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  مةدــــــاملق



 
  أ

  :المقدمة

منذ العصر یزخر األدب العربي القدیم بثراء نصوصه األدبیة المتنوعة والكثیرة،        

صدر اإلسالم، األموي، العباسي واألندلسي، وصوال لعصر : الجاهلي، مرورا بعصور

سداسي  خالل سداسیین، لطلبة السنة األولى لیسانس وُیدَّرس األدب العربي القدیم اإلنحطاط،

باإلجتهاد في تقدیم القدیم ملزما  النص األدبيوكان أستاذ مادة خاص بالشعر واآلخر للنثر، 

إذ أن سداسي واحد لكل من الشعر  ؛برنامج الاألنسب والمفید للطالب خالل كل موضوع من 

  .والنثر في مختلف العصور لیس بالوقت الكافي لتقدیم مضمون البرنامج بكلیاته وتفاصیله

ت في فهم نصوص الشعر العربي وعادة ما یواجه طلبة السنة األولى لیسانس صعوبا      

زارة مادتها وصعوبة وتحلیلها للكشف عن دالالتها، نظرا لغ ،فهما یسمح لهم بقراءتها القدیم

العربي القدیم بعض مفرداتها، لذا نحاول من خالل هذه الدروس المفصلة الخاصة بالشعر 

قصد القدیم،  الشعر العربيعلى مدار عصوره المختلفة، توضیح مختلف محاور برنامج مادة 

  .ضیحها حتى یتمكن الطالب من تحصیلها وفهمهاو تبسیطها وت

خاصة ببدایات الشعر  رات الثالث األولى قضایا ومحاوروتناولت في المحاض        

العربي القدیم ؛ بدًء بتحدید الظروف التاریخیة والجغرافیة التي أدت إلى ظهور الشعر العربي 

منذ العصر الجاهلي، مرورا بشعر المعلقات وشعر الصعالیك، وصوال إلى الحدیث عن 

من خالل شعر الفتوحات والمراثي النبویة، ثم اإلنتقال  ص الشعر في صدر اإلسالم،خصائ

ل إطالع الشعر في العصر األموي، من خال خصائص بالتدریج وفق العصور األدبیة إلى

محاور أخرى مثل شعر ب ، مروراالطلبة على شعر النقائض، والشعر العذري والشعر العمري

یتضمن مشرق والمغرب، والذي الزهد و التصوف، وشعر الحماسة، والشعر السیاسي في ال

الذي ظهر في  الزائلة أیضا الحدیث عن شعر السجون وشعر رثاء المدن والممالك

ثم تم االنتقال إلى الشعر الفلسفي وشعر الحكمة، من خالل تناول نصوص شعریة  األندلس،

 ثم تناوللشعراء من العصر العباسي؛ كأبي تمام والمتنبي وأبي العالء المعري وغیرهم، 



 
  ب

: وهما خصائص الشعر األندلسي من خالل ظاهرتین شعریتین اشتهر بهما الشعر األندلسي

الموشحات واألزجال، ثم االنتقال إلى التفصیل في الشعر األندلسي من خالل موضوعات 

ومضامین الشعر األندلسي في مختلف األغراض الشعریة، وختاما كان التعریج إلى أغراض 

  . لمتعددة، وتقدیم نماذج شعریة ا الشعر الجزائري القدیم

وقد تم اإلعتماد على مجموعة من أمهات الكتب القیمة التي تناولت األدب القدیم        

، باإلضافة إلى مجموعة من المراجع القدیمة والحدیثة، خاصة عامة والشعر العربي القدیم

وخصوصا المصادر القدیمة التي تعد كتبا أساسیة  حتى یتمكن الطلبة من االستفادة منها،

، األصلیة لهاالطلبة على المعلومات من المصادر طالع ، وإ لدراسة األدب القدیم شعره ونثره

  .ومختلف الدراسات القدیمة والحدیثة التي تناولت الشعر العربي القدیم بالدراسة والتحلیل

حاضرات المتعلقة بمادة الشعر العربي ملا هذه وختاما أرجو أن یستفید الطلبة من      

  .القدیم، وتعینهم في تحصیل محاورها

 

 

                                                                                         

  راضیة لرقم . د

         



 

  احملاضرات



 
5 

  م تاریخیا وجغرافیاــي القدیـــالشعر العرب:  المحاضرة األولى

  

وفضائلهم، ویمثل نمط حیاتهم ي دیوان العرب الذي یضم مآثرهم یمثل الشعر العرب      

هامة في المجتمع العربي؛ حیث كان  ، كما كان الشاعر یتبوأ مكانة، وسجل مفاخرهموبیئتهم

  .والخصومات لسان حال القبیلة، والناطق باسمها في المحافل

 : مفهوم العرب -1

سكان المنطقة الواسعة الذین أعطوها اسمهم فصارت تعرف ببالد  « بالعربیقصد        

وأصل اشتقاق  ،2، وتشمل هذه المنطقة كال من الجزیرة العربیة، العراق وبالد الشام» 1العرب

  .3 »؛  بمعنى التََّبدِّي واألعرابیة"َع َربَ "مادة  «من لفظة العرب 

تتّبع المستشرقون وعلماء التوراة المحدثون، تاریخ هذه اللفظة ومدلولها في  «وقد         

فیه كلمة عرب هو نص أشوري یرجع اللغات السامیة القدیمة، ووجدوا أن أقدم نص وردت 

والعرب حسب ظروف حیاتهم ینقسمون إلى أهل بدو وأهل . 4 » )م.ق 853(إلى عام 

وقد أطلق ، 5أما الحضر، فهم الذین یقطنون بالمدن فالبدو هم الذین یقطنون بالبادیة، حضر؛

فإذا أرادو هذا ".األعراب"على سكان الخیام المتنقلین في البوادي وهو لفظ  یدللفظا  «العرب 

وٕاذا أرادوا سكنة الخیام " العرب"الجیل مطلقا سواء كان حضریا أو بدویا أطلقوا علیه اسم 

   6     »فكل أعرابي عربي وال عك " األعراب"المتنقلین خاصة أطلقوا علیهم اسم 

                              

   .25 ص ،1993، )2(جامعة بغداد، ط ،محمد سهیل طقیوش، تاریخ العرب قبل اإلسالم 1 
  .25 المرجع نفسه، هامش صفحة   2
  .25، ص2009، )1(لبنان، ط –، دار النفائس، بیروت )1(جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، الجزء  3
  .26محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل اإلسالم ، ص 4
  .37، ص1992، )1(یروت، طمحمد عبد المنعم خفاجي،  الحیاة  األدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، ب  5

  
6
  .35، صالمرجع نفسه 
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  : 1 العرب أقسام-2

 .وهم الذین هلكوا، وأفلت أخبارهم قبل اإلسالم: البائدةالعرب -أ 

، وهذا العرب الذین عاشوا بعد ظهور اإلسالم المنتمون إلى وهم :العرب الباقیة- ب

 :القسم بدوره ینقسم إلى قسمین، هما 

ویمثلون عرب الیمن الذین استوطنوا بالیمن،  :)القحطانیون(العرب العاربة  -

، الذي ینتمي "یعرب بن قحطان"ویعرفون أیضا بعرب الجنوب، وینسبون إلى 

 3َیْر، ولغتهم الِحْمَیِرَیة، ونسله ِحمْ  2إلى ساللة سام بن نوح

ویمثلون عرب الشمال الذین سكنوا الحجاز،  ):العدنانیون(العرب المستعربة  -

 .4من ساللة إسماعیل بن إبراهیم ،وهو"بن عدنانمعد "وینسبون إلى 

 : بالد العرب -3 

  :   شبه الجزیرة العربیة - 3-1         

الجنوب الغربي آلسیا، وقد سماها  «  تشغل التي عاش العرب في شبه الجزیرة العربیة     

أهلها جزیرة ألن الماء یدور بها من ثالث جهات في جنوبیها وغربیها وشرقیها، فهي شبه 

قسمها علماء جغرافیا وقد ، 5 »جزیرة ، ولیس في األرض شبه جزیرة تضاهیها في المساحة

صخریة أو الحجریة العربیة الصحراویة والعربیة ال: " الیونان والرومان إلى ثالثة أقسام

یطلقونها على البادیة الشمالیة التي " ؛ فأما العربیة الصحراویة فهم6 " والعربیة السعیدة

وكانت تقع في شمالیها مملكة تدمر . لشام غربا وتمتد شرقا إلى العراق والحیرةتصاقب بالد ا

                              

  .44ص دط، دت، محمد مبروك نافع، عصر ما قبل اإلسالم، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة ،   1

2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  

3
  .72ص  1986، )1(دار الجیل، بیروت، ط حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ األدب العربي، 

  44محمد مبروك نافع، عصر ما قبل اإلسالم، ص   4
  .17،  ص ) 13(دار المعارف، القاهرة، ط العصر الجاهلي ، شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي،  5
  .17المرجع نفسه، ص   6
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شبه  « تطلق علىفي حین كانت العربیة الصخریة ، 1" التي حكمتها أسرة الّزباء المشهورة

 . 2 »والمرتفعات الجبلیة المتصلة بها في شمالي الحجاز وجنوبي البحر المیتسیناء جزیرة 

ط الجزیرة وجنوبها، أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمین تشمل وس« أما العربیة السعیدة فهي

   .3» األول والثاني

المیاه من جهات ثالث؛ من ، تحیط بها لجزیرة العربیة هي جزیرة مستطیلةوشبه ا      

خلیج عدن والمحیط : ، ومن الجنوبالخلیج العربي: البحر األحمر، ومن الشرق: الغرب 

تشمل الجزیرة وبالد المنطقة الصحراویة التي  فتتمثل في، بینما الحدود الشمالیة لها، الهندي

 .4الشام وفلسطین

الحیاة اإلجتماعیة   بیئتها الجغرافیةأثر  ون شبه الجزیرة العربیة، باعتبارالجغرافی وقد قسم     

  :5خمسة مناطق هيإلى  واإلقتصادیة والسیاسیة

 :الحجاز-أ

من أشهرها وادي  كثیرة، و ودیان وخصبة، وبها میاه وهي عبارة عن أرض جبلیة       

األماكن البركانیة، واآلبار والعیون، بصفة  ، وتكثر بهاالقرى الواقع بین العالء والمدینة

وقد سكنت الحجاز  مدینة الحجر،و یثرب، مدائن صالح : والمدن؛ مثل  خاصة في القرى

وجهینة، وتعد مكة من أهم مدن الحجاز، والتي تحتل  عذرة : عربیة منهاالقبائل بعضا من ال

  .مركزا خاصا على الصعید الدیني والتجاري

 

                              

  . المرجع السابق، الصفحة نفسها  1
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
  .18المرجع نفسه، ص  3
  .24 ، ص1992، )1(جي،  الحیاة  األدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، طمحمد عبد المنعم خفا   4
  .17 -15، ص ص  1992، )1(یحي الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه،مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  5
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 :تهامة -ب

، كما أنها الغور: وتسمى أیضامطلة على البحر األحمر، المنطقة الساحلیة ال وهي

  .مرتفعة الحرارة عبارة عن أرض رملیة

 : الیمن -ج

ولذلك كان حضر موت، مهرة، الشحر، ظفار وعمان، : تضم الیمن مدنا كثیرة منها        

  .ضي الخصبةوبها الكثیر من األودیة والسهول واألراكل الجنوب  یدعى الیمن، 

 :العروض -د

 والبحرینالیمامة : وتشمل  فیها عیون كثیرة، ساحلیة وهي عبارة عن صحاري وسهول       

  .وما واالها وكذلك قطر والكویت

  :نجد -هــ

من وادي الرمة، وما حاذى الحجاز، وهي تقع في وسط الجزیرة، ونجد  كل تشمل       

 .ما كان منها في جوار العراق العالیة هي تهامة من نجد، أما نجد السافلة، فهي

 ، والفاصل بینهما وبین نجد النفودوتمتد نجد من الشمال على بادیة الشام وبادیة العراق      

فتفصل صحراء النفود بین نجد والبحرین التي تسمى  ،الواسعة، بینما من الجهة الشرقیة

 .الدهنا

  : بالد المغرب وٕافریقیة  -3-2

م على  681/ ه62في عهد یزید بن معاویة سنة   «المغرب من قبل العرب تم فتح      

من بلد إلى  ید عقبة بن نافع، ففتحت طنجة أوال، ثم سارت الجیوش العربیة في بالد البربر

ولما توفي . بلد حتى بلغت المحیط األطلنطي، فانتشر اإلسالم في جمیع األصقاع المغربیة
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بن عبد  ُعقبة بن نافع انتشرت الفوضى في البالد، وعّمت الفتن، إلى أن كان عهد الولید

 .1 »ه والیا على افریقیة87الملك، فقدم موسى بن نصیر سنة 

  :بالد األندلس  3-3       

 م، قصد فتحها؛ حیث710قام العرب بالهجوم على شبه الجزیرة اإلیبیریة سنة          

وتعاقب على حكم ، )األندلس(سمي بـ على قسم كبیر منها استطاع طارق بن زیاد االستیالء 

  .2بنو األحمرویون، ملوك الطوائف، المرابطون و األندلس األم

تفصلها في الجنوب الغربي من القارة األوروبیة، ) شبه الجزیرة اإلیبیریة(تقع األندلس         

حدود للقارة ومن الجنوب یفصلها جبال الُبْرت عن جنوب فرنسا، من الناحیة الشمالیة، 

من الشرق  ،كم 37 -13، وعن افریقیة یفصلها مضیق جبل طارق الذي عرضه  األوروبیة

   .3إلى الغرب

  : الشعر العربي القدیم عبر عصوره األدبیة تقسیم -4

  ): ما قبل اإلسالم(الجاهلي  العصر 4-1

ن سنة قبل بعثة یمتد مئة وخمسی أن العصر الجاهلي اتفق أغلب الباحثین على      

فإذا استظهرنا  «:استنادا إلى تحدید الجاحظ الذي یقول ؛الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم

خمسین ومائة عام، وٕاذا استظهرنا بغایة  –إلى أن جاء اهللا باإلسالم  -وجدنا له الشعر

 4    »عام االستظهار فمائتي

                              

  .993، ص  1986، )1(لبنان،، ط –حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ األدب العربي، األدب القدیم، دار الجیل، بیروت   1
  .891المرجع نفسه، ص   2
، دار القلم، دمشق )م 1492 – 711 -هـ  897 -92(عبد الرحمن علي الحجي، التاریخ األندلسي ، من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة   3

  .36، 35،  ص ص  1981، )2(بیروت، ط –
، )2(،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط)1(عبد السالم محمد هارون، الجزء : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، الحیوان، تحقیق وشرح   4

  .74،  ص 1965
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مرآة الحیاة العربیة، والصورة الصادقة لعادات العرب  «ولقد كان الشعر الجاهلي      

وتقالیدهم ومثلهم، فیه من القیم الفنیة والصور الجمیلة الرائعة والمعاني الدقیقة الموحیة ما 

  .1 »یجعله یعد بحق ذروة الشعر العربي

وقد كان الشعراء ینشدون شعرهم في األسواق، وقد تنوعت األغراض الشعریة في هذا       

، وقد اتسم البناء الفني 2) حكمةهجاء،فخر، وصف،  ، فخر، رثاء ،، حماسة غزل(العصر

للقصیدة الجاهلیة بتقالید ترسخت عند الشعراء الجاهلیین؛ من بینها المطلع، المقدمة 

  .الغرض ، وخاتمة القصیدة بأنواعها، وصف الراحلة، 

  :صدر اإلسالم عصر - 4-2

 ، وینتهيم 610سنة  )بظهور اإلسالم (اهللا علیه وسلم،ببعثة الرسول صلى ویبدأ      

    .ه41بانتهاء عصر الخلفاء الراشدین، وقیام دولة بني أمیة عام 

وتحتوي كتب األدب والتاریخ العدید من األشعار التي نظمها الشعراء في صدر اإلسالم،     

وهي أشعار واكبت أحداث العصر، وخصوصا ما كان متصال بأحداث دعوة الرسول صلى 

  .3لنشر اإلسالماهللا علیه وسلم 

زعم غیر « ولیس صحیحا أن الشعر العربي في هذا العصر قد ضعف؛ فذلك       

بل هو زعم یسرف في تجاوز الحق، فقد أتم اهللا على هؤالء الشعراء نعمة اإلسالم، صائب، 

. وانتظم كثیرون منهم في صفوف المجاهدین في سبیل اهللا داخل الجزیرة العربیة وفي الفتوح

                              

  .121خصائصه و فنونه، ص –یحي الجبوري،الشعر الجاهلي   1
  .416 -279المرجع نفسه، ص ص   2
  .42، دت ، ص )7(إلسالمي، دار المعارف، مصر، طشوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر ا  3
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 وهم في ذلك كله یستلهمون اإلسالم، ویعیشون له، ویعیشون به، یریدون أن ینشروا نوره في

  .1 »أطباق األرض

 كما ساهم اإلسالم في تهذیب الشعر، ومعانیه في كثیر من األغراض كالغزل والهجاء،    

  . 2كشعر الدعوة اإلسالمیة، وشعر الفتوحات؛ جدیدة أغراضباإلضافة إلى ظهور 

  :األمويالعصر  -4-3

ه إلى غایة انتزاع العباسیین الخالفة 41یمتد العصر األموي مند خالفة معاویة سنة       

نتیجة الصراع  ؛الشعر السیاسي في هذه العصر رظه وقد. 3ه132بني أمیة سنة من 

 هءاكل حزب شعر فكان ل ؛ حول الخالفة السیاسي الذي نشب بین مختلف األحزاب السیاسیة

نوعین من الغزل؛ أحدهما یتمثل في الغزل العذري، أما اآلخر كما برز ، 4الذین یدافعون عنه

  .5یسمى الحضري اإلباحيفهو الغزل الصریح أو ما 

  :العباسي العصر -4-4

یبدأ العصر العباسي منذ سقوط الدولة األمویة في ید بني العباس، وبسط نفوذهم       

الشعر في  ازدهر، وقد 6ه 656سقوطها في ید التتار سنة ، إلى غایة ه132علیها سنة 

المتطورة، وبالثقافات األجنبیة  الحضاریة مضامینه بنمط الحیاة وتأثرت؛ هذا العصر

 لكن، احتفظ الشعر العباسي باألغراض والمضامین القدیمةوقد ، وخاصة الفارسیةالمختلفة،

آثار حضاریة وثقافیة كثیرة، ولكنها ال تحدث تعدیال في  «انعكست على موضوعاته 

 جوهرها، فجوهرها ثابت، إنما تحدث بعض إضافات تكثر وتقل حسب ملكات الشعراء

                              

  . 5المرجع السابق، ص   1
  .385حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ األدب العربي، األدب القدیم، ص    2
  .41، ص 2001، )1(عبد العزیز عتیق، األدب اإلسالمي واألموي، دار النهضة، لبنان، ط   3
  .310العربي، األدب القدیم، ص حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ األدب 4
  .444  - 441المرجع نفسه، ص ص   5
 .30، دت، ص )12(شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر العباسي األول، دار المعارف، القاهرة، ط 6
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وحسب ماكانوا یتغذون به من الثقافات وما كان یداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة 

 الشعر العربي، وبرزت تقالید  ثورة على بعض ظهرت لكن بالمقابل، 1  »الجدیدة

، شعر الزهد والتصوف، وشعر 3الشعر التعلیمي ،2شعر التهاني :موضوعات جدیدة مثل

 .وغیرها، 4اللهو والمجون

  :األندلسي-4-5

وشعر  ،5شعر الموشحات واألزجال ظهوروشهدت هذه الفترة ه، 897سنة یمتد من      

، معبرین غرض الغزل؛ إذ مزج الشعراء بین سحر طبیعة األندلس الخالب، وبین الطبیعة

  .6عن عواطفهم

ظهور بعض بوادره في في هذا العصر فن رثاء الدول بشكل واسع؛ رغم  تطوركما     

المعتمد بن : ومن أهم الشعراء الذین رثوا األندلس ، 7منذ العصر الجاهليالعصور السابقة، 

   .8 عباد، وابن اللبانة

 : )العثماني -الماغولي: (العصور الوسطى-4-6

: قسمین « تاریخیا وسیاسیا إلى )عصور اإلنحطاط(تنقسم فترة العصور الوسطى      

الذي یبدأ بسقوط بغداد في حوزة ) ه922 -656/ م1516 - 1258(أولهما الطور المغولي 

                              

  .203،ص) 12(شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاهرة، ط  1
  .228ه، ص المرجع نفس  2
  .246المرجع نفسه، ص   3
  .666حنا الفاخوري،  الجامع في تاریخ األدب العربي، األدب القدیم، ص  4
  . 171- 146، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ص ص) 8(األندلس، الجزء  –شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات   5
  .293المرجع نفسه، ص   6
  .338المرجع نفسه، ص   7
  .339المرجع نفسه، ص   8
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 -1516(هوالكو، وینتهي باستیالء سلیم الفاتح على الشام ومصر، وثانیهما الطور العثماني 

  .1 »الذي ینتهي بحملة نابلیون على مصر) ه1213 -922/ م1798

بّدد المغول نفائس المصّنفات،   «باإلنحطاط؛وقد اتسم األدب عامة في هذه الفترة        

ونجت مصر من . ، وشّردوا رجال العلم، في البالد التي استحوذوا علیهاوأحرقوا المكاتب

فكان هذان البلدان أرقى البالد العربیة  .شرهم، كما أن الشام عادت فدخلت في حكم الممالیك

وأكثر مجاراة للرعّیة في نزعاتها الدینیة أدبا، ألن سالطینها كانوا ألّین من المغول جانبا 

فغّصت القاهرة واالسكندریة وأسیوط والفیوم ودمشق وحلب وحمص وحماه . واللغویة

بالمكتبات والمساجد والمدارس، ونزح إلیها العلماء، ونشطت فیها الحركة األدبیة ولكن ضمن 

بي إلى أسفل الدركات لشیوع ولما جاء العهد العثماني انحط األدب العر  .نطاق التقلید غالبا

التركّیة في المخاطبات والمراسیم والدواوین، وتسّلط الخمول على العقول، والتقلید على 

 .2  »المعاني، والصناعة المقیتة على األسالیب

الشعر العربي القدیم، وتحدید إطاره التاریخي  عصور على الوجیزة وبعد هذه اإلطاللة      

 .التالیةضامین وخصائص متونه الشعریة خالل المحاضرات سنفصل في موالجغرافي 

 

 

 

 

  

                              

 .24حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ األدب العربي، األدب القدیم، ص   1
  .26المرجع نفسه، ص   2
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 ها وأسالیبهاـــــــلقات مضامینـــــــالمع: المحاضرة الثانیة

  

والرقي الفني  وتعكس التمیز قمة اإلبداع الشعري في العصر الجاهلي، المعلقات تمثل      

  . عر الجاهليالذي وصل إلیه الش

  :تعریف المعلقات -1

وها لفحول الشعراء مّیزها العرب قدیما، وخصّ  الطوال مجموعة من القصائد تعد المعلقات     

  .والمحدثین فل بها النقاد القدماء، وقد حباهتمامهم

  :سبب تسمیتها بالمعلقات2- 

لباحثون حول حقیقة تسمیتها بهذا وقد اختلف ااشتهرت هذه القصائد باسم المعلقات،     

  : ، وانقسموا إلى اتجاهینإلسما

 :األول االتجاه  -1-2

ومن على الكعبة،  أن نصوص هذه القصائد الطوال قد تم تعلیقها االتجاهأكد هذا       

ابن عبد ربه في العقد الفرید، ابن خلدون في المقدمة، والبغدادي في  االتجاهأنصار هذا 

 ،)1في بلوغ األرب، ج األلوسي( ، وآخرون یرون أنها علقت في سوق عكاظ1خزانة األدب

  .2)االسكندري( الخیمةأو في الرواق أو 

  

  

                              

  272محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة األدبیة في العصر الجاهلي، ص   1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
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  :الثاني االتجاه -2-2

أبو جعفر  ؛ ومن أنصار هذا الرأيهذه القصائدمسألة تعلیق  االتجاهنفى هذا        

، وبعض الباحثین ونقل عنه أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن األنباري، النحاس

باإلضافة  أكد هذا الموقف كل من مصطفى صادق الرافعي وأحمد الحوفي،و المعاصرین، 

    .1األلماني نیكلسون االنجلیزي، وهنجستنیرج: إلى المستشرقین؛ أمثال

    :أسماء أخرى للمعلقات -3

  : أسماء أخرى عرفت بها منذ القدم منهاعلى هذه القصائد  بعض الباحثین وقد أطلق      

 : السموط - 1 -3 

والمقصود بهذا اإلسم القالئد؛ فالقصیدة التي تم اختیارها وتفضیلها على بقیة شعر     

القصائد على لسان  تلكعلى أطلق هذا االسم  وقد ،2، وشعر غیره تسمى سمطالشاعر

سمتها  طوال ، على سبعة قصائدفي جمهرة أشعار العرب بن عبد اهللا بن محمد المفضل

  .3العرب بالسموط

  

  

  

  

                              

  .183، 182یحي الجبوري ، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص ص   1
المعلقات، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، جامعة حلب، كلیة اآلداب والعلوم  –محمد صبري األشتر،العصر الجاهلي، األدب والنصوص   2

  .12، ص 1995- 1994اإلنسانیة، 
علي محمد البجادي ، : أشعار العرب في الجاهلیة واإلسالم،  حققه وضبطه  وزاد في شرحه أبو زید محمد بن ابي الخطاب القرشي، جمهرة   3

  98نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، دط، دت، ص 
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  :المذهبات -3-2

د؛ حیث قال أنها كتبت بماء إلى هذا االسم ابن عبد ربه في كتابه العقد الفریوقد أشار      

مذهبة امرئ القیس، ومذهبة زهیر بن أبي سلمى، : ، وعلقت بین أستار الكعبة، فیقال الذهب

  .1وذكر ابن عبد ربه أن المذهبات سبع، وتسمى أیضا المعلقات

  :الجاهلیات السبع الطوال- 3-3

 .2المعلقاتعلى شرحه لقصائد  السبع الطوال الجاهلیاتاألنباري اسم أطلق   

  : المعلقات العشر – السبع المعلقات 3-4

محددا عددها  ، 3"السبع المعلقاتشرح ":  جعل الزوزني عنوان شرحه لقصائد المعلقات     

المعلقات العشر : "للمعلقات بـــعنون أحمد بن األمین الشنقیطي شرحه بسبعة قصائد، بینما 

  .، وأضاف ثالثة قصائد على قصائد الزوزني4"وأخبار قائلیها

  :القصائد العشر -3-5

، وجعل عددها عشرة شرحه للمعلقات اسم القصائد العشر على التبریزي أطلق       

  . 5قصائد

  

  

                              

، )1(لبنان، ط –، دار الكتب العلمیة، بیروت )5(عبد المجید الترحیني، الجزء : أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفرید، تحقیق   1

  .269، ص 1983
  .                      ، دت )5(عبد السالم محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط: ابن األنباري ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، تحقیق وتعلیق   2

   .أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار صادر، بیروت، دط، دت 3
  .1993، )3(بن األمین الشنقیطي، المعلقات العشر وأخبار قائلیها، مكتبة الخانجي، القاهرة، طأحمد   4
أبو زكریاء یحي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى  الشیباني المعروف  بالخطیب التبریزي، شرح القصائد العشر، حقق أصوله   5

  .الحمید، مكتبة محمد علي صبیح وأوالده بمیدان األزهر، مصر، دط، دت محمد محي الدین عبد: وضبط غرائبه وعّلق حواشیه 
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  : عدد قصائد المعلقات -4

  ،وحتى الشّراح حول ضبط وتحدید عدد قصائد المعلقات اختلف الدارسون والرواة    

  : منهاآراءهم، فتباینت 

  : المعلقات السبع -4-1

  أبي زید القرشيو  ،للمعلقات مافي شرحه 1واألنباري أثبت هذا العدد كل من الزوزني      

العقد "في كتابه  د هذا العدد أیضا ابن عبد ربه، ومن أیّ 2"جمهرة أشعار العرب"في كتابه  

 .3 "الفرید

    :التسع المعلقات -4-2 

  .4أكد هذا العدد النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد    

  :المعلقات العشر -4-3

في شرحه للمعلقات، وكذلك أحمد بن األمین  5أثبت هذا العدد للمعلقات التبریزي    

  .6الشنقیطي

  

  

                              

أبو بكر محمد بن القاسم األنباري، شرح القصائد السبع الطوال :  أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع وكذلك :ینظر  1

  .الجاهلیات
  .80أبو زید القرشي،  جمهرة أشعار العرب،  ص  2
  .256، ص)5(ابن عبد ربه، العقد الفرید، الجزء   3
أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، شرح القصائد التسع المشهورات، تحقیق أحمد خطاب، القسم األول والثاني، دار الحریة للطباعة مطبعة  4

  .1973الحكومة، بغداد، دط، 
  .شیباني المعروف  بالخطیب التبریزي، شرح القصائد العشرأبو زكریاء یحي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى  ال  5
  .أحمد بن األمین الشنقیطي، المعلقات العشر وأخبار قائلیها 6
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  : أصحاب المعلقات -5

حاولوا  والنقاد القدماء قات إّال أن بعض الباحثینالمعلرغم االختالف حول عدد قصائد       

امرؤ القیس، : ؛ فقد اتفقوا على أن المعلقات سبع، وأصحابها هم إثبات نسبتها إلى أصحابها

 ،زهیر بن أبي سلمى، طرفة بن العبد، لبید بن ربیعة، عمرو بن كلثوم، الحارث بن حلزة

األعشى،  النابغة الذبیاني، أضاف كال منحین نجد أن التبریزي  في ،1وعنترة بن شداد

  .2عبید بن األبرص، فبلغ عدد المعلقات  في شرحه لها عشر معلقاتو 

  :مطالع المعلقات -6

 شرح التبریزيبناء على تحدید أصحاب المعلقات؛ فإن مطالع قصائدهم مثبتة في    

  :3كالتالي

  )بیت 82:عدد أبیاتها( :امرؤ القیس بن حجر

  لِ َـــ ِبَسْقِط اللَِّوى َبْیَن الدَُّخوِل َفَحْوم    َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبیِب َوَمْنِزلِ  ِقَفا

  )بیت 105:عدد أبیاتها( :طرفة بن العبد

  ُلوُح َكَباِقي اْلَوْشِم ِفي َظاِهِر اْلَیدِ ــتَ    َالٌل ِبُبــــــــــــــــــْرَقَة َثْهمـــــَدِ ـــــــِلَخْوَلَة أطْ 

  )بیت 59:عدد أبیاتها( :زهیر بن أبي سلمى

  ِبَحـــــــــــْوَمــــــاَنِة الــــــــــدَّرَّاِج فالُمتــــــــَثَـــلَّــــــمِ     َأمـــِْن ُأمِّ َأْوَفــــــى ِدْمَنـــٌة َلْم َتَكـــــــلَّمِ 

  )بیت 89: عدد أبیاتها: (لبید بن ربیعة 

َیــــــــاُر مَ    ِبمـــــًِنى تَـــــــَأبََّد َغــــــــــْوُلَها َفـــــِرَجاُمــــــــــَها َحلَُّها َفُمَقاُمـــــَها   َعَفْت الدِّ

                              

  .، ولقد سبق اإلشارة إلى أنصار هذا الرأي في عدد المعلقات173یحي الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، ص   1
سن بن محمد بن موسى  الشیباني المعروف  بالخطیب التبریزي، شرح القصائد العشر، وقد اشتمل أبو زكریاء یحي بن علي بن محمد بن الح 2

  .أحمد بن األمین الشنقیطي، المعلقات العشر وأخبار قائلیها:  شرح  الشنقیطي للمعلقات على القصائد نفسها ؛ ینظر
 - 47ي المعروف  بالخطیب التبریزي، شرح القصائد العشر، ص ص أبو زكریاء یحي بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى  الشیبان 3

50.  
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  ) بیت 80:عدد أبیاتها: (عنترة بن شداد

  َأْم َهْل َعَرْفَت الدَّاَر َبْعَد َتَوهُِّم ؟  َهْل َغاَدَر الشَُّعَراُء ِمْن ُمَتَردَّمِ 

  )بیت 96:عدد أبیاتها( :عمرو بن كلثوم 

  َوَال ُتبـــــــــــــِْقي ُخــــــــُموَر اَألْنَدِریـــــَنا  َأَال ُهبِّي ِبَصْحِنِك َفاْصَبِحیَنا

  )بیت 85: عدد أبیاتها: (الحارث بن حلزة

  َیَمــــــــــــلُّ ِمْنُه الثـَّــــــَواءُ ُربَّ ثَــــــــاٍو   آَذَنــــْتــــــَنا ِبَبْینـــــــــــــــَِها َأْســـــــَماءُ 

  )بیت 64:عدد أبیاتها : (األعشى میمون بن قیس

ْكَب ُمْرَتِحلُ    َوَهْل ُتِطیُق َوَداًعا َأیَُّها الرَُّجُل ؟  َودِّْع ُهَرْیَرَة ِإنَّ الرَّ

  )بیت 50:عدد أبیاتها: (الذبیاني النابغة

  دِ ـــاِلُف اَألبَ ـــَأْقَوْت َوَطاَل َعَلْیَها سَ   دِ ــــَــــ َفالسَّنَة ِبالَعْلَیاِء َــــ َیا َداَر َمیّ 

  )بیت 48:عدد أبیاتها: (عبید بن األبرص

  ــــــــــــــــــِبیَّاُت َفالذُُّنــــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ َفالُقطَ   ُحوبُ ــــــــــــــــَفَر ِمْن َأْهِلِه َملْ ـــــــــــَأقْ 

واألدباء، فأسهبوا في  لقد نالت قصائد المعلقات اهتمام العدید من النقاد والباحثین       

السبع (، وشرح ابن كیسان )شرح المعلقات(شرح ابن السكیت : ومن أهم هذه الشروح شرحها،

شرح القصائد السبع الطوال (األنباريابن  شرحباإلضافة إلى ، 1)الطوال الجاهلیات

شرح ( شرح الزوزني )شرح القصائد التسع المشهورات(و جعفر النحاسبشرح أ ،)الجاهلیات

  .2وغیرهم)  شرح القصائد العشر( ، وشرح التبریزي)المعلقات السبع

  

  

                              

  .55- 51أبو جعفر النحاس، شرح القصائد التسع المشهورات، ص ص   1 
  .185 -184یحي الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، ص ص   2
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  :  مضامین المعلقات -6

تناول یالتي تختلف من معلقة إلى أخرى، إال أن جلها  تتعدد مضامین المعلقات        

أغلبها افتتح وسیاسیة وتاریخیة، و مظاهر وصور حیاة العرب قدیما، من جوانب اجتماعیة 

كما أن هذه القصائد تتضمن أغراضا  بمقدمة طللیة، باستثناء معلقة عمرو بن كلثوم،

مما یجعل هذه وغیرها،...ارمتنوعة؛ كالغزل، الوصف، المدح، الفخر، الحكمة واالعتذ

  .عن أغراض الشعر الجاهلي صائد تعطینا صورةالق

  :معلقة امرئ القیس -6-1

 :المقدمة الطللیة -أ-

   :1یستهل امرؤ القیس معلقته بمقدمة طللیة؛ إذ یقول  

  ِبَسْقِط اللَِّوى َبْیَن الدَُّخوِل َفَحْوَملِ   ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبیٍب َوَمْنِزلِ 

  ألِ ــــــــِلَما َنَسَجْتَها ِمْن َجُنوٍب وَشمْ   َرْسُمَهاَفُتوِضَح َفالِمْقَراِة َلْم َیْعُف 

  َأنَُّه َحبُّ ُفْلُفلِ ــــــــــــــــــــــــــــــَعاِنَها كَ ــــــــَوِقی  اِتَهاـــــــَر اآلَراِم ِفي َعَرصَ َــ َتَرى َبع

ُلواَــــ ــــــِن َیْوَم َتحـــَغَداَة الَبیْ َكَأنِّي    اِقُف َحْنَظلِ ـــــَسُمَراِت الَحيِّ نَ َلَدى   مَّ

  َلْك أَسى َوَتَجمَّلِ ـــــــــوُلون َال َتهْ ـــــــــَیقُ   ُوُقوًفا ِبَها َصْحِبي َعَليَّ َمِطیَُّهمُ 

لِ ـــــَفَهْل ِعْنَد َرسْ   َراَقةٌ ــــــْبَرٌة ُمهْ ـــــــــــاِئي عَ ـــــَوإِنَّ ِشفَ    ٍم َداِرِس ِمْن ٌمَعوِّ

را منازلها وأماكنها بسقط لقد استوقف امرؤ القیس صاحبیه أمام طلل محبوبته، ذاك       

المقراة، وهي مواضع لم تندثر معالمها وتوضح  و ، "حومل"و " الدخول "الذي یتوسط الّلوى 

، كما یصّور اتخاذ اآلرام لتلك األماكن مرتعا لها، نتیجة تعاقب الریاح الشمالیة والجنوبیة

فهو یشبه ناقف الحنظل في غزارة  بة وأهلها، وحزنه الشدید لفراقها؛رحیل الحبی ویصف لحظة

                              

  .    8 -6أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، ، ص ص   1 

لم ینمح أثرها، : موضعان،  لم یعف رسمها: موضعان، توضح والمقرا: یْعَوج ویلتوي، الدخول، حومل: منقطع الرمل،  اللوى: السقط:شرح المفردات

البقعة الواسعة التي لیس فیها ... ساحتها:عرصة الدار: فضالت الظباء، عرصات: اء ، بعرالظب: الریاح الجنوبیة والشمالیة، األرام: جنوب وشمأل

: مصبوبة، معّول: المراكب، مهراقة: القبیلة، المطي: شجر الطلح، الحي: وهو المستوي من األرض، السمرات: جمع قیعان: قیعان: بناء، قیعانها

  . الدمع: معتمد علیه، العبرة
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وصحبه یطلبون منه التجمل بالصبر، وفي آخر بیت من المقدمة الطللیة یقر بأنه ال  دموعه،

  . أمام تلك البقایا من الدیار ینفع بكاءه

 : مغامرات الشاعر العاطفیة - ب-

 : 1مغامراته مع النساء، واصفا جمالهنیسرد امرؤ القیس قصص    

بَ ـــــــــــــــــــَوَجاَرتِ   َها ــَــــ َوْیِرِث َقْبلــــــــــــَكَدْأِبَك ِمْن ُأمِّ الحُ    لِ ــــَمْأسَ ــــــــــــــاِب بِ ــــــــــــــــــَها ُأمَّ الرَّ

َبا َجاَءْت بِ   ُهَماــــــــــــْسُك ِمنْ ــِإَذا َقاَمَتا َتَضوََّع المِ    لِ ـُــــ ــــــــَریَّا الَقَرْنفــــــــــــــــــَنِسیَم الصِّ

  ِليـــــــــــــَعَلى النَّْحِر َحتَّى َبلَّ َدْمِعَي ِمْحمَ   ِمنِّي َصَباَبةٌ َفَفاَضْت ُدُموُع الَعْیِن 

  ُجلِ ـــــــــــــــــََما َیــْوٍم بــــــــــــــــَِداَرِة ُجْلــــــــــــــــــــــــــِسیّ َوَال   ُهنَّ َصاِلحٌ ــــــــــــــــــَأَال ُربَّ َیْوٍم َلَك ِمنْ 

  مَّلِ ــــــــــــــــَـ ـــوِرَها الُمَتحَبا ِمْن ُكــــــــــــــَفَیا َعـــــــجَ   َوَیْوَم َعَقْرُت ِلْلــــــــــــــــــــَعَذاَرى َمِطیَِّتي

  ــَفتَّلِ ــــــــــــَوَشـــــــــــــْحٍم َكهُـــــــــدَّاِب الدَِّمْقِس الُمـــ  ْحِمَهاـــــــــــــــــَیْرَتِمیَن ِبلَ َفَظلَّ الَعَذاَرى 

  ـــــِلي ـــــــــــــــــَالُت ِإنََّك ُمْرجِ َلَك الَوْیـــــــ: اَلتْ َفقَ   َوَیْوَم َدَخْلُت الِخْدَر ِخْدَر ُعَنْیــــــــــَزةٍ 

  ِزلِ ـــــــــــَعَقْرَت َبِعیِري َیا اْمَرَأ الَقْیِس فـــــــــــانْ   ــًعاالَغِبیُط ِبَنا َمــــــــــ َتُقوُل َوَقْد َمـــالَ 

  َعلَّلِ ـــــــــــــــــــِِدیِني ِمْن َجَنــــــــــــــاِك المُ َوَال ُتْبعــــــــ  ِسیِري َوَأْرِخي ِزَماَمــــــــهُ : َفُقْلُت َلَها

  ِولِ ـــــــــــــــَها َعْن ِذي َتَمـــــــــــــــاِئَم ُمحْ َفَأْلَهْیتُـــــــــــ  عٍ ــــــَفِمْثُلِك ُحْبَلى َقْد َطَرْقُت َوُمْرضِ 

لِ ـــَها َلْم ُیَحـــــــــــــــــــــــــــــــي ِشقُّـِشـــــــــقٍّ َوَتْحِتــــبِ   ِإَذا َما َبَكى ِمْن َخْلِفَها اْنَصَرَفْت َلهُ    ــوَّ

  لَّلِ ـــــــــــــَعـــــــــــــــــــــــَليَّ َوآَلــــــــــــْت َحْلَفـــــــــــــًة َلْم ُتَحــ  َوَیْوًما َعَلى َظْهِر الَكِثیِب تَـــــــَعذََّرتْ 

  ِليـــــــــــــَوإِْن ُكْنِت َقْد َأْزَمْعِت َصْرِمي َفَأْجمِ   َبْعَض هـَـــَذا التــــــــــــََّدلُّلِ  َأَفاِطَم مــــــَْهالً 

ِك ِمنِّي َأنَّ ُحَبكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَأغَ    لِ ــــــــــــْلَب َیْفعَ ـــــــــْأُمِري القَ ــــــــــــِك َمْهَما تَ ــــــــــَوَأنَّ   َقاِتِلي رَّ

  لِ ـــــــــــَفُســــــــــــــــــــــلِّي ِثَیاِبي ِمْن ِثـــــــــــــــَیاِبِك َتْنسُ   َوإِْن تَــــــــُك َقْد َســــــــــاَءْتِك ِمنِّي َخِلیَقةٌ 

  لِ ـــــــَــــ ي َأْعَشـــــــــاِر َقْلـــــــــٍب ُمَقتّ ِبَسْهِمــــــــــــِك فِ   َرَفْت َعْیَناِك إالَّ ِلتَـــــــــــــــــــْضِرِبيَوَما ذَ 

  لِ ــــــــــجَ ْعُت ِمْن َلْهٍو ِبَها َغْیَر ُمعْ ــــــــــــــــــــــَتَمتَّ   َوَبْیَضِة ِخْدٍر َال ُیَراُم َخـــــــــــــــــــــــــــَباُؤَها

                              

 .27-9ص  ، صالسابقالمصدر  1

: حمالة الّسیف، دارة جلجل: رقة الشوق، المحمل: الرائحة الطیبة، الصبابة: انتشرت رائحته، الریا: جبل بعینه، تضّوع المسك: مأَسل: شرح المفردات

البیت من : یطلب، الخباءال : التشدد، ال یرام: الرمل الكثیر،التعّذر: المكرر، الكثیب: ضرب من الّرحال، المعلل: الهودج، الغبیط: غدیر، الخدر

  .القطن او الوبر أو الصوف
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وَن َمْقَتلِ   ِإَلْیَها َوَمْعَشًراَتَجاَوْزُت َأْحـــــــــــــــــــَراًسا    يــــــــَعَليَّ ِحــــــــــــــــــــــــــــــَراًصا َلْو ُیِسرُّ

  

ـــــَعرُّ ـــــــــتَ   تْ ــــِإَذا َما الثَُّریَّا ِفي السََّماِء َتَعرَّضَ    لِ ـــــــــَض َأْثَناِء الِوَشـــــــــــــــــاِح الُمَفصَّ

ْت ِلَنـــــْوٍم ِثـــــــَیاَبــــــــــَها َفِجْئُت َوَقدْ  ـــــــــــــــــــْتِر ِإالَّ ِلْبَســــــــــــَة الُمَتَفّضـ  َنضَّ   ـِلِ ـــــــَلَدى السِّ

  ِليـــــَة َتْنجَ َوَما ِإْن َأَرى َعْنَك الَغـــــــــــــــــــــــــَوایَ  َیِمیَن اللَِّه َما َلَك ِحیــــــــــــــــَلةٌ : َفَقاَلتْ 

ـــــلِ َل ِمْرٍط ــــــــــــــــــــَرْیَنا َذیْ ــــــــــــــــــــــــَعَلى َأثَ   َخَرْجُت ِبَها َأْمِشي َتُجــــــــــــــرُّ َوَراَءَنا   ِمَرحَّ

  ِحَقـــــــــــــــــــــاٍف َعَقنـــــــَْقلِ ِبَنا َبْطُن َخْبٍت ِذي   َفَلمَّا َأَجْزَنا َساَحَة الَحيِّ واْنتَـــــــــــَحى

  الُمَخْلـــــــَخلِ ا ــــِح َریَّ ـــــــیَم الَكشْ ـــــــــَعَليَّ َهضِ   َهَصْرُت ِبَفْوَدْي َرْأِسَها َفتَـــــــَماَیَلـــــــتْ 

  ْنَجلِ ـــــــــــــــــــــــــــــوَلٌة َكالسَّجَ ـــــــــَها َمْصقُ ـــــــــــَتَراِئبُ   ُمَهْفَهَفٌة َبْیَضــــــــــــــــــــــاُء َغْیُر ُمَفاَضةٍ 

  ـــــاِء َغْیُر الُمَحلَّلِ مــــــــــِیُر الَمـــــــَغــــــــــــَذاَها نَ   ْفَرةٍ ـــــاَناِة الَبَیاِض ِبصُ ـــــْكِر الُمقَ ـــــــــــــَكبِ 

  ــــلِ َوْجــــــــــَرَة ُمْطِفــ ِبَنــــــــــــــاِظَرٍة ِمْن َوْحــــــــشِ   َوُتْبـــــــــــــِدي َعْن َأِسیٍل َوَتتَِّقيــــــــدُّ َتصُّ 

ــــــــتـْــــــــــــــِإَذا ِهـــــــــــــــــــــ  ـــــشٍ ـــَوِجیٍد َكِجیِد الَرْئِم َلْیَس ِبَفاِحـــــــــــ   ِل ــُه َوَال ِبُمَعطَّـــــــــَي َنصَّ

  ــــْثِكلِ ــــــَلِة الُمَتَعــــــــَأِثیــــــــــٍث َكِقْنــــــــــِو النَّْخـــــــــــــ  ْتَن َأْسَوَد َفاِحمٍ ـــــــْرٍع َیِزیُن المَ ــــــــــــــــــَوفَ 

  ــــلُّ الِعَقاُص ِفي ُمثَــــــــــــنَّى َوُمْرَسلِ َتِضـــــــــــ  الُعــــــــــــــــــــَال َغَداِئُرُه ُمْستَــــــْشِزَراٌت ِإَلى 

رٍ  ـــــــ  َوَكْشٍح َلِطیٍف َكالَجــِدیِل ُمَخـــــــــــــــصَّ   ــــــــَذلَّلِ ــــِقيَّ الُمـــــــــــَوَساٍق َكــــــــــــــُأْنُبوِب السَّ

ـــــلِ نَ   َفِتیُت الِمْسِك َفْوَق ِفَراِشَهاَوُتْضِحي  َحى َلْم َتْنـــــــَتِطْق َعْن َتَفضُّ   ـــُؤوُم الضُّ

  ـــــــِحلِ ـــاِویُك ِإْســـْبٍي َأْو َمَســـــــــــَأَســـــــاِریُع ظَ   ْثٍن َكـــــــــــــأَّنَّهُ ـــَوَتْعُطو ِبَرْخٍص َغْیِر شَ 

  ــٍب ُمتَـــــــــَبتِّلِ ــــــــــَسى َراِهــــــَمَنــــــــــــــــــــــــاَرُة ُمْمــــــــ  ـــَالَم ِبالِعَشـــــــــاِء َكـــــــَأنَّهُ يُء الظَّـــــــــُتضِ 

  َبْیـــــــــَن ِدْرِع َوِمْجـــــــَولِ ـــــَبَكـــــــرَّْت ِإَذا َما اْســ  ِإَلى ِمثْـــــــــــــِلَها َیـــــــــْرُنو الَحِلیُم َصَبـــاَبةً 

بَ    َهــــَواِك ِبُمْنَسلِ َؤاِدي َعْن ــــــــــــــــــَس فُ ــــــــــــــَوَلیْ   اَــــ َتَسلَّْت َعَماَیاُت الرَِّجاِل َعْن الصِّ

  1َعــــــــــــــــَلى َتْعـــــــــَذاِلِه َغْیِر ُمْؤَتلِ ـــٌي َنِصـــــــــــــ  َأَال ُربَّ َخْصٍم ِفیِك َأْلـــــــــــــــــَوى َرَدْدُتهُ 
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حبیباته ذاكرا أسماء امرؤ القیس في هذه األبیات الشعریة مغامراته العاطفیة؛  یروي        

فأم ؛ إیاهن وحاله معهنواصفا  ،)بیضة خدر و ، أم الّرباب، ُعنیزة، فاطمةأم الحویرث(

فكانت دموع الشاعر ، تفوح منهما ریح المسك ووصفهما بالجمال،  الحویرث وأم الّرباب

مطیته بدارة  قصته مع العذارى، حین عقر لهن سرد ثم ینتقل إلى تسیل بغزارة حنینا إلیهما،

أن تكف  التي یطلب منها فاطمةو من التي دخل هودجها،  وكذلك مغامرته مع عنیزة جلجل،

متجاوزا ، لیال یروي كیف تسلل إلى خباء بیضة الخدر، ثم ، وأن تتجمل في فراقهداللها هعن

   .الحسي جمالهاواصفا الحراس وما قد یالقیه منهم، 

  :وصف اللیل -ج-

 :1یصف امرؤ القیس اللیل قائال

  ِليـِلَیْبتَ ُموِم ـــــــــــــــــَعَليَّ ِبأْنــــــــــــــــَواِع الهُ  َلْیٍل َكَمْوِج الَبْحِر َأْرَخى ُسِدوَلُه   وَ 

  ْلَكلِ ـــــــــــــاَء ِبكَ ــَوَأْرَدَف َأْعَجــــــــــــــاًزا َونَ     ــــــــْلِبهِ ـــــَفُقْلُت َلُه َلمَّا َتَمطَّى ِبُصـــــــــ

  ْنَك ِبَأْمَثلِ ــاُح مِ ــِبُصْبٍح َوَما اِإلْصبَ     ِليـَأَال َأیَُّها اللَّْیُل الطَِّویُل َأَال اْنجَ 

  مِّ َجْنَدلِ َلى ُصــــــــــــَراِس َكتَّاٍن إِ ـِبَأْمــــــ    َفَیا َلَك ِمْن َلْیٍل َكَأنَّ ُنُجوَمـــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــلِ ــَعَلى َكاِهٍل ِمنِّي َذلُ     َوِقْرَبِة َأْقَواٍم َجَعــــــــــــــــَلُت ِعَصاَمَها   وٍل ُمَرحَّ

 و وحشتههوله و وجه الشبه بینهما هو  ،بأمواج البحر اللیل امرؤ القیس ظالملقد شبه       

 شدة فقد أحس امرؤ القیس، ، لیختبر صبره على الشدائد؛ ألنه یجلب معه األحزانوصعوبته

یتجلى فیزول ظالم اللیل،  فیتمنى لو أن نور الصباحو وحشته ألنه كان حزینا،  طول اللیل

على یقین أن الهموم واألحزان باقیة؛ ألنه یعاني منها في النهار وتزول معه الهموم، لكنه 

                                                                                           

المنقطع إلى اهللا، : شجرة أغصانها تشبه األصابع في االستواء، المتبتل: جمع مسواك، إسحل: ویكالغلیط ، المسا: تتناول، الشثن: من الشعر، تعطو
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، فال یكاد ینتهي هذا بحبل من الكّتان إلى صخور صلبة واللیل، فیتخیل وكأن النجوم مشدودة

 .بالمعاناة وشعوره بالحزن ، كنایة عن إحساسه العمیقاللیل

  :وصف الواد والذئب - د-

 :1یطیل في ذلك الوصف یصف امرؤ القیس الواد والذئب دون أن

  ِبِه الذِّْئُب َیْعِوي َكالَخِلیِع الُمـــــَعیَّلِ   َو َواٍد َكَجْوِف الَعْیِر َقْفٍر َقَطْعُتهُ 

لِ   ِإنَّ َشْأنـــــََنا: َفَقْلُت َلُه َلمَّا َعـــــــــَوى ــــــا َتَمـــــــوَّ   َقِلیُل الِغَنى ِإْن ُكْنَت َلمَّ

  َوَمْن َیْحَتِرْث َحْرِثي َوَحْرَثك َیْهِزل  هُ ـــــــــــــــــاَل َشْیًئا أَفاتَ ِكَالَنا ِإَذا َما نَ 

في قفاره وخالئه من  الواد والذئب؛ فشبه الواديیصف امرؤ القیس في هذه الـأبیات         

والذئب في هذا الوادي یعوي من شدة ، ال ینتفع به إال قلیالبالحمار الوحشي حین  الناس

، فال یجد ما یقدمه لهم، فشبه امرؤ القیس كالمقامر الذي یطالبه أوالده الكثر بالنفقة، الجوع

 .، وأن كالهما قد ضیعا مالهما بتبذیرهحاله بفقر هذه الذئب

  : وصف الفرس ومشهد الصید - ه-

  :2یصف امرؤ القیس فرسه ومشهد الصید قائال 

  لِ ـــــــــــاَألَواِبـــــــــــــِد َهْیكَ ِد ــــــــــَجِرٍد َقیْ ـــــــــــــــِبُمنْ   اِتَها ـــــــــــــَوَقْد َأْغَتِدي والطَّْیُر ِفي ُوُكنَ 

ـــــــــــرٍّ ِمَفـــــــــرٍّ ُمْقِبـــــــٍل ُمْدِبـــــــٍر َمًعا   َكُجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّه السَّْیُل ِمْن َعلِ   ِمكَّ

لِ   ـِزلُّ اللِّْبُد َعْن َحاِل َمْتِنهِ ُكَمْیٍت َیــــــــــ ـــــــــــْفَواُء ِبالُمتَــــــــــــــــــَنزَّ   َكَما َزلَّـــــــــِت الصَّ

  ُه َغْلُي ِمْرَجلِ ــــــــــــــــــــِإَذا َجاَش ِفیِه َحْمیُ   َعَلى الذَّْبِل َجیَّاٍش َكَأنَّ اْهِتَزاَمـــــــــــهُ 

  َأثَــــــــــــــــــْرَن الُغَبـــــــــــاَر ِبالَكــــــــــِدیِد الُمَركَّلِ   َما السَّاِبَحاُت َعَلى الَوَنىِمَسحَّ ِإَذا 

  َوُیـــــــــــــــــــْلِوي ِبــــــــَأْثَواِب الَعِنـــــیِف الُمَثقَّلِ   ُیِزل الُغَالُم الِخفَّ َعْن َصـــــــــــــَهَواِتهِ 

لِ   َكُخْذُروِف الَوِلیـــــــــــِد َأَمــــــــــــــــــــرَّهُ َدِریٍر    َتتَــــــــــــــــــــاُبُع َكفَّْیـــــــــِه ِبَخْیـــــــٍط ُمــــــــــــَوصَّ
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  ـْرَحاِن َوَتْقــــــــِریُب َتْنُفلِ َوإِْرَخــــــــــــاُء ِســــــــــــ  َظْبٍي َوَســــــــــــــاَقا َنَعـــــــــــــاَمةٍ َلُه أْیَطَال 

  ــــَزِل ــِبَضاٍف ُفَوْیَق األْرِض َلْیَس ِبَأْعــــ  َضِلیــــــــــــــٌع ِإَذا اْسَتْدَبْرَتُه َسدَّ َفْرَجــــــهُ 

  َالَیًة َحْنَظلِ َمَداَك َعـــــــــــــــــــُروٍس َأْو صَ   َكَأنَّ َعَلى الَمْتَنْیِن ِمْنُه ِإَذا اْنتَـــــــَحى

لِ   َكـــــــــــــــــــَأنَّ ِدَمـــــــــــــاَء الَهــــاِدَیاِت ِبَنْحِرهِ    ُعَصـــــــــــــــــــــــاَرُة ِحنَّاٍء  ِبَشْیٍب ُمـــــــــــــَرجَّ

  َعــــــــــــــــــــــَذاَرى َدَواٍر ِفي ُمـــــــَالٍء ُمَذیَّــــــلِ   َفَعنَّ َلَنا ِسْرٌب َكـــــــــــــــــــــَأنَّ ِنــــــــَعاَجــــــهُ 

ِل بَ ـــــــــــــــــــــــَفَأْدَبْرَن َكالجَ    ِبِجیِد ُمَعــــــــــــمٍّ ِفي الَعِشیــــــــــــَرِة ُمْخــــــــَولِ   ْیَنهُ ْزِع الُمَفصَّ

  َجـــــــــــــــــــــــــَواِحُرَها ِفي َصـــــــــــــــــرٍَّة َلْم َتَزیَّلِ   ـــــــــــــــــــاِدَیاِت َو ُدوَنهُ َفَأْلَحَقَنا ِبالَهـــــــــــــــــــ

  لِ ْح ِبَماٍء َفُیْغسَ ـــــــــــــا َوَلْم َیْنضَ ـــــــــــــــــِدَراكً   َفَعــــــــــــــــــــــاَدى ِعَداٍء َبْیَن َثْوٍر َوَنْعَجةٍ 

لِ ِدیــــــــــَواٍء َأْو قَ ـــــــــَصِفیَف شِ   َفَظلَّ ُطَهاُة اللَّْحِم ِمْن َبْیَن ُمْنِضــــجِ    ٍر ُمـــــــــــَعجَّ

  َمَتى َما تَــــــــــــــــَرقَّ الَعْیُن ِفیــــــــِه َتســـــــَفَّلِ   َوُرْحَنا َیَكاُد الطَّْرُف َیْقُصُر ُدوَنـــــــــــهُ 

الطیور خروجه للصید باكرا، قبل أن تغادر یسرد امرؤ القیس مشهد الصید، واصفا        

شبه سرعة عدوه بالسابح قد ف بسهولة، ویقیدها الوحوشسریع یلحق قوي و  على فرسأوكارها، 

ك بسرب من ادر مما سّهل علیه إعظیم األضالع ومنتفخ الجنبین،  و وصفه بأنه في الماء،

الصید ، ونال منهم دون معاناة أو تعب، وقد أنهى امرؤ القیس مشهد دفعة واحدة بقر الوحش

  .بطهي اللحم بین مطبوخ في القدور وشواء مصفوف على الحجارة

  :وصف البرق والمطر -و-

 :1یصف امرؤ القیس مشهدا من الطبیعة متمثال في ظاهرتي البرق والمطر    

  َكَلْمـــــــــِع الَیَدْیِن ِفي َحــــــــــــــِبيَّ ُمَكـــــــــــــــــلَّلِ َأَصاٍح َتَرى َبْرًقا ُأِریَك َوِمیَضــــــــــــــــــــــــــــــُه  

ِلیـــــــَط ِبالذَُّبــ  ُیِضيُء َسَناُه َأْو َمَصــــــــــــــــــاِبیُح َراِهــــــٍب    ــــــــــــــــــاِل الُمــــــــــــــَفتَّلِ َأَماَل السَّ

                              

  .46  -41المصدر السابق ، ص ص    1

جمع ذبالة وهي : الّزیت، الّذبال: الضوء،الّسلیط: السحاب المتراكم، السنا: تحریكهما، حبيّ : أراد أصاحُب، لمع الیدین: أصاح: شرح المفردات

ما یتطایر من : نوع من شجر البادیة، النفیان: المطر ، الكنهبل: جبال، الصْوب: موضعان، قطن ، الّستار، یذبل، والقنان: الفتیلة، ضارج والعدیب

جمع ذروة وهي : كساء مخطط، ذرى: جمع عرنین وهو األنف، بجاد: جبل،عرانین: صخر، ثبیر: القصر،جندل: قریة، األطم: قطر المطر، تیماء

: نزول التاجر الیماني، العیاب: الثقل، نزول الیماني: ع غثاء وهو ما جاء به السیل من الحشیش والتراب والشجر، البعاعجم: أعلى الشيء، األغثاء

  .البصل البري: أصول الّنبت، عنصل: أجود الخمر،أنابیش: الوادي، السالف: جمع مّكاء وهو نوع من الطیور، الجواء: الثیاب، مّكاكي



 
26 

  َوَبْیــــــــــــــــَن الُعَذْیِب َبــــــــْعَد َما ُمـــــــــــــَتَأمَِّلي  قَـــــــــــــــــَعْدُت َلُه َوُصْحَبِتي َبْیَن َضــــــــاِرجِ 

ــــــــَتاِر َفَیـــــــــــــــــْذُبلِ   ـــــْوِبهِ َعَلى َقــــــَطٍن ِبالشَّْیِم َأْیَمـــــــــــــــُن َصــ   َوَأْیـــــــــــــَسُرُه َعــــــــــَلى السِّ

  َیُكــــــــــــــبُّ َعــــــــــَلى اَألْذَقاِن َدْوَح الَكَنْهَبلِ   َفَأْضـــــــَحى َیُســــــــــــــحُّ الَماَء َحْوَل ُكَتْیَفةٍ 

  َفَأْنَزَل ِمْنُه الُعصـــــــــــــَْم ِمْن ُكلِّ َمْنـــــــــِزلِ   َعــــــــَلى الَقَنـــــــاِن ِمــــــــْن َنفـََیــــــــاِنهِ َوَمــــــــــرَّ 

  ــــــــــــــــیًدا ِبَجْنــــــــَدلِ َوَال ُأْطًمــــــــــــــــا إالَّ ُمِشــــــ  َوَتْیَمــــــــــــــــــــــــاَء َلـــْم َیْتُرْك ِبَها ِجْذَع َنْخَلةٍ 

  َكِبـــــــــــیُر ُأَنـــــــــــاٍس ِفـــــــــــــي ِبَجـــــــــاٍد ُمَزمَّلِ   َوَكـــــــــَأنَّ ثَِبـــــــــــــــــــــیًرا ِفي َعــــــــــــَراِنیِن َوْبِلهِ 

  ِمَن السَّْیــــــــــــِل َواَألْغثَـــــــــــاِء َفْلَكـــُة َمْغَزلِ   ـــــــــْیِمِر ُغْدَوةً َكـــــــــــــــــــَأنَّ ُذَرى َرْأِس الُمَجـ

  ُنُزوَل الَیَماِني ِذي الِعَیاِب الُمَحــــــــــــــمَّلِ   َوَأْلَقــــــــى ِبَصــــــــــْحَراِء الَغِبیــــــِط َبَعـــــــــاَعهُ 

  ُصِبــــــــــــْحَن ُســـــــــــــَالًفا ِمْن َرِحیٍق ُمَفْلَفلِ   َكـــــــــــــــــــــــَأنَّ َمَكـــــــــــــــــــــــاِكيَّ الَجَواِء ُغَدیَّـــةٌ 

َبــــــــــــــــــــــــــــــــاَع ِفیِه َغْرَقى َعِشیًَّة    ـــــــِه الُقْصَوى َأَناِبیُش ُعْنُصلِ ِبَأْرَجاِئـــــــــــــ  َكَأنَّ السِّ

یخاطب امرؤ القیس صاحبه، وینبهه كي یرى لمعان البرق وتألقه في السحاب         

فأخذ ینظر إلى ذلك وضوءه یشبه ضوء المصباح، المتراكم، ویشبه بریقه بتحرك الیدین، 

غزیرا حول موضع ، ویرقبون مطره الذي كان رفقة أصحابه من مكان بعید العظیم السحاب

، كما أن األبنیة واقتلع النخل من جذوعها، وهدماألشجار على رؤوسها،  سیله ، فیسقط"ُكتْیَفة"

وهي ملطخة بالطین والتراب، وكأنها أصول البصل  السباع غرقت في سیول هذا المطر

  .البري

  :زهیر بن أبي سلمىمعلقة   -6-2

ویمكن تفصیل الحدیث  ،عدیدة ومتنوعةتضم معلقة زهیر بن أبي سلمى مضامین      

  :حولها كاآلتي
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 :المقدمة الطللیة -أ-

  :1یستهل زهیر بن أبي سلمى معلقته بمقدمة طللیة   

  َثلَّمِ ــــــــــــــــــــاَنِة الدَّرَّاِج فالُمتَ ــــــِبَحــــــــــــْومَ     مِ ــــــــلَّ َـ ٌة َلْم َتكـــــِدْمنَ  ىــــــــــُأمِّ َأْوفَ  َأِمنْ 

ْقمَ ـــــــــَوَداٌر لَ    مِ ــَــــ َمَراِجیُع َوْشٍم ِفي َنَواِشِر ِمْعص  َتْیِن َكَأنَّــــــَهاـــــــــــــــَها ِبالرَّ

  َوَأْطَالُؤَها َیْنَهْضَن ِمْن َكلِّ َمْجــَثمِ   ةً ــــــــِبَها الِعیُن َواآلَراُم َیْمِشیَن ِخْلفَ 

ةً  ُت ِبَها ِمْن َبْعِد ِعْشِرینَوَقفْ    َفَألًْیا َعــــــــــَرْفُت الدَّاَر َبْعَد َتَوهُّــــــــــمِ   ِحجَّ

  َوُنْؤًیا َكِجْذِم الَحــــــــــــــــْوِض َلْم َیَتَثلَّمِ   َأثَاِفي ُسْفًعا ِفي ُمـــــــــَعرَِّس ِمْرَجلٍ 

ْبُع َواْسَلمِ   :ـَهاــــــِلَرْبعِ اَر ُقْلُت َفَلَما َعَرْفُت الدَّ    َأَال َأْنِعْم َصَباًحا َأیَُّها الرَّ

وشم بالویشبه رسومها ، لكنها ال تجیب، " أِم أوفى"یتساءل الشاعر عن منازل الحبیبة       

المجدد بعد انمحائه، وقد سكن هذه الدیار بقر الوحش الواسعات العیون، وضباء بیض، 

تهم، ولقد وقف الشاعر بدیار المحبوبة بعد عشرین سنة،  وتعّرف ترضعهم أمهاوأوالدها 

وساعده في ذلك تعرفه على الحجارة السوداء التي كان ینصب علیها القدر  علیها بعد جهد،

وحینها ألقى التحیة على تلك الدیار،  لطهي الطعام، والنهیر الذي كان حول بیت المحبوبة،

 . وطلب لها السالمة وطیب العیش

  :رحلة الظعائن -ب-

  : 2یسرد زهیر بن أبي سلمى تفاصیل رحلة الظعائن
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ْقمتان: ما اسود من آثار الدیار بالبعر والرماد، حومانة الدّراج والمتثّلم: الّدمنة: شرح المفردات حّرتان إحداهما قریبة من البصرة : موضعان، الرَّ

موضع السوار من عروقه، والمعصم : جمع جمع  المرجوع، والمقصود أن هذا الوشم مجدد، نواشر المعصم: واألخرى قریبة من المدینة، المراجیع

موضع : جمع الطََّال وهو ولد الظبیة والبقرة الوحشیة، مجثم: یخلف بعضها  بعضا، األْطالء: الواسعات العین، خلفة: البقر الِعیُن : الید، العین

نهیر یحفر حول : در، نؤيالق: المنزل، المرجل: سودا، معرس: جمع أثفّیة وهي حجارة توضع القدر علیها،سفعا: الجهد، األثافي: الجثوم، الألي

  . األصل: البیت لیجري فیه الماء الذي ینصب من البیت عند المطر، الجذم

  .  86، 83المصدر السابق ، ص ص 2  

 :جبل، الحْزن: ترحلن، القنان: األرض المرتفعة، تحمْلن : ماء، العلیاء: جمع ظعینة وهي اإلرتحال، جرثم: أنظر،  الظعائن: تبّصر: شرح المفردات

جمع ورد وهو األحمر الذي یضرب : الكرام، الوراد: جمع نمط وهو ما یبسط من صنوف الثیاب، والعتاق: ماغلظ من األرض وكان مرتفعا، أنماط
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ْر َخِلیِلي َهْل َتَرى ِمْن َظَعاِئٍن  ْلَن ِبالَعْلَیاِء ِمْن فَ   َتَبصَّ   ِم ـــــــْوِق ُجْرثُ ـــــــــــــَتَحمَّ

  ِرمِ ـــلِّ َوُمحْ ــــــــــــــاِن ِمْن ُمحِ ـــــــَوَكْم ِبالَقنَ   َجَعْلَن الَقَناَن َعْن َیِمـــــــــــــیٍن َوَحْزَنـــــهُ 

  ـــــــِة الدَّمِ ـیَها ُمَشاِكَهــــــــــــــــــــــــَوَراٍد َحَواشِ   ـــاٍط ِعَتاٍق َوِكلَّةٍ ــــــــَعـــــــــــــــــــــــــــَلْوَن ِبَأْنمَ 

ْكَن ِفي السُّوَباِن َیْعُلوَن َمْتَنــــهُ    َتَنعِّمِ ــــــاِعِم المُ ــــــــــــــــِهنَّ َدلُّ النَّ ــــــــــــــــــَلیْ عَ   َو َورَّ

  ِد ِلْلَفمِ ـــــــرَّسِّ َكالیَ ـــــــــــــــــَفُهنَّ َو َواِدي ال  َبَكْرَن ُبـــُكوًرا َواْسَتَحـــــــــــــْرَن ِبُســــــــْحَرةٍ 

ـــــــــــمِ ـــــــِن النَّاظِ ــــــــــــــَأِنیٌق ِلَعیْ   َوَمْنَظـــــــــــرٌ  ِطیفِ ـِللَّ ًهى  ـــــــِهنَّ َملْ ـــــــَوِفی   ــــِر الُمَتَوسِّ

  ـــمِ ـَلْم ُیَحَطـــــــ اــــــــــــــبُّ الَفنَ ـــــــَنَزْلَن ِبِه حَ   َكـــــــَأنَّ ُفتَــــــاَت الِعـــــــْهِن ِفي ُكلِّ َمْنِزلٍ 

  مِ ـاِضــِر الُمَتَخیَّ ـــــــَوَضْعَن ِعِصيَّ الحَ   مَّا َوَرْدَن الَماَء ُزْرًقا ِجَماُمـــــــــــــــــــــــــــهُ َفلَ 

  ـــْأمِ ـــــَفــــــــــٍب َومُ ــــــُكلِّ َقْیـــــــِنيَّ َقِشیــَعَلى   َظَهْرَن ِمْن السُّوَبـــــــــــــاِن ثُمَّ َجَزْعَنـــــــــهُ 

    

مرتحلة في نساء بالعلیاء یخاطب الشاعر صاحبه ویسائله عن الظعائن التي مرت       

 عشرین سنةبعد مرور  موكب الظعائنأنه یرى  ، من فرط الصبابة،، فقد ُخّیل إلیههوادج

 الجمال و علیهنوالنسوة یبدو  ،ثم یصف الثیاب الحمراء التي تغطي الهوادج ،أمام عینیه

وصف خط سیر بعد ذلك إلى  وینتقل زهیر بن أبي سلمى، ، المتكلف بدالل العیش الطیّ 

،الظعائن  بحب عنب  المّزین بها الهوادجه قطع الصوف المصبوغ ثم یشبّ  نحو وادي الرَّسِّ

وقد علْون النساء في الهوادج من وادي السوبان وقطعنه مرتین، بسبب الثعلب قبل حطمه، 

    .مرتین اعتراضه لهن

  

  

                                                                                           

لما  اسم: طیب العیش، فتات: الدالل، الّناعم: األرض المرتفعة، دلّ : ركبن أوراك الدواب، السوبان: المشابهة، وّركن: لونه إلى الحمرة، المشاكهة

جم الماء ما اجتمع منه في البئر : شدید الصفاء، جمامه: الصوف المصبوغ، زرقا: عنب الثعلب، العهن: تقطع وتفّرق، الفنا: انفت من الشيء 

 .موسع: الجدید، مفأم: كل صانع عند العرب قْین  وهنا هو الّرحال، القشیب: قطعنه، قین: كنایة عن اإلقامة، جزعنه : والحوض، وضع العصي
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  : 1مدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان -ج-

یمدح زهیر بن أبي سلمى الرجلین الذین ساهما في نشر الصلح بین قبیلتي عبس     

 :وذبیان

  مْ ــــــــــْرُهـَرْیــــــــــٍش َوُجــــِرَجاٌل َبَنْوُه ِمْن قُ           َفَأْقَسْمُت ِبالَبْیِت الَِّذي َطاَف َحـــــْوَلهُ         

  َعَلى ُكلِّ َحاٍل ِمْن َسِحیٍل َوُمـــــــــــــــْبَرمِ   َیِمیًنا َلِنْعَم السَّّیــــــــــــــــَِداِن ُوِجْدُتَمــــــــــــــــــــا 

  ا َوَدقُّوا َبْیَنُهْم ِعْطَر َمْنَشــــــــمِ َتَفـــــــــــــــــاَنوْ   ْعــــــــــــــــــــــــــَدَماـَداَرْكُتَما َعْبًسا َوُذْبَیاَن بَ تَ 

ْلِم َواِسًعا: َوَقْد ُقْلــــــُتَما   ِبَماٍل َوَمْعُروٍف ِمَن الَقْوِل َنــــــــــــــْسَلــــــمِ   ِإْن ُنـــْدِرِك السِّ

  ُعقُـــــــــــــــــوٍق َوَمْأثَــــــــــمِ َبِعیَدْیِن ِفیَها ِمْن   َفَأْصَبْحُتَما ِمْنَها َعـَلى َخْیِر َمــــْوِطنٍ 

  مِ ـــــــــَوَمْن َیْسَتِبْح َكْنًزا ِمَن الَمْجِد َیْعظُ   َعِظیَمْیِن ِفي ُعْلَیا َمــــــــــــَعدٍّ ُهــــــــِدیُتَما

ُمــــــــــــــَها   ُتَعفَّى الُكُلوُم ِبالِمـــــــــِئیَن َفَأْصَبَحــــــتْ    َمْن َلْیس ِفیــــــــَها ِبُمْجــــــــِرمِ ُیَنجِّ

ُمــــــــَها َقْوٌم ِلَقـــــــــــــــــــــْوٍم َغَراَمــــــــــــــــةً    ـــــــِریُقوا َبْیَنُهْم ِمــــــــــْلَء ِمْحَجـــــــمِ ــــــــــَوَلْم یُ   ُیَنجِّ

  مِ ــــــــــــــــــاٍل ُمَزنَّ ـــــــــــــــــُم َشتَّى ِمْن ِإفَ ـــــــــَمَغانِ   ِتـــــــــــــَالِدُكمْ َفَأْصَبَح َیْجِري ِفیِهُم ِمْن 

  ُمْقَسمِ ــــــــــــُتُم ُكلَّ ـَن َهْل َأْقَسْمـــــــــــــــاــــَوُذْبیَ          ةً ـــــــــــــــَالَف َعنِّي ِرَسالَ ــَأَال َأْبِلْغ األحْ        

بین اللذان أتَّما الصلح " الحارث بن عوف"و" هرم بن سنان" یمدح زهیر بن أبي سلمى       

بین " داحس والغبراء"حرب ا دیات القتلى إلیقاف ؛ ألنهما دفعَ "عبس و ذبیان: "قبیلتي

كما ُقِضَي على المتعطرین بعطر  وأهلهما،الحرب رجال القبیلتین  أْفَنت بعدما القبیلتین،

ا یمنحهما الرتبة العلیا وصنیعهم من ویالت الحرب،فكان معروفهما منقذا للقبیلتین  منشم،

فصارت اإلبل الصغیرة الّسن، والعظمة؛ ألنه َعفَّى جروح أفراد القبیلتین، وأوقف إراقة الدماء، 
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المفتول على قوتین أو أكثر : المفتول على قوة واحدة ویكنى به عن الضعف، المبرم: قبیلة قدیمة،السحیل: الكعبة، جرهم: البیت: شرح المفردات

ر ، وصار بینهم حلف ، واتفقوا أن یغمسوا قیل أنه اسم امرأة عطارة اشترى قوم منها جفنة من العط: التالفي، منشم: ویكنى به عن القوة، التدارك

شرح  جمع َكْلم وهو الجرح،: تمحى، الكلوم: أیدیهم في ذلك العطر، فقاتلوا العدو فماتوا جمیعا، فصارت العرب تتطیر من هذا العطر، تعفى

  .الجیران: ن اإلبل، األحالفجمع أفیل وهو صغیر السن م: مالكم القدیم الموروث، إفال: آلة الحّجام، تالدكم: المحجم: المفردات

  ـــــَلمِ ــاَهللا َیْعـ مِ ــــــــْهَما ُیْكتَ ــــــــــــــــــَفى َومَ ـــــِلَیخْ         ــــُكمْ ــــــَال َتْكُتَمنَّ الّلَه َما ِفي ُنُفوسِ ــــــفَ      

ـــــــــِلَیْوِم الِحـــَساِب      ــرُ ُیوَضْع ِفي ِكَتاٍب َفُیدََّخــــفَ  َؤِخرُ ـــــــیُ         ـــــَقمِ ـــــــــــــْل َفُیْنــــــَأْو ُیَعجَّ
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 "هرم بن سنان"و" الحارث بن عوف"القتلى، غنیمة من أفضل أموال والتي مّثلت دیات 

آجال أو زهیر بن أبي سلمى من خیانة العهد، وعقاب اهللا،  ویحّذرلصالح عائالت القتلى، 

   .، فاهللا یعلم ما یخفیه اإلنسان ویكتمهعاجال

 : صورة الحرب - د-

  :1بالرحىویشبهها یصّور زهیر بن أبي سلمى الحرب و ویالتها،     

  مِ ــــــَحِدیِث الُمَرجَّ ـــــــــــــَوَما ُهَو َعْنَها ِبال  مْ ـــــــــِلْمُتْم َوُذْقتُ ــــــَوَما الَحْرُب ِإالَّ َما عَ 

ْیتُ   ةً ـــــــــــَعُثوَها َذِمیمَ ــــــَمــــــــــــَتى َتْبَعُثوَها َتبْ    َرمِ ــــــــــَفُتضْ ُموَها ــــــــــــــَوَتْضَر ِإَذا َضرَّ

  ـــــِئمِ ــــــــــَتُج َفتُْتــــــــــــــــــــــَوَتْلَقْح كَشاًفا ثُمَّ تُنْ   َفاِلَهاــــــــــرََّحى ِبثِ ــــــــُرُكـــــــــُكْم َعْرَك الَفَتعْ 

  ِطمِ ــْع َفَتفْ ـــــــــــَكَأْحَمـــــــِر َعــــــاِد ثُمَّ ُتْرضِ   َماَن َأْشَأَم ُكلُُّهمْ ــــــــــــــــَفتُْنِتُج َلُكـــــــــْم ِغلْ 

  ـمِ ــــٍز َوِدْرَهـــــــــــــــــــــَقًرى ِبالِعَراِق ِمْن َقِفی  ـــاـــُكْم َما َال ُتِغلُّ َألْهِلَهــــــــــــــــْل لَ ـَفُتْغلِ 

    مِ َضْمضَ َال ُیَواِتـیِهْم ُحَصْیُن ْبُن  ِبَما  ــِهمُ ـــــــــــيُّ َجرَّ َعَلْیــــــــــَلَعْمِري َلِنْعَم الحَ 

  ــــَقدَّمِ ـــــــــــــــــــَداَها َوَلْم َیتَـــــــــــَال ُهــــَو َأْبـــــــفَـــ  نَّةٍ ًحا َعَلى ُمْسَتكِ ـــــــــــَوَكاَن َطَوى َكشْ 

  َجمِ ــــــــــــــَعــــــــُدوِّي ِبَأْلـــــٍف ِمْن َوَراِئَي ُمْلــ  َسَأْقِضي َحـــــــــــاَجِتي ثُمَّ َأتَِّقي  : َوَقالَ 

  ـَعمِ ـــــــــــــْلَقْت َرْحَلَها ُأمُّ َقْشــَلَدى َحْیُث أَ   ــــــــــَزْع ُبُیوًتا َكِثــــــــــیَرةً ــــــَفَشدَّ َوَلْم ُیْفــــــــــــــ
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خرقة تبسط الّرحى لیقع : تلتهب، ثفال الّرحى: شدة الحرص، ُتضرم: الذي یحكم فیه بالظنون، تْضرَ : جربتم، الحدیث المرّجم: ذقتم:  شرح المفردات

: ضد الیمن، أحمر عاد: أن تلد االنثى توأمین، الشؤم: إذا ولدت، فتتئم: ة أن تلقح النعجة  في السنة مرتین، أنتجت الناق: علیها الطحین، الكشاف

یوافقهم، حصین بن ضمضم : جنى علیهم، یواتیهم: إذا كانت لها غلة، جّر علیهم: أحمر ثمود وهو عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف، تغل األرض

: كنیة المنیة، شاكي السالح: مستترة، أم قشعم: مضمر العداوة، مستكنة: كاشحقتل من قبل ورد بن حابس العبسي قبل الصلح بین عبس وذبیان، ال

َوَدْیُتُه، : الذي ال یستمرأ، عقلت القتیل: المال الكثیر، الوبیل والوخیم: جمع لبدة األسد وهو الشعر  الذي تلّبد  على منكبیه، الغمار: تام السالح، لْبد

  .ذو الجرم: الحقد،الجارم:الضغینة، التْبل: اإلتیان لیال، الضغن: جمع حال، الطروق : الل منقطع أنف الجبل والطریق فیه، ح: المخرم

  

ــــــ         ـــلَّمِ ــــــــــــــــــــــــــــَفاُرُه َلْم تَُقـــأْظـــــــــــــــــــــــــــــ لَـــُه ِلَبدٌ        َالِح ُمــــــــــَقذَّفٍ ـــَلَدى َأَسٍد َشاِكي السِّ

  ــــــْلِم َیْظِلمِ ـــــــــــــــــــــًعا َوٕاالَّ ُیْبَد ِبالظُــــــــَسِریـــ     ِبُظْلــــِمهِ ـــــاِقْب ــَجِريٍء َمَتى ُیْظَلْم ُیَعــــ      

  ـــاًرا َتَفرَّى ِبالسَِّالِح َوِبالدَّمِ ـــــــــــِغَمـــــــــــــــــــــــ     ــــَأُهْم َحتَّى ِإَذا َتمَّ َأْوَرُدواـــَرَعْوا ِظْمـــــــــــ      

ْوا َمَناَیا َبْیَنُهْم ثُمَّ َأْصــــــــ       ـــمِ ــــــــِإَلى َكــــــــــــــــــَأل ُمْســـــــــ      ــــــــــــَدُرواــــَفَقضَّ   ــــــــَتْوِبٍل ُمَتَوخِّ

  ـــــــــِل الُمَثلَّــمِ ـــــــــیٍك َأْو َقِتیــــــــــَدَم اْبَن َنهِ        ُهمْ ــــَلَعْمُرَك َما َجرَّْت َعَلْیِهْم ِرَماُحـــــــــــــ      
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ویثبت ذلك التجارب یقر زهیر بن أبي سلمى بأن ویالت الحرب معروفة ومكروهة،         

وشبه الشاعر ما وا على إثارتها، مُ ذُ  واشتدت نیرانها، السابقة، فمتى أوقدوا نار الحرب،

وجعل الشر الذي یتولد عن تلك تصنعه الحرب بالبشر بصنیع الّرحى للحب بعد طحنه، 

بمنزلة األوالد، كل ولد منهم ولید شؤم كعاقر الناقة، وهو بذلك یحفز القوم على  الحرب

والحقد  حصین بن ضمضم أضمر الغدر لكن ام بالصلح، وعدم إیقاد نار الحرب،االعتص

لم یصّرح بنیته في قتل قاتل أخیه، واصفا حصین بن ضمضم بأنه و قض العهد، ، ونفي قلبه

مرة أخرى زهیر بن أبي سلمى  یعودثم ، وشجاع، ویعاقب كل من ظلمه بسرعة، تام السالح

   .تصویر قبح الحرب والحث على التمسك بالصلح إلى

 :الحكمة - هـ     

تتناول خالصة تجارب الشاعر في تضمنت معلقة زهیر بن أبي سلمى أبیاتا      

  :1والحكمة منها الحیاة،

  َأمِ ـــــــــــــــَك َیسْ ــــــــَثَماِنیَن َحْوًال َال َأَبا لَ   ِعْش ــــــــاِة َوَمْن یَ ــــــــــــــــَسِئْمُت َتَكاِلیَف الَحیَ 

  ٍد َعمِ ــــــَوَلِكنَِّني َعْن ِعْلِم َما ِفي غَ   َلـــهُ ــــــــــــــــــــــــَوَأْعَلُم َما ِفي الَیْوِم َواَألْمِس َقبْ 

  ْر َفَیــــــْهَرمِ ـــــــُتِمْتُه َوَمْن ُتْخِطئ ُیَعمَّ   بْ ـــــــَرَأْیُت الَمَناَیا َخْبَط َعْشَواء َمْن ُتصِ 

  أ ِبَمْنـــــــــَسمِ ـــــــِبَأْنَیاٍب َوُیوطَ ُیَضرَّْس   ــَرةٍ ــــــــَوَمْن َلْم ُیَصاِنْع ِفي ُأُمـــــــوٍر َكِثیـــــــــــــ

  ْتَم ُیْشـــــــــــَتمِ ــــــــــَیِفْرُه َوَمْن َال َیتَِّق الشَّ   َوَمْن َیْجَعِل الَمْعُروَف ِمْن ُدوِن ِعْرِضهِ 

  َن َعْنُه َوُیْذَمـــــــمِ ـــــــــُیْسَتغْ َعَلى َقْوِمِه   َوَمْن َیُك َذا َفْضٍل َفَیْبَخْل ِبَفْضـــــــــــــــــــــــــِلهِ 

                              

  .100 -96المصدر السابق، ص ص   1

: لم یدارهم، الضَّرس: الناقة التي ال تبصر لیال، لم یصانع  الّناس : الضرب بالید، العشواء: مشاق وشدائد، الخبط: تكالیف: شرح المفردات الصعبة

  .الكف: السنان الطویل، الّذود: جمع زج وهو الرمح، اللهذم: ض على شيء، الزََّجاجالع

مِ ـــــــــَوَال َوَهـــــــــ      َوَال َشاَرَكْت ِفي الَمْوِت ِفي َدِم َنْوَفـــلٍ          ــــــٍب ِمْنَها َوَال اْبِن الُمَخزَّ

  ـــْخِرمِ ــــــــَصِحیَحاِت َماٍل َطاِلَعاٍت ِبَمـــ      َأْصَبُحوا َیْعِقُلوَنهُ ـــــــــــــال� َأَراُهْم ــــَفُكـــــــــــــــــــ      

  ـــَظمِ ـــَدى اللََّیاِلي ِبُمْعــــــــِإَذا َطَرَقْت ِإحْ       ــــَالٍل َیْعِصُم النَّاَس َأْمُرُهمْ ِلَحيٍّ ِحــــــــــــــ      

ْعنِ          ـاِرُم الَجاِني َعَلْیِهْم ِبُمْسِلمِ ـــــــــــــــَوَال الجَ       ــــــــهُ ُك َتْبَلـــــــــــُیْدرِ  ِكَراٌم َفَال ُذو الضِّ
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  رِّ َال َیَتَجْمَجــــــــــــمِ ـــــــــِإَلى ُمْطَمِئنِّ البِ   ـهُ ـــَوَمْن ُیوِف َال ُیْذَمْم َوَمْن ُیـــْهَد َقْلُبـــــــــــــــ

  مِ ـــــــــاِء ِبُسلَ ــــــــَوإِْن َیْرَق َأْسَباب السَّمَ   هُ ـــــــــــــَوَمْن َهاَب َأْسَبــــــــــــــــــــــاَب الَمَناَیا َیَنْلنَ 

  َوَیْنــــــــــــــــــَدمِ  هِ ــــا َعَلیْ ــــــــَیُكْن َحْمَدُه ذَّم�   َوَمْن َیْجَعِل الَمْعُروَف ِفي َغْیِر َأْهــــــــــِلهِ 

  مِ ذَ ــــــــــــُكلُّ َلهْ  ُیِطیُع الَعَواِلي ُركَِّبْت   ـــهُ ــــــــــــــَوَمْن َیْعِص َأْطَراَف الزَِّجـــــــاِج َفإنَّ 

  َلــمِ ـــــــــُیَهدِّْم َوَمْن َال َیْظِلِم النَّاَس ُیظْ   َوَمْن َلْم َیُذْذ َعْن َحْوِضِه ِبِسَالِحــــــــــــــــــــهِ 

ْم َنْفَسُه َال ُیْكــــــ  َصِدیَقــــــــهُ َوَمْن َیْغَتِرْب َیْحِسْب َعـــــــــُدوَّا  مِ ــــــــــَوَمْن َال ُیَكرِّ   ــــــــــــرَّ

  َخاَلَها َتْخَفى َعَلى النَّاِس ُتْعَلمِ َوإِْن   َوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرئ مـــِْن َخِلیَقــــــــــــــــــةٍ 

  ُه ِفي التََّكلُّــــــــمِ ــــــــــــــــــُه َأْو َنْقصُ ــــِزَیاَدتُ   اِئْن َتَرى ِمْن َصاِمٍت َلَك ُمْعَجـــــــــٍب َوك

  ـــــِم َوالدَّمِ ــَفَلْم َیْبَق ِإالَّ ُصـــــوَرُة اللَّْحــــــ  ِلَساُن الَفَتى ِنْصٌف َوِنْصُف فُـــــــــــــــــَؤاُدهُ 

  مِ ـــــــــاَهِة َیْحلُ ـــــــَوإِنَّ الَفَتى َبْعـــــــــَد السَّفَ   ـِخ َال ِحـــــْلَم َبْعَدهُ َوإِنَّ َسفَـــــــــــــــاَه الشَّْیـــــــــــــــ

  ــــْحَرمِ ــــــــَوَمْن َأْكَثَر التَّْسآَل َیْوًما َسُیـــ  َسَأْلَنا َفَأْعـــــــــــــــَطْیُتْم َوُعـــــــــــــــــْدَنا َفُعْدتُــــــــــمُ 

فیقول من یعیش ثمانین سنة  یلخص زهیر بن أبي سلمى خالصة تجاربه الحیاتیة،       

وأنه یعلم بما حدث في الماضي وما یحدث یسأم ال محالة من مشاق الحیاة وشدائدها، 

بالحاضر، لكنه یعجز عن معرفة الغیب والمستقبل، وأن الموت ینال جمیع الّناس، فمن لم 

الناس في األمور غلبوه وقهروه، وربما قتلوه، ومن ال یتقي  تصبه یعّمر طویال، ومن ال یدار

ومن ومن یفي بوعوده یتفادى ذمهم، شتمهم له ُشتَم، ومن یبخل بفضله یستغنى عنه ویذم، 

ومن أحسن إلى من ال یستحق  یخاف الموت ویتفادى أسبابه تناله ولو صعد إلى السماء،

اإلحسان ذمه، ومن یرفض الصلح تذله الحرب، ومن كف عن ظلم الناس ظلموه، ومن 

یخفي صفاته الُخلقیة البد وأن ُتعلم في یوم ما، ومن یسافر یظن أن األعداء أصدقاءه؛ ألنه 

أكسبه الشیب الفتى بعد السفاهة  أمالم یرج حلمه،  لم یجربهم، كما أن الشیخ إذا كان سفیًها

  .حرم الجوابال محالة یأتي یوم یُ ویعطى، وأن من یكثر سؤال الّناسحلما، 

 :معلقة عنترة بن شداد -6-3

 :المقدمة الطللیة –أ 
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  : 1معلقته بمقدمة طللیةیفتتح عنترة بن شداد     

  مِ ــــــــــدَّاَر َبْعَد َتَوهُّ ــــــَأْم َهْل َعَرْفَت ال  َردَّمِ ـــــــــَهْل َغاَدَر الشَُّعَراُء ِمْن ُمتَ 

  َلِميـَوِعِمي َصَباًحا َداَر َعْبَلَة واسْ   َواِء َتَكلَّــــــِميـــــــــــَیا َداَر َعْبَلَة ِبالجِ 

  ــــــَتَبسَّمِ ـَطْوَع الِعَنـــــــــــــــــــــــاِق َلِذْیِة الُمــ  َهاـیٌض َطْرفُــــــــــــــَداٌر آلِنَسٍة َغضِ 

مِ ـْقِضَي َحــــــــــاَجَة الُمتَـــــــــــَفَدٌن َال   َأنَّــــــــــــــَهاــــــــــــَفَوَقْفُت ِفیَها َناَقِتي َوكَ    ـــَلوِّ

ـــــــ  لُــــــــَناــــــــــَوَتُحلُّ َعْبَلُة ِبالِجــَواِء َوَأهْ  مَّ   ـــــــــــــــــَتَثلَّمِ ــاِن َفالُمـــــِبالَحْزِن َفالصَّ

  ْیَثمِ ـــــــَد ُأمِّ الهَ ـــــــَوى َوَأْقَفَر َبعْ ــــــــــــــــــــَأقْ   ْهُدهُ ـــــــــــــُحِییَت ِمْن َطَلٍل َتَقاَدَم عَ 

  َعَســــــــــــًرا َعَليَّ ِطَالُبِك اْبَنَة َمْخَرمِ   َحلَّْت ِبَأْرِض الزَّاِئِریَن َفَأْصَبَحتْ 

  َزْعًما َلَعْمُر َأِبیــــَك َلْیَس ِبَمْزَعـــــــــــــمِ   ُعلِّْقُتَها َعــــَرًضا َوَأْقتُــــــُل َقْوَمــــــــَها

  ِمنِّي ِبَمــــــــْنِزَلِة الُمــــــــِحبِّ الُمــــــــْكَرمِ   َتُظنِّي َغْیــــــــــــــــَرهُ  َوَلَقْد َنَزْلِت َفَال 

  َلمِ ـــــــُلَنا ِبالَغیْ ـــَنْیَزَتْیِن َوَأْهـــــــــــــــــِبُعــــــــــ    َهاـــــــــــَع َأْهلُ ــالَمَزُر َوَقْد َتَربَّ َكْیَف 

  ـــــــــُكِم ِبَلیـــــــــٍْل ُمْظِلـــــــمِ ُزمَّْت ِرَكاُبـــــ    ِإْن ُكْنِت َأْزَمْعِت الِفَراَق َفِإنَّمـــــــــَا 

  َوَسَط الدَِّیاِر َتَسفُّ َحبَّ الِخْمِخمِ    َما َراَعِني ِإالَّ ُحُمـــــــــــوَلُة َأْهِلـــــــَها
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القصر، : اللین، الفدن: جمع الّجو وهو الوادي، الغضیض : الموضع الذي ُیسترقع ویستصلح لما اعتراه من الوهن، الجواء: المترّدم: شرح المفردات

نبات تعلفه اإلبل، الغراب : أفزعه، الخمخم : اإلبل، راعه: المطمع، الركاب: األعداء، المزعم: الخالء، الزائرون: كث، االقواء واإلقفارالمتم: المتلوم

خالصه، : السابق مطره، الحر من كل شیئ: الحسن، البكر من السحاب: فائرة المسك، القسامة: العّطار، فارة المسك: األسود، التاجر: األسحم

ماحشي بقطن أو صوف أو غیرهما، : أعلى الظهر، الحشیة من الثیاب: الناقص الید، السراة: مصّوتا، األجذم: حفرة، هزجا: مطر أیام، قرارة: عینال

  .غلیظ: عبل
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یصّرح عنترة بن شداد من خالل استفهامه في مطلع معلقته، بأن الشعراء الذین سبقوه        

لم یتركوا له معنا یصاغ فیه شعرا، ویسائل دیار عبلة عن مكان حبیبته، ثم یحّییها ویدعو 

التي أقفرت بعد أن خلت من أهلها، " عبلة"لها بالسالمة، ثم وقف أمام أطالل محبوبته 

؛ ألنها حّلت علیه ذلك رِ ذُ عَ ، ورغبته في وصالها، وتَ وحزنه على فراقهاعن جزعه  عبرــلی

بأرض األعداء، فبین أهله وأهل عبلة قتال وعداء، وبینهما مسافة بعیدة، وقد تفطن عنترة بن 

، فأفزعه ذلك، وقد وصف شداد إلى رحیلها حین رأى إبلهم قد زّمت لیال استعدادا للرحیل

ثم ینتقل الشاعر أنفس اإلبل،  من وهي وأربعون ناقة حلوبًة سودا،بأن عددها اثنتان إبلهم 

وأنها منعمة العیش، في حین یقاسي الشاعر شدائد الحسي،  "عبلة"إلى وصف جمال حبیبته 

  .بو السفر والحر 

  

  

  

  

  

  

  ِفیَها ِاْثَنَتاِن َوَأْرَبُعوَن  َحلُــــــــــوَبًة      

  

  

  ُسوًدا َكَخاِفَیِة الُغَراِب اَألْســـــَحمِ 

  َعْذٍب ُمَقبَُّلُه لَـــــــِذیِذ الَمْطـــــــــــــــــَعمِ   ِإْذ َتْسَتِبیَك ِبِذي ُغُروٍب َواِضحٍ 

  َسَبَقْت َعَواِرَضَها ِإَلْیَك ِمَن الَفمِ   َوَكَأنَّ َفاَرَة َتاِجـــــــــــٍر ِبَقِسیَمـــــــــــــــةٍ 

  َمْعَلــــــمِ َغْیٌث َقِلیُل الدِّْمِن َلْیَس بِ   َأْو َرْوَضًة ُأُنًفا َتَضــــمََّن َنْبَتَهــــــا

  َفتَــــــــــــــــــَرْكَن ُكلَّ َقَراَرٍة َكالــــــــدِّْرَهمِ   َجاَدْت َعَلْیِه ُكلُّ ِبْكٍر ُحـــــــــــــــــرَّةٍ 

ا َوَتْســــــــــَكاًبا َفُكــــلَّ َعِشیَّةِ  مِ   َســــــحَّ   َیْجِري َعَلْیَها الَماُء َلْم َیَتَصـــــــرَّ

  َغِرًدا َكِفْعِل الشَّاِرِب الُمتَــــــــــــــَرنِّمِ   الذَُّباُب ِبَها َفَلْیَس ِبَباٍرحِ  َوَخَال 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــهِ ـــــــــَهــــــِزًجا َیُحكُّ ِذَراَعُه ِبِذَراِعـــــــ 

  

  

  

  

  

  

   

َناِد اَألْجَذمِ     َقْدَح الُمِكبِّ َعَلى الزِّ

  ـــــمِ ــــــَوَأِبیُت َفْوَق َسَراِة َأْدَهَم ُمْلَجـــــ  َظْهِر َحِشیَّةٍ ُتْمِسي َوُتْصِبُح َفْوَق  

  ــــْهٍد َمَراِكُلُه َنِبیِل الَمــــــــــــــــْحِزمِ ـــــــــــَنــــ  َوىـــــَوَحِشیَِّتي َسْرٌج َعَلى َعْبِل الشَّ  
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 :وصف الناقة – ب -   

  : 1یصف عنترة بن شداد ناقته   

مِ ـــــــــــــــــــْحُروِم الشَّ ــــــُلِعَنْت ِبمَ   َدِنیَّةٌ ـــــــــــَغنِّي َداَرَها شَ ـــــــــــــــْل تَُبلِ ـــــــــــــــهَ    َراِب ُمْصرَّ

  مِ ــفٍّ ِمیثَ ـــــاَم َبَوْخِذ خُ ــــــــــــــــــــــَتِطُس اِإلكَ   اَفةٌ ـــــــــَرى َزیَّ ــــــــــــبَّ السُّ ـــــــــــــــَخطَّاَرٌة غِ 

  ـمِ ـــَمْیِن ُمَصلَّــــــــــــِــــ ِریِب َبْیَن الَمْنســــــــــــــِبقَ   یَّةً ــــــــــاَم َعشِ ــــــــُس اِإلكَ ــــــــــــَتطِ َفَكَأنََّما 

  َم ِطْمــــــــــِطمِ ــــــــــــــــــــــــاِنَیٌة ِألَْعجَ ــــِحَزٌق َیمَ   ا َأَوتْ ـــــُص النََّعاِم َكمَ ــــــــَتْأِوي َلُه ُقلُ 

  ُهنَّ ُمــــــــَخیَّمِ ــــــــــــــــــــــٍش لَ ــــــــَحَرٌج َعَلى َنعْ   ــــهُ ــــــــــــَة َرْأِســــــــــــِه َوَكَأنَّــــــــــــــَیْتَبــــْعَن ُقلَّـــ

  ِویِل اَألْصَلمِ ــــــــــــِد ِذي الَفْرِو الطَّ َكالَعب  َبْیَضهُ ْعٌل َیُعوُد ِبِذي الُعَشْیَرِة ـــــــــصَ 

  َزْوَراَء َتْنِفُر َعْن ِحَیـــــــــاِض الدَّْیـــــــــــــــــَلمِ   َشِرَبْت ِبَماِء الدُّْحُرَضْیِن َفَأْصَبَحتْ 

مِ يِّ ِمْن هَ ـــــــــــــــوْحشِ ــــــ  َوَكَأنََّما َتْنَأى ِبَجاِنِب َدفَِّها الـــــــــــــــــــــــ   ــــــِزِج الَعِشيِّ ُمَؤوَّ

  َغْضَبى اتََّقاَها ِبالَیـــــــَدْیِن َوِبالفَــــــــــــــــــــــــمِ   ِهرٍّ َجِنیٍب ُكلََّما َعَطـــــــــــْفَت َلــــــــــــــــــهُ 

  َســــــــــــــــــــــــَنًدا َوِمثْــــــــــــَل َدَعـــــــاِئِم الُمَتَخیَّمِ   ُمَقْرَمــــــــــــــــًداَأْبَقى َلَها ُطوُل السَِّفاِر 

َداِع َكَأنََّما ـــــــــــــــمِ   َبَرَكْت َعَلى َجْنـــــــــــــِب الرِّ   َبَرَكْت َعَلى َقَصٍب َأَجشَّ ُمَهضَّ

  َواِنَب ُقْمُقمِ ـــــــــــــوُد ِبِه جَ ـــــــــــــــــــــــُحشَّ الَوقُ   َأْو ُكَحْیـــــــــــــــــــًال ُمْعَقــــــــــــًدا َوَكَأنَّ ُرب�ا

  ــــَدمِ َزیَّافَـــــٍة ِمْثِل الَفِنیـــــــــــــــــــــــــــتتِق الُمْكـــــــ  َیْنَباُع ِمْن ِذْفَرى َغُضوٍب َجـــــــْسَرةٍ 

، رة بن شداد لوصف ناقته؛ فهي ملعونة وقد دعي علیها بأن ُتحَرَم اللبنینتقل عنت        

وشبهها في سرعة سیرها  ،وكلها نشاط بعدما سارت اللیل كله،عندما تسیر وأنها رافعة ذنبها

وقد  بالراعي الحبشي،الذي تأوي إلیه صغار النعام،وشبه الشاعر الظلیم في سواده  الظلیمب
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: یخطر البعیر بذنبه إذا شال به، الزیف: لقطع، خطارةا: اللبن، التصریم: أرض أو قبیلة تنسب اإلبل إلیها، الشراب:  شدن: شدنیة: شرح المفردات

من الّصلم وهو االستئصال : جمع أكمة وهي تل صغیر أو مكان مرتفع ، مصّلم: الكسر،  اإلكام: السیر السریع ، الوطس والوثم: التبختر، الوخذ

: ینضم، الحزق: بمنزلة الجاریة من الّناس، یأوي: عامجمع ، مفرده القلوص،و القلوص من اإلبل والن: وهو من أوصاف ألنه ال أذن له،القلص 

: المجعول خیمة، الصعل: الشيء المرفوع، مخیم: مركب من مراكب النساء، النعش : أعاله، الحرج: الذي ال یفصح، قلة الرأس: الجماعات، طمطم

القبیح : الصوت، المؤوم: الیمین، الهزج: الجانب الوحشي الجنب،: المیل، الدفّ : الذي ال أذن له، الّزور: یتعود، األصلم: الصغیر الرأس، یعود

: مكسر، الّرب: له صوت، مهّضم: موضع، أجش: معناه سناما لزم بعضه بعضا، رداع: استقبلها، مقرمدا: مقود، اتقاها: الرأس العظیمة، جنیب

: الناقة الموثقة الخْلق، الزیف: ما خلف األذن، الجسرة :أشعله، الذفرى: أغلیته حتى خثر، حّش الوقود:القطران، عقدت الدواء: الطال، الكحیل

  .الفحل من اإلبل: التبختر، الفنیق
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ثم یعود عنترة بن  بعبد لبس فروا طویال وال أذن له،كما شبهه  تتبع النعام أعلى رأس الظلیم،

اه الدحرضین، فصارت تنفر من میاه یقول أنها شربت من میشداد إلى وصف ناقته؛ ف

ویضیف خدشها  وعضها،  ، وكلما أمالت رأسها إلى الهروهي نشیطة في السیر األعداء،

وشّبه العرق فصارت تشبه القصر المارد الطویل، سمینة من رعي العلف، الشاعر أن ناقته 

وهي شدیدة ، الذي جعل في قمقم أوقدت علیه النار الذي یسیل من رأسها وعنقها بالقطران

  .التبختر في سیرها مثل فحل من اإلبل

  :حوار الشاعر مع محبوبته عبلة -ج 

  : 1بفروسیته وشجاعته شداد محبوبته عبلة ، مفتخراة بن اور عنتر یح     

  ـــاِرِس الُمْسَتْلِثــــــــمِ ـَطبٌّ ِبَأْخــــِذ الفَــ  ِإْن ُتْغِدِفي ُدوِني الِقَناَع َفِإنَّـــــــــــــــــِني

  َلمِ ـــــــــــاَلَقِتي ِإَذا َلْم ُأظْ ـــــــــــَسْمٌح ُمخَ   ِت َفِإنَّـــــِنيــــــَليَّ ِبَما َعِلمْ ــــــــــــَأْثِني عَ 

  ـمِ ْعِم الَعْلقَــــــــــــــــــــــُه َكطَ ـــــــــــُمّر َمَذاَقتُ   لٌ ـــــِمي َباسِ ــــــــْــــ َفِإَذا ُظِلْمُت َفِإنَّ ُظل

  ُشوِف الُمْعَلمِ ـــــــــَواِجُر ِبالمَ ـَرَكَد الهَ   ُت ِمَن الُمَداَمِة َبْعَدَماـــــــــــــــَوَلَقْد َشِربْ 

  َماِل ُمْفدَّمِ ـــَأْزَهَر ِفي الشَّ ـــــــُقِرَنْت بِ   ِبُزَجاَجٍة َصْفـــــــــــــــــَراَء َذاَت أِســـــــــــــرَّةٍ 

  َلْم ُیْكَلـــــــمِ  رٌ ــــاِلي َوِعْرِضي َوافِ ـــــــمَ   َفِإَذا َشِرْبُت َفِإنَّــــــــــــــــني ُمْســــــــــــــَتْهِلكٌ 

ُر َعْن َنًدى ِميـــَوَتكَ  اِئِليــِت َشمَ ـــــــَوَكَما َعِلمْ   َوإَِذا َصَحْوُت َفَما ُأَقصِّ   رُّ

  ْدِق اَألْعـــــَلمِ ــــــــــَتْمُكو َفِریَصُتُه َكشِ   َوَحِلــــیِل َغاِنــــــــــــَیٍة َتَرْكــــــــُت ُمـــــــَجدًَّال 

  َدمِ ــــاِفَذٍة َكَلـــــــــــــْوِن الَعنْ ـــــــَوَرَشاِش نَ   َسَبَقـــــــــْت َیــــــــــَداَي َلُه ِبَعاِجِل َطْعَنةٍ 

  ًة ِبَما َلْم َتْعَلِميــــــــــــــِإْن ُكْنِت َجاِهلَ   َهالَّ َسَأْلِت الَخْیَل َیا اْبَنَة َمــــــــــــاِلكٍ 

  َماُة ُمَكلَّــــــــــــمِ ــــــــــــَنْهٍد َتَعــــــــــــــــاَوُرُه الكُ   َعَلى ِرَحَلـــــــــــِة َسابِــــــــــــحِ  ِإْذ َال َأَزالُ 

ُد ِلْلطِّــــــــــــــــــــــــــــَعاِن َوتَــــ   ْصِد الِقِسيِّ َعَرْمَرمِ ــــــــَیْأِوي ِإَلى حَ   اَرةً ــَطْوًرا ُیَجرَّ
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الدینار المجلّو، :جمع الهاجرة وهي أشد األوقات حّرا، المشوف: سكن، الهواجر: شجاع، ركد: كریه: من الخلق، باسل: المخالقة :  شرح المفردات

ذات الزوج : الزوج، الغانیة: مشدود الرأس، الحلیل: جمع الّسر  والّسرر وهما الخط من خطوط الید والجبهة وغیرهما، مفدم: الخمر، األسرة: المدامة

أصوات : ىمن أسماء الحرب، الوغ: التجریح، الوقیعة: الجرح، التكلیم: التداول، الكْلم: دم األخوین، التعاور: الصفیر، العندم: من النساء، المكاء

  .أهل الحرب



 
37 

  َأْغَشى الَوَغى َوَأِعفُّ ِعْنَد الَمْغَنمِ   ِبــــــــــــْرِك َمْن َشِهَد الَوِقیَعَة َأنَّـــِنيُیخْ 

مناقبه كثیرة؛ فهو سهل ألن  داد من حبیبته عبلة أن تثني علیهیطلب عنترة بن ش       

 وعقاب ظالمه عسیر، ثم یفتخر وٕاذا ُظلم كان ظلمه مرا كالعلقم،  إذا لم ُیْظَلْم،المخالطة 

 بزجاجة صفراء علیها خطوط،بعد شرائه لها، الهاجرة، لشاعر بشربه للخمر بعد اشتداد حر ا

كما یفتخر  وٕاذا صحا من سكره ال یفارقه جوده، وهي دلیل جوده، ومقرونة بإبریق أبیض،

أن یتغلب ستطاع عنترة بن شداد بفروسیته وشجاعته في النزال، والتفوق على الفرسان؛ إذ ا

ویطلب من عبلة أن تسأل الفرسان كیف  ، على زوج امرأة بارعة الجمال بطعنة في عجلة

  .ویعف عن الغنائم وأنه شجاع ،كان حاله، وصموده رغم تناوب األبطال على جرحه

  : افتخار الشاعر بفروسیته -د -

  :1یفتخر عنترة بن شداد بفروسیته، ومراسه في النزال قائال    

ٍج َكِرَه الُكمَ    ِلمِ ــــــــَرًبا َوَال ُمْسَتسْ ـــــــِعٍن هَ ـــــــــــــــــَال ُممْ   هُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُة ِنَزالَ ــــَوُمَدجَّ

مِ ـــــــــــــــــــُمقَ  ُعوبِ ـــــِبُمثَقٍَّف َصْدِق الكُ   ْعَنةٍ ـــِل طَ ـــــــــــــــــــــــَجاَدْت َلُه َكفِّي ِبَعاجِ    وَّ

مِ ــــــــــــــــــــاِب الضُّ ـــــِباللَّْیِل ُمْعَتسَّ الذِّئَ   َهاـــِدي َجْرسُ ــــــــــــــــــــِبَرِحیَبِة الَفْرَغْیِن َیهْ    رَّ

مِ ـــــــــا ِبمُ ــــــــــــَعَلى الَقنَ َلْیَس الَكِریُم   هُ ــِح اَألَصمِّ ِثَیابَ ــــــــــــــــــــــــَفَشَكْكُت ِبالرُّمْ    َحرَّ

  ْعَصمِ ـــــَن َبَناِنِه َوالمِ ـــــــــــــَیْقَضْمَن ُحسْ   اِع َیُنْشَنـــــــــهُ ـــــــــــــــــــــــَــــ َفَتَرْكُتُه َجَزَر السِّب

  ْعَلمِ ـــــْیِف َعْن َحاِمي الَحِقیَقِة مُ ِبالسَّ   َهاـــــــَغٍة َهَتْكُت ُفُروجَ ـــــــــــــــــَسابِ  َوِمَشكِّ 

مِ ـــــَهتَّاِك َغاَیاِت التِّــــــــــــــَجاٍر ُمــــــــــــ  َداُه ِبالِقـــــــــَداِح ِإَذا َشــــــــــــَتاــــــــــــــــــــــَرِبٍذ یَ    ــــَلوَّ

  مِ ـــــــــــــــــِر َتَبسُّ ــــــــــــــــَواِجَذُه ِلَغیْ ـــــــــــَأْبَدى نَ   ُدهُ ـــــــــــــــــــــُأِریُت ــــــــــــــــــــــــــَلمَّا َرآِني َقْد َنَزلْ 
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: صوتها، الذئاب المعتس: الواسعة، جرسها: الواسعة، الرغیبة: الّصلب، الرحیبة : مسرع، الّصدق: التام السالح، ممعن: المدّجج: شرح المفردات 

یتناولونه، : جمع جزرة،  وهي الشاة التي أعدت للّذبح، ینشنه: الّصلب، الجزر: االنتظام، األصم: الجیاع، الشك: الذي یطلب الفریسة، الضّرم

دخل في : سریع، شتا: الذي یشار إلیه بأنه فارس الكتیبة، ربذ: الدرع التي قد شّك بعضها إلى بعض، الُمعلم: األكل  بمقدم األسنان، مشك: القضم

السریع القطع، : اللقاء، المخدم: نبات یختضب به، العهد: رین، العظلمالخما: رایات ینصبها الخّمار لیعرف مكانه بها، التجار: الشتاء، غایات

: معظمها، تحوم الحرب: التشنج،، حومة الحرب: كنایة عن المرأة، ویقصد بها زوجة أبیه، القلوص: یجعل له حذاء،شاة: السرحة العظیمة، یحذى

  .الصیاح: شدائدها، التغمغم: تدور، غمرات الحرب
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  ُخِضَب الَبَناُن َوَرْأُســــــــــــُه ِبالِعـــــــــْظِلمِ   َماــــــــــــــــــــــــــَعْهِدي ِبِه َمدَّ النََّهـــــــــاِر َكَأنَّ 

مْ ـــــــــــــَطــــــــــَعْنتُ فَ    ِفي الَحـــــــــــِدیَدِة ِمــــــــــــــْخَذمِ ِبُمَهنٍَّد َصا  ـــــْوُتهُ ــــــِح ثُمَّ َعلَ ــــــــُه ِبالرُّ

ـــــــْبِت َلْیَس ِبَتْوَأمِ  ُیْحــــــــــــَذى ِنَعلَ   ــــْرَحةٍ ـــــــــُه ِفي َســـــــــــــــَأنَّ ِثَیابَ ـــــــــَبَطٍل كَ    السِّ

  َها َلْم َتْحـــــــــــــــــــــــُرمِ ــَحُرَمْت َعَليَّ َوَلْیتَ   ْت َلهُ ــــــــــــْن َحلَّ ـــــــــَیا َشاَة َما َقَنٍص ِبمَ 

  ــَباَرَها ِلي َواْعَلِميَفَتَجسَِّسي َأْخـــــــــــــــ  ِبيـــــــــاْذهَ : َفَبَعْثُت َجاِرَیِتي َفُقْلُت َلَها

  َوالشَّــــــــــــــاُة ُمْمِكَنٌة ِلَمــــــــــــْن ُهَو ُمْرَتمِ   رَّةً ـــــــــــَرَأْیُت ِمْن اَألَعــــــــاِدي غِ : َقاَلتْ 

  الِغْزَالِن ُحــــــــرٍّ َأْرثَـــــــــــــــــــــــــــمِ َرَشٍإ ِمَن   ـــــَداَیةٍ ــــــــــَوَكَأنََّما اْلَتَفـــــــــــــَتْت ِبِجیٍد َجــــــ

  والُكْفُر َمْخَبَثٌة ِلَنــــــــــــــْفِس الُمــــــــــــــْنِعمِ   ِر ِنْعَمــــــِتي ــــــــــــُنِبْئُت َعْمًرا َغْیَر َشاكِ 

َحى   َفَتاِن َعْن َوَضَح الَفمِ ِإْذ َتْقِلُص الشَّ   َوَلَقْد َحِفْظُت َوَصاَة َعمِّي ِبالضُّ

  َغَمَراِتَها اَألْبَطاُل َغْیَر َتَغْمــــــــــــــــــُغمِ   ِفي َحْوَمِة الَحْرِب الَِّتي َال َتْشَتِكــــي

یفتخر عنترة بن شداد بفروسیته ومراسه في القتال؛ فهو یستطیع التغلب على الفارس         

نزاله، لمراسه في القتال، فأكرمه بطعنة عاجلة برمح صلب بطال التام السالح الذي یكره األ

فاخترق الرمح الصلب ثیابه وجسمه، فالكریم لیس محرما ، ، لها صوت أدركته السباعوقوي

فصار ذلك الفارس  أن الرماح تحب الكرام الذین یحرصون على اإلقدام،على الرماح؛ إذ 

 بطال فقد طعن عنترة بن شداد فارسا، والرجال العادیون ویخافه الفرسان طعاما للسباع،

باقتحامه القتال ونزاله لألبطال ولقد حفظ وصیة عمه  ،ألقى به من ظهر فرسه حینمحه، رُ بِ 

  .في ساحة الحرب

  : وقبیلته للدفاع عنهم أصحابه افتخار الشاعر ببطوالته وحاجة - هـ- 

، ودفاعه عن أصحابه ببطوالته في الحروب، وبسالته في النزال عنترة بن شدادیفتخر       

  : 1وقبیلته

                              

  .174 -172ص    المصدر السابق، ص  1

: تفاعل من الّذمر وهو الحّض على القتال، الّشطن: موضع اإلقدام، التّذامر: الجبن، المقدم: الحجز بین الشیئین، الخیم: التتقاء: شرح المفردات

  :الطویل من الخیل، الّركاب: األرض الّلینة، الشیظم: من صهیل الفرس، الخبار: المیل ، التحمحم: الصدر، االزورار: الحبل الذي یستقى به، اللبان
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  َعْنَها َوَلِكنِّي َتَضــــــــــــــــاَیَق ُمْقــــــَدِمي     ِإْذ َیتَُّقوَن ِبَي اَألِسنَّـــــــــــــَة َلْم َأِخـــــــــــــــمْ 

ـــــــــــــمِ      َلمَّا َرَأْیُت الَقْوَم َأْقَبــــــــــــــــَل َجْمُعــــــــــُهْم    َیَتَذاَمُروَن َكــــــــَرْرُت َغْیَر ُمَذمَّ

َماُح َكَأنَّــــــــــــــــــــــــــهـَا   ــــــــــــمِ َأْشَطاُن ِبْئـــــــــٍر ِفي َلَباِن اَألْدهَ      َیْدُعوَن َعْنَتَر َوالرِّ

  َوَلَبـــــــــــــــــــــــاِنِه َحتَّى َتَســـــــــــــــْرَبَل ِبالدَّمِ      َماِزْلــــــــــــــــُت َأْرِمـــــــــــــــــــــــیِهْم ِبُثْغَرِة َنْحِرهِ 

  َوَشَكا ِإَليَّ َبَعْبــــــــــــــَرٍة َوَتَحْمُحــــــــــــــــــــــمِ      الَقَنــــــــــا ِبَلَباِنهِ  َفاْزَورَّ ِمــــــــْن َوْقـــــــــــــــــعِ 

  َوَلَكاَن َلْو َعِلَم الَكــــــــــــــَالَم ُمَكلِّـــــــِمي      َلْو َكاَن َیْدِري َما الُمَحاَوَرُة اْشتَـــــَكى

  َوْیَك َعْنَتَر َأْقـــــــــــــــِدمِ : ِقیُل الَفَواِرسِ      ــــــــــــَفى َنْفِسي َوَأْبَرَأ َسْقَمَهاَوَلقَــــــــْد َشــــــ

  ِمْن َبْیِن َشـــــــــــْیَظَمٍة َوَأْجَرَد َشْیـــــَظمِ      َوالَخْیُل َتْقتَــــــــــــــــــِحُم الَخَباَر َعــــــَواِبًسا

  ُلبِّـــــــــي َوَأْحـــــــــــُزُه ِبَأْمـــــــــــــــــــــــٍر ُمــــــــْبَرمِ       َحْیُث ِشْئــــــــــُت ُمَشاِیِعيُذُلٌل ِرَكاِبي 

  َما َقْد َعِلْمِت َوَبْعُض َما َلْم َتْعَلِمي     إنِّي َعَداِني َأْن َأُزوَرِك فاْعلَــــــــــــــِمي

  ِرمِ الَحْرِب َمْن َلْم ُیجْ  َوَزَوْت َجَواِني     ــُكمْ ِغیٍض ُدوَنــــُح اْبَنْي بَ َحاَلْت ِرَما

ْیُل َیا ْبَنْي ِحْذَیــــــــِم      َوَلَقْد َكَرْرُت الُمْهَر َیْدَمى َنْحــــــــــــــــــُرهُ    َحتَّى اتََّقْتِني الخَّ

یجعلونه حاجزا  ؛ فكان أصحابهیستنجدون بهلقد كان عنترة بن شداد فارسا وبطال        

ورغم أن فرسه  وقاتلهم حین أقبلوا علیهم،، فواجههم ولم یكن جبانا، وبین أعدائهم مبینه

نتیجة ما أصابه فمال فرسه  ، إّال أنه لم یتراجع،وتلّطخ جسمه بالدم أصابتها رماح األعداء

إلى من رماح األعداء، وشكا إلى الشاعر بصهیله، ولو استطاع فرسه الكالم الشتكى 

  .الشاعر ما یعانیه

م نحو العدو؛ أي ولقد شفى نفس عنترة بن شداد من سقمها طلب الفوارس منه اإلقدا      

ویعینه في مواجهة األعداء إبله المذللة  ،وأصحابه إلیه عندما یداهمهم العدوالتجاء الفوارس 

  عنترة بن ویفتخر  التي ترید صده عنهم،  ، وغیر مباٍل برماح األعداءله، وعقله وأمره المحكم

  ِلْلَحْرِب داِئَرٌة َعَلى اْبَنْي َضــــــــْمَضِم    َوَلَقْد َخِشیُت ِبَأْن َأُموَت َوَلْم َتُكــــــــــنْ 

  َوالنَّـــــــــــــــــــــــــــــاِذَرْیِن ِإَذا َلْم اْلَقُهَما َدِمي  الشَّاِتَمْي ِعْرِضي َوَلْم َأْشُتْمهُــــــــــــــــَما 
  

  ـــــــــــــــَماــــِإْن َیْفَعَال َفَلَقْد َتَرْكُت َأَباُهـــــــــــــ 

                 

  َجَزَر السِّبــــــــــــــــــــــــاِع َوُكلِّ َنْسٍر َقْشَعِم    
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بقتله في غیابه،  یشتمانه فروسیته؛ حین صّرح بتوعد شخصان شداد بقوته وشجاعته و

، وسبب توعدهما هو قتل عنترة بن شداد ألبیهمایقدمان على ذلك، ال   لكنهما حین یحضر

  .وجعله طعاما للسباع والنسور المسنة

ن التي شغلت اهتمام النقاد والباحثیتعتبر المعلقات من النصوص الشعریة القّیمة، و      

ل حول نسبتها ألصحابها، وسبب تسمیتها وقد أثارت الكثیر من الجدالقدماء والمحدثین، 

   .باإلضافة إلى خصائصها الفنیة المختلفة، "المعلقات: "بأسماء كثیرة أشهرها
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  شعــــــــــــــر الصعالیــــــــــــــــك:  المحاضرة الثالثة

 

وقبل أن نتعرف  وممیزاته الفنیة، شعرا ممیزا بمضامینهالصعالیك  الشعراء یعد شعر        

شعرهم، البد أن نتطرق إلى مفهوم الصعلكة وظروف نشأتها، للتعرف على  على خصائص

حیاة الصعالیك وبیئتهم، والتي ال شك أنها ستمهد لفهم محتوى نصوصهم الشعریة، 

  .وخصائصها الفنیة والموضوعاتیة

  :مفهوم الصعلكة – 1

وال : الذي ال مال له، زاد األزهريالفقیر : الصعلوك  «:جاء في لسان العرب        

ولعل هذا الفقر هو الذي دفع ، ، فالصعلكة في مفهومها اللغوي تعني الفقر 1   »اعتماد

خطوة  تقدم عن المعنى اللغوي للصعلكة «وابن منظور ،إلى السلب والنهب اللجوء الصعالیك

یعبر عن  "وال اعتماد"ه ، فإن قول"وزاد األزهري وال اعتماد"نحو المعنى العرفي لها بقوله 

لفقر من أهم الدوافع إلى وٕاذا كان ا معنى دقیق في مفهوم  الصعلكة بالمعنى المعروف لها،

الصعلكة، فإن ما یمیز الصعالیك عن غیرهم من الفقراء أنهم رفضوا أن یعیشوا عالة على 

الصعلكة  ویعرف عبد الحلیم حفني ،2» أو أن یجعلوا من أحد من الناس عمادا لهم غیرهم

من داللة المعنى وتخرج لفظة الصعلكة ،3»احتراف السلوك العدواني بقصد المغنم« بأنها

   .4إلى مفهوم أوسع منه، فتدل على معاني الغزو واإلغارة للنهب والسلب) الفقر(اللغوي 

  

                              

  .455، دار صادر، بیروت، ص )10(ابن منظور، لسان العرب، المجلد   1
  .18، ص 1987عبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،   2
  41المرجع نفسه، ص   3
  .27 -25،دت، ص ص )3(دار المعارف، مصر، طیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي،  4
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  :كتعریف الصعالی -2

إذا عدنا إلى كتب األدب القدیم نجدها حافلة بأخبار الصعالیك، والحدیث عن فقرهم،         

بالفقر، وٕاحساس مریر بوقعه على نفوسهم، وشكوى صارخة من  «وشعورهم ونمط حیاتهم، 

هوان منزلتهم االجتماعیة، وعدم تقدیر المجتمع لهم، وعجزهم عن األخذ بنصیبهم من الحیاة 

أو الوقوف معهم على قدم المساواة في معترك الحیاة، ال مجتمعهم، كما یأخذ سائر أفراد 

ألنهم هم أنفسهم عاجزون ، وٕانما ألن مجتمعهم ظلمهم، وحرمهم من تلك العدالة االجتماعیة 

التي یطمح إلیها كل فرد في مجتمعه، وجّردهم من كل الوسائل المشروعه التي یواجهون بها 

   .1»وافرت لهم هذه الوسائلالحیاة كما یواجهها غیرهم ممن ت

  :2فئات وینقسم الصعالیك إلى ثالث    

ویمثلون الذین أنكرتهم قبائلهم، وطردتهم، وقطعت ما بینهم وبینها : فئة الخلعاء والّشّذاد-أ

 .حاجز األسدي، قیس بن الحدادیة:مثل  ،نتیجة ما اقترفوه من جرائر من صلة

، ولم یعترف بهم ماءسواد البشرة من أمهاتهم اإل وهم الذین سرى إلیهم:  طائفة األغربة -ب

تأبط شرا، الشنفرى، : ألن دماءهم خالطتها دماء السود، من بینهم ؛، بل نبذوهم آباؤهم

 .والسلیك بن سلكة

وهو الذین تمردوا نتیجة الظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي كانت : طائفة الفقراء -ج

  .روة بن الوردع :سائدة في المجتمع الجاهلي، مثل

  :أسباب ظهور الصعلكة -3

  :1ومن أهمهاهرة الصعلكة، ددت الدوافع التي أّدت إلى بروز ظاتع     

                              

  . 33، 32یوسف خلیف ، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي،، ص ص   1
  .58، 57المرجع نفسه، ص ص  2
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والمقصود من الدولة هو عدم وجود رابطة قوة تسیطر على : عدم وجود دولة جامعة-أ

من المجتمع؛ بحیث ُتْشِعُر أفرادهبانهم مرتبطون بهذه القوة، وخاضعون لها، فیتجلى ذلك 

لم تكن للعرب دولة تجمعهم بحیث یشعرون معها بالخضوع  «؛ إذ خالل سلوكهم وتصرفاتهم

واالنقیاد، وأن هذه الممالك التي قامت لم تبسط سلطانها على الجزیرة، وٕانما كان بعضها 

وبعضها كان أشبه باالمارات  -الحیرة والغسانیة -أشبه بالمظام القبلي كما في ممالك الشمال

  .2 »كالمملكة المعینیة والحمیریةالمحلیة 

رؤساء القبائل والعشائر، وهؤالء الرؤساء  «والتي تمثلت في: ظهور زعامات غیر متزنة-ب

لم یكن هناك قانون ینظم وصولهم إلى الرئاسة، وٕانما كانت هناك صفات تعارفوا على أن 

، وبالتالي 3 »یسودوا من أجلها من یتحلى بها، وٕان اختلفت نظرة القبائل إلى هذه االصفات

ة إلى خلق دوافع لدى أفراد قد یساهم هؤالء السادة، باإلضافة إلى ظروف الحیاة القاسی

  .4المجتمع بالتمرد

من أبرز األسباب التي أدت إلى ظهور یعد الفقر : عدم التوازن بین الفقر والغنى-ج

لطالما عّبر الشعراء فقد أتعب الفقر الصعالیك، بینما غیرهم یتنعمون بالخیرات، و الصعلكة ؛

ویكاد ال یخلو شعر أحدهم من  ،سیةوالنف الجسدیة واالجتماعیةم، وآثاره الصعالیك عن فقره

   .5صور الفقر

یغلب على أرض الجزیرة العربیة الطابع الجبلي الصحراوي، :  طبیعة األرض والحیاة -د

عنها، كما أن طبیعة الجزیرة  تؤثر على طبائعهم التي  یمنح أبناءها الحمایة إذا بحثوا والذي

فال غرابة إن  كما أن كل ما في بیئتها قاٍس؛ سواء ما تعلق بمناخها أو فقرها، یتوارثونها،

                                                                                           

  .82 -42عبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، ص ص   1
  .44المرجع نفسه، ص   2
  .53المرجع نفسه، ص   3
  .54المرجع نفسه، ص   4
  .55المرجع نفسه، ص  5
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وقد أثرت هذه البیئة على نمط الحیاة في الجزیرة كان أبناء هذه البیئة والطبیعة قساة وأشداء،

العربیة؛ فنتج ذلك الصراع الدائم بین القبائل، والغزو واإلغارة والحروب، حبا باستمرار 

 ونمط حیاة ولعل هذه الطبیعة بخصائصها هذه، والقوة وشدة البأس،بات الكیان،وٕاث الحیاة،

   .1نشأة الصعلكة أدت إلى أسباباكانت  ،العرب آنذاك

وتتجلى من خالل األسباب الفردیة التي تتعلق بصعلوك دون غیره، وال : عوامل فردیة -ه

باألغربة؛ أي أبناء اإلماء الذین مثل ما هو متعلق یشترط أن یشاركه فیها كل أفراد المجتمع، 

أن نسبهم لم وهؤالء كانوا یعیشون شقاء قاسیا؛ نتیجة  سرى إلیهم سواد البشرة من أمهاتهم،

، ویعیشون حیاة العبید، بكل ما تتمیز به من ذل وهوان فال یعترف بهم، یكن عربیا خالصا،

فیؤذیهم تسلط من هو في الحقیقة رغم معرفتهم أنهم لیسوا عبیدا؛ ألنهم أبناء سادة القوم،

وقد رفض بعضهم هذا الوضع، وتمردوا علیه، سواء بالقوة وشدة البأس أو باتخاذ  أشقاء لهم،

من یتعرضون إلى األسر؛ فمن ال یفتدى منهم، یصیر باإلضافة إلى  ،2طریق الصعلكة

كما حدث ؛ فحقوقه ضائعة، وبذلك یعانون كما كان یعاني األغربة من حیاة الذلعبدا، 

في بني  للشنفرى؛ إذ أسره بنو شبانة بن فهم من قومه بنو األوراس ابن الحجر، فعاش فترة

ففدوه بالشنفرى، وبالتالي فقد  رجال من بني شبانة  ة، إلى أن أسر بنو سالمان بن مفرجشبان

عاش الشنفرى عبدا  في بني سالمان، یرعى اإلبل، وعندما علم بذلك ثار على بني 

  .3واختار حیاة الصعلكةإذ قتل منهم تسعة وتسعین رجال ، سالمان؛ 

فقد یتوارث العربي صفات حمیدة،  تعد الوراثة عامال مؤثرا في سلوك اإلنسان؛: الوراثة -و

أو طبائع وتصرفات؛ فالعربي مثال ال یتزوج من غیر العربیات، للمحافظة على توارث الدم 

وتؤدي كما أن سلوك الصعلكة الذي ینبع من الحالة النفسیة یعد موروثا،  العربي ألوالده،
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، فقبیلة فیكثر من یتبع هذا السلوكالوراثة على بقاء هذا السلوك إذا تهیأت له الظروف، 

هذیل مثال تشتهر بكثرة الصعالیك والخلعاء والغارات، وهي صفات ال تشاركها فیها قبائل 

   .1بیلة هوازنتعیش ظروف الحیاة نفسها، كق

، اتباع سلوك الصعلكةباالستعداد قدرة الفرد الفطریة على ونقصد  :االستعداد والشذوذ_ز

والتحمل، أو قدرة  قدرة نفسیة؛ كالمیل الفطري للعدوان، أو امتالك قوة العزیمة سواء أكانت

، العدوة الحركة وسرعة فیحتاجها الصعلوك، كخمتمثلة في الصفات الجسمیة التي  جسدیة؛

أما الشذوذ فهو تفرد فرد في صفة فطریة، ال یتصف بها باقي أفراد المجتمع، فیصبح هذا 

لفطري عند الصعالیك في مضمون ، ویتجلى االستعداد ا2الفرد شاذا عن بقیة أفراد المجتمع

؛ والمتمظهر في غارات السلب والنهب "الجور على حقوق اآلخرین "علكة؛ والمتمثل فيالص

 .3یقوقطع الطر 

  :4أهم الشعراء الصعالیك -4

، تأبط شّرا، السلیك بن السلكة، عروة بن الورد، قیس بن الشنفرى: في العصر الجاهلي-أ

منفذ السلولي، مالك بن خریم الهمذاني، صخر الغي الهذلي، عمرو بن براقة الهذلي، األعلم 

   .الهذلي، عمرو بن عجالن، وحاجز بن عوف األزدي

مالك بن الریب، بكر بن النطاح، عبید بن أیوب العنبري، عبید : اإلسالميفي العصر  -ب

اهللا بن الحر الجعفى، األحمیر السعدي، یزید بن بن الصقیل العقیلي، و أبو النشناش 

  .النهشلي
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مالك بن الریب، بكر بن النطاح، عبید بن أیوب العنبري، عبید اهللا  :في العصر األموي -ج

 بن الحر الجعفي، األحیمر السعد، یزید بن الصقیل العقیلي، أبو النشناش النهشلي، سعد بن

 بن كریب، ناشب المازلي، توبة بن الحمیر، عبد اهللا بن سیرة الحرشي، شبیب بن عمرو

  .األعراف المري حجدر بن معاویة العكلي، و فرغان بن

  :موضوعات شعر الصعالیك-5

شعر الصعالیك التي تصور نمط حیاتهم، وتعبر عن مواقفهم، موضوعات  لقد تعددت      

  :ومن بینها

 : أحادیث المغامرات  - أ

من بدایة  تدور حول الغزو واإلغارة للسلب والنهب، والتي یفّصل الشعراء في أحداثها،       

رد لق بالطریق التي سلكوه، ودور كل فأحداث اإلغارة؛ سواء ما تعذكر الخطة، مرورا بسرد 

 مفتخرینوصوال إلى نهایة الغارة وما فعلوه بخصمهم،  في الغارة، من الرفاق الذین شاركوا

؛ ألنهم مؤمنون بقیمة هذه وقدرتهم على النجاة من أخطارها و ببطوالتهم ومعجبین بما أنجزوه

  .1 المغامرات

 : شعر المراقب -ب

من أعالي هم یث یترقبونح ؛المراقبفي  بضحایاهمالصعالیك تفاصیل تربصهم  یروي     

؛ إذ یرون لشن هجوم علیهم، وسلب ما یملكون، وینتظرون اللحظة المناسبة لیال الجبال

في یتربصون بضحایاهم  أنهم ، خاصةفالمراقب تحمي الصعالیك المارة وهم ال یرونهم،

  . 2والهجوم علیهم التخفيالظالم لیال، حتى یسهل 
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  :التوعد والتهدید -ج

فقد توعد الشنفرى بنو سالمان،  كان التوعد والتهدید من مواضیع شعر الصعاالیك؛       

، وكان كثیر الغارات علیهم هددهم بقتل مئة رجل منهم وغزوهم،فقد  ؛ویتجلى ذلك في شعره

فیهدد أعداءه، وینذرهم بأنه لن یرحمهم إذا نال منهم، ویطلب منهم  وكذلك عمرو ذو الكلب

  .1الصعالیك من ، كما كان یغیر علیهم رفقة غیرهمأن ال یشفقوا علیه إذا ظفروا به

 :وصف األسلحة -د

تمدهم بالقوة أثناء غزوهم، لقد تحدث الصعالیك كثیرا في شعرهم عن أسلحتهم؛ فهي       

السیف، الرمح، : حةومن بین تلك األسلإلى جانب قوة قلوبهم وقوة أرجلهم عند عدوهم، 

السهام، وهي أسلحة یستعملها الصعالیك للهجوم على األعداء، أما األسلحة التي و  القوس

ملك وهي تقریبا كل ما ی،والمغفر الدرع، الترس: یدافعون بها عن أنفسهم فتتمثل في

الصعالیك في حیاتهم؛ لذلك یلحون على ذكرها، والحدیث عنها في شعرهم، لقیمتها في 

، فیصفون هذه األسلحة بدقة، ذاكرین كل أجزائها، وتفاصیلها؛ كشكلها، صوتها، حیاتهم

  .2طریقة صنعها واستخدامها، وقیمتها لدیهم، وما تفعله بأعدائهم 

 :الحدیث عن الرفاق-ه

الشعراء الصعالیك عن رفاقهم الذین یرافقونهم أثناء قیامهم بالغارات، والتفصیل یتحدث       

لذي یوظفه الشعراء في شعرهم؛ إذ من وهذا یبرز ضمیر الجماعة ا في دور كل واحد منهم،

  .3لغزوخروجهم ل أثناء رفقة رفاقهم خالله یفصحون عما یقومون به
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  :أحادیث الفرار-و

هم وانتصاراتهم في غزواتهم، لكنهم أیضا یفتخر الشعراء الصعالیك بفوزهم على أعدائ       

؛ ألنهم یعتبرون ذلك أمرا طبیعیا ألنهم یتحدثون عن فرارهم وهروبهم، دون خجل من ذلك

یحسنون العدو، باإلضافة إلى أنهم یعتبرون العدو سالحا یحمیهم من فتك األعداء بهم، 

؛ لذلك یفتخرون بها أیضا میزة ، كما أن سرعة العدوحقیق مبتغاهمویمنحهم فرصة أخرى لت

  .1الصعالیك على الحدیث والفخر بهذه الصفة التي تمیزهم عن غیرهم یحرص الشعراء

  :سرعة العدو -ز

أثناء سردهم لتفاصیل غاراتهم على الحدیث عن سرعة  الصعالیك یلح الشعراء       

و خاصیة تمیزهم عن غیرهم من ولعل سبب ذلك یعود إلى شعورهم بأن سرعة العد عدوهم،

من المآزق، من جهة  من جهة، باإلضافة إلى أن هذه المیزة كانت سبیال لنجاتهم ،البشر

 كان الشعراء الصعالیك یعبرون عن إعجابهم بسرعة عدوهم، ویفتخرون بهاأخرى؛ ولذلك 

    .2وبأنفسهم

  :خیلالغزوات على ال- ح 

وأحیانا یقرنون حدیثهم عن هذه  یتحدث الشعراء الصعالیك عن غزواتهم على الخیل،      

  .3تلك التي یقومون بها على أقدامهمالغزوات ب

  :اآلراء االجتماعیة واالقتصادیة-ط

بتلك الغارات والغزوات، كثیرا ما عّلل الشعراء الصعالیك األسباب التي دفعتهم للقیام         

وألن العوامل االجتماعیة  فذكروا في شعرهم تفسیرا لذلك؛ تلك الثورة على مجتمعهم،وشن 
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عن  فقد تحدث الشعراء الصعالیكولذلك واالقتصادیة كانت الدافع الرئیسي لقیام تلك الثورة، 

؛ من ذلك مثال حدیثهم عن انقطاع آرائهم االجتماعیة واالقتصادیة السائدة في المجتمع

فقد كان ذلك عامال أساسیا في اتخاذهم نهج الصعلكة في الروابط بینهم وبین قبائلهم، 

وفصلوا في أسبابه ونتائجه على أجسادهم  باإلضافة إلى حدیثهم عن فقرهم، حیاتهم،

 كان الفقر وقد وقوة تحملهم له، والوسائل التي یوظفونها للتخلص منه،،وحیاتهم ونفسیتهم

  .1ي صفة اشترك فیها جمیع الصعالیكدافعا قویا لتصعلكهم، وه

  :أحادیث التشرد-ي

وكانت نتیجة  إن الحیاة التي اختارها الصعالیك أساسها التمرد على المجتمع ونظامه،     

وتحدث الشعراء الصعالیك عن تشردهم، وافتخارهم  ذلك تشرد أولئك الصعالیك في الصحراء،

، ، وقد ألفتهم وحوش الصحراءوكانوا یفتخرون بذلك باهتدائهم فیها دون مساعدة من غیرهم،

كما  كما أنهم یتحدثون عن أماكن تشردهم، وأهوالها، وما یحیط بالطریق إلیها من مخاوف،

نوعا منها، و وصفوا بعضها وصفا أشاروا أیضا إلى وحوش الصحراء وذكروا سبعة وعشرین 

  .2دقیقا

 :شعر الصعالیكل الخصائص الفنیة -6

  :شعر مقطوعات -6-1    

تتراوح  عبارة عن مقطوعات شعریة، شعر الصعالیك الفنیة أن أغلبهمن أهم خصائص       

لكنها قلیلة  لشعراء الصعالیك،بعض اال ینفي وجود قصائد لبین البیتین والسبعة، لكن ذلك 

 واالضطراب وعلة ذلك طبیعة حیاة الصعالیك، والتي یكتنفها القلقمقارنة بالمقطوعات، 

، لكن بتجوید الشعر، واإلطالة فیه دون االهتمام للحصول على سبل العیش، الدائم والسعي
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هناك احتمال ورود سبب آخر لذلك؛ والمتمثل في وصول شعر الصعالیك إلینا مفرقا في 

  .1ختلفةمصادر م

 :الوحدة الموضوعیة -6-2

واحدا؛ فقد  الصعالیك یكتشف أن كل مقطوعة تتناول موضوعاالشعراء من یقرأ شعر       

، أو الفرار، أو ذكر ووصف األسلحة، بالحدیث عن مغامرات الصعالیككل واحدة منها تنفرد 

لها یعبر عن ؛ بحیث نستطیع وضع عنوان أو غیرها من موضوعات شعرهم التي سبق ذكرها

موضوعها، لكن القصائد الطویلة القلیلة التي نظمها الشعراء الصعالیك لم تكتف بموضوع 

   .2واحد

 :التخلص من المقدمات الطللیة -6-3

عن المقدمات الطللیة في شعرهم، وهذا یتوافق مع لقد تخلى الشعراء الصعالیك       

 الطویلة القلیلة، فإننا ال نجد الشعراء الصعالیك قصائدباستثناء خاصیة الوحدة الموضوعیة، و 

وقد اختار الشعراء الصعالیك استهالل  ،غزلیةمة دتبدأ بمق على مقطوعة شعریة  أو قصیدة

التي تحرص على حیاة فارسها، وتجزع  قصائدهم أو مقطوعاتهم الشعریة بحدیثهم إلى المرأة

إلى الغزو و اإلغارة، في حین یرفض فتحاول أن تقنعه بأن ال یذهب  إذا حدث له مكروه،

ویسمى هذا االستهالل بمقدمات  الصائب، الصعلوك ذلك، ویسعى إلى إقناعها برأیه

  .3الفروسیة

  

  

                              

  . 263-260المرجع السابق، ص ص   1
  .267- 264المرجع نفسه، ص ص  2
  .273- 268المرجع نفسه، ص ص  3



 
51 

 :عدم الحرص على التصریع -6-4

ولعل سبب  نصوصهم الشعریة، مطالع بالتصریع في كثیرا لم یهتم الشعراء الصعالیك       

التي كانت تجیش بها نفوس الصعالیك على أوضاع مجتمعهم، تلك الثورة  «ذلك یعود إلى

وٕالى تلك الحریة التي كانوا یعیشون فیها والتي كانت ترفض الخضوع لتقالید مجتمعهم، تلك 

الثورة وتلك الحریة ظهرت آثارها عن طریق العقل الباطن في حیاتهم الفنیة، فكان شعرهم 

ولكنا قلنا إن الشعراء الصعالیك لم . ي القبليثائرا على األوضاع الفنیة في الشعر الجاهل

ینجوا في بعض األحیان من التقلید الفني للشعر الجاهلي القبلي، ومن هنا نجد تلك المطالع 

، كما قد تكون تلك المطالع المصرعة جاءت دون 1»المصرعة في بعض نماذجهم الفنیة

  .2من الشعراء قصد

  :التحلل من الشخصیة القبلیة -6-5

تعد ظاهرة التحلل من الشخصیة القبلیة ظاهرة تنسجم مع خصائص ودوافع الصعلكة        

اإلجتماعیة؛ باعتبار أن الصعلوك لم یكن على توافق مع قبیلته، فنتج عن ذلك فقد 

وبما أن الشعراء الصعالیك قد انقطعت الصلة بینهم  ،الصعلوك الشعور بالعصبیة القبلیة

وبین قبائلهم، فلیس غریبا أن یتجسد هذا اإلنقطاع في شعرهم؛ فال نجد الشاعر الصعلوك 

بل یصور حیاته هو؛ فیغیب في شعره ضمیر  شعره مآثر قبیلته، یسجلوال  لسان حال قبیلته،

ر الصعلوك من خالله عن شخصیته الذي یعبر الشاع" أنا" ، ویسود ضمیر "نحن" الجمع 

  .3إنما یعبر عن جماعة الصعالیكفي شعره " نحن"وٕان وجدت ضمیر الجمع  وعما یعیشه
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  :القصصیة -6-6

مغامراتهم حیاتهم و تفاصیل لتتجلى هذه الخاصیة من خالل سرد الشعراء الصعالیك       

وتربصهم فوق المراقب،وكل  منه،والحافلة بأخبار وأحداث فتكهم بالعدو أو الفرار  ،وغاراتهم

 . 1هذه األحداث یجعل من شعر الشعراء الصعالیك شعرا قصصیا

  : الواقعیة -6-7

ت شعرهم تصویر للواقع الذي لقد تضمن شعر الصعالیك تفاصیل حیاتهم؛ فموضوعا      

 فكان شعرهم تصویرا صادقا  ذات الطبیعة المتعبة،عاشوه في بیئة الصحراء البدویة الصعبة،

مروءة، الرفق بالمرضى كرم،  السلبیة؛ منبكل مظاهره وخصائصه اإلیجابیة و لذلك الواقع 

أیضا والضعفاء،السلب والنهب،المغامرة، البطولة، الفقر، الفرار،الجوع والهوان، كما صوروا 

  .2اقعوفقا لحقیقتهم في الو  ، وكذلك الصعلوك الخامل والنشیطرفاقهم وأعداءهم

  :السرعة الفنیة -6-8

لم تكن حیاة الشعراء الصعالیك سهلة، على العكس تماما، فقد كان یسودها االضطراب       

اتصف  هوالقلق والبحث الدائم عن أسباب العیش، وألن شعرهم تعبیر صادق عن حیاتهم فإن

محاكاة لذلك النمط السریع الذي مّیز حیاتهم،  الخاصیة الفنیةة؛ إذ كانت تلك بالسرعة الفنی

 في شعرانتشار المقطوعات الشعریة والقصائد القصیرة  ومن مظاهر تلك السرعة الفنیة

هتمام من الشعراء دون ا وخلوه من المقدمات الطللیة ومن التصریع، الصعالیك، الشعراء

عراء الصعالیك یعرضون ، بل كان الش"الصنعة الفنیة"، أو التجوید فيبتنمیق األسلوب

؛ فقد وعلة ذلك واقع حیاتهم الذي ال یسمح بذلك رهم بشكل سریع دون تنقیه،لموضوعات شع

، وٕانما كان كان همهم األول هو الكفاح من أجل العیش ولیس الحرص على تجوید الشعر
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رون وسیلة للتنفیس عن أنفسهم مما یعانونه من قلق أو اضطراب،أو یعبالشعر بالنسبة إلیهم 

أقوى " التشبیه"  «، ولربما كان1من خالله عن مذهبهم في الحیاة، أو یمدحون مفاخرهم

األلوان الفنیة التي اعتمد علیها الشعراء الصعالیك في شعرهم، وهو لون یتفق تماما مع هذه 

السرعة الفنیة التي الحظناها، إذ أن الصنعة الفنیة في التشبیه صنعة سریعة ال تتجاوز عقد 

ثال التي غیر االستعارة م -من هذه الناحیة -معنى، وهوموازنة بین أمرین یشتركان في 

  .»2تعتمد على لون من الصنعة الفنیة العمیقة المتأنیة

  :الخصائص اللغویة -6-9

ال تختلف لغة شعر الشعراء الصعالیك عن لغة الشعر الجاهلي، فبالرغم من ثورة        

الشعریة السائدة في ذلك العصر، إال  والمضامینالشعراء الصعالیك على المجتمع والقبیلة 

؛ ألنه العامل المشترك "القبلي"أنهم احتفظوا بتلك اللغة األدبیة التي مّیزت الشعر الجاهلي 

  .3، وأساس التفاهم بین أفرادهبینه وبین ذلك المجتمع

  :ظواهر لغویة - 6-10

ل الشعراء نظم الشعراء الصعالیك شعرهم وفق األوزان الشعریة المعروفة عند ج    

كما أن شعر الصعالیك قد  الطویل، البسیط، الوافر، الكامل و المتقارب،: الجاهلیین، ومنها

وربما كان سبب ذلك سهولة هذا الوزن، ومالءمته لمضامین الغزو  كان كثیر الرجز،

  .4والقتال
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  :1المیة العرب للشنفرى-7

یمكن أن تكون من مفاخر األدب العربي  ألنها" ربالمیة الع"سمیت المیة الشنفرى بـ        

لم یختلف النقاد سواء في القدیم والحدیث على أن المیة العرب درة من أثمن ما « ؛ إذ2كله

یحوي األدب العربي قاطبة، ولذلك توفر علیها في القدیم جّلة األدباء والنقاد والعلماء بالشرح 

  .3  »والتحلیل ومحاولة إبراز ما تحتوي من مزایا

هذه القصیدة موضوعات متعددة تتمحور حول حیاة  تضم :مضامین المیة العرب -7-1

   :الصعالیك، ومعاناتهم في فضاء الصحراء، ویمكن تفصیل الحدیث حولها كاآلتي

 :رحیل الشاعر عن قومه -أ

 :4قائال نفرى بتصمیمه على الرحیل عن قومهالش یصّرح

  َیلُ ــــَواُكْم َألَمْ ـــــــــــــــــــــــَفِإنِّي ِإَلى َقْوٍم سِ   ُكمْ ــــــــــــــــــــــــــَمِطیَّ  ُدورَ ـــــــــــَأِقیُموا َبني ُأمِّي صُ 

  َطاَیا َوَأْرُحـــــلُ ــــــــــــــــَوُشدَّْت ِلَطیَّاٍت مَ   ِمرُ ــــــــــــــــــــُل ُمقْ ــــــــــــــَفَقْد ُحمَِّت الَحاَجاُت َواللَّیْ 

لُ ــــــــــــــــــَوِفیَها ِلَمْن خَ   ْن اَألَذىـــــــــــَوِفي األْرِض َمْنَأى ِلْلَكِریِم عَ    اَف الِقَلى ُمَتَعزَّ

  ًبا َوُهَو َیْعِقلُ ـــــــــــــــَسَرى َراِغًبا َأْو َراهِ   ِضیٌق َعَلى اْمِرئٍ َلَعْمُرَك َما ِفي اَألرِض 

  ْرَفاُء َجْیَألُ ـــــــــــــــــُلوٌل َوعَ ــــــــــــــَوَأْرَقُط ُزهْ   ُكْم َأْهُلوَن َسیٌِّد َعَملٌَّس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِلي ُدونَ 

  لُ اِني ِبَما َجرَّ ٌیْخذَ ــــــــــَلَدْیِهْم َوَال الجَ   رِّ َذأِئعٌ ـــــــــــــــــــــــــــُهُم اَألْهُل َال ُمْسَتْوَدُع السِّ 

         

                              

یك ، وهو من الشعراء الصعال)م525 -هـ70(ثابت بن أوس بن الحجر األسدي، توفي عام : تنسب هذه القصیدة إلى الشاعر الشنفرى، وهو   1

  .الجاهلیین، من قبیلة األزد
  .7، ص2008، )1(عبد الحلیم حفني، المیة العرب للشنفرى، شرح و دراسة، مكتبة اآلداب علي حسن،القاهرة، ط  2
  .3المرجع نفسه، ص  3
  .10-8المرجع نفسه، ص ص  4

جمع رحل وهو : النیة المدبرة، األرحل: قدرت، الطیة: حمتكنایة عن التهیؤ للرحیل، : األشقاء من األخوة، إقامة صدورها: بنو األم: شرح المفردات

مشي في اللیل، :  الحیاة، سرى: مكان العزلة عن الناس، العمر: البغض والكراهیة، المتعزل: المكان البعید، القلى: ما یوضع على البعیر، المنأى

الضبع : األملس، العرفاء: ر الذي في جلده بیاض وسواد، الزهلولالنم: الذئب القوي السریع، األرقط: الذئب، العملس: جمع أهل، السید: أهلون

 .تخلى عن نصرته: جنایة، خذله: اسم للضبع، جریرة: الطویلة العرف، جیأل
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ألنه ، الرحیل ، وهجر الناس جمیعا حتى أقربهم إلیه على عزمهالشاعر عن یفصح         

ویمكنه أن یرحل بعیدا عنهم إلى مكان آخر، فاألرض  ولم یعد یحتمل كراهیتهم،ضاق بهم، 

إلى  مضىإلى الصعلكة؛ إذ قرر اعتزال الناس، و  له هذا تصریح باالتجاهیواسعة، وفي رح

، ثم یوازن بین )الذئب، النمر،الضبع،(مجتمعا غیرهم،وهم الوحوش فضاء الصحراء، واختار 

ویقر أن الوحوش هم أهله الذین یفضلهم على البشر؛ إذ ، ومجتمع الوحوش مجتمع البشر

  .ر؛ مثل كتمان السر، وعدم الخذالنیملكون فضائل یفتقدها البش

  :البشر والوحوش بینالشاعر  موازنة- ب

  : 1یوازن الشنفرى بین البشر والوحوش التي فضلها على البشر قائال

  ِإَذا َعَرَضْت ُأوَلى الطََّراِئِد َأْبَسلُ   ــــِيْیَر َأنِّـــــــــــــــــــــــــــــَباِسٌل َغـــــــ َوُكلُّ َأِبيّ 

  ِإْذ َأْجَشُع الَقْوِم َأْعَجلُ ِبَأْعَجِلِهْم   ـنْ ُكـَوإِْن ُمدَِّت اَألْیِدي ِإَلى الزَّاِد َلْم أَ 

یوازن بین  الشنفرى الوحوش التي اختار أن یعیش بینها، ویصفها بالشجاعة، ثمیصف       

ثم یعّدد الشنفرى بعضا من  هذه الوحوش وبینه؛ إذ یرى أنه أشجع منها في مطاردة الفرائس،

؛ إذ یزاحم على صید الطرائد عته تتعدى شجاعة الوحوش، وأنه قنوعأن شجا ؛ حیثفضائله

ر فیهم؛ حیث أنهم ال ال خی هوأنه ترك من كان یعیش معهم، ألن وال یزاحم على أكلها،

وسیف قلب قوي شجاع،  :یقدرون المعروف، وعزاءه عن فقد أولئك الناس یتمثل في ثالثة

                              

  .10،12المرجع السابق، ص ص  1

: السیف، إصلیت: األبیضجاع، : التلهي، مشیع: إدعاء الفضل على الغیر، التعلل: السعة، التفضل:الشجاع، البسطة: الباسل: شرح المفردات

جمع : الصلب وهو الظهر، الرصائع: الصوت المنغم الممیز،المتن: طویلة العنق، الهتف: القوس، عیطل : صقیل، مسلول من غمده، الصفراء

: ، حنتصوت معین: خرج منها، الحنین : ما یعلق به السیف أو القوس على الكتف، زّل السهم: علقت، المحمل: رصیعة ما یحلى به، نیطت

 . ترفع صوتها بالبكاء: مسرعة، تعول: كثیرة الرزایا والمصائب، عجلى: صوتت بهذا الصوت، مرزأة

لُ   لٍ ــــــــــــــــَوَما َذاَك ِإالَّ َبْسَطٌة َعْن َتَفضُّ    َعَلْیِهْم َوَكاَن اَألْفَضَل الُمَتَفضِّ

  َوَأْبَیُض ِإْصِلیٌت َوَصْفَراُء َعْیَطلُ   ـــــــــَعٌ ـــــــــــــــــــُفَؤاٌد ُمَشّیـــ: َثَالَثُة َأْصَحابٍ 

  َوَمْحَملُ  َرَصاِئُع ِنیــــــــــــــــــــَطْت ِإَلْیَها  وِن َیِزیُنَهاـــــــــــَهُتوٌف ِمَن الُمْلِس الُمتُ 

  ُمَرزََّأٌة َعْجَلى َتِرنُّ َوتُـــــــــــــــــــــــــــــْعِولُ   ْت َكَأنََّهاــــــــــــــِإَذا َزلَّ َعْنَها السَّْهُم َحنَّ 
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وهذه األمور الثالثة هي التي تسمح  أبیض صارم مسلول وكذلك قوس طویلة، جیدة الصنع،

ثم انتقل  ، حین اختار حیاة الصعلكة،في فضاء الصحراء، أو للصید له بالدفاع عن نفسه

یشبه صوت  ممیزا عند إطالقها للسهم،وصفا مسهبا؛ إذ أن لها صوتا  إلى وصف قوسه

  .وسریعة عند رمیها وأنها ملساء،المرأة الحزینة، 

  :و وصفه لحیاة الصعلكة التي یعیشها فضائلهلمدح الشنفرى  -ج

  : 1حیاة الصعلكة في الصحراء یذكر الشنفرى خصاله الحمیدة واصًفا من خاللها

  ْأِنِه َكْیَف َیْفَعلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــُیَطاِلُعَها ِفي شَ   َهى ُمِربٍّ ِبِعْرســـــــــــِهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال ُجَبٍإ َأكْ 

  كَّاُء َیْعُلو َوَیْسفُــــلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَیَظلُّ ِبِه المُ   ـــــــَؤاَدُه ـــــــــــــــــــــــــــــــَأنَّ فُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال َخِرٍق َهْیٍق كَ 

لُ ــــــــــــــــًنا َیَتكَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَیْغُدو َداهِ َیُروُح وَ   َغِزلٍ ــــــــــــــــــــــــــٍة ُمتَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال َخاِلِف َداِریَ    حَّ

  لُ َتاَج َأْعزَ ـــــــــــــــــــــــــــــَأَلفَّ ِإَذا َما ُرْعُتُه اهْ   ُت ِبِعلٍّ َشرُُّه ُدوَن َخْیِرهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلسْ 

  یِف َیْهَماُء َهْوَجلُ ــــُهَدى الَهْوَجِل الَعسِ   َیاِر الظَّالِم ِإَذا اْنَتَحتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلْسُت ِبِمحْ 

  َر ِمْنُه َقاِدٌح َوُمَفلَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَطایَ   وَّاُن َالَقى َمَناِسِميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَألْمُعُز الصَّ  اِإذَ 

  ِرُب َعْنُه الذِّْكَر َصْفًحا َفَأْذَهلُ ــــــــــــــَوَأضْ   وِع َحتَّى ُأِمیَتهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُأِدیُم ِمَطاَل الجُ 

  ُرٌء ُمَتَطّولُ ــــــــــــــــــــــــــــــــَعَليَّ ِمَن الطَّْوِل امْ   َلهُ  ًال َیَرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْسَتفُّ ُتْرَب اَألْرِض َكیْ 
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  َديَّ َوَمأَكلُ ــــــــــــــــــــَعاُش ِبِه ِإالَّ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــیُ   َف َمْشَربٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلْوَال اْجِتَناُب الذَّأِم َلْم ُیل

لُ ــــــــــــــــــــــــــَــــ َما َأَتحـــــــــــــــَعَلى الذَّْأِم ِإالَّ َرْیثَ   رًَّة َال ُتِقیُم ِبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلِكنَّ َنْفًسا مُ    وَّ

  ْفَتلُ ُة َماِريٍّ ُتَغاُر َوتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخُیوطَ   َطَوْت ـــَوَأْطِوي َعَلى الْخْمِص الَحَواَیا َكَما انْ 

  اَداُه التََّناِئُف َأْطَحلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَزلُّ َتهَ   َما َغَدا وِت الزَِّهیِد كَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْغُدو َعَلى القُ 

یَح َهاِفًیاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغَد َطاِوًیا ُیعَ    َیْعِسلُ اِب وَ ــــــــــــــــــــــــــــَیُخوُت ِبَأْذَناِب الشِّع  اِرُض الرِّ

ا َلَواُه القُ  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَعا َفَأجَ   هُ ـوُت ِمْن َحْیُث َأمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَلمَّ   اَبْتُه َنَظاِئُر ُنحَّ

  َداٌح ِبَكفَّْي َیاِسٍر َتَتَقْلَقلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ   َها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَهْلَهَلُة ِشیُب الُوُجِه َكَأنَّ 

لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبیَمَحا  َث َدْبَرهُ ـــــــــــــــــــــــــــــَــــ َأْو الَخْشَرُم الَمْبُعوُث َحْثح   ُض َأْرَداُهنَّ َساٍم ُمَعسِّ

َتُه ُفوٌه َكَأنَّ شُ    َوُبسَّلُ َحاٌت ـــــــــــــــــــــــــــيِّ َكالِ ــــــــُشُقوُق الِعصِ   ُدوَقَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَهرَّ

ْت ِبالَبَراِح َكَأنَّ    لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوَق َعْلَیاَء ُثكَّ ــــــــــَوإِیَّاُه ُنوٌح فَ   َهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَضجَّ َوَضجَّ

تْ   َسْت ِبهِ ــــــــــــَوَأْغَضى َوَأْغَضْت َواتَّسى َواتَّ    لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ُمْرمِ ــــــــــَمَراِمیُل َعزَّاَها َوزَّ

ْبُر ِإْن َلْم َیْنَفِع الشَّ   َوتْ ـــــــــــــــــَشَكا َوَشَكْت ثُمَّ اْرَعَوى َبْعُد َواْرعَ    َملُ ــــــــــْكُو َأجْ ـــــــــــَوَلْلصَّ

ا ُیَكاِتُم ُمْجمِ ـــــــــَعَلى َنكَ   َهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدَراٍت َوُكلُّ َوَفاَء َوَفاَءْت َبا   لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍظ ِممَّ

  ْلَصلُ ــــــــــــــــــــــــــــــاُؤَها َتَتصَ ـــــــَسَرْت َقَرًبا َأْحنَ   َدَماــــــــــــــــــــَوَتْشَرُب َأَساِري الَقَطا الُكْدُر َبعْ 

  هِّلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرٌط ُمَتمَ ـــــــَوَشمََّر ِمنِّي فَ   َدَلتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــَهَمْمُت َوَهمَّْت َواْبَتَدْرَنا َوَأسْ 

  لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌن َوَحْوصَ ــــــِمْنَها ُذقُ  هُ ُیَباِشرُ   و ِلَعْقِرهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَوَلْیُت َعْنَها َوِهَي َتْكب

  ّزلُ ــــــُل نُ ـــــــــــــــــــــــــــــَأَضاِمیَم ِمْن َسْفِر الَقَبائ  ْوَلهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَأنَّ َوَغاَها َحْجَرَتْیِه َوحَ 

  اِریِم َمْنَهلُ ــــــــــــــــــــــــــــــَكَما َضمَّ َأْزَواَد اَألصَ   َهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَواَفْیَن ِمْن َشتَّى ِإَلْیِه َفَضمَّ 

ْبِح َرْكٌب ِمْن ُأحَ   َهاـــــــــــــَرْت َكَأنَّ ــــــــــَبْت ِغشاًشا ثُمَّ َمـــــــــــــــــَفعَ  اَظَة ُمْجِفُل                                   ـــــــــــَمَع الصُّ

  لُ حَّ ـــُن قُ اسِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَأْهَدَأ تُْنِبیُه َسنَ   َه اَألْرِض ِعْنَد اْفِتَراِشَهاــــــــــــــــــــــَوآِلُف َوجْ 

  ِهَي ُمَثلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــِكَعاٌب َدَحاَها َالِعٌب فَ   وَصهُ وًضا َكَأنَّ ُفصــــــــــــــــــــــــــَوَأْعِدُل َمْنحُ 

  َفَرى َقْبُل َأْطَولُ ـــــــــــــــــاْغَتَبَطْت بالشَّنْ َلَما   ْنَفَرى أمُّ َقْسَطٍل ــــــــــــــــــــــــــــــَفِإْن َتْبَتِئْس ِبالشَّ 

  مَّ َأَولُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَها حُ ـــــــــــــــــُه َألیِّ َرتُ َعقی  َنایاٍت َتَیاَسْرَن َلْحَمهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطریُد جِ 

  ُروِهِه َتَتَغْلَغالُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِحثَاثًا ِإَلى َمكْ   وُنَهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا َما َناَم َیْقَظى ُعیُ  َتَنامُ 

ْبِع َأْو ِهَي َأْثَقلُ ــــــــــــــــــــــــِعَیاًدا َكحُ   وُدهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإِْلَف ُهُموٍم َما َتَزاُل َتعُ    مَّى الرِّ

  ْن َعلُ ـــــــــــــــــــَتُثوُب َفَتْأٍتي ِمْن ُتَحْیٍث َومَ   َهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا َوَردْت َأْصَدْرُتَها ثُم ِإنَّ 
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  لِ عَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍرقٍَّة َأْحَفى َوَال َأَتنَ َعَلى   ًكاـــــــــــــــــَفِإمَّا َتَرْیني َیاْبَنَة الرَّْمل َضاحِ 

ْبِر َأجْ    َعَلى ِمْثِل َقْلِب السِّْمِع َوالَحْزَم َوَأْنَعلُ   َتاُب َبزَّهُ ـــــــــــــــــــــَفِإنِّي َلَمْوَلى الصَّ

  َدِة الُمَتَبِذُل ــــــــــــــــــــــــــَیَناُل الِغنى ُذو الُبعْ   ِدُم َأْحَیاًنا َوَأْغَنى َوإِنََّما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُأعْ 

  یَّلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَتخَ َوَال َمِرٌح َتْحَت الِغَنى   فٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَال َجِزٌع ِمْن َخلَّة ُمَتَكشِّ 

  1اِویِل ُأْنِملُ ـــــــــــــــــــــــــــــَسؤوًال ِبَأْعَقاب اَألقَ   َوَال َتْزَدِهي اَألْجَهاُل ِحْلِمي َوَال ُأَرى

یعدد الشنفرى فضائله؛ فیقول أنه یحسن غذاء ماشیته، وال یتركها جائعة هي وأوالدها،       

تذر له اللبن، كما ینكر اتصافه بصفات ذمیمة كالجبن وسوء الخلق، والكسل، وانعدام الرأي ف

والشخصیة؛  فهو ال یمكث كثیرا مع زوجته، وال یأخذ بمشورتها، كما أن المخاوف ال تنغص 

التفرغ  سه االهتمام بالتزین كالنساء،أوعلیه حیاته، فیصبح مضطربا، وینفي عن نف

طریق في الصحراء، یكون تافها أو ضعیفا، باإلضافة إلى أنه ال یضّیع اللمغازلتهن، أو أن 

والصحراء مقفرة ال معالم فیها، بل یستطیع التعرف على مسالكها، وممارسة حتى في الظالم 

الغزو واإلغارة على األعداء، ویصف الشنفرى شدة سرعته في العدو؛ فعندما یعدو تتناثر 

  .یتطایر منها شرر نارالحجارة الصغیرة تحت قدمیه، و 

وما یقاسیه فیها؛ منها لى وصف بعض مظاهر حیاة الصعلكة، ثم ینتقل الشنفرى إ       

تعرضه للجوع الشدید، فیحاول التغلب علیه بتناسیه وتجاهله، فینصرف عنه الجوع، ویفضل 

ن أن یبقى على حاله هذه وال یمن أحد علیه بنعمة، فلو غلبه الجوع یستف التراب عوض أ
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یقبل مساعدة من غیره فیها مذلة، ولوال تجنبه العیب الستطاع الحصول على كل ما یرید من 

طعام وغیره، لكن نفسه أبیة لذلك، فیفضل أن تبقى أمعاءه خاویة ویابسة وتشبه الحبال 

المفتولة لخلوها من الطعام، على أن یذل نفسه، ثم یشبه الشنفرى نفسه بذئب نحیل الجسم 

طعاما له، فكالهما صعب علیه الحصول على الطعام، ویبحث عن الطعام،  جائع، لم یجد

ولكل منهما طریقة في البحث عن الطعام، فعندما تعب ذلك الذئب من البحث عن الطعام 

ولم یجده، صار یصرخ فأجابته عشیرته، فحالها كحال هذا الذئب؛ فهي نحیلة، وضعیفة ، 

ئاب بحال النحل حین حطم طالب العسل خالیا وحركتها مضطربة ، وشبه الشنفرى حال الذ

النحل، فاضطرب حال النحل، النهم صاروا بدون بیت أو طعام، ثم یصف الشاعر الذئاب 

التي التفت حول الذئب الجائع؛ فهي فاتحة أفواهها، وشدوقها واسعة،  ووجوهها عابسة، 

النهایة نجد الذئاب قد وشبه صیاحها وعواءها بنواح النساء على المیت في المأتم، لكن في 

تأست ببعضها البعض في الصبر على الجوع،  وكّفت عن العواء؛ إذ أنهم لم یجدوا منفعة 

من العواء، فعاد كل منهم إلى مأواه، وهو على یقین أن الصبر على الجوع هو المنفذ الوحید  

مواجهة الجوع یمكنهم من تحمله، وبذلك یكون الشنفرى قد عقد موازنة بینه وبین الذئاب في 

  . وتحمله

القطا وهي تسرع إلى الماء، لكنه یسبقها ، فیشرب  بعد ذلك مشهد الشنفرى یصف      

ویرتوي قبل أن تصل القطا، فال یبقى لها سوى الماء القلیل، رغم أن القطا معروف بسرعته، 

متأنیا،  فقد سبقه الشنفرى الذي كان سریعا، غیر أنه لم یبذل كل طاقته في العدو، بل كان

وهذا تأكید على سرعة الشنفرى وثقته في مقدرته على الوصول إلى الماء قبل هذا الطائر 

السریع، فوصل القطا إلى الماء بعد جهد كبیر وهو متساقط على الحوض طالبا الماء بذقونه 

وحواصله، ویصدر أصواتا تشبه أصوات الجماعة المسافرة التي ترحل  فتحدث جلبة حولها، 

ه تكاثر القطا حول الماء بعدد كبیر من اإلبل، وهو یتزاحمون على الماء، وبعد ثم یشب

  .ارتوائها طارت مباشرة وكأنها إبل أحست خطرا یداهمها
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من حیاة الصعلكة في الصحراء، فقد  االشنفرى جانبباإلضافة إلى ما سبق، یصور        

األرض، فال تجعل ستقبل وعضامه الیابسة هي التي ت ود ظهره على افتراش األرض؛تعّ 

الجسم والظهر یصالن إلى األرض، فعضامه ال یكسوها اللحم، لذا علیه تحمل صالبة 

  .األرض، فیتوسد ذراعه الیابس والخالي من اللحم، والذي یشبه القطع الصلبة

) ما قبل الصعلكة(وینتقل الشاعر إلى إبرام مفارقة بین حاله قبل خروجه إلى الصحراء       

ا؛ حیث كان قبل ذلك یخوض الحروب التي كانت تفرح بمشاركته فیها، ولكنها الیوم وبعده

باإلنتقام حزینة بابتعاده عنها، ولكنه اآلن مهدد بالموت بسبب غاراته، وهناك من یتوعده 

وحریص على التمكن منه، ویترصده، ویضمر له الشر، وهذا یؤكد كثرة غاراته منه، 

فقد تعود على الهموم التي صارت تالزمه كالحمى، فهو في صراع وجنایاته، ولكنه ال یبالي، 

  .متواصل معها

ویتخیل الشنفرى امرأة یخاطبها، فیعبر لها عن فقره وحرمانه، فهو یكاد یكون عاري       

ن حر الشمس، ومضطر جسمه م به الجسد، كأنه حیة تتحرك بجلدها، وال یملك ما یقي

فالشنفرى یصف حیاة الصعلكة التي یكابد فیها صعوبة العیش والفقر  ؛للمشي دون نعل

والمعاناة، من الجوع والعطش والفقر وحر الشمس، وهمومه الكثیرة، باإلضافة إلى أنه مهدد 

بالموت من قبل من أغار علیهم، لكن الشنفرى في مقابل هذه الصورة السوداویة لحیاته في 

وهي  الحزم والقوة؛؛ وأولها شدة الصبر، ن الفضائلیفصح أنه یملك الكثیر مالصحراء 

صفات توحي بقوة شخصیته وتحمله للصعاب، ولیس همه جمع المال، فلیس لذلك تأثیر 

سأل الناس، وال یثیر یسعده، وهو حلیم، وال ی نالغنى ل على نفسه، فالفقر لن یضعفه، كما أن

، كي یؤكد عدم تأثیر بها نفسه وصف الشاعر ، قدوهي صفات حمیدة، همالنمیمة بین

  .الصعلكة أو الفقر والهموم على خصاله وأخالقه
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  :حیاة الصعلكة -د

وقدرته على تحملها والتغلب على  الصعبة واصفا حیاة الصعلكة یقول الشنفرى

  :1صعابها

  لُ ـــــــــــــِبَها َیَتَنبَّ  ِتيَعُه الالَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْقطُ   َها ـــــــــــــــَوَلْیَلِة َنْحٍس َیْصَطِلي الَقْوَس َربُّ 

  ٌر َوَأْفَكلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُسَعاٌر َوإِْرِزیٌز َو َوجْ   ُت َعَلى َغْطٍش َوَبْغٍش َوُصْحَبِتيسَدعَ 

  َدْأُت َواللَّْیُل َأْلَیلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما َأبْ ــَوُعْدُت كَ   ُت ِإْلَدةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَأیَّْمُت ِنْسَواًنا َوَأْیَتمْ 

  ؤوٌل َوآَخُر َیْسَألُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمسْ : َفِریَقانِ   َصاِء َجاِلًساــــــــــــــــــــَوَأْصَبَح َعنِّي ِبالُغَمیْ 

ْت ِبَلْیٍل ِكَالُبَناــــــــــــــــــــــــــــــَلَقْد هَ : َفَقاُلوا    لُ ـــــــــــــــسَّ َأْم َعسَّ ُفْرعُ ـــــــــــــــَأِذْئٌب عَ : َفُقْلَنا  رَّ

َمتْ  َأةٌ بْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَلْم َتُك ِإالَّ نَ    َدلُ ــــــــــــــــاٌة ِریَع َأْم ِریَع َأجْ ــــــــــــــــــــــــــــــَفُقْلَنا َقطَ   ثُمَّ َهوَّ

  لُ ـــــــــــــــــَتْفعَ  ًسا َما َكَها اِإلْنُس ــــــــــــَیُك ِإنْ  َوإِنْ   ُك ِمْن ِجنٍّ ِألَْبَرُح َطاِرًقاــــــــــــــــــــــــــَفِإْن یَ 

  لُ ــــــــــــــِه ِفي َرْمَضاِئِه َتَتَمْلمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَفاِعی  ْعَرى َیُذوِب ُلَواُبهُ ـــــــــــــــــــــــــــَوَیْوٍم ِمَن الشِّ 

  لُ ــــــــْتَر ِإالَّ اَألْتَحِميُّ الُمَرْعبَ ــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال سِ   ِهي َوَال ِكنَّ ُدوَنهُ ـــــــــــــــــــــــُت َلُه َوجْ ـــــَنَصبْ 

یُح طَ    لُ ــــــــَد َعْن َأْعَطاِفِه َما ُتَرجَّ ائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلبَ   یََّرتْ ــــــــــــــــَوَضاٍف إَذا َهبَّْت َلُه الرِّ

  ْحِولُ ــــــــٌس َعاٍف ِمْن الَغْسِل مُ ـــــــــــــــــــَلُه َعبَ   ُدهُ ــــــــــــــــــــْــــ َوالَفْلِي َعه الدُّْهنِ َبِعیٌد ِبَمسِّ 

  ْعَملُ ـــــــُه َلْیَس یُ َلَتْیِن َظْهرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَعامِ   ُتهُ ــــــــــــْــــ َوَخْرٍق َكَظْهِر التُّْرِس َقْفٍر َقَطع

  َثلُ ــــــــة ُأْقَعى ِمَراًرا َوَأمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى ُقنَّ   ْقُت ُأوَالُه ِبُأْخَراُه ُموِفًیاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَأْلحَ 
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ْحُم َحْوِلي َكَأنَّ    َذیَّلُ ــــــــالمُ  َذاَرى َعَلْیِهنَّ الُمَالءُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ   َها ـــــــَتُروُد اَألَراوي الصُّ

  َقلُ ـــــــــــــــِمَن الُعْصِم َأْدَفى َیْنَتِحي الِكیَح َأعْ   يــــــــــــــــَوَیْرُكْدَن ِباآلَصاِل َحْوِلي َكَأنَّنِ 

یصف الشنفرى لیلة شدیدة البرودة، والتي أرغمته على التضحیة بقوسه لیستدفئ بها،        

شدة الجوع والبرد الشدید والخوف، : وقد مشى فیها في الظالم والمطر، وقد كان رفقاءه فیها

اإلغارة؛ هدفه، والمتمثل في لكن تلك الظروف كلها مجتمعة ال تمنع الشنفرى  من تحقیق 

ترك زوجاتهم أیامى وأوالدهم یتامى، في وقت قصیر ویعود بالغنائم والظالم فیقتل الرجال وی

، یتساءلون عن آثار غارته السریعةوفي الصباح وجد الذین أغار علیهم  مازال حالكا،

وعالمات التعجب بادیة علیهم، فلم یسمعوا إّال هریر الكالب، فظنوا أنها قد أحست بذئب أو 

بیوتهم، فلما سكنت الكالب ونامت، أیقنوا أنه ال یوجد شيء بولد الضبع، أو وحشا یطوف ب

من هذا، كما ظنوا أنها قطاة قد فزعت فأحس الكالب بذلك، وانتهى أمرهم بالتعجب ممن 

أغار علیهم، فالعادة أن اإلغارة تقوم بها جماعة، وتستغرق وقتا ولیس بهذه السرعة الخاطفة، 

اإلنس؛ فالجن  ین أن تكون حقیقة المغیر من الجن أوفلم یتنبه لها أحد منهم، فهم في حیرة ب

  .لكن من الغریب أن یفعل ذلك البشریمكنها ذلك، و 

ال تطیق حرارته األفاعي، رغم تعّودها  ثم یصف الشنفرى قوة تحمله لیوم شدید الحرارة،      

رارة على هذا الجو، إال أن الشنفرى استطاع الصمود أمامه، رغم أن ثیابه ال تحجب عنه ح

الشمس؛ إذ أنه ال یملك إال ثیابه الممزقة، وشعره الطویل الملبد الذي یظل متماسكا إذا هبت 

؛ فشعره لم یغسل منذ زمن طویل، ؛ ألنه متسخ وغیر ممشط، ، فالریاح ال تفرقهالریاح

  .فتراكمت علیه األقذار

فیه مكان یلجأ  ویواصل الشنفرى وصف قوته الجسدیة والنفسیة؛ بقطعه واد مقفر لیس      

بین الجبال التي كان الصعالیك یتخذونها مراقب  نسان، وقدرته على العدو والتنقلإلیه اإل

  .یترصدون من خاللها أعداءهم، ویغیرون علیهم
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قد تعودت راء التي ألفها وألفته؛ فالوعول ثم یعود الشنفرى للحدیث عن حیوانات الصح       

منه، وشبهها بالعذارى التي تتحرك حوله دون خوف،  على وجوده، ولم تعد تخاف أو تنفر

وتوسمت فیه القوة التي یستطیع من خاللها حمایة نفسه والوعول من المخاطر، فالشنفرى 

  .صار فردا من حیوانات الصحراء و وحوشها التي وجد معها ما افتقده مع البشر

ولم تزده ؛الجسدیة والنفسیةالالمیة في مجملها حول إبراز قوة وصالبة الشنفرى تتمحور      

  .ظروف البیئة الصحراویة الصعبة إال قوة وثباتا وعزیمة على تحدي الصعاب وتجاوزها

الصعالیك عن حیاة هذه الفئة التي لم تجد االستقرار والراحة في  الشعراء شعرلقد عّبر      

دالالت كثیرة تترجم موقفهم اتجاه ضدها، فتضمن شعرهم وثارت  العیش في كنف القبیلة،

 .باإلضافة إلى خصائص شعرهم الفنیة المتعددةقبائلهم، وتّصور نمط حیاتهم، 
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  عر في صدر اإلسالمــــــــالش: المحاضرة الرابعة

 )شعر الفتوحات اإلسالمیة( 

  

القرآنیة التي نزلت یات والشعراء بالعداء؛ فاآل لم یتصف موقف اإلسالم من الشعر        

أو  كانت تتعلق بالشعراء المشركین الذین حاربوا الدعوة اإلسالمیة، ،بخصوص الشعراء

اتخذ « ؛ فلقدشاعر -صلى اهللا علیه وسلم-، أو أن الرسولوصفوا القرآن بالقول الشعري

ة اإلسالم من الشعر مواقف تنسجم وطبیعة المرحلة التي شهدتها الدعوة، والمواقف اإلسالمی

فنجد أن الدین قد ذم الشعر والشعراء، وهّون من . تلك كانت منبثقة من ظروف الدعوة نفسها

أقدارهم في الفترة األولى، فترة البدء بنشر الدعوة، حین كان الشعر یهاجم الدین وینتقص 

منه، ویرمي المرجمون الرسول بانه شاعر، وقوله الشعر، فهو سالح من أسلحة الشرك، ثم 

الم مشجعا وموجها للشعر والشعراء، وذلك حین أتیح للمسلمین أن یتخذوا الشعر یكون اإلس

سالحا من أسلحة الحرب، یقاتلون به أعدائهم المشركین، الذین شهروا بوجوههم السالح 

فقد میز اإلسالم بین قیمة الشعراء المسلمین وأعدائهم المشركین الذین كانوا ، 1  »ذاته

  .بأشعارهم وأفعالهم -صلى اهللا علیه وسلم –یهاجمون الدین والرسول 

  :أثر اإلسالم على الشعر والشعراء-1

كان أثر اإلسالم على الشعر والشعراء بالغ األهمیة؛ فقد جاء اإلسالم بتغییر في  لقد        

نیة، وصار ، فتغیرت معاني الشعر، وأصبغت بدالالت دی، وتعالیم جدیدةالفكر ونمط الحیاة

، للدفاع عن الدین، من خالل رد الشعراء المسلمین على الشعراء المشركین وسیلة فعالة

ولقد ساهم اإلسالم في تطور الشعر ،- صلى اهللا علیه وسلم -والدفاع عن الدین والرسول

                              

 .40، ص 1964، )1(محمد طه الحاجري،  منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط: یحي الجبوري، شعر المخضرمین وأثر اإلسالم فیه، قدم له 1
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ظل مزدهرا في صدر اإلسالم، ولیس بصحیح أنه توقف أو ضعف كما  « العربي؛ حیث

وتمثلت مظاهر تأثیر اإلسالم في  ،1   »وتابعه فیه بعض المعاصرین ظن ابن خلدون

  :الشعر والشعراء في صدر اإلسالم من خالل اتجاهین، هما

 :من حیث المعاني 1-1

لشعریة التي كانت سائدة في العصر، العدید من األغراض ا على اإلسالم حافظلقد      

القبیلة أو رفع فلم یعد الشاعر یفخر بإعالء كلمة  « ؛كالفخر والحماسة لكنه هّذبها الجاهلي، 

بل صار یفخر بنیل الشهادة في سبیل اهللا، . شأنها، وال بكسب المغنم أو سبي األعداء

مواكبا  ، في حین صار المدح2 »وبتأیید المالئكة لجند اهللا، وبانتصار المؤمنین الصادقین

یه األخالقیة واالجتماعیة االسالمیة؛ فانصرف الشعراء إلى مدح الرسول صلى اهللا علللقیم 

وقد  ،3هدایة البشر وصفاته الحمیدة، ومدح رسالة الدین اإلسالمي، والتي هدفهاوسلم، 

إذ لم یكن تسرعا بالشعر  « اختلفت مضامین الهجاء عما كان علیه في العصر الجاهلي ؛ 

إلى أعراض الناس، وال قذفا بألوان الشتائم والمساوئ، وٕانما كان هجاء لمن ضل عن طریق 

، أما الرثاء فقد حافظ الشعراء المسلمون على خصائصه، 4  »ل الهدایةالحق وتنكب سبی

تبدلت الشمائل التي یعددها الشعراء في مراثیهم، إذ أخضعوها للمقاییس اإلسالمیة   «لكن

الجدیدة، فتحدثوا بسیرة لم تكن تعرفها الجاهلیة، فیها المجد والتقوى واإلیمان، وفیها الخیر 

  :كما ظهرت أغراض جدیدة منها ،5  »رحمة والهدایة والنقاءوالبر والوفاء وفیها ال

  

  

                              

 .43، ص )7(یف، تاریخ األدب العربي ، العصر اإلسالمي، دار المعارف، مصر، طشوقي ض  1
 .104، ص  1996سامي مكي العاني، اإلسالم والشعر،عالم المعرفة، الكویت، 2
 .109، 108المرجع نفسه، ص ص  3
 .116المرجع نفسه، ص  4
 .131المرجع نفسه، ص  5
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  : الشعر الدیني -أ

تحدث الشعراء المسلمون من خالل هذا الغرض عن تعالیم الدین اإلسالمي ومبادئه       

وعن عقیدة الخلق والحیاة، وعن الموت وحدانیة اهللا، وعن الوحي والنبوة،   «، وعنوقیمه

   .1 »والبعث والحساب، وعن الثواب والعقاب، الجنة والنار، والحالل والحرام

  :الوعظ واإلرشاد - ب

احتاجت أوامر الدین ونواهیه إلى الحث على االلتزام بها وتنفیذها، فنشأ لون   «لقد     

راء صدر اإلسالم اإلفادة من فنهم جدید من الشعر هو شعر الوعظ واإلرشاد، وقد حاول شع

، فقد دعا هذا الغرض إلى اتباع  2 »الشعري لتحقیق هذه الغایة النبیلة التي دعا إلیها القرآن

  .و أوامره مبادئ اإلسالم 

  :الوصایا -ج

ر في صدر اإلسالم والعصر تعد الوصایا من شعر الوعظ واإلرشاد، والذي تطو       

ویخبرونهم خالصة تجاربهم الحیاتیة، وقد بنصح أبنائهم وأهلهم، األموي؛ حیث یقوم الشعراء 

ظهرت الوصایا في العصر الجاهلي، لكن مضامینه تختلف بین العصرین بسبب مبادئ 

  .3اإلسالم وتعالیمه التي هذبت المفاهیم وقیم اإلنسان

  :الزهد -د

باالبتعاد عن ملذات  ر الشعراء في صدر اإلسالم عن الزهد الذي دعا إلیه اإلسالم؛عبّ      

 وقد كثر الوعاظ والزهاد في صدر اإلسالم، دون االنقطاع التام عن الدنیا، الحیاة ومتاعها،

                              

 . 68، 67ص ص  المرجع السابق،1
 .69ص  المرجع نفسه، 2
 .72، 71المرجع نفسه ، ص ص  3
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وتجلى ذلك في نصوصهم فكان لهم بالغ األثر في نفوس الشعراء،  والذین یدعون إلى الزهد،

  .1شعراء أشعارا كثیرة في غرض الزهدالشعریة، فنظم العدید من ال

  :  الفتوحات اإلسالمیةشعر    - ه

المعارك التي خاضها المسلمون أثناء الفتوحات  في هذا الشعر وصف الشعراء       

لنصر الدین اإلسالمي ونشر  في الجهاد ، وشجاعتهم وثباتهم، وتصویر بطوالتهماإلسالمیة

ر ترددت المعاني اإلسالمیة الجدیدة في أشعا  « وقدإعالء لصوت الحق ورسالته، تعالیمه،

أولئك المجاهدین المنطلقین في سبیل اهللا، وهم یحملون في صدورهم تعالیم اإلسالم، 

ویحدوهم الهدف النبیل الذي خرجوا من أجله، وهو النصر إلعالء كلمة اهللا، أو الشهادة 

  .2 » ودخول الجنة

  :شعر الشكوى  - و

في نهب أموال  یتضمن هذا الشعر شكوى الشعراء ضد الوالة الذین استغلوا مناصبهم،       

 .3وتقدیم تلك الشكوى إلى الخلفاء، كي ینظرون في أمرهم المسلمین،

  :من حیث األسلوب - 1-2   

  :األلفاظ-أ    

، كما ظهرت ألفاظ انتشارهبتوسیع داللة ألفاظ عدیدة كانت متداولة قبل  االسالمقام       

النبوة، الرسالة، الجنة، التقوى، اإلیمان، الكفر، : أخرى ذات دالالت إسالمیة ؛ كمفردات

  .4وغیرها القرانالقیامة، المسجد،  ،الجهاد

                              

 . 73،74المرجع السابق، ص ص  1
 .80، 79المرجع نفسه، ص ص  2
 .87المرجع نفسه، ص  3
 .213المرجع نفسه، ص 4
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  : بناء القصیدة وتقالیدها-ب 

كانت سائدة في الشعر تخلى الشعراء المسلمون عن اإللتزام بتقالید شعریة كثیرة      

  .1المقدمة الطللیة الناقة،، مثل مخاطبة االثنین، و رحلة الشاعر الجاهلي،

  :االقتباس من القرآن والحدیث الشریف -ج

 حاول الشعراء تقلید أسلوب القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف؛ فاقتبسوا منهما      

اآلیات القرآنیة، مع تغییر في تراكیب الجمل  وكذلكالمعاني اإلسالمیة واأللفاظ الدالة علیها، 

؛ فیقتبسون نص الحدیث أسلوبهكما أخذوا من الحدیث الشریف بالغة لغته و  وترتیبها،

  .2غیروا بعض ألفاظه وتراكیبهالشریف، غیر أنهم 

  :شعر الفتوحات اإلسالمیة مضامین -2

 ،التي ساهمت في نشر اإلسالم اإلسالمیة الفتوحات شعر الفتوح حركةواكب ظهور        

العسكري فحسب، بل یتعداه إلى االنتصار في  االنتصار  «وال ینحصر مفهوم الفتوح على

مختلف المیادین العسكریة واألدبیة واألخالقیة، والتي سببت مجتمعة دخول األقوام في البالد 

المفتوحة عسكریا في دین اإلسالم بقناعة و رضا، مما سبب انتصار عقیدة التوحید على 

شعرا یعج بالروح الدینیة، ویروي وقد نظم العدید من الشعراء  ،3 »الشرك في تلك البلدان

خرج  «؛ حیثأحداث المعارك والحروب التي خاضها المسلمون لنشر الدعوة اإلسالمیة

فقضوا . العرب من جزیرتهم بعد حروب الردة یجاهدون في سبیل اهللا دولتي الفرس والروم

أثناء هذا  وكانوا في. على األولى، واستولوا على أهم والیتین للثانیة، وهما الشام ومصر

                              

 .200، 199المرجع السابق، ص ص   1
 .194 - 188المرجع نفسه، ص ص  2
 .15ه، ص 1421،)3(اشبیلیا، الریاض، المملكة العربیةالسعودیة، طعبد العزیز إبراهیم العمري، الفتوح اإلسالمیة عبر العصور، دار  3
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الجهاد ینظمون أناشید حماسیة مدویة، یتغنون فیها بانتصاراتهم ویتمدحون بشجاعتهم وما 

 :  ، كما احتوى شعر الفتوحات على مضامین أخرى، ومن بینها1» یؤدون هللا ودینه

  : توثیق وقائع الحروب والمعارك التي خاضها المسلمون -أ- 

المسلمین الرغبة في رفع رایة اإلسالم ودین الحق، لقد بّث اإلسالم في نفوس         

،  دون تردد ،بكل عزیمة اهللاأعداء  هم لمواجهة د في سبیل تحقیق هذا الهدف، وحفز والجها

حتى ولو كلفهم ذلك حیاتهم، فكان شعر الفتوح الذي یروي عازمین على الظفر بنصرة اهللا، 

لكفار بمثابة وثیقة تاریخیة، سجلت وقائع المعارك والحروب التي خاضها المسلمون ضد ا

ومن بین تلك الوقائع التاریخیة؛ معركة القادیسیة  ،األحداث بصدق، وقدمت صورة حیة عنها

، وهو شاعر مخضرم أدرك "عمرو بن معد یكرب الزبیدي" :ضد الفرس، ومن شعرائها

، یقول في 2  »آثار مشهورة في القادسیة والیرموك ونهاوند  «اإلسالم وأسلم،وقد كانت له 

  : واصفا حسن بالئه هو وقومه فیها 3معركة القادسیة

  ُكنَّا الُحَماَة ِبِهنَّ َكاَألْشَطــــــــــــــانِ   ِدِسیَُّة ِحیَن َزاَحَم ُرْستَـــــــــــــُم    اوالقَ 

  4اَألْضـــــــَغانِ َوالطَّاِعِنیَن َمَجاِمَع   الَضاِرِبیَن ِبُكلِّ َأْبَیَض ِمْخَدٍم    

  :المراثي -ب-

لم تقتصر مضامین شعر الفتوح اإلسالمیة على المعاني الحماسیة، والمعارك؛ بل        

تعدت ذلك إلى التعبیر عن  أثر فقدان من شاركوا بتلك المعارك؛ حیث یقوم الشعراء برثائهم، 

قدوا في معارك الّطالقان ، من ذلك رثاء كثیر بن الغریزة لمن ف5معبرین عن حنینهم إلیهم

  :وجوزجان في عهد عمر بن الخطاب

                              

 .62شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي ، العصر اإلسالمي، ص  1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .129-124عبد العزیز إبراهیم العمري، الفتوح اإلسالمیة عبر العصور، ص ص : تفاصیل المعركة في : ینظر  3
 .145، ص  1926، دار الكتب، )1(البكري القاسم القالي البغدادي، ، ذیل األمال، الجزءأبو عبید  4
 .65شوقي ضیف، تاریخ األدب، العصر اإلسالمي، ص  5



 
70 

  انِ ــــــاِرَع ِفْتَیٍة ِبالُجوَزجَ ــــــــــَــــ َمص  َسَقى ُمْزُن السََّحاِب ِإَذا اْسَتَهلَّتْ 

  ِب ِلْلَبْرِق الَیَماِنيــــــــــَحِنیَن الَقلْ   ُت ِإالَّ ــــــــــــَوَما ِبي َأْن َأُكوَن َجِزعْ 

  1یُت َلُه َبَكاِنيــــــــــَبَكْیُت َوَلْو ُنعِ   ْوُت َقْبِليـــــــــَوُربَّ َأٍخ َأَصاَب المَ 

  

  :خصائص شعر الفتوحات اإلسالمیة-3

  :أهمهامن  فنیة، اتسم شعر الفتوحات اإلسالمیة بعدة خصائص   

؛ حیث كان 2باإلیجاز و القصرلقد اتصف شعر الفتوحات اإلسالمیة  :اإلیجاز والقصر -أ-

فقد تخلى شعر الفتوحات عن بعض التقالید الفنیة للقصیدة  عبارة عن مقطعات شعریة؛ أغلبه

  .على غرض واحد ، كما أن تلك المقطعات الشعریة القصیرة لم تكن تتضمن إالّ العربیة

  .تمیزت األلفاظ واألفكار بالسهولة والوضوح، وبعدها عن التعقید والغرابة -ب -

  .االبتعاد عن التكلف والصنعة -ج-

التي عاشها لقد واكب الشعر العربي في صدر اإلسالم األحداث التاریخیة والدینیة      

وما صاحبها من غزوات ومعارك حربیة وشعریة  بنشر الدین اإلسالمي، والمتعلقةالعرب، 

سلمین؛ إذ سایر الشعراء التغیرات التي طرأت على حیاة العرب المقد ، و اإلسالملنصرة 

، وحّلت مكانها مضامین تمثل اإلسالمعن المضامین الشعریة التي تتنافي مع قیم  واانصرف

من  یتجلىولعل ذلك  ر الشعراء باإلسالم،توضح تأثالتي قیم الدین اإلسالمي، و مبادئ و 

خالل الفتوحات خالل حماسة الشعراء في وصف معارك المسلمین ضد المشركین 

   .وغیرها ... لمشركیناهللا علیه وسلم، وهجائهم ل للرسول صلى، ومدحهم اإلسالمیة

 

                              

 .278، ص 1938، دار الكتب المصریة، القاهرة،)11(األصفهاني، األغاني، الجزء  1
 .67شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي ، العصر اإلسالمي، ص 2
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  بویةــــــــــــــــــــــراثي النـــــــــــــــــــــالم: المحاضرة الخامسة

  

؛ فقد ضم دیوان الجاهليعصر منذ ال ا شعریا مهما عند العربغرض الرثاء فَ رِ عُ       

أن شعر المراثي النبویة قد استحدث في عصر ، غیر الشعر العربي تراثا قّیما من المراثي

 .صدر اإلسالم، نتیجة تعلقه برثاء النبي محمد صلى اهللا علیه وسلم بعد وفاته

 :تعریف الرثاء-1

یرثیه رثیا ، فالنا فالنرثى «  :" رثى"یقول ابن منظور في لسان العرب في مادة       

المیت أیضا إذ بكیته وعددت ، ورثوه ...رثى یرثیه،ترثیه: قیل،ومرثیة إذ بكاه بعد موته

  .1 » محاسنه وكذلك إذا نظمت فیه شعرا

أما اصطالحا، فالرثاء هو تأبین المّیت، وذكر محاسنه، وفضائل أخالقه، وتصویر ما       

یترك فقده من أثر في القلوب من أسى وحسرة وفزع، هو سانحة للتأمل في الحیاة والموت 

من خالل غرض الرثاء التعبیر عن حزنه وألمه وتفجعه لفقدان ، فالشاعر یعبر 2واالستعبار

  . شخص عزیز علیه، وهو یتنوع بحسب طبیعة تعبیر الشاعر عن ذلك الحزن والجزع

 :أنواع الرثاء-2

تي الجزع الصادقة ال عن مشاعر الحسرة و الشاعر تعبیر وسیلةالرثاء  غرض یمثل       

المّیت؛ ذاكرا محاسنه في الحیاة، مبّینا مشاعر التفجع فیبكي ذلك عزیز، لحظة فقدان هتنتاب

  :، وللرثاء أنواع هيلفقدانه

                              

 . 127، ص )7(ابن منظور، لسان العرب، الجزء  1
، ص 2000، )1(، دار الفكر المعاصر، صنعاء، الیمن، ط)2(عبد اإلله الصائغ، األدب الجاهلي وبالغة الخطاب األدبیة وتحلیل النص، الجزء  2

412. 
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 :الّندب -أ

بعبارات مشجیة وألفاظ تعّبر  ویمثل التعبیر عن مشاعر التفجع واللوعة لفقدان عزیز       

مع البكاء والنواح على المّیت، وقد ظهر هذا النوع من الرثاء منذ العصر ، عن الحزن

الجاهلي؛ حیث كانت النساء تجتمع للصیاح  والعویل، وظل على حاله في صدر اإلسالم، 

إذ أباحه الرسول صلى اهللا علیه وسلم، غیر أنه حّرم ما اقترن به من حمش للوجوه بالجلود 

  .1وحلق للرؤوس

  :التأبین-ب

توظیفه للثناء یستخدم التأبین في أصله للثناء على اإلنسان الحي والمّیت، ثم اقتصر       

الحمیدة  مفیذكرون صفاته موتاهمعلى قبر  الوقوفالعرب  ت عادةعلى المّیت فقط، فقد كان

  .2موفضائله

 :العزاء-ج

ی« :یعّرفه المّبرد بقوله         وحسن الّصبر  اه، والعزاء هو السلوُّ ك إیّ ك الرجل تسلیتُ تُ وتعزِّ

 والرضى بقضاء اهللا وقدره والتسلیم ألمره، منها على المصائب، وخیر من المصیبة العوُض 

قصد  ، فأصل العزاء هو الصبر، واالستسالم للقدر3 »ا لما وعد من حسن الثوابزً جُّ نَ تَ 

  .التخفیف من هول الفاجعة،وتمسك المفجوع بالصبر والسلوان 

  

  

                              

 .12، ص1955، )4(شوقي ضیف، الرثاء، دار المعارف، مصر، ط 1
 54المرجع نفسه، ص  2
، )1(لبنان، ط -خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت: لعباس محمد بن یزید المعروف بالمبرد، التعازي والمراثي، وضع حواشیهأبو ا3

 .9، ص 1996
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  :الرثاء في صدر اإلسالم-3

یعد الرثاء من األغراض الشعریة التي ظهرت منذ العصر الجاهلي، واستمرت في       

قّلت؛ حیث أن الرثاء مضامین الیأس والحزن صدر اإلسالم، واحتفظ بأنواعه الثالثة، لكن 

تطور كبیر في العنصرین اللذین یشكالن جوهر المرثیة ففیما  « في صدر اإلسالم طرأ علیه

یخص العنصر األول وهو إظهار اللوعة والحزن والفجیعة وجدناه یتطور تطورا كبیرا عند 

شعراء الدعوة اإلسالمیة، إذ تختفي معالم الیأس والحزن في رثاء الشهداء ، ویشیر الشعراء 

حیاة الدنیا إّال لیهنأ بالحیاة اآلخرة؛ حیث ثواب اهللا الراثون إلى هؤالء الشهداء ما فقدوا ال

للمجاهدین والشهداء في الجنة، ومع أن الحزن على فقد األحبة عاطفة إنسانیة ال تختلف 

لتحل محلها صورة  أن تبهت في فجر الدعوة اإلسالمیة،إّال أّنها كادت باختالف العصور، 

هذا یواكب طبیعة الدعوة التي اقتضت من و  البشرى لتلقي الشهداء ثواب اهللا في الجنة،

المسلمین أن یصبروا ویجاهدون في سبیل اهللا، ال یثبط عزائمهم موت عزیز أو استشهاد 

و وجدناهم یتخذون من استشهاد المسلمین مادة ینطلقون منها لتثبیت نفوس المؤمنین  .قریب

النفس اإلنسانیة الطبیعي حزن  –بالحزن على اإلیمان، وتقویة عزائهم، مع اقترانه في بعض 

فإذا أراد الشعراء بیان العنصر الثاني من عناصر المرثیة وهو تعداد مناقب المرثي،  –

ومدحه بما عرف به في حیاته، وجدنا أثر اإلسالم في هذه المناقب واضحا حین تقترن 

اجب لمناقب بسیرة المراثي اإلسالمیة، وبقربه من النبي صلى اهللا علیه وسلم، وأدائه و 

، و وفق ما سبق یتجلى أثر اإلسالم في 1» الشهادة والتزامه بمبادئ الدین اإلسالمي الحنیف

من خالل معاني اإلسالم والقرآن في مضامینه؛ حیث كثرت معاني التأبین غرض الرثاء، 

المسلمین الفوز  ، إذ صار همّ والعزاء وقّلت الندب والحسرة على فقدان من اختطفهم الموت

لدعوة اإلسالمیة ومحاربة ، خصوصا في مرحلة الفتوحات اإلسالمیة ونشر اخرةبنعیم اآل

یدور حول تمجید بطولة من  كان شعر الرثاء في معظمه في تلك الفترة «الكفار؛ حیث 

                              

 .242، ص 2006عمان، ط  -ابتسام مرهون الصفار، األمالي في األدب اإلسالمي، دار المناهج، األردن 1
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استشهدوا في ساحة القتال أو تعدید مآثرهم واإلشادة بمواقفهم كما عبر عن األسى والحزن 

الرسول صلى اهللا علیه وسلم ظهرت المراثي النبویة كنوع جدید من ، ثم بعد وفاة 1  »لفقدهم

  .من المراثي

  :مفهوم المراثي النبویة-4

أول  « و  تعد وفاة الرسول صلى اهللا علیه وسلم أعظم مصیبة أصابت المسلمین،       

م لّما كان الیوم الذي ّقِدَم فیه رسول اهللا صلى اهللا علیه وسل: قال أنس بن مالك. من رثاه

وما .المدینة؛ أضاء منها كّل شيء، فلّما كان الیوم الذي مات فیه؛ أظلم منها كل شيء

، وقد رثى الرسول 2 »نفضنا عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم األیدي حتى أنكْرنا قلوبنا

مصیبة  حجم نینصلى اهللا علیه وسلم الكثیر من الشعراء، معددین صفاته وفضائله، مبیّ 

  .المسلمین بفقده، وحالهم من بعده

  :رثاء حسان بن ثابت للرسول صلى اهللا علیه وسلم-5

لقد نظم العدید من الشعراء مرثیات نبویة عظیمة، یعبرون من خاللها عن فاجعة         

: ومن بین هؤالء الشعراء موت النبي صلى اهللا علیه وسلم، فیبكونه، ذاكرین مناقبه وأخالقه،

الصحابة رثوه في وغیرهم، كما أن ... هللا بن رواحة، عمر بن الخطاب، كعب بن مالكعبد ا

یعد حسان بن ثابت من أكثر الشعراء الذین رثوا الرسول صلى اهللا علیه وسلم و   ،3أشعارهم

إثر  هو واألمة اإلسالمیة حیث أفصح من خالل مراثیه المتعددة عن حزنه وألمه،  بعد وفاته

                              

 .107، ص 1986، ) 2(ألمم اإلسالمیة ، دار القلم، بیروت، لبنان، طالخضري بك ، محاضرات تاریخ ا محمد 1
: ه، نقال عن1420، )2(أحمد بن حنبل الشیباني،مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب األرناؤوط وآخرین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 2

 .5، ص2013، )1(مام البخاري، القاهرة، طمحمد شمس عقاب، المراثي النبویة  في شعر الصحابة، دراسة وتوثیق ، مكتبة اإل
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ومن أهم مرثیاته دالیته اهللا علیه وسلم، معددا مناقبه وأخالقه وفضائله،  فقدان الرسول صلى

  : 1التي یقول فیها

ُسوُم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمِنیٌر َوَقْد تَ   َهدُ ـــــــــوِل َوَمعْ ــــُــــ ـــــــــــــــــــــــــــِبَطْیَبَة َرْسٌم ِللرَّس   2َوَتْهَمدُ ْعُفو الرُّ

  اِدي الذي َكان َیْصَعدُ ـــــــــــــــــــــــــــِبَها ِمْنَبُر الهَ   ٍة ـــــاآلَیاُت ِمْن َداِر ُحْرمَ  يَو َال َتْنَمحِ 

  ِجدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــلَّى َوَمسْ ـــــــــــــــــــــــَوَرْبٌع َلُه ِفیِه ُمصَ   اِلمٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِضُح آَیاٍت َوَباِقي َمعَ اوَ  وَ 

  3وٌر ُیْسَتَضاُء َوُیوَقدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمَن اللَِّه نُ   َطَهاــــــــــــــــــــــــــــِبَها ُحُجَراٌت َكاَن َیْنِزُل َوسْ 

  4َها َتَجدَّدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَتاَها الِبَلى فاآلُي ِمنْ   ْهِد آُیَهاــــــــْس َعَلى العَ ـــــــَلْم ُتْطمَ  َمَعاِلمُ 

  ِحدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ َوَقْبًرا ِبِه َواَراُه ِفي التُّْرِب مُ   ْهَدهُ ـــــــــــــــــــــَعَرْفُت ِبَها َرْسَم الرَُّسوِل َوعَ 

  5ْفِن ُتْسِعدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْثَالها مَن الجَ ِـ ُعُیوٌن َوم  َدتْ ـــوَل َفَأْسعَ ـــــــــَظِلْلُت بَها أْبِكي الرَّسُ 

  6ِصًیا َنْفِسي َفَنْفِسي َتَبلَّدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَها ُمحْ   ا َأَرىـوِل َومَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَذكَُّر آَالَء الرَّسُ 

َعٌة َقْد َشفَّ    7وِل ُتَعّددُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرَّسُ  َفَظلَّـــــــــــــــــْت ِآلالء  َها َفْقُد َأْحَمدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَفجَّ

  دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلِكنَّ َنْفِسي َبْعَض َما ِفیِه َتْحم  یَرهُ ــــــــــــــــــــــِــــ َوَما َبَلَغْت ِمْن ُكلِّ َأْمٍر َعش

  ِر الَِّذي ِفیِه َأْحَمدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى َطَلِل الَقبْ   ْهَدَهاـــــــــــَأَطاَلْت ُوُقوًفا َتْذِرُف الَعْیُن جُ 

ُسوِل َوُبوِركَ    8دَّدُ ــــــــــــــــــــــــــیُد الُمسَ ــــــــــــــــــــــِبَالٌد َثَوى ِفیَها الرَّشِ   ْت ــــــــــــــــَفُبوِرْكَت َیا َقْبَر الرَّ

َن َطیًِّباــــــــــــــــــــــــــــــَوبوِرَك َلْحٌد ِمْنَك ضُ  دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلْیِه ِبَناٌء ِمْن َصفِ   مِّ   9یٍح ُمَنضَّ

  10اَرْت ِبَذِلَك َأْسُعدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلْیه  َوَقْد غَ   ِه التُّْرَب َأْیٍد َوَأْعُینٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَتِهیُل َعَلیْ 

  11َة َعلَّْوُه الثََّرى َال ُیَوسَّدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعِشیَّ   وا ِحْلًما َو عْلًما َوَرْحَمةً ـــــــــــــــــــــــــَلَقْد َغیَّبُ 
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  1ُهوٌر َوَأْعُضدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَقْد َوَهَنْت ِمْنُهْم ظُ   َس ِفیِهْم َنبیُُّهْم ــــــــــــــــــــــــــَوَراُحوا ِبُحْزٍن َلیْ 

  2َأْكَمدُ اُس ـــــــــــــــــــــــَوَمْن َقْد َبَكْتُه اَألْرُض َفالنَّ   َمَواُت َیْوَمُه ـــــــــــــــَیْبُكوُن َمْن َتْبِكي السَ 

  3ْوٍم َماَت ِفیِه ُمَحَمدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِزیََّة یَ   اِلكٍ ــــَدَلْت َیْوًما َرِزیَُّة هَ ـــــــــــــــــــــــــــَوَهْل عَ 

  4وٍر َیُغوُر َوُیْنِجدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَقْد َكاَن َذا نُ   ُهمْ ـــــــــــــــــــــــــــَتَقطََّع ِفیه َمْنِزُل الَوْحِي َعنْ 

  ْوِل الَخَزاَیا َوُیْرِشدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُیْنِقُذ ِمْن هَ   ِدي ِبهِ ـــــــــــــــَیُدلُّ َعَلى الرَّْحَمِن َمْن َیْقتَ 

  ْدٍق ِإْن ُیِطیُعوُه َیْسَعُدواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَعلُِّم صُ   اِهًداــْم َیْهِدیِهُم الَحقَّ جَ ـــــــــــــــــــــُــــ هَماٌم لَ إِ 

ِت َیْقَبُل عُ ـــــــــــــــــــعَ    َأْجَودُ ِبالَخْیِر  ُنوا َفاهللاُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإِْن ُیْحسِ   ْذَرُهمْ ـــــــُفوٌّ َعْن الَزالَّ

  5ْن ِعْنِدِه َتْیِسیُر َما َیَتَشدَّدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفمَ   اَب َأْمٌر َلْم َیُقوُموا ِبَحْمِدهِ ــــــــــــــــــــــَوإِْن نَ 

  6یٌل ِبِه َنْهُج الطَِّریَقِة ُیْقَصدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدلِ   ُم ِفي ِنْعَمِة اهللا َبْیَنُهمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفیَنا هُ 

  َتِقیُموا َوَیْهَتُدواــــــــــــــــــــــــــــــــَیسْ  َحِریٌص َعَلى َأنْ   َدىــــــــــــَعِزیٌز َعَلْیِه َأْن َیِحیُدوا َعْن الهُ 

  7ِهدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَلى َكَنٍف َیْحُنو َعَلْیِهْم َوَیمْ   وٌف َعَلْیِهْم َال ُیثنِّي َجناَحهُ ــــــــــــــــــــــــــعطُ 

  8ْهٌم ِمَن الَمْوِت ُمْقِصدُ ـــــــــــــــــــــــــــــِإَلى ُنوِرِهْم سَ   اُهُم ِفي َذِلَك النُّوِر ِإْذ َغَداـــــــــــــــــــــــــــــَفَبْینَ 

  9ِكیِه َجْفُن الُمْرَسَالِت َوَیْحَمدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُیبْ   ًعاــــــــــــــــــــــــــَفَأْصَبَح َمْحُموًدا ِإَلى اِهللا َراجِ 

  10ْت ِمَن الَوْحِي َتْعَهدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَغْیَبِة َما َكانَ   َهاــْرِم َوْحًشا ِبَقاعُ ـــــــــــــــَوَأْمَسْت ِبَالُد الحَ 

  11كِّیِه َبَالٌط َوَغْرَقدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفِقیٌد ُیبْ   اِفَهاــــــــــــــــــِقَفاًرا ِسَوى َمْعُموَرِة اللَّْحِد ضَ 

  ِه َمَقاٌم َوَمقَعدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخَالُء َلُه ِفی  ِجُدُه َفالُموِحَشاُت ِلَفْقِدهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَمسْ 

  12َرَصاٌت َوَرْبٌع َوَمْوِلدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدَیاٌر َوعَ   َرِة الُكْبَرى َلُه َثمَّ َأْوَحَشتْ ــــــــــــــــــــَوِبالَجمْ 
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 .فالرسول صلى اهللا علیه وسلم ییسر كل الصعاب: حدث حادث، تیسیر: ناب أمر 5
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  1َر َدْمَعِك َیْجَمدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدَّهْ  َوَال َأْعِرَفْنكِ   وَل اِهللا َیا َعْیُن َعْبَرةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي َرسُ َفَبكّ 

دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلى النَّ عَ   ْعَمِة الَِّتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَماَلِك َال َتْبِكیَن َذا النِّ    2اِس ِمْنَها َساِبٌغ َیَتَغمَّ

  3ْثُلُه الدَّْهَر ُیوَجدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَفْقِد الَِّذي َال مِ   وِدي َعَلْیِه ِبالدُُّموِع َوَأْعِوِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفجُ 

دٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمْثَل ُمحَ  َوَما َفَقَد الَماُضونَ    َیاَمِة ُیْفَقدُ ُه َحتَّى القِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَال ِمْثلُ   مَّ

  

  4ًال َال ُیَنكَّدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْقَرَب ِمْنُه َنائِ   ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَعفَّ َوَأْوَفى ِذمٍَّة َبْعَد ِذمَ 

  5ا َكاَن ُیْتِلدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذ َضنَّ مْعـــــــــــــــــــــَطاٌء ِبمَ   ــــــــــــــــــــطَِّریِف َوَتاِلدٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللـــ َوَأْبَذَل ِمْنهُ 

دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَأْكـــــــــــ  ــــــــــوِت ِإَذا اْنَتَمىــــَوَأكَرَم َحی�ا ِفي الُبُیــــــــــــــــــ   6ـــــــــــَرَم َجد�ا َأْبَطِحی�ا ُیَســــــــــــــــــــوَّ

  7اٍت ُتَشیَّدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــِعزِّ َشاِهقَ  َدَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئمَ   ــــــــــــــــــــــَلىــــــَوَأْمَنَع ِذْرَواٍت َوَأْثَبَت ِفي الُعـــــــــــ

  8َداَة الُمْزِن َفالُعوُد َأغَیدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوُعـــــــــــــــوًدا غَ   ـــــــــــــُروِع َوَمْنِبًتاــــَوَأْثَبَت َفْرًعا ِفي الفُــــــــــــــــــــــــــ

دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى َأكْ   ــــــــــــــــهُ ـــــــــــــــَتمَّ َتَماَمـــــــــــــــــــــیًدا فاْستَــــــــــــَولَباُه رَ    9َرِم الَخْیَراِت َرّب ُممــــــــــــــــــــجَّ

  10ْلُم َمْحُبوٌس َوَال الرَّْأُي ُیـــــــــــــْفَندُ ــــــــــــــــــــــــــــــَفَال العِ   ِبَكفِّهِ  ـــــــــــــینَ ـــــــَتَناَهْت َوَصاُة الُمْسِلِمـــــــــــــــــــ

  11َعدُ ــــــــــــــــــــــــــــِمَن النَّاِس ِإالَّ َعـــــــــاِزُب الَعْقِل ُمبْ   ــــــــاِئبٌ ـــــــــــَأُقوُل وَال ُیْلَفى ِلَقْوِلَي َعـــــــــــــــــــــــــــــ

  12ْلِد َأْخُلدُ ــــــــــــــــــــــــــــَلَعلِّي ِبِه ِفي َجنَّـــــــــــــــــــــــــــِة الخُ   ـــــــــاِزًعا َعْن ثََناِئهِ ــــــــــــــَوَلْیَس َهَواِئي َنـــــــــــــــــ

  َهدُ ـــــْوِم َأْسَعى َوَأجْ ــــــــــــــــــــــــــــــــَوِفي َنْیِل َذاَك الیَ   ــــَواَرهُ ـــــــــــــــــَمَع الُمْصَطَفى َأْرُجو ِبَذاَك ِجـــ
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المسلمین إثر وفاة النبي صلى اهللا علیه وسلم، و حزن یصّور حسان بن ثابت فزع       

في دالیته بلوعة وعبارات  حسان بن ثابت هویرثی ،همصیبة األمة اإلسالمیة بفراق وعظمة

إذ یقول ؛ حزینة، معّبرة عن الحسرة والتفجع والبكاء على فراق النبي صلى اهللا علیه وسلم

حسان بن ثابت أنه بأرض طیبة أثر ومنزل الرسول صلى اهللا علیه وسلم الذي هو مصدر 

ول صلى النور، حین تعفو الرسوم وتندرس،وكأن الحیاة انعدمت بها من قبل، وبمنزل الرس

یصعده الرسول صلى اهللا علیه وسلم، وبها عالمات واضحة  كان المنبر الذي اهللا علیه

ومعالم باقیة، ومسجد وربع الرسول صلى اهللا علیه وسلم، وبها منازل كان الرسول صلى اهللا 

فاآلیات القرآنیة وفیها معاهد لم تتغیر عالماتها وٕان أتى علیها البلى، علیه وسلم ینزل بها، 

أمام قبر الرسول صلى اهللا  ، ولقد ظل حسان بن ثابت یبكيبتالوتهاتجدد في هذه المنازل ت

  .علیه وسلم، ثم دعا بالبركة للقبر والمدینة المنورة

لقد عّبر الشعراء عن حزنهم الشدید إثر وفاة الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم، فرثوه      

، وعن التغیرات التي طرأت وحزنهم ساهمفي قصائد كثیرة أفصحوا من خاللها عن شدة أ

اهللا علیه وسلم، ومن أبرز المراثي الشعریة تلك على حیاة المسلمین بعد وفاة الرسول صلى 

   .التي نظمها حسان بن ثابت
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  النـــــــــــــــــــــقائــــــــــضشعر : المحاضرة السادسة

  

لكنه ازدهر بشكل  ،منذ العصر الجاهليظهرت  ظاهرة أدبیة ممیزةفن النقائض  یعد      

  .العصرذلك واضح في العصر األموي ألسباب كثیرة تتعلق ب

  :مفهوم النقائض-1

  : لغة-أ

النقض إفساد ما َأْبَرمت من عقد أو بناء، والنقض ضد  « : جاء في لسان العرب     

خر ر بنقض الشاعر اآللمناقضة في الشعوالنقیضة في الشعر ما ینقض به، وكذلك ا. اإلبرام

قضه في الشيء مناقضة ونقاضا ، ونا1  »ما قاله األول والنقیضة االسم یجمع على النقائض

  .2ونقاضا خالفه، والمناقضة في القول أن یتكلم بما  یتناقض معناه

  :اصطالحا-ب

تعد النقائض غرضا من أغراض الشعر العربي، واألصل فیه أن یتجه شاعر إلى        

آخر بقصیدة یفتخر فیها بمآثره ویهجوه، فیرد الشاعر اآلخر علیه مهاجیا أو مفتخرا، شرط 

یستلزم وحدة الموضوع فخرا أن یلتزم بالبحر والقافیة والروي الذي اختاره الشاعر األول، وهذا 

أو رثاء أو نسیبا أو جملة من هذه الفنون إذا كان الموضوع هو مجال أو هجاء، أو سیاسة 

، أما المعاني بصفة عامة ، فاألصل فیها المقابلة واالختالف، ألن المناقشة ، ومادة النقائض

، فالنقیضة اذن هي تلك القصیدة التي 3الشاعر الثاني هدفه هو إفساد معاني الشاعر األول

                              

 .263، 262، ص ص)14(ابن منظور، لسان العرب، الجزء  1
 .263نفسه، ص  2
 .70-1، ص ص 1954، )2(أحمد الشایب، تاریخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط 3
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اعر آخر، فینتقض معانیها علیه، بقلب فخره هجاء، وینسب یرد بها شاعر على قصیدة لش

  .1وروي قصیدة الشاعر األول ملتزما بحرالفخر إلى نفسه، 

  :نشأة النقائض -2

وكان یعتمد على مجموعة من المقومات  نشأ فن النقائض بدایة في العصر الجاهلي،       

ظهور النقائض، فصار ، وظروفها التي عّززت حیاة العرب في الجاهلیة: ، ومن أهمها

، وبعد مجيء 2الشعراء یكثرون من ذكر القتلى والفخر باالنتصارات واألحساب واألنساب

صار اإلسالم موضوعا  « ؛ حیثفي سبیل الدولة اإلسالمیة اإلسالم تم استغالل النقائض

نا للنقائض مكان العصبیات القبلیة في الجاهلیة سابقا وفي الدولة األمویة الحقا، وٕاذا قل

،  3» اإلسالم فقد عنینا الدین، والدولة، والنظام االجتماعي، والفتوح اإلسالمیة آخر األمر

سجال تاریخیا  «ویعتبر مصطفى الشكعة النقائض بین شعراء المسلمین وشعراء المشركین 

أدبیا صادقا لهذه المرحلة الحاسمة من تاریخ البشریة، فضال عّما اتسمت به قصائد شعراء 

نارا، النقائض  األمویون ثم في خضم الدولة األمویة أشعل، 4 »المسلمین من سمات اإلیمان

تبر تصور الحیاة السیاسیة في العصر األموي؛ لذا تع كانتو  ،5كانت تشبه النزعة الجاهلیة

مثلت النقائض ذلك منذ اختالف علي ومعاویة  لنقائض مصدرا تاریخیا قیما ومهما، وقدا

 . 6على الخالفة

وتتجلى النقائض القبلیة في العصر الجاهلي من خالل األشعار التي نظمت في        

یومي الكالب األول والكالب الثاني، و وجدت النقائض الدینیة  في صدر اإلسالم ، وتجلت 

                              

، )4(، دار العلم للمالیین ، بیروت، ط)1(لقدیم من مطلع الجاهلیة إلى سقوط الدولة األمویة، الجزءعمر فروخ، تاریخ األدب العربي، األدب ا 1

 .361، ص1981
 .38-35حمد الشایب، تاریخ النقائض في الشعر العربي، ص ص أ 2
 .174المرجع نفسه، ص 3
 .29، 28، ص ص 1997، )1(، مصر، طمصطفى الشكعة، رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة،الدار المصریة اللبنانیة 4
 .2، 1أحمد الشایب، تاریخ النقائض في الشعر العربي، ص ص  5
 .451المرجع نفسه، ص 6
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على سبیل المثال بین حسان بن ثابت وابن الزبعري وضرار بن الخطاب، أما النقائض 

األمویة فهي تعد فنا سیاسیا وأدبیا جدیدا، وقد نشأ نتیجة الحاجة إلیه في المجال السیاسي 

بالتالي فإن الجانب السیاسي واألدبي للنقائض جدید، بینما یعد الجانب القبلي و واألدبي، 

  .1ها امتدادا وتطور للجدل القبلي في العصر الجاهليواالجتماعي ل

ته وفق صورته النهائیة ، بما اأن شعر النقائض لم یظهر في بدای مما سبق یتضح لنا       

ثم أخذ یتطور  یمیزه من قواعد وخصائص فنیة، بل أخذ صورته األولى في العصر الجاهلي،

  ).الفرزدق، جریر واألخطل(األموي  وتكتمل صورته إلى غایة تجلیاته عند شعراء العصر

  :بنیة النقائض -3

  :مختلفة، ویمكن التفصیل فیها وفق ما یلي نصیةتجلت النقائض وفق أشكال        

وتقابل ظهرت النقائض في بدایاتها نثرا، وكانت تشتمل على وحدة الموضوع، : النثر-أ

 في المواقف االجتماعیة،ونشأت على أساس االنتصار في الحروب أو الخالف المعاني، 

كما كانت تدعم بالبراهین أو تعتمد على الفخر والهجاء، ومن مقوماتها  االعتناء بالمقابلة 

وبقیت بین المعاني دون اإللتزام بتقالیدها كلها أو بعضها، وكانت تشبه بالرد واإلنكار، 

لشعراء الذین النقائض وفق هذه الصورة مدة معینة إلى غایة تطور الشعر وظهور فحول ا

  .2وضعوا تقالید النقائض

، وتسمى مراجزة، وهو ما توافرت علیه النقول واألخبار، رجزا النقائضقد تكون : الرجز-ب

  .3واشتملت على شروط المناقضة الموضوعیة والموسیقیة والمعنویة

  .الفرزدق، جریر واألخطل: وقد أجمع النقاد والدارسون، ومن أهم شعرائه :الشعر-ج

                              

 .154، 153، ص ص 1980، )2(محمد بن عبد المنعم خفاجي، الحیاة األدبیة في عصر بني أمیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط 1
 .45النقائض في الشعر العربي، ص أحمد الشایب، تاریخ  2
 .10المرجع نفسه، ص ص  3
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خفاف بن عمیر "مثلما وقع بین قد تجمع النقائض بین الشعر والنثر معا، : الشعر والنثر -د

، وقد وصل األمر بینهما إلى القتال والمناقضة، وطال اللجاج "عباس بن مرداس"و " السلمى

  .1بینهما شعرا ونثرا

  : طرفا المناقضة-4

عر األول قصیدة، فینقض تكون المناقضة بین طرفین، أي شاعرین؛ حیث ینظم الشا       

معانیها شاعر آخر، وقد تكون بین أكثر من شاعرین، أو بین الشاعر ونفسه، أو بین الرجل 

  .2والمرأة، أو بین المرأتین، أو بین الحي والمیت، أو بین مدرستین

  : نماذج من شعر النقائض-5

  :بین الفرزدق و جریر-أ

 ا وفد على امرأة من بني حنیفة، فلمّ  رجال من رهط الفرزدق«   یذكر مصطفى الشكعة أن

 :أنت إذن مّمن عناه الفرزدق بقوله: عرفت أّنه من نهشل قالت

  َولُ اِئُمُه َأَعزُّ َوَأطْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبْیًتا َدعَ   ى َلَنا ــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ الّذي َسَمَك السََّماَء َبنَ 

  َماِء َفِإنَُّه َال ُیْنَقلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملُك السَّ   ِلیُك َوَما َبَنىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبْیًتا َبَناُه لَنا المَ 

  َوُمَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِشُع وَأُبو الَفَواِرُس َنْهَشلُ   ِبَفَنـــــــــــــــــــــــــــاِئهِ َبْیًتا ُزَراَرُة ُمْحــــــــــــــــــــــــــــــــَتٍب 

فإّن ابن الخطفى قد هدم علیكم : نعم، وظهر علیه الُعجب والعّزة، فضحكت وقالت : قال

  : بیتكم هذا الذي فخرتم به وهو یقول

  یِض اَألْسَفلِ ــــــَناَءَك ِفي الَحضِ َوَبَنى بـــــــ  َأْخَزى الذِّي َرَفَع السََّماَء ُمَجــــــاِشًعا 

ُم ِقیَنُكْم ِبِفـــــــــَناِئـــــــــــــهِ    لِ ــــــــــــــــــــــــُث الَمْدخَ ــــــــــــــــــــَدَنًسا َمَقاِعُدُه َخِبی  َقْیَدُكْم َبْیًتا ُیَحمِّ

  

                              

 .14- 12المرجع السابق، ص ص  1
 .25-18، ص ص المرجع نفسه 2
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   1 »ال علیك، فإّن الّناس یقال فیهم ویقولون: َفَوَجَم الرَّجل، فقالت

  : بین جریر واألخطل-ب

، السكر، القذارة والبعد عن قبیلة اتجاهات؛ كالدینهجا جریر قوم األخطل من عدة       

  :3، حیث یقول2الخالفة

  َالالً ـــــــــــَح الَحِجیُج َوَكَبُروا ِإهْ َشبَ   َما ــــــــــــــــــاِإلَلُه ُوُجوَه َتْغُلَب ُكلَّ  َقبَّحَ 

  ــــَكاًال ـــــــــــیَل َوَكذَُّبوا ِمیــــــــــــــَوِبِجْبِرئِ   َحَمدٍ ـــــــَعَبُدوا الَصِلیَب َوَكذَُّبوا ِبمُ 

  ثَاَال ـــــــــــــــُه َوَتَمثََّل اَألمْ ـــْستَــــــَحكَّ اِ   َرىــــــــــَح ِلْلقِ ـــــــــــــــَوالَتْغُلِبي ِإَذا َتَنْحنَ 

  اًال ــــــــوقُبُه َعَلْیَك َوبَ ــــَكاَنــــــــــــــْت ع  َدَماـــــــــــَأَنِسیَت َیْوَمَك ِبالَجِزیَرِة َبعْ 

  َطاَال ــــــاَألبْ  ُشْعثًا َعـــــَواِبَس َتْحِملُ   اَــ َخْیَله َحَمَلْت َعَلْیَك ُحَماُة َقْیس

   َخْیًال َتُشُد َعَلْیُكـــــــــــــــــــــــــــْم َوِرَجاًال   َماِزْلَت َتْحِسُب ُكلَّ َشْیئ َبْعَدُهْم 

  : 4فیرد األخطل على جریر، ویهجوه، مفضال علیه قوم الفرزدق    

َك الجُ  تَ َوَهبْ َو   ًزاِـــ َوَلَقْد َجَشْمَت َجِریُر َأْمًرا َعاج   َهاَال ــــــــــَسْوَءَة ُأمِّ

  َال َضَالَال ــِفي الخَ  َمنَّْتَك َنْفُسكَ   َما ــــــــَفاْنَعْق ِبَضْأَنَك َیا َجِریُر َفِإنَّ 

  َأْو َأْن ُتَواِزَن َحاِجًیا َو ِعـــــــَقاَال   َداِرمٍ ـــــــــــَمنَّْتَك َنْفُسَك َأْن َتُكوَن كَ 

السائدة النقائض في العصر األموي نتیجة الظروف السیاسیة واالجتماعیة  ازدهر شعر      

ولقد تمیز شعر النقائض بعدة خصائص فنیة مّیزته عن بقیة األغراض الشعریة  آنذاك،

الفرزدق، : اشتهر ثالثة شعراء بنظم الشعر في هذا الغرض أكثر من غیرهم، وهم، و األخرى

  .جریر واألخطل
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  مريــــــــذري والعـــــــــــــــعر العــــــــــــــالش: المحاضرة السابعة

 

یعد الغزل من أغراض الشعر العربي القدیم األكثر اتصاال بوجدان الشاعر واإلنسان        

الغزل : ، وقد ظهر في العصر األموي نوعان من الغزل، همامنذ العصر الجاهلي عامة

  . العذري؛ نسبة إلى بني عذرة والغزل العمري؛ نسبة إلى عمر بن أبي ربیعة

  :الغزل مفهوم-1

الغزل : ابن سیدة. حدیث الفتیان والفتیات  « :تعني لفظة الغزل في معجم لسان العرب      

التكلف : محادثتهن ومراودتهن، وقد غازلها، والتغّزل: ومغازلتهن...اللهو مع النساء

غازلتها وغازلتني، وتغّزل أي تكلف الغزل، وقد غزل غزال وقد تغّزل بها وغازلها ...لذلك

  . » 1 وغازلته مغازلة

ویعد الغزل من األغراض الشعریة التي ظهرت منذ العصر الجاهلي، والذي یصّور       

الشعر العربي تطورا كبیرا منذ  «وقد تطور الغزل في م،مشاعر وأشواق المحبین ولوعته

الجاهلیة حتى القرن الثاني، إذ طرأت علیه عوامل مختلفة خاصة في الحجاز حولته عن 

  .2  »صورته الجاهلیة القدیمة إلى صورة جدیدة تتضح فیها التأثیرات الحضاریة المختلفة

، وقد وضح النقاد القدامى صلة "تشبیبالنسیب وال"وقد ارتبط مفهوم الغزل بمصطلحي       

اإلرتباط بین هذه المصطلحات من حیث المعنى؛ فلقد فسر على سبیل المثال قدامة بن 

إّن الّنسیب ذكر خلق النساء وأخالقهن  «:النسیب والغزل؛ حیث یقول: جعفر داللة لفظتي

موضع الفرق بین النسیب والغزل وتصّرف أحوال الهوى به معهن، وقد یذهب على قول 

                              

  .492، ص )11(ابن منظور، لسان العرب، الجزء   1
 .500، ص  1963محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة ،ط   2
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والفرق بینهما أن الغزل هو المعنى الذي اعتقده اإلنسان في الصبوة إلى النساء نسب بهم من 

فكأن النسیب ذكر الغزل، والغزل المعنى نفسه، والغزل إنما التصابي واالستهتار أجله، 

لها المعنى " والتشبیبالغزل والنسیب " ویذكر ابن منظور أن مفردات ، 1   »بمودات النساء

، 2  »بهاالغزل والنسیب، وهو یشبِّب بها أي ینسب : شّبب بالمرأة قال فیها «: نفسه؛ إذ یقول

في لكننا نجد مقاطع من الغزل ، غیر أن النسیب في الشعر الجاهلي ورد في مطالع القصائد

  ".دادعنترة بن ش"و " امرئ القیس" ثنایا تلك القصائد؛ مثل ما نجده في معلقتي

  :تطور الغزل في العصر األموي -2

وصار الغزل غرضا مستقال في القصیدة انتشر غرض الغزل في العصر األموي،        

فظهر غزل العذریین الذین یعبرون عن ذلك الحب العفیف  وتعددت أنواعه؛األمویة، 

ویمثل هذا ، كغزل جمیل بن معمر وقیس بن ذریح، كما نجد أیضا غزل اإلباحیین؛ الطاهر

اإلتجاه الشعراء الذین یتغنون بالحب ولذاته، وخیر من یمثل هذا النوع من الغزل الشاعر 

باإلضافة إلى اإلتجاه الثالث الذي یمثل الغزل القدیم الذي ظهر منذ  عمر بن أبي ربیعة،

  . ، والذي یهمنا في هذا المقام النوعین األول والثاني3العصر الجاهلي

  :الغزل العذري-3

یحفل بتصویر مشاعر عفیف ینسب الغزل العذري إلى بني عذرة، وهو غزل        

األشواق، وألم الفراق، والرغبة في وصال المحبوبة، وال یهتم بوصف جمال المرأة الحسي؛ 

وقد نسب إلى بني عذرة ، إحدى قبائل . نقي طاهر ممعن في النقاء والطهارة « فهو غزل

قضاعة التي كانت تنزل في وادي القرى شمالي الحجاز، ألن شعراءها أكثروا من التغني به 

                              

، 1981، )5(، دار الجیل، ط)2(جزء محمد محي الدین عبد الحمید، ال: أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر،تحقیق 1

 .117ص 
 .10، ص )8(ابن منظور، لسان العرب، الجزء 2
 .110زین الدین زكریا الشیخ، األدب القدیم نص ودرس، كلیة اآلداب ، جامعة االسكندریة، دط، دت، ص  3
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دت یظهر فجأة كغرض وموضوع شعري، وٕانما مهّ  لم، كما أن الغزل العذري 1  »ونظمه

البیئة المناسبة للنمو واإلزدهار في  و وجدطفیة معینة، وعاودینیة  لظهوره ظواهر اجتماعیة

  .2العصر األموي

المظهر الفني  « إذ یعد ذلك ویقتصر الشاعر على إظهار مشاعره اتجاه محبوبته؛       

للعواطف المتعففة والملتهبة في آن معا، والتي وجدت أن هذا التعویض الفني هو خیر ما 

التي ، فالغزل العذري یعبر عن تجربة الوجدان  » 3 غرائزهاتطفئ به لهبها وتسامى له 

تظهر آثارها أكثر داخل النفس، ولعل ذلك هو السبب الذي یجعل الغزل العذري عند أغلب 

الشعراء واحدا، ویتشابه ما ینتاب الشعراء جراء عواطف الوجدان، ویتقارب أغلب الشعراء 

كما أن الشعراء العذریون یقتصرون ، 4 احدةالعذریون  في أقوالهم النحصارهم في تجربة و 

، یفصحون عن عواطفهم العفیفة اتجاهها، وآالم فراقها، وفرحة لقائها، على محبوبة واحدة

  .5غیر مهتمین بجمالها الحسي، بقدر احتفالهم بحمالها المعنوي

لها الحب العفیف الصادق والوفاء، حتى  العذري بحبیبة واحدة، ُیكنالشاعر ویتغزل        

یبدأ من حب قیس بن  « فالغزل العذريولو تزوجت بغیره، أو تزوج هو من امرأة أخرى، 

الملوح للیلى العامریة، ألنه مثال متصور من أمثلة الحب العذري، وٕاشعار مجنون لیلى، من 

نتقلت خصائص الحب أرقى أنواع الغزل العذري، الذي انتشر في العصر األموي، ومنه ا

   .اتجاه حبیبته العفیفة فیصف الشاعر أحاسیسه، 6» العذري

  

                              

 .359شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر اإلسالمي، ص 1
 .286الجاهلیة واإلسالم، من امرؤ القیس إلى ابن أبي ربیعة، ص تطور الغزل بین  شكري فیصل، 2
 .237المرجع نفسه، ص 3
 .443حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ األدب العربي،األدب القدیم، ص  4
 .142أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، ص 5
 .254ألموي، ص عبد الرحمن عبد الحمید علي، األدب العربي، العصر اإلسالمي وا 6
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  :خصائص الغزل العذري-4

  : یتمیز الغزل بمجموعة من الخصائص، نذكر منها

  :العفة والنقاء-أ

ال یني یتغنى  «؛ فالشاعر مشاعر الحب النقي والعفیفشعر الغزل العذري عن یعّبر       

بمعشوقته، متذلال متضرعا متوسال، فهي مالكه السماوي، وكأنها فعال وراء السحاب، وهو ال 

یزال یناجیها مناجاة شجیة، یصور فیها وجده الذي لیس بعده وجد وعذابه الذي ال یشبهه 

  .1 »عذاب

 :سهولة األلفاظ واألسلوب -ب

ذلك الشعر الذي بسهولة اللغة واألسلوب، وعلة ذلك طبیعة  الغزل العذريشعر یتمیز       

  .یتصل بالمشاعر واألحاسیس، فابتعد الشعراء العذریون عن األلفاظ الغریبة

  :حبوبة واحدةمالوفاء ل-ج

؛ إذ الوفاء لها، وصدق المشاعریتغزل الشعراء العذریون بحبیبة واحدة، وهذا من باب        

الحب للحب، آمن بها هؤالء العذریون إیمانا تغلغل في  «كرة أن الغزل العذري مرتبط بف

أعماق قلوبهم فتحول الحب عندهم إلى وسیلة وغایة معا، أو قل تحول إلى حب مثالي مجرد 

  .2» من الغایات واألغراض

  :اإلفصاح عن لوعة فراق المحبوبة والرغبة في لقائها-د

هم المضني ممحبوباتهم، وسق نتیجة فراقیصور الشعراء العذریون معاناتهم وحزنهم       

الضرب من الغزل الذي تشیع  « المحبوبة؛ فالغزل العذري هو ذلك حرمانهم من لقاء بسبب

                              

 .360، 359شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي ، العصر اإلسالمي، ص ص  1
 .202، ص2005ناهد أحمد السید الشعراوي، شعراء بني عامر األمویون، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، ط 2
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      ویصور خلجات النفس وفرحات اللقاء وآالم الفراق، فیه حرارة العاطفة، وتشع منه األشواق، 

ا وسحر نظراتها وقوة أسرها، ثم وال یحفل بجمال المحبوبة الجسدي بقدر ما یحفل بجاذبیته

  .1»یقتصر فیه الشاعر على محبوبة واحدة طیلة حیاته أو ردحا طویال من حیاته 

  : نماذج من الغزل العذري-5

  :2معبرا عن مكابدته لشوقه للیلى و وفائه لها )مجنون لیلى( قیس بن الملوح یقول    

  ْمِر ِبالَخْمرِ ــــَكَما َیَتَداَوى َشاِرَب الخَ   َتَداَوْیُت ِمْن َلْیَلى ِبَلْیَلى َعِن الَهَوى

  ْشِر والشَّْفــــــــــــــــــِع والَوْترِ ـــــواللََّیاِلي العَ   ِبَأْن ال ُأِحُبَها َبَلى أَال َزَعَمْت َلْیَلى

  القَـــــْطرِ  ِاْنَتَفَض الُعْصُفوُر ِمْن َبَللِ   َما ـــــــِإَذا ُذِكَرْت َلْیَلى ُأسَُّر ِبِذْكِرَها كَ 

  .، وٕاخالصه لها"لیلى"عن شوقه لمحبوبته في هذه األبیات یعّبر قیس بن الملوح    

  :3ویفصح جمیل بن معمر عن مشاعره اتجاه محبوبته بثینة، معبرا عن رغبته في لقائها  

  یدُ ــــــــــــــــــِإنِّي ِإَذْن َلَسعِ  ؟ ِبَواِدي الُقَرى  ْعِري َهْل َأِبیَتنَّ َلْیَلةً ــــــــــــأَال َلْیَت شِ 

  ودُ ُــ جــــــــــــــــــــــَنا ِمْن ُودَِّها َو نَ ـــــــــَتُجوُد لَ   َة َمرَّةً ــــــــــــرًدا ِبُبثَْینَ ـــــــــــــــَوَهْل َأْلِقَینَّ فَ 

  ِزیدُ ــــــــَها َویَ ـــــــــِمي ُحبِّ ـــــــــــــــَینْ ِإَلى الیَّْوِم   یًدا َفَلْم َیَزلْ ــَعلْقُت الَهَوى ِمْنَها َولِ 

  َو َجِدیدُ ــــــــــــَها الدَّْهَر َوهُ ـــــــــــــَوَأْبَلْیُت ِفی  َواِلَهاــــــَوَأْفِنیِه ُعْمِري ِفي انِتَظار نَ 

تظار یصرح جمیل بن معمر في هذه األبیات بأنه قد أفنى عمره في حب بثینة، في ان      

  .وصالها، ولم ییأس من تحقیق ذلك، رغم أن الدهر والظروف باعدت بینهما

  

  

                              

 .165أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، ص  1
 .120، ص 1971، ) 1(، الدیوان، شرح عدنان زكي درویش، دار الثقافة، بیروت، ط)لیلىمجنون (قیس بن الملوح  2
 .95جمیل بن معمر، الدیوان، دار صادر، بیروت، دط، دت، ص  3
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  :العمري الغزل-6

وقد ظهر هذا الغزل نتیجة ، 1"عمر بن أبي ربیعة"ینسب الغزل العمري إلى الشاعر          

ما طرأ من تحضر وتطور في الحجاز، في العصر األموي، ومهّدت له عدة عوامل 

بالجرأة واالنفالت  « ولقد كان غزل عمر بن أبي ربیعة یتسم وسیاسیة ونفسیة، إجتماعیة

واالنطالق إلى أبعد من الحدود التي یرسمها منطق أو یقبلها ذوق، بل إنه مال إلى اإلباحیة 

حین رسم صورا غزلیة عاریة لم تكن لتنسجم مع مجتمع إسالمي له من قداسة عقیدته ما 

شعر مدرسة عمر  إن: االنحرافات، وبمعنى آخر نستطیع أن نقول یقّید الشهوات ویعصم من

، فقد كان عمر بن أبي ربیعة 2  »كان وشیك الصلة بمدرسة الحس واللذة، إن صح التعبیر

یروي مغامراته مع النساء، ناقال مدار الغزل من المرأة إلى الرجل، فصار الشاعر هو مركز 

  3أحاسیسها ورغباتها المرأة، مصوراي الحدیث على لسان ؛ إذ كان یجر الغزل

  :خصائص الغزل العمري-7

  :بعدة ممیزات، منهایتمیز الغزل العمري 

 :القصصیة والحوار-أ

 تجلى للمتلقيیتعد هذه المیزة من أبرز الخصائص التي تمّیز الشعر العمري؛ إذ         

م ساه كما في متن قصائد عمر بن أبي ربیعة أشبه بالقصة التي اكتملت عناصرها،

طبیعة الحیاة وما فیها من حریة ومجالس لهو  «؛ وربما علة ذلك الحوار في بناء الحدث

وغناء في مكة وخارجها وما یشیع بین هذه المجالس من مغامرات عاطفیة وقصص 

                              

 93 –م  711ه، وتوفي سنة  23 - م 644عمر بن عبد اهللا بن أبي ربیعة بن المغیرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم، ولد سنة : هو الشاعر 1

یعد ه، وهو شاعر مخزومي قرشي ، لم یكن في قریش شاعر أشعر منه، وهو كثیر الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخالعة،  ولقب  بالعاشق ، و 

، )1(محمد محي الدین عبد الحمید، شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي، مطبعة السعادة، مصر، ط: من زعماء فن التغزل في زمانه، ینظر

 .19، ص1952
 .117مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص 2
 .147المرجع نفسه، ص 3
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غرامیة بین المحبین، كما ساعد على ذلك خیاله الخصب ومعرفته الواسعة والعمیقة 

  .1 »ومشاعرهنبأحادیث النساء وتفكیرهن 

  :سهولة األلفاظ واألسلوب-ب

لعل هذه الخاصیة مرتبطة بطبیعة الغزل الذي یتصل بعواطف اإلنسان، مما یدعو        

دا عن األلفاظ الشاعر إلى انتقاء األلفاظ العذبة، والتى تناسب المعاني المقصودة، مبتع

عمر بن أبي ربیعة استحدث مدرسة في الغزل، سماتها السهولة  «الغریبة  والصعبة؛ إذ أن 

  .2 »في اللفظ والسماحة في المعنى

  :واألوزان الخفیفة توظیف البحور القصیرة-ج

واألوزان الخفیفة مثل  لقد وّظف عمر بن أبي ربیعة في قصائده الغزلیة البحور القصیرة      

فقد اعتمد شعر عمر بن  ،4تردیدها وتلحینها؛ لتكون سهلة عند 3الخفیف، الرمل والمتقارب

على الغناء اعتمادا رئیسیا  وكأن عمر لم یقل شعرا إّال لیغني، فقد كان یؤلف  «أبي ربیعة 

مع الغریض وابن سریج جوقة موسیقیة وفرقة غنائیة متنقلة بین أنحاء مكة والمدینة مما جعل 

  .5 »الجمیع یعجب بشعره أیما إعجاب 

  : الحبیباتتعدد  -د

فاطمة، نعم، هند، : یذكر عمر بن أبي ربیعة في دیوانه أسماء لعدة نساء، منهن        

، واللوتي یتمظهرن كعاشقات للشاعر ولیس فال یثبت على محبوبة واحدةوغیرها، ... عائشة

                              

لعمر بن أبي ربیعة ومیزاتها العاطفیة، مجلة بحوث في اللغة " الرائیة الكبرى"محمد حسن أمرائي، شهریار همتي، قراءة فنیة وأسلوبیة في قصیدة  1

 .6، ص .ه 1394/ ه 1436، )12(األجنبیة بجامعة أصفهان، العدد العربیة، تصدر عن كلیة اللغات 
 .151مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص 2
 .348شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر االسالمي، ص  3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
لعمر بن أبي ربیعة ومیزاتها العاطفیة، مجلة بحوث في اللغة " الرائیة الكبرى"قصیدة محمد حسن أمرائي، شهریار همتي، قراءة فنیة وأسلوبیة في   5

 .5العربیة، ص 
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ال یشكو الغرام والعشق، بل محبوبته هي التي تشكو من ذلك، فهي التي  «؛ فهو معشوقات

یلهج بصبابته  «، غیر أن عمر بن أبي ربیعة أحیانا1 »بشباك التضرع واالستعطاف تحیطه 

وحبه وما یذوق من وجد وألم، متلطفا لصاحبته، ملحا على أن تواصله بودها، مستعطفا، 

  .، لكنه نادرا ما ییتجلى وفق هذه الصورة2 »متضرعا

  :مغامرات الشاعر معهاالوصف الحسي للمرأة، و -ه

قضى عمر بن  «؛ حیث ا في غزل الشاعر عمرطبیعی وصف المرأة حسیا أمراویعد       

أبي ربیعة أكثر أیامه في معاشرة النساء، ونظم أكثر شعره في وصف محاسن النساء، فمن 

الطبیعي أن یقع في الخاطر أنه كان صاحب ذوق مأثور في جمال المرأة، یسأل عنه من 

  .3 »جه وشعورهیكتب تاریخه وینقد شعره، ویرده إلى مزا

  :نموذج عن الغزل العمري-8

  :4یقول عمر بن أبي ربیعة في رائیته المشهورة   

  َغٍد َأْم َراِئٌح َفُمْهِجرُ  َداةَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَ   ْعٍم َأْنَت َغاٍد َفُمْبِكرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأِمْن آِل نُ 

  ْذًرا َو الَمَقاَلُة َتْعِذرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَتْبُلَغ عُ   َواِبَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَحاَجِة َنْفٍس َلْم َتُقْل ِفي جَ 

  ْبُل َمْوُصوٌل َوَال الَقْلُب ُمْقِصرُ ــــــــــــــــــــــــــَوَال الحَ   ْمُل َجاِمعٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَتِهیُم ِإَلى ُنْعٍم َفَال الشَ 

  رُ ُیْسلي َوَال َأْنَت َتْصِبــَها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال َنْأیُ   ْرُب ُنْعم ِإْذ َدَنْت َلَك َناِفعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال قُ 

  َأْو تَُفِكرُ  َهى َلو َترَعِويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُنَهى َذا النُّ   ْت ِمْن ُدوِن ُنْعٍم َوِمْثِلَهاـــــــــــــــــــــــــــَوُأْخَرى َأتَ 

  لََّما َالَقْیُت َیَتَنمَّرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَها كُ   ْعًما َلْم َیَزْل ُذو َقَراَبةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ِإَذا ُزْرُت 
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  ْحَناَء َوالُبْغَض ُیْظِهرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُیَسرُّ ِلي الشَ   ِزیٌز َعَلْیِه َأْن ُأِلمَّ ِبَبْیِتَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ 

  

یستهل عمر بن أبي ربیعة قصیدته بمطلع غزلي، یفصح من خالله عن حنینه وشوقه        

وأنه لم یخبر أحدا عنها  فأرسل رسوله إلى آل نعم كي یخبرها بشوقه وحنینه، لمحبوبته،

فرغم قربه من قبیلتها إال أن هذا  ، لكن ال صلة بینه وبینها،"نعم"فهو یهیم بـ فیعذرونه، 

كما أن ورغم ذلك ال یستطیع أن ینساها،  القرب غیر نافع؛ ألنه ال یمكنه من لقاء محبوبته،

  .1الفریسة أهلها یغضبون إن هو التقى بها، ویهجمون علیه كالنمر الذي یهجم على

  :2ثم یضیف قائال   

  ِهُر ِإْلَماِمي ِبَها َوُیْنِكرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیشْ   َالِم َفِإنَّهُ ــــــــــــــــــــــــــــــي ِإَلْیَها ِبالسَ ــــــــــــــــأَلِكنِّ 

  ؟َنان َأَهَذا الُمْشِهرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــِبَمْدَفِع َأكْ   ُتَهاــــــــــَلِقیْت َغَداَة ــــــــــــــــــــــــــــــــــِبآَیة َما َقالَ 

  ؟رى الَِّذي َكاَن یْذُكرُ ـــــــــــــــَأَهَذا المِغی  َماُء َهْل َتْعِرِفیَنُه؟ـــــــــِقِفي َفاْنُظِري َأسْ 

  َك َأْنَساُه ِإَلى َیْوم َأْقَبُر؟ـــــــــــــــــــــــــَوَعْیشُ   َفَلْم َأُكنْ ْعًتا ــــــــــــــَأَهَذا الَِّذي َأْطَریَت نَ 

  ُه والَتَهجرُ ــــــــــــــَسَرى الَلْیَل َیْحَي نص  َر َلْوَنهُ ـــــــــــــــــَك َغیْ ــــــــــــــَفَقاَلْت ُنْعم َالشَّ 

  اِن َقْد َیَتَغیَّرُ ـــــــــــــــــــــــَعِن الَعْهِد َواِإلْنسَ   ُه َلَقْد َحاَل بعُدَنااَن ِإیَّاـــــــــــــــــــــــــــــَلِئْن كَ 

  َشى َفَیْخِصرُ ــــــــــــــــــَفُیْضحى َوَأَما بالعِ   َرَأْت َرُجًال َأَما ِإَذ الشَّْمُس َعاَرَضتْ 

  َعٌث َأْغَبرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــِبِه َفَلَواٍت َفُهَو َأشْ   ّواَب َأْرٍض َتَقاَذَفتْ ـــــــــــــــــــَأَخا َسَفٍر جَ 

  ْحَبرُ ـــــــــــالم ِسَوى َما َنَفى َعْنُه الِرَداءَ   ِطَیِة ِظلَّهُ ـــــــــــــــــــــــَقِلیٌل َعَلى َظْهِر المَ 

  َحَداِئِق َأْخَضرُ َف أـــــــــــــــــــــــَرَیان ُمْلتَ َو   َها َظلَّ َغرفةــــــــــِــــ َوَأْعَجَبَها ِمْن َعْیش

  يٍء آَخَر الَلْیِل َتْسَهرُ ـــــــــــــــــــَفَلْیَسْت ِلشَ   يٍء َیُهُمَهاــــــــــــــــــَو َوال َكَفاَها ُكلَّ شَ 

  ِحُب الُمَغَررُ ـــــــــــــَوَقْد َیْجشُم الهول المُ   َو َلْیَلٍة ِذي َدَوَراٍن َجشمتني السََّرى

  وُف وَأْنُظرُ ـــــــــــــــــــــُأَحاِذُر ِمْنُهْم َمْن َیطُ   َفاـــــــــــــــــــــــــــَفِبُت َرِقیًبا للِرَفاِق َعَلى شَ 

  ة َأْوَعرُ ــــــــــــــــــــــــــــــَوِلي َمْجِلٌس َلْوَال الُلَبانَ   ُهمْ ــــــــــــــِإَلْیِهْم َمَتى َیْسَتْمِكُن الَنْوُم ِمنْ 
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  َورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَطاِرِق َلْیٍل َأْو ِلَمْن َجاَء ُمعْ   ِلَهاــــــــــــــــــــــــــِصي ِبالَعَراِء َو َرحْ َوَباَتْت ُقُلو 

  ْصَدرُ ــــــــــــــــــــــــَوَكیَف َلَما آَتى ِمَن اَألْمِر مَ   َباُؤَهاـــــــــــــــــــــــــــــَوِبُت ُأَناِجي النَّْفَس َأْیَن خَ 

  الِذي َكاَد َیْظَهرُ  ســـــــــــــــــــــــــــَلَها َوَهَوى النَّفْ   َب َرًیا َعَرْفُتَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفدََّل َعَلْیَها الَقلْ 

  َصاِبیَح َشبَّْت ِبالِعَشى وَأْنَورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ   ُهْم َوَأْطَفَأتْ ــــــــــــــــــــَفلََّما َفَقَدْت الَصْوَت ِمنْ 

  َیاَن وَنْوٍم َسَمرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُروح رع  َوى غُیوِبهِ ــــــاَب َقِمیر ُكْنُت َأهْ ـــــــــــــــــــــــَوغَ 

  َباِب َو َشْخصي َخْشَیَة الَحيِّ َأْزَورُ ــــــــــــــــحُ   َوَخَفَض َعنِّي الَصْوَت َأْقَبَلْت َمْشَیَة الـ

  اَدْت ِبَمْخُفوِض الَتِحیَِّة َتْجَهرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوكَ   یْت ِإْذ َفاَجْأُتَها َفَتَوَلَهْت  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفحَ 

  َأْعَسرُ  ُسوُر َأْمركَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْنَت ِاْمُرٌؤ َمیْ   ِني َوَعْضَت ِبالَبَناِن َفَضْحتَ اَلْت ــــــــــــــــــَوقَ 

  ْوِلي ِمْن َعُدُوك حضرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوقیَت؟ َوحَ   َنا َعَلْیَك َأَلْم َتَخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَرْیُتَك ِإْذ هُ 

  َرْت ِبَك َأْم َقْد َناَم َمْن ُكْنَت َتْحَذُر؟ـــــــــــــــــــــــسَ   ِجیُل َحاَجةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَتعْ  َفَواِهللا َما َأْدَرى

  ٌس ِمَن النَّاِس َتْشُعرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَلْیِك َوَما َنفْ   ُقْلُت َلَها َبْل َقاَدِني الشَّْوُق والَهَوىــــــــــفَ 

  َالَك ِبِحْفِظ َربَِّك الُمَتَكبِّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ   وَأْفَرَخ َرْوَعَهااَلْت َوَقْد َالَنْت ـــــــــــــــــــــــــــــَفقَ 

  یٍر َما َمَكَثْت ُمْؤِمرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى َأمِ   َطاِب َغْیَر ُمَداِفعــــــــــــــــــــــــــَفَأْنَت َأَبا الخ

  رُ َالِء َفَأْكثَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْقَبَل َفاَها ِفي الخَ   ُت َقِریَر العْیِن َأْعَطْیُت َحاَجِتيـــــــــــــَفبِ 

  لي َقْبَل َذِلَك َیْقًصرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَما َكاَن َلیْ   َر ُطوُلُه ـــــــــــــــــــــــــــــَفَیا َلَك ِمْن َلْیٍل َتَقاصَ 

  دِّْرُه َعَلْیَنا ُمَكدَّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَنا َلْم ُیكَ   لَهى ُهَناَك َوَمْجِلسِ ـــــــــــــــــَوَیا َلَك ِمْن مَ 

  َناَیا ُذو ُغُروٍب ُمَؤِشرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنَقى الثَ   ُمْقِبلُ  ُج ذكَي الِمْسِك ِمْنَهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــَیمُ 

  َصى َبرٍد َأْو ُأْقُحَواٍن ُمنَِّورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ   ِإَذا َما َفَتَر َعْنُه َكَأنَّهُ  َراهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ 

  ُجْؤَزرُ  ْبَیٍة َوسَط الَخِمیَلةِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَلى ظَ   ْرُنو ِبَعیَنْیَها ِإَلَي َكَما َرَناــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو تَ 

ُر اَدْت تَواِلي َنْجمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو كَ   َما َتَقَضى الَلْیُل ِإالَّ َأَقلَّهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفلَ    ُه َتَتَغوَّ

  وٌب َوَلِكنَّ َمْوِعٌد ِمْنك َعُزورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهبُ   اَن ِمْنُهمْ ـــــــــــــَأَشاَرْت ِبَأنَّ الَحيَّ َقْد حَ 

  ْعُروٌف ِمَن الُصْبِح َأْشَقرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــَالَح مَ  َوَقدْ   َناِد َتَرَحلُّواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَما َراَعِني ِإالَّ مُ 

  َأَشٌر َكْیَف َتْاُمرُ : اَظهْم َقاَلْت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْیقَ   َه ِمْنُهمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَلَما َرَأْت َمْن َقْد َتنَّبَ 

  َناُل الَسْیُف ثَْأًرا َفَیْثَأرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإَِما یَ   وَتُهمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَباِدیِهْم َفِإَما َأفُ : َفُقْلتُ 

  َنا َو َتْصِدیًقا ِلَما َكاَن ُیْؤَثرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلیْ   ِقیًقا ِلَما َقاَل َكاِشحٌ ـــــــــــــــــــــَأَتحْ : َفَقاَلتْ 

  َأْسَترُ ِر َأْدَنى لْلَخَفاِء َو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمَن اَألمْ   اَن َما َالُبَد ِمْنُه َفَغْیُرهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَفِإْن كَ 
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  اِلي ِمْن َأْن ُتْعِلُمَنا ُمَتَأِخرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو مَ   صُّ َعَلى ُأْخِتي َبْدَء َحِدیِثَناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأقُ 

  َبا َسَرًبا ِبَما ُكْنَت َأْحَصرُ ـــــــــــــــــــــــــــَو َأْن َتْرحَ   ارجــــــــــــــــــــــــَمخْ  َعَلُهَما َأْن َتْطُلَبا َلكَ ــــــــــــــــــــــــــــــــلَ 

  َتْذِري عْبَرًة َتَتَحَدرُ ْزِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمَن الحُ   اَمْت َكِئیًبا َلْیَس ِفي َوْجِهَها َدمٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفقَ 

  ُر ِلَألْمِر َیْقِدرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَتى َزاِئًرا َو اَألمْ   َأِعیًنا َعَلى َفَتى: اَلْت ِألُْخَتْیَهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفقَ 

َتاِن َعَلْیِهَماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ    َساَءاِن ِمْن َخِز ِدَمْقٍس وَأْخَضرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   َقاَمْت ِإَلْیَها حرَّ

  ِلي َعَلْیِك اللَّْوَم َفالَخْطُب َأْیَسرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأقِ   َتا ثُمَّ َقاَلَتاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَأْقَبَلَتا فاْرَتاعَ 

  َذا الَبْرَد ِإْن َكاَن َیْحَذرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِدْرِعي َوهَ   یِه َمْطَرِفيـــــــــــَفَقاَلْت َلَها الُصْغَرى َسُأْعطِ 

َنا َیْفُشو َوَال ُهَو َیْظَهرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَال سِ   ًراوُم َفَیْمِشي َبْیَنَنا ُمَتَنكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیقُ    رَّ

  َالَث ُشُخوٍص كاعَباِن َو ُمْعِصرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــثَ   ْن ُكْنُت أتَِّقيَنى ُدوَن مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَكاَن َمجْ 

  ؟َداَء َوالَلْیُل ُمْقِمُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَلْم َتَتِقي اَألعْ   ْزَنا َساَحَة الَحيِّ ُقْلَن ِلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَلمَّا َأجَ 

  َتِحي َأْو َتْرَعِوي َأْو ُتَفكُِّر؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَما َتسْ   َذا َدْأُبَك الدَّْهُر َساِدًراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأهَ : َوُقْلنَ 

  ُبوا َأنَّ الَهَوى َحْیُث َتْنُظرُ ـــــــــــــــَــــ ِلَكْي َال َیْحس  ِنَك َغْیَرَناــــــیْح َطْرَف عَ ـــــــــــــــِإَذا ِجْئَت َفاْمنَ 

  َنِقيٌّ َوَمحَجرُ  َها َخدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَالَح لَ   ْهٍد ِلي ِبَها َحْیُث َأْعَرَضتْ ــــــــــــــــــــــــــَفآِخُر عَ 

  َتاُق اَألْرَحِبَیاُت َتْزُجرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَها َو العِ   َوى َأنَّّني َقْد ُقْلُت َیا ُنْعُم َقْوَلةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ 

  ٌذ َوِرَیاَها الَِّذي َأَتَذَكرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلِذی  ِألَْهِل الَعاِمِرَیِة َنْشَرَها الـــــیًئا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهنِ 

  َرى اللَّْیَل َحتَّى َلْحِمَها ُمَتَحسِّرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ   ُت ِإَلى َعْنٍس َتُخوُن نیَهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُقمْ 

  َجاٍر ُمْؤِسرُ وٍح َأْو شِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبِقیََّة لَ   ي َعَلى الَحاَجاِت َحتَّى َكَأنََّهاـــــــــــــــــــــَوَحْبسِ 

یْ ــــــــــــــــــــــــــبِ   اٌء ِبُموَماٍة َقِلیٌل َأِنیَسهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَومَ    َف مْحَضرُ َساِبٌس َلْم َیْحُدُث ِبِه الصَّ

  َرِف اَألْرَجاِء َخاٌم ُمْنَتِشرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى طَ   َتَنى ِلْلَعْنَكُبوِت َكَأنَّهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبِه ُمبْ 

  ِل َأْم َما َقْد َمَضى ِمْنُه َأْكَثرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِمَن اللَّیْ   ا َبعَد َمْوِرِديـــــــــــــــــــــــــــــَوَرَدْت َوَما َأْدِري َأمَ 

  ْت َمْجُنوَنة َحْیُث َتْنُظرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا ِاْلَتَفتَ   ْغَالِة َأْرٍض َكَأنََّهاــــــــــــــُت ِإَلى مـــــــــــــــــــــــــــــَفُقمْ 

  ْن ُدوِن َما َتْهَوى َقِلیٌب ُمْعَورُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَومِ   َناِزُعِني ِحْرًصا َعَلى الَماِء َرْأسَهاــــــــــــــــــــــــــتُ 

  ْذِبي َلَها َكاَدْت ِمَراًرا َتْكِسرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوجَ   َحاِوَلٌة لْلَماِء َلْوَال ِزَماُمَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

  َلْیَس ِفیَها َمْعِصرُ َبْلَدٍة َأْرٍض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ   َما َرَأْیُت الُضرَّ ِمْنَها َوإِنَِّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفلَ 

  ِدیًدا َكَقاِب الشْبِر َأْو ُهَو َأْصَغرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَ   ْوِض َمْنَشأً ــــــَقَصْرُت َلَها ِمْن َجاِنِب الحَ 

  اِفُرَها مْنُه َقَدى الَكفِّ ِمْسَأرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمشَ   ْلَتَقىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا َشَرْعَت ِفیِه َفَلْیَس ِلمُ 
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  اِء َنْسٌع َو اَألِدیُم الُمْضَفرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَلى المَ   َكَأنَّ ِرَشاَءهُ  ْعبَ ـــــــــــــــــــــــــــــَال َدْلَو ِإالَّ القَ  وَ 

  ُروٌق ِمَن الَماِء َأْكَدُر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعِن الَريِّ َمطْ   اَفْت َوَما َردَّ شْرَبَهاــــــــــــــــــــــــــَفَساَفْت َوَما عَ 

كان یتردد على دیار یسرد عمر بن أبي ربیعة قصة مغامرته مع محبوبته نعم؛ إذ        

، ل إلى لقائها، وال یستطیع زیارتها ألن أهلها یضمرون له السوءنعم، دون أن یجد السبی

لیال، " ذي دوران"، ثم یروي الشاعر تفاصیل لقائه معها في مكان یسمى فیرسل إلیها رسوله

وعند صوله إلى مكانها اختفى عن أنظار قوم محبوبته حتى یخلدوا إلى النوم، في مكان قفر 

ألصوات، وعادت األغنام إلى الخیام، ونام السّمار، اموحش، حتى إذا غاب القمر، وخفتت 

، ویذكر أنه اهتدى إلى خیمتها  عن طریق رائحة صار الشاعر یبحث عن خیمة محبوبته

، وباغتها ملقًیا علیها السالم،ویروي عطرها، وقلبه الذي استدل على مكانها، فتسّلل إلیها

فضیحتها وسط قومها، وتساؤلها الشاعر حواره مع محبوبته نعم، وكیف شعرت بالخوف من 

ثم یصف الشاعر أن ، فیطمئنها أنه لم یره أحد، عن زیارته المفاجئة دون خوف من قومها

وبینما هو یقضي وقتا سعیدا برفقة ، تلك اللیلة مدتها قصیرة مقارنة بلیالیه السابقة برفقتها

ستواجه محبوبته إذ ینادي منادي القوم بوقت الرحیل، ففزعت محبوبته نعم، واحتارت كیف 

ألن  فاقترح أن یخرج لمواجهتهم، لكنها رفضت خوفا علیه، قومها إذا تم اكتشاف أمره،

ففكرت في  ، ثم استشارت أختها الصغرى في األمر،مصیره سیكون الموت، ویفتضح أمرها

حیلة تنجیهما من هذا المأزق، والمتمثل في خروج عمر بن أبي ربیعة متنكرا في زي امرأة 

  . ، ثم قام إلى ناقته التي أرهقها السفر والعطشبین النساء، حتى ابتعد عن القوم

رائعة عمر وأشهر قصائده، ففیها تجسمت كل مالمح مدرسته  « القصیدةتعد هذه و        

ل وصوغ موضوعه في إطار قصة أو ما یشبه القصة، و وضع أصول متمیزة من رقة الغز 

للحوار الشعري، وٕاجراء القول على لسان المرأة متقمصا شخصیتها معبرا عن أحاسیسها 
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الدقیقة، عامدا إلى استعمال عباراتها وألفاظها، محلال شخصیة المرأة وسرعة بدیهتها ودهائها 

  .1  »تا أو انكشف أمرهماي إخفائه إذاما بوغفي التستر على خلیلها والتصرف ف

وخالصة القول أن غزل عمر بن أبي ربیعة هو امتداد وتطور لخصائص الغزل الذي        

القیس وغیره، مع إضافة عمر بن  الجاهلي، مثلما تجلى في غزل امرئ ظهر منذ العصر

، وبالمقابل تمّیز الغزل العذري بأنه عفیف وصادق لبعض عناصر التجدیدأبي ربیعة 

  .العاطفة، وسهولة األلفاظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .120مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من األمویة إلى العباسیة، ص 1



 
97 

 د والتصوفـــــــــشعر الزه: المحاضرة الثامنة

  

من أغراض الشعر العربي األقرب إلى الجانب الروحي والدیني،  یعد الزهد والتصوف        

من شعر  ویمكن التعرف على خصائص كل، فالدین اإلسالمي هو المنبع األساسي لهما

  .الزهد والتصوف وفق اآلتي

  :شعر الزهد –أوال 

  :مفهوم الزهد-1

انصراف الرغبة عن الشيء، في لسان العرب البن منظور بمعنى  الزهدیرد مفهوم         

َد الرَّْغَبِة : الزُّْهُد والزَهاَدُة في الدنیا، َوَال ُیَقاُل الزُّْهُد ِإّال في الدِّیِن خاَصًة،والزُّْهدُ  «  :إذ یقول ضِّ

َد الرَّغبة، َوَزِهَد َوَزَهَد، َیْزَهُد ِفیِهَما ُزهْ َوالِحْرِص َعَلى الدُّنْ  ًدا، ــــــــَیا، َوالزََّهاَدة ِفي اَألْشَیاِء ُكّلَها ضِّ

  .1 » ًدا َو َزَهاَدًة َزاِهٌد مْن َقْوٍم ُزهَّادٍ و َزهَ 

حنین الروح إلى مصدرها األول لمعرفة الخالق عن  « أما اصطالحا فالزهد یعني      

فالزهد ، 2 » طریق الزهد في الدنیا ومتاعها والرغبة عن نعیمها، وتفضیل نعیم اآلخرة علیها

وبملذاتها وشهوات النفس، طمعا في نعیم هو اإلعراض عن الدنیا، بعدم تعلق القلب بها 

. والتمسك بالتقوى والعمل الصالح مع الكسب والعمل، كأن اإلنسان یعیش أبدا « و ،اإلخرة

وقد كانت هذه النزعة رد فعل النصراف الناس بالعراق في عصر الفتوح إلى المادة ومتاع 

 3  »الفاني الدنیا، فعّمت هناك  موجة واسعة من الزهد في الدنیا ونعیمها

                              

 .200، ص)6(ابن منظور، لسان العرب، الجزء 1
 .1سراج الدین محمد، الزهد في الشعر العربي، دار راتب الجامعیة، بیروت، دت، دطـ، ص 2
  .192، ص 1984، )2(مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب، مكتبة لبنان ناشرون، ط 3
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  :في المشرقالزهد شعر  نشأة-2

لقد أحدث ظهور اإلسالم تغییرا كبیرا في حیاة العرب، وجاء بقیم التوحید والعبادة،        

ومجاهدة النفس وشهواتها، واإلقبال على الفضائل وٕاخالص العبادة هللا وحده، واإلنقیاد ألوامره 

ویؤید وكان نتیجة ذلك أن سلك الكثیر من المسلمین طریق الزهد في الدنیا، ،وتجنب نواهیه

وما دعا ، المصدر األساسي لهذا الزهد كان اإلسالم نفسه «أن ؛ إذ یرىشوقي ضیفذلك 

وسرعان ما وجدنا  .إلیه من رفض الدنیا واالبتهال إلى اهللا وانتظار ما عنده من النعیم الحق

إلى أن یجعلوا العبادة والنسك قرة عیش حیاتها تعظ الناس وتدعوهم طائفة كبیرة من الوعاظ، ت

الزاهد في الدنیا ملزم بترك أموره الدنیویة، وعدم  المسلم، غیر أن ذلك ال یعني أن 1  »عینهم

باختیار األسباب والوسائل المؤدیة إلى بغیته في حدود  مطالب  «إنجاز مسؤولیاته؛ بل هو

جتهاد لصالحه وصالح المجتمع، إّال أن اإلسالم یركز تركیزا الشرع، ومطالب بالجد واال

شدیدا على إعطاء التصور الحقیقي الصحیح لهذه الدنیا الفانیة، ویذكر اإلنسان باالستمرار 

أن مستقره الدائم هو الحیاة اآلخرویة لكي ال یغتر بمفاتن الدنیا وزخارفها، ولكي ال ینسى 

  .2  »خلقه اهللا ألجله أال وهو عبادة اهللا عز وجل دوره في هذه الدنیا وواجبه الذي 

كما أن الظروف السیاسیة كان لها دافعا قویا لظهور تیار الزهد؛ حیث أن الخالفات         

كان لها أثرا بارزا في " عثمان بن عفان"السیاسیة التي حدثت بین المسلمین منذ أواخر خالفة 

، "علي بن أبي طالب"حیاة المسلمین السیاسیة واالجتماعیة، واستمرت إلى غایة خالفة 

قبلیة من جدید، وانقسم المسلمون إلى شیعة وخوارج وأمویین، وارتبط هذا فظهرت العصبیة ال

الخالف السیاسي بالدین؛ حیث أصبح كل فریق یلجأ إلى النصوص الدینیة لیؤكد موقفه 

فنتج عن ذلك أن صار كل حزب سیاسي ویؤیده، وذلك یتطلب فهم تلك النصوص وتأویلها، 

                              

 .371شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر اإلسالمي، ص  1
ئي،الجزء األول، مكتبة الدار، المدینة المنورة، عبد الرحمن عبد الجبار الفریوا: وكیع بن الجّراح، كتاب الزهد، حققه وقّدم له وخرج أحادیثه وآثاره   2

 128، ص1984،)1(ط
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النبي صلى : ، كما شهدت الدولة األمویة بعد عهديْ 1بمثابة فرقة دینیة تملك معتقدات معینة

بعد الفتوحات اإلسالمیة؛ حیث اهللا علیه وسلم والخلفاء الراشدین تغییرا في الحیاة اإلجتاعیة؛ 

وأقبلوا على ملذات الحیاة واللهو،  ، فصار المسلمون یعیشون حیاة الترف،أصابوا غنائم كثیرة

المسلمون أنفسهم ملزمین بدعوة الناس إلى  لك وجدمن انحراف خلقي، وٕاثر ذ وما تبع ذلك

اتباع طریق الحق واإلبتعاد عن الشهوات، والزهد في الدنیا، وبالتالي یكون ظهور حركة الزهد 

في القرن األول الهجري نتیجة تلك الظروف السیاسیة واالجتماعیة التي عاشها المسلمون 

  .2آنذاك

ثر لذي حدث في القرن الثاني كان له أتماعي االتطور اإلج«  أن باإلضافة إلى       

فشیوع تیار اللهو والمجون والزندقة و وجود فوارق واضحة بین . خطیر في تیار الزهد وتطوره

الطبقات االجتماعیة في ذلك العصر، كان البد أن یوجد حركة عكسیة مضادة تعكف على 

والشك أن الذي . الدنیا وزینتهاتقوى اهللا وتقصر نفسها على العبادة، وتحتقر المال وزخرف 

ساعد على وجود هذه الحركة المضادة ظهور طائفة القصاص في المجتمع اإلسالمي الذین 

كانوا یقصون على الناس في المساجد أساطیر األولین، وسیر األولیاء والصالحین، 

، الذي في هذا المجتمع  ویستخلصون منها العبر والعظات لیردوا إلى الناس عناصر إیمانهم

زعزع الشك أركانه والذي غزته المذاهب والنحل واآلراء والثقافات األجنبیة، والذي یحاول 

 .3 »أعداؤه من الشعوبیین هدمه ما استطاعوا إلى ذلك سبیال 

وساهمت في ذلك  الزهد في القرنین األول والثاني الهجریین،شعر  انتشروبالتالي فقد        

الزهد، ودینیة، أّثرت في نفوس الناس، وحّركت فیهم الرغبة في عوامل سیاسیة واجتماعیة 

لسعي للظفر بنعیم اآلخرة، ولإلسالم أثر كبیر في وا باإلنصراف عن متاع الدنیا ولذاتها،

                              

 86، ص2005، )1(إبراهیم إبراهیم یاسین، مدخل إلى التصوف االسالمي، دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزیع، ط 1
 .89المرجع نفسه ، ص  2
 .288محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص 3
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، كما انصرف ذلك، باعتباره یحث على الزهد في الدنیا واإلنصراف عنها، والرغبة في اآلخرة

باسي إلى نظم شعر الزهد، رغبة فیاالبتعاد عن بعض الشعراء ، وخصوصا في العصر الع

أزعجهم شیوع اللهو  القضایا السیاسیة هذا من جهة، كما ظهرت طائفة من الشعراء الذین

 والمجون، ولم یستطیعوا الوقوف في وجه ذلك التیار، فراحوا یعبرون عن استیائهم من ذلك،

دیة ساهمت إلى حد ما في ، كما أن الظروف االقتصا1وعن ذواتهم من خالل شعر الزهد

  .في المجتمع اإلسالمي ظهور شعر الزهد؛ نتیجة اتساع الهوة بین األغنیاء والفقراء

ویتضمن شعر الزهد  الدعوة إلى الموعظة والعبادة والنسك، والحث على اإلنصراف        

خرة الدار عن ملذات الدنیا ومتاعها، وعدم تعلق القلب بها، وعدم الخضوع لها، والتذكیر باآل

  .األبدیة

  :2شعر الزهد عند أبي العتاهیة-3

وصف  « یتضمن شعر أبو العتاهیة في غرض الزهد عدة موضوعات، تتمحور حول       

، ویمكن التفصیل 3»وعقاب اآلخرة ، فساد اإلنسانفناء األعراض الدنیویة -القبور وأهوالها

  :في هذه الموضوعات كاآلتي

   

                              

 .08، ص 2009یحي الشامي، أروع ما قیل في الزهد، دار الفضائل ، ط  1
 ،في عین التمر، في األنبار، ونشا في الكوفة، عمل في صناعة الجرار، اتصل748- ه125إسماعیل بن القاسم، ولد سنة : أبو العتاهیة هو 2

كان شاعرا ... المهدي، والهادي والرشید واألمین والمأمون،كان یمیل في شعره إلى الفلسفة ویأخذ بمبدأ الجبر، وكان زاهدا ویدعو إلى الزهد: بالخلفاء

ل الفلسفة إلى غزیر اإلنتاج لذا لم یأت شعره على مستوى واحد،  فقیه الجید والوسط ودون الوسط، حفل شعره باألمثال والحكم، وهو أول من أدخ

م، ومن أسباب زهده یذكر الباحثون عدة عوامل منها إحساسه الدفین بضعة أصله 825 -ه321الشعر العربي، وحسب على الشعراء الزهاد، توفي 

حرمانا  ونقصه، وهذا اإلحساس النفسي حمله على أن ینادي بأن التقوى هي العزو والكرم، حّبه لعتبة الذي صهر مشاعره، بال أمل فصار بذلك

زهد التي بدات جدیدا، أضیف إلى أسباب تنّسكه،و اتصاله بالثقافات المختلفة في عصره الیونانیة والهندیة التي وجد فیها مددا جدیدا، وتأثره بحركة ال

كان نتیجة لذلك كله تحوله تأخذ طریقها في ذلك الوقت فتأثر بروادها أمثال الحسن البصري، ابراهیم بن أدهم، شقیق البلخي، ورابعة العدویة، وقد 

، دار أسامة ، )1(عبد عون الروضان، موسوعة شعراء العصر العباسي، ج: من حیاة الهیة ماجنة خبیثة إلى حیاة زاهدة متنسكة طاهرة، ینظر

 .46، ص 2001، )1(عمان، األردن، ط
 .171، ص 1989، )17(أنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للمالیین، ط 3



 
101 

  :تحقیر الدنیا-أ

  : 1یقول أبو العتاهیة  

  َراْر ـــاَحُة ِفي َداِر القَ رَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــِإنََّما ال  َسْت ِهَي ِبَداْر ــــــــــــــــــــــــــــَلیْ ِلُدْنَیا فَ لُأْف 

  ِمي ِبَلْیِل َوَنَهاْر ـــــــــــــــــــــــــــــــِفي ِبَلى ِجسْ   اُت ِإالَّ ُسْرَعةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــالَساعَ  َأَبتِ 

  اْر َع اآلِل ِفي اَألْرِض الِقفَ ــــــــــَلمْ  ِمْثلُ   َهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُدْنَیا ُغُروٌر ُكلُّ ِإنََّما 

  َواْر ـــــــــَقاِدیِر الجَ ـــــــــــــــــــَنْحُن َنْصٌب ِلْلمَ   لٌ ـــــــــــــــــــــــــلٌّ َزائِ ـــــــــــــــــــــَیا ِعَباَد اِهللا كُ 

یست دار أبو العتاهیة النصح والموعظة للبشر،داعیا إلى ترك متاع الحیاة؛ فالدنیا ل یقدم     

اإلنصراف اإلنسان غرته الدنیا أنها زائلة ال محالة، فیجب على بقاء أبدي، ویحذر كل من أ

  .عنها

  :الموت-ب

؛ حیث كان یعد الموت من الموضوعات البارزة في شعر الزهد عند أبي العتاهیة       

بأن ال یثقوا  یوظف فكرة المصیر المحتوم لیقدم مواعظه للمسلمین عامة، والعصاة خاصة،

  :2، فالموت مصیر كل إنسانبالدنیا

  لَّ آَیاِت الُكُتبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَقَرْأَنا جُ   ْعَنا الَوْعَظ َلْو َیْنَفُعَناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقْد َسمِ 

  َقاُت َیْوٍم َقْد َوَجبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلَها ِمی  َهاــــــــــــــــــــــــــــــــــٍس َسُتَواِفي َسْعیَ ــــــــــــــــــــُكلُّ َنفَ 

  َلْیَنا َو َكَتبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَم اُهللا عَ ــــــــــــــــــــــــَحتَ   ُل ِبَماـــــــــــــــــَالُم ِمْن َقبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــَجفَّْت اَألقْ 

  َع الَّْهُر َعَلْیِهْم َفاْنَقَلبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرجَ   اَدةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ  وكٍ ــــــــــَكْم َرَأْیَنا ِمْن ُملُ 

ُلوا سَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَعِبیٍد خُ    ْلُك ِفیِهْم َو َرَسبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ َفاْسَتَقرَّ   اَداِتِهمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

  ُك ِباَألْمِس َذَهبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلْیَتُه َلْم یَ   ْد َمَضىـــــــــــــــــــــــْيٍء قَ ــــــــــــــــــــــَال َتُقوَلنَّ ِلشَ 

  َطَربْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكلُّ َیْوٍم َلَك ِفیِه ُمضْ   مَّ َغدٍ ـــــــــــــْوَم َوَدْع هَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْقَنِع الیَ 

                              

 .181، ص 1986ابو العتاهیة، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، دط،  1
 .43، 42المصدر نفسه، ص ص  2
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  الَمْوِت الَهَربْ ْرُء ِمَن ــــــــــــــــــــــــــَیْنَفُع المَ   ْرُء ِمَن الَمْوِت َوَهلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــَیْهُرُب المَ 

  ْوِت َفِلْلَمْوِت ُكَربْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُكَرَب المَ   َرةً ــــــــــــٍس َستَُقاِسي مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكلُّ َنفْ 

  ْهِوُكم ُكلَّ الَعَجبْ ـــــــــــــــــــــَجًب ِمْن سَ عَ   ؟ لَّ ِبُكمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأیَُّها َذا النَّاُس َما حَ 

  ُزوٌل َو َجَلبْ ـــــــــــــٌر َونُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُمَّ َقبْ   ْوٌت َناِزلٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَسَقاٌم ثَُم مَ 

  اٌر َتْلَتِهبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــَواِزیٌن َو نَ ـــــــــــــــــــــــــَومَ   َساٌب و ِكَتاٌب َحاِفظٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوحِ 

  ْزٍي َطِویٍل و َنَصبْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفِإَلى خِ   َراٌط َمْن َیَقْع َعْن َحدِّهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوصِ 

  بْ ـــــــــــــــِــــ َعْمُر اِهللا َما َذا ِبَلعـــــــــــــــــــــــــــــــَال لَ   ًها َعاِدًال ـــــــــــــــــــــــــــــــْسِبَي اُهللا ِإلَ ـــــــــــــــــــــــــــــحَ 

تقوى اهللا لنیل  العتاهیة  المسلمین بالموت في هذه األبیات، ویعظهم بضرورةیذكر أبو       

انقلب  ، فكل نفس ستجازى على أعمالها في الدنیا، وكل الملوك والسادة قبلهم نعیم اآلخرة

  .فال أحد یستطیع الهرب من الموتما خلد واحد منهم،  و علیهم الدهر،

  :القبور-ج

من المواضیع التي یضمنها أبو العتاهیة شعره في غرض یعد الحدیث عن القبور        

إذ یذكره  ، وهو أشد الموضوعات ارتباطا بانصراف الزاهد عن مغریات الحیاة؛"القبور"الزهد 

  : 1، وفي هذا الصدد یقول أبو العتاهیةباآلخرة، وثواب المؤمن، وعقاب الكافر

  یرِ ــــَما َقْبَل الَمسِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر َوَسلِّ   َويَّ ُمرَّا ِبالُقُبورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأخَ 

  اِجٍد َقْرٍم َفُخورِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمْن مَ   َوا َمْن َعاَدَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُمَّ اْدعُ 

ٍد َرْحِب الِفَناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَمسَ    رَّ َكالَقَمِر الُمِنیرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِء َأغَّ   وَّ

ُنُه الَمَقاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیا َمْن َتضَ    یٍر َأْو َصِغیرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــِبُر ِمْن َكبِ   مَّ

  َجاٍر َأْو ُمِجیرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمْن ُمْستَ   ُكُم  َأْو ِمْنُكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهْل ِفی

  ْرٍف َأْو َنِكیرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیْوًما ُبعُ   اِطٍق َأْو َساِمعٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْو نَ 

  َذاَلِة َوالسُُّرورِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبْعَد الجَ   وِر َأِحبَِّتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْهَل الُقبُ 

  عُِّم َوالُحُبورِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِة َوالتَّنَ   َضاَرِة والنََّضاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبْعَد الغَ 
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  اِكِر والُقُصورِ ــــــــــــــــــــــــــــــــِلِس َوالَعسَ   َشاِهِد َوالَمَجاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبْعَد المَ 

  ْعَد َربَّات الُخُدورِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت َوبَ   اِن الُمْسِمَعاـــــــــــــــــــــــــــــــَــــ ِحسَبْعَد ال

  َوالشُُّرورِ ِهِلِك ــــــــــــــــــــــــــــــِمَن المَ  تِ   َحاِت الُمْنِجَیاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالنَّائِ 

ُخورِ ـــــــــــــــــــــــــــــَبْیَن الصَّ   ْحُتُم َتْحَت الَثَرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْصبَ    َفاِئِح والصُّ

  اِقَبُة اُألُمورِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَالُبدَّ عَ   َل الُقُبوِر ِإَلْیُكمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأهْ 

، معبر لحیاة اآلخرةیوظف أبو العتاهیة موضوع القبور، لیؤكد زوال الدنیا، وأنها مجرد       

فاإلنسان مهما كان ثراءه، وحیاته المترفة، فإن نهایة المطاف القبر؛ فالبد لإلنسان أن یتعظ 

وأن یتقي ربه، ویقنع بما رزقه اهللا، وال یلهث خلف شهواته وأطماعه، فتنسیه من الموتى، 

  .الدنیا حساب اآلخرة، وغایة خلق اهللا له

  :الوعظ والنصح-د

ناصحا إیاهم كان أبو العتاهیة في أغلب قصائده في غرض الزهد یقدم الوعظ للمسلمین؛     

  :نا حق، فالموت علیبعدم اإلنصیاع إلغراءات الحیاة الدنیا

  عُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلُه َعاِرٌض ِفیِه الَمِنیَُّة َتْلمَ   اَعةٍ ـــــــَأَلْم تَر َرْیَب الدَّْهِر ِفي ُكلِّ سَ 

  ا ِلَغْیِرَك َتْجَمعُ َجــــــــــــــــــــــــــاِمَع الدُّْنیَـ َو َیا   ِرَك َتْبَتِنيـــــــــــــــــــــــــــــَأَیا َباِنَي الدُّْنَیا ِلَغیْ 

  اَلَة َمْصَرعُ ـــــــــــــــــــــــــــَو ِلْلَمْرِء َیْوًما َال َمحَ   ةٍ َء َوثَّاًبا َعَلى ُكلِّ ُفْرَصــــــــَأَرى الَمرْ 

  ى َتْنَقِضي َحاَجاُت َمْن َلْیَس َیْشَبعُ َمتَ   الُمْلَك َغْیــــــــــــُرهُ َتَباَرَك َمْن َال َیْمِلُك 

  1ِإَلى َغاَیٍة ُأْخَرى ِسَواَها تَـــــــــــــــــــــــــــــــَطلَّعُ   هُ ـُــــ َو َأيُّ اْمِرٍئ ِفي َغاَیٍة َلْیَس َنْفس

لقد افتتح أبو العتاهیة وعظه بالتذكیر بأن الموت قد یصیب اإلنسان في أي لحظة من       

لذا علیه أن یتقي اهللا ویزهد في الحیاة الدنیا، وال یغتر بمتاع الدنیا، وینسى أمور  حیاته،

  .اآلخرة
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  :عند أبي العتاهیة خصائص شعر الزهد-4

  :1شعر الزهد عند أبي العتاهیة ما یلي ممیزاتمن أهم 

شعر أبي العتاهیة بصفة عامة وشعر الزهد وهذه خصیصة امتاز بها : األلفاظسهولة  -أ

  .بصفة خاصة

، فقصائد أبي العتاهیة تتسم  فقد ابتعد أبو العتاهیة عن التكلف والتعقید :رشاقة التعبیر- ب

  . 2" ة المبنى تسیل عذوبة وطالوةرشیق" تتصف بأنها 

من الذین  « إذ لم یكن أبو العتاهیة :وما یقترن بذلك أحیانا من الركاكة سرعة الخاطر-ج

  .» 3ما یجب طرحهیعتنون بغربلة أبیاتهم وطرح 

والكنایة ولیس المقصود بالخیال توظیف التشبیه، االستعارة : عدم التفنن في الخیال-د

ویضمنها  ، وٕانما المقصود هي الصورة التي یتخیلها أبو العتاهیة وغیرها من عناصر الخیال

  .شعره وغرضه

  :شعر الزهد في المغرب -5

المشرق، بل  شعراءتضمن شعر ات الزهد في المغرب العربي عّما لم تختلف موضوع      

فهي في الغالب متقاربة ، الزهدقد أخذوا عن شعراء المشرق موضوعات  المغاربة نجد الشعراء

  :المضامین، ومن بینها

  

  

                              

 .168 -166أنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، ص ص  1
 .167المرجع نفسه، ص  2
  168المرجع نفسه، ص  3
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  :الموت-أ

الحدیث عن الموت في شعر الزهد أیضا عند الشعراء المغاربة، وذلك مرتبط یتكرر       

ومن بین  واإلنسان هو أحدها، ،ةحیال الكائناتبحقیقة الموت الحتمیة؛ إذ أنه مصیر كل 

  :1الذي یقول "بكر بن حماد التیهرتي"الشعراء الذین ذكروا الموت في شعر الزهد 

  َهْیَهاَت َهْیَهاَت َیا َبْكُر ْبُن َحمَّادِ   ْوُت َیْطُلُبَناـــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْیَن البقاُء وَهَذا المَ 

  َوادِ ـــــــــــــــــَحتَّى َنَراُه َعَلى َنْعٍش َوَأعْ   ْرَء ِفي َلْهٍو َوِفي َلِعٍب ـــــــــَبْیَنَما َنَرى المَ 

  ُدو ِبِه الَحاِديــــــــَوُكلَُّنا َظاِعٌن َیحْ   ٌف ِمْنَها َعَلى َسَفرٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِــــ َوُكلَُّنا َواق

  اَب َأْو َغادِ ــــــــــــــــَفَراِئٌح َفاَرَق اَألْحبَ   ْوٍم َنَرى َنْعًشا ُنَشیُِّعهُ ــــــــــــــــــــــــــــــِفي ُكلِّ یَ 

ادِ ـــــــــــَفَما اْنِتَظاُرَك َیا بَ   ِدُم َما َنْبِنیِه ِمْن َبَذخٍ ــــــــــــــــــــــــهْ الَمْوُت یَ    ْكُر ْبُن َحمَّ

یرى بكر بن حماد التیهرتي أن الموت مصیر محتوم، لذا على اإلنسان أن ینصرف         

بشر موعده المحدد، عن ملذات الحیاة الدنیا الزائلة، فالموت یأتي فجأة دون أن یعلم ال

والشاعر یقدم النصح للناس عن طریق تذكیر نفسه بذلك، ویعظها كي تعتبر قبل أن ُیحمل 

على نعٍش، یفارق الحیاة واألحباب، ویصیر تحت التراب، فال ینفع یومها ال مال وال جاه وال 

  .متاع، فالموت یهدم كل ذلك في لحظة الفناء

  :الموعظة والنصح-ب

یعد النصح وتقدیم الموعظة لمن ابتعد عن طریق الحق موضوعا مشتركا في شعر        

داوود الصواف  ونمثل لذلك من شعر المغرب العربي قولفي المشرق والمغرب،  الزهد

)291ت(
 2:  

  

                              

 .82، ص 1966، )1(محمد بن رمضان شاوش، الّدر الوقاد من شعر التیهرتي، المطبعة العلویة، مستغانم، ط 1
،  )1(الجزء محمد العروسي المطوي،: بشیر بكوش، راجعه: المالكي، ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وٕافریقیة، تحقیق أبو بكر بن محمد 2

 .513، ص 1994،)2(اإلسالمي، بیروت، ط دار الغرب
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  ْرَكُب ِفي َمْطَلِبِه الُبُحوَراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَویَ   ْم ِمْن َطاِلِب ِلْلَماِل َیْسَعىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوكَ 

  َنِقیَراَس ِبَماٍلِك ِمْنُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلیْ   َصاَر َیَوُد َأْن َلْو َكاَن َأْمَسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 

  ِمَع الِصَیاَح الُمْسَتِطیَراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَقْد سَ   َس الِلَساَن َفَال َكَالمٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَقْد َحبَ 

  اِفٌر َیْصَلى َسِعیَراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ َوإَِما   ا ُمْؤِمٌن َیْرُجو َخَالَصاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفِإمَ 

  ي َساَءْت َمِصیَراــــــــــــــــــــــــــــَر ِإَلى التِّ َوَصا  َوْیٌل ِللَشِقيِّ ِإَذا َتَرَدىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 

  ظَها َزِفیَراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَتْزِفُر ِفي َتَغی  اٌر َتَلِظیَها َشِدیدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإالَّ نَ 

  ْرِش ِفي الَفْرَدْوِس ُحوَراــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَلَه العَ   َذا َحَباهُ ى للَسِعیِد إِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُطوبَ 

یعظ الشاعر داوود الصواف الذین یسعون لجمع المال في الحیاة الدنیا ویتغافلون عن        

باإلنصراف عن مغریات وملذات الحیاة، وٕاّال سیكون مصیرهم كذلك اآلخرة، وینصحهم  أمور

  .في اآلخرة الذي یتنعم بنعیم الجنة التقي قي الذي یصلى سعیرا، في حین السعید هوالش

  :القبور-ج    

وفناء الحیاة وتذكر اآلخرة، یعد الحدیث عن القبور في شعر الزهد دعوة إلى التأمل       

  :1یقول بكر بن حماد التیهرتي الدنیا،

  ِمْن َأْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَظِم َبَلْیَت ِفیَها َأْجَسادِ   الَهاِمـــــــــــــــــــــــــــــــِدیَن ِبَهاِقْف ِبالُقُبوِر َفَناد 

  َت َأْطَوادِ ِمَن الِوَصاِل َوَصــــــــــــــــاُروا َتحْ   َقْوُم َتَقَطَعْت اَألْسَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب َبْیَنُهمْ 

  َفَلْن َیــــــــــــــــــــــــــــُروُحوا َوَلْن َیْغُدو َلُهْم َغادِ   َراُحوا َجِمیــــــــــًعا َعَلى اَألْقَدام َواْبَتَكُروا

ضرورة تدبر اإلنسان في  إلى من خالل الوقوف بالقبور بكر بن حماد یدعو الشاعر      

في القبور من القوم اإلنسان، فإنه ال محالة فاٍن، ومن أفعاله وحیاته، فمهما بلغت قوة 

  . السابقین یحث على االعتبار والتأمل في حقیقة الحیاة الدنیا واآلخرة

  

  

                              

 .80محمد بن رمضان شاوش، الّدر الوقاد من شعر التیهرتي، ص  1
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  :شعر الزهد في األندلس -6

نتیجة ، المشرق و المغرب بعد ظهوره في كبیربشكل  انتشر شعر الزهد في األندلس        

بسمات  في الزهد فاتسم شعر األندلسیین المغاربة إلى األندلس،المشارقة و تنقل الشعراء 

ومن األسباب األخرى التي أّدت إلى انتشار ، 1نظرا لتأثرهم بأشعارهم المشارقة والمغاربة

والظروف السیاسیة التي عاشتها األندلس منذ ي األندلس كثرة الفتن والنزاعات شعر الزهد ف

، كما أن الظروف اإلجتماعیة التي عاشها 2بن زیاده على ید طارق 92فتح األندلس سنة 

األندلسیون آنذاك ساهمت في ظهور شعر الزهد؛ فقد ساد الحیاة اإلجتماعیة أغلب أصناف  

فقد ساهمت هذه الظروف مجتمعة ، ، كالغناء والشرابالمتعة واللهو ومجالس األنس والمجون

ویحثونهم  ،یقدمون الوعظ والنصح للناسخالله بانتشار شعر الزهد؛ حیث كان الشعراء من 

  .وتذكیرهم بزوال الدنیا على اإلنصراف عن حیاة اللهو والترف والمجون،

  :3شعر الزهد عند ابن عبد ربه -7

یعد ابن عبد ربه األندلسي من الشعراء األندلسیین الذین نظموا شعرا قّیما في غرض       

الشعراء الزهد عند شعر مع محتوى ونها موضوعات تتقارب في مضمیتضمن  الزهد، والذي

  :المشارقة والمغاربة، ومن بینها

                              

  .65، ص1989علي محمد سالمة، األدب العربي في األندلس، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، -: ینظر 1

  .64، ص 1980، )9(أحمد هیكل، األدب األندلسي من الفتح  إلى سقوط الخالفة، دار المعارف،القاهرة، ط-         

 .14محمد رجب بیومي، األدب األندلسي بین التأثر والتأثیر، إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود، ص-         
 .67، ص 2003األندلس من الفتح إلى بدایة عهد الناصر، مكتبة األسرة،  محمد عبد اهللا عنان، دولة اإلسالم في 2
شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب بن حدیر بن سالم القرطبي، مولى اإلمام هشام بن عبد الرحمن بن « : ابن عبد ربه هو  3

نشأ  في تلك المدینة الزاهیة نهارا .م 860 -ه 246ولد سنة ... معاویة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي، ویكنى أبا عمر

نشأ في أحضانها وترعرع في أزقتها النظیفة، و رضع من لبان . والمضیئة لیال، والتي تعد عاصمة األندلس، وعروس مغرب اإلمبراطوریة العربیة

فنراه تطیب نفسه إلى مغانیها، . بن عبد ربه، وفي عقده، وفي شعرهفطبع ذلك كله في نفس ا. ثقافتها وبهجتها، وشاهد بأم عینیه أنسها وسرورها

فیتذوق اللهو، ویلوذ بالغناء وما یجلبه مجلسه، ویطرب إلى الجواري . وترهف سمعه أحلى أغانیها، وتسعده جلساتها، وتقربه من خیرة أمرائها وأدبائها

أما عمله فلم یبلغنا عنه .هو معروف في بلدته من فقه ودین وأدب ونحو وتاریخ أخذ كذلك من قرطبة العلوم المعاصرة، وثّقف نفسه بما...الحسان

ابن عبد ربه  :، ینظر» حیاته األولى كلها طربا ولهوا، ولكنه في أخریات أیامه أحّس بالجرم الذي ارتكبه فراح یعلن توبته، ویتمسك بالدین...شيء

  .14-12، ص ص 1993، )1(محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: هاألندلسي، الدیوان مع دراسة لحیاته وشعره، حققه وشرح
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  :تحقیر الدنیا  - أ

نیا، واإلنصراف عن متاعها الزائل؛ ألنها بال ترك الدضرورة ابن عبد ربه الناس ب ینبه       

إال دار عبور فالدنیا ماهي ، ، وتجر اإلنسان بفتنها إلى ما ال یحمد عقباه في األخرة قیمة

  :1هي دار البقاء اآلخرةو ، فقط

  ِإَذا اْخَضرَّ ِمْنَها َجاِنٌب َجفَّ َجاِنبُ   اَرُة َأْیَكةٍ ـــــــــــــــــــــــــــَأَال ِإنََّما الدُّْنَیا َنضَ 

  اِئبُ َها َوَال اللَّذَّاُت ِإالَّ َمصَ ـــــــــــــــــــــــــَعَلیْ   َجاِئُع ــــِهَي الدَّاُر َما اآلَماُل ِإالَّ فَ 

  وًنا َدْمُعَها الیَّوَم َساِكبُ ـــــــــــــَوَقرَّْت ُعیُ   َفَكْم َسِخَنْت باَألْمِس َعْیٌن َقِریَرةٌ 

  ٍب ِمْنَها َفِإنََّك َذاِهبُ ـــــــــــــــــــــــــــَعَلى َذاهِ   َها ِبَعْبَرةٍ ـــــــــَفَال َتْكَتِحْل َعْیَناَك ِفی

دوامها على لقد جمع ابن عبد ربه في هذه األبیات وجها الحیاة؛ خیرها وشرها، وعدوم        

إلى الزوال، لذا فهي ال تستحق أن نبكي أو نحزن على ما ضاع منا  حال واحدة، لكنها آیلة

  . فیها، ألن كل ما علیها فانٍ 

  :الوعظ والنصح -ب

خسارة وتقوده بمغریاتها إلى  ،اإلنسان التي تغري یقر ابن عبد ربه فناء وزوال الدنیا       

  :2، إذ یقول، مقابل متاع الحیاة الدنیا الزائلةاآلخرة

  رُ ـــــــــــــــــــــَوَال ُیْقضَّى َلُه ِمْن ِعیَشٍة َوطَ   َتِدرُ ـــــــــــــــــــیَن َیقْ ـــــــــــــو حِ َیا َقاِدًرا َلْیَس َیْعفُ 

  رُ ــــــــــــــــــــــــــــــَعْن الَحِقیَقِة واْعَلْم َأنََّها َسقَ   ةٌ ـــــــــــــــــــــــَن َغاِفلَ ـــــــــــــالَعیْ  َعاِیْن ِبَقْلِبَك ِإنَّ 

  َال َتَذرُ ِقي وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللَظاِلِمیَن َفَما تُبْ   ٍظ ِإَذا ُسِعَرتْ ـــــــــــــــَسْوَداُء َتْزُفُر ِمْن َغیْ 

  ُرواــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِشْقَوٍة ِبَنِعیٍم َساَء َما َتجَ   َرةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبآخِ  ِإنَّ الَِّذیَن اْشَتَروا ُدْنَیا

  ِظرُ ــــــْیِب الَرْأِس َتْنتَ َماَذا الَِّذي َبْعَد شَ   ُدُبهُ ــــــــــــــــــَینْ  َیا َمْن َتَلهَّى َوْشیُب الَرْأسِ 

  ْزَدَجرُ ــــــــــــــــــــــــــــَلَكاَن ِفیِه َعْن اللَّذَّاِت مُ   ةٌ ـــَلْو َلْم َیُكْن َلَك َغْیَر الَمْوِت َمْوِعظَ 

                              

 .49محمد التونجي، ص: حققه وشرحه ابن عبد ربه األندلسي، الدیوان مع دراسة لحیاته وشعره، 1
 .92، 91المصدر نفسه، ص ص  2



 
109 

  َتِكُر؟ــــــــــــــــْــــ َأْنَت ُمب َهالَّ اْبَتَكْرَت ِلَبْینٍ   :ِدًئاــــــــــــــــــــــــَأْنَت الَمُقوُل َلُه َما ُقْلُت ُمْبتَ 

یعظ ابن عبد ربه الناس لصالح آخرتهم، وأن ال یغفلوا عن حقیقة الحساب والعقاب        

نار جهنم، وقد وصف في اآلخرة، فمتاع الدنیا زائل، ومغریاتها خادعة تقود إلى الهالك و 

أعدت للذین  وقد تبقي وال تذر،ال  ؛ فهيالشاعر نار سقر وصفا استوحاه من القرآن الكریم

وقد جعل ذلك الوصف یخاطب واشتروا الحیاة الدنیا باآلخرة،  ،، واتبعوا شهواتهمظلموا أنفسهم

قلوب الغافلین عن تقوى اهللا؛ ألن القلب یتأثر بذلك الوصف الذي یدرك حقیقة األمور دون 

     .، عكس العین التي تؤمن فقط بما تراه، ویتأثر بهااهاأن یر 

  :الموت-ج

لكن اختلف الشعراء  الفناء من أهم مضامین شعر الزهد،و یعد الحدیث عن الموت        

باعتباره مصدر ضعف لإلنسان؛ حیث أنه فیطریقة تناوله، فقد عّبر ابن عبد ربه عن الموت 

عاجزون عن فعل شيء له، وفي  أهلهو ال أحد یمكن أن یجیره منه حین تحین وفاته، فهو 

، فیعبر عن أو إیقافه اآلن ذاته یؤمن الشاعر بأن الموت هو قضاء اهللا، وال یمكن تغییره،

  :1ذلك بقوله

  اَن ِمنِّي َنْحَو الَمْوِت قْیَد َیدِ ــــــــــــــــــــــــَوكَ   ِل َوالَوَلدِ ــــــــــــــَمْن ِلي ِإَذ ُجْدُت َبْیَن اَألهْ 

  َفالدَّْمُع ِفي َصَبٍب َوالنَّْفُس ِفي ُصُعدِ   َفاُس َصاِعَدةٌ ــــــــــــــــــــــَوالدَّْمُع َیْهُمُل َواَألنْ 

وِح والَجَسدِ ــــــــــــــــــــــــــَحتَّى ُیفَ   ِرُفهُ ـــــَذاَك الَقَضاُء الِذي ال َشْيَء َیصْ  ُق َبْیَن الرُّ   رِّ

یؤكد ابن عبد ربه في هذه األبیات الشعریة حقیقة الموت وقضاء اهللا الذي الشيء       

إلى أن تفارق الروح جسد اإلنسان، وذلك أبلغ لتوعیة البشر بضرورة ردعهم عن یصرفه عنا 

  .اللهث خلف متاع الحیاة الدنیا الفانیة

  

                              

 .76المصدر السابق، ص  1
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  :التوبة-د

ویذكر ابن عبد ربه في ي والذنوب، ارتبط الزهد في الحیاة الدنیا بالتوبة عن المعاص      

  :1، فیقولبعض أشعاره توبته عما بدر منه من لهو في شبابه، في مجالس اللهو والخمر

  وًه ُتَضاِهیَها الدََّناِنیرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإالَّ ُوجُ   َس ِفي َظْلَماِئَها ُنورُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیا َلْیَلًة َلیْ 

  ِه ِتْلَك اَألْعُیُن الُحوُر؟ـــــــــــــــــــــــــــــــَماَذا َسَقْتِنی  ْوِت َأْعُیُنَهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحوٌر َسَقْتِني ِبَكْأِس المَ 

  ْقَن َفُدرُّ اللَّْفِظ َمْنُثورُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإِْن َنطَ   َن َفُدرُّ الَثْغِر ُمْنَتِظمٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا اْبَتَسمْ 

َبا َعْنَك َواْخُتْم ِبالنُّ    َة اَألْعَماِل َتْكِفیرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخاِتمَ َفِإنَّ   َهى َعَمًال ـــــــــــــــــــــَخلِّ الصِّ

  ُذورُ ْیُر ُمتََّبٌع َوالشَّرُّ َمحْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفالخَ   ُروَناِن ِفي َقَرنٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالَخْیُر والشَّرُّ َمقْ 

یعلن الشاعر توبته في أبیاته الشعریة بعد قضائه لیلة أو لیاٍل یلهو في مجالس        

ته؛ ألن الشراب واللهو، تسقیه الخمر ساقیات حسان، فهو یكفر عن لهوه في صباه بتوب

  .وتوبةخاتمة األعمال تكفیر 

  :التصوفشعر  -ثانیا

  :مفهوم التصوف-1

الصوف للضأن وما أشبهه؛ یقول  « :"صوف" معنى لفظة جاء في لسان العرب         

شيء على شكل هذا الصوف : الصوف للشاة والصوفة أخص منه، وصوف البحر: الجوهري

: كل من ولي شیئا من عمل البیت وهم الّصوفان، وقیل: الحیواني، واحدته صوفة، والصوفة

وصاف السهم عن الهدف عدل، : صوفة قبیلة اجتمعت من أفناء قبائل، وصافَّ عني شّره

لفظة التصوف مشتق من   أن، فقد أورد ابن منظور 2  »عدل عنه: یصوف ویصیف

  .ونسب اسم صوفیة إلى قبیلة ،وفص

                              

 .94المصدر السابق،  ص  1
 .200، 199، ص ص) 9(ابن منظور، لسان العرب،الجزء 2
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عند أهل التصوف من هو فاٍن بنفسه باٍق باهللا تعالى مستخلص «الصوفيیقصد بـ و        

خلطونه بشيء من من الطبائع متصل بحقیقة الحقائق، والتصوف مذهب كله جّد فال ی

و وفق هذا التعریف نجد الصوفي هو من زاهد في حیاته، متعلق باهللا قلبه، وهو ،1  »الهزل

 .سلوك ال یتعلق بالهزل

جد مثال نف ،"ةصوفی"اختلف الباحثون والدارسون في تحدید أصل االشتقاق لكلمة ولقد       

یرى أن كلمة الصوفیة لفظة نسبت إلى فئة نسبة إلى لباسهم وهو  )ه378(السراج الطوسي 

 )ه456(، أما القشیري النیسابوري 2والذي یعد لباس األنبیاء واألصفیاء والصالحین ،الصوف

كلمة صوفیة هي لفظة جامدة لیس لها قیاس في اللغة، وهي مختصة بفئة فیعتبر أن 

  .3المتصوفة

على العبادة واإلنقطاع عن العمل، واإلعراض عن العكوف  «التصوف بأنه  ّرفعَ یُ و         

وبذلك یكون ،4  »زخرف الدنیا وزینتها، والزهد فیما یقبل علیه الجمهور من لذة ومال وجاه

في حقیقته إیثار وتضحیة، باللذائذ، والشهوات، إیثار لما یبقى على ما یفنى،   «التصوف 

یرتبط فالتصوف إذن ، 5  »فس ومغالبة ألهوائهاتضحیة بالعاجل، وٕایثار لآلجل، مجاهدة للن

الصوفّي تمر نفس   انطالقا من هذه المجاهدة «و اهدة النفس، وتطهیر القلب والروح،بمج

ویراد بالمقامات قیام . في تطورات شّتى، منها ما یدعى مقامات، ومنها ما یدعى أحواال

وبكلمة . ات والریاضات الروحیةالعبد بین یدي واالنقطاع إلیه، ولزوم العبادات والمجاهد

 -والورع -أوضح هي المسالك التي یتدرج فیها المتصوف نحو غایته المنشودة، كالتوبة

وأما األحوال فهي ما یحل بالقلوب . والرضا وغیر ذلك - والتوكل -والصبر -والفقر -والزهد

                              

 .525، ص 1987بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، دط،  1
 .23،24، ص ص2001، )2(كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمیة، ط: السراج الطوسي، اللمع في تاریخ التصوف اإلسالمي، تحقیق 2
، ) 2(لبنان،ط-معروف زریق، علي عبد الحمید بلطجي، دار الخیر، بیروت: تحقیق  القشیري النیسابوري، الرسالة القشیریة في علم التصوف، 3

 .279، ص1993
 .497ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، دمشق، ص  4
 .33محمد عبد المنعم خفاجي، األدب في التراث الصوفي، دار غریب، القاهرة، دط، دت، ص  5
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 - المحبة–قرب ومن ذلك ال. أو هي اختبارات إذ تمّر في شّتى المقامات -من صفاء األذكار

  .1»الیقین  -المشاهدة -الطمأنینة -األنس -الشوق -الرجاء -الخوف

، وهذا التعریف من أدق 2 »صفاء ومشاهدة «ویعرف الكتاني التصوف بأنه        

. غایة: وسیلة، والثاني: جانبین یكونان وحدة متكاملة، أحدهما «التعریفات؛ إذ أنه یجمع بین 

والتصوف من هذا التعریف طریق . فهي المشاهدة: فهي الصفاء، وأما الغایة: أما الوسیلة

األخذ بالحقائق «أحد علماء التصوف بأنه ) ه200ت(، وقد عّرفه معروف الكرخي3 »وغایة

ل هذا التعریف نستشف أن التصوف هو معرفة ومن خال، 4 »والیأس مّما في أیدي الخالئق

  .حقائق األشیاء وجواهرها، والزهد فیما یملكه الناس

  :وتطوره نشأة التصوف-2

 «من المؤكد أن تیار الزهد الذي ظهر في القرن الثاني ذو أهمیة كبیرة؛ إذ تحولت        

حركة الوعظ إلى زهد حقیقي ثم إلى تصوف وتجرد كان أساسا لفرق الصوفیة التي أتت بعد 

الزهد اتجاه سلوكي  «  غیر أن هناك فرقا واضحا بین الزهد والتصوف؛ حیث أن  ،5» ذلك

مضمونه التقشف، واإلنقطاع عن الدنیا، والتجاه إلى اهللا عن طریق العبادات المعروفة في 

زاهد إذن تمام العبادات، وكمالها على ما وضعه الشرف، وأما المتصوف، فهو الدین، فغایة ال

الذي یسلك طریق التجربة الروحیة، ویستعمل طرق المجاهدة، والریاضة الروحیة لكي یصل 

إلى مرتبة تتكشف له فیها الحقائق العلیا ، فیكون قد تخطى عتبة الدین الظاهر، والرسوم 

مرتبة التصوف أرقى من مرتبة الزهد؛ باعتبار التصوف تجربة ، وبالتالي فإن 6  »الشرعیة

                              

 .447العباسي، ص  أنیس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر 1
 .17، ص2000، )1(عبد الفتاح محمد سید أحمد، التصوف بین الغزالي وابن تیمیة، دار الوفاء، مصر، ط  2
 .17المرجع نفسه، ص 3
، ) 1(األردن، ط أمین یوسف عودة، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، جامعة آل البیت، األردن، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، 4

 .12، ص2018
 .286محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري،  5
 .27، ص2013، )1(محمد علي أبو ریان، الحركة الصوفیة في اإلسالم، دار المعرفة الجامعیة، ط 6
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یعد سلوكا یوضح انصراف روحیة  تتجاوز ماهو متجلي إلى ماهو روحاني، بینما الزهد 

 .الزاهد عن متاع الدنیا، والتقرب من اهللا عن طریق العبادات التي یسعى إلى كمالها

لم یعرف نهائیا بهذا اإلسم، وبهذا العلم في القرن األول؛ بل  «التصوف كما أن         

عرف باسم الزهد، والعبادة في القرن الثاني والثالث الهجري وأخذ حدوده وأبعاده في نهایة 

القرن الثالث، وظهر فیه التطرف واإلفراط بعد ذلك، ودخل حیز الفلسفة ثم بدأ یتراجع ویقترن 

بدایة ظهوره  «، ومن الباحثین من یرى أن  » 1 الحاضرباألخالق والتربیة في عصرنا 

كان في أواخر القرن الثاني الهجري؛ أي  كاتجاه، أو نزعة في الحیاة الروحیة اإلسالمیة

ومن أعالم التصوف الذین ، 2 »النصف الثاني من القرن المیالدي في أعقاب تیار الزهد 

، )ه131ت(، یحي بن دینار )ه159ت(سعید بن المسیب : برزوا في القرن الثاني الهجري 

  .3)ه185ت(و رابعة العدویة 

أما في القرنین الثالث والرابع الهجریین، فقد عمل الصوفیة على خلق التوفیق بین بین        

اتخذوا القرآن والسنة میزانا، وعنوا بوجه خاص   «و،4التصوف وتعالیم الدین اإلسالمي

: ، نذكرومن أبرز أعالم هذین القرنین ،5  »بناحیة الزهد، والعبادة األخالقیة في التصوف

  .6)ه334ت(، والشبلي )ه209ت(، الحالج )ه245ت(ذو النون المصري 

أو ما  فظهر التصوف الدیني األخالقي،، في القرن الخامس قد تطور التصوفو         

تصوفة القرن هو الذي سیطر بوضوح على تصوف وم « ، و7یسمى بالتصوف السني

                              

 134، ص 2012، )8(بسكرة، الجزائر، العدد  العید عالوي، التصوف من إشكالیة الفهم إلى تیه الممارسة، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، 1
 إكرام محمد سكر، لمحات من التصوف اإلسالمي في الشعر الدیني العبري األندلسي، دراسة في شعر موشیه بن عزرا، مجلة كلیة اآلداب، دوریة 2

 .373، ص 2009، یولیو  )26(علمیة محكمة، جامعة حلوان، العدد 
 .53في التراث الصوفي، مكتبة غریب، دط، دت،  ص محمد عبد المنعم خفاجي، األدب 3
، 2013، )1(هتاف فؤاد أبو زكي، تجلیات القناع الصوفي في الشعر العربي المعاصر بین الفكر والفن، بیسان للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط 4

   .43ص
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
 .58-54ي، ص ص محمد عبد المنعم خفاجي، األدب في التراث الصوف 6
 .152، ص1988، )3(أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف اإلسالمي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط 7
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الخامس الهجري، ویعتبر اإلمام الغزالي أكبر مدافع في اإلسالم عن التصوف السني، وهو 

التصوف القائم على عقیدة أهل السنة والجماعة، وعلى الزهد والتقشف وتربیة النفس 

،اإلمام )ه465(أبو القاسم القشیري:التصوف في القرن الخامس، ومن أعالم 1 »وٕاصالحها

  .2 )ه561ت(، و عبد القادر الجیلي )ه505ت(الغزالي 

أقرب ما یكون إلى  «نجد التصوف في القرنین السادس والسابع الهجریین صار  و         

العلویة،  الفلسفة، فقد توجهت همم أصحابه في تلك الفترة إلى الكالم في حقائق الموجودات

ومن أعالم التصوف ، 3 »والسفلیة على وجه ال یفهمه من لم یشاركهم في أذواقهم ومواجیدهم

، محي الدین بن عربي )ه587ت(السهروردي : التصوف في هذین القرنین نذكر

  .4)ه632ت(، وعمر بن الفارض )ه669ت(، ابن سبعین األندلسي )ه638ت(

من الهجري إلى غایة القرن العاشر الهجري فقد أما في الفترة الممتدة من القرن الثا        

، ومن أبرز أعالم 5كبیرا على العالم اإلسالمي من نواحي عدیدةكان للتصوف تأثیرا 

، ظهر شمس الدین الحنفي )ه756ت(تقي الدین السبكي: التصوف في هذه الفترة

  .6)ه973ت(، الشعراني )ه911ت (، السیوطي )ه847ت(

التصوف نشأ في خضم التعالیم اإلسالمیة المستنبطة من القرآن  ویتضح مما سبق أن       

  .والسنة، ثم تطور وتأثر بالثقافات األخرى و بالفلسفة؛ فظهر ما یعرف بالتصوف الفلسفي

  :الشعر الصوفي-3

                              

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها 1
 .58محمد عبد المنعم خفاجي، األدب في التراث الصوفي، ص  2
 .191صوفیة، ص  أحمد محمود الجزار، دراسات في التصوف قضایا وشخصیات 3
 .58،59محمد عبد المنعم خفاجي، األدب في التراث الصوفي، ص ص  4
 .41، ص1998، )1(محمد ابراهیم الفیومي، الشیخ األكبر ابن عربي صاحب الفتوحات المكیة، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط 5
 .59عبد المنعم خفاجي، األدب في التراث الصوفي، ص  6
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یرتبط الشعر بالتصوف ارتباطا وثیقا؛ إذ أن الشاعر الصوفي یعّبر عن تجربته        

رابعة : (المتصوفین والشعراء الكبار أمثال «حیث نجد أن الروحیة من خالل شعره؛ 

وغیرهم، كانوا یستعملون الشعر في التعبیر ) ابن الفارض(، )ابن عربي(، )الحالج(، )العدویة

فهي لغة الخصوص، ال لغة العموم، لغة .عن معانیهم والكثیر من جوانب تجربتهم الصوفیة

فما یعانیه الشاعر خالل عملیة تجسید ما اختمر . المجاز والرمز، ال لغة التصریح والوضوح

  .1  »في ذهنه من تساؤالت وأفكار یشبه ما یقوم به الصوفي في مقاماته وأحواله

؛ مضة، یصعب على غیر الصوفي فهمهااغ وقد استخدم الشاعر الصوفي لغة رمزیة      

الرمز معنى باطن مخزون تحت كالم ظاهر ال یظفر به إال  «: ویؤكد ذلك الطوسي قائال

فقد یحمل الشعر الصوفي معنیین؛ أحدهما ظاهر یفهم من لفظه، واآلخر خفي ال ، 2  »أهله

،غیر أن تلك الرموز الصوفیة یتمكن منه إال من له إطالع ومعرفة بالمصطلحات الصوفیة

 »لنا بعالم الجمال والسمو الروحيیص« تضیف إلى النصوص الشعریة الصوفیة جماال فنیا

، مما یجعل المتلقي  ال یدرك  جوهر دالالت النصوص الشعریة الصوفیة إال بعد الغوص 3

  .في دالالت األلفاظ الخفیة

 :أنواع الرموز الصوفیة-4

، ویمكن أن نوضح تتعدد الرموز الصوفیة في الشعر الصوفي، بتعدد دالالتها واختالفها     

  :ودالالتها كاآلتيتلك الرموز 

  

  :المرأة  - أ

                              

 .138، ص2008، ) 2(بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر،منشورات بونة للبحوث والدراسات، طسعید  1
 .33السراج الطوسي، اللمع في التصوف، ص  2
،دت، )1(، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)2(أحمد فرید المزیدي،الجزء : داود محمد القصیري، شرح القصیري على قافیة ابن الفارض، اعتنى به 3

 .345ص 
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فالمرأة تغدو رمزا ینقل  یعد رمز المرأة معادال موضوعیا للداللة على الذات اإللهیة،        

والتي تعبر عن  النص الصوفي من الرؤیة السطحیة الحسیة إلى الرؤیة الروحیة الباطنیة،

اإللهي بلغة الحب اتخذ الشاعر الصوفي رمز المرأة  لیعبر عن حبه و  الحب اإللهي،

األسالیب الشاعر الصوفي  من خالل توظیفیبدو النص الشعري نصا غزلًیا،  إذ؛ اإلنساني

قصد التعبیر عن المحبة اإللهیة التي تمثل  ،مالقدی العربي الموروثة من الشعرالغزلیة الفنیة 

تجلیا في المرأة، المحبة الحقیقیة بالنسبة إلى الصوفیة الذین اعتبروا الجمال المطلق اإللهي م

وقد ظهر هذا النوع من الرمز الصوفي منذ أواخر القرن الثالث  ،1 والذي یمثل الحب اإللهي

   .2الهجري بصورة یسیرة، لكنه انتشر أكثر في القرون الالحقة

  :الخمر- ب

أهم الرموز الصوفیة التي وظفها الشعراء المتصوفة الذین بین یعد الخمر من         

وضع متمیز في تراث الصوفیة األدبي إذ  « فالخمر له الشعر العربي القدیم،استنبطوه من 

، وفي هذا السیاق ذهبت دائرة المعارف اإلسالمیة ا من رموز الوجد الصوفيكانت لدیهم رمز 

إلى أن الصوفیة ألموا بلغة أسالفهم من المسیحیین وغیر المسیحیین إذ كثیرا ما كان الوجد 

یتضح من خالل فعل الخمر  والسكر بالمفهوم الصوفي ،3»سكر الصوفي یقارن بحالة ال

تغطي نور العقل المدبر ألفعال اإلنسان، فتتالشى  «حین تذهب بعقل الصوفي وحینها 

قوته، وتدخل صاحبها إلى عالم آخر متوهم، فیغیب عن مشاهدة ذاته وحسه، ویصدر منها 

عقل لقوته ودخوله إلى عالم آخر غیر ما یخالف العادة، ومن فقدان المن األقوال واألفعال 

،وقد وظف شعراء الصوفیة رمز الخمر منذ القرن 4 »عالمه المعهود ومشاهدة ما ال یراه غیره

الكأس، الساقي والحانة، وهي : الثاني الهجري، باستعمال ألفاظ تدل على الخمر؛ مثل

                              

 .162، ص 1983، )3(لبنان، ط -عاطف جودة نصر، النص الشعري عند الصوفیة، دار األندلس، بیروت 1
 .163، 162المرجع نفسه، ص ص  2
 .357 صالمرجع نفسه، 3
 .39القشیري، الرسالة القشیریة، ص  4



 
117 

دالالت صوفیة  مفردات وظفها الشعراء العرب قدیما، منذ العصر الجاهلي، وهي تحمل 

، وبذلك تكون الخمر أیضا رمزا یدل على 1 »معاني الحب والفناء واالتحاد «تتمحور حول 

  .الحب اإللهي والمعارف الربانیة

 :الطبیعة -ج

 )الطبیعة الصامتة والمتحركة( هاونوعیْ  یرى الطبیعة بجمیع مظاهرها صار الصوفي      

في خضم بحثه عن سر الكون بغیة الوصول إلى الذات اإللهیة والحب  رمزا للذات اإللهیة

 استعان بها لرسم صوره ؛ حیثوقد اهتم الشاعر الصوفي بالطبیعة اهتماما شدیدا، اإللهي

فیجمع  الشاعر الصوفي بین جمال ، 2الشعریة الرمزیة، من خالل الجمع بین المرأة والطبیعة

الكشف عن تجلیات الذات اإللهیة المختلفة في مظاهر المرأة والطبیعة في نصوصهم، بغیة 

  .الطبیعة

  : نماذج من الشعر الصوفي-5

  :3رابعة العدویة-أ

، ولها تعد رابعة العدویة من أبرز الشاعرات اللواتي اشتهرن بنظم الشعر الصوفي       

  :4، إذ تقولأشعار كثیرة عن الحب اإللهي، حیث تصف من خاللها حبها للذات اإللهیة

                              

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1

 .142ص ، 1983، )3(لبنان، ط - ندلس، بیروتجودة نصر، النص الشعري عند الصوفیة، دار األ عاطف 2

رابعة ابنة إسماعیل البصریة القیسیة، ولدتفي أسرة فقیرة ، لها ثالث أخوات، توفي والدها وهي طفلة، وحینها ساد : هي ) ه185ت(رابعة العدویة  3

إلى البحث عن مصدر رزق، لكنها في الطریق تاهت وأضاعت أخواتها، فوقعت في أسر رجل ظالم الفقر في البصرة، فاضطرت رابعة وأخواتها  

والعزف أساء إلیها، وباعها بعد ذلك بثمن زهید لرجل أسوء منه، فساء حالها، لكنه أعتقها بعد مدة من الزمن، فعملت  لمدة من الزمن في الغناء 

ارت صوفیة معروفة، وتعد رابعة العدویة من المتصوفة المسلمین األوائل، وهي أول من تكلم عن على الناي، لكنها فیما بعد زهدت في ذلك ، وص

، دار صادر، )2(إحسان عباس، مجلد: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق:ینظر. الحب اإللهي

 .286، 285، ص ص 1972بیروت، 
 .84، ص 1983، )2(مد علي أحمد، رابعة العدویة، نشر مكتبة رجب، القاهرة، طخدیجة القماح، مح 4
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  ٌل ِلَذاَكاـــــــــــــًبا َألنََّك َأهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوحُ   ُب الَهَوىـــــــــــــــحُ : ُأِحُبَك ُحَبْینِ 

ْن ِسَواَكاــــــــــــــــــــَفُشْغِلي ِبِذكْ   بُّ الَهَوىــــــــَفَأمَّا الَِّذي ُهَو حُ    ِرَك َعمَّ

  َحتَّى َأَراكَ  ــــُجبــَفَكْشُفَك ِلي الحُ   ا الَِّذي َأْنَت َأْهٌل َلهُ ــــــــــــــــــــــــــــَوَأمَّ 

  اــــْمُد ِفي َذا َوَذاكَ ـــــــــَوَلِكْن َلَك الحَ   َفَال الَحْمُد ِفي َذا َوَال َذاَك ِلي 

ة حبین؛ أما أولهما فهو تفصح رابعة العدویة في هذه األبیات عن حبها للذات اإللهی      

ألن الذات اإللهیة فقط جدیرة بذلك الحب، والفضل   حب التعظیم، حب العشق، واآلخر هو

  .لها في ذلك لإلله

  :1عمر بن الفارض-ب

ُعِرف ابن الفارض بشعره الصوفي في الحب اإللهي؛ إذ عّبر من خالل الحب والجمال      

الشعراء العذریین الذین تغنوا بحبیباتهم،إذ یقول في اإلنساني عن الحب اإللهي، على منوال 

  :2إحدى قصائده

  وِعي َلَدْیُكْم ِفي الَهَوى َوَتَذلُِّليــــــــــــــــــــــُخضُ   يــــــاِهُد َمْعَنى ُحْسِنُكْم َفَیَلذُّ لِ ــــــــــــــــــــــــــُأشَ 

  ْوَالُكُم َما َشاَقِني ِذْكُر َمْنِزلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَولَ   ُتْم ِبهِ ـــــــالِذي َأنْ َتاَق ِلْلَمْغَنى ــــــــــــــــــــــــــَواشْ 

ِقیُب ِبَمْعِزلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبلََّذِة َعیْ   ْعُتَهاــــــْم ِمْن َلْیَلٍة َقْد َقطَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَفِلّلِه كَ    ٍش َوالرَّ

  َداُح َأْفَراِح الَمَحَبِة َتْنَجِليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأقْ   ادِميـــــــِبیُب ُمنَ ــــــــــــــــَوُنْقِلي ُمَداِمي َوالحَ 

  َرًبا َلْو َتمَّ َهَذا َوَداَم ِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَوا طَ   ُت َراِجًیا ـــُت ُمَراِدي َفْوَق َما ُكنْ ــــــــــــَوُنلْ 

ُیَخَیُل للقارئ أو المتلقي في الوهلة األولى أن أبیات ابن الفارض تعّبر عن الحب         

، ...، الرقیباللذة ،الشوقالحسن، الهوى، التذلل، : اني، من خالل توظیفه لمفردات مثلاإلنس

                              

أبو : عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي األصل، المصري المولد والّدار والوفاة، كنیته « هو ): ه 632-ه 576( عمر بن الفارض  1

من سوریة إلى مصر واستقر بها، وصار یثبت الفروض للنساء على سلطان العاشقین، وسبب لقبه بان الفارض أن أباه انتقل : حفص، ولّقب بـ

وعندما صار ابن الفارض شابا عمل بفقه الشافعیة، ثم اتبع سلوك الصوفیة فتزهد، وكان یختلي بنفسه في . الرجال عند الحاكم فلقب بابن الفارض

لحج، وكان كثیر العزلة في واد بعید عن مكة، حتى ألف العزلة، المساجد المهجورة وبعض األودیة،  وذهب ابن الفارض إلى مكة في غیر موسم ا

وقد انشغل بالعبادة في أرض الحجاز وبوادي مكة لمدة خمسة عشر عاما، ثم عاد بعدها إلى مصر، ومجموع قصائده عشرین قصیدة ، وقد اشتهر 

خیر الدین الزركلي، األعالم، دار العلم للمالیین، بیروت،  :ینظر. ابن الفارض بنظم الشعر في الحب اإللهي، وخاصة فیقصیدته التائیة الكبرى

  .48، دت، ص )2(محمد مصطفى حلمي، ابن الفارض والحب اإللهي، دار المعارف، مصر، ط: وكذلك. 55، ص 2002، )15(لبنان، ط
 .395، ص 2005، )2(ان، طمهدي محمد  ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن: عمر بن الفارض، الدیوان، شرح وتقدیم  2
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بكل تلك المفردات ومعانیها  الحب اإللهي، والمحبوب المقصود هو لكن ابن الفارض یقصد 

  .كما أن جمال المرأة  دلیل على الجمال اإللهيالذات اإللهیة، 

 اللهو والمجون التيالتصوف كردة فعل عن حیاة الترف و لقد كان ظهور شعر الزهد و       

العصر العباسي، ومثّــــــــــــل هذا الشعر الجانب اآلخر للحیاة التي ابتعدت عن تیار  في سادت

  .والمجون في الحیاة  والشعرالترف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اسةــــــــــــــعر الحمـــــــش: المحاضرة التاسعة
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ومقطوعات شعریة تتناول  بأنه یضم قصائدمنذ العصر الجاهلي  ف شعر الحماسةرِ عُ        

وقد اشتهرت عدة مختارات شعریة باسم  موضوعات الشدة، الشجاعة، الحروب والبطولة،

تتناول مضامین  قصائد ومقطوعات شعریة الحماسة الحتوائها في بعض أبوابها األولى

  .الحماسة

  :تعریف الحماسة -1

: َحِمَس الشَّرّ « :  قولوفق داللة الشدة؛ إذ ی ورد في لسان العرب معنى الحماسة       

مُّْس  ، ویرد المعنى 1  »َتَشادُّوا واْقَتَتُلوا: وتَحاَمَس القوُم َتَحاُمًسا وِحَماًسا. التََّشُددْ : اشتد، والتحَّ

. َحُمَس الرَُّجُل في اَألْمِر َیْحُمُس َحْمًسا وَحَماَسًة؛ إذَّا اْشَتدَّ ِفیهِ  «: كتاب العیننفسه في 

َحُمَس الَوَغى، َوَحْمَس الشَّر؛ ِإَذا : الَقْوُم َتَحاُمًسا َوَحَماًسا؛ َتَشادُّوا واْقَتَتُلوا، وُیَقاُل وَتَحاَمَس 

اْشَتدَّ، َوَكُثَر ذِلَك حّتى ُسِمیَّْت الشََّجاَعة َحَماَسًة ، ألنَّ الشَُّجاَع َیْشَتُد ِفي الِقَتاِل َوَغْیِرِه مؤَن 

     .2 »ِلكَ اُألُموِر التِّي تَتَطلَُّب ذَ 

  :مفهوم شعر الحماسة -2

، والفخر بشجاعة وسرد تفاصیلها الحروب والمعارك وصفیتناول شعر الحماسة        

، وشعر ورثاء أبطال الحروب، ، ومدح صنیعهم واإلشادة ببطوالتهمالمحاربین والفرسان

نتصارات في من أبواب الشعر العربي وموضوعاته، وفیها اإلشادة باألمجاد واال «الحماسة 

  »والحقد البالغ على الخصوم، والتغني بالمثل الرفیعة من كرم و وفاء وغیر ذلك الحروب،

كل ما یتعلق بالحروب، من شجاعة في مواجهة  معاني، فشعر الحماسة اذن یضم 3

في النزال، واالستعداد لخوض المعارك، و تالزم كثیرا من المواقف الخصوم، وبطولة 

كالحرب أو التحریض أو الدعوة إلى القتال، وفیها یتناول الشعر الفخر واالعتداد بالنفس أو 

                              

  .223، 222، ص ص )4(ابن منظور، لسان العرب، الجزء 1
 . 154، دار ومكتبة الهالل، بیروت، ص)3(مهدي المخزومي، و إبراهیم السامرائي،الجزء : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق   2
 .153، ص 1984غة واألدب، مكتبة لبنان، مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في الل 3
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الحماسة منذ العصر وقد ظهر شعر ، 1   »القبیلة أو یستثیر الهمم ویحمسها للحرب

تتضمن موضوعات الحرب د من القصائد التي الجاهلي؛ إذ تضم دواوین الشعراء العدی

  .والشجاعة ، والفخر بالبطوالت وغیرها

  :كتب الحماسة في الشعر العربي القدیم -3

أشعارا أطلقت لفظة الحماسة على مجموعة من المختارات الشعریة؛ التي تضم 

موضوع الحماسة في باب خاص بها، باإلضافة إلى  تناولت لعدة شعراء ومقطوعات وقصائد

ویمكن  ،2"أبو تمام"هو الشاعر من سمى مختاراته باسم الحماسة ، وأول موضوعات أخرى

  :في كتب الحماسة كاآلتي

 :حماسة أبي تمام -3-1

، )م 846-806/ ه 231-190(حبیب بن أوس الطائيصاحب هذه الحماسة هو       

وأفرد له  أول من أّلف كتب في الحماسة، واهتم بشعر الحماسة، -كما سبق اإلشارة –وهو 

رى؛ إذ ضّم أشعارا  كثیرة حول وهو األكبر مقارنة باألبواب األخالباب األول في حماسته، 

نال  «، وقد وغیرها مما یتعلق بالحربالحرب وكل ما یرتبط بها من الشجاعة والنزال والقتال 

من الشهرة في العالم العربي ما یستحقه، ففي الحق أن اختیار أبي تمام كان  دیوان الحماسة

ألن جامعه شاعر ممتاز مّكنه شعره من أن یختار أحسن ما تقع علیه عینه،  اختیارا موفقا،

وهو إلى جانب ذلك شاعر كبیر من شعراء المعاني، فكان هذا أیضا محور  .وما تسمعه أذنه

القصیدة الطویلة كلها، فیعجبه منها معنى أو معنیان، فیختارهما من  اختیاره، ولذلك فقد یقرأ

وٕاذا لم یكن بینهما رابط ربط بینهما، وٕاذا كانت هناك كلمة نابیة غّیرها . بین القصیدة الطویلة

بخیر منها، فكان مختارا ومنقّحا في وقت واحد، وكان له أیضا فضل تبویب الشعر، فإنا ال 

                              

 .215، ص 2001أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ،  1
عبد المعین الملوحي ، أسماء الحمصي، : هبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بـ ابن الشجري، الحماسة الشجریة، تحقیق  2

 .منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط،دت، المقدمة، ص ك ه
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كانت حركة  لشعر هذا التقسیم؛ فأوال  كانت حركة الجمع، وثانیانرى أحدا قبله قّسم ا

االختیار حیثما اتفق في النظم، كالمفضلیات واألصمعیات، وفي النثر كأمالي القالي، ثم 

 .1  »جاءت حركة االختیار المبوب، ولعل فاتحتها كان أبا تمام 

  ):الوحشیات(الحماسة الصغرى -3-2

الحماسة الصغرى، والتي تضم مختارات من الشعر انتقاها أبو صّنف أبوتمام أیضا       

تمام بعد الحماسة األولى، وقد سّماها بالوحشیات ألنها أشعار شوارد غیر معروفة، وأغلبها 

  .2لشعراء مقلین ومغمورین

  :حماسة البحتري-3-3

بعد جمعه  )م897 -221/ه284-206(أبو الولید عبد اهللا البحتري أّلف هذه الحماسة     

أبو تمام، إّال أنه زاد على حماسته بكثرة تنوع  أستاذه لبعض المختارات الشعریة، مقلًدا

، تضم بعض القصائد، والكثیر من المقطوعات األبواب؛ إذ تبلغ مئة وأربعة وسبعین باًبا

  .3قد فّصل البحتري في معانیها في أبواب مختلفة و واألبیات المفردة في معاني مختلفة،

  

  

  : الحماسة المحدثة-3-4

                              

أحمد أمین، و عبد السالم هارون ، المجلد األول ، دار الجیل، : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، نشره 1

 3، ص1991، )1(بیروت، ط
 .6، دط، ص1963محمود محمد شاكر، القاهرة، دار المعارف، : الراجكوتي، زاد في حواشیه عبد العزیز المیمني : أبو تمام، الوحشیات، تحقیق 2
 .11أبو عبادة الولید بن عبید البحتري، كتاب الحماسة، الخزانة السعدیة العلوي، دط، دت،  المقدمة،  ص  3
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هذه الحماسة أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء بن محمد القزویني  مختاراتجمع       

، 1یاراته الشعریة على شعر المحدثین، وقد اقتصر اخت)م1004-941/ ه 329-395(

ویدل على ذلك مضمون بن فارس التي أرسلها إلى محمد بن سعید الكاتب من دفاع عن 

  .2المحدثین، ألنهم یقّلون عن المتقدمین

  :حماسة العجلي -3-5

في رسالة ابن فارس ف هذه الحماسة محمد بن علي العجلي، وقد ورد ذكرها صنّ        

  .3وحماسته القزویني الرازي إلى محمد بن سعید الكاتب، حین دافع فیها عن العجلي

  :الحماسة العسكریة -3-6

أّلف هذه الحماسة أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري ، وقد كان  سنة       

  .4ویعد أحد شّراح حماسة أبي تمامم حیا، 1005-ه 395

  :حماسة الظرفاء من أشعار المحدثین والقدماء-3-7

، ویبّین في مقدمتها )م1040-ه431ت(صّنفها عبد اهللا بن محمد العبد لكاني الزوزني      

فقد انتبه أن حماسة أبي تمام صعبة على الطالب الناشئة، فصّنف  ألفها للناشئین،أنه 

  .5حماسته لتكون مدخال لمن رغب في دراسة حماسة أبي تمام

 

  :حماسة الرّاح-3-8

                              

 .هبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي، الحماسة الشجریة، المقدمة، ص ك د 1
 فسه، المقدمة، ص ك هالمصدر ن 2
 المصدر نفسه، المقدمة، ص ك د، ك ه  3
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )1(محمد شرف الدین یالتقایا، المجلد : خلیفة حاجي،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقیق 4

 .693لبنان، دط ، دت ، ص 
 .121، ص )4(خیر الدین الزركلي، األعالم، الجزء  5
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-973/ ه449-363(صّنف هذه الحماسة  أبو العالء أحمد بن عبد اهللا المعّري      

  .1الخمركراریس في ذم ، وتضم عشرة )م1057

  :الحماسة الریاشیة-3-9

وقد قام أبو العالء المعري بشرح  ،)ه329ت(أّلفها أبو ریاش أحمد بن هاشم القبیسي        

  .2الریاش المصطفى: قسم من هذه الحماسة في أربعین كراسة، وسّمى ذلك الشرح بـ

  :حماسة الشنتمري- 3-10

" األعلم الشنتمري"صّنفها أبو الحّجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى المعروف بـ        

  .3وترد في مصّنف كبیر، )م1084-1019/ ه476- 410(

  :الحماسة المغربیة- 3-11

جمال الدین یوسف بن محمد بن ابراهیم البیاسي صاحب هذه الحماسة هو الحّجاج      

وشاعرا، وتسّمى وكان أدیًبا  بارًعا ، )م1255-1177/ ه653-573(األنصاري األندلسي 

  .4"الحماسة البیاسّیة"حماسته أیضا بـ 

  :الحماسة البصریة - 3-12

، )ه656ت(الفرج بن الحسن البصري اختارها صدر الدین أبو الحسن علي بن أبي       

  .5وهي حماسة مشهورة  تضاهي شهرة حماسة أبي تمام

  :حماسة الحّلي- 3-13

                              

 .157، ص )1(المرجع السابق ، الجزء  1
 .162، مكتبة المثنى، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، دط، دت، ص)4(عمر رضا كحاله، معجم المؤلفین، الجزء 2
 .770، ص )3(نفسه، الجزء  3
 .82، ص1959، )5(، دار المعارف، القاهرة، ، ط)1(الجزء ر،عبد الحلیم  النجا: كارل بروكلمان ،تاریخ األدب العربي، نقله إلى العربیة  4
 .693، ص)1(محمد شرف الدین یالتقایا، المجلد : خلیفة حاجي،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقیق 5
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علي بن بن الحسن بن عنتر بن ثابت  ، النحوي واألدیب والشاعراختارها اللغوي       

إن أبا تمام جمع « :ویقول ، )م1204-1117/ ه601-511" (ُشَمْیم"الحّلي المعروف بـ 

  .1  »فعملت حماسًة من أشعاري وبنات أفكاريأشعار العرب في حماسته، وأما أنا 

  :حماسة الخالدیین- 3-14

، و أبو )ه371(جمع أشعار هذه الحماسة الخالدیان؛ وهما أخوان أبو عثمان سعید        

وتسمى ، نسبة إلى الخالدیة، " هاشم بن وعلة الخالدي"، وهما ابنا ) ه380ت(بكر محمد

إذ أن حماستهما تضم مختارات شعریة  وما یماثلها ؛ "األشباه والنظائر"هذه الحماسة بـ 

ویناظرها في المعنى والموضوعات، كما أن حماستهما تختلف عن باقي الحماسات األخرى 

  .2في أنها خالیة من التبویب

  :حماسة ابن الشجري - 3-15

بن علي بن محمد بن  الحماسة من قصائد ومقطوعات هبة اهللا هذه أشعار صّنف       

علي بن عبد اهللا بن أبي الحسن بن عبد األمین بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسین  حمزة بن

على منوال  )ه543-ه450( "ابن الشجري"بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بـ 

أولها ، وبلغت أبوابها تسعًة، أبي تمام والبحتري: ، والسیما حماستيْ مؤلفي الحماسات السابقة 

 .3والشجاعةأبواب الشدة 

  :مضامین شعر الحماسة-4

ارتبط شعر الحماسة بصفة عامة بوصف الحرب، وذكر بطولة المحاربین وشجاعتهم        

الرثاء، ،في خوض غمار الحرب، وكثیرا ما اتصلت تلك المضامین بأغراض أخرى كالفخر

                              

 .274، ص )4(خیر الدین الزركلي، األعالم، الجزء  1

 .81، ص)1(كارل بروكلمان ، تاریخ األدب العربي، الجزء  2 
 .107عز الدین إسماعیل، المصادر األدبیة واللغویة في التراث العربي، دار غریب، القاهرة،  دط، دت، ص  3
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العربي أما اتصال الفخر بالحماسة فذلك ظاهر في جل قصائد الشعر ، 1المدح، والوصف

القدیم التي تتناول موضوع الحرب والفخر بانتصارات القبیلة والفارس المغوار على األعداء، 

وشجاعة الفرسان، وشعر الحماسة من هذا المنطلق یجمع بین الحدیث عن االستعداد 

للحرب، وأحداثها، وصنیع القوم فیها وبین الفخر بشجاعة المنازلین الفرسان، وٕاقبالهم على 

معارك، دون خوف أو تردد،  وسرعة الهجوم على األعداء والنیل منهم بقوة وبطولة ساحة ال

وهذا یندرج ضمن الفخر القبلي ،  والصبر على شدائد الحرب، واالستعداد الدائم لها، ومراس،

ه  وقوته في النزال، كما أن الشاعر قد ینسب تلك الصفات كلها لنفسه في سبیل إبراز بطوالت

فیتمظهر من خالل رثاء الفارس الشجاع  ،أما اتصال الحماسة بالرثاء والمدح.بنفسهوثقته 

بعد موته في ساحة الحرب، وذكر شجاعته وٕاقدامه على خوض الحروب، وقوة النزال، في 

حین ُیْمَدُح الفارس الحي؛ بذكر حسن صنیعه في الحروب، بما في ذلك جل الصفات 

ولة والقوة النفسیة والمادیة في مواجهة الخصوم واألعداء، الحمیدة المتعلقة بالفروسیة والبط

، فإننا نجد ذلك واضحا من خالل وصف الشعراء تقلنا إلى ارتباط الوصف بالحماسةوٕاذا ان

الذي یبث الخوف والرهبة في قلوب جیش  للخیول السریعة، وقوة الجیش في العدد والعتاد

واهم فیربكهم، باإلضافة إلى وصف وتصویر ذلك الخوف والذعر الذي یضعف ق ،العدو

الشعراء لتفاصیل المعارك؛ كاالستعداد لها، أو تصویر مشهد الطعن بالرماح والنزال 

  .2بالسیوف، وفرار الخائفین الجبناء، وخاتمة المعارك، بتصویر القتلى، واقتسام الغنائم

  

  :نماذج من شعر الحماسة -5

  :حماسة أبي تمام-5-1    

                              

 .29،30، ص ص 2007، )1(طمسكیلیاني للنشر والتوزیع،مجدي بن عیسى، الحماسة في الشعر العربي القدیم، أبو تمام أنموذجا،  1
 .30، 29المرجع نفسه، ص ص  2
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  :1عّباس بن مرداس یقول  

  ْثَلَنا َیْوَم ِاْلَتَقْیَنا َفَواِرَساـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال مِ   َل الَحيِّ َحی�ا ُمَصبََّحاــــــــــــــــــــــَفَلْم َأَر ِمثْ 

  َرُب ِمنَّا ِبالسُُّیوِف الَقَواِنَساـــــــــــــــــــَوَأضْ   َمى ِلْلَحِقیَقِة ِمْنُهمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَكرُّ َوَأحْ 

َماَح الِمَداِعَساـــدُ صُ   َدْدَنا َشدًَّة َنَصُبوا َلَنا ــــــــــــــــــــــــــــِإَذا َما شَ    وَر الِمَذاِكي َوالرِّ

  ْرَجْعَن ِإالَّ َعَواِبَساـــــــــــــــــــــــــیَ  َعَلْیِهْم َفَما  اَلْت َعْن َصِریٍع ُنِكرَُّها ــــــِإَذا اللَّْیُل جَ 

  :حماسة البحتري-5-2

  :2منظور بن ربیع العامري یقول    

  ْسَرِتي َلْم َأْنُظْر ِبِه َأْن ُیَباِدَیاـــــــــــــــــــــــــِبحَ   َلُموا َأِني ِإَذا ُرْمُت َفْتَكًة ـــــــــــــــــــــــــــَأَلْم َتعْ 

  ِبي اَألْشَوُس الّصْنِدیُد ِإْن َكاَن َعاِدَیا  دُِّم ِإْقداَم السَِّناِن َو ُیتََّقى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُأقْ 

  

  :ابن الشجريحماسة -5-3

  :3یقول كعب بن مالك الخزرجي    

  َبَر ثُمَّ َأْجَمْمَنا السُُّیوَفاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَخیْ   َضْیَنا ِمْن ُتَهاَمَة ُكلَّ ِإَربٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ 

  َثِقیَفاُدوًسا َأْو : ُعُهنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقَواطِ   َقْت َلَقاَلتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُنَخیُِّرَها َوَلْو َنطَ 

  اَحِة َداِرُكْم ِمَنا ُأُلوَفا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبسَ   ُت ِلَحاِصٍن ِإْن َلْم ُأِزْرُكمْ ــــــــــــــــــــــــــَفَلسْ 

  َطِلیَن ِبَها الُحُتوَفاـــــــــــــــــــــــــــــــــیُق الُمصْ ُتذِ   ِهْم َصَواِرُم ُمْرَهَفاتٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَأْیِدی

  

یمكن القول ختاما أن شعر الحماسة قد قّدم صورة واضحة عن حیاة العرب من جوانب       

متعددة، في مختلف العصور، ولو بطریقة وجیزة، وأبرز أشكاال متعددة لتلك الصراعات 

                              

أحمد : أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي، شرح وتعلیق: الطائي أبو تمام ، دیوان الحماسة، روایةحبیب بن أوس  1

 .82، ص1998، )1(حسن بسج ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .45أبو عبادة الولید بن عبید البحتري ، الحماسة، ص  2
 .164حسني المعروف بـ ابن الشجري ، الحماسة الشجریة، صهبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي ال 3
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یخیا لمختلف األحداث والحروب واألیام التي نشبت بین قبائل الحربیة، والتي تمثل سجال تار 

  . العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشعر السیاسي في المشرق والمغرب:  المحاضرة العاشرة

  

العربي من خالله عن توجهاته  ر الشاعرعبّ  یاشعر غرضا یعد الشعر السیاسي         

في  وتطور بشكل بارز هذا الشعر انتشر وقد، السیاسیة حول نظام الحكم السائد وآرائه

  .العصر األموي
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   :الشعر السیاسي في المشرق -أوال

  : تعریف الشعر السیاسي-1

 «یتناول الشعر السیاسي ما یرتبط برؤیة الشاعر حول ما یتعلق بنظام الحاكم؛ أي        

، فهو ذلك 1  » ما یتصل بنظام الدول الداخلي أو بنفوذها الخارجي ومكانتها بین الدول

الشعر الذي ینظم حول أمور الحكم، واألحداث السیاسیة التي یعیشها أفراد المجتمع في زمن 

ازعة على الشعر الذي قاله الشعراء المناصرون لألحزاب السیاسیة المتن «محدد، و یشمل 

  :شعر السیاسي وفق اآلتيل، ویمكن تتبع ظهور ا2  »الخالفة في العصر األموي

  :الشعر السیاسي في المشرق وتطورهظهور  - 2  

  :العصر الجاهلي وصدر اإلسالم  - أ

الشعر السیاسي في العصر الجاهلي بنظام القبیلة وقوانینها، تحكمه  مفهومارتبط         

 ینتصر لها،العصبیة القبلیة، والصراع القبلي، فالشاعر الذي یعد لسان حال القبیلة كان 

، لكن العصر لذي تمثل فیه القبیلة وحدة المجتمعویدافع عنها، ویصور نظام الحیاة ا

  .الجاهلي لم یعرف ظهور شعر سیاسي بهذه التسمیة

، ونشر المساواة بین أما في صدر اإلسالم، فقد تم القضاء على العصبیة القبلیة       

اإلسالم وعن رسول اهللا، ویردون على دولة األفراد، وكان الشعراء المسلمون یدافعون عن 

احتدم الصراع بین  «و ،وعلى رأسهم شاعر الرسول حسان بن ثابتالشعراء المشركین، 

شعراء الفریقین، وهّب شعراء صدر اإلسالم یذودون عن حیاض اإلسالم وتعالیمه، مناقشین 

أفكار المشركین، مسفهین آراءهم، مظهرین فساد النظام القبلي السائد في المجتمع الجاهلي، 

                              

 .4، ص 1966، )4(أحمد الشایب، تاریخ الشعر السیاسي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط 1
 .360، ص 1981، )4(، دار المالیین، بیروت، لبنان، ط)1(عمر فروخ، تاریخ األدب العربي، الجزء  2
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وكان حسان بن ثابت أول الشعراء المسلمین الذین ابتكروا . لشعر السیاسيوبذلك بذرت بذرة ا

  .1  »الشعر السیاسي في ظل اإلسالم

حول من یخلف وفاة الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم بعد  وقد ظهر الخالف        

، فعّبر الشعراء عن آرائهم حول من بین المهاجرین واألنصار الرسول صلى اهللا علیه وسلم

فكان كل شاعر یؤید من یراه األجدر  ،هو أحق بالخالفة، من خالل أشعارهم السیاسیة

  : 3الشاعر النعمان بن عجالن الذي یقولذلك ومثال ، 2بالخالفة

  ِريــــــــــُش َوَال َنبْ ِریــــــَواًبا َكَأنَّا َال نَ ـــــــــــــــــصَ   مُ ــــــــــــــــــــــــــــــَوَكاَن َخَطاَء َما َأَتْیَنا َو َأْنتُ 

  َالٌل َأَبا َبْكرِ ـــــــــــــــــــــــــُق اْبَن ُعْثَماٍن حَ ــَعِتی  ْعٍد َوُنْصُبُكمْ ـــــــــَوُقْلُتْم َحَراٌم ُنْصُب سَ 

  ــــــرِ ـــَلَق ِلْألَْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن َأخْ ـــَوإِنَّ َعَلیَّا كَ   ُر َقاِئمٍ ـــــــــــــــــــــــــــَوَأْهُل َأُبو َبْكٍر َلَها َخیْ 

  ْدِريــــــــَها ِمْن َحْیُث َنْدِري َوَال نَ ـــــــَألَْهٌل لَ   َواَنا ِفي َعِليٍّ َوإِنَّـــــــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــَوَكاَنا هَ 

  َن الَوْقرِ ـــــَن مِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُح آَذاًنا ثَُقلْ ــــــــَوَیْفتَ   َمىْمِد اللَِّه َیْشِفي ِمَن العَ ــــــَوَهَذا ِبحَ 

ْبرِ ْیَر َأجْ ـــــــــــــَوَلِكنَّ َهَذا الخَ   ْوَال اتَِّقاُء اللَِّه َلْم َتْذَهُبوا ِبَهاــــــــــــــــــــــــــَفلَ    َمــــــــــــــــــــــــُع للصَّ

َضا َوَلُربََّما ْدرِ   َوَلْم َنـــــــــــــــــــــــْرَض ِإالَّ ِبالرِّ   َضَرْبَنا ِبَأْیــــــــِدیَنا ِإَلى َأْســـــــــــــــــــــــَفِل الصَّ

األحق  هنجد من خالل هذه األبیات تعبیر األنصار عن تأییدهم ألبي بكر الصدیق بأن      

  .4، والذي بایعه المسلمون بعد حادثة سقیفة بني ساعدة الخالفةب

لم تتبلور األفكار السیاسیة بالمعنى الدقیق إال بعد مقتل عثمان،   «وبصفة عامة         

وبدء االضطرابات والفتن داخل المجتمع اإلسالمي الموحد، وتوزع الناس إلى شیع وأحزاب 

، و وسائله في الدعایة آلرائه وفهمه، ومع ذلك متنافسة، لكل منها فهمه الخاص لنظام الحكم

                              

 91شعر، صسامي مكي العاني، اإلسالم وال 1
 .92، 91المرجع نفسه،  ص ص  2
، االستیعاب في معرفة األصحاب، علي محمد البجاوي، الجزء 3 ، )1(،دار الجیل، بیروت، ط)3(أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الَبرِّ

 .521، ص1992
 .92سامي مكي العاني، اإلسالم والشعر، ص 4
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، واتسعت دائرة 1  »فقد ظلت العقیدة الدینیة محور االختالف والخصومة بین تلك الفئات

وفي عهد علي  ،بین المسلمین بعد مقتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه اإلختالف أكثر

ظهرت األموي، فلعصر ، واشتدت أكثر في بدایة ارضي اهللا عنه انتشرت الفرقة بینهم

  .2األشعار السیاسیة التي مّثلت مختلف اإلتجاهات والنظریات

  :األمويالعصر -ب   

للحزب األموي من فریقین؛ أحدهما كان مؤیدا  انقسم األمویون في هذا العصر إلى        

؛ أي بین مناصر لـ معاویة بن أبي سفیان، ، ویقف اآلخر إلى صف الحزب العلويجهة

، وصار لكل حزب شعراء یدافعون 3لي بن أبي طالب، ثم كثرت األحزابمؤید لـ عآخر و 

وتتضح معالم هذا الصراع الحزبي بعد تولي  ویثبت لكل حزب رأیه وأحقیته في الحكم،عنه، 

الحكم معاویة بن أبي سفیان، فانقسم الناس إلى فریقین؛ منهم من أید الحزب األموي المؤید 

مناصر للحزب العلوي المخالف للحكم، باإلضافة إلى ظهور آخر لحكم األمویین، وفریق 

ویمكن التفصیل في هذه األحزاب واألشعار السیاسیة الخوارج والزبیریین، : أحزاب أخرى مثل

  :لمناصرتها كاآلتيالتي نظمها الشعراء 

  :الحزب األموي  -1

معاویة، وصوال إلى عبد تولى الخالفة معاویة بن سفیان بدایة، ثم انتقلت إلى یزید بن        

وقد نظم الشعراء المناصرون لهذا  خر الخلفاء هو مروان بن محمد،وكان آ ،الملك بن مروان

و وصفوهم بأنهم ؛ الخلفاء األمویین الكثیر من األشعار التي مدحوا من خاللها الحزب

  :4ومثال ذلك مدح جریر للخلیفة عبد الملك بن مروان األجدر بالخالفة،

                              

 .93المرجع نفسه، ص  1
 .لصفحة نفسهاالمرجع نفسه، ا 2
 . 7،8ص ص  دت، ،، دط بیروت، لبنانالقلم ،  أحمد الحوفي، أدب السیاسة في العصر األموي، دار 3
  .255مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص: جریر بن عطیة، الدیوان، تحقیق 4
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  ِلیَفَة واْمِتَداِحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزَیاَرِتي الخَ   ًقاــــــَليَّ حَ ــــــــــــــــــــــــــــــَقْد َرَاْیُت عَ َوإِنِّي 

  ُبُطوَن َراحِ َدى الَعاَلِمیَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأنْ   َب الَمَطاَیاـــــــــــــــَأَلْسُتْم َخْیَر َمْن َركِ 

  یَت ِبُمْسَتَباحِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَما َشْیٌئ َحم  َت ِحَمى ُتَهاَمَة َبْعَد َنْجدٍ ـــــــــــــــــــــَأُبحْ 

  َماحِ اًحا َهْل ُشِفیَت ِمَن الجِ ـــــــــــــــــِجمَ   ِحِدیَن َأَبا ُخَبْیٍب ــــــــــــــــــــــَدَعْوَت الُملْ 

تعد واجًبا علیه؛ ألنه ، ومدحه ُیَصرِّح جریر بأن زیارة الخلیفة عبد الملك بن مروان         

ه من ویملك من القوة والقدرة ما یمكنّ  فهو أكرم الناس،أهل لتلك الصفات التي مدحه بها، 

 منه،كانتصاره على معارضه عبد اهللا بن الزبیر، وانتزاعه الخالفة اإلنتصار على عدوه،  

 .فال أحد یستطیع استباحة حماه

فنسبوا إلیهم أحقیتهم  لترغیب الناس في بقائهم في الحكم، األمویینالشعراء  مدحوقد       

، مؤیدا وأن اهللا اصطفاهم خلفاءه له، ومن ذلك مدح الفرزدق لـ بني مروانفي الحكم، 

  : 1الزبیر  قائال، هاجیا ابن أحقیتهم للحكم وراثة بعد عثمان رضي اهللا عنه

هَ    وِب ــــُب اِهللا لُمعیَُّر َمْغلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَصاحِ   َفَتهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َخِلیـــــــفاَألْرُض ِللِه َوالَّ

  ْخِریِب ـــــذَّاُب َمكََّة ِمْن َمْكٍر وتَ ــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   اَن َقاَم ِبهِ ــــــــــــــــــــَبْعَد الَفَساِد الَِّذي َقْد كَ 

  َراِقیبِ ـــــَها ُصُدوٌر َوَفاُزوا ِبالعَ ــْــــــــــــــــــــــــــــــِمن  َالَفَة ِفي َغْدِر َفَأْخَطَأُهمْ ـــــــــــــَراُموا الخِ 

  ْحُروِب ـــــُتوٍل َو مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَأْتَراَفُهْم َبْیَن َمقْ   ْمَیاَء َقْد َتَرَكتْ ـــــــــــــــَوالنَّاُس ِفي ِفْتَنٍة عَ 

  ْكُروِب ـــُع َدْعَوى ُكلَّ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــَواُهللا َیْسمَ   َمُن َخْیَرُهمْ ـــــــــــــــــــــَدَعْوا ِلَیْسَتْخِلَف الرَّحْ 

  ُغوِب ـــــــــــَبْعَد اْخِتَالٍف َوَصدٍع َغیر َمسْ   َح اُهللا َولَّى اَألْمُر َخْیَرُهْم ـــــــــــــــــــــــَفَأصبَ 

  وِب ـــــــــــــــــــــــِسْرَیاَل ُمْلٍك َعَلْیِهْم َغْیَر َمْسلُ   اُنوا اَألْوِلَیاَء َلهُ ـــــــــــــــــــــُتَراَث ُعْثَماَن كَ 

زعیم حزب الزبیریین، لقد أعلى الفرزدق شأن األمویین وأحقیتهم بالملك، هاجیا الزبیر      

  .الذي كان معادیا لحكم األمویین

  :الحزب العلوي-2

                                                                                           

الزبیر بن العوام رضي اهللا عنه، ویقصد الشاعر أن عبد اهللا بن الزبیر خرج عن طاعة عبد هو عبد اهللا بن : أكرم، أبو خبیب: أندى: شرح المفردات

 .ما یحمیه الملك ال یمكن االعتداء علیه : العناد، الحمى: الملك ؛ فهو معارض، الجماح
 .146أحمد محمد الحوفي، أدب السیاسة في العصر األموي، ص  1
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یرى أصحاب هذا الحزب أن األمویین قد أخذوا منهم الخالفة عنوة، وأنهم األولى بها،       

هذا الحزب، یدافع عنه، وعن حقه في  وكان الشاعر الكمیت بن یزید األسدي هو لسان حال

  : 1الخالفة، ویذم األمویین، إذ یقول في هاشمیاته

  ُهْم َأْرَضى ِمَراًرا َوَأْغَضبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــِبِهْم َولَ   ٍم َرْهُط النَِّبيِّ َفِإنَِّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبِني َهاشِ 

  ٍف ِعْطَفاُه َأْهٌل َوَمْرَحبُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَلى َكنَ   اَحْي َمَوَدةٍ ــــــــــــــــــــــِمنِّي َجنَ  َخَفْضُت َلُهمْ 

  ًن َعَلى َأنِّي ُأَذمُّ َوُأْقَصبُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمجَ   ؤَُالِء َوَهؤَُال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُكْنُت َلُهْم ِمْن هَ 

  نَّبُ ي ُألوَذى ِفیُهْم َو ُأؤَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإِنِّ   َداَوِة َأْهَلَهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْرِمي ِبالعَ 

  ْجُدبُ ــــــــي َفیَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدینِ َـ ِبَعْوَراَء َیْجت  ْوُل اْمِرٍئ ِذي َعَداَوةٍ ـــــــــــــــــي قَ َفَما َساَءنِ 

  ْدًال َأْیَن َال َأْیَن َتْذَهبُ ـــــــــــــــــَیَرى الَجْوَر عَ   ْوَنةٍ ــــــــــــــــــــــــَفُقْل ِللَِّذي ِفي ِظلِّ َعْمَیاَء جَ 

  اًرا َعَليَّ َوَتْحَسبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَرى ُحبَُّهْم عَ   اٍب َأْم ِبَأیَِّة ُسنَّةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَأيِّ ِكتَ 

  ٍض َلُهْم َالَجْیر َبْل ُهَو َأْشَجبُ ـــــــــــــــــــــَوُبغْ   ي  ِبِه ِمْن َعَداَوٍة ـــــــــــــــــــــــــــَأ َأْسَلُم َما َتْأتِ 

  مَّ النَّاِكِثیَن الَعَصْبَصبُ ـــــــــــــــِإَذا الَیْوَم ضَ   اِدمٍ ــــــــــــــــــــــــــــــَستُْقَرُع ِمْنَها ِسنُّ َخْزَیاَن نَ 

  َعَب الَحقِّ َمْشَعبُ ــــــــــــــــــــــــَوَما ِلي ِإالَّ َمشْ   َما ِلي إالَّ آَل َأْحَمَد ِشیَعةٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 

  ْرَجبُ َدُهْم َال َمْن ُأِجلُّ َو أُ ـــــــــــــــــــــَوَمْن َبعْ   َعةً ـــــــــــَوَمْن َغْیَرُهْم َأْرَضى ِلَنْفِسي ِشی

  َالِئُق ِممَّا َأْحَدُثوا ُهنَّ َأْرَیبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَ   ُب ِرَجاًال ِمْنُهْم َوُتِریُبِنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُأِری

  َواِزُع ِمْن َقْلِبي ِظَماٌء َوَأْلَببُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ   النَِّبيِّ َتَطلََّعتْ  ُكْم َذِوي آلــــــــــــــــــــــــــــِإَلیْ 

ویقف ضد من یسيء إلیهم، ویدافعهم عنهم بلسانه،  یمدح الكمیت بن زید بني هاشم،       

رغم لوم الكثیرین على ذلك، لكنه ال یهتم بذلك؛ ألنه ال كتاب اهللا وال سنة رسوله تعتبر آل 

  .على العكس، فلیس بعد آل البیت أحد یعّظمه أو یهابه ا،محمد عار 

  :2بأولویة آل البیت بالخالفة من األمویین؛ إذ یقول الكمیت بن زید ویصرح     

َنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَقالُ  ْثُته  وا َوِرْثَنا أَباَنا َوُأمِّ   ْم َذاَك ُأمٌّ َوَال َأبُ ــــــــَــــ ـــــــــــــــــــــــــــَوَما َورَّ

                              

داود سلوم و نوري حمودي القیسي، عالم الكتب، : تفسیر أبو الریاش أحمد بن ابراهیم القیسي، تحقیقشرح هاشمیات الكمیت ابن زید األسدي،  1

 .51- 46، ص ص 1986،  )2(بیروت، لبنان، ط
 .59السابق، ص  المصدر 2
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  یَن َأْوَجبُ ــــــــــــــــــــــــِسَفاًها َوَحقُّ الَهاِشِمی  َیَرْوَن َلُهْم َحًقا َعَلى النَّاِس َواِجًبا

  :حزب الزبیریین-3

كان زعیم هذا الحزب هو عبد اهللا بن الزبیر، ومن الشعراء الذین دافعوا عنه وعن       

  :1، والذي مدح مصعب بن الزبیر قائالعبید اهللا بن قیس الرقیاتحزبه 

  َتَجلَّْت َعْن َوْجــــــــــــــــــِهِه الظَّـــــــــْلَماءُ   ِإنَِّما ُمْصـــــــــــَعُب ِشــــَهاٌب ِمــَن اهللاِ 

  َجُبُروٌت َوَال ِبِه َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْبِرَیاءُ   ُمْلُكُه ُمْلـــــــــــــُك ُقوٍَّة َلْیَس ِفیــــــــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــــــــُه اِإلِتَقاءِ   َیَتِقي اُهللا ِفي اُألُمــــــــــــوِر َوقَـــــــــــــــــْد    َأْفَلَح َمْن َكاَن َهمُّ

یضیئ ظالم یمدح عبید بن قیس الرقیات مصعب بن الزبیر؛ فیصفه بالشهاب الذي       

عن مصعب بن الزبیر صفات الجبروت والكبریاء، وأن ملكه كان مصدره  نفىكما أنه  اللیل،

فقد كان أیضا تقًیا في كل أموره الحیاتیة، ومن اتصف بهذه الخصال الحمیدة ، فهو العدل، 

  .ت حال مصعب بن الزبیرمفلح في حیاته، وتلك كان

  

  

  :حزب الخوارج- 4 

الخوارج الذین خرجوا عن اإلمام علي بن أبي طالب، وصاروا ضده هو نقصد ب        

إخالصهم  «ارج بأنهم كانوا متمسكین بالدین؛ إذ كان معاویة بن أبي سفیان، ولقد تمیز الخو و 

وفهم ویسّلونها على لدینهم عظیما، غیر أنهم ضلوا عن المحجة، إذ مضوا یشرعون سی

المسلمین، كأن اإلسالم ال یحیا إال في معسكراتهم، وبذلك مّزقوا الجماعة اإلسالمیة، إذ ظلوا 

وقد تمّیز ، 2  »ثائرین، وظلت عقیدتهم كأنها مبدأ ثوري یدعوهم دائما إلى الحرب والقتال

                              

 . 17،18، ص ص 1995، )1(عزیزة فوال بابتي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط: عبید اهللا بن قیس الرقیات، الدیوان، تحقیق  1
 302شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر اإلسالمي، ص  2
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كما  دفاعا عن الدین،شعر الخوارج بمضامینه الدینیة، والموت في سبیل الجهاد والشهادة، 

، ومن بین شعراء 1اتسم شعرهم أیضا بالحماسة و الدعوة إلى الجهاد والثورة، والزهد في الدنیا

ابتغاء نیل ثواب  ،بالموت الشدیدة رغبتهالذي یعّبر عن " قطري بن الفجاءة "حزب الخوارج 

  :2؛ إذ یقولاآلخرة، والفوز برضوان اهللا

  اِمَیاَــ َعاَراِتَها َتْدُعو ِإَلى ِحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ   ْم ُتَعاِریِني الُسُیوُف َوَال َأَرىـــــــــــــــــــــــِإَلى كَ 

  اِقًیاــى َحاٍل ِلَمْن َلْیَس بَ َقاًء َعلَ ـــــــــــــــــــــــــبَ   اِرُع َعْن َداِر الُخُلوِد َوَال َأرىــــــــــــــــــــــــــــــــــُأقَ 

  ى َأْن َیْدُنو ِلُطوِل قَراِعَیاَمْوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ   رََّب الَمْوَت الِقَراُع َلَقْد َأَنىــــــــــــــــــــــــــَوَلْو قَ 

  

  :حزب الشیعة -5 

ظهرت الشیعة كحزب طالب بحق علي بن أبي طالب في الخالفة التي سلبها األمویین       

التشیع ینمو في الكوفة منذ اتخذها على حاضرة لخالفته، وقد مضى كثیر  «و صارعنوة، 

من أهلها بعد وفاته یؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل الخالفة الحقیقیون وأصحابها الشرعیون، 

، وكان حزب الشیعة یحقد على 3 »ها منهم، وینبغي أن ترد علیهموأن األمویین اغتصبو 

، ومن ذلك ما نظمه الكمیت من أبیات األمویین، ویدعو الناس عامة أن یثوروا ضدهم

  :4على األمویینو على الثورة ضد شعریة یحث فیها أهل مرْ 

  اَن ِمْن َنْأٍي َوُبْعدِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى َما كَ    اَعَة َأْهِل َمْروــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَال َأْبِلْغ َجمَ 

  ْأُمُر ِفي الِذي َرِكُبوا ِبِجدِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَویَ   َالًماــــــــــــٍح ُیْهَدى سَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرَساَلَة َناصِ 

  ٌد ِبَعْهدِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْغُرْرُكْم َأسَ ـــــــــــــــــــــــــــَوَال یَ   فٍ ـــــــــــــِهُنوا َوَال َتْرَضْوا ِبَخسْ ـــــــــــــــــــــــــــــتَ َفَال 

  َالَلِة َوالتََّعدِّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى َأْهِل الضَّ   وًداـــــــــــاِت سُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوا الرَّایَ ــــــــُــــ َوإِالَّ َفاْرَفع

                              

 .88، 87،دت،  ص ص )8(شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر األموي، دار المعارف، القاهرة، ط  1
 .303شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، العصر اإلسالمي،  ص  2
 .316المرجع نفسه، ص   3
 .317شوقي ضیف، تاریخ الشعر العربي، العصر اإلسالمي،  ص 4
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الثورة یصف الشاعر الكمیت األمویین بأنهم أهل الضاللة، والبد من رفع رایات         

والحرب علیهم، وفي ذلك تحریض الناس علیهم، مما یفصح عن كره حزب الشعة ومناصریه 

  .لألمویین

  :العصر العباسي -ج

بعد انتهاء الحكم األموي وحلول العصر العباسي، توسع نطاق الشعر السیاسي ،         

، وظهرت األحزابوتوارت بعض وصار الشعراء یمدحون الوزراء، والحكام والوالة والقضاة، 

ساهمت في ازدهار الشعر السیاسي  فقد ضعفت أغلب األحزاب السیاسیة التي  أحزاب جدیدة،

أما حزب الزبیریین  «؛ 1خالل العصر األموي، مما جعل الشعر السیاسي یضعف هو أیضا

للهجرة، ولم تقم له بعد ذلك قائمة، وأما حزب الخوارج فإن  72فكان قد سقط نهائیا منذ سنة

عاركه مع األمویین كانت قد طحنته طحنا ولم تبق منه إال بقایا ضعیفة، كانت كلما م

قائد عباسي قضاء مبرما، وبذلك سقط هذا الحزب هو  تجمعت وأوقدت ثورة قضى علیها

أما . بل أیضا من حیث الشعر والشعراء اآلخر ال من حیث جهاد الدولة وحربها فحسب،

لنفوس، وظلت ثوراتهم تتوالى من حین إلى حین وظل حزب الشیعة فقد ظل في كثیر من ا

كثیر من أئمتهم وأعالمهم ُیقتلون ویسجنون إذ كانوا یزعمون أنهم أولیاء الخالفة األقربون 

ومن بین األحزاب ، 2  »وأن العباسیین اغتصبوها منهم اغتصاباوأصحابها الشرعیون، 

  :السیاسیة التي ظهرت في العصر العباسي

  :العباسيالحزب -أ

                              

 .291شوقي ضیف، تاریخ الشعر العربي، العصر العباسي األول، ص 1
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها 2
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یهام الناس أن أبا إ، ولقد حاول الشعراء العباسیون هذا الحزب ضد الحزب العلويكان     

جعفر المنصور هو المهدي المنتظر، و وصفوه بذلك؛ ویقول الشاعر أبو دالمة مخاطبا أبا 

  :1مسلم الخرساني

  ْدِر آَباُؤَك الُكْردُ َأَال ِإنَّ َأْهَل الغَ   َأِفي َدْوَلِة الَمْهِديِّ َحاَوْلَت َغْدَرةً 

 كما أن أبا جعفر المنصور لم یكن حاكما سیاسیا فقط، بل كان إمام المسلمین جمیعا       

   :2 ویؤكد الشعراء أن وراثة الخالفة  من حق العباسیین، وفي ذلك یقول أبو دالمة ،أیًضا

  َقْد َدَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َهْدُم َداِرِه َوَدَماُرهْ   َشْیخٍ  َیا اْبـــــــــــــــــــــــــَن َعمِّ النَِّبيِّ َدْعَوةَ 

َث النَِّبيَّ الِذي   َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ِبَكَفْیِه َماُلُه وُعَقاُرهْ   َیا اْبــــــــــــــــــــــــَن َمْن ُورِّ

وتأكید حق العباسیین في الخالفة؛ سعى الشعراء من خالل مدحهم للخلفاء إثبات ولقد        

، فأثنوا علیهم، 3ألن جدهم العباس عم الرسول صلى اهللا علیه وسلم هو أولى بمیراثه للخالفة

  .ووصفوهم باإلئمة، وأنهم أتقیاء، ویتبعون طریق الحق

  :الحزب العلوي-ب

فالعلویون  القوة التي كان یمتاز بها الحزب العباسي؛لم یكن هذا الحزب في منزلة       

ولذلك لم  وحصول العباسیین على الحكم،كانوا أقل منزلة من العباسیین منذ انفصالهم عنهم، 

یكن الشعر السیاسي الخاص بالحزب العلوي قویا، وكان أغلبه ردود على الحزب العباسي 

  : 4ومثال ذلك حین قال مروان بن أبي حفصة ،وأنصاره

  ِلَبِني الَبَناِت ِوراَثُة اَألْعَمامِ   َأنَّى َیُكوُن َوَلْیَس َذاَك ِبَكاِئنٍ 

  :رد جعفر بن عفان شاعر العلویین قائالف   

                              

 .379محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص 1
 .379،380المرجع نفسه، ص ص 2
 .384صالمرجع نفسه،  3
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  اَألْعَمامِ ي الَبَناِت ِوَراَثُة ــــــــــــــــــــــــــــِلَبنِ   اِئٌن ـــــــــَم َال َیُكوُن َوإِنَّ َذاَك َلكَ ـــــِلـــــــــ

  مُّ َمْتُروٌك ِبَغْیِر ِسَهامٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالعَ   ــــــٌف َكاِمٌل ِمْن َماِلهِ ــــــِلْلِبْنِت ِنْصـــ

مَصامِ   َما ِللــــَطِلیق َوللتَُّراِث َوإِنَّــــــــــــــــــــــــــَما   َصلَّى الَطِلیُق َمَخاَفَة الصِّ

الشعر السیاسي الخاص بالحزب العلوي على الجانب الدیني للدفاع عن  یقتصرولم      

باإلضافة إلى استعانته بأغراض ؛ بل امتاز أیضا بجانب التصویر الجمال المؤثر، العلویین

  .1المدح والهجاء والرثاء، للتأثیر بقلوب الناس، واستمالة عطفهم

  :الحزب األموي-ج

ضعف الحزب األموي في العصر العباسي؛ بسبب تعقب العباسیین لكل أموي بالقتل،       

عداء العلویین لهم، وتربصهم بهم، لذلك تخلى الشعراء عن والئهم للحزب باإلضافة إلى 

باعتباره الحزب الحاكم، ومن بین هؤالء  وصاروا من أنصار الحزب العباسياألموي، 

، ورغم ذلك أبقى قلة من الشعراء على أبو العطاء السنديمروان بن أبي حفصة، و : الشعراء

، والذي بقي وفیا لألمویین؛ نتیجة تاثره بعطاء األمویین له العباس األعمى أبي: ، مثلوالئهم 

  : 2إذ مدح بني أمیة قائال

  ا ِإْن ِإَخال بالَخْیِف ُأْنِسيــــــــــــــــــــــــــــَومَ  كِ   ِري َأَفاَح َراِئَحة الِمْس ـــــــــــــــــــَلْیَت ِشعْ 

  َهاِلیُل ِمْن َبِني َعْبِد َشْمسِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالبَ   ْت َبُنو ُأَمّیة َعْنُه ــــــــــــــــــــــــــــــــــِحیَن َغابَ 

  َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلْیَها َوَقاَلٌة َغْیُر ُخْرسِ ٌن   اَعَلى الَمــــــــــــــــــــــــــــــــَناِبْر ُفْرسَ ُخَطَباٌء 

  وا َأَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُبوا َوَلْم َیُقوُلوا ِبلْبسِ   َال ُیَعاُبوَن َقاِئِلـــــــــــــــــــــــــــــــیَن َوإِْن َقالُ 

  َوُوُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍه ِمْثَل الدََّناِنیِر ُمْلسِ   ِبُحُلوٍم ِإَذا الُحــــــــــــــــــــــــــــُلوم اْسَتَخفَّْت 

 :حزب الموالي -د

                              

 .389محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص  1
 .392-390ص المرجع نفسه، ص 2
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جمع هذا الحزب أجناسا عدیدة ومختلفة، كان الرابط بینها خضوعها للحكم العربي منذ       

الفرس : على دولتيْ استحواذهم وألن العرب كانوا في مرتبة قوة نتیجة  ،1يالقرن األول الهجر 

وكانوا یحتقرون ، روم والفرسفسیطر علیهم الشعور بالعظمة واإلستعالء اتجاه الوبیزنطا، 

قاسیا على الموالي؛ إذ كان  في العصر األموي، وكان الحجاج  في العصر العباسيالموالي 

ویمنعهم عن مجاالت عملهم، یثقل كاهلهم بالضرائب، ویلزم من أسلم منهم بالجزیة، 

ساهم في مساعدة العباسیین لإلستیالء  الذي لذلك انضم الموالي إلى هذا الحزب، 2ویذلهم

سیین، لكن الموالي سرعان ما اختلفوا مع العباعلى الحكم، والقضاء على حكم األمویین، 

، له مناصبه ونفوذه، ثم صار الموالي حزبا مستقال نتیجة عدم تحقیق العباسیین ألهدافهم،

ورغبة في استرجاع الموالي لمجد الفرس، حاولوا استرجاع ما وكبر شأنه في الدولة العباسیة، 

 انضموا لتیار الشعوبیة،قصد تحقیق هدفهم اغتصبه العرب منهم، ومحاولة القضاء علیهم، و 

وأنهم  أفضل من العرب، -وخاصة الفرس -  ذي یرى عظمة ومجد كل األجناس البشریةال

بأصولهم، وعزون إلى شعرائهم بالفخر یوكان الموالي ، 3أحق بالحكم، ولیس العرب

ومن فخر الشعراء باألصل الفارسي قول إسماعیل بن  لیشجعونهم لطلب استرجاع دولتهم،

  :4یسار

  

  اِب ـــــــــــــــــصَ ـَماِجِد ُمْحَتَدى َكِریَم النِّ   ُربَّ َخاٍل ُمتـــــــــــــــــــَوٍَّج ِلي َوَعــــــــــــــمِّ 

  ابِ ــــــــــــــــــْرِس ُمَضاَهاَة ِرْفَعِة اَألْنسَ   ِإنََّما ُسِميَّ الَفَواِرُس ِبالفُــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َوابِ   اُم َعَلْیَنا ـــــــــــــــــــــــِكي الَفْخَرَیا ُأمَ فاْترُ    واْتُرِكي الَجْوَر َواْنِطِقي ِبالصَّ

  َكْیَف ُكَنا ِفي َساِلِف اَألْحــــــــــــــَقابِ   ا َوَعْنُكْم ـــــــواْسَأِلي ِإْن َجِهْلِت َعنَ 

                              

 .395المرجع السابق، ص 1
 .297، 296المرجع نفسه، ص ص  2
 .403 - 400المرجع نفسه، ص ص  3
 .404المرجع نفسه، ص  4
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  ـــــــــــــــــــــاِتُكْم ِفي التَُّرابِ ــــــــــــــــــــــــــاًها َبنَ   ــــــَسفَ وَن ـــــــــــــِإْذ ُنَربِّي َبَناِتَنا َوَتُدسُّ 

قد و  كما نجد الموالي صاروا یحرصون على اإلنتساب إلى كسرى، ولیس إلى العرب،     

  .1بالغ أبو نواس وبشار بن برد  في تحقیر شأن العرب

  :المغرب واألندلسالشعر السیاسي  في -ثانیا

ض كثیرة، كالمدح والرثاء وظف الشعر السیاسي في المغرب العربي ضمن أغرا       

تعرض مدنها للسقوط، وطلب األندلسیین ، لكنه شهد انتشارا أكثر في األندلس، نتیجة والغربة

األحداث السیاسیة  واوسجل واقد أّرخالشعراء  وبالتالي نجد  النجدة والمساعدة من المغاربة،

؛ حیث تعرضت المرابطین والموحدین: ، وخاصة إّبان عصرياألندلسیون التي شهدها 

مصورین فواكب الشعراء تلك األحداث السیاسیة، األندلس حینها إلى سقوط ممالك ومدن، 

  .2ذلك الصراع الذي عاشته دولة األندلس مع األعداء

ومثال ذلك ، تخاذل الملوك وتقاعسهم عن الجهادوقد عّبر الشعراء عن استیائهم من       

  :3قول الشاعر السمیسر هاجیا هؤالء الملوك

  َدْثُتمُ ـــــــــَماَذا الَِّذي َأحْ   َناِد الُمُلوَك َوقُــــــْل َلُهمْ 

  َعْدُتمُ ـــــــــَأْسِر الِعَدا َوقَ   َأْسَلْمُتْم اِإلْســـــــــَالَم ِفي

  اَرى ُقْمُتمُ ـــــــِإْذ ِبالنَّصَ   َعَلْیُكـــــــــــمْ َوَجَب الِقَیاَم 

  ا النَِّبيِّ َشَقْقُتمُ ــــَفَعصَ   َال َتْنِكُروا َشقَّ الَعَصا

     

                              

 .410- 404اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص صمحمد مصطفى هدارة،  1
 .78، ص2007، )1(فوزي عیسى، الشعر األندلسي في عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة، ط 2
، منشورات دار الكتب العلمیة، )1(الجزءسالم مصطفى البدري، : أبو الحسن على بن بسام الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق 3

 .553، ص 1998، )1(بیروت، ط
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ققون النصر في دفاعهم عن والوالة حین یح وقد كان الشعراء یمدحون الملوك       

فحین نفض ألفونس ملك قشتالة عهده الذي كان بینه وبین الموحدین، وصار یهجم  األندلس؛

بالقرب من قلعة  )ه595-580(على دولتهم في األندلس، فكان في لقائه المنصور یعقوب 

یعقوب بفوز عظیم، مما جعل ألفونس ومن تبقى من المنصور وكان النصر حلیف رباح، 

فتغنى الشعراء بهذا النصر؛ ومن أروع ماقیل  ،1لكهمإلى طلیطلة والرعب یتم جنوده یفرون

  :2في ذلك قصیدة الشاعر علي بن حزمون المرسي

  ِح ِبَأْنَدُلسِ ــــــــــــــــــــــَنَفَحاُت الَفتْ   سِ ـــْتَك ُمَعطََّرَة النَّفْ ــــــــــــــــــــــــــــَحیَّ 

  ي ُعُرسِ ــــــــــــــــِإنَّ اِإلْسَالَم َلفِ   ُهمْ ــوَمْأَتمَ َذِر الُكَفاَر ــــــــــــــــــــــــــفَ 

  َطهَّْرَت اَألْرَض ِمَن الدََّنسِ   اُم الَحقِّ َوَناِصَرهُ ــــــــــــــــــــــــــإمَ  أَ 

  دَّْیُجوَر َسَنا َقَبسِ َدَع الـــــــصَ   َماـــــَوَصَدْعَت ِرَداَء الُكْفِر كَ 

  

  :شعر السجون-ثالثا

، وفكرة ، بل هو قدیم قدم العصور األدبیةمحددال ُیحدد ظهور شعر السجون بعصر        

، فقد یتعرض ، فهي متعلقة یظروف الحیاة اإلجتماعیة والسیاسیةإنشاء السجون في حد ذاتها

العصر الجاهلي إلى وقتنا  لذا فهذا الشعر یمتد من ر ألسباب كثیرة،أو األسللسجن الشعراء 

في بینما  إالَّ في الحواضر، لم تكن هناك سجون مثال ي العصر الجاهليففالحاضر؛ 

في خیمة زوجة األهثم، وقد " عبد یغوث"م، كأسر الشاعریَ یسجن األسرى في الخِ ف البوادي

  :3عّبر عن ذلك الشاعر في قوله

  َیماِنَیاَكَأْن َلْم َتَر َقْبِلي َأِسیًرا   َوَتْضَحُك ِمنِّي َشْیَخٌة َعْبَشِمَیةٌ  

    

                              

 .183،184شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات األندلس، دار المعارف، ص ص 1
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 والذي؛ شعر السجون ذلك الشعر الذي نظمه الشعراء أثناء فترة سجنهم أو أسرهمیعد       

نسج حیث  ؛1  »كان یجري على ألسنة الّسجناء حامال غربتهم معبرا عن ظروف حیاتهم « 

الشعراء من تجاربهم الذاتیة مضامین قصائدهم التي تعبر عن مشاعر األسى والحزن واأللم 

الذي تولى  اديالشاعر عدي بن زید العب ح عن ذلكفصویٕاذاللهم، ، و جة سلبهم حریتهمنت

لكن كثرة الوشایات جعلت الملك مناصب ممیزة في بالط األكاسرة والمنادرة في الحیرة، 

خالصه له، ومبرئا نفسه ؤكدا إم وكان یخاطب الملك النعمان وهو في سجنه،، 2یعتقله ویقتله

  :3 قائالمن وشایات األعداء 

  َوَقْد َتْهَوى النَِّصیَحُة ِبالَمِغیِب   اَن َعنِّيـــــــــــــــــــــَأَال مْن  ُمْبِلَغ النُّْعمَ 

  ًال َوالَبَیاُن َلَدى الَطِبیِب ـــــــــــَوغِ   ًة َوَقْیًداـــــــــــــــــــــــــــــــَأَحِظي َكاَن ُمْشِكلَ 

  َأْم ِبَمْسجوٍن َحِریِب ــــــــــــَوَلْم َتسْ   ْد َطاَل َحْبِسيــــــــــــــــأَـَتاَك ِبَأنَِّني قَ 

  ُل َقْد َهَلْكَن ِمَن النَِّحیِب ـــــَأَرامِ   اِء ِفیهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــُمْقِفُر اَألْحیَ  َوَبْیِتي

الرسول  هناك سجن یعاقب فیهأما في عهد النبّي محمد صلى اهللا علیه وسلم، فلم یكن       

المخالفین له، وٕانما كانت هناك عقوبة تعویق المذنب، ، وقد یحبس المعاقب في البیت أو 

  .4في ساریة المسجد، ویالزم  المحبوس من اّدعى علیه كي ال یفرّ 

فقد  ،الشاعر الحطیئة في عهده، بسبب كثرة هجائهالخلیفة عمر بن الخطاب وقد سجن      

فنظم الحطیئة أبیاتا یستعطف من خاللها الخلیفة  زبرقان بن بدر بعد هجائه له، اشتكاه ال

  :5كي یطلق سراحه، قائال عمر

                              

 .377، ص 1980وهیب طنوسي، الوطن في الشعر العربي، مدیریة الكتب والمطبوعات، حلب، دط،  1
 .89، 88، ص ص 1986، )6(، دار الثقافة، بیروت، ط)02(أبو الفرج األصفهاني،، األغاني، الجزء  2
 .98- 93المصدر نفسه، ص ص 3
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  ْمِر الَحَواِصِل َال َماٌء َوَال َشَجرُ ــــــــحُ   َرخٍ ــــــــــــــــــــــــــــــوُل ِألَْفَراٍخ ِبِذي مَ ــــــــَماَذا تقُ 

  ِفْر َعَلْیَك َسَالُم اِهللا َیا ُعَمرُ ــــــــــــــــفاغْ   َمةٍ ـــــــــــــــــــــــَقْعِر ُمْظلِ َغیَّْبَت َكاِسَبُهْم ِفي 

  ْت ِإَلْیَك َمَقاِلیَد النَُّهى الَبَشرُ ــــــــــــــــــــَأْلقَ    اِحِبهِ ـــــــِمْن َبْعِد صَ  اَألِمیُن الذي ْنتَ أ

  ِهم َكاَنْتِبَها اَألَثرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِكْن ِألَْنُفسِ   َها ِإْذ َقدَُّموَك َلَهاــــــــــــــــــــــــــــَلْم ُیْؤِثُروَك بِ 

ْمِل َمسْ    ِح َیْغَشاُهْم ِبَها الَقَررُ ــــــــــــــــــَبْیَن اَألَباطِ   َكُنُهمْ ـــــفاْمُنْن َعَلى ِصْبَیٍة ِبالرَّ

یٍَّة َیْفَنى ِبَها الَحَجرُ ــــــــــِمْن عَ   َداُؤَك َكْم َبیِني َوَبْیَنُهمُ ــــــــــــــــــــــــــــــِلي فِ َأهْ    َرِض َدوَّ

 والصراعاتوعلة ذلك كثرة الحروب  ،السجونكثرة شعر العصر األموي وقد شهد       

القتل والسجن ، خاصة بعد تعرض بني أمیة لكل مخالف لسیاستهم في الحكم، فكثر السیاسیة

والتعذیب قاسیا، وقد صّور ذلك  ،، ومن الطبیعي أن تكون السجون كثیرة أیضا1والتعذیب

  :2الفرزدق حین كان سجینا في سجن خالد بن عبد اهللا القسري بالعراق قائال

  ِر َقاِعدِ ـــــــْل َأَنا ِإالَّ ِمْثُل آخِ ــــــــــــــــــــــَوهَ   الَحدَّاُد َهْل َأْنَت قاِئمٌ  ُقولُ ـــــــــــــــــــــــــیَ 

  ًدا ِمْن ُقُروِص َمَالِكدِ ـــــــــــــــــَثَالُثوَن َقیْ   َأّني َحُروِري َلُه َفْوَق َكْعِبهِ ـــــــــــــــــــكَ 

األمویین هجاء قاسیا؛ حیث طعنهم في نسبهم ولقد هجا الشاعر یزید بن مفرغ       

، عرضهم، فسجن بعد مطاردته من مكان إلى آخر، وقد سجنه عبید اهللا، وعّذبه عذابا شدیدا

  :3فوصف ذلك قائال

  ْوِل الَمِنیَِّة َأْشَیبُ ــــــــــــــــَكَما الرَّْأُس ِمْن هَ   َأَصاَب َعَذاِبي اللَّْوَن فاللَّْوُن َشاِحبُ 

  اَن الِجْلُد َضرٌب ُمَشذَّبُ ـــــــــــــــــــَزَماًنا َوشَ   ُت ِبِخْنِزیٍر َو ِهٍر وَكْلَبةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــُقِرنْ 

بُ ـالُجْثَماِن ثُمَّ ُتصَ  ِفيعُِّد ــــــــــــــــــــــــــُتصَ   ْهَباُء ِمْن َغْیِر َلذَّةٍ ـــــــــــــــــَوُجرَعُتَها صَ    وِّ

  َربُ ــرًقا َبیَت َمَكَة َمغْ ــــــــــــــــــــــــَوَصلَّْیُت شَ   ُت َما إْن َال َیِحلُّ آلِكلٍ ــــــــــــــــــــَوُأْطِعمْ 

  ــــــعـَذَّبُ ــــــــــــــــَفَملُّوا َوَما َملَّ اَألِسیُر الُمـــــــــ  الطَّفِّ َمْجلُــــوًبا إلى أْرِض َكاُبلٍ  ِمن
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وقد عّبر الشاعر من خالل هذه األبیات عن قسوة العذاب الذي  عانىمنه في سجنه،        

  .التعذیب  ذلكلكنه في المقابل أبدى من خالل البیت األخیر صبره وقوة تحمله لكل 

م األموین؛ إذ كان العباسیون یرون حكما ال یختلف عن حك وقد شهد العصر العباسي       

وصار الخلفاء مختفون عن أنظار الناس، ویحیطون  ا في الحكم والسلطان،هیأن لهم حقا إال

أنفسهم بالحجاب والحراس، ولم یعد العرب یدخلون على الخلیفة كلما أرادوا، كما كان سائدا 

في العصر األموي، بل البد من االستئذان من الحراس والحجاب، وال یدخل أحد منفردا إلى 

الحرس المعروف بالجّالد، والسیف أمامه ال یفارقه، حتى إذا الخلیفة، إنما یرافقه كبیر 

لعصر العباسي كان ، ویمكن أن نستشف من ذلك أن الحكم في اغضب علیه قطع رأسه

، كما أنه یّنصب الوالة، القضاة ، الوزراء كل البعد عن مراعاة أحوال الرعیة استبدادیا، بعید

ن هذه القوة التي وسمت بدایات العصر لك ،1والقواد وغیرهم، ومتى شاء عزلهم جمیعا

العباسي التي تنتهي بمقتل الخلیفة المتوكل، فیتولى الحكم بعده خلفاء ضعاف تركوا األمور 

ت بعض األدیرة القدیمة في ل، لذا فقد بنى العباسیون سجونا جدیدة وكثیرة، وحوّ 2لقادة جندهم

فیها من یعصون الحاكم،مثل دیر  الصحراء واألماكن النائیة إلى سجون ومراكز عسكریة یزج

  .3بن عامر، ودیر القائم وغیرها

ومن الشعراء الذین طالهم ظلم الخلفاء العباسیین، فأدخلوا السجن الشاعر أبو        

فعّبرمن خالل شعره، عن عتابه للخلیفة بسبب ظلمه له  العتاهیة؛ فقد سجنه الخلیفة الرشید،

  :4قائال وسجنه

ْبِر َلِكْن َقْد َصَبْرُت َعَلى َرْغِمي  َواِهللا َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِلي َجَالَدةً َصَبْرُت َوَال    َعَلى الصَّ

  لُمْسَتِجیِر ِمَن الُظْلمِ َفهــــــــــــــــــــــــََذا َمَقـــــــــــــــــــاُم ا  َكَفاَك ِبَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــِق اِهللا َما َقْد َظَلْمَتِني
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طف الشاعر أبو العتاهیة الخلیفة الرشید بقصیدة شعریة، مصرحا بالسوء واأللم عویست    

  :1الذي لحقه في السجن، ومنها قوله

َشَداحِ ــــــــــــــــــــــــــَوْجِه ُنجْ   ِر َأْرِشْدِني إلى ـــــَد األمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــَیا َرِشی   ي َال ُعِدْمَت الرَّ

  ٌن َأَحَداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَماَرَأْت ِمْثُلَك َعیْ   َأَبَدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًءاَال َأَراَك اُهللا سُ 

  ًعا َنْحَوَك َیْدُعوَك َیَداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرافِ   الَخاِئَف َو اْرَحْم َصوَتهُ  نِ ـــــــــــــــــــــــــــــَأعِ 

     

جن الشاعر أبو نواس نتیجة حقد بعض رجال البیت العباسي علیه،ألنه هجاهم، ولقد سُ       

  .2الزنادقةفشهدوا علیه بالزندقة وشرب الخمر، فحبسه األمین في سجن 

قد والقیود التي تكّبله، وسّجانه، و  ویصّور أبو نواس الحال التي آل إلیها في سجنه،      

وّدع حیاة اللهو والترف والعزة التي كان یعیشها، وخضع للسّجان الذي قّید قدمیه، فصار 

  :3مضطرب الحركة

ِتيــــــــْرِكِبي ِمنِّي السَّ ــــــــَعَلى مَ    ْدَواِت َلْهٍو َقْد َفَقْدَن َمَكاِنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوغَ   َالُم وَبزَّ

اِن َما َعَرَفاِنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخُ   ْدَنيَّ الَقریَبْیِن َأْبَصَراــــــــــــــــــــــــــَفَلْو َأنَّ خِ    ُضوِعي للسَّجَّ

  یي ِإَلى الَبوَّاِب ِبالنََّجَشانِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَو َمشْ   َراِني َو الُقُیوَد َتُلفٌِّني ـــــــــــــــــــــــــــَوَلْو َأْبصَ 

كثرت الخالفات السیاسیة والفتن، فقد كان الخلفاء  األندلس، فقدالمغرب و أما في         

ومن الشعراء الذین سجنوا ، 4یقفون بالمرصاد لكل من یعارضهم، بالسجن والتعذیب والقتل

أبو مروان عبد الملك بن إدریس : نتیجة معارضتهم للحكام وتصریحهم بذلك في شعرهم

                              

 .157المصدر السابق، ص  1
، ص 1980، )2(مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى الحلبي وأوالده، القاهرة، ط: محمد بن عبدوس الجهشیاري، الوزراء والكّتاب، تحقیق 2

296. 
 .517، ص1992أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، بیروت، ، دط ، : أبو نواس ، الدیوان، تحقیق  3
 .16، ص1996، )2(بسیم عبد العظیم، عبد القادر ابراهیم،  شعر األسر والسجن في األندلس، جمع وتوثیق ودراسة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 4
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، وقد تم سجنهما من قبل بن هارون الرمادي الكندي أبو عمر یوسف: الحزیري، وكذلك 

، ، وقد سجن أیضا الشاعر والملك المعتمد بن عّباد بعد سقوط إمارته1الحكم المستنصر

عّبر عن حزنه وأساه على حبسه، وسقوط ملكه في ید  ، وقد2وأدخل سجن أغمات الشهیر

  :3قائال یوسف بن تاشفین

  یٌر َأْن َیُطوَل ِبِه الَبَقاءُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأسِ   َوَكْیَف َیْهَوىا ِلي ِبالَبَقاِء ـــــــــــــــــــــــــــــَدعَ 

  وُل َعَلى الَشِقيِّ ِبَها الشََّقاءُ ــــــــــــــــــَیطُ   َس الَمْوُت أرَوُح ِمْن َحَیاةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــَأَلیْ 

  َواَي ِمْن َحْتِفي الِلَقاءُ ـــــــــــــــــــــــــــــَفِإنَّ هَ   َیُك مْن َهَواُه ِلَقاَء حبٍّ  نْ ـــــــــــــــــــــــــــــــَفمَ 

  َواِري َقْد َأَضرَّ ِبَها الَحَفاءُ ــــــــــــــــــــــــــــعَ   َش َأَرى َبَناِتيـــــــــــــــــــــــَأ َأْرَغُب َأْن َأِعی

  

 

  :ثاء المدنر -عاــــــــــــــــــراب

إذ نجد األسود بن ،منذ العصر الجاهلي«  ا قدیما، ظهر غرضا شعری المدن یعد رثاء      

یعفر یرثي دولة آل محرِّق في الحیرة وحضارتهم وما شادوا من قصور الَخَوْرَنق والسَّدیر 

ثابت ونعیم رافه، فزال ذلك كله، وأصبح بالیا  وِسْنداد، حیث كانوا یعیشون في ظل ملك

وحین قضى العباسیون على الدولة األمویة بكاها الشاعر أبو العباس األعمى المكي . مندثرا

وسینیة البحتري في إیوان كسرى حین زار أطالله مشهورة إذ خلبت لبه نقوشه وما . طویال

ضاعیف وصفه دولة الفرس على حیطانه من تصاویر، فوصفه وصفا بدیعا، وبكى في ت

وعندما شهدت األندلس سقوط مدنها، عبر الشعراء عن حزنهم  ،4  »ومجدها الحضاري

؛ فقد برز رثاء وأسفهم لزوال دولتهم، فنظموا العدید من القصائد في رثاء مدنهم األندلسیة

                              

 .25، 24المرجع نفسه، ص ص  1
 .29، 28المرجع السابق، ص ص  2
طه حسین، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، : المجید وأحمد أحمد بدوي، راجعهحامدعبد : المعتمد بن عباد ملك اشبیلیة،الدیوان، تحقیق 3

 .90، ص 2000، )2(ط
 .338شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات األندلس، ص 4
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حین للنصارى  هاومواجهت المدن في األندلس نتیجة األوضاع السیاسیة التي عاشتها مدنها،

فكان الشعراء األندلسیون یرون مدنهم  رغب الصلیبیون في طرد المسلمین من األندلس،

، كرثاء المعتمد بن عباد سقوط دولته ضیاع دولتهم تتهاوى، فینظمون مرثیاتهم التي تصّور

 یة، وكان مصیر المعتمد بن عبادعلى ید یوسف بن تاشفین الذي حاصرت جیوشه اشبیل

  :1قائال ورفضه للسجن واألسر عن أسفه على زوال ملكه عبر، فالسجن

  ْلِكي َو ُتْسلمِني الُجُموعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ   َلِب الَقْوُم الِعَدىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإْن َیسْ 

َنِني الُدُروعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَال ُتحَ   ُت َیْوَم ِنَزاِلِهمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقْد ُرمْ    صَّ

  ى َشْیٌئ َدُفوعُ ــــــــــــــــــــــــــــــالَحشَ ِص َعِن   ــــــالَقِمیــــــــــــــــــَوى ـــــــــــــــــوَبَرْزُت َلْیَس سِ 

  ُل ِبَها النَِّجیعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل ِإَذا َیِسی  ــــــــَوَبَذَلُت َنْفِسي َكْي َتِسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َر َلْم َیُكْن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَجِلي تَ    َواَي ُذلَِّي َو الُخُشوعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبهَ   َأخَّ

  َأَمِلي الرُُّجوعُ  اَن ِمنْ ـــــــــــــــــــــــــــــــِل َو كَ   ْرُت َقطُّ ِإَلى الِقَتاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما سِ 

یصف المعتمد بن عباد نفسه في ذلك الیوم الذي سلبه حریته وملكه، وأسر فیه؛ إذ       

كان أعزل،ولم یكن یرتدي سوى قمیصه، وقد تمنى لو وافته المنیة، ولم یر نفسه أسیرا، 

 لذلك رفض الرضوخ للعدو، و واجههمجردا من ملكه وسلطانه، ومسلوب اإلرادة والقوة، 

  .بشجاعة، مدافعا عن ملكه، لكنه فشل في ذلك، وكان مصیره السجن

  :2كما رثى ابن خفاجة مدینة ُبلنسیة التي استولى علیها الروم 

  َمَحاِسَنَك الِبَلى والنَّارُ َوَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحا   َعاثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت ِبَساَحِتَك الِعَدا َیا َداُر 

  َطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل اْعِتَباٌر ِفیِك َو اْسِتْعَبارُ   َو ِإَذا تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَردََّد ِفي َجَناِبِك َناِظرٌ 

َضْت ِبَخَراِبَها اَألْقَدارُ   َأْهِلَها َأْرٌض َتَقــــــــــــــــــــــــــــــــاَذَفِت الُخُطوُب بِ    َوَتَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخَّ

                              

 .151، 150المعتمد بن عباد، الدیوان، ص ص  1
 .354ارف، القاهرة، دط، دت، ص السید مصطفى غازي، دار المع: ابن خفاجة، الدیوان، تحقیق 2
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عن حزنه على مدینته التي حل بها الخراب، وعاث فیها األعداء  یفصح ابن خفاجة      

فسادا، فانمحت معالمها ومحاسنها، فقد أحرقت وصارت خرابا، وذلك قدرها الذي یجب أن 

  .ون مصدر استعبار أهلهایك

األحداث مختلف  السیاسیة التي واكبتبالعدید من األشعار الشعر العربي زخر       

  .فمّثلت سجال تاریخیا لتلك األوضاعالسیاسیة التي عاشها العرب في المشرق والمغرب، 

 

 

 

 

 

  الشعر الفلسفي وشعر الحكمة: المحاضرة الحادیة عشر

  

الشعر الفلسفي وشعر الحكمة من األشعار التي تخاطب العقل، وتعتمد على  یعد      

 .لتي توجز خبرات اإلنسان وتجاربهالحجة والبراهین، وا

  :الشعر الفلسفي-أوال

   :بالفلسفةالشعر  عالقة-1

عارض له، مبین مؤید لذلك و  ،حول إمكانیة الجمع بین الشعر والفلسفة اآلراءتتعدد        

حین تخاطب الفلسفة العقل والمنطق، وتعتمد على ، في الشعر یخاطب الوجدان باعتبار أن
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 فهناك من یرى أن الفلسفة تفسد على األدب جمالیته األدبیة؛ إذ أن، التحلیل والتفسیر والتأمل

دیب إنما یقدم لنا عمال فنیا نرتاح إلیه ونستمتع به ونستغرق فیه؛ وهو إذا حاول أن األ« 

فني أدلة عقلیة أو براهین فلسفیة أو مذهبا مجردا، فإنه قد یفسد عندئذ كل یحشد في عمله ال

اعتماد األدب عامة  هناك رأي آخر یرى أن لكن، 1  »ما في عمله الفني من ذوق أدبي

 «إذا كان ألنه  للفلسفة؛ ماوالشعر خاصة على الجمال الفني والخیال ال یعارض توظیفه

ضمن حقول المعرفة  اإلنسانیة، فإنه  -بحكم طبیعته وأداته و وظیفته –العمل الفني داخال 

شریكا للفكر الفلسفي في هذا اإلطار المعرفي، بما له من دالالت ذهنیة  –عندئذ  –یظل 

مجاال رحبا للعرض والمناقشة، من خالل " األفكار"یظل شعر  -أیضا –وعندئذ ونفسیة، 

یمة مادته، إلى جانب كشف درجات تماسكه وقوته ثقافة مزدوجة تشرحه وتحلله من خالل ق

من مجاالت  -بحكم الجوار –وبذلك تظل للشعر خصوصیاته، إلى جانب قربه الفنیة، 

على أن یحتفظ كل  ، وبناء على ذلك یمكننا الجمع بین الشعر والفلسفة2 »المعرفة الفلسفیة

عنه بشكل مباشر، وٕانما منهما بخصوصیاته، فلیست وظیفة الشاعر تناول الحق والتعبیر 

علیه أن یتناوله من الجانب الحسي والجمالي، ویمزجه بحیاة اإلنسان وأحاسیسه، فمكانة 

الشعر األولى تكمن في الطریقة التي عّبر من خاللها الشاعر عن معانیه وما أراد قوله، 

منذ القدم  ، ویؤكد العالقة الوطیدة بین الشعر والفلسفة3ولیس ما قاله الشاعر في حد ذاته

نقاد منظرون في االرتقاء بوصف مفهوم الشعر عند العرب ، وكان  «عند العرب ما قام به 

هذه الفئة من النقاد إثر نقل كتاب الخطابة  وقد ظهرت. لهذه الفئة صالت بالمنطق والفلسفة

من فلسفة یونانیة عامة وأرسطالیسیة خاصة، وبرزت لدى  وكتاب الشعر بما یرفدهما طبعا

اد من مثل ابن طباطبا وقدامة وابن وهب الذین تكشف أعمالهم عن الطابع المنطقي نق

والفلسفي بشكل صریح، ولكن هذا ال یعني أن هؤالء النقاد وضعوا فهما للشعر على غرار ما 

                              

 .126إبراهیم زكریاء، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، دط، دت، ص 1
 .24، ص1992عبد اهللا التطاوي، حركة الشعر بین الفلسفة والتاریخ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دط،   2
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أو للیونان، بل یبدوأنهم استعانوا بالفلسفة والمنطق لیضعوا فهما عمیقا للشعر العربي، 

یؤسس فهما لطبیعته وغایته ویضبط معیار القیاس جماله وجودته دون یؤصلوا علما للشعر 

 .، وهذا یبرز صلة الشعر بالفلسفة منذ القدم1  »أن یغادر التراث

  : الشعر الفلسفي عند العرب-2

المتأمل والمطلع على الشعر العربي القدیم أن الشعراء العرب منذ العصر یكتشف       

ذلك  «حیث نجد  توظیف الفكر الفلسفي في متونهم الشعریة؛كانوا أقرب إلى  الجاهلي

اإلطار الفكري الذي عاش فیه الشاعر العربي منذ عصر الجاهلیة یتحاور، ویجادل ویناقش، 

ویعكس قلقه وحیرته من خالل لغته الحواریة إما من خالل مخاطبة رفاقه في زحام تلك 

التي ربما اتخذها مشجیا یعلق علیه  الحیاة و وسط متاعب الصحراء وٕاما من خالل زوجته

فلسفته ویطرح رؤیته، أو من خالل ذاته على لغة التجرید، وتحول داللة الخطاب إلى مناجاة 

الذات على نحو ما یعكسه لنا ضمیر المخاطب حین یوظف في طرح تلك المواقف الحواریة، 

الروایة بحثا عن  على لغة القص وفن" المونولوج"أو "الدیالوج"وكأننا أمام ضروب من 

، ونلتمس أیضا التفكیر الوجودي في 2  »الحقائق أو مناقشة لقضایا الوجود والعدم وغیرها

تحلیل الشاعر طرفة بن العبد مسألة حیاته، وعالقته بالواقع الذي یعیشه، وبالطبیعة، وتصوره 

بشكل صریح للموت، باإلضافة إلى ذلك المستوى الفكري الذي یقدم من خالله الشاعر فكرته 

وكذلك المستوى الجماعي الذي عّبر عن الحس القبلي الذي ال  كما فعل الشعراء الصعالیك،

الذي عّبر عن ینفصل عنه الشاعر الجاهلي، كنهج عمرو بن كلثوم في معلقته، و زهیر 

صوت السالم، وأیضا الرؤیة القدریة التي تمثل الصورة الحسیة للموت، وتّصور مشاهد 

، مما 3تثیر الفزع كنهج حاتم الطائي وأبي ذؤیب الهذلي وطرفة بن العبد وغیرهمالفراق التي 

                              

 .17، 16، ص ص 1999، )1(األخضر جمعي، نظریة الشعر عند الفالسفة اإلسالمیین،  سلسلة المعرفة، الجزائر، ط 1
 .82عبد اهللا التطاوي، حركة الشعر بین الفلسفة والتاریخ، ص  2
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الفلسفیة إن صح التعبیر من قضایا واقعه التي تثیر یجعل الشاعر الجاهلي یستنبط معانیه 

  .جدله، وتثیر في نفسه أسئلة یجهل اإلجابة عنها

، نتیجة الفلسفة في شعرهماهتماما بتوظیف ولعل شعراء العصر العباسي هم األكثر       

 «  ، مما ساهم ذلك في ظهور تطور الحركة العلمیة والفكریة والثقافیة ونشاط حركة الترجمة

فكر فلسفي أكثر تعقیدا بحكم تعدد مصادره مع العصر العباسي، وطول الجدل وكثرة 

ي الحوار، وتعدد أنماط المناظرات والمساجالت، وطرح صور من ترجمات الفكر الیونان

خاصة في الجوانب الفلسفیة والمنطقیة، وكانت نتیجة هذا االحتكاك الحضاري ما انتشر من 

ضروب التحرر الفكري الذي شجع علیه الخلیفة المأمون حتى أوقع المجتمع العباسي في 

محنة االعتزال التي استمرت حتى عصر الخلیفة المتوكل، ومن ثم بدا الكالم عن خلق 

وعرض طبائع انتماءاتهم الفكریة ضربا من المشاركة العقلیة لرجال القرآن عند الشعراء، 

،  وقد استوعب الشعر العباسي ذلك الفكر 1  »وأهل الفلسفة في مجاالتهم المعرفیة الكالم

الذي یمثل روح الحیاة العباسیة التي استقبلت روافد أجنبیة كثیرة، سواء أكانت من  الفلسفي

خالل شعر شعراء هذا العصر، والذي من أهم سماته من  ذلكوقد تجلى ، الفرس أو الیونان

ومثال ذلك تصویر بشار بن  عمق الفكر والمعاني، وتحلیل األفكار وفق المنطق والفلسفة،

  :2؛ إذ یقول؟فلسفیة قائمة على مسألة هل اإلنسان مخیر في حیاته أو مجبر برد لقضیة

  َواَي َوَلْو ُخیِّْرُت ُكْنُت الُمَهذََّباـــــهَ   یَّرٍ ـــــــــــــــُخِلْقُت َعَلى َما ِفيَّ َغْیَر ُمخَ 

َر ِعْلِمي َأْن َأنَ ــــــــــَوقَ   َطى َفَلْم ُأِردْ ــــــــــُأِریُد َفَال ُأعِطي َوُأعْ    َل الُمَغیََّبااصَّ

من قول بشار بن برد تأكیده على أن اإلنسان ُمجبٌر في حیاته على أمور  ونستشف       

، وعلمه قاصر على معرفة ، ولم یكن مخیرا في ذلككثیرة، وأنه محكوم بالقضاء والقدر

  .الغیب

                              

 .87، 86المرجع نفسه ، ص ص  1
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نجد كذلك أبا تمام الذي اتسم شعره بتوظیف المنطق والتفكیر الفلسفي؛ إذ یعرض        

فقد قیل عن شعره أنه ینال إعجاب  ،نطق وٕاعمال الفكرمعانیه وفق أسلوب یخضع للم

قیل عنه أنه ، حتى ذو ثقافة واسعة أبو تمام أیضا كان كما أصحاب الفلسفة والمعاني ،

یزاوج بین العقل والحس، وكان یعبر تعبیرا زخرفیا، ولكنه تعبیر  « كما كان أبو تمام ،1عالم

وٕان الباحث لیعجب كیف استطاع . قیفضي باإلنسان إلى فكر عمیق ظهر في زخرف أنی

یعا، بل إننا ال أبو تمام أن ینهض بفنه إلى هذا المدى من التعبیر عن الفكر والزخرف جم

، فلیس هناك من فارق عنده بین الفكر والزخرف، إن الفكر نفسه یصبح ندقق في التعبیر

  :3، ویمكن أن نستشف ذلك من خالل قوله2  »زخرفا یزخرف به نماذجه

  َأَتاَح َلَها ِلَساَن َحُسودِ ِوَیْت ــــــــــــــــــــــــــــــــطُ   ٍة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإَِذا َأَراَد اُهللا َنْشَر َفِضیلَ 

  َعْرِف الُعودِ  اَن ُیْعَرُف ِطیبُ ــــــــــــــَما كَ   اُل النَّاِر ِفیَما َجاَوَرتْ ـــــــــــــَلْوَال اْشِتعَ 

ُف ِلْلَعَواِقِب َلْم َتَزلْ ــــــــــــــــــــَلْوَال التَّخَ    َحاِسِد النُّْعَمى َعَلى الَمْحُسودِ ــــــــــــــــــــــــــــِللْ   وُّ

لسان حاسد الفضیلة التي تنسى، فیقید اهللا لها یكشف أبو تمام في هذه األبیات عن      

وشبه الفضیلة بالرائحة الطیبة المنبعثة من العود، والتي ال ُتعرف  یعید إحیاءها من جدید،

 ا یشتركان في الكشف عّما هو خّیر،فكالهم وشّبه الحاسد بالنار،حتى یحترق ذلك العود، 

تأكیده  من خالل فیؤكد صحة معنى البیت األولوأنهما یحترقان في سبیل ماهو طّیب، 

معنى البیت الثاني، وكان البیت الثالث خالصة ما والتدلیل على صحته من خالل  ،وتعلیله

سبقه؛ فلو كان الحسد صفة حمیدة ، لكان الحاسد مصدر خیر على المحسود، ألنه یظهر 

  .فضائله المجهولة أو الغیر ظاهرة
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ومي، فیبث في ابن الر الشاعر من الشعراء الذین وظفوا الفلسفة والمنطق نجد أیضا      

أصالن مهمان في حرفته،   «منطق؛ إذ أنه یعتبر الفلسفة والشعر شعره الفكر الفلسفي وال

تخدمهما في صیاغته، حتى لتتخذ أبیاته في كثیر من فهو یعتمد علیهما في تفكیره، وهو یس

نماذجه شكل أقیسة دقیقة، فهو یقدم لها بمقدمات ویخرج منها بنتائج، وكأنه رجل من رجال 

حدیث، وهو لذلك یأبى إال أن یخرج نماذجه إخراجا المنطق، بل هو رجل من رجال الفكر ال

حدیثا، فیه فكر، وفیه فلسفة، وفیه منطق، وفیه تلك الصفات العقلیة الجدیدة التي یمتاز بها 

ویمكن أن نستدل على ذلك من خالل ، 1  »شعراء العصر العباسي من أسالفهم القدماء

  :2قوله

  وُن ُبَكاُء الطِّْفِل َساَعَة ُیوَلدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَیكُ   ْؤِذُن الدُّْنَیا ِبِه ِمْن ُصُروِفَها  ـــــــــــــــلَما تُ 

  دُ ـُع ِممَّا َكاَن ِفیِه َوَأْرغَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَألَْوسَ   هُ ــا ُیْبِكیِه ِمْنَها َوإِنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإِالَّ َفمَ 

  ا ُیَهدَّدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَما ُهَو َالٍق ِمْن َأَذاهَ   هُ ــَر الدُّْنَیا اْسَتَهلَّ َكَأنَّ ــــــــــَــــ ــــــــــــــِإَذ َأْبص

  لَّ َغْیٍب َسُیْشَهدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــُتَشاِهُد ِفیَها كُ   َواٌل َتَظلُّ َكَأنََّها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِللنَّْفِس َأحْ 

، انطالقا من تعلیل یتضح من خالل هذه األبیات التفكیر المنطقي الذي یتضمنها        

الشاعر ألفكاره التي یفّصل في شرحها وتحلیلها، ثم ، من خالل ترتیب بكاء الطفل عند والدته

  .تعلیلها بحجج تستند على المنطق

في أشعاره؛ فمن یّطلع  ذلك تجلى وقد ،ولعل المتنبي من أكثر الشعراء تأثرا بالفلسفة       

الشعر كان یعتمد عنده على العقل  یحس إحساسا واضحا بأن «على دیوان المتنبي 

، فقد كان المتنبي محیطا بالثقافة الفلسفیة السائدة في 3  »لفلسفیةالمتفلسف والصیاغة ا
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ویجتهد في عباراته التي  ،تونه الشعریة، فاستند على المنطقاها في معصره، موظفا إیّ 

  :1تتطلب من المتلقي إعمال العقل، كي یصل إلى معانیها، كقوله

  َما َلْیَس َیْبُلُغُه ِمْن َنْفِسِه الزََّمنُ   ُأِریُد ِمْن َزَمِني َذا َأْن ُیَبلَِّغِني 

یستصعب الشاعر الحصول على ما یرید تحقیقه، حین یرى أن الّزمن في حد ذاته ال    

فسه ما یبتغیه؛ حیث أنه یتمنى أن تستقیم أمور وأحوال الزمن، وهذا یستطیع أن یبلغ من ن

هم خصائصه أنه متقلب األحوال، مستحیل؛ إذ أن الزمان ال یستمر في حال واحدة، بل من أ

  .فال سرور یستمر وال حزن یدوم

  :2وقوله

  َفالَیْوَم َیْمَنُعُه الُبـــــــــــــــــــــــَكا َأْن َیْمَنَعا  َقْد َكاَن َیْمَنُعِني الَحَیاُء ِمَن الُبَكا

یمنع  ، لكن بعد ذلك صار البكاءلفراق األحبة فقد كان الحیاء یمنع الشاعر من البكاء  

  .؛ ألنه لم یستطع منع نفسه من البكاءالحیاء

  :3وقوله أیضا

  َلْوَال اذَِّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُر َوَداِعِه َوِزَیاِلهِ   ال الُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْلُم َجاَد ِبِه َوَال ِبِمثَاِلهِ 

  َكـــــــــــــــــــــــــــــــــاَنْت ِإَعاَدُتُه َخَیاَل َخَیاِلهِ   ـــــــــــِعیَد َلَنا الَمَناُم َخَیاَلهُ ِإنَّ الُمــــــــــــــــــــــــــ

في البیت األول بأنه لم یتوقف عن تذكر الحبیب، ولذلك كان یراه في  المتنبيیصّرح         

الحلم، ولوال تذكره لما رأى خیال صورته في الحلم، ویؤكد هذا المعنى في البیت الثاني؛ حیث 

أن وفاءه للحبیب وتذكره، یجعل خیاله یزوره في منامه، كما أنه یرى خیال ذلك الخیال في 

   .نه دائم تذكره، فیصور له عقله خیال صورته یتراءى أمامهالنوم والیقظة، أل حالتيْ 

                              

 .471، ص1983المتنبي، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، دط،  1
 .117المصدر نفسه، ص  2
 .284المصدر نفسه، ص 3
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أما أبو العالء المعري فله فلسفة خاصة؛ إذ أن له تأمالت فلسفیة في الحیاة والموت،       

لیس فیلسوفا بالمعنى الیوناني لهذه الكلمة إال إذا توسعنا في معناها « كما أن أبا العالء 

آخذا بقوانین العقل غیر متقید للحكمة، وجعلنا كل شخص یفكر تفكیرا حرا فیلسوفا أي محبا 

إذن یكون أبو العالء فیلسوفا، ومن أهم ما . بعرف الناس وال بما یعتنقون من آراء وأفكار

، 1 »اؤم شدید، فالعالم مليء بالشر وأیضا ما نراه عنده من شكوكیمیزه ما نراه عنده من تش

النفور منها، والرغبة بزمها التشاؤم واإلحساس فقد كان یعّبر عن فلسفته في الحیاة التي یال

  :2إذ یقولفي االعتزال،

  ْشـــــــــــــــــــــــــــــَرِة الُرَؤَساءِ َوَال َتْرَغَبنَّ ِفي ع  ْد َفِإنَّ اَهللا َربَُّك َواِحدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَوحَ 

  َوإِْن ُهَو َأْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدى ِقَلَة الُجَلَساءِ   ـَب ِفي َساَحِة الَفَتىـــَیِقُل اَألَذى َوالَعیْ 

  َوَلْم َیْرَتِضـــــــــــــــــــــــــــــــــْع ِمْن ُأِمِه النَُّفَساءِ   َوْضِعِه  ـــــاَت َساَعةــــــــــــــَوَلْیَت َوِلیًدا مَ 

  تُِفیِدیَن ِبي َأْن َتْنَكــــــــــــــــــــــــــــِبي َوتَساِئي  ـــــــِق ِلَساِنِه ــــــــــــــــَیُقوُل َلَها ِمْن َقْبِل ُنطْ 

یعبر أبو العالء المعري عن موقفه من الحیاة وفق نظرته العقلیة إلیها؛ إذ یرى أن       

مجالسة الرؤساء والحكام یجلب األذى، ویرى أن الحیاة والناس أیضا یجلبون األذى بمجرد 

لذلك یرى في الموت راحة من  مخالطتهم، لذا یتمنى أن لم یولد، بما أن الحیاة بهذه الصورة،

 :3البشر، إذ یقولاآلالم، وظلم 

  ُل اللَّبِس ِفیَما َأْعَلُم الَكَفنَ ـــــــــَو َأْفضَ   َأْعَفى الَمَناِزَل َقْبٌر ُیْسَتَراُح ِبهِ 

  :4ویلخص المعري نظرته إلى الجسد والروح وقیمتهما قائال

ْیَتِن َأَبًدا باْسِميِر َما ــــــــِمَن اَألمْ   ْفَت َما َأَنا ُمْضمرٌ ـــــــــُرَوْیَدَك َلْو اْكَتشَ    َسمَّ

  ِبي َأْوَلى ِبالَطَهاَرِة ِمْن ِجْسِميـــــــَوَقلْ   ًظاــــــــــــــــــــــاِتًیا وُمَقیِّ ــــــــُأطَِّهُر ِجْسِمي شَ 

                              

 .390شوقي ضیف، الفن ومذاهبه، ص  1
 .103، ص 1989، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، )1(من األخصائیین الجزءأبو العالء المعري، اللزومیات،حققه جماعة  2
 .350، ص )2(أبو العالء المعري، اللزومیات،حققه جماعة من األخصائیین، الجزء 3
 .309، ص )2(المصدر نفسه، الجزء 4
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یؤكد المعري حقیقة ضرورة اعتناء اإلنسان بطهارة روحه أكثر من اهتمامه بطهارة      

  .، فصالح الجسد متعلق بصالح الروح، فهي األساسجسده، ألن الجسم ال قیمة له

لقد عّبر شعر أبي العالء المعري عن فلسفته في الحیاة، وأفكاره التي تمّیزه عن جل       

البشر، وتمقت الحیاة، وتوعز كل سيء فیها إلى البشر الذین قرر اعتزالهم، لینفرد بحیاته 

وفكره، وما تجلى في شعره تجلى في حیاته أیضا، فقد كانت له أفكارا غریبة، غیر منتشره 

 .1في عصره

  :شعر الحكمة عند العرب -انیاث

  :مفهوم الحكمة-1

. عبارة عن معرفة أفضل األشیاء بأفضل العلوم «یعّرف ابن منظور الحكمة بأنها        

، فنجد مفهومها یتحدد في معرفة العلوم والعدل، 2 »عادل: ورجل حكیم. العدل: والحكمة

     .3 »تمنع من الجهل «وذلك یتوافق مع تعریف ابن فارس للحكمة بأنها 

أما اصطالحا فتعني لفظة حكمة خالصة التجارب والمعاناة ورؤیة الكون والمجتمع،        

تصاغ في كالم موجز ودقیق لیعّبر عن حقیقة أو رأي أو مبدأ، وتكون موجهة إلى األجیال 

كل  قصد أخذ العبرة منها، ومن شروطها أن تكون شاملة وعامة، وتنطبق على الناس في

علم یبحث فیه عن حقائق األشیاء على ماهي  «والحكمة هي، 4األزمنه لتبقى متداولة وخالدة

، ویتقارب هذا التعریف 5 »علیه في الوجود بقدر الطاقة البشریة، فهي علم نظري غیر آلي

، فالحكمة تعتمد على مع المفهوم اللغوي للحكمة، في معرفة حقائق األشیاء من خالل العلوم

                              

 .388-381شوقي ضیف، الفن ومذاهبه، ص ص  1
 140، ص)12(ابن منظور، لسان العرب، الجزء 2
 .91، ص1979، دار صادر، بیروت، دط، )2(حمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، الجزءأ 3
 .146،ص 1999، دار الجیل، بیروت، دط، ) 1(فواز الشعار، األدب العربي،الجزء 4
، 2007، ) 1(نصر الدین تونسي، شركة القدس للتصدیر ، القاهرة، ط: علي بن محمد علي الحسیني الجرجاني، كتاب التعریفات، تحقیق 5
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والتجربة والعلم، وتتعدد مصادر الحكمة، فمنها الكتب المترجمة الغنیة باألمثال  العقل 

، وقد صّنفت موضوعات شعر الحكمة ومختلف اآلداب؛ حیث اقتبس الشعراء منها حكمهم

  .1تبعا لذلك في موسوعة روائع الشعر العربي إلى موضوعات مختلفة 

  :وتطورهالحكمة  نشأة شعر - 2  

، 2الحكمة میزان العقل الذي یحدث التوازن بین رغبات الجسد وطلبات العقلیعد شعر       

وقد ومن یطلع على تراثنا الشعري یجده حافال بزخم من الحكم الشعریة التي تداولها الناس، 

اتسمت بالبساطة وارتباطها بالتجربة وتأمل في  وجد شعر الحكمة منذ العصر الجاهلي؛ حیث

نظرات وانطباعات وتأمل في الحیاة والموت، ومحاوالت  «بارة عن إذ أنها عقضایا الحیاة؛ 

لسن نظم خلقیة یتبعها الناس فیما یرضونه من خصال وسلوك، أو ما ینكرونه من أفعال 

وعادات، ولذلك جاءت حكمتهم حقائق مجردة في متناول الفطرة السلیمة تملیها التجربة 

م، وكانت أفكارهم صدى لهذه التأمالت  والمشاهدة وفق مثلهم العلیا السائدة في عصره

زهیر بن أبي سلمى، : العص الجاهلي عدة شعراء حكماء، مثل ، وقد شهد3  »والمشاهدات

لبید بن بن ربیعة، طرفة بن العبد، عبید بن األبرص، عّدي بن أبي زید العبادي، أمیة بن 

األفوه األزدي، حاتم أبي الصلت، أوس بن حجر، ذو األصبع العدواني، علقمة بن عبدة، 

فكثیرا ما یضمن شعراء العصر الجاهلي أبیاتا من الحكمة في ثنایا ، 4وغیرهم... الطائي 

قد ختم قصائدهم أو تكون خاتمة لها، فإذا اطلعنا على معلقة زهیر بن أبي سلمى نجده 

غیره،  معلقته بأبیات من الحكم، استنبطها من الواقع، ومن تجارب الحیاة التي عاشها هو أو

  :5ونقتبس منها هذه األبیات

                              

 .6سراج الدین محمد، الحكمة في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة ، دط، دت، ص  1
 . 429، ص )2(عبد اإلله الصائغ، األدب الجاهلي وبالغة الخطاب،الجزء 2
 .403یحي الجبوري، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه،  ص 3
 .404المرجع السابق، ص  4
 .84شرح المعلقات السبع، ص  الزوزني،  5
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ْم َنْفَسُه َلْم ُیْكَرمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَمْن َلْم ُیكَ   ْب َعِدو�ا َصِدیَقهُ ـــــــــــــــَوَمْن َیْغَتِرْب َیْحسِ    رِّ

  النَّاِس ُتْعَلمِ َها َتْخَفى عَلى ــــــــــــــــَوإِْن َخلَ   ِرٍئ ِمْن َخِلیَقٍة ـــــــــــــــــَوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد امْ 

  اَدُتُه َأْو َنْقُصُه ِفي التََّكُلمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزیَ   اِمٍت َلَك ُمْعَجٍب ــــــَوَكاِئٌن َتَرى ِمْن صَ 

  َق ِإلَّ ُصوَرَة اللَّْحِم والدَّمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــَفَلْم َیبْ   ٌف َوِنْصٌف ُفَؤاُدهُ ــــــــــــــِلَساُن الَفَتى ِنصْ 

  َتى َبْعَد السََّفاَهِة َیْحُلمِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإِنَّ الفَ   ِخ َال ِحْلَم َبْعَدهُ ـــــــــــــــــــــــــــــَوإِنَّ َسَفاَه الشَّیْ 

  َثَر الَتْسآَل َیْوًما َسُیْحَرمِ ــــــــــــــــــــــــــــــَوَمْن َأكْ   ْدَنا َفُعْدُتمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَسَأْلَنا َفَأْعَطْیُتْم َوعُ 

فاإلنسان الذي یسافر ویغترب قد ؛ ة تجاربه الواقعیةیلخص زهیر بن أبي سلمى خالص      

تكشفهم على م، لكن تجارب الحیاة یظن أعداءه أصدقاء له، ألنه ال یعرفهم على حقیقته

وأن اإلنسان مهما أخفى حقیقتهم، ومن ال یكرم نفسه بتجنب كل ماهو دنيء لن یكرمه أحد، 

وأن اإلنسان الصامت ال یمكنك  ، سیأتي یوم وُیكشف للناس،عن الناس وصفاته أخالقه

فاإلنسان یدل علیه لسانه وقلبه،ثم یعیب معرفة حقیقته والفارق بینه وبین غیره عندما یتكلم، 

زهیر بن أبي سلمى على الشیخ إذا سفه، ألنه ال حال بعد الشیب إال الموت، أما الفتى فإذا 

كان سفیها یكسبه شیبه وقارا، ویختم زهیر معلقته بحكمة أخیرة مفادها أن اإلنسان الذي یكثر 

  .ا ما وال یلبون طلبهالمعروف منهم سیحرمه الناس یوممن سؤال الناس وطلب 

وهي مرتبطة بالواقع الذي عاشه؛  والمالحظ أن حكم زهیر صالحة لكل زمان ومكان،      

نظر إلى الحیاة نظرة واقعیة، فقد خبرها وعرف شرورها، وخبر  «إذ أن زهیر بن أبي سلمى 

یقدم بین یدي أخالق الناس ونوازعهم، فتراه یسوق حكمه بأسلوب وعظي حسي ملموس، 

  .تجاربه، وخالصة 1  »لناس نظرته إلى الحیاةا

  :2قائال نص معلقته حكمه البلیغة حول الموت والحیاة بن العبدطرفة  نُ مِّ ضَ ویُ      

  َعِقیــــــــــــــــــــــــــــــَلَة َماِل الَفاِحِش الُمَتَشدَّدِ   َأَرى المـــــــَْوَت َیْعَتاُم الِكَراَم َوَیْصَطِفي 

  َوَما َتْنقُــــــــــــــــــــُص اَألیَّاُم  َوالدَّْهُر َیْنَفدِ   َأَرى الَعـــــــــــــــْیَش َكْنًزا َناِقًصا ُكلَّ َلْیَلةٍ 

                              

 .407یحي الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، ص  1
 .61الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص  2
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  َلَكالطــــــــــــــــــــــــــــوِل الُمْرَخى َوِثْنَیاُه ِبالَیدِ   َلَعْمُرَك ِإنَّ الَمــــــــْوَت َما َأْخَطَأ الَفَتى

، ومال والبخیل مربه؛ إذ یرى أن الموت یختار الكرییوجز طرفة بن العبد خالصة تجا       

ه حیاة اإلنسان بكنز كل یوم ینقص إلى أن یفنى شبّ و ، بخیل الذي همه الوحید جمع المالال

  .ألن الموت ال یمكن تجاوزه اإلنسان،

  :1ومن الشعراء المخضرمین نجد لبید بن ربیعة الذي یقول بعد إسالمه      

  َأَنْحٌب َفُیْقَضى َأْم َضَالٌل َوَبــــــــــــــــــاِطلُ   َتْسأالن الَمْرَء َماَذا ُیَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِولُ  َأَال 

  َوَیْفــــــــــــــــــــــــــــــــَنى ِإَذا َما َأْخَطَأْتُه الَحَباِئلُ   َمْبثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَثٌة ِبَسِبیِلهِ َحَباِئُلُه 

  َمـــــــًال والَمْرُء َما عاَش عاِملُ َقَضى عَ   ِإَذا الَمْرُء َأْسَرى َلْیَلًة َظـــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ َأنَّهُ 

وهي تصلح  تعكس حكم لبید بن ربیعة في هذه األبیات روح اإلسالم وأثره في الشاعر؛     

، ، والبقاء هللا فقط، وهو مصدر النعمفناء اإلنسان والدنیالإلرشاد والوعظ، فهي تتمحور حول 

  :2إذ یقول في بیت آخر

  َوُكلُّ َنِعیٍم َال َمَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلَة َزاِئلُ   شيٍء ما َخال الّلُه باِطلُ  أال ُكلُّ 

الحكمة في العصر الجاهلي یجد أنها تمتاز بالوضوح والسهولة  شعرومن یطلع على      

  .رها الشعراءإذ تتضمن خالصة تجارب الحیاة التي عاشها وخب من حیث األلفاظ والمعاني،

الترجمة عن األمم األجنبیة   بتأثیر  «ولقد تطور شعر الحكمة بعد العصر الجاهلي      

واتساع آفاق الثقافة، وكان أول مظاهر هذا التطور أن شعر الحكمة لم یصبح خطرات 

متناثرة كما كان في الجاهلیة والقرن األول، ولكنه أصبح موضوعا لقصائد خاصة به یقصد 

وبذلك أصبحت الحكمة من الموضوعات الثابتة في شعر القرن الثاني  .الشاعر قصداإلیها 

  .3  »وفي الشعر العربي عامة فیما تال ذلك من عصور
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متعلقة بالحیاة  كان تأثیر اإلسالم في شعر الحكمة كبیرا، إذ استمد منه قیما جدیدة      

  :1الدنیا واآلخرة، واقتبس تلك المعاني من آیات القرآن الكریم، ومثال ذلك قول تمیم بن مقبل

  وُت َوُأْخَرى َأْبَتِغي الَعْیَش َأْكَدحُ ـــــَأمُ   ُر ِإالَّ َتاَرَتاِن َفِمْنُهَماـــــــــــــــــــــــــــــَوَما الدَّهْ 

  َفَللــــــــــَعْیُش أْشَهى ِلي َوَلْلَمْوُت َأْرَوحُ   َوِكْلَتاُهَما َقْد ُخــــطَّ ِلي ِفي َصِحیَفِتي 

فأما الحیاة فهي تعب  یرى تمیم بن مقبل أن اإلنسان أمام أمران، إما الحیاة أو الموت،      

  .هما غیر مریحینوشقاء في سبیل تحصیل الرزق، وأما الموت فهو مكروه عند البشر، وكال

ي ورد في قصائد الشعراء عن ذلك الذ وال یختلف شعر الحكمة في صدر اإلسالم      

األمویین؛ إذ استوحى الشعراء من الدین اإلسالمي وقیمه الخلقیة واالجتماعیة، ومن 

، نجد حقیقة الموت والفناء، كقول قطري بن ین التي عّبر عنها أولئك الشعراءالمضام

   :2فجاءة

  َما َنْیُل الُخُلوِد ِبُمْسَتَطاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ   ْبًرا ِفي َمَجاِل الَمْوِت َصْبًراــــــــَفصَ 

  ْطَوى َعْن َأخي الَخَنِع الُیَراعِ ـــــــــــــــــــــــَفیُ   َقاِء ِبَثْوِب ِعزٍ ــــــــــــــــــــــــــــــَوَال َثْوُب البَ 

  ِل اَألْرِض َداعِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَداِعَیُه ِألَهْ   لِّ َحيٍّ ـــــــــــــــــــــَسِبیُل الَمْوِت َغاَیُة كُ 

  ُن ِإَلى اْنِقَطاعِ ُنو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُتْسِلمُه الم  ْط َیْسَأْم وَیْهَرمِ ـــــــــــــــــــــــَوَمْن َال ُیْعَتبَ 

  قِط الَمَتاعِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِإَذا َما ُعدَّ ِمْن سَ   ِفي َحَیاةٍ  ْیرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــَوَما ِللَمْرِء خَ 

حقیقة الموت والفناء، وعلى اإلنسان أن یصبر على ذلك، ألن فجاءة الیقر قطري بن        

  .ستصیب كل إنسانسهام الموت 

أما شعر الحكمة الذي ظهر في العصر العباسي فقد واكب التطور الفكري        

انفتاح العرب على الحضارات المجاورة  وكذلكواالجتماعي والحضاري الذي ساد آنذاك، 

امتزاج مختلف الثقافات كالیونانیة  كله ، نجم عن ذلكوثقافاتهم، ونشاط حركة الترجمة
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وكان تأثیر ذلك إیجابیا على الحركة الفكریة واألدبیة، ، بالثقافة العربیة هندیةوالفارسیة وال

الذي صار أكثر عمقا في  وترتب عن تأثر الشعراء بالفلسفة والمنطق تطور شعر الحكمة،

  :1التفكیر العقلي الذي یعتمد على الحجة والبرهان، كقول بشار بن برد

  اِتُبهْ ـــــــــــَصِدیَقَك َلْم َتْلَق الِذي َال ُتعَ   َت ِفي ُكلِّ اُألُمٍوِر ُمَعاِتًباـــــــــــــــــــــــِإَذا ُكنْ 

  اَرًة َوُمَجاِنُبهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــُمَقاِرُف َذْنٍب تَ   ْل َأَخاَك َفِإنَّهُ ـــــــــــــــــــَفِعْش َواِحًدا َأْو صِ 

  هْ َظِمْئَت َوَأيُّ النَّاِس َتْصُفو َمَشاِربُ   َأْنَت َلْم َتْشَرْب ِمَراًرا َعَلى اَألَذى  ِإَذا

یؤكد بشار بن برد عدم جدوى العتاب بین األصدقاء؛ ألنه قد یؤدي إلى خسارة هذا        

ألن اللوم یؤذي الصدیق، خاصة إذا زاد عن حده، فیؤدي إلى نفور وابتعاد هذا الصدیق،

ا، ولكي یعطي الشاعر الحجة على صحة قوله، یشبه حال الصدیق الذي یتلقى اللوم نفسی

كثیرا من صدیقه بمن یشرب الماء على القذى، فیرفض االرتواء كي ال یتأذى، وكذلك 

الصدیق الملوم سیبتعد عن صدیقه الّلوام، وٕاال یقبل بصدیقه كما هو بعیوبه، ألنه ال أحد 

 .خاٍل من العیوب

ا إذا انتقلنا إلى المتنبي، فإننا نجد في دیوانه الكثیر من الحكم؛ التي توجز الِعَبر أم       

لكل حكمة في  « التي استوحاها المتنبي من حوادث الدهر، وما عاشه من تجارب؛ حیث أن

شعره أصال تاریخیا في قلب هذا الشاعر الذي لم یكن قلبه ینسى شیئا أو یفتله وكأني به 

السائر والمثل الشرود، كانت تتراءى تحت عینیه ویدّوي في مسمعه كل ما وهو یقول البیت 

، 2  »مّر به مما أثر فیه، فیقول البیت وفي لفظة منه سبب ممدود إلى ذكرها أو فكرة یتخیلها

لذلك نلتمس في حكمه الشعریة فلسفته في الحیاة، وأفكاره التي تأثرت بمختلف الثقافات 

 : 3ه بالنفس البشریة، إذ یقولالعربیة واألجنبیة، وخبرت
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  َوَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَق َما َیْعَتاُدُه ِمْن َتَوسُّمِ   ِإَذا َســــــــــــــاَء ِفْعُل الَمْرِء َساَءْت ُظُنوُنهُ 

  َوَأْصَبــــــــــــــــــــــــــــَح ِفي َلْیٍل مَن الشَّكِّ ُمْظِلمُ   َوَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدى ُمِحبِّیِه ِبَقْوِل ُعَداِتهِ 

  وأْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرُفَها ِفي ِفْعِله َوالتَّكلُّمِ   ُأَصاِدُق َنْفَس الَمْرِء ِمْن َقْبِل ِجْســـِمهِ 

ول النفس البشریة؛ فاإلنسان ترتبط ظنونه بالناس وفق یقرر المتنبي حقیقة تتمحور ح      

 . أفعاله وما یفكر به، ویشكك في نوایا كل الناس، فال تفرق ظنونه بین حبیب أوعدو

  :1ویقول أیضا

  َلَما َیُشـــــــــــُق َعَلى الَساَداِت َفعَّالُ   َال ُیْدِرُك الَمْجـــــــــــــــــــــَد ِإالَّ َسیٌِّد َفِطنٌ 

  الُجـــــــــــــــــــــــــــــوُد ُیْفِقُر واِإلْقَداُم َقتَّالُ   َلْوَال الَمَشقَِّة َســــــــــــــــــــاَد النَّاُس ُكلَُّهمُ 

یوجز خالصة تجاربه التي م المتنبي بلیغة المعاني، فهو في هذین البیتین كَ إن حِ        

  .ویتغلب علیها، وحده فقط من یحقق أهدافهأكدت له أن من یتحمل الصعاب ومشاق الحیاة 

تتعدد حكم المتنبي الشعریة، وتختلف مضامینها، لكن یمكننا القول أن أغلبها خالصة        

  .تجاربه، ویمكن ألي إنسان أن یتخذ العبرة منها

الذي تعج حكمه باألفكار و  ،ونختم الحدیث عن الحكم بنموذج أخیر للشاعر أبي تمام      

التي تخاطب الذهن، وتقرر الحقائق المسّلم بها، ونمثل لذلك بقوله حول الحیاة والموت 

  :2والرزق

ُد َوَتْغُمرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَلِلعُ    وُتْقَبرُ َها َتُموُت ــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْنَت َغًدا ِفی  ْمٍر ِفي الدُّْنَیا َتجِّ

  اَك ِإْن ُكْنَت َتْشُعرُ ــــــــــــــــــــــــــــــَوَلْیَلُتُه َتْنعَ   اُح الیَّْوِم َیْنَعاَك َضْوُءهُ ـــــــــــــــــــــــَوَهَذا َصبَ 

  ِباآلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل ِفیِه وَتْدُبرُ ُل َوتْقب  هُ َلى ِإْدَراِك َما َقْد َكَفْیتُم عَ ــــــــــــــــــــــــــــــــو َتحُ 

  َیْوًما َوإِمَّا ُمَؤَخرُ  ــــــــــــــــــــــــــــالةَعَلى َحــــــــ  َوِرْزُقَك َال َیْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدوَك ِإمَّا ُمْعَجلِ 
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اإلنسان في أي لحظة، رغم سعي اإلنسان المتواصل یؤكد الشاعر حقیقة فناء        

  . ذلك تحصیل الرزق الذي لن یحصل علیه إّال إذا ُقدَِّر لهو  ،لالستمتاع بالحیاة

عن تجارب اإلنسان یعبران الشعر الفلسفي وشعر الحكمة  وبصفة عامة نجد أن      

في العصر العباسي  وخبراته في الحیاة، سواء تعلقت به أو بغیره، وقد تطور هذا الشعر

  . خاصة نتیجة تمازج الثقافات المختلفة واطالع الشعراء علیها، وتأثرهم بها

  

  

  

  

  

  الموشحات واألزجال: المحاضرة الثانیة عشر

  

في بالد تعد الموشحات واألزجال من األغراض الشعریة التي ظهرت وتطورت        

  .الناحیة الشكلیة لهذا الشعر والتجدید منالتغییر  األندلس، والتي تتمیز بنوع من

  :الموشحات-أوال

  :مفهوم الموشح-1

 ،النساء لباس تتزین به حلي أو یرد مفهوم الوشاح في المعاجم اللغویة بمعنى        

الوشاح حلي  «:المصنوع من اللؤلؤ والجوهر؛ حیث یعرفه ابن منظر في لسانه بقولهو 

بینهما معطوف أحدهما على اآلخر، النساء، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف 
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كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان یخالف  «ویعرفه الفیروز أبادي بأنه  ،1  »تتوشح المرأة به

بینهما معطوف أحدهماعلى اآلخر، وهو أدیم عریض یرّصع بالجوهر، تشده المرأة بین 

الوشح من  «والمعنى نفسه یتكرر في كتاب العین للفراهیدي؛ إذ أن  ،2  »عاتقها وكشحها

كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان، : من حلي النساء: الُوشح، والوشاح: الوشاح، والجمع 

  .3 »مخالف بینهما، معطوف أحدهما على اآلخر تتوش حبه المرأة

نتیجة انتشار الغناء  وشح هو نوع من الشعر ظهر في األندلسمأما اصطالحا، فال        

والموسیقى منذ زریاب في عهد عبد الرحمن األوسط، وأول ما ظهر كان في عهد األمیر عبد 

یتألف من قفل ویسمى مركزا، وتتعدد أجزاؤه أو  «، والذي 4)ه300- 275(اهللا بن محمد 

األجزاء  شطوره، ویلیه غصن متعدد األجزاء أو الشطور، وبینما تتحد أجزاء األقفال التالیة مع

المقابلة لها في القفل األول سواء في الوزن أو القافیة تختلف أجزاء األغصان التالیة مع 

أجزاء الغصن األول في قافیته، فلكل غصن قافیة تتحد في أجزائه أو شطوره مع اتفاق أجزاء 

كالم منظوم على وزن  «، ویعّرفه ابن سناء الملك بأنه 5 »األغصان جمیعا في الوزن

مخصوص ، وهو یتألف في األكثر من ستة أقفال وخمسة أبیات، ویقال له التام، وفي األقل 

خمسة أقفال وخمسة أبیات، ویقال له األقرع، فالتام ما ابتدأ فیه باألقفال، واألقرع ما ابتدأ فیه 

لتام واألقرع، وخصائص ا: ، وهذا التعریف األخیر للموشح قد بّین نوعْي الموشح6 »باألبیات 

  .كل منهما

  :أسباب نشأة الموشحات-2

                              

 .306،  305، ص ص )15(ابن منظور، لسان العرب، الجزء 1
 .255، دت، ص )2(، مطبعة السعادة، القاهرة ، ط)1(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، الجزء 2
یروت، لبنان، داود سلوم، و داود سلمان العنبكي و إنعام داود سلوم، مكتبة لبنان ناشرون، ب: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ترتیب 3

 .902، ص2004، )1(ط
 .147، 146، ص ص ، عصر الدول واإلمارات، األندلسشوقي ضیف، تاریخ األدب العربي 4
 .146المرجع نفسه،  5
 .25، ص 1949جودت الركابي، دمشق، دط، : أبو القاسم هبة  اهللا بن جعفر بن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، تحقیق 6
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الترف، ونشأت الطبیعة األندلسیة الغنیة بمظاهر الموشحات بین أحضان ولدت        

أنغامها في بیئة المغنین والمغنیات، وراجت بشكل واسع في محیط األمراء والحكام نتیجة 

لم یستحدث شعراء أهل األندلس هذا اللون  «و ، 1الترف والتحضر اللذان عاشتهما األندلس

، 2   »من النظم إال لحاجتهم إلى التجدید الذي اضطرتهم ظروف اللهو والغناء الجماعي

فالترف الذي كان یعیشه أهل األندلس، والغناء الذي انتشر بها كانا السبب الرئیسي لظهور 

ا صاحبه من شیوع الغناء، مجالس السمر ومشعر الموشحات، باإلضافة إلى انتشار اللهو و 

والحاجة إلى الشعر الخفیف الذي ینسجم مع الموسیقى، وكذلك التجدید الموسیقي الذي 

  .3استحدثه زریاب في األلحان والغناء

اختلف الباحثون في ذلك؛ فمنهم من یقول أن أما عن أول واضع للموشحات، فقد        

لموشحات، ومنهم من یقول أنه مقدم بن محمد بن محمود القبري الضریر هو أول من نظم ا

ابن : ، ومن أهم الوشاحین نذكر على سبیل المثال4معافى القبري هو واضع أولى الموشحات

  .5أبو بكر بن زهریحیي بن بقي، یلي، ابن عبادة القزاز،عمى التطابن سناء الملك، األ

  :بنیة الموشحات-3

للموشح، أن نسنبط مكونات الموشح الفنیة، من خالل التعریفات السابقة الذكر یمكن       

  :6وهي كاآلتي

                              

 .325، ص2007، ) 1(الشعر األندلسي في عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة، ط فوزي عیسى، 1
 .51، ص 2012،)1(محمد عبابسة، الموشحات واألزجال األندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، دار أم الكتاب للنشر والتوزیع، الجزائر، ط 2
 .266، ص 2010،)1(تحلیل النص األدبي والعروض، دار صفاء، عمان، ط محمد الكسواني وآخرون، المدخل إلى 3
 .325فوزي عیسى، الشعر األندلسي في عصر الموحدین، ص  4
 .160-151شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات، األندلس، ص ص  5
 .31-25ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، ص ص  6
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هو أول ما یبتدئ به الموشح التام، ویطلق علیه أیضا اسم المطلع، ویتكون من :القفل-أ

إلى ثمانیة أجزاء، ویجب أن یكون كل قفل منها متفقا مع بقیتها، في وزنها وقوافیها جزأین 

  .وعدد أجزائها

  .المطلع أو القفل ، أو البیت ، أو الخرجة هو الجزء الواحد من: الجزء- ب

  .هو الجزء الواحد المركب: الغصن-ج

  .ویمثل مجموعة األجزاء التي تتكون منها المقطوعة الواحدة: الدور-د

مفردة أو مركبة، ویجب أن یكون كل بیت  األبیات یمثل أجزاء مؤلفة، وقد تكون: البیت- ه

مع بقیة أبیات الموشح في وزنها، وعدد أجزائها، ویستحسن أن تكون األبیات  منها متفقا

مختلفة القوافي، ویكون البیت مكوًنا من ثالثة أجزاء، أو ثالثة أجزاء ونصف، ونادرا ما یكون 

  .من جزئین

حجاجیة من قبل وتمثل القفل األخیر في الموشح، ویشترط أن تكون الخرجة : الخرجة-و

 ن، من ألفاظ العامة، وقد تكو حادة منضجة ، حارة محرقة،1من قبل اللحن یةالسخف، وقزمان

معربة األلفاظ ونسیجها على شاكلة ما تقدمها من األبیات واألقفال، وحینها ال یعد موشحا إال 

  .إذا كان موشح مدح، وذكر اسم الممدوح في الخرجة، فذلك یجوز

  :أوزان الموشحات-4

وفق باعتبار بنیتها العروضیة إلى عدة أقسام وأنواع هي قسم ابن سناء الملك الموشحات     

  :2كاآلتي

                              

شوقي ضیف، تاریخ األدب : سبة إلى ابن حجاج شاعر بغداد المفرط في المجون، و قزمانیة نسبة إلى ابن قزمان الزجال، ینظر حجاجیة ن 1

 .148العربي، عصر الدول واإلمارات، األندلس، ص
 .38-33ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، ص ص  2



 
167 

  :نقسم إلى قسمینوت: باعتبار أوزان العرب الموشحات 4-1

  : القسم األول-1

  :وهو الذي یوافق أوزان العرب، وهو نوعان

به تلك الفقرة التي جاءت  وهو الذي ال یتخلل أقفاله وأبیاته كلمة تخرج: النوع األول-أ   

، وهو فیها من الوزن الشعري، وما كان من الموشحات على هذا النسج ، فهو النوع المرذول

  .أشبه بالمخمسات، وال ینظمه إال الضعفاء من الشعراء

  

  

  : الثاني النوع-ب   

تخرجه  ،"كسرة أو فتحةأو ضمة"وهو الذي تتخلل أقفاله وأبیاته كلمة أو حركة ملتزمة        

  .عن أن یكون شعرا وقریضا محضا

  :القسم الثاني -2

  .وهو الذي ال یدخل في أوزان العرب، وهو السائد    

  :باعتبار عالقة األقفال باألبیات الموشحات -4-2

  :نقسم إلى نوعینوت        

تكون أقفاله توافق وزن أبیاته، فیصیر وكأن أجزاء األبیات من أجزاء : النوع األول  - أ

 .األقفال

  .هذا النوع أقفاله مخالفة ألوزان أبیاته مخالفة تتجلى لكل سامع: النوع الثاني-ب
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  :الموشحات باعتبار األوزان-4-3

  : نقسم أیضا إلى نوعینوت      

  .یكون ألبیاته وزن یدركه السامع، وهو الغالب: النوع األول-أ 

، وال یمكن النسج ومفكك النظمیكون هذا النوع مضطرب الوزن، مهلهل : النوع الثاني-ب

  .الكشف عن اضطرابه إال بتلحینه

  :الموشحات باعتبار قابلیة التلحین-4-4

  :نقسم إلى نوعینوت     

  .یستقل التلحین به، وال یفتقر إلى ما یعینه علیه، وهو الغالب: النوع األول-أ  

لى لفظة ال معنى لها به إال باإلستعانة ع ال یحتمل التلحین، وال یمشي: النوع الثاني-ب

  .تكون دعامة للتلحین، وُمِعینا للمغني

  :األزجال -ثانیا

  :مفهوم األزجال-1

الصوت والطرب؛ إذ ورد في لسان األزجال جمع مفرده الزجل، والزجل لغة هو إن       

  .1 »الزجل بالتحریك اللعب والجبلة ورفع الصوت، وخّص به التطریب  «: العرب

ضرب من ضروب النظم عن القصیدة من حیث اإلعراب «أما اصطالحا فالزجل       

والقافیة كما یختلف عن الموشح من حیث اإلعراب، وال یختلف عن القصیدة عنه من جانب 

  .2  »االقافیة إّال نادر 

                              

 .124، ص )7(ابن منظور، لسان العرب، الجزء  1
 .106، 105محمد عبابسة، الموشحات واألزجال وأثرها في شعر التروبادور، ص ص  2
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  :    نشأة األزجال -2

وقد  « ،1ظهر الزجل في األندلس، وتطور فیها، ثم انتقل إلى المشرق مثل الموشحات      

وفي اسمه الذي اختاره . األندلسیون الفن الشعري العامي المقابل للموشحة سمى به

األندلسیون ما یدل على أنه نشأ للتغني به في الطرقات واألسواق والمحافل العامة، وظل 

، وانطالقته الحقیقیة كانت مع زمن ملوك الطوائف في 2   »ذلك شأنهم على توالي الزمن

للهجرة، وبلغ  قمة التطور في القرن السادس نتیجة عدم إتقان ملوك المرابطین  القرن الخامس

، وهذا مناٍف لما هو معروف أن ، وعدم تشجیعهم للشعراء على نظم الشعرالفصحى للغة

، فقد بدأ الزجل باللغة العربیة 3المرابطین كانت لغتهم الرسمیة هي اللغة العربیة الفصحى

الفصحى غیر الُمْعربة، وكان ذلك یصدر من طبقة المثقفین التي نسجت األزجال على 

شاكلة الموشحات، ثم بدأت تتسرب إلیه اللهجة األندلسیة وفق ما تقتضیه ضرورة الوزن 

والغناء عند األندلسیین، إلى غایة ظهور ابن قزمان الذي مّهد الستعمال اللغة العامیة، فنتج 

واختلطت لهجة أهل المغرب مع اللغة غیر المعربة واللهجة األندلسیة، عن ذلك مزیج بین 

  .4الخاصة بأهل المشرق

ابن قزمان، یوسف بن هارون الرمادي، ابن غرله، یخلف بن : ومن أشهر الزجالین      

  .5"مدغیلس"راشد، أخطل بن نمارة، أبو عبد اهللا أحمد بن الحاج المعروف ب 

  :أوزان األزجال-3

قام محمد عباسة بالتفصیل في أوزان األزجال، ورأى أن أغلب أوزانها هي أوزان         

لكن بعضها التي نظمت في القرن الشعر العربي، وأغلبها موافق ألوزان الخلیل الفراهیدي، 

                              

 .139فوزي عیسى، الموشحات واألزجال األندلسیة في عهد الموحدین، ص  1
 .163شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات، األندلس، ص  2
 .113التروبادور، ص محمد عبابسة، الموشحات واألزجال وأثرها في شعر  3
 .136-131، ص ص السابقالمرجع  4
 .442، 441فوزي عیسى، الشعر األندلسي في عصر الموحدین، ص ص  5
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الرابع الهجري لم تصل إلینا، وهناك بعض األزجال  فرع من األوزان الخلیلیة، وأزجال أخرى 

وض التي وضعها الفراهیدي، باإلضافة إلى وجود أزجال نظمت على خرجت عن دائرة العر 

األوزان الخلیلیة وأخرى على األوزان المهملة بلغة األندلس العامیة، وقام الّزجالون بالتنویع 

وباإلضافة إلى ما سبق فقد اختلفت أجزاء في أوزان واألعاریض الخفیفة التي تناسب الغناء، 

یث الطول والقصر، فالبیت الواحد یبنیه على أوزان وقوافي األبیات عند الّزجال، من ح

عدیدة، فجاء أغلب األزجال مشطورة ومجزوءة، العتماد الزجالین على أوزان الخلیل 

  .  1المجزوءة والمشطورة

  

  :أغراض األزجال-4

 :الغزل-4-1

نصوص كثیرا ما كان الزجالون یستهلون أزجالهم بغرض الغزل، باإلضافة إلى نظمهم      

یب و شكوا سهر اللیالي وله الصد، مستقلة في غرض الغزل، فعّبروا عن ألم الفراق،و

القمر، كما ركزوا في وصفها على الصفات الحسیة أكثر من الشوق، وشبهوا المرأة بالغزال و 

، وكثیرا ما ارتبط هذا وقد ارتبط غرض الغزل عند الزجالین باللهو والغناء والهزل، 2المعنویة

   : 4، ونمثل لهذا الغرض بقول ابن قزمان3بالمدح ، الخمر، و وصف الطبیعةالغرض 

  َوالدُُّمـــــــــــــــــــــوع َوالّنُحول َعِلَیا شُهودْ   َیْفَضُح الِعْشُق َأْش َیِفیْدِني الُجحُودْ 

  َســـــــــــــــــــــــــْهِري الِلیْل َوَقْلِبي الَمْوُقودْ   َو ْشُهود آَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر َعَلى بَذا

  ثُمَّ تْفتَــــــــــــُح ِلي أْلَف َباٍب للُصُدودْ   َو الَمِلیَحة َتْغَلْق ِلي َبــاب الِوَصال 

                              

 . 138-131محمد عبابسة، الموشحات واألزجال وأثرها في شعر التروبادور، ص ص  1
 .150، 149فوزي عیسى ، الموشحات واألزجال األندلسیة في عهد الموحدین، ص ص  2
 .137محمد عباسة، الموشحات واألزجال األندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ص 3
 .447فوزي عیسى ، الموشحات واألزجال أالندلسیة في عصر الموحدین، ص 4
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  :وصف الخمر-4-2 

شعرهم مما وّضح شغفهم بها، وتضمن في أزجالهم،  كثیرا  الزجالون الخمر لقد وصف      

في وصف الخمر اإلفصاح عن تعلقهم بها، وتقدیم العذر في شربها، ویستخفون ممن 

صف الزجالون أیضا مجالس الخمر والغناء، و وصفوا الخمر ینهونهم  عن شربها، و قد و 

ومن ذلك وصف مدغلیس لشغفه  ،1بأنها مصدر سرور وفرح، و وسیلة إلزالة الهموم

   :2بالخمر، وعدم اإلصغاء لمن المه على شربها

  ْم ِبَنا َنْنَزُع الَكَسلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفقُ   َیا والّنُجوْم َحَیاَرىـــــــــــــــــــــــــــَالَح الضِّ 

  َلى ِهَي ِعْنِدي ِمَن الَعَسلْ ــــــــــــــــــــــَأحْ   ْت َمْمُزًجا ِمْن ِقَراَعاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ َشرِ 

  ْل ه بما تقو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقَلّدك الل  ْن َیُلْمِني َكَما َتَقلَّدْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیا مَ 

  ُد الُعُقولْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأنَُّه ُیْفسِ   وُل ِبَأنَّ الُذُنوَب مولدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقُ 

  اَقَك ِلِذي الُفُضولْ ــــــــــــــــــــــــإْش َما سَ   َجاِز َیُكوُن َلَك َأْرَشدُ ـــــــِألَْرِض الحِ 

  ـــــــِني ِفي الشُّْرِب ُمْنَهِملْ ـــــــــــــــــــــَوَدْعـ  َیاَراَت لْلَحِج والزِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمْر َأنْ 

  ــــــــــــــــــــــــْه أْبَلْغ ِمَن الَعَملْ ـــــــــــــــــــــــــــالنِّیـــ  َمْن لْس َلُه قـــــــــــــــْدَرْه َوَال اْسَتَطاَعا

  :المدح-4-3

في وكانت أزجال مدغلیس وابن قزمان معظمها تضمن المدح كثیرا في األزجال،       

، في غالب األحیان ، فإن المدح ال یأتي في األزجال منفرداالمدح، وكبقیة األغراض األخرى

على ونادرا ما یبنى الزجل لوصف والخمر، بل یكون ممتزجا بموضوع آخر، كالمدح ، ا

  :1، كما نجده في نص ابن قزمان الذي یمدح من خالله وزیرا3المدح فقط

                              

 .158، 155، ص صنفسهالمرجع  1
 .155المرجع نفسه، ص  2
 147 محمد عباسة، الموشحات واألزجال األندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ص 3
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  َعْبــــــــــــــُدَك الُمْنَقِطُع ِإَلْیَك ُمْد َكانْ 

  َأْكَمــــــــــــــَل اهللاُ  ُعَالَك ابَن ُقْزَمانْ 

  َبَقا الَوِزیراَألَجلْ َأَطــــــــــــــــــــــــــاَل اُهللا 

  ِإْذ َیقُـــــــــــــــــــــــوُل اْعَمُلوا َكَذا یْعملْ 

  ُمَغن َمْكُروم َوجیـــه َرِفیَع الشانْ 

  

  :وصف الطبیعة-4-4

یزخر األندلس بمناظر طبیعیة خالبة، جمیلة وعذبة ، وقد عّبر الزجالون عن حبهم       

ومزجوا ، جالهم األشجار، األزهار والطیورفوا في أز فوص وٕاعجابهم بتلك الطبیعة الساحرة،

ومن ذلك مثال وصف أبو علي الدّباغ لروضٍة، مازجا بین  ،2بین الطبیعة والخمر والغزل

  :3 والخمر والغزل قائالنسیم عة، من غمام ، أقحوان، میاه و الطبب وصف

ِبی  َتانْ ـــِفي ُبسْ َال َشَراَب ِإالَّ    ُع َقْد َفاَح ُنَواْر ــــــــــــَوالرَّ

  ُحَواْن َمَع َبَهاْر ـــــــــــــــــــــــــُأقْ   َحكْ ــــــــــَیْبِكي الَغَماْم وَیضْ 

  ِفَذاْك الســـــــــــــَواْق َداُروا  َوالِمَیاُه ِمْثَل الثَـــــــــــــــــَعاِبینْ 

  َنَحَل ِجْسم َوَقْد َرقْ  َقدْ   ــْذِري اَألْنَفاْس ــــَوالنَِّسیْم ُعـ

  ُه الِمْسِك َیْنَشقْ ــــــــــــــــَعنْ   ه مِلیْح َفَتنْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَعِثیَّ 

  : التصوف-4-5

یعد أبو الحسن الششتري أول من أضاف التصوف إلى الزجل، ومن زجله المتضمن     

  :4للتصوف قوله

  ِفي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب الحِبیبْ   هامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الرَّجالْ اهللا اهللا 

                                                                                           

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
 152فوزي عیسى، الموشحات واألزجال األندلسیة في عهد الموحدین، ص  2
 .152المرجع نفسه، ص 3
 .151محمد عباسة، الموشحات واألزجال األندلسیة وأثرها في شعر التروبادور، ص  4
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  في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبي قریبْ   اهللا اهللا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي حاضر

  حِبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْك حَضْر   أدلل یا قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وافرحْ 

  وقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األثْر   وال َتْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعْم ِبِذْكْر موالكْ 

  بیْن البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَشْر   واتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى وعیْش مدّللْ 

  بؤِذْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرو نِطیبْ   یب دعوني دعوني نذكْر الحبِ 

  ِفي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبي قریب  اهللا اهللا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي حاضر

 ،من قبل واألزجال تغییرا في شكل الشعر العربي المتعارف علیه یعد شعر الموشحات       

كما یعد ذلك جانبا من التجدید ، مع بیئة األندلس، ونمط الحیاة السائدة فیهاذلك انسجم  وقد

  .الذي تمّیز به شعر األندلس عن شعر المشرق

  عر األندلسيـــــــــالش: المحاضرة الثالثة عشر

  

في المشرق، بعضها مشابها ألغراض الشعر  وكان األندلسي، تعددت أغراض الشعر      

ببیئة األندلس والظروف التي عاشها  به الشعر األندلسي نتیجة ارتباطهفرد وبعضها اآلخر ان

  .األندلسیون آنذاك

  :تمهید

 «؛ وذلك جعل األندلس اء األندلسیون في البدایة یقّلدون شعر المشارقةلقد كان الشعر        

تعیش في فنها وشعرها داخل اإلطار المشرقي العام، إذ كانت الفكرة األساسیة عند من یرید 

... أن یكون شعره على نمط الشعر عند المشارقة من القدماء أو العباسیین أن یكتب شعرا

ولعل من المهم أن نعرف أنه مرت على األندلس فترة طویلة قبل أن تجد شاعرا ممتازا 

به شعراء المشرق، وأكبر الظن أن ذلك یرجع إلى كثرة ما كان فیها من فتن تستطیع أن تلقى 

كانت دائما وثورات وخصومات فكأنها لم تهدأ لنفسها حتى تستطیع أن تنتج شاعرا ممتازا إذ 

في حروب داخلیة یثیرها العرب وما بین المضریة والیمنیة عندهم من خصومات قدیمة، ثم 
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رب وبین البربر من جهة، ثم بینهم وبین المسیحیین الشمالیین من یثیرها ما كان یقوم بین الع

ولم یكن هناك شعراء ممتازین في القرنین الثاني والثالث للهجرة إال یحي بن ، 1  »جهة أخرى

ت (، و ابن عبد ربه)ه238- 206(الحكم الغزال شاعر األمیر عبد الرحمن الثاني

واستمر ذلك التطور في وك الطوائف، ملعصر لكن الشعر األندلسي تطور في ، 2)ه328

، وتقلید ، لكنه ظل محدودا في صورة الشعر العربي عامةعصرْي المرابطین والموحدین

، ویؤكد ذلك أیضا أحمد 3المشارقة ، باستثناء الموشحات واألزجال التي ابتكرها األندلسیون

جاٍر مجرى الشعر الشرقي فلم یتعّد حدوده ولم  «حسن الزیات حین یرى أن الشعر األندلسي

  .4  »یكسر قیوده إال بمقدار ما ذكرناه من ابتداع الموشح وكتنویع القافیة

 :أغراض الشعر األندلسي-1

التطرق  كثیرة، وقد سبق لشعراء األندلسیون أغراضا عدیدة في شعرهم، وهيتناول ا     

إلى بعضها في محاضرات سابقة؛ كشعر رثاء المدن والممالك، والموشحات واألزجال، 

  :وسنفصل في الحدیث عن أغراض أخرى كاآلتي

  :الغزل-1-1

  :لقد تعددت أنواع الغزل وتعددت، وتتجلى كاآلتي      

  : العفیف الغزل-أ

ومعاناته من فراق  مشاعر المحب الصادقة والعفیفة، الشعار من خالله یصور      

وخیر من یمثل شعر الغزل في وتعبیره عن الرغبة في لقائها،  ،المحبوبة أو صدها

                              

 .417شوقي ضیف،الفن ومذاهبه في الشعر العربي،  ص 1
 . 418، 417ص ص المرجع نفسه، 2
 .436-432المرجع السابق، ص ص  3
 .299، دت، ص ) 2(أحمد حسن الزیات، تاریخ األدب العربي، دار نهضة مصر للطبع والنشر،القاهرة، ط 4
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والرغبة في ، والجفاء فراقوالذي عّبر عن ألم ال ،األندلس الشاعر ابن زیدون

  :1، إذ یقول في نونیتهلقاءالمحبوبة

  اَب َعْن ِطیِب ُلْقَیاَنا َتَجاِفیَناـــــــــــــــــَونَ   َتَداِنیَناَحى التََّناِئي َبِدیًال ِمْن ـــــــــــــــــــَأضْ 

  َقاَم ِبَنا ِلْلَحْیِن َدِایَناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیٌن فَ   اَن ُصْبُح الَبْیِن َصبََّحَناــــــــــــــَأَال َوَقْد حَ 

  ْزًنا َمَع الدَّْهِر َال َیْبَلى َوُیْبِلیَناــــــــــــــــحُ   ْلِبِسیَنا باْنِتَزاِحِهمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَمْن ُمْبِلُغ المُ 

َماَن الذي مَ    یَناًسا ِبُقْرِبِهْم َقْد َعاَد ُیْبكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُأنْ   اَزاَل ُیْضِحُكَناــــــــــــــــــَأنَّ الزَّ

  صَّ فَقاَل الدَّْهُر آِمیَناـــــــــــــــــــــــِبَأنّْ َنغَ   ِغیَظ الِعَدا ِمْن َتَساِقینا الَهَوى َفَدَعْوا

ُیفصح ابن زیدون عن حزنه لفراق المحبوبة؛ فالّدهر الذي أسعده بلقائها في        

دهم وصاله مع ، وحتى أعداءه الذین لم یسعاألمس، صار یبكیه في الحاضر ببعدها

  .محبوبته دعوا بفراقه لمحبوبته والدة، فاستجاب لهم الّدهر

  :الغزل الصریح-ب

في هذا النوع من الغزل بوصف جمال المرأة المحبوبة وصفا حسیا، یهتم الشعراء       

  :2ابن عمار ومن ذلك قول الشاعر وٕابراز مفاتنها،

  ِفي الُحســـــِْن َأْو ِإْلٌق َعَلیِه َحِبیبُ   َعَداَها الُحْسُن َحــــــــــــــــــــــتَّى َكَأنََّها َفَتاةٌ 

  َكَما اْرَتاَع َظْبٌي ِبالفَـــــــــَالِة َغِریبُ   َفَعْیٌن َكَما َعْیُن الَمَهى َوُمــــــــــــــــــــــــــــَقَلٌد 

  الَحَمـــاُم َطُروبُ  ِوَشاٌح َكَما َغنَّى  لَقِضیُب َوضمَُّه َهاَل اـــَوِرْدٌف َكَما انْ 

ْبِر َعْنُه ُذُنوبُ   ْغٌر َكِمْثِل األُْقُحَواِن َیُشوُبُه ــــــــــــــــــــــــــَوثَ    ِلَمى َحَسَناِت الصَّ

  َراُزُه َنَدى َوَلِهیبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرَداٌء طِ   َجُل الُمْعَتاُد َصْفَحُة َخدَِّها ــــَكَسا الخَ 

  َؤاد الُمْسَتَهاِم َدِبیبُ ـــــــــــــــــــَلَها ِفي فُ   َداِع ِفیِه َعَقاِربٌ ــــــــَوَدبَّْت ِمَن اَألصْ 

باألقحوان،  حسن محبوبته؛ فشبه جمال عینیها بعیون المهى، وثغرها فقد وصف الشاعر     

   .وصف خجلها أیضا كما

                              

 .142، 141علي عبد العظیم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، دط، دت، ص ص : ابن زیدون، دیوانه ورسائله، شرح وتحقیق 1
 .241، ص ص 1975الدیوان، مطبعة الهدى، بغداد، دط،  ابن عمار، 2
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  :الفخر-1-2

 تمحور شعر الفخر حول العدید من الفضائل؛ كاإلعتزاز بالنفس، الشجاعة، الكرم،       

فنجد على سبیل المثال المعتمد بن عباد یفخر وغیرها،  والقدرة على نظم الشعر الفروسیة،

  :1بمجده قائال

  َمْهَما َقاَل َحقْ : ِلْم َمْن َقاَل ــــَلْم یُ   َمْن َعَزا الَمْجَد ِإَلْیَنا َقْد َصَدقْ 

  :2بقوته وخبرته بقیادة الجیوش رغم وصفه بأنه مدمن للخمر ویفتخر ابن عمار     

  َوُقْلُتْم َفـــــــــــــــــــَتى َلْهٍو َوَلْیَس َفَتى ِجدِّ   َنَقْمُتْم َعــــــــــــــــــــــــــَليَّ الرَّاَح ُأْدِمُن ُشْرُبَها

َیاِد ِإَلى الَوَغى   ِسَواَي َوَمْن َأْعَطى الَكِثیَر َوَلْم َیِكدْ   َوَمْن َذا الَِّذي َقاَد الجِّ

  :وصف الطبیعة -1-3

منح اهللا  «؛ فقد وتطوره ساعدت الطبیعة األندلسیة الخّالبة على ظهور شعر الطبیعة       

جماال، ترتفع فیها الجبال  األندلس طبیعة فاتنة، فكانت أغنى بقاع المسلمین منظرا وأوفرها

الخضراء وتمتد في بطاحها السهول الواسعة، وتجري فیها الجداول واألنهار، وتغرد على 

الجمیلة، ویعمل  أفنان أشجارها العنادل واألطیار وتنساب الماشیة واألنعام في مراعیها

ولطالما ، 3  »لفالحون في حقولها الخضراء ویعطر النسیم جّوها المعتدل وبساتینها المشرقةا

الشعراء  وقد وصف،4مزج الشعراء بین شعر الطبیعة والغزل، أو بین الطبیعة والخمر

الجبال، فوا الحدائق،والحیة، فوصالصامتة :نوعیهاالطبیعة بأشكال األندلسیون 

                              

 .147المعتمد بن عباد، الدیوان،  1
 .296ابن عمار، الدیوان، ص  2
 .22، ص 1970، )2(جودت الركابي، الطبیعة في الشعر األندلسي، مطبعة الترقي، دمشق، ط 3
 .293شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عصر الدول و اإلمارات األندلس، ص 4
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أبي الحسن بن األستجى لهذا الغرض بوصف ونمثل ، وغیرها... األنهار،الزهورالطیور،

  :1لشقائق النعمان

  ودَُّها ِمْن َحاِلِك اللََّممِ ـــــــــــــــــتُقَّْت َوُمسْ   ـــُحْمِر الُخُدوِد َقْد ِاشْ  ِإنَّ الَشَقاِئَق ِمنْ 

  َقْد اْضَطَرَبْت ِمْن َقاِنْئ اَألَدمِ ُحْمٌر   ْضِر آِنَیةٌ ــــــــــــــــــــــكَأنََّها ِفي الُمُروِج الخُ 

  ُه َوِفي َحَرمِ ـــــــــَفَلْم َتَزْل ِفي ِحَمى ِمنْ   َماَها ِفي َمَناِبِتَهاـــــــــــَیا اْبَن الَِّذي َقْد حَ 

  الُمْنَتَمى مرِعَیة الِذَممِ  وَظةَ ــــــــــــــــَمْحفُ   ِه ِفي ُكلِّ ُمطََّلعٍ ــــــــــــــــــــــــــــَمْعُروَفٌة باْسمِ 

  ْل َلَها ُمْحَدَث اِإلْكَراِم ِبالَكَرمِ ـــــــــــَوصِ   ِد الَعْهِد ُحْرَمَتَهاـــــــــــــــَجدِّْد َلَها ِمْن َوِكی

  

  :وصف الخمر-1-4

ومثال ذلك نتیجة كثرة مجالس اللهو والخمر، فذكروا صفاتها،  وصف الشعراء الخمر       

  :2الساقيالغالم في كف  بالصفراء التي یتوهج شعاعها الخمرابن حص اإلشبیلي  وصف

  َرْب َعَتْبُت َعَلْیَك ِإْن َلْم َتْشَربِ ـــــواشْ   ْم َیا ُغَالُم َفَسقِِّنیَها واْطَربْ ــــــــــــــــــــــقُ 

  ْأِس َتْأَتِلْق اْئِتَالَق الَكْوَكِب ــــــــــِفي الك  ْهَوٍة َصْفَراَء َذاِت َأِسرَّةٍ ــــــــــــــــــــِمْن قَ 

ْبَربِ ــــــــــــــــــــــــــــفِ   َعاِعَهاــَضَبْت َبَناَن ُمِدیِرَها ِبشُ ـــخَ    ْعَل الَعَراَرِة ِفي ِشَفاِه الرَّ

  :الزهد والتصوف -1-5

ظهر شعر الزهد والتصوف نتیجة انتشار الوعاظ في المساجد، والذین یدعون إلى ترك       

یذكرونهم باهللا والیوم اآلخر وأنهم معروضون على ربهم یوم القیامة فإما  «و  ملذات الدنیا،

وزكاها أیضا أن الحكام األمویین كانوا یلتزمون .إلى الجنة والنعیم، وٕاما إلى الّنار والجحیم

ة في المسجد الجامع، وكانوا یأخذون أبناءهم ونساءهم بآداب اإلسالم والقیام بفرائضه الصال

                              

، منشورات دار الكتب العلمیة، )8(سالم مصطفى البدري، الجزء: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق أبو الحسن على بن بسام الشنتریني،1

 .124،  ص1998، )1(بیروت، ط
 .251، دت، ص) 3(، دار المعارف، ط)1(شوقي ضیف، الجزء : ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقیق 2
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ویمكن القول أن تیار الزهد والتصوف ظهر مناهضا لتیار المجون واللهو ، 1  »و واجباته

فقد رأى الناس الدنیا دار فناء، لذا على اإلنسان أن والترف، كما تجلى ذلك في المشرق، 

  :2للفوز بنعیم الجنة في اآلخرة، ویقول أبو محمد عبد اهللا بن العسالیسعى في حیاته 

  ًئا َیُدومُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَصْرَتَها َشیْ   ُظْر الدُّْنَیا َفِإْن َأْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُأنْ 

  دَك النَِّعیمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإْن ُیَساعِ   ُد ِمْنَها ِفي َأَمانٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفاغْ 

  ْرٍه َتِهیمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى كُ   ْرَتَها ِمْنكَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوإَِذا َأْبصَ 

  ِحْل َحْیُث تِقیمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْرتَ   َها واْطَرْحَهاــــــــــــــــــــــــــــــــفاْسُل َعنْ 

أخذت موجة من التصوف ترافق هذا الزهد منذ أیام  «فقد ویعد التصوف امتدادا للزهد،      

عبد الرحمن الناصر، وكان أول من بعثها ودفعها دفعا قویا في األندلس محمد بن عبد اهللا 

للهجرة، وكان قد حّج وطّوف ببلدان المغرب ومصر والشام  319بن مسرة المتوفي سنة 

داد وعاد إلى موطنه، واعتزل ببغ 309والحجاز، والبد أن سمع بمحنة الحالج وصلبه سنة 

مع تالمیذه في منزله بجبل قرطبة، وأخذ یلقنهم تعالیمه، وكانت مزیجا من آراء الصوفیة 

، ومن بین الشعراء األندلسیین الذین نظموا في الحب اإللهي أبو عمر أحمد بن 3 »والمعتزلة 

  : 4عیسى األلبیري الذي یقول

  فِّ الَعْقِل ِفي َرْوَضِة الُحبِ ــــَرِحیًقا ِبكَ   ِر الُحِب َشِرْبُت ِبَكْأِس الُحبِّ ِمْن َجْوهَ 

وِح فاْهَتزَِّت الُقَوىـــــــــــــــــَوَخاَمَر مَ    وى النَّْفِس َشْوًقا واْرِتَیاًحا ِإلى الرَّبِ ــــقَ   اُء الرُّ

  ِدَك ِبالُقْربِ ـــــــــــــــــــــــــــــــِإَلِهي ِإَلِهي َمْن ِلَعبْ   یُنَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَناَدى َحِثیثًا ِباَألِنیِن َحنِ 

  َسَأْكِشُف َیا َعْبِدي ِلَعْیِنَك َعْن ُحْجِبي  ِه َمِلیَكهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَخاَطَبُه َوْحًیا ِإَلیْ 

  اَلْیَت َعْن ُكْفٍؤ ُیَكاِفیَك َأْو َصْحِب ـــــــَتعَ   َك َلْم َأِجدْ ــــــــــــــــــــــــــــَفُأْعِلُن ِبالَتْسِبیِح ِمْثلُ 

ْكِب ــــــــِبَبعْ   ْوَق َبْعِضي َكَأنَِّنيــــَأُجوُل ِبَبْعِضي فَ    ِضي ِلَبْعِضي كالنََّجاِئِب والرَّ

                              

 56شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عصر الدول واالمارات االندلس، ص  1
، دار الفكر للطباعة )4(الجزء یوسف الشیخ محمد البقاعي،: أحمد بن محمد المقري التْلُمساني، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، تحقیق 2

 .198، ص 1986، ) 1(والنشر والتوزیع،ط
 .57عربي، عصر الدول واإلمارات األندلس، ص شوقي ضیف، تاریخ االدب ال 3
 .522، 521، دط، دت، ص ص )34(، المجلد)2(أبو الحسن علي بن بسام،  الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، الجزء 4



 
179 

  ِلْم ِزَماِمي ِإَلى ُلبِّيـــــــــــــــــــــــــــــَلْیَك َوَال ُتسْ إِ   ْوِق ِمنِّي َتَعطًُّفاــــــــــــــــــــــــَفُخْذ ِبِزَماِم الشَّ 

  َرِحیًقا ِبَكفِّ الَعْقِل َعْن َجــــــْوَهِر الُحِب   َقى ثُمَّ ُأْسَقاُه َداِئًماــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَعلِّي ُأسْ 

  :الرثاء -1-6

واألصدقاء، ومن ذلك رثاء  قارباألبین رثاء  ،األندلسيوقد تنّوع الرثاء في الشعر       

  : 1، معبرا عن حزنه وبكائه هو وأسرته على فقدان الولدینالمعتمد بن عباد لولدیه

ْبرِ ـــــَیقُ    َأْبِكي وَأْبِكي َما َتَطاَوَل ِمْن ُعْمِريـســـــــــــــــــ  وُلوَن َصْبًرا َال َسِبیَل إلى الصَّ

  ُد َفَهْل َبْعَد الَكَواِكِب ِمْن َصْبرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــَیِزی  یُقهُ ـــــــــــالَفْتُح ثُمَّ َشقِ : الَكْوَكَبانِ َوى ــــهَ 

ْشَن َلَهًفا َوْسَطُه ــــــــــــــــــــــــــــــُیخَ   َرى ُزْهَرَها ِفي َمْأَتِم ُكلَّ َلْیَلةٍ ــــــــــــــــــــــتَ    َصْفَحَة الَبْدرِ مِّ

ْبِر ِمْن ُعْذرِ ـــَوَیا َصْبُر مَ   ْحَن َعَلى َنْجَمْیِن ُأْثُكْلَن َذا َو َذاــینُ    ا لْلَقْلِب ِفي الصَّ

  غََّرْت َقْدِريث اَألیَّاُم َأْن صَ ــــــــــــــــــــــــــــــَوَلْم َتْلبَ   ُتَما والِسنُّ َبْعُد َصِغیَرةٌ ــــــــــــــــــــــــــــَتَوَلیْ 

ْدرِ   َعَلْیُكَما َواُت الَهاِلَكاتُ ـــــَمِعي اَألخَ  َمِة الصَّ ُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما الثَّْكَلى الُمَضرَّ   َوُأمَّ

  َها الَتْقَوى  َفُتْصِغي إلى الزَّْجرِ َوَتْزُجــــــــــــــــــــــرُ   َفَتْبِكي ِبَدْمـــــــــــــــــــــــــــِع َلْیَس للِقْطِر ِمْثُلهُ 

  :المدح-1-7

ظهر شعر المدح من خالل مدح الشعراء للملوك، فقد ارتبط بروز شعراء المدیح منذ        

قیام الدولة األمویة بقرطبة، وتأسیسها من قبل عبد الرحمن الداخل، وازداد عددهم منذ عهد 

فشبهه بالبرق فقد وصف ابن زیدون یصف ابن جهور بالكرم، ، 2عبد الرحمن األوسط

  :3الساطع الذي یعقبه السحاب الممطر

  ِإَذ َبــــــــــــــــَذَل اَألْمَواَل َوْهَي ِرَغابُ   َأنَّ َأَیاَة الشَّْمِس ِبْشُر اْبَن َجْهَورِ ــكَ 

  ِباللَُّها ِفي الُمَتِفیَن َمَصابُ لَــــــــَها   ُهـــَو الِبْشُر ِشْمَنا ِمْنُه َبْرَق َغَماَمةٍ 

  َكَفـــاَك ِمَن الَبْحِر الِخَضمِّ ُعَبابُ   َجـــَواٌد َمَتى اْسَتْعَجلَت ُأوَلى ِهَباِتهِ 

                              

 .163، 162ص المعتمد بن عباد، الدیوان، ص  1
 .172شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي ، عصر الدول واالمارات األندلس، ص  2
 .373ابن زیدون، الدیوان، ص  3
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  :الهجاء-1-8

ضرب من الهجاء یوجه فیه الشاعر سهامه إلى أمور  «بأنه  األندلساتسم الهجاء في      

وصفاتهم، وهو ال یتناولها بطبیعة الحال من دات الناس وطبائعهم وأخالقهم تتصل بعا

جوانبها اإلیجابیة بل بما فیها من فساد واختالل؛ فالهجاء سریع النفاذ إلى مواطن العیب 

ونمثل لهذا الغرض بقول ، 1  »والخلل، وال یستهویه إال المثالب ومواضع القصور والنقص

  :2، حیث یقولأبي عامر األصیلي الذي اشتهر بكثرة الذم والهجاء للناس

  َوَمـــــــــــاِلي ِفي ِبَالِد اِهللا َدارُ   َأَرى اَألْوَغاَد َیْعَتِمروَن دوًرا

  ِكَباُرُهْم إْذ اْختُِبُروا ِصَغارُ   ــاًعاــَأُجوُل َفَال َأَرى ِإلَّ ِرَعــ

  :اإلخوانیات-1-9

لإلخوان واألصدقاء  یقصد بشعر اإلخوانیات تلك القصائد التي نظمها الشعراء       

   .3تذار، التهادي، التهنئة والتعزیةالعتاب، الشكر، االع: واألقارب، وتتناول موضوعات

  :رثاء المدن والممالك - 1-10

یعد غرض رثاء المدن والممالك الزائلة من المضامین البارزة في الشعر األندلسي؛ إذ       

، ومثال ذلك 4وبلدانهم في ید النصارى یعّبر عن حزن وألم أهل األندلس إثر سقوط مدنهم

  :5رثاء أبي البقاء الرندي لمدن األندلس

  َوى َلُه ُأُحٌد واْنَهدَّ َثْهَالنُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ   ِزیَرَة َخْطٌب َال َعَزاَء َلهُ ـــــــــــــــــــــَدَهى الجَ 

  تَّى َخَلْت ِمْنُه َأْقَطاٌر َوُبْلَدانُ ـــــــــــــــــــــــــــــحَ   ْیُن ِفي اِإلْسَالِم فاْرُتِزَئْت ـــــــَأَصاَبَها العَ 

  ْیَن َجیَّاُن؟َن َشاِطَبٌة َأْم أَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأیْ   َأْل َبَلْنِسیًَّة َما َشْأُن ُمْرِسیَّةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــَفاسْ 

                              

 .163فن الهجاء في األدب األندلسي، دار المعارف، دط، دت، ص  فوزي عیسى، 1
 .164المرجع نفسه، ص  2
 .103-97، ص ص 2009، )1(قاسم القحطاني، ابن فركون االندلسي شاعر غرناطة،دار الكتب الوطنیةـ ابو ظبي، ط 3
 .146، 145الشعر السیاسي، ص ص سبق التطرق إلى هذا الغرض في محاضرة  4
 .492-488ص ص ، )4(أحمد بن محمد المقري التلمساني ، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، الجزء 5
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  َما ِفیَها َلُه َشانُ ـــــــــــــــــــــــــــِمْن َعاِلٍم َقْد سَ   ْرُطَبٌة َداُر الُعُلوِم َفَكمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْیَن قُ 

  ْذُب َفیاٌض َوَمآلنُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَنْهُرَها العَ   ْمٌص َوَما َتْحِویِه ِمْن ُنَزهٍ ـــــــــــــــــــــَوَأْیَن حِ 

  َقاُء ِإَذا َلْم َتْبَق َأْرَكانُ ــــــــــــــــــــــــَــــ َعَسى الب  ٌد ُكنَّ َأْرَكاُن الِبَالِد َفَماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقَواعِ 

  ْت ِلَرُسوِل اِهللا َأْجَفانُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَما َبكَ   ِمْن َأَسفٍ  ِكي الَحِنیِفَیُة الَبْیَضاءُ ـــــــــــــَتبْ 

  َها َلْم َتُكْن بالذِّْكِر َتْزَدانُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَأنَّ   وٍت ِلْإلِْسَالِم َعاِطَلةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعَلى ُبیُ 

َالُل ِبَها   َس ِإلَّ َنَواِقیٌس َوُصْلَبانُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَلیْ   َصاَرْت َكَناِئَس َقْد َطاَل الضَّ

  تَّى الَمَناِبُر َتْرِثي َوْهَي ِعیَدانُ ـــــــــــــــــــــــحَ   َحاِریُب َتْبِكي َوْهَي َجاِمَدةٌ ـــــــــَحتَّى المَ 

 قد عّبرت هذه القصیدة عن بكاء وحزن أهل األندلس لسقوط مدنها الواحدة تلو األخرىل      

الذي ال یصاحبه أمل في ، ورثائها رثاء صادقا یفصح عن ألمهم وحزنهم وزوال مجدها

  .استعادة تلك المدن

وخالصة القول أن أغراض الشعر األندلسي كانت متعددة ومتنوعة، منها ما عرف في      

وبعضها اآلخر اختص بشعراء األندلس، مثل الموشحات، األزجال و رثاء المدن  المشرق،

  .والممالك
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  دیمـــــزائري القــــعر الجــالشنصوص من : المحاضرة الرابعة عشر

  :تمهید

نشأت بالجزائر في القدیم دویالت ساهمت في نشر اللغة العربیة واإلسالم، وتشیید      

  :الثقافة، وهي كاآلتيالعمران ونشر 

وقد أسسها عبد الرحمن بن رستم اإلباضي، : 1 )ه296-ه160(الدولة الرستمیة -1

   .وكانت عاصمتها تیهرت

، وعاصمتها المهدیة ثم أسسها عبید اهللا الفاطمي:2 )ه361-ه296( الفاطمیةالدولة -2

  .القاهرة

بن زیري الصنهاجي،  أسسها حماد بن بلكین:3)ه547-ه398( الدولة الحمادیة-3

بجایة، غیر أنها لم تصمد طویال أمام الموحدین ، الناصریة ب ، ثم بني حماد قلعةوعاصمتها 

  .ه547حیث سقطت سنة 

                              

 .34، ص 2013، )1(محمد زینهم محمد عزب، قیام الدولة الرستمیة في المغرب، دار العالم العربي، القاهرة، ط 1
 .30، ص2006، )1(مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والفهرسة، القاهرة، ط محمد علي الصالبي، الدولة الفاطمیة، 2
، دت، )1(شوقي ضیف، تاریخ األدب العربي، عهد الدول واإلمارات الجزائر المغرب األقصى موریتانیا السودان، دار المعارف، القاهرة، ط 3

 .36ص
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أسسها محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي، : 1)ه668-ه515(الدولة الموحدیة -4

  .وعاصمتها مراكش

ن، وقد انبثقت من دولة عاصمتها تلمسا: 2 )ه962-ه633(الدولة الزیانیة -5

  .، وأسسها یغمراسن بن زیانالموحدین

  .في أغراض مختلفة اأشعار الذین نظموا  هاءوكان لكل حضارة و دولة شعرا

  :الشعر الجزائري القدیم أغراض-1

من األشعار في مختلف األغراض الشعریة، منذ نظم الشعراء الجزائریون العدید         

بتعلیم اللغة العربیة ونشرها، فظهر  في تاهرت، حیث اعتنى مؤسسهاتأسیس الدولة الرستمیة 

، )296ت(جیل متقن للعربیة ونظم الشعر، وفي خضم تلك الظروف ظهر بكر بن حماد 

، باإلضافة إلى شعراء آخرین والذي یعد أكبر شاعر جزائري في القرن الثالث الهجري

، وسنتطرق 3تعاقبة السالفة الذكرعاصروا بكر بن حماد أو جاءوا بعده خالل الدول الم

بالحدیث عن أبرز الشعراء الذین ظهروا في تلك الحقب التاریخیة الجزائریة، واألغراض 

  :الشعریة التي نظموا فیها فیما یأتي

 :المدح -1-1

منذ تأسیس الدولة  والبطوالت مدح الشعراء الجزائریون األبطال واألمراء والحكام      

عبد اهللا بن : ، ومن أبرز شعراء المدح في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري  الرستمیة

وكذلك عبد الكریم النهشلي المسیلي محمد التنوخي المعروف باسم ابن قاضي مدینة میلة، 

                              

 .39المرجع نفسه، ص 1
 .43المرجع السابق، ص 2
 .119- 116المرجع نفسه، ص ص  3
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؛ حیث عّدد عبد الكریم النهشلي صفات المنصور 1شاعر المنصور الصنهاجي وابنه بادیس

  :2بن بلكین قائال

  وٌه ُرَباَها واْسَتَهلَّ َرَبُبَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُوجُ   ُصوُر َأْرًضا َتَهلََّلْت ـــــــــــــــــــــَوَرَد الَمنْ إَذا 

  ِبَأْیٍد َما َیِجفُّ َرَغاُبَهاَراَها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــثَ   َماُؤهُ ــــــــــــــــــــــِإَذا اْغَبرَّْت اآلَفاُق ُبلَّْت سَ 

  ْضَر الَسَحاِب ِمْن َنَداه ُعَباُبَهاـــــــَوخُ   َضاُؤَهاـــــــَكَأنَّ الَعَواِلي الُزْرق َعْنُه مَ 

  َعَلْیِه ِثَیاُبَها ْقَوٌة ُتْخَلعْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیِه شِ   عًدا َیَنْله َوَمْن ُیِردـــــــــــــــــــــَفَمْن ُیوِلِه سَ 

  رُّ ِمْن َبعِد اْصِفَرار جَناُبَهاــــَوَیْخض  الِبرُّ والتَُّقى -ما َحلَّهُّا -لُّ ِبَناـــــــَیحِ 

بالكریم الذي  وصفهللمنصور صفات حمیدة كثیرة؛ فقد عبد الكریم النهشلي  نسبفقد       

    .ا الرحمة والتقوىتحل فیهإذا نزل أرًضا ارتوت بكرمه، وتصیر أرضا خصبة، و 

  :3أما عبد اهللا بن محمد التنوخي فقد مدح والي صقلیة قائال  

  و إلى الشُّْكِر َیجِحفُ ـــــِلَكْثَرة َما َیْدعُ   َضاِعيُّ َیَكاُد َنَواُلهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَغرُّ قُ 

  دوا ِإْذ َأخفَّ وَأْقطُفواـــــــــــــــــــــــــــفَفاَز َوَأكْ   اَألْمَالُك ِفي َطَلِب الُعَال  َسَعى َو َسَعى

فُ  فَّْیهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــِبكَ   َظان َشاب البْطَش ِبالِبرِّ والتَُّقىــــــــــــــَوَیق   َما ُیْرَجى َوَما ُیَتَخوَّ

  تٌر َعَلى َمْن َراقب اهللا ُمْغِدفُ ـــــــــــــــَوسَ   ِصِب الِدیِن مْصَلتٌ ُحَساٌم َعَلى َمْن َنا

  َعْزٌم َوُمْرَهفُ : َحُبُه َسْیَفانـــــــــــــــــــــوَیصْ   َرأٌي وَفْیَلقٌ : َشانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُیَساِیُرُه َجیْ 

  ِمِه َصْرُف الرََّدى َیَتَصرَّفُ ـــــَعَلى ُحكْ   ِطلٌّ َعَلى َمْن َشاَءُه َفَكأنََّماـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

بالسخاء الذي ال حدود له، فیعطي الناس الكثیر من لقد مدح الشاعر والي صقلیة      

وفاز بذلك بالمرتبة العلیا بین  أمواله، ومهما قدم الناس شكرهم له لن یوفوه حقه لعظمة جوده،

یجمع بین سخائه وبطشه الشدید؛ إذ أنه سیف مسلول ضد أعداء  غیره من الملوك، وأنه

  .الدین
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  :الفخر-1-2

والذي ، التي عرفت منذ العصر الجاهلي یعد الفخر من األغراض الشعریة القدیمة     

 أبو حمو موسى بمكارم األخالق والفضائل، والبطوالت، ولقد قام یتغنى الشاعر من خالله

باسترداد ملك آبائه، فتنقل من تونس إلى تلمسان، وأعّد جیشا ضخما لمنازلة المرینیین  الثاني

من قبیلة عامر، ونجح بالتغلب علیهم، واقتحام الزاب و ورقلة والحمادي، ودخل تلمسان 

  :2باسترجاعه ملك الزیانیین قائال موسى الثانيأبو حمو  ، ویفتخر الشاعر1بالقوة

  ْهًبا َشْملُه ُدون َناِظمِ ـــــــــــَوَكْم َباَت نَ   ْلك َبْعَد اْفِتَراِقهِ ــــــــــــــــــــــــَنَظْمَنا َشِتیَت المُ 

  اٍن وَأْقَوى َدَعاِئمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــَثِق َأْركَ ِبَأوْ   ْدَنا ِبَناَءهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَشَدْدَنا َلُه َأْزًرا َوشِ 

  َنا َتْبِغي ِالِتَماَس الَمَكاِرمِ ــــــــــبِ اِإَلى بَ   َفَصاَرْت ُمُلوُك اَألْرِض َتْأِتي ُمِطیَعةً 

  ْوًعا ُوُفوُد الَعَماِئمِ ــــــــــــــــــــــــــــــتَُباِیُعَنا طَ   َهةٍ ــــــــــَوَجاَءْت َلَنا ِمْن ُكلِّ أوٍب َو ِوجْ 

  َوِفي َكفٍّ َم َقْد ُأْحِدَثْت ِمْن َمَظاِلمِ   ِر ِدیِنِه ـــــــــــــــــــــــــَوُقْمَنا َبْمِر اِهللا ِفي َنصْ 

یفتخر الشاعر بانتصاره على المرینیین، واستعادة الملك الزیاني، وجّدد سلطانه وقوته،      

بدعائم متینة، مما جعل الملوك یعلنون طاعتهم له، كما یفتخر بنصره لدین اهللا، وبعدله، 

  .والقضاء على الظلم والظالمین، وخاصة ظلم المرینیین

  :الهجاء-1-3

یذم الشاعر من خالله یمثل الهجاء من األغراض الشعریة القدیمة أیضا، والذي       

قصد إبراز مساوئ فرد معین لإلنقاص ، التي یتصف بها المهجو الصفات الذمیمة  والمثالب

ومن الشعراء الجزائریین الذین اشتهروا بالنظم في غرض الهجاء بكر بن  من قیمته وٕاذالله،
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؛ إذ قام بهجاء شیخ  جلیل اسمه یحي بن 1"یسلم من لسانه أحد الذي لم" حماد التاهرتي

  :2 قائال رئیس نقد رجال الحدیث معین

  ِعیدُ ـــــــــــــــــــــَفِمْنُهْم َشِقيٌّ َخاِئٌب َو سَ   لِق ُكلُّهمـــــَلَقْد َجفَّْت اَألْقَالُم ِبالخ

  ِدیُث َیِزیدُ ـــــــــــــــَوَیْنُقُص َنْقًصا َوالحَ   َأَرى الَخیَر ِفي الدُّْنَیا َیِقلُّ َكِثیرهُ 

  ِلیُك َشِهیدُ ـــــــــــــــــــــَسُیسَأُل َعْنَها َوالمَ   اِل مَقالةٌ ـــــــوالْبِن ُمِعیٍن ِفي الرِّجَ 

  َشِدیدُ  َصاُص ـــــــــَوإِْن َیُك ُزوًرا َفالقِ   ْهَو َغْیَبةٌ ــــــــــــَفِإنَّ َیُك َحق�ا َقْوُلُه فَ 

  َوَشْیطاُن َأْصَحاِب الَحِدیِث َمِریدُ   َباِد َضِعیَفةٌ ــــــــــَوُكلُّ َشَیاِطیِن العِ 

ینقص كل یوم كمقدمة لهجاء یحي بن معین، یرى بكر بن حماد أن الخیر في الدنیا       

ٕان ، وأنه شیطان مرید، وهذا هجاء مؤذي حتى و فوصفه بالمغتاب وأنه مزور لروایة الحدیث

غیر صحیحة، وقد نفى شوقي  كانت الصفات التي نسبها إلى یحي بن معین كلها أو بعضها

  .3ضیف نسبة تلك الخصال إلى الشیخ یحي بن بن معین مؤسس نقد رجال الحدیث

  :الشعر التعلیمي-1-4

ظهر الشعر التعلیمي منذ العصر العباسي الذي یهتم بنظم التاریخ والعلوم والقصص        

ونجد في القرن الخامس الهجري أرجوزة ابن  ،4وذلك نتیجة تطور الحیاة العقلیة التعلیمیة،

ونجد في القرن السابع أبو اسحاق ابراهیم بن أبي بكر أبي الرجال في الفلك والتنجیم، 

األنصاري التلمساني الذي نظم أرجوزة مشهورة في علم المیراث، وكذلك ابن مرزوق الحفید 

كثیرا في الشعر التعلیمي؛ حیث له ألفیة في القراءات وأرجوزتان في علم الذي له نظم 

الحدیث، وأرجوزة في تلخیص كتاب المفتاح في علوم البالغة للقزویني، وأرجوزة أخرى في 

كانت في تلخیص أعمال الحساب البن البناء، ونجد في  ، وآخر أرجوزة لهالمیقات أو الفلك
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وقد نظم عبد الرحمن  الجزائري الذي نظم في علم التوحید، القرن السابع أحمد بن عبد اهللا

منظومة السراج ،ومنظومة أخرى في التصوف سماها القدسیة، كما نظم  األخضري

الجوهر المكنون في : األخضري تلخیص المفتاح في علوم البالغة للقزویني والموسومة ب

ت األخضري في العلوم كانت في المعاني ، البیان والبدیع، ومن أهم منظوما: الثالثة فنون

   .1علم المنطق، وأطلق علیها عنوان السلم المرونق في علم المنطق

  :الغزل-1-5

لقد عّبر شعراء الجزائر عن عواطفهم اتجاه المرأة المحبوبة، وألم هجرها أو انفصالها       

ومن الشعراء الذین نظموا شعرا في الغزل العذري  ،2عنه، وقد غلب على غزلهم النوع العذري

  :3الذي یقول في إحدى قصائده الغزلیةمحمد بن أحمد األریسي 

ِتي َخَبرُ    ى ِبَلْیَلى ُكلَُّه َسَهرُ لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلیْ َوإِنَّ   َأْهُل الِحَمى َهْل َلُكْم َعْن ِقصَّ

ُمَهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِفي ُضُلوِعَي ِنی   ٌع َعَلى َصَفَحاِت الخدِّ َیْنَهِمرُ ـــــــــــــَدمْ   َراٌن َیْضرِّ

  َقاِب َبَدا ِلي َأنَُّه السََّفرُ ــــــــــــــــــــــــــَعن النِّ   يِّ َساِفَرةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلمَّا َرَأْیُت ِبدور الحَ 

  َواِرم ِإالَّ َما اْنَتَضى الَحَورُ ـــــــــَوَال صَ   ُل ِإالَّ ِمْن ُقُدوِدِهمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَال َعَوامِ 

ْدَع  َیْنَجِبرُ ـــــــــــــــــِرفْ   اِدَي الَمِطيِّ ِبِهمـــــــــــــــْلُتك اهللا َیا حَ َسأَ    ًقا َعَليَّ َلَعلَّ الصَّ

  ِث َمْن َقَتُلوا ِمنَّا ومْن َأَسُرواــــــــــَحِدی  ْلٌب َیِمیُل ِإَلىـــــــــــــــــــــــَعرِّْج َعَليَّ َفَلى قَ 

  ْف ُتَعاِیْن ُفَؤاِدي َكْیَف َیْنَفِطرُ ـــــــــــــَفقِ   ِإْن َغنَّْت ِظَباُؤُهمُ  - َیا َسْعدُ –وَأْنَت 

؛ فهو یسهر لیله عن شغفه بحب محبوبته لیلى األریسي محمد بن أحمد یعبر الشاعر       

وقد توقدت نار في ضلوعه، ودموعه منهمرة على خده، وقد أبصر بدور الحي سافرة فأدرك 

ویسأل حادي المطي  وبدت له قدودهن وكأنها رماح تخترق قلوب الرجال، ،أنها تستعد للسفر

اب فؤاده ألما بسبب رحیل محبوبته، أن یكون رفیقا به، فیتمكن من تجاوز الصْدع الذي أص

                              

 .168- 165المرجع نفسه، ص ص  1
 .171السابق، ص  المرجع 2
 .179المرجع نفسه، ص 3



 
188 

لعله یسمع حدیث محبوبته، وفي غزل محمد بن أحمد األریسي تعبیر عن مشاعر األسى 

والحزن نتیجة بعد المحبوبة عنه، وهو غزل عذري یصف حال الُمِحب، وهو خاِل من وصف 

  .المحبوبة حسیا

  :وصف الطبیعة-1-6

ممثلة في :كثیرا ما تغنى الشعراء بمشاهر الطبیعة الجمیلة، سواء كانت طبیعة متحركة       

كوصف الحدائق، : وصف الطیور، أو الحیوانات األلیفة أو الوحشیة أو طبیعة صامتة 

ومن ذلك وصف إبراهیم بن عبد الجبار الفجیجي التلمساني  الورود، الجبال والبحار وغیرها،

  : 1للصقر

  َناٌح َوُعْتٌق ثُمَّ َطاَلْت َأَصاِبعُ ــــــــــــــــــــــجُ   ِویُل َثَالٍث َال َكُطوِل ُبَغاِثَها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ 

  َوالَصْدُر َواِسعُ  َن َمْنَكبْیهِ ـــــــــــــــــَوَما َبیْ   یُب َثَالٍث َوْهَي َماِهَي َكفُّهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرحِ 

  َسُرُه ِلَجْزِر َما ُهَو َصاِرعُ ـــــــــــــــــــــــــــَوِمنْ   َرْأُسُه ثُمَّ َفْخُذهُ : یُم َثَالثٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعظِ 

  ِدیٍد َسَواِدَها ِحَداٍد َلَواِسعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَ   دَُّة ِمْن َنْفِسِه ِفي َمَخاِلبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلُه عُ 

ِة الَبْیَضاِء كالَسْیِف َالِمعُ   ْمَناُه َباِرٌق مِحیٌط ِبَزْنِدهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبیُ    ِمَن الِفضَّ

ن باِإلْبِریِز َأْصَفُر َفاِقعُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتلَ   ِلَك ِفي ُیْسَراهُ ثَاٍن َوُجْلُجلٌ ذِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ    وَّ

  ًدا ِبِه ِرْجٌز عَلى الَصْیِد َواِقعُ ــــــــَوَرعْ   ِإَذا اْنَقضَّ خلَت الَبرق والِریح َعاِصًفا

  ْفُق َجَناٍح ُكلُّ َذِلَك َفاِجعُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَوخَ   َالِجٍل وَلْمُع َخَالِخلٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدِويُّ جَ 

، نوكفه وصدره واسعی یصف الشاعر الصقر بأنه طویل الجناح والعنق واألصابع،        

، وشّبه انقضاضه على فریسته بالرعد دة السوادوممتلئ الفخدین، ومنقاره صلب، ومخالبه شدی

  .، وهي صفات تثبت قوة الصقروالریح والبرق

  :الرثاء-1-7
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نظم شعراء الجزائر العدید من القصائد في غرض الرثاء بأنواعه الثالثة، سواء كان ندبة     

  :1أو تأبین أو عزاء، ومثال ذلك رثاء بكر بن حماد التاهرتي البنه، فبكاه كثیرا

  

  ٍم َبلیْت ِفیَها َوَأْجَسادِ َأْعــــــــــــــــــــــظِمْن   وِر َفَناِد الَهاِمِدیَن ِبَهاـــــــــــــــــــــــِقْف ِبالُقبُ 

  ِمَن الِوَصاِل َوَصاُروا َتْحَت َأْطَوادِ   َعْت اَألْسَباِب َبْیَنُهمُ ــــــــــــــــــــــــــــــَقْوٌم َتَقطَّ 

ادِ ــــــَهْیَهاَت َهیْ   اُء َوَهَذا الَمْوُت َیْطُلُبَناـــــــــــــــالَبقَ َكْیَف    َهاَت َیا َبْكُر ْبُن َحمَّ

  ْعٍش وَأْعَوادِ ـــــــــــــــــــــــَحتَّى َتَراُه َعَلى نَ   ْرَء ِفي َلْهٍو وِفي َلِعٍب ــــَبْیَنا َتَرى المَ 

كي فراقه، منادیا بأعلى صوته دون أن یجیبه أحد، یقف بكر بن حماد على قبر ولده یب      

ثم یعّبر عن شدة حزنه على فقدان ، في أي لحظة ثم یقّر بأن الموت مقدر على كل البشر

  :2ابنه ، ویبكیه بكاء شدیدا

  ُت َبكوا َعلیَّاـــــــــــَوَلو َأنِّي َهَلك  ُت َعَلى اَألِحبَِّة ِإْذ َتَولَّوا ــــــــَبِكی

  ُدَك َقْد َكَوى اَألْكَباِد َكیَّاــــــَوَفقْ   َقاُؤَك َكاَن ُذْخًراـــــــــَوَلِدي بَ َفَیا 

  ٌت َوَبِقیُت َحیَّاــــــــــــــــــــــــَوَأنََّك َمیِّ   َزًن ِبَأنِّي ِمْنك ِخْلوٌ ــــــــــــَكَفى حَ 

  الُتْرب َفْوَقَك ِمْن َیَدیَّا تُ ــَرمی  ًسا َفَیِئْسُت ِلَماــــــــــــــَوَلْم َأُك َیائِ 

وجعله یشعر ،وآلمه یبكي بكر بن حماد ابنه، فقد كان ابنه ذخرا له، وفقده كوى قلبه    

  .بالیأس

  :الزهد والتصوف-1-8

  :الزهد-أ
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، إذ أقبل الناس یعد الزهد من األغراض الشعریة القدیمة، فقد ظهر منذ صدر اإلسالم     

على العبادة ونیل رضا اهللا، وثواب اآلخرة، ویبتعدون عن مغریات الدنیا وشهوات النفس، 

  :یجائيومثال ذلك قول الشیخ الفقیه النحوي اللغوي محمد بن الحسن بن میمون القلعي ال

  الُعــــــــــــــــــــــــــْذَر َلْیَس الَعْیُن َكاَألَثرِ  َفَمهِّد  الخـــــبُر َأْصَدُق ِفي الَمْرَأى ِمَن الَخَبرِ 

  فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكلُّ َشْیئ َعَلى َحدِّ ِإَلى َقَدرِ   واْعـــــــــــــــَمل ألْخَرى َوَال َتْبخْل ِبُمْكُرَمةٍ 

ْدرِ   َسَالَمُتهُ  َوُكلُّ َحـــــــــــــــــــــــــــــيٍّ َوإِْن َطاَلتْ    َیْغــــــــــــــــــــَتاُلُه الَمْوُت َبْیَن الِوْرِد والصَّ

  َوَال تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــُقْل َلْیَتِني ِمْنُه َعَلى َحَذرِ   ُهَو الِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــَماُم َفَال تُْبِعْد ِزَیاَرَتهُ 

ْفُو ِإالَّ ِشیَب ِبالَكَدرِ   ـــــــــــــــَح َمْن َغرَُّه َدْهٌر َفُسرَّ ِبهِ َیا َوْیــــــــــ   َلْم ُیــــــــــــْخِلص الصَّ

  َأنَّ الُمــــــــــــــــــــــــــــــــــَقاَم ِبَها كاللَّْمِح ِبالَبَصرِ   َتَناَفَس النَّاُس ِفي الدُّْنــــَیا َوَقْد َعِلُموا 

  َوِعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرًة ُألوَلى اَألْلَباِب والِعَبرِ   اْنــــــــــــــــظـُْر ِلَمْن َباَد َتْنُظْر آَیًة َعَجًبا

جائي أن التجربة التي یعیشها اإلنسان حمد بن الحسن بن میمون القلعي البیرى م      

ر من غیره، وینصح الناس بالعمل لآلخرة من خالل أصدق مما قد یسمعه اإلنسان من أخبا

؛ إذ أن كل كائن حي مصیره في النهایة الموت مهما طال عمره أو القیام باألعمال الصالحة

سالمته، فال ینفع منه الحذر وال الحیلة، فال یجب على اإلنسان أن یغتر بمغریات الحیاة 

والدلیل القوم الذین عاشوا قبلنا ورحلوا، وشهوات النفس، ألنه راحل عن هذه الدنیا یوما ما، 

  .فاألولى أن نأخذ منهم عبرة والموعظة

  :التصوف-ب

استوطن عدد من أئمة التصوف األندلسیین في الجزائر منذالقرن السادس الهجري،        

باإلضافة إلى ، الذي استقر ببجایة ونشر بها طریقته الصوفیة وعلى رأسهم أبو مدین شعیب

 ،في القرن السادس اهللا الشوذى اإلشییلي من كبار العارفین الذي استوطن تلمسانأبي عبد 

وكذلك محي الدین بن عربي الذي عاش لفترة في بجایة وبقي مالزما أبا مدین الصوفي، ثم 

، مما ساهم ، باإلضافة إلى ابن سبعین عبد الحق و أبو الحسن الششتريانتقل إلى المشرق

أهل الجزائر یستمعون إلى أشعار هؤالء األئمة، ویتأثرون بهم، ذلك في تأثر الكثیر من 
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، ونمثل لذلك بأبیات لـأبي عبد اهللا بن 1وینظمون أشعارا صوفیة منذ القرن السابع الهجري

  :2الحجام محمد بن أحمد بن محمد اللخمي من تلمسان، والذي یقول

  ُل الَقْلِب ِمْن ُحبِّ الَحِبیِب ِلیـــــــــــــــعَ   َغِریُب الَوْصِف ُذو ِعْلٍم َغِریٍب 

  ُكو َما َیكنُّ ِمَن الَوِجیِب ـــــــــــــــــــــَوَیشْ   اَم َیْبِكي ـــــــــــــــِإَذا َما اللَّْیُل َأْظَلَم قَ 

  ِفیِه ِبالَعَجِب الَعِجیبُ ُق ــــــــــــــــــَوَیْنطِ   ًراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیْقَطُع َلْیلُه ِفْكًرا َوِذكْ 

  لُّ َعْن الَتطُّبِب والَطِبیِب ـــــــــــــــــــــــــَیجِ   َرامٌ ــــــــــــــــــــــــــــــِبِه ِمْن ُحبِّ َسیِِّدِه غَ 

  ِطیِب  ُب ِثَیابُه ِمْن َغْیرِ ـــــــــــــــــــــَتِطی  ب�اــــــــــــــــــَوَمْن ُیُك َهَكَذا َعْبًدا ُمح

یصف أبو عبد اهللا بن الحجام محمد بن أحمد بن محمد اللخمي قلبه المعتل من حب       

ومن یحمل كل هذا یذكر اهللا ویستغفره، الحبیب، وكان یتهجد لیال وهو یبكي، ویقضي لیله 

  .الحب هللا أكید ستكون ثیابه طّیبة الرائحة، ألن روحه زكیة بالعبادة

  :المدیح النبوي-1-9

ومن بین ، ظهر شعر المدائح النبویة بكثرة في الجزائر منذ القرن السابع الهجري       

شعراء المدیح النبوي الجزائري نجد محمد بن عبد اهللا العطار الذي یقول في إحدى مدائحه 

  :3النبویة

َواِئِح َیْثِربُ ــــــــــــــــــــــــــَأْهَدْت َلَنا ِطی   وُبَها ِعْنَد الَتَنسُِّم ُیْطربُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَهب  َب الرَّ

  ْلٌب ِبِنیَراِن الِبَعاِد یَعذَُّب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ   َباَبِة واَألَسىــــــــــــــــــــَرقَّْت َفَرقَّ ِمَن الصَ 

َماِن َوُیَعذبُ ــــــــــــــــــــــــیَ   َنى َنِبيِّ ُحِبهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَشْوًقا ِإَلى َأسْ    ْحُلو َعَلى َمرِّ الزَّ

  َتْسُكبُ  اِنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَبًدا َعَلْیَنا ِباَألمَ   َن اَألَناِم ِبِدیَمةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُفْزَنا ِبِه َبیْ 

  َحاِمِد تُْنَسبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَفِإَلْیِه َأْشَتاُت المَ   َیادَة والَكَمال ُمَحَمدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــَحاَز الس

ُب ـــــــــــــــــــــــــــــیُ   وُبَنا َوَنِبیَُّنا َوَشِفیُعَناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمْحبُ    ْدَنى إَلى ِوْرِد الِرَضا َوُیَقرِّ
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  َریَّـــــــــــــــــــــــاُه َأْذَكى ِفي الُنُفوِس وَأْطَیبُ   ِإْن َطاَبْت اَألْنَفاُس ِمْن َزْهِر الرَُّبى 

فرحا،  أن یثرب أهدت للمسلمین مع الریاح طیبا، وذلك یبعث في قلوبهمیقول الشاعر       

، نتیجة شوقه للنبي محمد صلى اهللا وأنها ّرقت وّرق معها قلب الشاعر المعّذب بالصبابة

علیه وسلم، وأن المسلمین فازوا منه بسحابة محملة باألماني ، وقد امتلك السیادة والكمال، 

  .كیف ال وهو نبي المسلمین وشفیعهم یوم القیامة، وحبه یقربنا من رضوان اهللا وحبه

لقد حفل الشعر الجزائري القدیم بالعدید من األشعار التي تضمنت مختلف المواضیع       

  .في أغراض متنوعة تحاكي نمط الحیاة االجتماعیة والسیاسیة آنذاك
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  :ةــــــــــالخاتم

  :   سبق یمكن إجمال أهم النتائج وفق ما یأتي بناء على ما

وتختلف من  ،المتعددةتتنوع النصوص الشعریة القدیمة على مدى العصور األدبیة   -  

 أطوارهابوفق تطور الحضارة العربیة  و الزمن،حیث المضامین تبعا لنمط الحیاة مع مرور 

تأثر بظهور اإلسالم، ، و ؛ فقد عّبر الشعر عن  بیئة الحیاة في العصر الجاهليعبر العصور

، كما أنه مثل بیئة والحضاري الذي ظهر في العصر العباسي و واكب التطور الفكري

  .األندلس وحیاة األندلسیین

الجزیرة العربیة إلى المغرب العربي واألندلس، وكان  خرج الشعر العربي من نطاق شبه - 

تأثر الشعراء المغاربة بشعراء المشرق واضحا في إنتاجهم الشعري، لكن رغم ذلك ظهرت 

  .في األندلس والموشحات وشعر رثاء المدن والممالك فنون شعریة جدیدة كاألزجال

 نتاجاإلتنوعت أغراض الشعر الجزائري القدیم خالل الحضارات العدیدة التي عاصرت  -

  ". بكر بن حماد" بروز عدة شعراء، وأبرزهم الشاعرمما ساهم في ، الشعري للشعراء

األخرى على مدار العصور األدبیة یحتل الشعر العربي مكانة بارزة بین الفنون األدبیة   - 

آنذاك، مواكبا كل  ا الشعر عن نمط حیاة العرب وطریقة تفكیرهموقد عّبر هذ المختلفة،

  .التطورات المتعددة الجوانب التي عاشها العرب، سواء قبل ظهور اإلسالم أو بعده

   

   

 



 
194 

  راجعـــــــــــــــــــــــصادر والمـــــــــــالم

  المصادر-1

  الكتب-أ

  .1986، )6(، دار الثقافة، بیروت، ط)11( و )02(األصفهاني أبو الفرج ، األغاني، الجزء -1

السید أحمد : تحقیق البحتري، الموازنة بین شعر أبي تمام و اآلمدي أبو القاسم الحسن بن بشر، - 2

  .1994،  )4(ط صقر و عبد اهللا المحارب، دار المعارف، القاهرة،

سالم مصطفى : الشنتریني، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیقي أبو الحسن عل بن بساما -3

  .1998، )1(، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)8(البدري، الجزء

مكتبة ، )4(عبد السالم هارون، الجزء : ، البیان والتبین، تحقیقأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -4

  .1998، )7(، طالقاهرة، الخانجي

عبد السالم محمد هارون، الجزء : ، الحیوان، تحقیق وشرح                                   -5

  .1965، )2(،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط)1(

  .دط، دت.ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر، دمشق -6

إحسان عباس، : ، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیقأحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكان ا-7

  .1972، دار صادر، بیروت، )2(مجلد

محمد محي الدین عبد  :تحقیق بن رشیق أبو علي الحسن القیرواني، العمدة في محاسن الشعر،ا-8

  .1981، )5( ، دار الجیل، ط)2(الحمید، الجزء 

، شرح القصائد العشر، حقق  )التبریزي المعروف بالخطیب(أبو زكریا یحیى بن علي بن محمد الشیباني-9

محمد محي الدین عبد الحمید، مكتبة محمد علي صبیح وأوالده : أصوله وضبط غرائبه وعّلق حواشیه 

  .األزهر، مصر، دط، دتبمیدان 



 
195 

، دار )5(عبد المجید الترحیني، الجزء : أحمد بن محمد األندلسي، العقد الفرید، تحقیق  بن عبد ربها - 10

  .1983، )1(لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 

  . 1926،دار الكتب ، )1(، ذیل األمال، الجزء البغدادي أبو عبید البكري القاسم القالي - 11

حققه وضبطه  واإلسالم، ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة بي الخطابأأبو زید محمد بن  القرشي- 12

  .، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، دط، دتعلي محمد البجادي: وزاد في شرحه 

، دار المعارف، )1(شوقي ضیف، الجزء : ، المغرب في حلى المغرب، تحقیقالمغربي بن سعید - 13

  .، دت )3(ط

یوسف الشیخ : أحمد التْلُمساني، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، تحقیقبن محمد المقري - 14

  .1986، )1(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،ط)4(محمد البقاعي، الجزء

خلیل المنصور، : بن یزید المعروف بالمبرد أبو العباس محمد ، التعازي والمراثي، وضع حواشیها - 15

  .1996، )1(لبنان، ط - لعلمیة، بیروتدار الكتب ا

  :الدواوین - ب

عبد السالم محمد هارون، دار : ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، تحقیق وتعلیقابن األنباري -1 

  .، دت)5(المعارف، القاهرة، ط

  .البحتري أبو عبادة الولید بن عبید ، كتاب الحماسة، الخزانة السعدیة العلوي، دط، دت -2

محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التأِلیف والترجمة والنشر، : ، الدیوان، تحقیقبشار بن بردا -3

.1954القاهرة، دط،   

  .1986، )2(، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)3(البرقوقي عبد الرحمن ، شرح دیوان المتنبي، الجزء -4

أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن  :أبو تمام حبیب بن أوس الطائي ، دیوان الحماسة، روایة -5

1998،)1(تب العلمیة، بیروت، لبنان، طأحمد حسن بسج ، دار الك: الخضر الجوالیقي، شرح وتعلیق  



 
196 

: عبد العزیز المیمني الراجكوتي، زاد في حواشیه : ، الوحشیات، تحقیق                              -6

  .، دط1963المعارف، محمود محمد شاكر، القاهرة، دار 

  .2006، )1(لبنان،ط - لمعرفة، بیروتعبد اهللا سندة، دار ا: بن ثابت حسان ، الدیوان، تحقیقا -7

دار الكتب العلمیة،  مفید محمد قمیحة،: ابن السكیت، دراسة وتبویب:الحطیئة، الدیوان، بروایة وشرح -8

  .1993، )1(بیروت، ط

  .السید مصطفى غازي، دار المعارف، القاهرة، دط، دت :ابن خفاجة، الدیوان، تحقیق -9

محمد فایز، دار الكتاب العربي، : ، الدیوان، قّدم له و وضع هوامشه وفهارسهربیعة عمر يبن أبا - 10

  .1996، )2(بیروت، ط

  .، الدیوان، دار صادر، دط، دتلبید بن ربیعةا - 11

، )1(عزیزة فوال بابتي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط :الرقیات عبید اهللا بن قیس ، الدیوان، تحقیق  - 12

1995.  

  .أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت: ابن الرومي، الدیوان، شرح - 13

داود : تحقیقو  ات الكمیت ابن زید األسدي، تفسیرشرح هاشمی، أبو الریاش أحمد بن ابراهیم القیسي - 14

  .1986، ) 2(سي، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طسلوم و نوري حمودي القی

   .، شرح المعلقات السبع، دار صادر، بیروت، دط، دتأبو عبد اهللا الحسین بن أحمد الزوزني - 15

علي عبد العظیم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، : ابن زیدون، دیوانه ورسائله، شرح وتحقیق - 16

  .دط، دت

عبد المعین : هبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي الحسني ، الحماسة الشجریة، تحقیق ، ابن الشجري  - 17

  .الملوحي ، أسماء الحمصي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، دت

، )3(الشنقیطي أحمد بن األمین ، المعلقات العشر وأخبار قائلیها، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط - 18

1993.  



 
197 

، شرح دیوان أبي تمام،  )التبریزي المعروف بالخطیب(یحیى بن علي بن محمد أبو زكریا الشیباني - 19

  .، دت) 3(محمد عبده عزام، دار المعارف، ط : تحقیق

طه حسین، : عبد المجید وأحمد أحمد بدوي، راجعه حامد: ، تحقیق، الدیوانالمعتمد  بن عبادا - 20

  .2000، )2(مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، ط

عبد الحمید محمد محي الدین ، شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة المخزومي، مطبعة السعادة، مصر،  - 21

  .1952، )1(ط

محمد التونجي، دار الكتاب : ابن عبد ربه األندلسي، الدیوان مع دراسة لحیاته وشعره، حققه وشرحه - 22

  .1993، )1(العربي، بیروت، ط

  .1986دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،دط،   بو العتاهیة، الدیوان،أ - 23

  .1975ابن عمار، الدیوان، مطبعة الهدى، بغداد، دط،  - 24

مهدي محمد  ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، الدیوان،شرح وتقدیم عمر بن الفارضا - 25

  .2005، )2(لبنان، ط

  .الفرزدق، الدیوان، دار صادر، بیروت، دط، دت - 26

  .1983المتنبي، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  - 27

أحمد أمین، و عبد : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ، شرح دیوان الحماسة، نشره المرزوقي - 28

  .1991، )1(السالم هارون ، المجلد األول ، دار الجیل، بیروت، ط

، دار الكتب العلمیة، )1(خصائیین الجزءحققه جماعة من األ المعري أبو العالء ، اللزومیات، - 29

  .1989بیروت، دط، 

.جمیل ، الدیوان، دار صادر، بیروت، دط، دت بن معمرا - 30  

عبد القدوس أبو صالح ، مؤسسة الرسالة، بیروت، : یزید ، الدیوان، تحقیق بن مفرغ الحمیريا - 31

1975  



 
198 

  .1995دار الشرق العربي، بیروت، دط،  عزة حسن،: تحقیق  ،تمیم ، الدیوان بن مقبلا - 32

، ) 1(، الدیوان، شرح عدنان زكي درویش، دار الثقافة، بیروت، ط)مجنون لیلى(قیس  ابن الملوح - 33

1971.  

، شرح القصائد التسع المشهورات، تحقیق أحمد خطاب، القسم النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد -34

  .1973، )2(دار الحریة للطباعة مطبعة الحكومة، بغداد، ط األول والثاني،

أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي، بیروت، ، دط ، : أبو نواس ، الدیوان، تحقیق - 35

1992.  

  :المراجع باللغة العربیة -2

 .2000، )1(، التصوف بین الغزالي وابن تیمیة، دار الوفاء، مصر، ط أحمد عبد الفتاح محمد سید-1

  .1978، بین الفلسفة واألدب، دار المعارف، القاهرة، دط، أدهم علي -2

  .غریب، القاهرة،  دط، دت واللغویة في التراث العربي، دار ، المصادر األدبیةإسماعیل عز الدین -3

 )2(بوسقطة سعید ، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر،منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط -4

 ،2008.  

  .1992التطاوي عبد اهللا ، حركة الشعر بین الفلسفة والتاریخ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دط،  -5

  .1992، )1(الجبوري یحي ، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه،مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -6

منشورات مكتبة   محمد طه الحاجري،: ، شعر المخضرمین وأثر اإلسالم فیه، قدم له               -7

  .1964، )1(النهضة، بغداد، ط

نصر الدین تونسي، شركة القدس : تحقیق الجرجاني علي بن محمد علي الحسیني ، كتاب التعریفات، -8

.2007، ) 1(للتصدیر ، القاهرة، ط  

منشأة المعارف، االسكندریة،  ،قضایا وشخصیات صوفیة ،، دراسات في التصوفالجزار أحمد محمود -9

  .2001دط،  مصر،



 
199 

، )1(، نظریة الشعر عند الفالسفة اإلسالمیین،  سلسلة المعرفة، الجزائر، طجمعي األخضر - 10

1999.  

محمد شرف الدین یالتقایا، المجلد : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقیق، خلیفة حاجي - 11

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، دط ، دت)1(

 897 - 92(، التاریخ األندلسي ، من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة بد الرحمن عليالحجي ع - 12

  .1981، )2(بیروت،ط –، دار القلم، دمشق )م 1492 – 711 - هـ 

، شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، عبد الحلیم حفني - 13

  .1987دط،

، )1(المیة العرب للشنفرى، شرح و دراسة، مكتبة اآلداب علي حسن،القاهرة، ط ،                  - 14

2008.  

   .، أدباء السجون، مطبعة الزهراء، النجف، دط، دتالحلفي عبد العزیز - 15

  .بیروت، لبنان ، دط، دتالقلم ،  ، أدب السیاسة في العصر األموي، دارمحمد الحوفي أحمد  - 16

.، دت)3(، القاهرة، طنهضة مصر للطبع والنشر الغزل في العصر الجاهلي، دار ،                - 17  

   .، دت)3(، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، طخلیف یوسف - 18

، )1(، دار أسامة ، عمان، األردن، ط)1(، موسوعة شعراء العصر العباسي، جالروضان عبد عون - 19

2001.  

  .1970، )2(، الطبیعة في الشعر األندلسي، مطبعة الترقي، دمشق، طودتالركابي ج - 20

.، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، دط، دتإبراهیم زكریاء - 21  

 .، دت) 2(، تاریخ األدب العربي، دار نهضة مصر للطبع والنشر،القاهرة، طالزیات أحمد حسن - 22

  .1989الدار العربیة للموسوعات، بیروت،  ، األدب العربي في األندلس،سالمة علي محمد - 23



 
200 

جودت : ، دار الطراز في عمل الموشحات، تحقیقلك أبو القاسم هبة  اهللا بن جعفربن سناء الما - 24

  .1949الركابي، دمشق، دط، 

  .2009، أروع ما قیل في الزهد، دار الفضائل ، ط یحيالشامي  - 25

.1966، )4(مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط ، تاریخ الشعر السیاسي،الشایب أحمد - 26  

  .1999، دار الجیل، بیروت، دط، ) 1(، األدب العربي،الجزءفواز رالشعا - 27

  .، األدب القدیم نص ودرس، كلیة اآلداب ، جامعة االسكندریة، دط، دتالشیخ زین الدین زكریا - 28

، دار الفكر )2(بیة وتحلیل النص، الجزء ، األدب الجاهلي وبالغة الخطاب األدالصائغ عبد اإلله - 29

  2000، )1(معاصر، صنعاء، الیمن، طال

  .،دت)13(، تاریخ األدب العربي،  العصر الجاهلي ،دار المعارف، القاهرة، طضیف شوقي - 30

  .، دت)7(تاریخ األدب العربي، العصر اإلسالمي، دار المعارف، مصر، ط ،              - 31

  .،دت)12(، دار المعارف، القاهرة ، طتاریخ األدب العربي، العصر العباسي الثاني،               - 32

  .دت،)1(طاألندلس، دار المعارف، القاهرة، تاریخ األدب العربي، عصر الدول واإلمارات  ،          - 33

عهد الدول واإلمارات الجزائر المغرب األقصى موریتانیا  تاریخ األدب العربي،،             - 34

  .، دت)1(السودان، دار المعارف، القاهرة، ط

  .، دت)8(التطور والتجدید في الشعر األموي، دار المعارف، القاهرة، ط،             - 35

  .1955، )4(الرثاء، دار المعارف، مصر، ط،            - 36

  .، دت)11(به في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، طالفن ومذاه،            - 37

كامل مصطفى الهنداوي، دار : الطوسي السراج ، اللمع في تاریخ التصوف اإلسالمي، تحقیق - 38

  .2001، )2(الكتب العلمیة، ط

  . 1996دط، العاني سامي مكي ، اإلسالم والشعر،عالم المعرفة، الكویت، - 39



 
201 

بن عبد الَبرِّ أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد ، االستیعاب في معرفة األصحاب،علي محمد ا - 40

  .1992، )1(،دار الجیل، بیروت، ط)3(البجاوي، الجزء

عبد العظیم بسیم ، عبد القادر ابراهیم،  شعر األسر والسجن في األندلس، جمع وتوثیق ودراسة،  - 41 

  .1996، )2(مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  .2001، )1(، األدب اإلسالمي واألموي، دار النهضة، لبنان، ط عتیق عبد العزیز - 42

لبنان،  –، دار النفائس، بیروت )1(علي جواد ، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، الجزء  - 43

  .2009، )1(ط

دار الكتاب الحدیث،  علي عبد الرحمن عبد الحمید ، األدب العربي، العصر اإلسالمي واألموي، - 44

  .2005، )1(ط

العمري عبد العزیز إبراهیم ، الفتوح اإلسالمیة عبر العصور، دار اشبیلیا، الریاض، المملكة  - 45

  .هـ1421،)3(العربیةالسعودیة، ط

جدارا للكتاب  عودة أمین یوسف ، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، جامعة آل البیت، األردن، - 46

  .2018، )1(العالمي للنشر والتوزیع، االردن، ط

  .ن الهجاء في األدب األندلسي، دار المعارف، دط، دتف عیسى فوزي ، - 47

الشعر األندلسي في عصر الموحدین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة، ،               - 48

  .2007، ) 1(ط

  .1986، )1(، طدار الجیل، بیروتالجامع في تاریخ األدب العربي،األدب القدیم،  الفاخوري حنا ، - 49

، تاریخ األدب العربي، األدب القدیم من مطلع الجاهلیة إلى سقوط الدولة األمویة، فروخ عمر - 50

  .1981، )4(، دار العلم للمالیین ، بیروت، ط)1(الجزء

سالم، من امرؤ القیس إلى ابن أبي ربیعة، دار فیصل شكري ، تطور الغزل بین الجاهلیة واإل - 51

  .1996، )5(المالیین، بیروت، ط



 
202 

، )1(القحطاني قاسم ، ابن فركون االندلسي شاعر غرناطة،دار الكتب الوطنیةـ ابو ظبي، ط - 52

2009.  

معروف زریق، علي عبد الحمید : القشیري النیسابوري، الرسالة القشیریة في علم التصوف، تحقیق  - 53

  .1993، ) 2(لبنان،ط- بلطجي، دار الخیر، بیروت

أحمد فرید المزیدي،الجزء : القصیري داود محمد ، شرح القصیري على قافیة ابن الفارض، اعتنى به - 54

  .، دت)1(، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)2(

  .1983 ،)2(القماح خدیجة ، محمد علي أحمد، رابعة العدویة، نشر مكتبة رجب، القاهرة، ط - 55

بشیر : المالكي أبو بكر بن محمد ، ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وٕافریقیة، تحقیق - 56

  .1994،)2(،  دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط)1(محمد العروسي المطوي، الجزء: بكوش، راجعه

  .محمد سراج الدین ، الحكمة في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة ، دط، دت - 57

  .الزهد في الشعر العربي، دار راتب الجامعیة، بیروت، دت، دطـ                 - 58

  . 2006عمان، ط - مرهون الصفار ابتسام ، األمالي في األدب اإلسالمي، دار المناهج، األردن - 59

  .1989، )17(أنیس ، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، دار العلم للمالیین، ط المقدسي - 60

  19، )3(لبنان، ط - ألندلس، بیروتنصر عاطف جودة ، النص الشعري عند الصوفیة، دار ا - 61

  1980، )9(دار المعارف،القاهرة، طهیكل أحمد ، األدب األندلسي من الفتح  إلى سقوط الخالفة،  - 62

والتوزیع، إبراهیم إبراهیم ، مدخل إلى التصوف االسالمي، دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر  یاسین - 63

  .2005، )1(ط

  :الكتب المترجمة-3

، دار )1(عبد الحلیم  النجار، الجزء: تاریخ األدب العربي، نقله إلى العربیة  بروكلمان كارل ،  -1

  .1959، )5(المعارف، القاهرة، ، ط

  



 
203 

  :المعاجم والقوامیس -4

  .1987، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، دط، البستاني بطرس-1

  .2002، )15(، األعالم، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، طخیر الدین الزركلي -2

  .1979، دار صادر، بیروت، دط، )2(، معجم مقاییس اللغة، الجزءأحمد بن فارس -3

داود سلوم، و داود سلمان العنبكي و إنعام داود : الفراهیدي الخلیل بن أحمد ، كتاب العین، ترتیب -4

  .2004، )1(ناشرون، بیروت، لبنان، طسلوم، مكتبة لبنان 

  .، دت)2(، مطبعة السعادة، القاهرة ، ط)1(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، الجزء -5

،مكتبة المثنى، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث )4(كحاله عمر رضا ، معجم المؤلفین، الجزء -6

  .العربي، بیروت، لبنان، دط، دت

  .2001حات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ، مطلوب أحمد ، معجم مصطل -7

  .، دار صادر، بیروتابن منظور، لسان العرب -8

وهبة مجدي ، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب، مكتبة لبنان ناشرون،  -9

  1984، )2(ط

  : المجالت -5

  .2009، یولیو)26(جامعة حلوان، العدد  مجلة كلیة اآلداب، دوریة علمیة محكمة، -1

  .2012، )8(مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد  -2

  

  



 
204 

 فهرس الموضوعات

 

  الصفحة      الموضوع

  ب  - أ  ................................................................ المقدمة

  13-5  ...............:الشعر العربي القدیم تاریخیا وجغرافیا: المحاضرة األولى 

  5  .......................................................مفهوم العرب -1

  6  .......................................................أقسام العرب -2

  6  .........................................................بالد العرب -3

  9  ......................تقسیم الشعر العربي القدیم عبر عصوره األدبیة -4

  40-14  .......................مضامینها وأسالیبها: المعلقات: المحاضرة الثانیة

  14  .....................................................تعریف المعلقات-1

  14  .............................................سبب تسمیتها بالمعلقات-2

  15  ...............................................أسماء أخرى للمعلقات-3

  18  ...................................................أصحاب المعلقات-4

  18  ....................................................مطالع المعلقات -5

  20  ...................................................مضامین المعلقات-6

  20  ...............................................معلقة امرئ القیس -6-1

  26  .......................................معلقة زهیر بن أبي سلمى -6-2

  32  ............................................معلقة عنترة بن شداد -6-3

  63-41  ..............................الیكـــــــــــــــــــــــــشعر الصع: المحاضرة الثالثة

  41  ....................................................مفهوم الصعلكة -1

  42  ...................................................تعریف الصعالیك -2

  42  .............................................أسباب ظهور الصعلكة -3

  45  ..............................................أهم الشعراء الصعالیك -4



 
205 

  46  .........................................موضوعات شعر الصعالیك -5

  49  .................................شعر الصعالیكل الخصائص الفنیة  -6

  54  ...............................................المیة العرب للشنفرى -7

  70-64  :)شعر الفتوحات اإلسالمیة(الشعر في صدر اإلسالم : المحاضرة الرابعة

  64  ....................................أثر اإلسالم على الشعر والشعراء -1

  68  ................................  مضامین شعر الفتوحات اإلسالمیة -2

  70  ................................ خصائص شعر الفتوحات اإلسالمیة -3

  78-71  ...............................:ــةالنبویــــمراثي ــــــــال: المحاضرة الخامسة

  71  .....................................................  تعریف الرثاء -1

  71  ....................................................... أنواع الرثاء -2

  73  ........................................... الرثاء في صدر اإلسالم -3

  74  .............................................. مفهوم المراثي النبویة -4

  74  ................... رثاء حسان بن ثابت للرسول صلى اهللا علیه وسلم -5

  83-79  .............................. ــضائـــــقـــــعر النــــــش: المحاضرة السادسة

  79  .................................................... مفهوم النقائض -1

  80  ..................................................... نشأة النقائض -2

  81  .....................................................  بنیة النقائض -3

  82  .................................................... طرفا المناقضة -4

  82  .......................................... نماذج من شعر النقائض -5

  96-84  ...................  :الشعر العذري و الشعر العمري: المحاضرة السابعة

  84  ........................................................مفهوم الغزل -1

  85  .....................................تطور الغزل في العصر األموي -2

  85  : ......................................................الغزل العذري-3

  87  ...........................................خصائص الغزل العذري  -4

  88  ...........................................نماذج من الغزل العذري  -5

  89  .....................................................الغزل العمري  -6



 
206 

  89  ...........................................خصائص الغزل العمري  -7

  91  ..........................................نموذج عن الغزل العمري  -8

  128-97  ...............................شعر الزهد والتصوف : المحاضرة الثامنة

  97  ......................................................شعر الزهد  –أوال 

  97  ........................................................مفهوم الزهد -1

  98  ....................................... نشأة شعر الزهد في المشرق -2

  100  ......................................شعر الزهد عند أبي العتاهیة   -3

  104  .............................خصائص شعر الزهد عند أبي العتاهیة  -4

  104  ............................................شعر الزهد في المغرب  -5

  107  ............................................شعر الزهد في األندلس  -6

  107  .......................................شعر الزهد عند ابن عبد ربه  -7

  110  ..................................................شعر التصوف  -ثانیا

  110  ....................................................مفهوم التصوف -1

  112  .............................................نشأة التصوف وتطوره  -2

  115  ....................................................الشعر الصوفي  -3

  115  .............................................أنواع االرموز الصوفیة  -4

  117  .........................................نماذج من الشعر الصوفي  -5

  120  .....................................شعر الحماسة  :المحاضرة التاسعة

  120  ....................................................تعریف الحماسة -1

  120  ..............................................مفهوم شعر الحماسة  -2

  121  ...............................كتب الحماسة في الشعر العربي القدیم -3

  126  ............................................مضامین شعر الحماسة  -4

  127  ...........................................نماذج من شعر الحماسة  -5

  147-129  ...............الشعر السیاسي في المشرق والمغرب: المحاضرة العاشرة

  129  ......................................الشعر السیاسي في المشرق  -أوال

  129  .............................................تعریف الشعر السیاسي -1



 
207 

  129  ..........................ظهور الشعر السیاسي في المشرق وتطوره  -2

  129  ...................................... ر اإلسالمالجاهلي وصدالعصر -أ

  131  .................................................... العصر األموي-ب

  132  ......................................................الحزب األموي -1

  133  ......................................................الحزب العلوي -2

  134  .....................................................حزب الزبیریین -3

  135  .....................................................حزب الخوارج  -4

  135  .......................................................حزب الشیعة -5

  136  ....................................................العصر العباسي -ج

  137  .....................................................الحزب العباسي -أ

  137  .....................................................العلوي الحزب -ب

  138  .............................................................األموي -ج

  139  .......................................................حزب الموالي -د

  140  ............................الشعر السیاسي في المغرب واألندلس  -ثانیا

  141  ...................................................شعر السجون –ثالثا 

  146  .......................................................رثاء المدن -رابعا

  162-148  ................ الشعر الفلسفي وشعر الحكمة: المحاضرة الحادیة عشر

  148  ....................................................الشعر الفلسفي -أوال

  148  ...............................................عالقة الشعر بالفلسفة -1

  149  ..........................................عند العرب  الشعر الفلسفي-2

  155  ..........................................شعر الحكمة عند العرب -ثانیا

  155  ......................................................مفهوم الحكمة -1

  156  ...........................................نشأة شعر الحكمة وتطوره -2

  172-163  ........................... الموشحات واألزجال: المحاضرة الثانیة عشر

  163  .......................................................الموشحات  -أوال

  163  ......................................................مفهوم الموشح -1



 
208 

  164  .............................................أسباب نشأة الموشحات -2

  165  .....................................................نیة الموشحات ب-3

  166  ...................................................أوزان الموشحات -4

  168  .........................................................األزجال  -ثانیا

  168  .....................................................مفهوم األزجال -1

  168  .......................................................نشأة األزجال -2

  169  ......................................................أوزان األزجال -3

  170  ....................................................أغراض األزجال -4

  181-173  ...............................الشعر األندلسي : عشر المحاضرة الثالثة

  174  ............................................أغراض الشعر األندلسي -1

  174  ...........................................................الغزل -1-1

  175  ...........................................................الفخر -1-2

  176  ..................................................وصف الطبیعة -1-3

  177  ...................................................وصف الخمر -1-4

  177  ................................................الزهد والتصوف  -1-5

  178  ...........................................................الرثاء -1-6

  179  ..........................................................المدح  -1-7

  179  ..........................................................الهجاء -1-8

  180  ......................................................اإلخوانیات -1-9

  180  ...........................................رثاء المدن والممالك - 1-10

  192-182  ............نصوص من الشعر الجزائري القدیم : المحاضرة الرابعة عشر

  182  .................................................................تمهید 

  183  ......................................أغراض الشعر الجزائري القدیم -1

  183  ..........................................................المدح -1-1

  184  ...........................................................الفخر -1-2

  185  ..........................................................الهجاء -1-3



 
209 

  186  .................................................الشعر التعلیمي -1-4

  187  ...........................................................الغزل -1-5

  188  ..................................................وصف الطبیعة -1-6

  188  ...........................................................الرثاء -1-7

  189  ................................................الزهد والتصوف  -1-8

  191  ...................................................المدیح النبوي -1-9

  193  ................................................................الخاتمة 

  194  ...............................................قائمة المصادر والمراجع 

  204  ....................................................فهرس الموضوعات 

 

 


