقة اطالل لخولة"  خولة اطالل وصف حين

 يتحدث وزهير " فمقامها محلها الديار عفت"  الديار وصف في

  الديار على يتعرف وعنترة " دمنة اوفي أم أمن"  اوفي ام دمن عن

 حلزة بن والحارث "متردم من الشعراء غادر هل" توهم طول بعد

 عن يشذ ولم ، "اسماء بينها  آذنتنا"  ويحددها اسماء مواقع يعدد

  مندفعا كان فقد كلثوم بن عمرو اال المعلقات أصحاب من السنة هذه

"   بقوله فبدأها هند بن عمرو لعتاب نفسه ليهيء وشربها الكأس الى

                                          " فاصبحينا بصحنك االهبي

  أن يعني ال  هذا ولكن ، المطوالت ابتداء في العام األسلوب هو هذا



 بن عمرو شذ فكما ، الديار   بذكر يفتتح كان الجاهلي الشعر كل

 فمن ،  األسلوب هذا عن كثيرة قصائد نشزت فقد ، معلقته في كلثوم

 فعل كما النفس عن والحديث  بالغزل الديار استبدل  من الشعراء

 بدر بن حصن بها يمدح التي قصيدته في سلمى أبي بن زهير

 :  الفزاري

  هل  ورواحِ  الصَّبا أفراس يوعر ِ        باطل ه  وأقصر   سلمى عن القلب  ا صح 

 .معاِدل ه السبيل  قصد یسو  عليَّ دْت        دِ وس     تعلمين عما    وأقصرت  

 شعر بالديار البدأ قاعدة على الخروج من الشاكلة هذه علىو

 النساء بمحاورة الديار عن يستعيض فهو. اكثره في الصعاليك

  ، المهالك في والوقوع الغمرات  خوض من  عليهم يشفقن اللواتي

                                  : براقة بن عمرو قول شاكلة على

       نائم   الصعاليك ليلِ  عن كوليل          لتلفة   ضتعرَّ  ال يمىل  س   تقول  

  صارم   ابيض   لحالمِ  كلونِ  سام  ح         مالهِ  ل  ج   من الليل   ينام   وكيف

 اضربت واذا الديار حول مطالعها تدور الجاهلي  الشعر مطوالت

  ، النفس ثيواحاد ، بها  والتشبيب  المراة ذكر الديارفالى ذكر عن

  القصائد وبخاصة ، المراة وال الديار تذكر لم  القصائد  بعض اما

  شعورية تجربة النها عليها اليقاس وهذا ، والمقطوعات القصار

  المراة:  الموضوعين هذين تتناول الطوال  القصائد ولكن ، محدودة

 الذكريات موطن في المراة وذكر ،  المراة ديار والديار ، والديار

 . الديار وهي

 ان يذكر األدب  أهل بعض سمعت( :" ه ٢٧٦ ت) قتيبة ابن يقول 

  یفبك ، واالثار والدمن  الديار بذكر فيها ابتدأ انما ديالقص مقصد

  اهلها لذكر سببا ذلك ليجعل الرفيق واستوقف الربع وخاطب وشكا

  وفرط ، الفراق وألم الوجد شده  فشكا...... ، عنها الظاعنين

  الن ،  الوجوه اليه ويصرف القلو  نحوه ليميل ،  والشوق الصبابة

 تركيب في هللا جعل قد لما بالقلوب الئط  النفوس من قريب التشبيب

  من استوثق قد انه علم فاذا  ، النساء والف  الغزل محبة من العباد



 شعره في فرحل الحقوق جابيبا عقب له، واالستماع  اليه اإلصغاء

  الراحلة وانضاء  الهجير  وحر الليل وسرى والسهر النصب وشكا

 ...""". والبعير،

  ، الجاهلي حياة من جزءا تمثل والغزلية الطللية المقدمات هذه ان

  ، وصباه أليامه ويعود  ذكرياته يستحضر عندها يقف حين وهو

 في فيندفع ، والحنين والشجو یاالس  من  الوان نفسه في فتثير

.                     فيها كان ما وتصور آثارها ووصف ومخاطبتها الديار هذه مناجاة

  ،لمحاسن وتذوق بالجمال دقيق احساس ففيها الغزلية المطالع اما

 لهذا وحنين برهبة يشعر والفراق  االرتحال لمشاهد والقارئ المراة

 الشعر هذا في نجد محاسنها وتوصف المرأة تذكر  وحين الفراق،

 ما على االعشى معلقة في ونقرأ ، بها وامتزاجا  الحياة على اقباال

 جماال الغزلية مقدمته في نلمح فأننا ، وتعقل وقار من االعشى في

 : وصدق وحركة  وحياة وبهجة

د ِع   ة   و  ير  كب   إِنَّ  ه ر  رت ِحل   الر  ه ل           م  داعا   ت طيق   و  ل   أ يُّها و  ج                                         الر 

اء   ينا  ت مشي        ع واِرض ها م صقول   ف رعاء   غ ر  جي ي مشي ك ما اله و  ِحل   الو      الو 

تِها  ب يتِ   ِمن ِمشي ت ها ك أ نَّ  رُّ              جار  يث   ال الس حاب ةِ  م  ال ر  ل   و    ع ج 

ن ل يس ت ه    ك م  ال        ط لع ت ها  الجيران   ي كر   ت خت تِل   الجارِ  ِلِسر ِ  ت راها و 

  فيغادر ، االنتقال يحسن الذي هو المجيد الشاعر:  التخلص -٢ 

  معانيه ويجعل انقطاع، او  خلل دون يليه  الذي الى األول موضوعه

  ، بالنقلة قارنه يشعر ال بحيث انسيابا   االخر  الموضوع إلى تنساب

  ، له وامتداد استمرارلالول هو جديد موضوع في نفسه يجد بل

  بعض لزهير ويمدحون وانسجام والتئام تمازج الموضوعين  وبين

                                    : قوله مثل في المديح الى انتقاالته

 . م  رِ ه   هِ تِ الَّ عِ  على  الجواد   كن           ول كان حيث ملوم   البخيل   ان

  األحبة رحيل سياق في وبخاصة ، التساؤل  شكل االنتقال يتخذ وقد

 : عنترة كقول ،



وم ل ِعنتْ                شدنية دارها تبلغنى هل ْحر  م  الشَّرابِ  بم   م صرَّ

  الشاعر يستخدم وقد ، واالنتقال   التخلص في كثيرة إساليب هناك

 ورب والواو كالفاء الحروف  بعض او االشارة او االستفهام:  لذلك

 : لبيد قول بالشارة االنتقال جميل ومن ،  وبل

ِ    ابنة تلك تْ  السَّْعِدي  ون             تشت كي  أضح  ان ة ، ع ْهِدي ِلت خ  خ   ذ ام     والم 

 : يقول بان وذلك ، بالقطع المفاجيء االنتقال  الجاهليون يتخذ وقد 

 في تمدح مما ليست أساليب وهذه ،(  ذا عن عد) او(  ذا دع)

  انتقل صاحبته عن يتحدث كان أن بعد یاالعش  كقول ،  انتقاالتهم

 :  فجاة الناقة الى

   . ليت  عْ وت   الزمام فضلِ   في دزيَّ ت   بجسرة         عنك   الهمَّ   وس ل ِ  عهافدْ 

 

  النفس في اثرة القصيدة  لخاتمة أن النقاد الحظ وقد.  الخاتمة-٣

  الشعر وفي األذهان، في يبقى  معنى آخر النها ، مهما   ووقعا  

  تأبط: قول ذلك من ، قديما  النقاد أعجبت جميلة نهايات الجاهلي

 :  شرا

ع نَّ ع ل يَّ الِسنَّ ِمن ن د م     إِذا ت ذ كَّرت  ي وما  ب عض  أ خالقِ           ل ت قر 

وكذلك يعجبهم انتاء الشنفري في قوله:                            

تي الو  ْلو  إْن أ ِريد ْت ح  إِن ي ل ح  ِت       و  رَّ ر   إذا ن ْفس  الع زوِف اْست م  م   و 

تي.                 أبِيٌّ ِلما آبى َسِريٌع َمباَءتي  إلى ُكِلِّ نَْفٍس تَْنتَحي في َمَسرَّ

واضح  یومن حسن بلفظ البيتين  هذين في  فخره خالصة  جمع فقد    

 خالصة وهي  بالحكمة، قصائدهم الجاهليون يختتم اما وكثيرا  

: القيس امرئ قول ذلك جميل ومن ، الحياة الى ونظرتهم تجاربهم  

بعد           قنوة للمرء الع دم بعد إن الأ شيبِ  و  ل ب س ا  ع مر   طول   الم  وم   



 

 ينهي حيث مستمرة زال ما  المعنى أن تشعر نهايات هناك أن على

 كقول بحاجة  المعنى ويبقى ، ختام غير وعلى فجاة قصيدته الشاعر

:                              بقوله انهاها فقد معلقت في القيس امرئ  

ع نص لِ  أ نابيش   الق صوى بِأ رجائِهِ        غ د يَّة   غ رقى فيهِ  ِسباعا   ك أ نَّ   

  

  يقتضي فالسياق ، تتمة وللوصف بقية للكالم أن يشعر هنا والقارئ

                                              .رسمها التي الصورة ملء
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 ابيات          
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   القيس امرى   معلقة   

  الطلل لوحة

 فََحْوَملِ  الدَُّخولِ  بَْينَ  الل َِوى بِِسْقطِ         وَمْنِزلِ  َحبِيب   ِذْكَرى ِمنْ  نَْبكِ  قِفَا-1

 وَشْمألِ  َجنُوب    ِمنْ  نََسَجتَْها  لَما       َرْسُمها يَْعفُ  لَمْ  فَالِمْقراةِ  فَتُْوِضحَ -2

 فُْلفُــلِ  َحب   َكأنَّهُ  َوقِْيعَـانَِها          َعَرَصاتَِهـا فِي األْرآمِ  بَعَرَ  تََرى-3

لُـوا يَْومَ   البَْينِ  َغَداةَ  َكأن ِي-4 ِ  اتِ َسُمرَ  لََدى            تََحمَّ  َحْنَظلِ  نَاقِفُ   الَحي 

ـلِ  أََسى   تَْهِلكْ  لَ  يَقُْولُْونَ          َمِطيَُّهـمُ  َعلَّي َصْحبِي بَِها ُوقُْوفا  -5  َوتََجمَّ

لِ  ِمنْ  َداِرس   َرْسم   ِعْندَ   فََهلْ             ُمْهَراقَـة   َعْبـَرة   ِشفـَائِي وإِنَّ -6  ُمعَوَّ

 

   الحسي الغزل لوحة

بَابِ  أُم ِ  َجـاَرتَِها َ           قَْبلََهـا الُحَوْيِرثِ   أُم ِ  ِمنْ  َكَدأْبِكَ -7  بَِمأَْسـلِ  الرَّ

عَ  قَاَمتَا إِذَا-8 بَا نَِسْيمَ          ِمْنُهَمـا الِمْسكُ  تََضوَّ  القََرْنفُلِ   بَِريَّا َجاَءتْ  الصَّ

 ِمْحَمِلي  َدْمِعي بَلَّ  َحتَّى النَّْحرِ   َعلَى     ة  َصبَابَ   ِمن ِي العَْينِ  ُدُمْوعُ  فَفَاَضتْ -9

 ُجْلُجـلِ   بَِداَرةِ  يَْوم   ِسيََّما  َولَ           َصاِلـح   ِمْنُهنَّ  لَكَ  يَْوم   ُربَّ  ألَ -10

ـلِ  ُكْوِرَها ِمنْ  َعَجبا    فَيَا         َمِطيَّتِـي ِلْلعَذَاَري َعقَْرتُ  ويَْومَ -11  الُمتََحمَّ

 

  العذري الغزل لوحة

لِ   َهذَا بَْعضَ  َمْهل   أفاِطـمَ -19  فَأَْجِمِلي  َصْرِمي  أْزَمْعتِ  قَدْ  ُكْنتِ  وإِنْ      التََّدلـ 

كِ -20 كِ  أنَّ  ِمن ِـي أَغـرَّ كِ        قَاتِِلـي ُحبَـّ  يَْفعَـلِ  القَْلبَ  تَأُْمِري َمْهَما  وأنَـّ

 تَْنُسـلِ   ثِيَابِكِ  ِمنْ  ثِيَـابِي فَُسل ِـي     َخِليقَـة   ِمن ِي َسـاَءتْكِ  قَدْ  تَكُ  وإِنْ -21

لِ  قَْلب   أْعَشارِ  فِي بَِسْهَمْيكِ      ِلتَْضِربِـي إلَّ  َعْينَاكِ  ذََرفَـتْ  َوَما-22  ُمقَتَـّ



 لوحة وصف الليل  

 ي َعلَيَّ بِأَْنـَواعِ الُهـُمْوِم ِليَْبتَِلـ   ولَْيل  َكَمْوجِ البَْحِر أَْرَخى ُسُدْولَــهُ   -44

ا لَهُ  قُْلتُ فَ  -45   بَكْلَكلِ   ونَاءَ  أَْعجازا   َوأَْرَدفَ              بُِصْلبِهِ  تََمطَّى لم 

 بِأَْمثَلِ  ِمْنكَ   اإلْصبَاحُ  وما ُصبْح ،ب ي       اْنَجل   أل الط ويلُ  الل يلُ  أَي ها أَل-46

 

  الفرس وصف

 َهْيَكــلِ  األََوابِدِ  قَْيـدِ  بُِمْنَجـِرد      ُوُكنَاتَِهـا فِي والطَّْيرُ  أْغتَِدي َوقَـدْ -52

 َعلِ  ِمنْ  السَّْيلُ   َحطَّهُ  َصْخر   َكُجْلُمْودِ          َمعــا   ُمْدبِـر   ُمْقبِل   ِمفَـر    ِمَكـر   -53

تِ  َكَما     َمتْنِـهِ  َحالِ  َعنْ  اللَّْبـدُ  يَِزل   َكَمْيت  -54 ْفـَواءُ  َزلَـّ لِ  الصَّ  بِالُمتَنَـزَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   طرفة معلقة                       

 

   الطلل لوحة

 اليَدِ  َظاِهرِ  فِي الَوْشمِ   َكبَاقِي تلُوحُ              ثَْهَمـدِ  بِبُْرقَةِ  أْطـالل   َخـْولَةَ -1

دِ  أسى   تَْهِلكْ  ال يَقُـْولُْونَ        َمِطي ُهـمْ  َعلي   َصْحبِي بَِها ُوقُـْوفا  -2  وتََجلـ 

 عن ظال وصف لوحة

 َددِ   ِمنْ  بِالن َواِصـفِ  َسِفْين    َخالَيَا           ُغـْدَوة   الَماِلِكي ةِ  ُحـُدوجَ  َكـأن  -3

 ويَْهتَـِدي َطْورا    الَمال حُ  بَِها يَُجْورُ       يَاِمـن    اْبنَ  َسِفْينِ  ِمنْ  أَوْ  َعَدْوِلي ة  -4

 بِاليَـدِ  الُمفَايِلَ   الت ْربَ  قََسمَ  َكَمـا     بَِهـا َحْيُزوُمَها الَماءِ  َحبَابَ  يَُشـق  -5

   الغزل لوحة

ِ  وفِي-6  وَزبَْرَجـدِ  لُْؤلُؤ   ِسْمَطيْ  ُمَظـاِهرُ      َشاِدن    الَمْردَ  يَْنفُضُ  أَْحَوى الَحي 

 وتَْرتَـِدي  البَِرْيرِ  أْطَرافَ  تَنَـاَولُ              بَِخِمْيلَـة   َرْبَربا   تَُراِعـي َخـذُول  -7

را   َكأَن   أَْلَمى َعنْ  وتَْبِسـمُ -8 ْملِ  ُحر   تََخل لَ              ُمنَـو   نَـدِ  لَهُ  ِدْعص   الر 

 بِإثِْمـدِ   َعلَْيهِ  تَْكِدمْ  َولَمْ  أُِسـف               ِلثَاتِـهِ  إال   الش ْمـِس  إيَاةُ  َسقَتْـهُ -9

ِ  َعلَيْـهِ       ِرَداءَها أْلقتْ  الش ْمسَ  َكأَن   وَوْجه  -10 ْونِ  نَِقي   يَتََخـد دِ  لَمْ  اللـ 

 الناقة  وصف لوحة

 وتَْغتَـِدي  تَلُوحُ  ِمْرقَال   بِعَْوَجاءَ      اْحتَِضاِرهِ  ِعْندَ  الَهم   ألُْمِضي وإِن ِي-11

 بُْرُجـدِ  َظْهرُ   َكأَن هُ  الِحب   َعلَى        نََصأْتَُهـا اإِلَرانِ  َكأَْلَواحِ  أَُمـْون  -12

 

                 



   ُسلمى أبي بن زهير   معلقة

 

  الطلل لوحة

فَى أُِم   أَِمن  -1 نَـة   أَو  َمانَةِ           تََكلَّـمِ  لَم   ِدم  اجِ  بَِحـو   فَالُمتَثَلَّـمِ  الـدُّرَّ

ق َمتَي ـنِ  لََهـا وَدار  -2 م   َمَراِجي عُ           َكأَنََّهـا  بِالرَّ  ِمع َصـمِ  نََواِشرِ  فِي  َوش 

آمُ  الِعي نُ  بَِها-3 ِشينَ  َواألَر  نَ  َوأَط الُؤَها         ِخل فَـة   يَم  ثَمِ  ُكِل   ِمن   يَن َهض   َمج 

ة   ِعش ِرينَ  بَع دِ  ِمن   بَِها َوقَف تُ -4  تََوهُّـمِ  بَع دَ  الدَّارَ  َعَرف تُ  فَـأليَا          ِحجَّ

ِس  فِي ُسف عا   أَثَـافِيَ -5 َجـلِ  ُمعَرَّ يا           ِمر  ِض  َكِجذ مِ  َونُـؤ   يَتَثَلَّـمِ  لَم   الَحو 

ا-6 ب عُ  أَيَُّها َصبَاحا   أَن ِعم   أَلَ          ِلَرب ِعَهـا قُل تُ   الدَّارَ  َعَرف تُ  فَلَـمَّ لَـمِ  الرَّ  َواس 

 

   المدح لوحة

تُ -16 لَهُ  َطافَ  الِذ ي بِال بَي تِ  فَأَق َسم  هُ  ِرَجـال      َحو  هُـمِ  قَُري ش   ِمن   بَنَو   َوُجر 

تَُمـا  السَّـيِ َدانِ  لَنِع مَ  يَِمينـا  -17  َوُمب ـَرمِ  َسِحي ل    ِمن   َحال   ُكِل   َعلَى     ُوِجد 

تُـَما-18 ا          بَع َدَمـا  َوذُب يَانَ  َعب س ا تََداَرك   َمن َشـمِ  ِعط رَ  بَي نَُهم   َوَدقُّوا تَفَـانَو 

ِركِ  إِن  : قُل تَُما قَد  -19 لِ  ِمنَ  َوَمع ُروف   بَِمال       َواِسعـا   الِس ل مَ  نُد  لَـمِ  القَو   نَس 

  الحرب وصف لوحة

بُ  َوَما-٢٨ تُم   َما إِلَّ  الَحـر  ـمِ  بِالَحـِديثِ  َعن َها هُـوَ  َوَما     َوذُق تُـمُ  َعِلم   الُمَرجَّ

ـرَ          ذَِمي َمـة   تَب عَـثُوَها تَب عَـثُوَها َمتَـى-٢٩ ي تُُمـوَها إِذَا َوتَض  ـَرمِ  َضرَّ  فَتَض 

كَ  فَتَع ـُرُكُكم  -٣٠ َحى َعر   فَتُت ئِـمِ  تُن تَج   ثُمَّ  ِكَشـافا   َوتَل قَـح       بِثِفَاِلَهـا  الرَّ



   كلثوم  بن عمرو معلقة

 

  الخمرة وصف ابيات

ينَـا ب َصْحن ك    هُب ِّي أَلَ -١ ينَـا  ُخُمـورَ  تُْبق ي َولَ     فَاْصبَح   األَْنَدر 

ينَـا َخالََطَها الَماءُ  َما إ ذَا           ف يَهـا الُحص   َكأَن   ُمَشْعَشعَة  -٢  َسخ 

ي تَُجورُ -٣ ى ذَاقََهـا َما إ ذَا     َهـَواهُ  َعنْ  بَانَة  الل   ب ذ   يَل ينَـا َحتـ 

زَ  تََرى-٤ يح   الل ح  تْ  إ ذَا الش ح  ر  َمـال ه   َعلَْيـه      أُم  ينَـا  ف يَهـا ل   ُمه 

 

   الفخر لوحة

ْنـد   أَبَا-٢٣ ـْرنَا            َعلَْينَـا تَْعَجـلْ  فَلَ  ه  ْركَ  َوأَْنظ   اليَق ْينَــا  نَُخب ّـِ

دُ  ب أَن ا-٢٤ ايَات   نُـْور  ُرهُن       ب ْيضـا   الـر  ْينَـا قَدْ  ُحْمرا   َونُْصـد   ُرو 

ِّ  لَنَـا َوأَي ـام  -٢٥ ــَوال   ُغـر  ْينَـا  أَنْ  ف يَها الَمل كَ  َعَصْينَـا           ط   نَد 

ُجـْوهُ  قَدْ  َمْعَشـر   َوَسي ِّـد  -٢٦ ي الُمْلك   ب تَاج             تَو  ْينَـا يَْحم   الُمْحَجر 

فَة   الَخْيلَ  ـْناتََركْ -٢٧ ن تََهـا ُمقَل ـَدة       َعلَْيـه   َعاك   ُصفُـْونَـا  أَع 

ي البُيُْوتَ  َوأَْنَزْلنَا-٢٨ ْينَـا  نَْنف ي الَشاَمات   إ لَى     ُطلُـْوح   ب ذ  د   الُمْوع 



 شداد  بن  عنترة

 

 الطلل لوحة

تََردَّمِِْْمنْ ْالّشعََراءْ َْغاَدرََْْهلْ -1 ْتََوهُّمِْْبَع دَْْالّدارََْْعَرف تََْْهلْ ْأَمْ ْْْْْْْْْْم 

لَمَِْْعب لَةََْْدارََْْصبَاًحاَْوِعِميْْْْْْْْْْْْْتََكلَِّميْبِال ِجَواءَِْْعب لَةََْْدارَْْيَا-2 َْواس 

مَِْْحاَجةَْْألَق ِضيَْْْفََدنْ ْْْْْْْْْْْْْْْوَكأَنَّهاْنَاقَتيْفِيهاْْفََوقَف تْ -3 تَلَّوِ ْال م 

لّْ-4 ل نَاْبال ِجَواءَِْْعب لَة َْْوتَح  نَِْْْْْْْْْْْْْْوأَه  تَثَلَّمِْْفَالصََّمانِْْبال َحز  ْفَال م 

يّيتَْ-5 د ه ْْتَقَاَدمََْْطلَلْ ِْمنْ ْح  ْال َهي ثَمِْْأ مّْْبَع دََْْوأَق فَرَْْأق َوْىَْْْْْْْْْْْْْعه 

ِضَْْحلّتْ -6 ائِِرينَْْبِأَر  بََحتْ ْالزَّ َرمِْْابنَةَِْْطالب كََْْعلَيَّْْعِسًرْاْْْْْْفأص  َْمخ 

ْ

 العفيف  الغزل لوحة

تَبِيكَْْإِذْ -13 وبْ ْبذيْتَس  قَبّل ه َْْْعذ بْ َْْْْْْواِضح ْْغ ر  ْال َمط عَمِْْلَِذيذِْْم 

ْالفَمِْْمنْإِلَيكََْْعَواِرَضَهاَْسبَقَتْ ْْْْْْْْْْْْْبِقَسيَمةْ ْتَاِجرْ ْفَاَرةََْْوَكأَنّْ-14

َضةًْْأَوْ -15 نِْْقَليلْ َْغي ثْ ْْْْْْْْْْنَب تََهاْتََضّمنْأ ن فًاَْرو  م  ْبَِمع لَمِْْليسَْْالّدِ

ْ

 بالنفس  الفخر لوحة

ْتَع لَِمْيْلَمْ ْبَِماَْجاِهلَةًْْك ن تِْْإِنْ َْْْْْْْْماِلكْ ْيَاب نَةَْْال َخي لََْْسأَل تَِْْهاّلْ-43

دْ َْْْْْْْسابِح ِْْرَحالَةِْْعلىْأََزالْ ْلَْْإِذْ -44 ه ْْنَه  َكلَّمِْْالك َماة ْْتَعَاَور  ْم 

ًرا-45 دْ َْطو  َرمِْْالِقِسّيَِْْحِصدِْْإِلَىْيَأ ِويْْْْْْْْْوتَاَرةًْْللّطعانِْْي َجرَّ َْعَرم 

كِْ-46 بِر  ْال َمغ نَمِِْْعندََْْوأَِعفّْْالوغىْأَغ َشىْْْْْأَنَّنِيْالَوقِيعَةََْْشِهدََْْمنْ ْي خ 
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 الــــرية االنتحـــظن
     

هـ(في كتابه طبقاات فوا ا الراءرا  231أصل النظرية عربية , حيث ذكر ابن سالَم )ت   

 سببين : إلى, قضية االنتواا في الرءر الجاهلي فأرجءها 

ي كاناات يديان ماان  اءرها لتدياان مان مناقبهااا , يقا ا ل ااا راجءاات عامال القبالاال التا  : األول

استقلت بءا  الءراالر  اءر  اءرالهم , مان  ومآثرها,  أيامهاالءرب رواية الرءر , وذكر 

 يلوقا ا ب ان لاه مان ال قاال  أن وأرادوا,   وأ اءارهمذكر وقالءهم . وكان ق م قلت وقالءهم 

 . األ ءاركانت الرواة فدادوا في فقال ا على السنة  ءرالهم ثم   واإل ءارات

 اءرا  لام  إلاىالنكت ر   قي ضيف أن القبالل أخذت يديان فاي  اءرها وينسابها  ويذكر    

 اءرالها . الن حظهاا مان الراءر قليال , فقان  إلاىكثيارا  قاري   اءرا   أضاافتيق ل ه . وقان 

, وقان رو   ذلا  مارات عنيانة إلاىابن ساالم  أ ارحسان بن ثابت . وقن  إلى  ءرا   أضافت

 سألهمن كان ينول الرءر , فهذا ابن داود بن مت م بن ن يرة ل ا  وأحفادهمالرءرا   أبنا  إن

, وبهاذه ل اا قالاه  مغاايرا  , بنأ يقرأ  ءرا  أبيهبنأ يقرأه ف ا نفذ  ءر  أبيهعبينة عن  ءر  أب 

 يدين من  ءرها لترف  من مآثرها . أنالطريقة حاولت قري  

 واألساباب اءرا  خخارين .  إلاىعامل الارواة الاذين انتولا ا الراءر ونساب ه  : ثانيلالعامل ا

 دينية , وسياسية , وحدبية . أسبابانتواا الرءر وهي  إلىالتي دعت هؤال  الرواة 
 

 طبقتان : والرواة عند ابن سالم  

 

عت , وُجنااد , هاذه الطبقاة اساتطا األح ارطبقة مثقفة مثل ح اد الراوية , وخلاف   : األولى

, وماآثرهم  بوياث ي تنات   وأمجاادهم وأياامهمالءارب  أ اءاريتطل  على قنر كبير مان  أن

  ءرا  خخرين . إلىينتوله , وينسبه  أو,  يصن   ءرا   أنبثقافتها ال اسءة بالرءر 

وعبين بان  ارية . وهاذه الطبقاة ال  اان  إسواقالطبقة الثانية : طبقة غير مثقفة , وه ا ابن 

 إلاىيستطي  نظ ه وال صياغته , غير أنها يرو  كل غٍث وس ين , وينسبه  لها بالرءر , ال

  :(( إساواقابن سالم  يق ا عن ابن  أنغريقة في القنم , والى  ءرا  خخرين , حتى  أق ام

 وكان م ن افسن الرءر وهجنه (( .
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 , واألصا ءيعبين بن  رية ف ثله مثل سالفه فاي نوال الراءر , ورفا  ابان ساالم  أما      

 أنح ااد . ويالحا   أ اباهيروياه , فلام يقبلا ا  اي ا  م اا  واضرابه ا رواية الطاالفتين ج يءاا  

 غير عربية , وكلهم فاسق ماجن رقيق النين فاسن الض ير .  أص امن  أكثرهم

, من مثل ال فضل  وأمانتهم م لفة الرواة الثقات ال    في ثقتهوالى جانب الطالفتين طا     

,  واألدباللغة  أل ةبن الءال  من  ع رو أبي, و يخ الرواة  واألص ءي الضبي ,بن مو ن 

هااـ( هااؤال  154واحاان القاارا  الساابءة , ولاان ب تااة ونرااأ بالبصاارة ومااات فااي الت فااة ساانة )

على صاويوه ومنو لاه  أينيهمعرف ا غث الرءر الءربي وس ينه , ووضء ا الثقات الرواة 

بين , كو ااد الراوياة , ورفا  مروياياه وبياان فسااد , وقن نبه ابن سالم على الرواة التذا .

من الرواة , كان ا يو ل ن الراءر الدالاف وهام رواة  خخر مرويايه وحذر منه , وذكر صنفا  

, ويناوله بالنقن والتجريح , ولام يارا ابان ساالم  إسواقابن  إلى وأ ار,  واألخبارالسيرة 

 به فو له . أوييال علم له بالرءر  بأنهعذره 

قضية االنتواا في الءصر الونيث , ويناولها ال ستررق ن والءرب , ومن  أثيرتوقن       

ال ساارا ال تواماال , وقاماات مناقرااات وكتباات  طال رااتهااؤال  ال ءتاانا ال نصااف , وماانهم 

  نين : بإيجازردود . واهم من كتب في ال  ض ع سنتناوله 

ال ستررقين في هذه القضية ,  خرا  إلىقضية االنتواا , ويطرق  إلىبال ير  أ ارلقن       

, وبين فيه ماا يءتا   1964يخص ال  ض ع ) ن لنكه ( , سنة  من نرر بوثا   أواوذكر انه 

الرااءر الجاااهلي ماان الراات   , وبءاان ث اااني ساان ات يناااوا القضااية )اهلاا ارد( الااذ  نراار 

غاة , وزهيار , نابعنتارة , وال امارو  القاي, , و دواوين الراءرا  الساتة الجااهليين , ديا ان

 : اآلييال بنأ  إلىوطرفة , وعلق ه . وقن طءن في الرءر الجاهلي بص رة عامة وي صل 

 أمالظاروا ,  أمالقصالن ال روية غير م ث ق بصاوتها , سا ا  مان ناحياة ال ؤلاف ,  إن" 

ننخال دواويان الراءرا  الساتة ,  أناناه يجانر بناا  إلى, ثم ي صل  األبياتيرييب  أمالنظم , 

مان القصاالن صاويوة ,  عاندا   أن إلاىن النظر فيها , ونلقاي الضا   عليهاا , لنت صال ون ء

 ولتن الر  يخيم على يرييب االبيات , ون عية كل بيت " .

    

عاصافة ه جاا  عان قضاية االنتوااا فاي  أثاارمان  أكثارولءل ال ستررق )مرجلي ث(       

, عن اناه "  1925ال لتياة سانة الرءر الجاهلي , حيث نرر بوثا مفصال في مجلة الج ءية 

 الرءر الءربي" . أص ا

النكت ر نصر النين االسان والانكت ر  ا قي ضايف الاى نظرياة االنتوااا ,  أ ارولقن        

 في ا يأيي : األدلةننرج  أنالتي جا  بها مرجلي ث وي تن  األدلةووضوا مءا 

 االدله الخارجية : 

القاارخن التااريم جااا  بساا رة  إنهلي , حيااث ـاا لقاان اعتاارا مرجلياا ث ب جاا د الرااءر الجااا1

يساا ى "ساا رة الرااءرا " وان هنااا  نخبااة ماان التهااان كااان ا يساا  ن بالرااءرا  , غياار انااه 

 يرت  بهذا الرءر . 

هاذه النراأة فاي غاياة  أنبناياة الراءر الءرباي , ونراأيه فياذكر  إلىـ يرير هذا ال ستررق 2

,  إسا اعيلعهان  إلاىصالن غنالية بء  ال صادر عدت  ءرا آلدم , وق أنالغ  ا حيث 

بقارون قليلاة , ومان  اإلسالمالرأ  السالن بخص ص الرءر الجاهلي انه عرا قبل  أنغير 

 اءرا لراءرا  سابق ه ا بادمن  أوردايذهب ن هذا ال ذهب يقرون مهلهال وامارأ القاي, وقان 

وال قلانين ,  األيبااعومقلانون , وان هاؤال   أيباعلهم  أصبحقال ا  ءرا حتى  وإنهمط يل , 

 ال ءلقات . أصوابال ءلقات الءرر , وغير  أصوابهم 
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هذا ال ستررق يفترا وج د الرءر الجاهلي , ثم يساتنر  فياذكر اناه كياف حفا   أنـ ثم 3

هذا الرءر ؟ وم ا ال    فيه انه حف  عن طريق الرواية , والتتابة , ثم يرت  فاي الرواياة 

 وينفي التتابة .

 أنهام , وجنااد , حياث  األح ارق في الارواة كو ااد الراوياة , وخلاف ـ يطءن هذا ال سترر4

  ء بية , وسياسية , ودينية . ألسباب ءرا  جاهليين ,  إلىوضء ا  ءرا كثيرا ونسب ه 

 

 أنال سترارق يوااوا هذا  أنوالنكت ر   قي ضيف  األسنويذكر النكت ر ناصر النين      

 ننرجها ب ا يأيي : أني  ستطنداخلية  بآرا الخارجية  خرا هيءضن 

الرءر الجاهلي ال ي ثل الجاهليين بوق , فه  ال ي ثل وثنيتهم , ك ا اناه ال ي ثال  أنيذكر  ـ1

 وإن ااالتثلياث عنان ال سايويين  ,  إلاىالنيانات القني ة كاليه دية وال سيوية , فاه ال يتطارق 

يفصاح  أننلٍذ , وها  يريان من يءاليم بء  اإلسالم, وما جا   به   القرخنيه  ي ثل القصص  

بأن هذا الراءر ي ثال ال سال ين ك اا ناص علياه القاران التاريم , فها  ي ثال فتارة الحقاة , ال 

 سابقة .

لغااة الرااءر هااي لغااة القااران , وان هااذا  أناللغااة , فيااذكر  إلااىـاا ثاام ينتقاال هااذا ال ستراارق 2

لغااة القبالاال الراا الية  الرااءر الي ثاال لهجااات القبالاال ال تءااندة وانااه ال ي ثاال االختالفااات بااين

, بال ال ي ثال اللهجاات الرااذة التاي الءننانية واللغة الو يرية القوطانية في جن ب الجديارة 

 كانت منتررة عنن قبالل الءرب كافة .

ي ثال  أنهااهاذا ال سترارق م ضا عات القصاالن الجاهلياة فياذكر  أثارهاالتي  األدلةـ ومن 3

الااذ  يو اال هااذا ال ستراارق علااى  األماارن , م ضاا عات مءينااة يتتاارر فااي ج ياا  القصااال

الراءر الجااهلي ال ي ثال  أني ضاح  أننظ ت بءن ندوا القرخن ال قبلاه , يريان  أنهااالعتقاد 

 . اإلسالمي ثل حياة الءرب بءن  وإن احياة الجاهليين , 

ي النق ش ال تترفة في ال  ال  الجاهلية في الي ن , ها إنالتي ذكرها ,  األدلة خخرـ ولءل 4

يصاح لبانو م ال  متوضرة , لها نصيبها من الثقافة , ال ينا على وج د  ءر فيها , فتيف 

 . أينيناغير متوضرين ان  ينظ  ا   ءرا  مثل هذا الرءر الجاهلي الذ  بين 
 

 مناقشة آراء مرجليوث

 
رد التريم قن ذكر وج د الرءر الجاهلي وافالقرخن  أن إلىهذا ال ستررق نفسه  أ ارلقن      

س رة خاصة به هي س رة الرءرا  غيار ان وجا د هاذا الراءر امار مرات   فياه ألناه جاا  

الم على لسان الرواة  ءر ألدم )ع( وألق ام غريقة في القانم ومثال هاذا الراءر ينفاي ابان سا

ـ أعناي ال فضال الضابي وع ارو بان  بهصا ءي وصاواالالج واي نفساه ومان حاذا حاذوه ك

يقفا ن مان الراءر الجااهلي م قاف الاتوف   وال وتار  وال  الءال  هؤال  الثقات من الارواة

 على ما ه  صويح وما ه  منو ا . أينيهموضء ا  وإن ايأخذون به ج لة , 

 

 هذا الرءر كيف حف  : أن أما       

الن ساننها ال تصال ,  إلاى ذلا فوفا  عان طرياق الرواياة , والرواياة مؤكانة ومءت انة زد  

 أي ااعنا ا بالرواياة ي ثال حياايهم ي ثايال  حقيقياا , لاذل   الءرب يءانون الراءر ديا انهم فها 

 عناية .

مسلَم به من مؤرخي الءارب  فأمرح اد وخلف وجناد  أمثاايرتيته في بء  الرواة  أما    

جنااد لقصاينة مان القصاالن مان احان الارواة  أوخلاف  أوعضانت رواياة ح ااد  فاإذا,  أنفسهم
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كاناات غياار ذلاا  فتضاارب القصااينة عاارا  وإذافهااي صااويوة ,  إلاايهم أ اارتالثقاااة الااذين 

 الجنار .

 

 : باإل ارةهذا ال ستررق مناقرة عل ية جنيرة  خرا وقن ناق  النكت ر   قي ضيف        

فقن علق على ق له بأن الرءر ال ي ثال حيااة الجااهليين مان وثنياين , ونصااره , ويها د ,   

 ااذج كثيارة مان الراءر الجااهلي الاذ  يطارن ن األصانامكتااب  إلى, فأ ار  أخرهوديانات 

 يصف حياة الجاهليين على اختالا مءتقنايهم , ونولهم , وهذا ما ينفي الدعم نفيا  قاطءا  .

م ض ع لغة  هذا الرءر فهي لغة القرخن قبل ندولاه , أو قال لغاة قاري  , الن لغاة  أما      

دينيااة ,  ساابابألقااري  فااي الءصاار الجاااهلي هااي التااي سااادت علااى ج ياا  لهجااات الءربيااة 

الرااءر  أن أماااواقتصااادية , وسياسااية , لااذل  ران الرااءرا  ينظ اا ن  ااءرهم بهااذه اللغااة , 

الاانهر عليهااا  أكاالالجاااهلي ال ي ثاال لغااة الجناا ب لغااة ح ياار فهااذا صااويح , الن هااذه اللغااة 

ع ارو بان الءاال  قااا :" ماا  أبا أنلغة قني ة ال نءرا عنها  ي ا حتى  وأصبوتو رب , 

 الي ن بلساننا , وال عربيتهم بءربيتنا " .  وأقاصي,  لسان ح ير

هذا ال ستررق , ها   أدلةالنكت ر   قي ضيف من  إليه أ ارالذ   األخيرولءل النليل       

قل  أوالي ن  إنيفصح عن وج د  ءر , عل ا   م ض ع ال تترفات الجنينة في الي ن التي ال

بآخر بالوضاارة والثقافاة  أوي متس ة برتل كانت بالي ن قني ا وهالنوا الءربية  التي 

ال ينظ ا ن الراءر , فتياف يصاح لبانو لام يتان  أصوابهاقل  أوكانت هذه النوا  فإذا, 

نظاام  أن" حيااث ذكاار نلنفاارده " بااروينظ اا ا الرااءر ؟  أنلهاام نصاايب ماان الوضااارة 

ر كثيار , الوضارية فهنا  ق م مثل االستي   لهم  ء أوالرءر ال يريبط بالء امل الثقافية 

 الوضارة  . أوولم يتن لهم نصيب من الثقافة 

 االنتحال في الشعر الجاهلي عند العرب المحدثين                      
 

قضية االنتوااا عنان  إلى األسنالنكت ر   قي ضيف , والنكت ر ناصر النين  أ ارلقن       

صاادق الرافءاي فاي  من كتاب عان هاذه القضاية ها  مصاطفى أواالءرب ال ونثين , ولءل 

 ه ك اا جاا ت فاي كتاباه في اا يا جد ارا أنالءارب " ويساتطي  ال تتبا   خدابكتابه " ياريخ 

 يأيي :

, وخاصة القبالل التاي قلات  أهلهاغير  إلىونسبتها  األ ءارالقبالل : لقن صنءت القبالل  ـ1 

قبيلاة قاري  ,  هاي اإلساالمالقبالل التي وضءت الرءر في  أوا, وكانت  وأ ءارهاوقالءها 

 كثيرة . أ ءارا  فقن وضءت على حسان 

الرا اهن  إلاىال  ضا ع لواجاة الءل اا   أكثارـ  ءر الر اهن : وه  الن ع الذ  ينخل فيه 2

 . لأل ءارالنا  وضءا  أكثرفي يفسير الغريب ومسالل النو  , والت في ن 

 تتل اين لالستراهاد والـ الر اهن : هنا  ضرب من الر اهن وه  ما ولنه بء  ال ءتدلاة 3

 به على مذاهبهم .

 أناضاطروا مان اجال ذلا   األخباار وأهال: فل ا كثر القصاص ن  األخبارـ الر اهن على 4

تاالم , ف ضاء ا مان حتاى يالل ا ا باين رقءتاي ال األسااطيريصنء ا الراءر ل اا يلفق ناه مان 

 . وأق امهم وأوالدهم األنبيا من دونه من الرءر على ادم 

يتساء ا  أنال ض  , يقصن باه فوا ا الارواة  أسبابي الرواية : وه  سبب من ـ االيساع ف5

ب ا اليوسن  غيرهم , لذا يضء ن على فو ا الرءرا  قصاالن لام   فيستأثروافي روايايهم , 

ح اد الراوية , الذ  قاا  األمرهذا  ورأ يدينون في قصالنهم التي يءرا لهم , يق ل ها و

 " . أبناالرءر من ح اد الراوية ما افسنه , فال يصلح  عنه ال فضل الضبي " سلط على
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 الدكتور طه حسين :
 جاهلياا   أدباا  التثارة ال طلقاة م اا نسا يه  أنالنكت ر طه حساين وذلا   إليهما ي صل  إن      

ي ثال حيااة  إساالميةفهاي  اإلساالمهي منو لة بءن ظه ر  وإن اليست من الجاهلية في  ي  

ماا بقاي مان  أنا ا  فاي  وأكاادم اا ي ثال حيااة الجااهلين  أكثر ا هموأه ال سل ين ومي لهم 

, وال يانا علاى  اي  , وال ينبغاي االعت ااد  ال ي ثل  ي ا   الصويح قليل جنا   الجاهلي األدب

 الصويوة لهذا الءصر الجاهلي . األدبيةعليه في استخراج الص رة 

نتواااا هااذا الرااءر نسااتطي  ان الاانكت ر طااه حسااين فااي ا إليهاااالتااي ذهااب  األسااباب أمااا      

 ننرجها باقتضاب :

وال يرين النكت ر طه حسين بالسياسة ال فه م الوالي للسياسة : السياسة ونول الرءر :  اوال

يتتفااي  وإن اا يقصان بالسياساة الءصابية القبلياة , وهاا  ال يتوانث عنهاا حانيثا  اامال   وإن اا, 

 ب ثالين :

, وياذكر لتاييان  واألنصاارقاري   أوضاحبءباارة  وأ,   واألنصاارالءصبية باين ال هااجرين 

 روايتين  رأيه

ع اار باان الخطاااب نهااى عاان روايااة الرااءر الااذ  يهاااجى بااه  أن: مااا يااروه ماان  االولىىى

 النبي مو ن "ص" ,  أيامال سل  ن وال ررك ن 

حظهاا مان الراءر قليال فاي  فاإذاابن سالم قاا : وقن نظرت قري   أن: ما ذكر من والثانية 

. وعقااب عليااه الاانكت ر طااه بق لااه :  ولااي, ماان  اا   اإلسااالمة فاسااتتثرت منااه فااي الجاهلياا

 . األنصاراستتثرت بن ع خاص من هذا الرءر الذ  يهجي به  أنهاعنن  في 

 فإنهااالتاي ي ا, ينقال امار   القاي, فاي قبالال الءارب  األ اءار: فهي هذه   والمثال الثاني

يادعم لنفساها مان  أنكل قبيلاة  أرادتوحين  ماإلسالنولت حيث ينافست القبالل الءربية في 

 ح  م تن . أعظمالررا والفضل  

 إلى أضيفت وإن ا,  اإلن,لم يتن النول وقفا على  ءر الجاهليين من عر ب : النين : ثانيا 

 ه الرواة  ءرا قالته الجن مفتخرة ب قتل سءن بن عبادة :, فقن روالجاهليين من عرب الجن

 رج سعد بن عبادة      قد قتلنا سيد الخز   

 ورميناه بسهمين          فلم تخطء فؤاده .
القصااص لتفساير ماا يجنوناه  إليهالنين في نول الرءر وه  الذ  يلجا  يأثيرمن  خخرون ع 

 اءرا  أضااف ا ءرا بال  إليه أضاف االبالنة كءاٍد وث  د ,  األمم أخبارمتت با في القران من 

 قابيل . أخ ههابيل حين قتله ادم فهم يدع  ن انه رثى  إلى

: القصااص ونواال الرااءر : كااان القصاصاا ن عااامال مه ااا فااي نواال الرااءر , وي تاان ثالثىىا 

القصاص ال  أنليلة وليلة , وفي قصاة عنتارة وماا يرابهها فساتره  ألفينظر في  أنال تتب  

بن يستغني عن الرءر , وقن نسج الرواة من الرءر الغث والس ين , وفي سيرة ا أنيستطي  

ها ح ا غدوة احن , وبانر , وبءضاها فاي غيار ضوحنها دواوين من الرءر , نظم بء هرام

 هايين الغدويين .

هؤال  الرء بية  أننون فنءتقن  أمايق ا النكت ر طه حسين  : الرء بية ونول الرءر :رابعا 

عنان  رهمأماولم يقاف  واإلسالميينالجاهليين  إلى وأضاف هاكثيرة  وإ ءارا   أخبارا  قن نول ا 

 واإلسارااالنوال  إلاى, بل هم قان اضاطروا خصا مهم ومنااظريهم  واأل ءار األخبارنول 

 ب . الفر  للءر أض رهه  هذا الوقن الذ   إن اهذه الفرقة  أصل أنيءلم  وأنتفيه . 

 خامسا : الرواة ونول الرءر : وقن مر الونيث عنهم  في م ض ع سابق .
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 حسين دوافع الشك عند الدكتور طه      
 انه ال ي ثل الوياة النينية والءقلية والسياسية واالقتصادية للءرب الجاهليين : ـ1

 فالوياة النينية ال نجنها في الرءر الجاهلي . 

ظهااروا فااي  إذالوياااة الءقليااة والوضااارية فهااي غياار واضااوة فااي الرااءر الجاااهلي ,  أمااا

 . ط ر فتر  منظم إلىج ه رهم كج اعة من البنو لم يتو ل ا 

كاان ا علاى ايصااا ب ان حا لهم  أنهام, ما   أ اءارهملم يتضح في  أيضاالوياة السياسية  أما

   األمممن 

القران التريم يص ر حياة الءرب مقسا مة الاى فاريقين :  إنوعن الوياة االقتصادية : يق ا 

ين باالثروة  ال سارفين فاي الرباا ,  وفرياق الفقارا  ال ءانمين الاذ ال ساتأثرين األغنيا فريق 

 لي, لهم ماا . ال نظفر بري  ذ  غنا  في  ءرهم ي ثل هذه الوياة االقتصادية .

هااذا الرااءر ال يءنااي االبوياااة  أن إلااىوفااي الوياااة االجت اعيااة : ينتهااي الاانكت ر طااه حسااين 

ذكر يانا علاى الجهال ال  فإذا,  إليه اإل ارة أوالصورا  والبادية , وال نتاد نجن ذكر البور 

القران التريم في ن علاى الءارب باان خ ساخر لهام وباان فاي هاذا البوار  أما وال اقل , أكثر

 مناف  كثيرة . 

اناه ال  إذي ثل اللغة الءربية فاي الءصار الجااهلي .  أنالرءر الجاهلي بءين كل البءن عن ـ 2

يص ر اللغتين الرالءتين في الجديرة لغة الو يريين الجن بيين ولغاة الءاننانيين الرا اليين . 

ع رو بن الءال  " ما لسان ح ير بلساننا وال لغتهم بلغتناا ". اذ ان  أب ما قاله  إلىقن استنن و

ج هريااا بااين اللغااة الجن بيااة واللغااة الراا الية , والرااءر الجاااهلي ال يصاا ر هااذا هنااا  اختالفااا 

ي يباعانا فا أو اختالفاااالختالا , ونساتطي  ان نقارا هاذه القصاالن دون ان نراءر فيهاا براي  فاي 

 اللغة .
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 م/ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي
 التعريف بالصعلكة

 :  في اللغة
الذي و  لل لل  لزا   البه ل  ال ا ت   ا.لا د   علكبت   د    "اااااااال    في لساااااااب   لالص : و ل"ااااااا 

  للجل   ذ  كب  كزل     به حب م  لطبئي :
   بكْأسيهما الدهر  َغنينا زمانًا بالتصعلك والَغنى           فكاًل سقاناه 

 أا عشنب االبنب  
 : خلجت  دببر.ب ال د نجلتت ال دطلحلهب    إلبلد "الكت 

 درجل ال"ال   للأس : ال دره  
 درجل ال"ال   للأس : صغلله  
د للبط بلنهم دبلن  لز بب     .ؤ ء  لل ل ء كب  بلنهم دبلن  لزئبص  دصااااااااااااااابلل   لالص : ذ ببنهب   

دكب  علدو بن  لذرت يسااااك    شاااابي  في   اااالذص  لالبو  د   اااالذص  لالل  د ط لا   لشاااا "اااال    
 علدو  ل"ابلل  ال  ن  كب  يجكع  لل ل ء في حظللو فللا هم الكب يغنم   

هب   ا.لا  ل  .ز   لكان   للغذا ال د.ي  ذل  و الن  لذ ذف عن   لزيبتو  للي  ضااااااااااابف  نب  ب  ل    
د   علكبت و لنالف  ل  أا ال ى  ا ت .ز   لكان  ؟ د لكان   للغذا لهزه  لا برو د ضاا, ال فبعلك  

 عل   لشيء :  ذكأ  د   كأ علي ال د علك  علل  في كز  :   كل علل   
 لزا   البه ل  يسااالالن ي  عل  دعل  .ز  نسااالطلع أ  ن ذه ا   ل"اااالذي في  للغ  .ذ :  لل لل  

 ع بء  لالبو ال د   علكبت ل  عل  شاااااااااايء  د  ح   لكيء علل   د  لكل علل  للشاااااااااا  طلي   فلهب ال 
 ديالن  عللهب حل  يسل    لل  ككب يسلك   بئل  ل شل  لز ن  لابدنذ  عل   لالبو   

للغذا   فهز  عكلد بن َبَل     اللهذالهب   تبي    لل   كبالب الع اللهذالهب   :  في االستتتعماا االي ي
يغلل عل   بلاا  دخللاا  رجاال الن الل ت  ال فلااز.ااا بهااب ال فلااب ي عكلد فلغلل عل   لكل تا   لهكاا  ني 

 فلسلبق كل شيء ل  ال دي ذه :
 م  تتتتتك نائتتتوليلك عن ليل الصعالي      تقوا سليمى : ال َتَعَرض لتْلفة       
 ارم  تتتحساٌم كلون الملح ا يض  ص    وكيف ينام  الليل مْن ج ل  ماله         
 م  .تتتتتتتتي  المسالتتتتتتتام الخلتتتتتتتٌل اذا نتتتيتقل     الم تعلمي أن الصعاليك نومهم      

 أ  ل"اااااااابلل  .نب .م  لل ل ء   الن  لذ ضااااااا,   أ        عل     ألبلبتجذ  ل "ااااااا  د ااااااالبق   ا 
 دلئ   لل ل ء  لكا اللن  لز ن ي ناذ  يل ل.م ال  د يسااااااااااااالج د   لنبس الب للس  بلل  .نب .م  ل"اااااااااااااا

 لللل  لز ن يسااااااااهلد  للبللهم في   أبنبء لكشاااااااابغ ذ   لكغللد     أدلئ .م   دإنكبيساااااااا د  ي  رال هم ال 
ال بلنكب  نام  ل للذ   لكللفذ   لكساااابلكذ  يبلنذل د لل ح  د له دء ال فبلكلك    د إلغبرو لنها د لساااالا  
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  د إلغابروالنهاب .ي ت ئلو  لغزد   أد ااااااااااااااع  أخلى ت ئلو    ال عن  لا  ئلو  للغذيا  ت ئلو  لل لالخلجات  اذ 
 لسلاد لنها د 

حظ ثالث  .ؤ ء  ل"ابلل  ال  لكلل ع لظلدف نشأ هم دحلب هم ال يسلطلع     ال  أخ بر لنبظل في    
 النهب ع"بيب هم د.ي :  لألفطذ ئف ال للل  

حكاب.اب ال ال  لاز ن  نكل هم   ابئلهم ال د  لأت النهم ال دطلت هم الن   ا   طتائفتة ا الخ لعتاء الشتتتتتتتتت  اذ     
الن صااااااال  ال د اللت الن .ز   لا     جلكبعي  لزا  لبط بللنهب دبلنهم     بد طات الب بلنهم دبلنه
 الثل حبجز   اتا  

ال فلم ياللف بهم  يب .م    إلالبءذ ت الن  الهب هم   لس  اللهم لز ن  لى   غربة ا السويطائفة ا اال     
 لالص ال دلم  نساااااااا ذ.م  للهم ال    تالبء.م للساااااااات علبل  خبل"اااااااا  د نكب خبلطلهب تالبء  جن ل    

لك     ال  "ال الن ترج  ن بئهب   لل  بن  لسا  ترج   ل ل  لالبي الثل و  أيط شال   و دو  لشانللى و دو لسا 
 و   
 لز ن  "اااااااالكذ  نللج  للل   لظلدف    ل"ااااااابتي   لك للل   للي    ا   طائفة ا الفقراء المتمريين    

كبنت  سااااااااااااذت  لكجلكع  لجب.لي ال ديكثلهم علدو بن  لذرت دالن كب   للف حذل  الن ف ل ء  لالص ال 
 دكزل   ل   لكجكذع   لك للو الن صابلل  .ز ل  

ع"ابيبت  ل"اابلل  د.ي ع"ابيبت  طات الب بلنهب دبلن   بئلهب     أللتدالن .زه  لطذ ئف  لثالث  
د   جكع بلنهم عل   خلالف     ل"ااااال ء   ككب  نطل   لزئبص  لجبئا     ال الن صااااالت د نطل ت  

في حلبو .ؤ ء  ل"ااااابلل  .ي  نهم جكلاب     لذ ضااااا   بئلهم  لل ل ال د للشاااالت ال د للكلت   د لظب.لو  
ظاب.لو  للذ ف    جلكابعي .ي  لظاب.لو  للي ي لر علكابء   جلكاب   ف ا د    ذ ف هم   جلكابعي    د 

 لزا   ذل علل   ل"اااال  بلن  لللت د لكجلكع   يالو يعذ  عكل  لللت الن  جل     أل اااابس  أنهبعل  
صااااابل,  لكجلكع ال ككب يعذ  عكل  لكجكذ  ل"ااااابل,  لللت   دف     .ز   للذ ف    جلكبعي  نلهي  

  لسلذي  ل"ل عي    أ بسل  يكجلكا   بئك  عل  يبلللت عبتو  ل      كذ  صل
 

 الظواهر الفنية في شعر الصعاليك
 
 :حلن ننظل في شال  ل"ابلل   لزا بلن     نب ال الن  لز دي   للي  ظهل   ت شعر مقطوعات1 

عل  بنبئ   ل برجي ال فأده الب  للت نظلنب فل   ن  شاااااااااااااال ال طذعبت ال دلسااااااااااااانب ناني بهز   نا  ل  
  ااااالثنلنب  بئل   لشااااانللى    دإذ الن ذ ذ   ل "ااااال و      أكثلناني ذ ذ   لك طذع     دإنكب ل "ااااال و فل  ال  
علدو  ل كساااا  د لثالثلن في يام  لك"اااابتر ال در ئل     أدد لثالثلن    ألربا    ألبلبت لكلضاااال  ذ ت  

ال داللكل   بن خَل ش   نج     ألعلمبن  لذرت ال دفبئل  صااااااااااا ل  لهزلي ال د بفل   أيط شاااااااااااَل   ال دببئل   
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 لذ ح و النهب بلن  ل لللن    أبلبتالجكذع  الن ك للو الن  لك طذعبت  للي  للد ح ع ت  أالبل  أنلسااااااااااااانب
  لجبدا  الن  ل "اااابئ   ل "ااااللو  للي  ذشاااا      كذ  ال طذعبت   أخلى الجكذع    دأالبلد لساااا ا  ال 

 طذلهب د.ي فبئل   لشنللى ال عشلين بللب   د  سا  عشل بللب  في يام  لك"بتر ال .ز   ل  جبنا  
ال طذعبت لم  "ااااال  للنب   أدالن  "ااااابئ     أبلبت  أنهب لكللتو  للي  لج,    ألبلبتالجكذع  ك للو الن 

  
شاااااال  ل"اااااابلل  نب "ااااا    الن حلو   نلللض أ  الجكذع  أ   االب:   أمرين إلىويعوي الستتت      

 يضاااااب  ال د.ذ  لل  الع الب ذ.ا   أبلب هبع ت  "ااااابئ .ب دال طذعب هب فاساااااا ال دلكن الن حلو ع ت 
  لل  الؤرخذ    تص  لالبي الن ضلب   كثل  لشال  لجب.لي  

د آلخل : ط لا  حلب هم نلساهب ال  ل   لالبو  ل ل    لكشاغذل  يبلكلبح في  ا لل  لالل  للي    كبت  
 لنظل فل  ال ككب كب    دإعبتو للغ لللن الن حلو .ذ فن ي لِلغ صااااااااابح   نلسااااااااا  للطذيل  د جذي ه ال 

يلال  لشاااااااااااال ء  ل  للذ   ل   لط      ر ااااااااااال ل طل   للي فلغت لللن فل غب  .لأ   لهب   بئلهب   الن 
لل لاذللب   ال ب ي لَلغ ا.ك جل  للن دلكن الن  جل نلساااهب   فلم يعن  لشااابعل  ل"اااالذي ي َلَلغ للن  ك

د الل   ل لس في حلب    لال.ل   للبرغ   لكطكئن   للي ضاااااااااكن ل  رغ .ب الل   بل  ال  د  لنبيغ  في 
حلبو  ل"اااااابلل    أ  لزا   شااااا  فل  .ذ  فبألاللحلب    لكسااااال لو في بالن  لكنبذرو د لغساااااب ااااان  ال 

هب حلبو  "ااااللو ال دبأنهم  ال د نهم جكلاب  كبنذ  يشااااالد  شاااااذر   عكل ب  يأنكبنت حلبو  ل   الضااااطلب   
الذع  الع  لكذت  لزا  للصاااااا .م ال حل  كث ل ذكل  لكذت عن .م   د لتت  لا  و عن  ت ئكب  عل  
 في شال.م  

 لنبظل في شاااال  ل"اااابلل   للت نظله  ل   لذح و  لكذضاااذعل  في :   تتتتتتتتتتتت الوحد  المو تتوعية2
 "ااابئ ه ال يالو يسااالطلع    ي"ااانع لكل ال طذع  عنذ نب  خبصاااب  بهب ال ت    عل   دأكثلال طذعب    

الذضاااذعهب د.ي ظب.لو لم  الفهب  "ااابئ   لشاااال  لجب.لي  ل  لي في الجكذع  ال  ل   ل "ااابئ   للي  
   أ عبتو  يك  ال  طللل  ال ثم  ظل  نل ل الن الذضاااذ   ل  الذضاااذ  حل   "ااال  ل  نهب لهب ال حل   

  به الن  لك ب لس  للنل   لكاللف بهب عن    بت  لشال  لالبي  ل  البء  لل" , بل ع    نل
عل  في كل ابلل  فال نكبت ن طئ  لذح و  لكذضااذ دنساالطلع    نكضااي الع الجكذع  شااال  ل"اا     

   لا  و عن  لع   أدكب  النهب في دصف  لكغبالل ت  الب  ذ ء "بئ .ب ال  دأكثلال طذعب   
  ل"اااابتي  ال د  نكبت نج  صاااااذب  غي دضااااع  لانبدين   أدجلكبعل     ليل فكلو   أد للل ر    أدلا ِد 

 لك للل  لهب  لكا لو عنهب ال  ل  ل  عل  الذضاااااذعب هب ال فكثال  يبئل   لشااااانللى وغبرو عل   لاذ و ال 
لك  و  لكبشااال   لكزعذرو و ال دكبفل   أيط شااال  و  لل  بن  لسااا  در ئل   أيط شاااَل   و  حللبه و ال دفبئل   لسااا 

   و الذي ل" ل"    
.ز  ط لاي البت ل  لشال ء  ل"ابلل  يالصذ  عل   لذح و  :   تتتتت التخل  من المقدمات الطللية3

 لك  البت  لطللل  يط لا   لابه    ْل بهزه  لذح و  لكذضااااذعل     أ   اذ لكذضااااذعل  في شااااال.م ال 
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الن شاال  ل"اابلل  عل  ال طذع   د  "ال و    أ يك  ال  غزلل  ال   أ   نبناثل فلكب بلن   ذ   نكبت 
   ز  لشاااااال ء  ل"اااااابلل  لهم الز. ب   خل   ااااالابدضاااااذ  ي  عن .زه  لك  البت   د.ز  الز.ا   دإنكب

جالذ  الاذره و حذ ء  ل بل و و ال دلكنهب للسااات  لكلأو  لكا ذب   للي علفنب.ب عن   لشاااال ء  ل  لللن ال 
تيابر.اب ال ديا عذ    أطالهال دي ف عل  الاهاب    أيابالا    لشاااااااااااااابعل في ح هاب دي عي  لا   لكلأو  للي  لا لا 

 لذ ذف الا  ال دلكنهب  لكلأو  لكا    لالي"ااااا  عل  فبر اااااهب ال  للي   عذه ت ئكب   ل     ال   أصاااااابي 
 لكابفظ  عل  حلب   ال    لم  كن الن  جل نلساااا  فكن  جلهب .ي ال دللس الن شاااا  في  نهب بل ع   

ل ء  ل"ااااابلل  في الساااالهل  "اااابئ .م صااااذرو لينث   لضااااالل   للي يظهل  يضااااع  لشااااا أ الكلباو  
صااااااااابح هب  ل  جذ ر.ب يطال   ذيب  السااااااااالهلنب  يالب   الن  جل فكل   ال نسااااااااالطلع    نطل  عل  .زه 
 لك  البت  لنساابئل  عن   لشااال ء  ل"ااابلل  و ال  البت  لللد اال  في شااال  ل"ااابلل  و في ال ببل و 

  ل  لي و   لك  البت  لطللل  في  لشال 
  ِلض يساااالهل عكلد بن بل     "اااال     لكلكل  يا  و بلن  دبلن صاااابح ل  ال  ن"ااااا  فل  يب      

نلساااا  للك بطل ال د   يجال للل   اااا ب ب  يسااااللي, فل  ال دلكن  ياجا الن .زه  لن"اااالا  فكلف  نبل  
   لز ن    نبالذ  طبئل   ل"ابلل  أفل ت ح     يأن  لللل الن د.ا حلب   لل طذل  د لكغباللو ؟  لم  الم  

  ل لللن  لكسبلكلن  لز ن  نبالذ   لللل كل  : كأدلئ يعذ   أ الن  لللل     للال ؟ د.ل  لي  الن  
ليمى ال َتع  م   تتتتل الصعاليك  نائتتتوليلك عن لي        ٍة     تتتتتترْض ِلتلفَ تتتقوا  س 

 ح ساٌم كلون الملح ا يض  صارم           ه    تتتَ َل مالتتت  وكيف ينام  الليَل من ج
 الزم  تتتين متتتله  طعمًا , َطْوع  اليم        َغموٌض اذا عض الكريهَة لم َيدْع  

 م  تتتي  المسالتتام الخلتتتتن إذاٌل تتقلي        م   تتتتتالم تعلمي ان الصعاليك نومه
 
 لل  دظب.لو    ألنهبد.ي ظب.لو للست عل  شال  ل"ابلل   :    تتتتتتت الت لل من الشخصية الق لية 4

يبلا"اااااا ل      إلحساااااابس ل"ااااااالك  فل    للذ ف    جلكبعي بلن  ل"ااااااابلل  د  بئلهم  ل ا علل  ف   
 ل  لل  في نلذ ااهم   دالن  لط لاي     ظهل شاا "اال   ل  لل  عن  شاابعل ف    حسااب اا  يبلا"اا ل   

ل"ابلل  دبلن   بئلهم     ن طات  جلكبعلب  فكن  لط لاي   ل  لل  ال دالب ت الت  ل"ل  بلن  لشال ء  
    ن طع فنلب  ال دناني يأن طبعهب فنلب   الل  لشااااااااااااابعل  ل"اااااااااااااالذي الن  لا    للني  لزا نل ه بلن 
 لشابعل  ل  لي د  للل  ال فال يعذ   لشابعل  ل"االذي لساب  عشالل   ال    الب بلن  دبلن عشالل      

ي"ااا , شااااله صاااذرو صااابت     دإنكبلم  ا  ل    لل  ال  ألن     للل  ال  ن طع ال د  يعذ  شااااله صاااالل
 للا لل   أت و و   أنبال دي "اااا , ضااااكلل  لللت و كل  ل"اااا ق الن حلب   .ذ ال يسااااجل كل الب   در فلهب  
 للا لل في  لشااااااااال  ل  لي ال د  "اااااااا ,   أت و فل  ب    الن ضااااااااكلل و  لجكبع  و ال و نان و  لزا .ذ  

  الن شاا "االل  .ذ   الن شاا "اال    للل  ال دالان  .ز  أ  ظب.لو  للنبء   لكبتو  للنل  لشاااله الشاال 
 للني لشاا "اال   لشاابعل  ل  لي في شاا "اال    للل   للي نالحظهب بذضااذح عن   صااجبص  لكز.ا  



 5 

 ل  لي في  لشاااااااااال  لجب.لي     خللت الن الجكذ   لشاااااااااال ت خل ت ئلو  ل"اااااااااالك  ال دحلت الالهب  
و ال دلكن   الو وح الفني لشخصية الشاعر الصعلوك  ظاهر نطل  عللهب و   أ ي",    أخلى ظب.لو  

جكلاب   ؤالنذ  يكز.ا  ألنهمجكبعل  ال    أفل تشاا "اال   لشاابعل  ل"ااالذي شاا "اال  يشاابرك  فلهب 
 د ح  دي  نذ  يا" ل  الز. ل  د ح و  

 
يسجل فل   لشبعل  ل"الذي كل شال  ل"ابلل  في الجكذع  شال  """ي  :    تتتتت القصصية5

بفل  يبلاذ تث  لكثللو  للي  "ااااااال,     كذ  البتو طل   لللن  ل "ااااااا"اااااااي ال الب   در في حلب    لا
فاذ تث الغاابالل  هم  لجليئاا   للي كاابنذ  ي ذالذ  بهااب فل تى دجكاابعاابت ال دالااب كااب   اا در فلهااب الن 

 ل"اااااااال ء ال كل .ز  دغلله البتو   أرجبءفل ر.م دع د.م ال د شااااااالت.م في    دأخ برصااااااال   ت ل الليل ال 
صاابلا  لللن  ل "اا"ااي د     االغل  لشااال ء  ل"ااابلل  .زه  لكبتو في شااال.م   االغال    "اا"االب  

   ألح  ثد للشاذي  د سالسال     إلثبروالن    أل اب ال جكع في صاذرو يسالط  عنبصال  للن  ل "ا"اي  
ب هم د "اااااااابئ .م نلى  ال دلذ نظلنب  ل  عنبدين ال طذعغب لهب  لط لال   لكالذال     ال حل   "اااااااال 

في الجكذعهب عنبدين  "ا"ال  د.ي و غبرو عل   لاذ  و د و فل ر و دو نجبو و د  حللبهو     أنهب
 دغلل.ب  

دجبر  هب ثم  لبيع  ح  ث  د.ل  الل   أيط شااااااَل       "اااااا     أ ياذ ر بلن صاااااابح    لشاااااابعل        
  حبلك  دبلن غذه  ببلهب ال  ل "ااااااا   للي   در بلن يطلهب د.ذ  لشااااااابعل  ل"اااااااالذي في للل  الظلك

 حل   "ل  ل "   ل  نهب لهب حلن ي لل  لشبعل  ل"الذي .ز   لغذه دي للهب صليا    
شااااااال .ؤ ء    ل "اااااا"ااااااي في    أل اااااالذصيعذ   الل   ل لس    فلن  ذل    أ الن  ل ال     سدلل      

الن  أده الل   ل لس  فللس   دإذ  ل"اااااااابلل  ال فابده   لل ه في شااااااااله ال ثم    زه الز. ب  فنلب  ل    
 ل لس ن ط   ل  ء     اللئ ال دللس شال  صطنع  ل "  في  لشال  لالبي بل .م  لشال ء  ل"ابلل   

في  بريخ  ل "اا   لشااالي  بل  ساا   .زه اللحل   دل  .ي اللحل   لشااال ء  ل"ااابلل  و رد ت  ل "ا   
  لالبيو    ألتص لشالي  في 

الظب.ل .زه  لذ  ال     بذ.م  لالبو يكب فلهب الن خلل دشل البتو لكذضبعب هم  أده:   تتتتتت الواقعية6
  صاااذر  لشاااال ء    ألد.بلعبلم    ال  ن لهم الن عبلم  لذ  ع  في  ل لبه  الابنب     إلالاب دبا .م عن ال 

 ل"ااااابلل  في فنهم  ل لئ   ل  دي   للي يالشااااذ  فلهب يعل الظب.ل.ب :  ل"ااااال ء  ل ب اااال  يشاااااببهب  
دج بلهب دصاااااااا ذر.ب   دصااااااااذرد  الظب.ل  لط لا   لك للل  ككب شااااااااب. .ب : طلذ   للجل ال دغلدص 

   آخلهدفي   لللل أده لشكس ال د لن ى  لكلسب ط في 
صااااااا ق  لن ل عن  لالبو ال دالطبي    ل"اااااااذرو ليصااااااال ال يالو    لكظهل  لثبني لهزه  لذ  ال       

 يشال  لنبظل في شال  ل"ابلل  يبخلالف بلن  ل"ذرو  لشالي  د صلهب في  لالبو  
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 الشنفرى 
للظ  لشااااانللى  لم ي للف  للد و في نسااااا    لشااااانللى   ى  ألْات ف فهذ  لشااااانللى   اتا ال د        

 صااا , الن  لشاااهلو يالو   يالبز  ل  ايبتو  اليو  د  ذضااال, ال لم يشااابري فل  صااابح   ال  د لم  
  ز حك  في  لشهلو عل     ل ش ص آحل  

.نبي ن بن  لل  عللهب  للد و  د  كذ  في حعم  لكلل  عللهب الن حلبو  لشااااانللى ال د.نبي ن بن       
   للد يبت أن   اتا الن حلو  لنسااااااااا ال دالن  لكلل  علل  ل  عللفكب  ل  للف حذلهب  للد يبت   

  ذل آخلين د.م بنذ شا بي  بن فهم  يضاب  أن  نشاأ في غلل  ذال  ال حلو ن ل د.ذ غالل صاغلل  ل   
ثم ن ل النهم  ل  بني  ااااااااالالب  بن الللز د.م الن   ات  يضااااااااب ال دأ  حلب   في .ز   للن ل لم  كن 

كعااب  ال د نكااب حلاابو  لاا خالء عل   ل ذل ال دالن  لكلل  عللاا  أ  حلاابو  لازو  للي ياظ  بهااب  بناابء  ل
ال دأنا  ظال  حل  أل  عل  نلساااااااااااااا  أ  ي لال الابئا  رجال  النهم عا  د ا   لكزت عل  بني  ااااااااااااااالالاب  

ال"ااككب  دالساالكللب  في  نللز دعل ه .ز  حل   لل النهم  سااا  د سااالن رجال    ل أ    رك   لكذت ال 
 ال دأ  بني  ااااااااااااااالالاب  في  حا ى الاابد  هم  لللبص يا   دالن  لكلل  عللا  أيضااااااااااااااب أنا  الابت  للال  

  صاابلل   لالص د طب   لطلق فلهمال د لللصا  ل  .م  لز ن  للذه ال دالن  لكلل  علل  أن  الن أشاهل
دالن أشااهل شااال ئهم دأجذت شااال    يضااب    دالن  لكلل  علل  أن  الن  لاَ  ئلن  لز ن لم  لا هم خلل  

دالن ن  ذ ضاااااااااااااالص يا   لكثال في  لاا ِد ال  ه عن غلله الن  لاا  ئلد  أحا   ط ال د نا  بلم الن  الللابا 
جكلاب  يبلنساااااااا   للشاااااااانللى خ ل   غلي ب  ال دغل بلهكب .ي ال"اااااااا ر طليو الب  لل  علل   للد يبت  

 لطل ف  ف  ح .كب أن  حلن البت لم يعن  لل     سااااااا  د سااااااالن الن  لكبئ   لز ن أ ساااااام أ  ي للهم  
م  ا ته  للد يبت الل رجل الن بني  ااااااااالالب  فأصااااااااط الت الن بني  ااااااااالالب  ال دبا  الذ   بزالن ل

رجل  يجكجك   لشاانللى َفَاِ لت فكبت ال فأكللت ي   لكبئ  ال د ل  ل  لثبني أ   لذصاال   لذحل و  للي  
أفضاااااااااااااا  بهاب عنا  الذ ا  حلن .َم  عا   ه ي للا  .ي أ   ا فنذه ال بال  للكذ  جلللا  في  لال ء غنلكا  

يأعل بر.ب  لطابل  لشاهي  لكلضال ل  هب ال د   صابغ  لشانللى  للضا ع  لكشاهذرو يبل او عن  لجلف  
 : أث ب   د   دل  ال حلو ي ذهدصلل  .زه في شال الن أشهل الب  ال   لكلا  ل  يك  عل  

 عليكم ولكن أبشري اَم عامر      فال َتق روني اَن ق ري م  ضَرٌم       
 :دبا  ذل   للذه ال د   رثبه رفل   دص ي    أيط شَل    دأل عبالل كنل   لض ع عن   لالص  
 غزير  الك لى , وصِي   الماء باِكر  .    على الشنفرى ساري الَغمام ورائح   

فهذ   عذ ل  ل  لشاانللى يأ  يساا   الن  لغكبل  لغزيل  لكبء ال د لك ل  : جكع كلذو د طل  عل      
 نلس  ال د ل بكل  لزا يسل  ل  لنهبر في  دل    لكن لم الن  لسابص دياني بهب  لكبء 

لللللدا    دفي حعم  لكلل  عللا  أنا  جاب.لي ال دلم ي ابلف في ذلا     صاااااااااااااابحاا  ل ابالذس  لكالط
ال حلو ع ه الن أغلب   لالص    ااااااالالللن ال د.م  لسااااااذت    لذ    شاااااا لهب  يبلغل ص  لكشااااااهذر     يبتا
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ال حلو  لكز .ك  كل  عل   للا ل      بالذسيبلسااذ ت ال دالن  لذ ضاا, أن  الجلت ل س الن صاابحا  ل
    للغذا دللس  للبريخ  

                 
 المية العرب 

 
 ثلل .زه  ل "ل و  ضل  ذ ت يبه في   تص  لالبي الن حلو  للنبا  عللهب بلن    

دالان  ذل   نهب للست  "ل و عبتي   د يسللو  لشأ  ال فبلذ  ع أنهب ترو   لالص د لاجم
 الا  في   تص  لالبي كل  ال د    كذ  .نبي  "بئ    ل, لهب   ر ك لل  د صغلل  

الن  لشهلو د لز ذ  ألر  بطهب يأح  ث الالن  ال دلكن    الف  "ل و  خلى في 
يبلز ت ال دفي ال  ر هب عل   لشال  لالبي كل   نبفس  الل   لالص في الذضذعهب 

 "ذيل لذ  الن  لالبو  لالبل  .ذ حلبو  ل"الك  ال دعل   للا لل عن حلبو  ئل  الن 
 لكجلكع  لالبي د.م  ل"ابلل  ال دعل  دصف بلئ  الالن  في  لجزيلو  لالبل  ال د.ي 
ل   ل لئ   للي    ز النهب  ل"ابلل  الل  نب  لنشبطهم ال دالنطل ب  لغبر  هم ال يكب  شلكل عل

د   صلم ذل  كل   .زه  ل لئ  الن خ"بئص في بلالهب دفي حلذ نهب ال دفي النبخهب ال 
 في ثذص شالا د ض,  لجذتو د ض,  للكلز د للللت    

 الل   لالص :  "ل و علبل  خبل"  ال لشبعل الالن الشهذر .ذ  لشنللى ال دلكنهب     
 لسطذ لكنهب لم  لكب  كثل  الن  لك   تبل  فلي و  الضت في  ل  يم لكابدل   ش   

 نج, ف  نهب كبنت الابدل  غلل  ذي  الن جه  ال ككب كبنت كل  لظلدف ض .ب الن 
جه   خلى ال ثم  لغليا     اذت .زه  لكابدل  يا   كثلل الن  لف عبل الن  لكابدل   

ال في صذرو  للشعل     دل  ال دللغلض نلس  ال .ذ الابدل   ل هب الن  لنسا  لالبي 
د تعبء نسللهب  ل  خلف   حكل د.ذ الن  صذه غلل   في نس لهب  ل   لشنللى ال

  علبل   
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 في الشعر القديم )العصر الجاهلي( المنصفاتظاهر  
  ن"بف  ل "م في شال  لالص عن  شال ء  لا"ل  لجب.لي

أشبر  لل   ل كلذر عللف ع    للحكن في كلبي  )  لشال د يبل  لالص في  لا"ل  لجب.لي ( ال     
ي ذل  و ال طذع  أد  "ل و الن  لشال ي ذلهب  للبرس ال"ذر   خ"ك  ال أد خ"ذل  ذال  ال الابد    
  في ن"بفهم يأعطبئنب صذرو ح ل ل  لشجبعلهم دن لهم و   دلذ رجانب لكاجم  لك"طلابت  لالبل  

 للغ  د  تص لذج نب  اليو  لكن"لبت يبنهب و ل ا لل "بئ   لجب.لل   للي لم    ه  بئلذ.ب  
 لا بئ  فلهب ال فلاللفذ  بهزيك    ذ الهم    .زالذ  ال دبلل ر.م ال    دلذ   تيبر ال د     لذ  عل   

  ع  ئهم بذصف شجبعلهم دبالئهم في  لالدص و   
ل  لجب.لي للكهلهل  لزا  زكل ل    صكاي في  د لجع    ل الن"ل  ع لفت في  لشا    

  صكالب    "ل و  بلهب  ذل ع نلزو في حلبهم الع يعل ال ي ذه فلهب : 
 رِ تتتتِبَجنِ  ع َنْيَزٍ  ر ْ َيا مثِدي      ا     تتتتتتتتتتَ ي أِ ين تتتتتتتتتا وَبنِ تتتتتتتتتتداَ  كأنن تتتتتتتتتتتت غَ 
 رِ تتتتت يِ دتَ َيك َ  على الَيَدْيِن ِبم ست      اِت َنعٍش      تتتتتتتْدَي  نتتتتْدَي جَ تتتَ أَن اْلجتتتتك

عَريتتتَوَتْ     هتتتتت اِن التتتتتت و اْلش   ِر  تتت ِل الك ي تتتتتتتِة الجتتتوح  كقمتتتَيل    يٍل        تتتتتى س 
 ح الَسعيِر تتتتاهم لفتتتتتت د اَلقتتتتتقتتف  وا علينتتتتتتتا           تتتتتتتنا فَ غَ تتتتتتت وا َقْومَ تتتتتتتتوكان  

دعلفت في  لكجلكع  لجب.لي أصااااااذ ت  أخلى   ال ععس  لللبر ال د نالف يكساااااابر.ب عن  لطلي   
 للي ر كل   ل  لل  ال د كثل ذل  في شال  لشال ء  ل"ابلل  ال دشال  لكن"لبت ال  لزا يسلل في 

 لشااال ء في ف ل.م بزد  هم دذديهم ال دي ف الن  ل "اام في الذ ف الغب ل   لكب    جبه الابكس   جبه  
علف عن الاظم شاااال ء  لا"ااال  لجب.لي الن  اتر ء يبل "ااام ال د  ااالهبن  ي  خبصااا   عن   لن"ااال  
علل  فجبء صاااذت  لشااابعل  لك "اااف اللهج     برو دالل لاب   برو  أخلى ال در فضاااب  في  حلب  كثللو ال 

   لشاابعل  لجب.لي كب   بصاا   ي    للل  ألنهب   االساالكت فجبء صااذت دصااذت  لشاابعل  لزا  علن
.ز   لكنز   ل جذلي ال دالالنب   لا"اااااالب  ل  للل  ال دالالنب  رضاااااابه عن  ل  لل   للي    ر فضااااااب   لشاااااابعل  

  نل"لت ال دربكب ال حهب  
 للذج   ل  شاااااااااال  لكن"ااااااااالبت في  لا"ااااااااال  لجب.لي لم يعن  ذجهب عبالب بل كب   ذجهب فلتيب ال  
 عن الب ي ع  ات ظلف الالن ال ك ذه تري  بن  لِ"َك :لشبعل كب   حلبنب يضطل  لل   ضطل ر   فب

 الب    رأ ت  د   ِكات  يكثِلِ        حباِلي  لظالن  فبر ب  لم ي  لِل 
  رى فذ رَس لم يعذنذ  نهَزو          ثم   لكل كأَن   لم يلاِل 

 سبل َجَلْل   كو   ل" للِ ال لهِلال     د    لو دجه           الثل  لا
 يبللت شالا اَلْن دأال           يب صبح الن ي   الثل     ي جهِل  
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  بلبت كلهب ال ح  في خ"اك  ال د عجبص يشاجبعل  ال دلهب  "ا  درتت في ت ذ   تري  ال د ل "ا     
د  بلبت ذ ت الذ ف الالن ال  لزالت تري  يب ن"اابف ال دذر النب ا ع ده ال د ظهبر شااجبعل  دشاا و  

     يأ
دلانللو  لزا علف عن   للل  دش و  ل طل يبع  ئ   بلبت  ا  نكذذجب لالن"بف ال ف   نسا  ل    

خ"ااك  صاالب ب  دخ"ااب      كبثل الب نساا    ل    للل  الن ع س ال دلم  للي شاالك  الن  االم  للجبه  
  ل"نبت      نس هب ل "ك  ف به :

 ح  تتتتافِ تتتَن نكتتتت وال كاف وا مثَل ال ي     ا      تتتتتتِرنتتتتتْ فلم أَر َحَيًا صاَ روا مثَل َص  
 ح  تتتاِن م سامِ تتتتتعلى َأْعَوِجًي بالِطع ج          تتتَ ي  مدج تتتتتتتتِ ي َكم تتتت  القانتتت ِشئاذا 

 حديد  كما تمشي الِجماا  اَلدواِلح         وساَرت ِرجاٌا َنْ َو أ خرى عليِهم  التت   
ْم      يواًل وقد جاشْت ِ ِهَن األباِطح       اذا ما َمَشوا في السابغاِت َحِسْ َته   س 

صاااااااااببلد  الثل صااااااااا لنب : أا صاااااااااببلد   لا د في  لالص ال دلم      النهم ج ن ال د لكعبفا  :.ي   
  لكز حك  د لك ب ل  في  لالص  

 لككَي :  لشاااجب  ال د لك جل  ل  خل في  لساااالح ال د  عذجي النساااذص  ل   عذز : فال   يم       
  ذل  : السبال, : أا   ي يبلطاب   ك, ي  د.ذ نات للك جل  

و أا : رجانب لهم درجاذ  لنب الث للن يبلساالح ال فكبننب د يب.م  كب  كشاي  لجكبه  ل د ل,  :وكذل  د     
  لجكبه  ل د ل, د.ي  لكث ل    

 لساااابيغبت  ل رد   لكبالل    ي ذه تردعهم ضاااابفل  : أا  اااابيغ  ال فأذ  الب الشااااذ  فلهب  ضااااطلبت    
 ا  كب لت د ضطلبت  د به ياضهب عل  يام ال فكأنهب  لذه جبشت بهن   يبط, ال أ
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  العاشر لفصلا    

 الجاهلي  النثر    

 

  تمهيد

  بـه يقـصـد  أدبـا   بوصـفـه ودراسته ببحثه  النقاد ُعنى الذي النثر وهو

  ذلك أجل من فيه يحتفل والذي السامعين نفوس في التأثير إلى صـاحبه

 . األداء وجمال بالصياغة

  لصعوبة والتجارية، السياسية األغـراض على الكتابة اقتصرت وإذ 

 بين شديد خالف موضوع الجاهلي النثر كان فقد أدواتها، على الحصول

  النثـر، هـذا إنكـار إلى( جيب) فذهب وعرب، مستشرقين من العلماء

  تبلغ أمة في إال يظهر ال والتفكير، العـقـل لغـة الفـني، النثـر أن» وحجتـه

 والخيال، العاطفة لغة الشعر، خالف والحضارة المدنية من عالية درجة

 . االجتماعية« طفولته منذ اإلنسان يرافق فإنه

  قـدر عـن النثر في يخرجوا لم الجاهلية في العرب أن» نالينو كارلو ويرى

 والمقطعات« القصير اإلنشاء

  وآية األدبي، النثر يجيدون  كانوا الجاهليين أن على العرب علماء وأجمع

  أن في العـرب تحدى وأنه  مبين عربي بلسان نزل الكريم القرآن أن ذلك

  القليل إلينا وصل الذي النثر هذا لهم كان ثم ومن. بعـضه أو بمثلـه  يـأتوا

  وكان النثر، من أكثر انتشارا   الشعر لقي حين في روايتـه لصعوبة منه

  يصلى ما أكثر النثر إلى بالقيـاس  وهو واالهتمام، العناية من حظا   أوفر

  جيد من  العرب به تكلمت ما: "رشيق ابن قال الجاهلي، األدب من إلينا

  المنثـور مـن يـحـفـظ فلـم الموزون،  جيد من به تكلمت مما أكثر المنثور

  ما ههنا بالنثر المقصود يكون  وقد". عشره الموزون من ضاع وال عـشره،

  مادة، أقل كان الفني النثر أن ذلك اليومية، حياتهم في النـاس يستعمله كان

  التدوين وسائل إلى حاجته عن فـضال   والرويـة، التفكير إلى لحاجته

 الشعر كان حين في الـضياع، مـن حفظـه يتسنى حتى الكتابة وعمادها

 .حفظا   أسهل
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 :وهي  أنواع،  عدة إلى الجاهلي  النثر تقسيم ويمكن

 . الخطابة. 1

 .  والحكم األمثال. 2

 .الكهان سجع. 3

 . الوصايا. 4

 .القصص. 5

 

 

 األول المبحث     

 الخطابة 

  إذ الجاهلي العصر منذ عرفت وقد الـشفاهي، النثـر فنـون من الخطابة تُعد

  أو خصومهم، علـى الـرد في أو قضاياهم، عرض في العرب استعملها

 في واألصـل وإمتـاع، إقناع وسيلة فهي ثم ومن. الستمالته اآلخـر إلقناع

  الذي الجاهلي العصر في وخصوصا   إلقائها، لحظة األذن تتلقاهـا أن تذوقها

 .الناس على األمية فيه طغت

 : هي االتصالية، وعناصرها

 (.الخطيب) المرسل. 1

 (.الخطبة) الرسالة. 2

 (. المستمعون) إليه المرسل. 3

 (.والعين األذن) االتصال قنوات. 4
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 مكانتها 

  تلـت إذ العرب، عند مرموقة، مكانة الجاهلي العصر في للخطابة كان

 أسباب لها وتوافرت. وأفكارهم مشاعرهم عن التعبير في الـشعر

  البديهـة، وحضور اللسان وصالبة  البيان ناصـية امتلكـوا فقـد االزدهار،

 فكانت بينهم، والخصومات المنازعـات كثـرت إذ الظـروف لهـا وتهيـأت

 .واألنساب باألحساب ومفاخراتهم لمنافراتهم مجاال  

 حسين طه أنكر فقد الجاهلية، الخطابة من الباحثين مواقف وتعددت

  خطبـاء،  اإلسالم قبـل للعـرب كان قد أنه أنكر ال: يقول إذ إزدهارها،

  الخطابـة وإنمـا غناء، ذا  شيئا   تكن لم خطابتهم أن في أتردد ال ولكـنني

  الجاهلية الخطابة أن ضيف  شوقي ورأى. خـالص إسـالمي فـن العربيـة

  إلى واستند الشاعر، منزلة فوق كانت الخطيب منزلة وأن مزدهرة، كانت

 أن على اتفقـا اللذين والجاحظ، العالء بن عمرو أبي أمثال القدماء أقوال

  وانحرفـوا والشعراء الشعر كثر  فلما الخطيب، من قدرا   أرفع كان الشاعر

 منـه، قـدرا   وأعظم الشاعر فوق عندهم الخطيب صار الشعر لةرساعـن

  والمشاورة التفاوض بمواقـف ارتبط الذي العقل صوت بوصـفه وذلك

 . للقبيلة الوجدان صوت الشاعر ظـل حـيـن علـى والوفـادة،

  واستنبط غلوا ، ضيف شوقي رأي  في فوجد ذلك، على طليمات غازي ورد

 الخطابة من أشيع كان الشعر أن خالصته آخر تفسيرا   القدماء أقوال من

 .وأنجح

  وقـد عـددا ، أكثر كانوا الشعراء وأن ازدهارا ، أكثر كان الشعر أن والحق 

 كلثوم، بن وعمرو الطفيل بن عامر أمثال من خطيبا ، الشاعر يـكـون

  يبرعـوا لم عامـة الخطبـاء نجـد حين  في. الزبيدي يـكـرب معـد بن وعمرو

 اإليادي ساعدة بن وقس العدواني، الظـرب بـن عـامـر أمثـال الشعر في

 . مناف عبد بن وهاشم الشيباني، قبيصة بن وهاني

  حفـظ لصعوبة الـشاعر،  كـالم ويبقـى الخطيـب كـالم يذهب ما وكثيرا  

  اإلجمال في العرب أن عن فضال   وروايته، الشعر حفظ وسهولة النثـر

.  محدود نطاق في إال أدواته لهم تتوافر ولم التدوين يعرفـون ال أميين كانوا

 على دليال   حلزة بن والحارث كلثوم بـن عمـرو بين المنافرة خبر  في ولعل

 على ذاعت كلثوم ابن فمعلقـة الخطابـة؛ مـن مقاما   أعلى كان الشعر أن
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 بالمنطق الحارث معلقة اتسمت حين في جيل، بعد جيال   تغلب بني ألسنة

 .اإلقناع على والقدرة العرض وحسن

 

   الخطابة أنواع

  بـاختالف اختلفـت الخطـب، من أنواع الجاهلي العصر في توافرت

 وتوجيـه واألمراء، الملوك على والوفود القبلية، كالمنازعات متطلباتهـا،

 التواصل عن والتعبير المتحاربين، في الحمية وبـث واإلرشـاد، النـصح

 :  أنواعها وأشهر اإلنساني،

  المنافرة خطب -1

 حكـم بحضور قبيلة، على قبيلة أو رجل  على رجل يفخر أن هي المنافرة 

  كمنـافرة قبيلتـه، مفاخر أو  مفاخره خطيب كل يذكر حيث بينهما، يحـكـم

  لكثـرة منـافراتهم، أشهر من وتعد الطفيل،  بن وعامر ُعالثة بـن علقمـة

  عامر بين عنيف حوار في وبدأت. الحكام الـشعراء مـن فيهـا اشـترك مـن

 :وعلقمة

 .  قصبا   منك وأطول نسبا ، منك وأثبت حسبا   منك أكرم ألنا وهللا: عامر قال-

 .  ونهارا   ليال   منك خير ألنا وهللا: علقمة قال-

 . منك فيهن أصبح أن نسائك إلى أحب ألنا وهللا: عامر قال-

 لعـاقر، وأنـك لـولـود وأنـي لفاجر، وأنك لبر أني أنافرك: علمقة قال-

 .لغادر وأنك لواف وأني لعاهر، وأنك لـعـف وأنـي

 بن عمر رآه وقد الغزاري قطبة بن هرم المنافرة هذه حكم وقد       

  علقمة يعني- إليك تنافرا لو أرأيت: »له فقال المسجد، يوما    الخطاب

 كلمـة فيها قلت لو المؤمنين أمير يا: فقال تنفـر؟ كنـت أيهما -وعامرا  

 العرب«  إليك حاكمت العقـل لهـذا: عـمـر فـقـال جذعـة، العتـدتها

  عبـد بـن نفيل كقول رأيه، الحاكم فيها يلخص خطبة المنافرة يعقب وقد

 أمية، بن وحرب ملسو هيلع هللا ىلص النبي جد  هاشم بن المطلب عبد إليه تنافر حين العـزى

  قامة، منك  أطول هو رجال   أتُنافر! عمرو أبا يا: حربا   يخاطـب فنسمعه
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  منك وأكثر مالمة، منك وأقل وسامة، تنك وأوسـم هـامـة، منـك وأعظـم

  المشهورة المنافرات ومن. مذودا ؟ منـك وأطـول ،"صـفدا وأجـزل ولـدا ،

 بن األقرع إلى الكلبي أرطـاة بـن وخالد البجلي هللا عبد بن جرير منافرة

 مسجوعة منافراتهم أكثر أن ويالحظ. حابش

  الوعظ خطب-2

 بـن قـس خطبـة وتعد الضياع، من والمعاناة الموت مشكلة حول وتدور

  ملسو هيلع هللا ىلص النبي رآه حيـث عكاظ، سوق في ألقاها وقد الوعظ خطب اشهر سـاعدة

  من وعوا، واسمعوا اجتمعوا، الناس، أيها: يقول وهو أحمـر جمـل على

 الخطباء أشهر ومن   آت، آت هو ما  وكل فات، مـات ومن مات، عاش

 .قومه في خطـب الـذي الحارثي المأمون الوعاظ

 

 الوفادة  خطب -3

 الوفد رئيس يقف إذ والسادة، األمراء على يفدون حين بينهم شائعة وكانت

. قومه بلسان  متحدثا   فيجيبه المناذرة، أو الغساسنة من األمير يدي بين

 أفضل إن: قوله ومنها كسرى، يدي  بين صيفي ابن أكثم خطبة وأشهرها

 وخير نفعا ، أعمها الملوك وأفضل ملوكها، الرجـال وأعلى أعاليها، األشياء

  والكذب منجاة، الصدق. أصـدقها الخطباء وأفضل أخصبها، األزمنة

  آفة وطئ، مركب والعجـز صعب، مركـب والحـزم. لجاجة والشر مهواة،

 ... الصبر األمور وخير الفقر، مفتاح والعجز الهوى، الرأي

  الجمل قصيرة وأنها المتناثرة، واألمثال بالحكم حافلة ترى كما خطبة وهي

  تخلو مفككة وافكارها السجع، بعض وفيها والتزويق، المبالغة من خالية

  األفكار نمو على يقوم الذي المنطقي التقسيم ومن الموضـوع وحدة من

 . وتصاعدها

 

 الحرب  خطب -4

  ومن. القتال على والصبر النزال  إلى والدعوة الحمية، إثارة حول وتدور

 قـار  ذي يـوم قومه يحرض إذ الشيباني، قبيصة بن هانئ خطبة أشهرها
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: فيها  قال وقد: الفرس على العرب انتصر وفها والفـرس، العـرب بـيـن

  من ينجي ال الحذر إن فرور،  ناج من خير معـذور، هالـك! بكر معشر يا»

 خير الموت استقبال. الدنية  وال المنية الظفـر أسباب من الصبر وإن القدر،

 يا. والظهور األعجـاز في منه  أكرم النحور ثغر في الطعن. استدباره من

 . بد« للمنايا فما قاتلوا بكر آل

  البين، ذات إصالح وخطب ،(اإلمالك) الزواج خطب عن فضال   وهذا 

 . والتهنئة التعزية وخطب

 في طـالـب أبـو ألقاهـا التي الخطبة  الجاهلية، في الزواج خطب أمثلة ومن

  الذي هلل الحمد: » يقول إذ  خويلد، بنت خديجة بالسيدة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول زواج

  وجعلنـا محجوجا ، وبيتا   حراما، بلدا   لنا وجعل إبراهيم، زرع مـن جعلنا

  به يوازن ال من أخي ابن هللا عبد بن محمد إن ثـم النـاس، علـى الحـكـام

 ونبال ،  ومجدا   وعقال ، وكرما   وفضال ، برأ عليه، رجح إال قريش من فتى

 وله مسترجعة، وعاريـة زائـل، ظـل المـال فإنمـا قل، المـال في كـان وإن

  الصداق من أحببتم وما ذلك، مثل فيه ولها رغبة، خويلد بن خديجة في

 . فعلي«

 

 الخطباء  سنن

  يخطبـون  فكـانوا الجاهليـة؛  الخطابة في والتقاليد السنن من  جملة اجتمعت

  على ويلوثيون الكبـار، والمجامع العظام األسواق في رواحلهم علـى

.  والقسي والعصي بالمخاصر، النطق أثناء في ويشيرون العمائم، رؤوسهم

 .األرض من مرتفع على واقفين أو راكبين

  والمخاصر العصي اتخاذ عادة العرب من موقفها في الشعوبية أثارت وقد

 حمل إن: يقول إذ العصا، فوائد مبينا   الجاحظ عليهم فرد   خطابتهم، أثناء في

 . واإلطالة لإلطناب التهيؤ للخطبة التأهب على دليل والمخصرة العصا

 البديهة، حاضر الصوت، جهوري يكون أن الجيد الخطيب صفات ومن

  التنحنح فيه يعيبون وكان الحجة، قوي الشخصية، قوي االلتفات، حسن

 الـذقن ومس الناس، لقاء من والخوف الكالم، في والتعثر واالرتعاش

  كانوا وإنما وتجديدها، األلفاظ صقل عند يقفـوا ولم. والشوارب والسبال
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  وهدل األشداق سعة ينتحلون كـانوا كمـا األصـوات، جهـارة في يتزيـدون

 .الشقاه

  بأسمـاء ويسمونها الرواة، فيحفظها خطبهم، الخطباء بعض يجيد وقد 

  خطبة وهي والعذراء رقبة،  آلل خطبة وهي العجوز خطبهم خاصـة،فمن

 . والغبراء داحس حرب في خارجـة بن قيس

 

 الخطابة  خصائص

  عـلـى قيـسـت وأنه منتحلة، الجاهلية الخطب معظم أن ضيف شوقي يرى

 سبقت التي والمفاخرة المنافرة خطب وخصوصا   مسجوعة، جاهلية نمـاذج

  الخطب في  المرسل المنثور يستعملون كانوا حين في. إليهـا اإلشارة

 .  والمعاهدة والمعاقدة الصلح

 يبتغون كانوا أنهم يشعر الخطابي تراثهم من إلينا وصل ما يقرأ ومن

  واختيـار واالستعارة، بالسجع عنايتهم في ذلـك وتمثـل كالمهم، في التجويد

 .الناصعة القويـة األلفاظ

  يرتجـل كـان مـن الخطبـاء فمـن الواضحة، المنهجية إلى خطبهم وتفتقر

 عـن فضال   ،(بعد أما) المألوفة بالعبارة يبدأ من ومنهم ارتجاال ، خطبتـه

 . بالفكرة المتصاعد والنمو العبارات  تـرابط إلى تفتقـر أنهـا

  على خاتمتها، في أو الخطبة ثنايا في سواء بالشعر، يستشهدون ما وكثيرا  

  واألمثال الحـكـم مـن ويكثـرون. ساعدة بن قس خطبة في نرى مـا نحـو

 يعجز المرء: كقوله صيفي، بن أكثم خطبة في وضوحا   أشـد خاصـة وهـي

  بالنصيحة، يراء لم من األعوان  خير البررة، األوالد أفضل محالة، ال

 . القوية الروابط من خطبهم  خلو  على واضحة داللة يدل هذا ولعل

 بـن قـس القبائل خطباء فمن الخطباء، من كبير عدد الجاهلية في وعرف

 عدوان، في الظرب بن وعامر تميم، في صيفي بن وأكثم إياد، في سـاعدة

  بن وقيس شيبان، في قبيصة بن وهانئ تغلب، في كلثـوم بن وعمرو

 وائل بن وسحبان وقضاعة، كلب في جناب بن وزهير غطفان، في خارجة

 .باهلة في
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  العـزى، عبد بن ونفيل وأمية هاشم المدن في بالخطابة اشتهروا وممن

 بن وسعد شماس بن وقيس  مكة، في عمرو بن وسهيل ربيعة بـن وعتبـة

 .يثرب في الربيع

  في الخطيب منزلة أن تؤكد  الخطباء هؤالء كثرة أن ضيف شوقي یريو 

  الشاعر كان فقد صائب، غير رأي وهذا. الشاعر منزلة فوق الجاهليـة

  أنه عن فضال   عددا ، الخطباء يفوقون الشعراء وكـان األولى، المنزلة يحتل

 ما فإن المقابل وفي فيها، الرواة تزيـد إذ خطب، من عنهم أثر ما يصح لم

  وضع من الشعر هـذا في مـا مـع أكثـر، الجاهلي الشعر من إلينا وصل

 . وانتحال

 

 

 الجاهلية   الخطابة من نموذج

 

  اإليادي ساعدة بن قس خطبة

 الخطيب  عن كلمة

 

 وشاعرها، العرب خطيب بأنه  يوصف إياد، قبيلة من جاهلي، خطيب

  بعد، أما: كالمه في قال من أول إنه ويقال  ، عصره في وحكيمها وحليمها

  على إياد وفد قدم وإذ... . عصا أو سيف على خطبته عنـد اتكـأ من وأول

  كأني: قال. هللا رسول يا مات: قالوا ساعدة؟ ابن قـس فعل ما: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  حالوة عليه بكالم يتكلم وهو أورق، لـه جمل على عكاظ بسوق إليه انظر

: قـال. هللا رسول يا احفظه أنـا: القـوم مـن رجـل فقـال. أحفظه أجدني ما

 أسمعوا: النـاس أيهـا: يقـول سمعتـه قـال يقـول؟ سمعتـه كيـف

  عـشر بجـوالي النبويـة البعثـة قبل األرجح على وفاته وكانت......". وعوا

 .سنوات
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 : النص

  هـو ما  وكل فات، مات ومن مات، عاش من وعوا، اسمعوا الناس، أيها

 محكمات، آيات لعبرا، األرض في وإن لخبرا، السماء في إن آت، آت  

 ذات وسماء داج، وليل تزخر، وبحار تزهر، ونجـوم ونبات، ومطر

 .  أبراج

 تركـوا أم فأقاموا، أرضوا! يرجعون؟ وال يذهبون الناس أرى لي ما

  وأين واألجدة؟ اآلباء  وإبن وعاد؟ ثمود أين إياد، معشر يا فـنـاموا،

 الشداد؟  الفراعنة

 بصائر لنا القرون من        األولين الذاهبين في

 مصادر  لها ليس للموت           مواردا رأيت لما

 واألكابر األصاغر يمضي        نحوها قومي ورأيت

 غابر الباقين ِمن وال      إلى    الماضى يَرجع   ال

 صائر  القوم    صارَ  حيث   لةَ           محا ال أنى  أيقنت  

 

 وبعـض هـذه، خطبتـه إال ساعدة بن قس نثر من القدماء لنا يحفظ لم

  فاسدة معتقدات من الجاهلية في شاع ما ينكر كان أنه ويبدو. أقوالـه

 . موبقة ومنكرات

 ليؤمنـوا هللا قدرة بدالئل يذكرهم  عكاظ، بسوق الناس في خطبته قس ألقى

 مـن بأبيـات ويختمهـا. حي  كل غاية هو الذي، بالموت ويذكرهم بـه،

  وأنه الموت، منهل وردت كيف  الماضية األجيال بمـصير مـذكرا   شـعـره

 .جميعا   والناس هو سيرده
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 :وخصائص سمات

 : يلي بما الخطبة هذه تتميز

 . الخطيب عاشها متنوعة خصبة واسعة خبرة نتاج الخطبة تعد-1

 يـسهل لكـي يـسجعون كـانـوا  ولعلـهـم المتكلـف، غـيـر الجميـل السجع-2

 . األسماع في موسيقي وقع لمواقفهم يكون ولكي خطبهم، حفـظ

 .مترابطة غير ولكنها متوازنة، قصيرة  الجمل-3

 . واألمثال الحكم كثرة-4

 .بالشعر ُمذي لة جاءت-5

 

 

 الثاني المبحث                     

 

 والحكم  األمثال

 وهمـا نثـرا ، أو شـعرا   يتكونان بليغة، قصيرة عبارة والمثل الحكمة من كل

 النثـر في وهمـا السديد، والـرأي الراجح والعقل الصادقة التجربة وليـدا

 طلبا   المثل أو الحكمة إلى الشعراء يعمد وقد الشعر؛ مـن دورانـا أكثـر

 .أخرى  جهة من الكالم وتزيين جهة من للمعنى

 

 المثل 

 ويضرب فيها قيل مناسبة أو قصة  أو حادثة على يعتمد بليغ موجز  قول هو

 .لها المشابهة الحوادث في
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  أناس عن الغالب في  تصدر كثيرة، أمثال الجاهليين إلى نسبت وقد

 يمسها وقل ما بسرعة، األلسنة على وتدور القبائل، عامة مـن مجهـولين

  مكره. "قولهم مثل في والصرف، النحو قواعـد خالفت لو حتى تغيير،

 بـ الرفع حكمه الفاعل فنائـب أخـوك؛ ُمكره والصحيح ،"بطل ال أخاك

  والقياس باريهـا في اليـاء بتسكين" بارْيها  القوس أعط  " وقـولهم الواو،

 .فتحها

  النحو نظام وفق تسير الجاهلية األمثال فإن  أمر، من يكن ومهما   

 ووصاياهم، خطبهم في ترد كانت إذ بالبالغة،  منها طائفة وتتسم العربي،

 أمثال عدة فيرسل الموقف يقف العرب من الرجـل كـان: "الجاحظ يقول

 المرفق من فيها لما إال بـهـا  ليتمثلـوا جميعـا   الناس يكن ولم سائرة،

 ". واالنتفاع

  ولربمـا ، الـسجع مـن اآلتـي التوازن من ضرب إلى األمثال تعمد وقد

 حسن من عليه تشتمل لما البالغة نهاية في فتكون بالتصوير، اهتمـت

 .  الكنايـة وجودة التشبيه

 أعرفها شنشنة» تزود« لم من باألخبار ويأتيك: »األمثال هذه تقرأ إذ فأنت

  مـن كالمستحبر» ولسانه« قلبـه: بأصغريه المرء إنما» أخـزم« مـن

 الجمال اإليقاع بهذا تحس وانسلت«، بـدائها رمـتني" و"  بالنـار الرمضاء

 . الصياغة جمال من اآلتي

  بعـضن أخـذ إذ للهجرة، األول القرن أواسط منذ األمثال دونت وقد

  توالـت ثـم  شـرية، بن وعبيد العبدي  صحار أمثال من فيها يؤلفون النسابين

  كتابا   فيها القاسم عبيد أبو فيؤلف والثالث، الثاني القرنين في األمثـال كـتـب

 كتاب شرح في المقال فصل"  عنوانه البكري عبيـد أبـو بعـده من يشرحه

 ويخلفه" األمثال جمهرة"  كتابـه العسكري هالل أبو ويؤلف ،"األمثال

  الكتب هذه في األمثال رتبت  وقد ،"األمثال مجمع" كتاب صاحب الميداني

  وبـذلك. آخـر حينـا  المعجمي الترتيـب وبحسب حينـا، الموضوعات بحسب

 أن ضيف شوقي ويرى اإلسالمية، باألمثال الجاهلية األمثال اختلطت

  فهـم وقـدمها، جاهليتهـا على  تدل إشارات أوردوا الكتب هـذه أصحاب

 . جاهليين إلى المثل ينسبون وقد تفسره، جاهلية قـصـة المثـل مـع يـسوقون
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 بـن أكثم ومنهم األمثال، وضرب بالحكمة الجاهليين بعض اشتهر وقد

 . ربيعة بن  ولبيد الظرب، بن صـيفي،وعامر

 

 االمثال  من نماذج

  أن وأصله ،(شرا إحسانه على يلقى للمحسن يضرب)  :سنّمار جزاء-1 

  الخورنق، يسمى اللخمي، القيس امرئ بن للنعمان قصرا بنى روميا   بنـاء

 زالـت لـو ،(لبنـة) آجرة موضع أعرف إني: سنمار لـه قـال أتمـه فلمـا

 فقال ال،: فقال غيرك؟ أحد أيعرفها: النعمان لـه فقـال كـلـه، القـصـر لـسقط

  أعلى من فرمي بسنمار، وأمر اليوم، بعـد أحـد يعرفهـا لـن إذن: النعمـان

 .فمات أسفله، إلى القصر

 أن وأصـله ،(فعله سوء في يقع لمن يضرب: )نفخ وفوك أوكتا يداك-2

  القربـة وكانت نهـر، في يسبح بها نزل ثم وربطها قربة نفـخ رجـال

 ( الرباط) الوكـاء ضـعيفة

 (. يخصه بمن يعجب لمن يضرب: ) معجبة بأبيها فتاة كل -3

 (. الدنايا عن يترفع لمن يضرب: )بثدييها تأكل  وال الحرة تجوع-4

 (.والمماطلة  الوعد خلف في يضرب: )عرقوب مواعيد-5

 

 بـادت وقـد األحقاف، في تنزل قبيلته وكانت عاد، لقمان إلى أمثال ونسبت

  قيل  إذ العمر، طول في المثل ضربوا وبه. الجاهلية في باقية منها تبق ولم

  لُبد وكان سنة، ثمانين عاش منها نسر كل وأن نسور سبعة عمر عاش إنه

 ".لُبد في األبد طـال: "ذلك  في قالوه ومما. آخرها

 

 

 

 



 

 - 13 - 

 الحكمة 

  إنسانية وتجربة ساميا ، معنى طياته في  يحمل بليغ موجز قول الحكمة

  بن أكثم حكمائهم ومن الجاهلية، في  بالحكمة العرب اشتهر وقد. عميقة

 . المعمرين من وكالهما العدواني، الظرب بن وعامر التميمي، صيفي

 

 : أكثم لسان على تدور التي الحكم ومن

 .ريثا نهب عجلة •رب

 . محالة ال يعجر •المرء

 . صول من أشد قول •رب

 . دخن على هدنة •

 . الخلي من للشجي ويل•

 

 :أقواله ومن لقومه،  كثيرة ووصايا حكم عامر  إلى وتنسب

 . سواه حاصد لنفسه زارع •رب

 . منه قريبا   يقع  أن أوشك يجده لم وإن وجده، شيئا   طلب •من

 وقيـل. القـصد عـن وجـار الحكم عن فَه   هو إذا بالعصا تقرع أن ابنته •أمر

 .  ذلك في المتلمس وقال. الحلم لذي قرعت العصا إنما: ذلك في

   ليعلمـا إال اإلنـسان ع لـم ومـا    العـصا تقـرع مـا الـيـوم قبل  الحلم لذي

 : يقول إذ شعره، في الرومي ابن ضمنه بيت وهو

 المـتلمس  قبـلـي مـن قالهـا وقـد     العصا تقـرع مـا اليـوم قبل  الحلم لذي

  إلى صـحيحة الجاهليـة إلى تنسب التي واألمثال الحكم فإن حال أية وعلى

  بـن عبيد يد على الهجري األول القرن من دونت ألنها وذلك كبير، حـد

. جيـل بعد جيال   األلسنة وتتداولها بالذاكرة تعلق قصيرة ولكونهـا شـرية،

 . اليوم حتى ومتداوال   معروفا   منهـا  قـدر زال ومـا
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 الثالث المبحث                      

 

   الكهان سجع

. بالمعاني حافلة قصيرة جمل من يتألف المقفى، الكالم من ضرب السجع

 طائفة ظهرت إذ الجاهلي، العصر في وبالكهانة الدينية بالحياة ارتبط وقد

  بما الغد به  يأتي ما وتعرف الغيب، على تطلع  أنها تـزعم النـاس من من

 منه واحد ولكل بالكهان، هؤالء عرف وقد. الجن من توابعها إليها يلقي

ئي يسمى تابع  .الر 

 السمع يسترقون الشياطين، من أتباع للكهنة أن يعتقدون الناس وكان

 بينهمـا، فرق ال إذ بالعرافـة الكهانة اقترنت وقد. الغيب بأخبار ويـأتونهم

 أما المستقبل، في تقع سوف التي باألمور اختصت الكهانـة أن سـوى

 .الماضي في   وقعت التي بـاألمور اختـصـت فقد العرافة

  حـدب كـل مـن إليهـم يؤتى الجاهلية في العرب مقصد الكهان وكان

  قتل أو زوجة كوفاء شؤونهم من كثير في يستشيرونهم وكانوا وصوب،

  نفوذهم امتد فقد إليهم، يوحى أنه يزعمون كانوا وإذ. ناقة نحر أو رجل

 بخاصة، واليمن بعامة العرب جزيرة في وانتشروا القبيلـة، نطـاق خـارج

 .لهم  موطنا   األصنام بيوت واتخذوا

  وأسجعهم العرب أكهن فمن الجاهلية كهان بعض أسماء القدماء ويذكر

ى له يقال الذي وهو حية أبي ابن سلمة  .سلمة ُعز 

  ببقعـاء، واقعـة والصقعاء، والعقاب  والسماء، واألرض: قوله سجعه ومن

  المشهورين كـهـانهم ومـن. والسناء للمجد العشراء بني المجد نفر لقـد

  صور لهما رسمت اللذين الذئبي، ربيعة بن وسطيح الـصعب بـن شيـق

 أما. واحدة ورجل واحدة ويد واحدة عين  له إنسان، شطر كان فشق غريبة؛

 في وجهه وكان عنق له يكن  ولم جمجمتـه سـوى عظـم فيه يكن فلم سطيح

 والكاهنة الخلصة، ذي وكاهنة الشعثاء، الجاهلية كاهنات ومن. صدره

 انذرت أنهـا ذكر التي رئام بني وكاهنة زهير، بنت والزرقاء السعدية،

  والـنجم الشارق  والصباح الغاسق والليل الخافق واللوح: فقالت غارة قومها
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 عصال، أنيابا   ويحرق ختال، ليأدو الوادي شجز إن الوادق، والمزن الطارق

 . معال  عنه تجدون ال تكال، ليندر الطود صـخر وإن

 هـؤالء الـسنة علـى مـصنوعة  األقـوال هـلـم  أغلـب أن في شك وال 

  التـدوين عـصور بين المسافة لبعد بها؛ األخذ يمكن وال والكاهنات، الكهـان

 اللغة، غريب السجع جانب  إلى فيها يشيع أقوال وهي الجاهلي، والعصر

 الداجي والليل كالرياح القوة، مظاهر مـن الكـون في بما األيمان وحلف

 بهذا يقصدون وهم الطير؛ من  وكثير والنجوم والكواكب واألشجار والبحار

 . الناس على سحريا   سلطانا   ألنفسهم يجعلوا أن األسلوب

 حـين قيـل الكهان، وسجع إياكم:  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث أن إلى اإلشارة وتجدر

 ديـة فكانـت وأمه، هو ميتا  فسقط األخرى ضربتها امرأة جنين في قضى

ة الجـنين  رجل فقال. الضاربة عاقلة على المرأة ودية ،(وليدة أو عبد) غـر 

  دمه ومثل فاستهل، صاح  وال أكل، وال شرب ال مـن نـدي كيف: )منهم

 ! االسلية؟ كسجع أسجع: ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول فقـال ،(يطـل

 

  العلة زالت فلما بالجاهلية، العهد لقرب كان التحريم هذا أن الجاحظ وذكر

 . التحريم زال العلة زالـت
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  الرابع المبحث                      

 

 الوصايا 

 على تقوم  نبيلة غاية إلى وتهدف اإلنسانية، التجربة خالصة الوصايا تعد

 الفضائل التزام في والترغيب القويم، الطريق إلى واإلرشاد النصح

  الكريمة باألخالق والتحلي

 أشهرها الجاهلي، العصر وصايا من كثيرا   القدماء كتب لنا حفظت وقد

 ألبي األغاني وكتاب ،(هـ248-) السجستاني حاتم ألبي الوصايا كتـاب

 قسمين إلى الوصايا هـذه  قسمة  ويمكن(. هـ356-) األصفهاني الفرج

 : عـنهم صدرت من إلى بالنظر

 .  لألبناء اآلباء ووصايا والمعمرين، الحكماء وصايا 

  والمعمرين الحكماء وصايا-أ

 فيهـا يقـدمون إذ األجـل، بدنو اإلحساس عنـد والعشيرة األهـل إلى وتوجه

  وأحوالها، الدنيا إلى نظرتهم عن ويعبرون الحياة، في تجاربهم خالصة

  صـيفي، بـن أكثم بها عرفوا  وممن. وسلوكهم وطباعهم البشر في ورأيهم

 . األودي واألفـوه سـاعدة، بـن وقـس

 إلى وجههـا الـتي صـيـفي بـن أكـثـم وصية المكتوبة الوصايا ومن  

  أوصيكم: فيقـول عـدة، بأمور فيها ينصحهم -مشهورة  وهـي – طيـيء

  غرر، نكاحها فإن الحمقاء، ونكاح وإياكم الـرحم، وصـلة هللا، بتقـوى

  وال العرب، حصون فإنها فأكرموهـا، بالخيـل وعليكم ضياع، وولدها

  الدم، ورقوء الكريمة، ثـمن فيهـا فإن حقها، غير في اإلبل رقاب تضعوا

  عـدم ال العقل عدم والعدم..... الصغير ويغذى الكبير، يتحف  وبألبانها

  طابـت بالقـسم رضـي ومن معتبته، طالت الدهر عتب ومن......المال

 ".ألهوى الرأي وآفة معيـشته،
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 لألبناء  اآلباء وصايا-ب

  قبيل توجه ما وكثيرا   تجاربهم، خالصة يتضمن تربويا   توجيها   وتعد

  البنه احتضر، لما العدواني، اإلصبع ذي وصية أشهرها ومن. الموت

 :أُسيد

 وإني العيش، سئم حتى  وعاش حي، وهو فني قد أباك ،إن بني أي»

  ألـن: عـني فاحفظ بلغتـه، ما قومك في وبلغت حفظته، إن بما موصيك

  لهم وجهك وابسط يرفعوك، لهم وتواضع يحبـوك، لقومـك جانبـك

  تكرم كما صغارهم وأكرم يسودوك، بشيء عليهم تستأثر وال يطيعوك،

  بمالك، واسمح صـغارهم،  مودتـك على ويكبر كبارهم،  يكرمك كبارهم

 ضيفك، وأكـرم بك، استعان من وأعن  جارك، وأعزز حريمك، واحم

  وجهـك وصـن يعـدوك ال آجال   لك فإن الصريخ، في النهضة إلى وأسرع

 : سؤددك يتم فبذلك أحد، مـسألة عـن

 جميل   سيرا به فسر       ملكت  ماال إن أأسيد

 سبيل  إخائهم إلى     استطعت إن  الكرام آخ

 الثميل  السمّ   به شربوا     وإن بكأسهم واشرب

 ذلوال جمل إلخائهــم       تكن وال اللئام أهن

: قولـه وهـي الوصايا أصحاب عليها دأب تقليدية بعبارة تبدا الشك وهي 

  العيش، سلم حتى وعاش حي،  وهو فني قد أباك إن: بقوله أتبعها ثم بني أي

  وقـد الموصـي حال تصور صافية، وجدانية فيها تبرز عبـارة وهـي

 التي والصفات القيم حول تدور وصايا بجملة أردفها ثم الشيخوخه، أدركتـه

  تلك وتؤكد توضح الشعر من أبيات ببـضعة ختمهـا ثـم. الغـرب بهـا يعتـز

  في الشعر يحدثه الذي الجميـل األثـر يـدرك الموصـي أن وتبين المعاني،

 .النفوس

  أودعتهـا التي الحارث بنت  أمامة وصية التربوية العرب وصايا ومن

 زوجها إلى زفتها حين إياس أم  ابنتها بها وودعت الحياة، في تجاربهـا

 تركـت لو الوصية إن! بُنية أي: "تقول إذ كندة، ملك عمرو بن الحارث

 ومعونة للغافل، تذكرة ولكنهـا منـك، ذلـك تركـت أدب في لـفـضـل

  العش وخلفت خرجـت، منـه الـذي الجـو فارقـت إنـك! بنيـة أي....للعاقل
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 بملكـه  فأصـبح تألفيـه، لم وقـرين  تعرفيه، لم وكر إلى درجت، فيه الذي

 احملي!  بنية  يا وشيكا ، عبدا   لك يكن أمة له فكوني ومليكا ، رقيبا   عليك إياك

 والمعاشرة بالقناعة، له الصحبة: وذكرا   ذخرا   لك تكن خصال عشر عني

 فال أنفه، لموضع والتفقد عينيه، لموقع والتعاهد والطاعـة، السمع بحسن

  لوقت والتعهد ريح، طيب  إال منك يـشتم وال قبيح، علـى منك عيناه تقع

 حتى منه، ذلك إلى تصلي لـن أنـك واعلمـي منامـه، عنـد والهـدوء طعامه،

  وكرهت، أحببـت فيمـا رضاك، على ورضاه هواك، على هواه تؤثري

   برحمته ويصنع لك، يخير وهللا

  إلى الحـارت« بـن أقامـة»  هـي أم  مـن تـصـدر اجتماعية، وصية فهذه

 :  أجزاء ثلثة  من بنيويا وتتألف إياس«، أم» ابنتهـا

 الذي النداء بأسلوب  ابنتها فيها تخاطب بجملة تبدأ:  استهللية مقدمة-1

  بها ينادي التي أي«»  النداء أداة استعملت فقد لها، محبتها على يدل

 مكانة على تدل عبارة ضمنتها ثم. للتحبب مصغرا المنادى وجاء القريب،

   األم عند الوصية هذه

  مـن ويتألف الوصـية، موضـوع هنـا بـه والمقصود: الجسم /العرض-2

 الزوجية العالقة حول تدور خصال، بعشر توصيها إذ العناصر، مـن عـدد

 يحمـل الـذي الـرزين، الهـادئ وأسـلوبها اإلنساني ببعـدها  المثاليـة،

  المتوازنة الموجزة العبارات  واستعملت. إنـسانية تجربـة خالصـة

 .والنداء والنهي كاألمر إنـشائية جـمـل مـن المكونـة المسجوعة،

  تؤكد قليال، أكثر أو واحدة جملة من تتألف التي الخاتمة،  هناك وأخيرا  -3

 في شك وال. الزوجية حياتها في بالتوفيق لها وتدعو الوصية، أهميـة فيها

  إلى وتوجيه تهذيب ففيها ابنتها إلى األم محبة من تنبع» الوصية هـذه أن

اح، وذكائها األم فطنة فيها نلمح الخير،   وخصوبة المالحظة ودقة اللم 

 الخيال«

  مـن فيها بما الجاهلية، المرأة لسان على منحولة الوصية هذه أن والواقع 

 .مسجوعة وعبارات لفظي،  وتأنق حضاري، وبعد منطقي، تسلسل

 

 الطالب /علي حسين علي 



                

 المحتويات                       

 

   االدب مفهوم/   األولى المحاضرة •

 االدب  تاريخ /   الثانية المحاضرة •

 الجاهلية  مفهوم/   الثالثة  الحاضرة  •

 الجاهلي  الشعر  مصادر •

 الجاهلي الشعر فنون •

   الجاهلية القصيدة بنية •

 القيس امرؤ  معلقة •

 العبد  بن طرفة معلقة •

 سلمى  أبي بن زهير   معلقة •

 كلثوم   بن عمرو معلقة •

 شداد  بن  عنترة معلقة •

   االنتحال قضية •

 الجاهلية  في الصعاليك الشعراء  •

 المية العرب للشنفري   •

 النثر الجاهلي   •
 

 علي حسين علي  
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