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الدهداء
إل ى الذين أرى بعيونهم الحياة أحــل ى وأجمل...
إل ى أعّز الناس...
صفــاء و محمــد وبهــاء الــدين ...
كي يظلـوا يدا ً واحدة وقلبا ً واحـــدا...
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مقـدمــة
ي الشيء الكثير ،إذ كنت في طفولتي البعيدة مغرمة جدا ً
إن العودة إلى الجذور تعني بالنسبة إل  ّ
بنبتة البطاطا التي تزرعها أمي حول البيت ،وحين يأتي أوان اقتلع البطاطا من الرض كنت أسارع
إلى ذلك بشغف شديد ،وتبدأ عملية البحث في الرض بين التراب والحجارة فأجد أن حبات البطاطا
الصغيرة تكون على السطح ،فأواصل الحفر باتجاهات عديدة عمودية حين ًا وأفقية حين ًا آخر ،لجد بين
الفينة والفينة حبة كبيرة تستحق الجهد ،وتعطيني دافع ًا لمواصلة البحث ،وهكذا هي علقتي بالشعر
القديم الذي عشقته منذ السنة الجامعية الولى ،وعهدته بالرعاية والعناية فيما توالى من سنين ،فكانت
رسالة الماجستير تتمحور حول هذا الشعر الصولي الجميل .وحين التحقت للعمل بجامعة بيرزيت
منذ عدة عقود؛ أسند إلي ّ تدريس الدب العربي القديم في مساقين هما :الدب الجاهلي ،والدب
ي المزيد من اكتشاف كنوز هذا الشعر
السلمي الموي ،وكانت كل سنة تدريسية تضيف إل  ّ
والعجاب بمواهب قائليه ،وقدرتهم التي اخترقت حدود الزمان والمكان ومنحتهم الخلود ،فعاش
عنترة في الذاكرة الشعبية رمز ًا للبطولة السطورية ،وظل امرؤ القيس صاحب العبارة الشهر )قفا
ك ،(،وبقي عمر بن أبي ربيعة مثاال ً حُيحتذى في الغزل ،واحتل ّ مجنون ليلى الصدارة في الحديث عن
نب (ِ
شاق ،ويطول بنا الحديث إذا أردنا استعراض هذه النجوم التي مازالت تضيء سماء حياتنا
العشق والع  ّ
بومضات إبداعها الذي ال يأفل.
كان موضوع هذه الدراسة )اتجاهات الشعر في الطائف بين الجاهلية والسلم /شعراء
الطائف أنموذج ًا،(،وهو يرمي إلى دراسة الشعر في بيئاته المكانية ،بعيد ًا عن التقسيمات السياسية التي
حكمت دراسة الدب العربي في عصوره المختلفة .أ ّما بالنسبة إلى السباب التي أدت إلى اختيار هذا
لم ضمن شعراء
الموضوع فهي تتلخص :في أن الطائف كانت إحدى مدن الحجاز التي ذكرها ابن س  ّ
القرى العربية ،وهي المدينة ومكة والبحرين واليمامة ،وقد حظيت مدينتا مكة والمدينة تحت تأثير
السبب الديني )السلم ،(،وما استدعاه من تعظيم قيمة المدينتين في نظر المسلمين بدراسات عديدة؛
أبرزت ما فيهما من كنوز أدبية ،وما طرأ على حياتهما من تغيير بفضل السلم .أما مدينة الطائف
فلم تلق هذا االهتمام ،على الرغم من تم ّيزها بين غيرها من مدن الحجاز إذ كانت مصيف أهل مكة،
لطيب مناخها وعليل هوائها وكثرة أشجارها المثمرة ووفرة مياهها ،حتى زعم البعض أنها كانت
حمل على أجنحة الملئكة ،يضاف إلى ذلك أن مدينة الطائف كانت معروفة
فردوسا ً من رياض الشام حُ
بنشاطها االقتصادي الذي جذب إليها العرب والعاجم ،إلى جانب المكانة الدينية التي تم ّتعت بها إذ
احتلت المكانة الثانية بعد مكة ،وكان فيها معبد اللت ،واللت من أشهر أصنام العرب ،وتم ّت ع أهلها
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بالحر ّية الدينية ،فكان فيها طائفة من اليهود والنصارى .ومن الناحية االجتماعية فقد كانت الطائف
مقاّرا لقبيلة ثقيف صنو قريش ون ّدها في العصر الجاهلي ،وذكرتا معا في القرآن الكريم ،في قوله
ظي"ٍم" ،1والقريتان هما مكة والطائف.
ع (ِ
ن اِنْلظَقِنْرظَيظَتِنْين(ِ ظَ
جل"ٍ ِّم ظَ
عظَلى ظَر حُ
ال حُنِّزلظَ ظَهظَذا اِنْلحُقِنْرآنحُ ظَ
تعالى" :ظَوظَقاحُلوا ظَلِنْو ظَ
يضاف إلى ذلك أن مدينة الطائف لم تكن كثيرة الشعر ،ولم تعرف بشعراء كبار ،ال في الجاهلية وال
ي مقياس ًا هام ًا لتحديد منزلة الشاعر الدبية ،وهذا ما سار عليه ابن
في السلم ،وكان الكم الشعر  ّ
سلم حين ص ّنف الشعراء إلى طبقات ،فوض ع طرفة بن العبد ،وهو أجودهم طويل ًة ،وعبيد بن
البرص وعلقمة بن عبدة التميمي في الطبقة الرابعة ،واعتذر عن ذلك قائل" :موضعهم م ع الوائل،
وإ ّنما أخل ّ بهم قلة شعرهم بأيدي الرواة" .2فابن سلم يق ّر بأن الجودة ال تتعارض م ع ق ّلة الكم
ي ،والدليل على ذلك أن شعر طرفة بن العبد اليسير ما يزال ميدان ًا خصب ًا لدراسات نقدية
الشعر  ّ
متجددة ،المر الذي دفعني إلى النظر في شعر الطائف ،فربما يكون فيه ما يستحق الدراسة والمتابعة.
ل ،فقد حظيت مدينة الطائف بجوهرة شعرية نادرة ال نظير لها عند الخرين ،وهي
وفع  ً
ل في الشعر الديني ،وكان ميدانه قصص النبياء
الشاعر أمية بن أبي الصلت الذي نظم ديوانا ً كام  ً
والرسل وأخبار المم الغابرة ،وك ّرسه للوعظ والرشاد ،بشكل غير مسبوق ،حتى حُوصف بأنه أشعر
الشعراء ،لنه قال كما قالوا ،ولم يقولوا كما قال.
ومن السباب الخرى التي استدعت هذه الدراسظَة :الرغبةحُ في التع ّرف على تحوالت
المضمون والبنية ،والوقوف على نقاط التطور والتجديد التي طرأت على الشعر العربي في رحلته
من الجاهلية حتى آخر العصر الموي ،ومدى تأثره بالسلم .إذ استق ّر قي أذهان معظم الباحثين أن
ن القوم
موضوعات الشعر العربي بعد السلم كانت امتداد ًا لتلك التي كانت في العصر الجاهلي ،وكأ  ّ
ن الدين الحنيف الذي أحدث انقلبا ً جذري ًا في أعماق نفوسهم لم يترك أي أثر في
لم حُيسلموا ،وكأ  ّ
الشعر ،وهذا الكلم –على المستوى النظري -غريب ،ويتعارض م ع طبيعة الحياة القائمة على التق ّلب
والتب ّدل ،والمعروف أن الشاعر جزء من المجتم ع الذي يعيش فيه ،يتأثر به وحُيثؤثر فيه ،والمفروض
أن يلتزم بالقضايا المجتمعية ،حتى لو كان مغرق ًا في الذاتية ،وللوصول إلى شيء يشبه اليقين في هذه
القضية الخلفية ،وق ع االختيار على شعراء الطائف ،باعتبارها آخر معقل من معاقل الشرك في
الجزيرة العربية ،ليكونوا ميدان ًا للبحث.
أ ّما الدراسات الحديثة التي تناولت مدينة الطائف فكانت قليلة –كما ذكرنا سابق ًا -وجاء
معظمها ضمن الدراسات التاريخية الخالصة ،ومن أشهرها كتاب "الطائف في العصر الجاهلي
1
2
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وصدر السلم" لنادية صقر ،صدر سنة  .1980وكتاب "الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية" لعبد
الج ّبار منسي العبيدي ،صدر سنة  ،1982ولم يتعرض هذان الكتابان للشعر إال من حيث كونه شاهد ًا
على الحدث التاريخي ،وهذا المر طبيعي لن الدراستين حُقدمتا في قسم التاريخ السلمي.
ومن الدراسات الدبية كتاب"أم ّية بن أبي الصلت حياته وشعره" لبهجة عبد الغفور الحديثي،
وصدر ببغداد سنة  ،1975وم ّيزة هذا الكتاب كانت في جم ع شعر أم ّية بن أبي الصلت من المصادر
والمظان الكثيرة ،م ع تخريج كامل للبيات إلى جانب ملحظات نقدية ق ّيمة تتعلق بحياة الشاعر
وشعره ،وفيما عدا ذلك فهناك أحاديث كثيرة متفرقة مقتضبة في ثنايا الكتب الدبية التي تناولت
ي أذكر منها :كتاب "في الدب الجاهلي" لطه
العصر الجاهلي ،وشعر المخضرمين ،والشعر المو  ّ
حسين ،وكتاب "شعراء النصرانية" للويس شيخو ،وكتاب "التطور والتجديد في الشعر الموي"
ي والموي" لعبد القادر القط ،وكتاب "البطولة في الشعر
لشوقي ضيف ،وكتاب "في الشعر السلم  ّ
ي القديم" لبراهيم ملحم ،وكتاب "مدخل إلى سسيولوجيا الدب العربي" لمحي الدين أبو شقرا،
العرب  ّ
وغيرها من المراج ع ،أ ّما بالنسبة إلى المصادر القديمة فكانت كثيرة ومتنوعة ،ويأتي على رأسها
كتاب "الغاني" لبي الفرج الصفهاني ،وكتاب "طبقات فحول الشعراء" البن سلم ،وكتاب
"العمدة" البن رشيق القيرواني ،يضاف إلى ذلك الدواوين الشعرية والكتب التاريخية والجغرافية
واللغوية وغيرها؛ مما أشير إليه في هوامش البحث .أما ميدان الدراسة فهو شعراء الطائف في إطار
زماني محدد ،وهذا السلوب من البحث المثؤطر زماني ًا ومكاني ًا يعتمد على التقسيم القليمي أو
الجغرافي ،ويرمي إلى تشخيص حياة الشعر في بيئة من البيئات تشخيص ًا دقيق ًا ،وا ّتبعه عدد من
الباحثين منهم :يوسف خليف في كتابه "حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن  2هـ" ،وأحمد كمال
زكي في كتابه "الحياة الدبية في البصرة إلى نهاية القرن  2هـ" ،وأحمد عبد الس ّتار الجواري في
كتابه "الشعر في بغداد" ،وتشبهها تلك الدراسات التي اتجهت إلى االهتمام بالشعر على أساس التقسيم
الزمني أو المرحلي مثل" :اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري" لمحمد مصطفى ه ّدارة،
و"اتجاهات الغزل في القرن  2هـ" ليوسف ب ّكار ،وغيرها.1
حُبنيت هذه الدراسة على أربعة فصول وخاتمة ،واستدعت طبيعة البحث المنهج التحليلي
خصص الفصل
المقارن؛ الذي حُيعنى بتحليل النص ّ من زواياه المختلفة ،وأحيان ًا المنهج الوصفي ،وقد حُ
الول للحديث عن بيئة الطائف من حيث الموق ع ،والتضاريس والمناخ ،وأثر ذلك على النبات
والحيوان ،ويفاجأ الدارس بالطبيعة الجميلة لهذه المدينة ،بحيث تبدو غريبة بالمقارنة م ع غيرها من
مدن الجزيرة العربية كمكة والمدينة المنورة ،وكان الناس يقصدونها صيف ًا هربا ً من الحر ،وتعاقبت
1 1
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أقوام كثيرة على القامة فيها ،حتى خحُلصت لقبيلة ثقيف بعد مقاومة شديدة ،وكان الثقفيون معروفين
ببأسهم وقوتهم ،وه ّيأت لهم الظروف الطبيعية حياة مستقرة وعيشا ً ناعم ًا ،فزرعوا الكروم ،والشجار
المثمرة ،وأحاطوها بسور عظيم حماها من الهجمات ،وقد أشار شعراء الطائف إلى ذلك.
وق ّدم هذا الفصل أيض ًا حديثا تفصيلاّيا عن الحياة االقتصادية المزدهرة والحياة االجتماعية،
والدينية في الطائف قبل السلم ،تل ذلك الحياة في الطائف بعد السلم ودور قبيلة ثقيف في
الفتوحات السلمية ،وموقفهم المثؤيد لخلفاء بني أم ّية الذي ع ّبر عنه رجاالتهم مثل :المغيرة بن شعبة
جاج بن يوسف الثقفي ،وطريح بن إسماعيل الثقفي .نستثني من ذلك المختار بن أبي عبيد
الثقفي ،والح  ّ
الثقفي الذي تش ّي ع.
وتصدى الفصل الثاني للحديث عن حياة الشعر ونشاطه بالطائف ،وبعد البحث والتنقيب
توافر لدينا كم ّ ال بأس به من النتاج الشعري ،وهو مو ّزع على شعراء ثقيف في الفترة الزمنية التي
شملها هذا البحث .وناقش ما تع ّرض له شعرهم من الضياع واالختلط بشعر غيرهم واالنتحال ،وال
يجوز أن ننظر إلى شعرهم على أنه صحيح ال ريب فيه ،وقد أشار القدماء إلى ذلك ،ون ّبهوا إلى
الشعر المصنوع الفاسد الذي ال خير فيه ،فلم يصل إلينا من الدواوين إال ديوان أبي محجن الثقفي وهو
ديوان صغير جد ًا ،وديوان أم ّية بن أبي الصلت ،أما بقية شعرائهم فيمكن القول :لوال تلك التراجم
والقصائد التي أوردها أبو الفرج الصفهاني لهم ،لكانوا في عداد المغمورين ،م ع أن أشعارهم تشهد
على مقدرتهم الفن ّية وغزارة إنتاجهم ،ومشاركتهم في المناسبات الخاصة والعامة في مجتمعهم ،وختم
هذا الفصل بعمل معجم لشعراء ثقيف.
عقد الفصل الثالث للحديث عن اتجاهات الشعر بين الجاهلية والسلم ،وكان الغرض
و حُ
الكثر شيوعا ً عندهم هو الحماسة والفخر ،إذ حرصوا على النظم فيه في كل العصور) موضوع
الدراسة ،(،وربما عاد هذا إلى اعتدادهم بأنفسهم ،واستشعارهم لفروسيتهم وعظمتهم ،كما نظموا في
غرض المديح ،وأكثر مديحهم كان لخلفاء بني أم ّية مثل سليمان بن عبد الملك والوليد بن يزيد ،ولهم
ي ،ووصف الخمر ،ثم في الشعر الديني ،و الشعر التعليم  ّ
ي
ي والتقليد  ّ
أشعار رقيقة في الغزل العذر  ّ
والحكمي ،وعموما ً فقد خاضوا في نفس الغراض المتداولة في زمانهم ،والموروثة عن آبائهم م ع
تسجيل ملحظة :وهي ق ّلة أو غياب شعر الهجاء عندهم ،وكذلك وصف طبيعة الطائف الزراعية
المستقرة ،وك ّنا نتوق ع أن تحظى طبيعة الطائف الخلبة بأشعار تتغنى بجمالها ،ور ّقة هوائها وخصوبة
أوديتها وما فيها من نخيل وأعناب ،كما حصل في بيئات أخرى في وقت الحق ،ويبدو أن غرض
ل لم يكن قد تطور بعد.
وصف الطبيعة بشكل مستق  ّ
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ي أو الخصائص الفنية لهذا الشعر من
واهت ّم الفصل الراب ع والخير بالحديث عن المعمار الفن  ّ
حيث البناء العام والصورة الشعرية ،واللغة ،والموسيقى .وتب ّين من الدراسة أن جانب التقليد كان
يتف ّوق على التطور والتجديد؛ لن القصيدة )الكلسيكية (،صار لها منهج تقليدي ثابت ومحترم
ل الشعراء يفتتحون قصائدهم بالمقدمات الغزلية
يصعب على الشعراء مخالفته أو الخروج عنه ،فظ  ّ
ي لهذه
والطللية ،ويحرصون على تعدد الغراض في القصيدة الواحدة ،م ع االلتزام بالنسق الترتيب  ّ
الغراض في النص الواحد،وكانت صورهم تعتمد على تكرار صور القدمين بتصرف بسيط،،
وهي في جمي ع الحوال مستوحاة من الفضاء المحيط بهم ،فأخذوا موادهم وألوانهم من الحيوان
والطير والنبات ،والرض والسماء وغيرها من المشاهدات التي تق ع عليها عيونهم ،فجاءت صورهم
حسية مادية .وفيما يتعلق باللغة ،فإنهم اهتموا –على الرغم من إقامتهم في المدن -بالمفردة الجزلة
الرصينة المناسبة للموضوع ،وكانوا يط ّعمون هذه اللغة أحيان ًا عن قصد باللفاظ المأخوذة من القرآن
الكريم مثل :كل حي ّ فان ،الذي فوق السماوات عرشه ،الجنة ،التقوى...،إلخ ،وكثرت هذه المفردات
في المدائح الموية ،وقد يتضمن الشعر أحيانا بعض المعاني التي توافق اليات القرآنية عن غير
قصد ،لنها من المعاني العامة المشتركة في الحياة ،وبخاصة تلك التي تتناول الموت وتثؤكد على
حتميته.
أما موسيقى الشعر فكان الحديث عنها على مستويين :الول الموسيقى الخارجية ،وهي تتمثل
في الوزن والقافية ،والخر الموسيقى الداخلية ،التي تنبعث من التكرار والتصري ع والتقطي ع الصوتي،
وغيره من وسائل تعطي إيقاعا ً منتظم ًا ،ويمكن القول إن شعراء الطائف نظموا على الوزان
المعروفة الشائعة كالطويل والبسيط،،وعلى الوزان النادرة الشيوع مثل المنسرح ،وتأثروا بالنهضة
الغنائية التي شهدها العصر الموي فر ّدد أشعارهم المغنون والمغنيات ،وحققت انتشار ًا جماهيري ًا
يشهد لصحابه بالطاقة البداعية.
وانتهت هذه الدراسة-كالعادة -بالخاتمة؛ التي جاءت حُمجملة له ّم النتائج وأبرز التوصيات
التي خرج بها هذا البحث.
وأخير ًا ،وقد شاء ال أن تتم هذه الدراسة ،فإنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من كان له
الفضل في إنجازها وأخص بالذكر :المشرف القدير الستاذ الدكتور عباس محجوب محمود على
ضله بالموافقة على الشراف على هذه الرسالة ،على
سعة علمه ،وتواضعه ،وحسن تعامله ،وتف  ّ
الرغم من بعد المسافات وصعوبة التواصل ،فجزاه ال ع ّني أحسن الجزاء .كما أقدم أسمى آيات
الشكر واالمتنان للستاذ الدكتور عزالدين مختار رئيس قسم اللغة العربية بجامعة النيلين؛ الذي
ي الصيل حين ق ّدم لي –متطوع ًا -كل ما يمكن من مساعدة ،و ّفقه
أسرني بأخلقه العالية ونبله العرب  ّ
ال وأكثر من أمثاله .وال يفوتني أن أشكر الستاذين الفاضلين اللذين تك ّرما بمناقشة هذا البحث ،وقاما
بقراءته وتقديم الملحظات الق ّيمة والتوجيهات البناءة.
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وبعد ،فإني أرجو أن تتض ّمن هذه الدراسة إضافة جديدة إلى تراثنا الدبي ،وأن تكون خطوة نحو
توثيق الصلة بين الحاضر والماضي؛ لن النسان بل ماض يكون كما قال الشاعر الفلسطيني سميح
القاسم :
كزنبقــــ"ٍة بل جــــذر(ِ
كنهر ض ّيــ ع المنبـــِنْ ع
كأغنيـــ"ٍة بل مطـلـــِنْ ع
كعاصفــ"ٍة بل عمــــ(ِر

ختام سعيد سلمان
رام اللـه/فلسطين
صيف 2008 -

الفصل اللول
مدينــة الطائــف
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مدينة الطائــف
الطائف مدينة جاهلية قديمة ،ذكرها الجغرافيو ن عل ى أنها "مخل ف من
مخاليف مكة عل ى مرحلتين منها وقيل بينهما لستو ن ميل" .3وهذه المسافة
تقديرية ،والقرب إل ى الدقة ما ذكره مصطف ى الدباغ ،من أنها تقع عل ى بعد مئة
وعشرين كم إل ى الجنوب الشرقي من مكة المكرمة ،4وهي من مد ن الحجاز
الهامة ،وقد اقتر ن السمها بمدينة مكة ،وقيل :أطلق عليهما السم القريتين
ُ
)مثن ى قرية( ،وذكرتا في القرآ ن الكريم في قول الحق تبارك وتعال ى" :وََقالوا
ل َوًسَْل ن ُّز َ
ل هَ َ
م" ، 5حيث ذهب القدماء إل ى
ن ال ًسْ َ
ذا ال ًسْ ُ
ن عَ ِ
 ن عََل ى َر ُ
قًسْرآ ُ
ل ّ
م َ
ج ٍ
ظي ٍ
قًسْري َت َي ًسْ ِ
أ ن المقصود بالقريتين مكة والطائف .6والقرية عند الشعوب القديمة هي كل
صنة ،ويرى د .جواد علي أ ن
بلدة أو مدينة ،أي أنها مستوطنة صغيرة غير مح ّ
الشعوب القديمة لم تكن تمّيز بين القرى والبلدا ن والمد ن ،غير أ ن هذه
سورة لمنع
م َ
صنة ال ُ
الشعوب لم تكن تطلق لفظة المدينة إل عل ى القرى المح ّ
و منها ،وكا ن العرب من ضمن هذه الشعوب.7
العدو من الدن ّ
وقرر علماء الجغرافية أ ن الطائف مدينة ،لكنها صغيرة ،فوصفها
9
الصطخري ،8بأنها مدينة صغيرة نحو وادي القرى ،وكّرر ابن حوقل هذا الكلم .
وأ ّ
كد ياقوت الحموي هذه الوصا ف بقوله "وهي مع هذا اللسم الفخم ُبليدة
صغيرة ،عل ى طر ف واٍد ،وهي محلتا ن :إحداهما عل ى هذا الجانب يقال :طائف
ثقيف ،وأخرى عل ى هذا الجانب يقال لها الوهط .10أما الحميري فقد لفت
النتباه إل ى أ ن الطائف مدينة صغيرة لكنها متحضرة.11
وتتميز الطائف بأنها ذات طبيعة جبلية ،فهي تقع عل ى قمة جبل غزوا ن،
وهو جبل مشهور بالبرد ،يزيد ارتفاعه عل ى خمسة آل ف قدم عن لسطح البحر،
وهو أبرد مكا ن في الحجاز ،وربما جمد الماء في ذروته ،12وهي لذلك طيبة
الهواء ،معتدلة المناخ 13وخاصة في فصل الصيف ،حيث يسود الحر الشديد
معظم مناطق الجزيرة العربية ،ولذلك قصدها الناس صيفًا ،وبخاصة لسكا ن
م ّ
 ن معاوية بن أبي لسفيا ن قال:
كة هربا ً من الحّر اللفح .وروى الصمعي أ ّ
جدة ،ويتقيظ
"أغبط الناس عندي لسعد مولي ،وكا ن يلي أمواله بالحجاز :يتربع ُ
3
الحميري ،محمد بن عبد المنعم )900-هـ (،الروض المعطار ،تحقيق :إحسان عباس ،دار القلم ،بيروت .1975،ص  .379وكذلك
ذكرها .القلقشندي تحت عنوان" :قرى مكة ومخاليفها".
القلقشندي ،أبو العباس أحمد )ـ 821هـ ،(،صبح العشى في صناعة النشا ،القاهرة .1963،ج  ،4/259والمخلف :الكورة ،وهي
نظير المديرية أو المحافظة في االصطلح الحديث.
 4مصطفى الدباغ )ـ 1898م ،(،جزيرة العرب ،دار الطليعة .1963،ج .1/113
 5سورة الزخرف31:
 6ابن الثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم )ـ 630هـ ،(،الكامل في التاريخ ،دار الكتاب العربي ،ط  ،4بيروت .1983 ،ج .1/302
والرجلن هما :عروة بن مسعود الثقفي والوليد بن المغيرة المخزومي.
صل في تاريخ العرب ،دار العلم للمليين ،بيروت .1970 ،ج .4/273
 7جواد علي ،المف  ّ
 8االصطخري ،إبراهيم بن محمد )ـ 346هـ ،(،المسالك والممالك  ،تحقيق :محمد جابر عبد العال ،مطبعة الرشاد المصرية،
.1961ص .19
 9ابن حوقل ،أبو القاسم )ـ 367هـ ،(،صورة الرض ،مطبعة بريل ،مدينة ليدن،1938 ،ص .39
 810ياقوت الحموي )ـ 626هـ ،(،معجم البلدان ،دار صادر/دار بيروت ،بيروت.1957 ،ج .4/9
 911الحميري ،الروض المعطار ،ص .379
 12القزويني ،زكريا بن محمد )ـ 682هـ ،(،تقويم البلدان ،دار صادر،بيروت .ص  .97قال الصطخري" :ليس في الحجاز ـ فيما علمته
ـ مكان أبرد من ذروة هذا الجبل" .المسالك والممالك ،ص .19
 13ذكر مصطفى الدباغ أن درجة الحرارة العظمى في الطائف تبلغ في شهر آب 37م ،وتبلغ الصغرى في كانون الثاني صفر ًا مئوية،
ولهذا فهي مصيف الحكومة وأهل مكة ،وفيها قصور ملكية فاخرة).جزيرة العرب ،ج .(،1/114
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الطائف ،ويتشت ى م ّ
كة" .14وكا ن الخلفاء المويو ن يقصدونها لطيب نسيمها،
و ُ
 ن لسليما ن بن عبد الملك حين حج تأذى بحّر مكة ،فُنصح بالذهاب إل ى
ذكر أ ّ
15
الطائف ،وحين ذهب ألق ى بنفسه عل ى الرمل فأعجبه برده  .وقد افتخر شعراء
ثقيف بهذا الموقع المتميز لمدينتهم ،فقال 16محمد بن عبد الله النميري
الثقفي:17
ف
ومصي ُ
ة
ة نعم ً
تشتو بمك َ
فها بالطائ ِ
رم بتلك مواقفا ً
ف
ب من واق ِ
وبزين ٍ
أك ِ
والطائف إل ى جانب ذلك كثيرة الودية ،ومياهها غزيرة ،وقد تحدث عن
جبالها أبو عبيد البكري قائ ً
قًسْر،ظ ،وفيها مياه
ل ":جبال حمر شوامخ ،أكثر نباتها ال َ
18
مشاش وهو الذي يجري بعرفات
كثيرة وأوشال  .ومن أوديتها المشهورة :ال ُ
19
حنين إل ى
مَليح هو واد مّر به النبي)ص( عند انصرافه من ُ
ويتصل إل ى مكة  .و ُ
خب )بالفتح ثم الكسر( وهو وادٍ من وراء الطائف 21،وفيها
الطائف .20ومنها ن َ ِ
مق )بالفتح فالسكو ن( ،وقد نزله رلسول الله صل ى الله عليه ولسلم حين
وادي عَ ًسْ
22
حاصر الطائف ،وفيه بئر ليس في الطائف أطول رشاًء منها  .وواد يقال له ل ِّية
)بكسر اللم وتشديد الياء( ،قيل :أعله لثقيف وألسفله لبني نصر بن معاوية بن
بكر بن هواز ن.
دة )بفتح أوله وثانيه( ويقال الهدة بالتعريف،
ومن قراها المشهورة هَ َ
23
مطار )بضم الميم( وهي قرية كثيرة الزروع
وهي بين مكة والطائف  .وال ُ
والموز .24ومنها كوثر ،وكا ن الحجاج بن يولسف معلما ً فيها ،وفيه قال الشاعر:25
ر
ل
مه صبي َ
أينس ى ك َُليب زما َ
وتعلي َ
 ن الهزا ِ
ة الكوث ِ
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 14ابن قتيبة ،عبد ال بن مسلم )ـ 276هـ ،(،عيون الخبار ،المثؤسسة المصرية العامة ،القاهرة .1925 ،ج .(،1/214
 15ابن عبد ربه ،أحمد بن محمد )ـ 328هـ ،(،العقد الفريد  ،ضبطه :احمد أمين وإبراهيم البياري ،لجنة التأليف والترجمة والنشر،
القاهرة .1953،ج .5/194
 16المرزباني ،محمد بن عمران)ـ 384هـ ،(،معجم الشعراء  ،تحقيق :عبد الستار ف ّراج ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.1960،ص
.411
 6محمد بن نمير الثقفي هو شاعر غزل من شعراء الدولة الموية ،مولده ومنشأه الطائف .أما زينب فهي أخت الحجاج بن يوسف
الثقفي .أبو الفرج الصفهاني،علي بن الحسين ) 356-هـــ ،(،الغاني ،دار الكتب المصرية ،القاهرة .1938 ،ج .5/167
 718أبو عبيد البكري ،عبد ال بن عبد العزيز)ـ 487هـ ،(،معجم ما استعجم  ،تحقيق :مصطفى السقا ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر ،ط  ،1القاهرة .1945 ،ج  .3/788الوشال :مفردها الوشل ،وهي مياه تسيل من أعراض الجبال فتجتم ع ثم تساق إلى المزارع.
 819ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .5/136
 920المرج ع السابق ،ج .5/196
 1021المرج ع السابق ،ج  .5/275ذكر أبو عبيد البكري :أنه نخب )بالفتح ثم السكون ،(،ج .4/1302
 22الصفهاني ،الحسن بن عبد ال )ـ القرن 3هـ ،(،بلد العرب ،تحقيق :حمد الجاسر وصالح العلي ،دار اليمامة ،ط  ،1الرياض
 .1968ص  ،30وذكر محقق ًا الكتاب أنه من أشهر أودية الطائف ،وفيه قرى كثيرة ،ويضرب بجودة رمانه المثل.
 23الصفهاني ،بلد العرب ،ص  ،31وذكر المحققان أن الهدة من أشهر قرى الطائف ،وهي آخرها مما يلي عرفات .أبو عبيد
البكري ،معجم ما استعجم،ج .4/348
 24عرام بن الصبغ السلمي )علماء القرن 3هـ ،(،نوادر المخطوطات ،أسماء جبال تهامة وسكانها  ،تحقيق :عبد السلم هارون ،مطبعة
مصطفى الحلبي بمصر ،ط  .1972 ،2مجلد .2/421
 25ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/487
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ومن أعمال الطائف أيضا ً عكا،ظ ،وهو نخل في واد بينه وبين الطائف
ليلة ،وبينه وبين م ّ
كة ثلث ليال ،وبه كانت تقوم لسوق العرب بال ُث ًَسْيداء ،وبه كانت
فجار ،26وكانت هناك صخور يطوفو ن بها ويحجو ن إليها.27
أيام ال ِ
وفي نهاية المطا ف ،فالطائف مدينة لها خصوصيتها التضاريسية المغايرة
لتضاريس غيرها من المد ن الحجازية ،فهي تجمع بين الجبل المرتفع والوادي
المنخفض ،مع وفرة المياه واعتدال المناخ ،حت ى أصبحت المكا ن الذي يقصده
المولسرو ن صيفا ً من لسكا ن أو من زوار الحجاز.
ج لوالطائف :ذكر عدد غير قليل من الجغرافيين والمؤرخين أ ن اللسم
لو ّ
بين َ
28
القديم للطائف هو وج )بفتح أوله وتشديد ثانيه(  ،قال ياقوت الحموي :إنها
لسميت بذلك نسبة إل ى وج بن عبد الحي من العمالقة ،29وهو أخو أجأ الذي
يء ،وهم من المم الخالية .وذكر الزرقي أ ن العمالقة قوم
لسمي به جبل ط ّ
كانوا بمكة ،حين ألسكن إبراهيم ابنه إلسماعيل وأمه هاجر في بدء أمره عند
البيت الحرام.30
جا ً هو وادٍ بالطائف ،ولعله أهم أوديتها ،ومن هؤلء
وذهب غيرهم إل ى أ ن وَ ّ
ً
جا هو وادي الطائف ،وهوحرم الطائف الذي
أبو حاتم السجستاني القائل":إ ن وَ ّ
31
حّرمه رلسول الله صل ى الله عليه ولسلم ،فل يصاد صيدها ول يختل ى خلهؤها" .
جا ً وادٍ في الطائف ،نه ى النبي صل ى الله عليه
ومثله ذكر القزويني :أ ن وَ ّ
32
ولسلم عن أخذ صيدها ،واختلء حشيشها  .وجاء بهذا المعن ى في شعر عروة بن
حزام العذري.33
بهذا النوِح إنك تصدقينا
ج
أحقا ً يا حمام َ
ن وَ ً
ة بط ِ
ج( كانت تطلق عل ى المدينة
غير أ ن القرب إل ى الصواب أ ن كلمة )وَ ّ
بأكملها ،وظل هذا اللسم متداول ً حت ى بعد إطلق السم )الطائف( عليها في
وقت لحق ،ومما يؤكد هذه الفكرة ما جاء في الحديث النبوي الشريف "آخر
ج " .34يريد أ ن آخر ما أوقع الله بالمشركين بوج أي
وطأة وطئها الله تعال ى بوَ ّ
 26حروب الفجار :كانت بين كنانة وقيس عيلن :سميت الفجار لنها كانت في الشهر الحرم التي يحرم فيها القتال .المسعودي ،مروج
الذهب،ج  2/166وعنها) :محمد جاد المولى وآخرون ،أيام العرب في الجاهلية ،دار الفكر .1942،ص 322ـ .341
 6الصفهاني ،بلد العرب ،ص  .32ذكر أبو عبيد البكري أ ّنها اتخذت سوق ًا بعد الفيل بخمس عشرة سنة .معجم ما استعجم ،ج /2
 .959ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،عكاظ ،ج .4/42
27
28

 7البلذري ،أحمد بن يحيى)ـ 279هـ،(،فتوح البلدان ،دار الكتب العلمية ،بيروت،1978،ص  ،67ابن الفقيه الهمذاني ،أبو بكر أحمد
بن محمد ،البلدان ،مطبعة بريل،ليدن،ص  .22أبو عبيد البكري ،معجم ما استعجم ،ج  .،3/386معجم البلدان )وج ،(،ج 4/8ـ  ،9ابن
خلدون ،عبد الرحمن بن محمد) ،ـ 808هـ ،(،تاريخ ابن خلدون ،مثؤسسة العلمي للمطبوعات ،بيروت .1981 ،ج  , 2/310و انفرد
بالقول في أن اسمها واج و وج .الحميري ،الروض المعطار ،ص .379
 829ياقوت الحموي ،معجم البلدان) ،وج ،(،ج 4/8ـ  .9وهكذا جاء في المصادر السابقة الذكر.
 30الزرقي ،محمد بن عبد ال )ـ 250هـ ،(،أخبار مكة ،مطبعة دار الندلس ،1969 ،ج  .1/21والعمالقة هم بنو عمليق ،ويقال عملق
بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح .أخبار مكة ،ج .1/313
 31أبو حاتم السجستاني ،سهل بن محمد )255هـ ،(،المعمرون والوصايا  ،تحقيق :عبد المنعم عامر ،دار إحياء الكتب العربية.1961،
ص .46
 32القزويني ،تقويم البلدان ،ص .99
 33ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .362 /5
 34وطأة :غزوة .وع ّلق ابن الثير على هذا الحديث " :بأنه من خفي التعريض وغامضه ،وأضاف :أعلم أن وجأ بالطائف ،والمراد به
غزوة حنين" .المثل السائر ،ج .3/74
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الطائف ،وجاء في الكتاب الذي وجهه عليه السلم لثقيف بعد فتح الطائف "و
ج".35
ثقيف أحق الناس بوَ ّ
ج( عل ى جميع الطائف ،ومن هؤلء
وذكرها الشعراء كثيرًا ،وأطلقوا كلمة )وَ ّ
الشاعر الثقفي أمية بن أبي الصلت:36
ق
ج
ن وَ ّ
إ ن وجا وما يلي بط َ
داُر قومي بربدة ورتو ِ
كما وردت في شعر كعب بن مالك ،وهو من شعراء الرلسول في قوله
يهدد ثقيفا ً بأ ن الدائرة لستدور عليهم:37
ة كـ ّ
بخيبَر ثم أغمدنا السيوفـا
ب
قضينا من تهام َ
ل إر ٍ
ً
ن دولسا أو ثقيفـا
نسائلها ولو نطقـت لقالت:
قواط ُِعه ّ
خلوفا
ج
وتصبح دوُركم منا ُ
ش ببطن وَ ّ
وننتزع العرو َ
أما بالنسبة إل ى اللسم الذي اشتهرت به لحقا ً وج ،وغلب عليها فهو
س بالليل ،والطائف والطيف في قوله تعال ى:
الطائف ،والطائف لغة تعني :العا ّ
38
َ
م َ
ن ال ّ
قوا ًسْ إ ِ َ
 ن"  ،هو ما كا ن كالخيال
ن ات ّ َ
طائ ِ ٌ
 ن ال ّ ِ
" إِ ّ
م ّ
ف ّ
سهُ ًسْ
ذا َ
شي ًسْطا ِ
م َ
ذي َ
ً39
ً
م بك ،ول يكو ن الطائف إل ليل ً ول يكو ن نهارا  ،أما لماذا لسميت
والشيء ُيل ّ
الطائف بهذا اللسم ،فهناك أكثر من رواية ،وأكثر من تفسير ،ونبدأ بعرض الرأي
القائل " :إنها لسميت طائفا ً بحائطها المبني حولها المحدق بها" . 40وذكر أبو
مدوا إقامة السور حول مدينتهم تحصينا ً لها وحماية من
عبيد البكري :أنهم تع ّ
العداء ،والستشهد عل ى هذه المقولة بشعر ابن الطائف أمّية بن أبي الصلت
الثقفي الذي يحمل نفس الفكرة:41
نحن َبنينا طائفا ً حصينا ً
يقارع البطا َ
ل عن بنينا
ويتفق مع هذا التفسير ما ذكر من أ ن الطائف كانت ملجأ للهارب ،إذا جاءها
أمن.42
واختلف الدارلسو ن في السم الشخص الذي أمر ببناء الطو ف حول وج،
مَنبه )ثقيف( الب الكبر لهذه القبيلة .43وله رجز
فقال الهمذاني :هو قَ ِ
سي بن ُ
44
يذكر فيه أنه حفر الصخر بيديه ل بالحديد :
فأرميها بجلمود
وترميني بجلمودِ
فأحييها وتحييني
ك مـودِ
وكل هال ٍ
أما ياقوت الحموي فقد قرأ في كتاب ابن الكلبي في رواية موّثقة
منسوبة إل ى رجل من ثقيف ،كا ن عالما ً بالطائف "أ ن الذي بناه )السور( هو
35

أبو عبيد البكري ،معجم ما استعجم ،ج .4/1369
 736الزمخشري ،محمود بن عمر )538-هـ،(،أساس البلغة ،مادة )رتق ،(،الرتوق :جم ع رتق وهو الشرف ،أراد الحصون المتمنعات.
 837ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .5/362
 38سورة العراف.201 :
 39ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/9
 40ابن الفقيه الهمذاني ،البلدان ،ص  ،22البلذري ،فتوح البلدان ،ص  ،67ابن منظور ،لسان العرب )مادة طوف.(،
 441أبو عبيد البكري ،معجم ما استعجم ،ج  ،3/886ورد الشطر الول من هذا البيت منسوب ًا لبي طالب بن عبد المطلب في :ياقوت
الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/9
 542ابن الفقيه الهمذاني ،البلدان ،ص  .22ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/12
 643ابن الفقيه الهمذاني ،البلدان ،ص .22
 744معجم الشعراء ،المرزباني ،ص .338
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دمو ن بن عبد الملك ،قََتل ابن عم له بحضرموت،
د ف ،45يقال له ال ّ
ص َ
رجل من ال َ
مَعتب الثقفي ،ومعه مال كثير وكا ن تاجرا ً
ً
ثم أقبل هاربا حت ى أت ى مسعود بن ُ
ً
فقال :أحالفكم لتزّوجوني وأزوجكم ،وأبني لكم طوفا عليكم مثل الحائط ،ل
يصل إليكم أحد من العرب ،فبن ى بذلك المال طوفا ً عليهم فسميت
الطائف....46
كما أورد ياقوت الحموي رواية ثانية نسبها إل ى بعض النساب تقول" :47
سي ابن منبه خطب
لما هلك عامر بن الظرب ورثته ابنتاه زينب وعمرة ،وكا ن قَ ِ
ج َ
شما ً48وعوفًا ،ثم ماتت  ،فتزوج أختها
إليه فَزّوجه ابنته زينب ،فولدت له ُ
وكانت قبله عند صعصعة بن معاوية من هواز ن ،فولدت له عامر بن صعصعة،
فكانت الطائف بين ولد ثقيف وولد عامر بن صعصعة ،فلما كثر الحّيا ن قالت
ثقيف لبني عامر ":إنكم اخترتم العمد عل ى المدر ،والوبر عل ى الشجر ،فلستم
تعرفو ن ما نعر ف ...ونحن ندعوكم إل ى حظ كبير ،لكم ما في أيديكم من
الماشية والبل ،والذي في أيدينا من هذه الحدائق فلكم نصف ثمره ،....يأتيكم
ريف القرى ول تتكلفوا مئونة ،....ففعلوا ذلك ،....فلما اشتدت شوكة ثقيف
ج ،رمتهم العرب بالحسد ،وطمع فيهم من حولهم ،وغزوهم،
وكثرت عمارة وَ ّ
فالستغاثوا ببني عامر ،فلم يغيثوهم ،فأجمعوا عل ى بناء حائط يكو ن حصنا ً
لهم" .49فكانت النساء ت ُل َّبن الّلبن ،والرجال يبنو ن الحائط ،حت ى فرغوا منه
ولسموه الطائف لطافته بهم ،وجعلوا لحائطهم بابين ،ومن ثم جاءهم بنو عامر
ليأخذوا ما تعودوه فمنعوه عنهم ،وجرت بينهم حرب ،انتصرت فيها ثقيف
وتفردت بملك الطائف ،فضربتهم العرب مث ً
ل ،فقال أبو طالب بن عبد
المطلب:50
ضنا من ك ّ
ف
ل حي
ت بطائفها ثقي ُ
منعنا أر َ
كما امتنع ًسْ
ت دو ن ذلكم
أتاهم معشٌر كي يسلبوهم
فحال ًسْ
 ف
السيو ُ
وإذا تأملنا الروايات السابقة ،وجدنا أ ن الرواية الخيرة أقرب إل ى الواقع،
فثقيف أدركت أنها مستهدفة ،وفكرت في طريقة تحمي فيها نفسها وخيراتها،
فكا ن السور الذي يحيط بها كالسوار ،وبناء اللسوار حول المد ن كا ن شائعا ً في
العالم القديم لدرء العداء وتوفير المن ،وقد لساعدتها طبيعتها الجبلية وصلبة
صخورها عل ى تحقيق ما أرادت.
هذا فيما يتعلق بالرأي الول الخاص بتفسير السم الطائف ،وكا ن يتجه
إل ى المعن ى اللغوي والحقيقي لكلمة الطائف ،وقد أوردت كتب القدماء
تفسيرات أخرى تمتزج فيها المعجزة مع اللسطورة ،وفيما يلي عرض لشهر
هذه الروايات:
 845اسم الصدف :مالك بن مرت ع بن كندة .الزبيدي ،محمد مرتضى)ـ 1 205هـ ،(،تاج العروس ،مطبعة حكومة الكويت ،الكويت،
 .1968مادة )طوف.(،
 146ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،الطائف ،ج 4/9ـ وما بعدها.
 247المرج ع السابق ،ج .1/11
 348هكذا وردت في الصل ،م ع أن )جشم (،ممنوع من الصرف.
صنت بلدها ،وبنوا سور ًا على الطائف وحصنوه" .ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج
 449قال ابن الثير :لما كثرت ثقيف وشرفت ح  ّ
.1/420
 550ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/11
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الرواية الول ى :أوردها ياقوت الحموي ،ونسبها إل ى عبد الله بن عباس )رضي
الله عنهما( 51وملخصها أ ن الطائف لسميت بهذا اللسم" :ل ن إبراهيم عليه
السلم لما ألسكن ذريته مكة ،ولسأل الله أ ن يرزق أهلها الثمرات ،أمر الله
قطعة من الرض أ ن تسير بشجرها حت ى تستقر بمكا ن الطائف ،فأقبلت
سميت الطائف لطوافها بالبيت.52
وطافت بالبيت ف ُ
وأورد ياقوت رواية أخرى مشابهة لما ذكر عن تسمية الطائف بهذا
اللسم ،غير أنه أضا ف أ ن الطائف كانت قرية بالشام ،فنقلها الله لسبحانه
وتعال ى تلبية لدعوة إبراهيم عليه السلم ،وقد أصبحت الطائف ملجأ للخائف إذا
َ
من ،وافتخرت ثقيف ،بذلك بما يطول ذكره وُيسئم قارئه.53
جاءها أ ِ
 ن هذه القطعة اقتطعت بالتحديد من فلسطين ،أو اقتلعت
وذكر المقدلسي 54أ ّ
اقتلعا ً بعيونها وثمارها ومزارعها ،الستجابة لدعوات لسيدنا إبراهيم.
أما القلقشندي فقال" :لسميت الطائف لنها في طوفا ن نوح انقطعت
من الشام ،وحملها الماء ،وطافت بالرض حت ى أرلسيت في هذا الموضع".55
فهو يتفق مع ياقوت الحموي في أنها قطعة انقطعت من الشام ،لكنه يختلف
معه في زمن ذلك ،ويرده إل ى عصر الطوفا ن زمن لسيدنا نوح .وجدير بالذكر أنه
درها بعض المؤرخين بـ )
بين نوح وإبراهيم عليهما السلم فترة زمنية طويلة ق ّ
 (2240لسنة.56
أما الزبيدي فأورد جميع الروايات السابقة 57فقال :إنها لسميت الطائف
لنها طافت عل ى الماء في الطوفا ن ،أو ل ن جبريل ـ عليه السلم ـ طا ف بها
عل ى البيت لسعيًا ...أو لنها كانت قرية بالشام فنقلها الله تعال ى بدعوة إبراهيم ـ
عليه السلم ـ ...بعيونها وثمارها ومزارعها ،وذلك لما قال ،قال تعال ى :
َ
لس َ
عند َ ب َي ًسْت ِ َ
حّرم ِ َرب َّنا
ر ِذي َزًسْرٍع ِ
ت ِ
م َ
"ّرب َّنا إ ِّني أ ًسْ
ك ال ًسْ ُ
كن ُ
من ذ ُّري ِّتي ب ِ َ
وادٍ غَي ًسْ ِ
ل ِيقيموا ًسْ الصل َةَ َفاجع ًسْ َ
ت
مَرا ِ
ًسْ َ
ن الث ّ َ
م َواًسْرُزقًسُْهم ّ
وي إ ِل َي ًسْهِ ًسْ
ل أفًسْئ ِد َةً ّ
ُِ ُ
ّ
م َ
م َ
س ت َهًسْ ِ
ن الّنا ِ
58
ُ
م ي َ ًسْ
 ن" .
شكُرو َ
ل َعَل ّهُ ًسْ
وذهب عبد الجبار العبيدي إل ى القول" :إنها لسميت بهذا اللسم من
الطوا ف حول البيت ،ويقصدو ن به بيت اللت ،وهو معبودهم الرئيسي ،وأ ن
التسمية جاءت من أهمية المدينة الدينية باعتبارها المركز الثاني في الحجاز بعد
مكة ،وكانت اللت أكثر معبودات ثقيف تقديسًا ،وكانوا يطوفو ن حولها ،ومن هنا
جاءت كلمة العرض أو اللستعراض الديني".59

51
52
53
54
55
56

57

58
59

توفي عبد ال بن عباس بالطائف سنة 68هـ ،ودفن في مسجدها .عبد المنعم الحميري ،الروض المعطار ،ص .379
ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،الطائف ،ج .4/9
المرج ع السابق ،الطائف،ج .4/12
المقدسي ،طاهر بن مطهر ،البدء والتاريخ ،ليدن ،ج .2/109
القلقشندي ،صبح العشى ،ج .258 /4
المقدسي ،البدء والتاريخ ،ج  .2/156نسب المقدسي هذا الكلم البن قتيبة ،وقال آخرون غيره .لمزيد من التفاصيل انظر :ابن
عساكر ،تاريخ ابن عساكر ،ج 20 /1ـ  ،23تحت عنوان )باب في مبدأ التاريخ واصطلح المم على التواريخ.(،
الزبيدي ،تاج العروس ،مادة طوف ـ وجاء فيه رواية أخرى منسوبة للقسطلني جاء فيها :أن الطائف كانت بنواحي صنعاء ،وأن
جبريل عليه السلم اقتلعها ،وطاف بها حول البيت ،ثم أنزلها حيث الطائف ،فسمي الموض ع بها ،واسم الرض وج.
سورة إبراهيم.37 :
عبد الجبار منسي العبيدي ،الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ،دار الرفاعي للنشر ،الرياض .1982 ،ص .19
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والناظر في الروايات السابقة يجد أنها تتفق في الخطوط العريضة
مقت تاريخ العرب
وتختلف قليل ً في بعض التفاصيل ،كما يجد أ ن اللسطورة تع ّ
قبل اللسلم إل ى حد ً بعيد ،فجعلته مطبوعا ً بطابع الداب الشعبية التي يتناقلها
حّر ف الخبر ،والقصد
الناس جيل ً بعد جيل عبر الذاكرة التي تزيد أو ُتنقص ،أو ت ُ َ
من كل ذلك إضفاء مسحة دينية عل ى مدينة الطائف ،ومنحها درجة من القدلسية
 ن هذه الروايات ُوضعت
مقابل مدينتي مكة والمدينة ،ويرى د.جواد علي "أ ّ
صبين لمدينتهم ،والذين كانوا يرو ن أ ن مدينتهم
بتأثير من لسادات ثقيف ال ُ
متع ّ
ليست أقل شأنا ً من مكة أو يثرب ،وقد كا ن بها لسادات وأشرا ف كانوا أصحاب
مال وثراء".60
أما قول القائل بأنها قرية من الشام أو من فلسطين )هي جزء من بلد
الشام من الناحية التضاريسية( ،فلع ّ
مرد ّ هذا إل ى التشابه الكبير بين طبيعة
ل َ
الطائف الجغرافية ومناخها ونباتها وبين طبيعة فلسطين ،وبالتحديد فإ ن أوصا ف
الطبيعة الطائفية تلتقي إل ى حد التطابق مع مدينة الخليل التي تكثر فيها كروم
العنب ،كما يوصف أهل الخليل بأنهم ذو بأس ،وبارعو ن في الصناعة وخاصة
دباغة الجلود وصناعة الحذية ،وغيرها من الصناعات التي ازدهرت في مدينة
الطائف.
فالطائف ذات طبيعة فريدة أقصتها عن المنطقة الجغرافية الموجودة
فيها ،مما أثار الخيال ودفع الناس إل ى اختلق الحكايات ،وافتراض المعجزات
التي تثبت أنها دخيلة عل ى الجزيرة العربية ومأخوذة حتما ً من بلد الشام .وهذا
ما أ ّ
كده شاهد عيا ن وهو الّرحالة ) (Rutterفي كتابه )(Holy cities of Arabia
حين قال" :رأيت في بساتين الطائف ما لم أره في لسائر أرجاء الجزيرة
العربية ،فقد شاهدت أشجار اللوز والخوخ تزدحم بالزهار المتفتحة ،وعجبت
لجمال الربيع في هذه البقعة من الجزيرة العربية المحرقة المجدبة ،حت ى قلت
لرفيقي :أ ن ما يزعمه أهل مكة عن الطائف بأنها كانت فردولسا ً من رياض
مل عل ى أجنحة الملئكة إل ى الحجاز حقيقة واقعة".61
ح ِ
الشامُ ،
دث وطارئ،
ح َ
م ًسْ
يضا ف إل ى ذلك ما ذكرناه لسابقا ً من أ ن السم الطائف ُ
ف أمام اللسم
ج .وظل هذا اللسم قائما ً ولم يخت ِ
ل ن اللسم القديم لها هو وَ ّ
الجديد ،ويمكن القول ـ في ضوء الوثائق الموجودة ـ أنها لسميت الطائف بسبب
لسورها المحيط بها ،الذي اكسبها حصانة وأهمّية عسكرية وبهذا السور حمت
ثقيف الطائف من العداء ،وردت به الهجمات .وأكبر دليل عل ى ذلك أ ن
الرلسول عليه السلم ،في غزوه لها في السنة الثامنة للهجرة ،لم يستطع أ ن
يقتحم ألسوارها ،وهذا ما أقّره ياقوت الحموي في حديثه عن قبيلة ثقيف "أعز
الناس بلدا ً وأمنعه جانبًا ،وأفضله لسكنًا ،وأخصبه جنانًا ،مع تولسطهم الحجاز،
وإحاطة قبائل مضر و اليمن وقضاعة بهم من كل وجه ،فحمت دارها ،وكاوحت
العرب عنها والستخلصتها".62
 60جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج .4/144
ل عن :نادية صقر ،الطائف في العصر الجاهلي وصدر السلم ،دار الشروق ،جدة .1982 ،ص .40
 61نق  ً
 62ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/10
 3ذكر د.جواد علي أن الباحثين عثروا على كتابات مدونة على الصخور المحيطة بمدينة الطائف الحديثة ،وكانت بأبجديات مختلفة
كالنبطية والثمودية ،وأبجدية القرآن الكريم ،غير أن هذه الكتابات لم تدرس حتى الن .المفصل في تاريخ العرب ،ج .4/143
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وخلصة القول في نشأة الطائف أنها نشأةٌ غامضة ،63وليس من اليسير
عل ى الباحث درالسة التاريخ القديم لمدينة الطائف ،لقلة الحقائق التاريخية،
واضطراب روايات المؤرخين وتباينها ...خاصة وأننا نعتمد في درالستنا لتاريخ
الطائف عل ى المؤرخين القدماء الذين يحلو لهم أ ن يرجعوا تواريخ المد ن
القديمة إل ى عصور لسحيقة ،وينسجوا حولها روايات أقرب إل ى اللساطير ،كما
يحاولو ن إضفاء طابع ديني عليها.64
الحياة الجتماعية :إ ن الحديث عن مجتمع الطائف يستدعي التعّر ف إل ى
القوام التي كانت تقيم فيها في الفترة الزمنية التي يغطيها هذا البحث .أي
العصر الجاهلي و صدر اللسلم ،وليس من غايات هذه التوطئة الستعراض
65
ألسماء الجماعات التي تعاقبت عل ى القامة في هذه المدينة منذ تألسيسها ،
ولسيقتصر الحديث عل ى قبيلة ثقيف العربية واللحظة التي الستقرت فيها في
مدينة الطائف ،ولسبب ذلك أمرا ن هما:
 .1لقد تعاقبت قبائل عديدة عل ى القامة بالطائف منذ زمن بعيد ،وتشير
مًسْهلئيل بن قًَسْينا ن ،وقد
الخبار إل ى أ ن أقدم لسكا ن الطائف هم :بنو َ
لسكنوها قبل الطوفا ن ،ولما جاء الطوفا ن كانوا في جملة من هلك من
المم الباغية ،فخلت الطائف منهم ،وشاهد هذا الخبر ما جاء عل ى لسا ن
ظ َُبيب بن َ
ي رلسول الله صل ى الله عليه
كدادة من مذحج حين وقف بين يد ّ
مًسْهلئيل بن قينا ن ،غرلسوا
ولسلم فقال " :ولسروات الطائف كانت لبني َ
خشانه ،ورعوا قربانه" .66ولسكنها بعدهم بنو عبد ضخم بن
ِودانه وذّنبوا ِ
إرم بن لسام بن نوح ،فهلكوا ببعض غوائل الدهر ،فدثروا وذكرتهم
 ن ثقيفا ً
الشعراء .67وقيل إ ن ثمود نزلتها قبل وادي القرى ومن ثم يقال إ ّ
من بقايا ثمود .68وأفاد الطبري أ ن منازل ثمود كانت بالحجر بين الحجاز
والشام إل ى وادي القرى وما حوله .69وجاءت ثمود بعد عاد ،ونبّيهم صالح
عليه السلم .وأهلكهم الله -عز وجل  -وكا ن ذلك في عصر إبراهيم عليه
السلم.70
يستفاد مما تقدم أ ن معظم لسكا ن الطائف في الماضي البعيد
كانوا من المم المبلبلة والبائدة ،فأخبارهم مضطربة ،والجري وراء
63

 64نادية صقر ،الطائف في العصر الجاهلي ،ص 20ـ .21
 65لمعرفة أول من نزل الطائف انظر :ابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد ،ج  ،1/277المسعودي ،علي بن الحسين)ـ 346هـ ،(،مروج الذهب،
دار الندلس ،بيروت.1960 ،ج  .2/60أبو عبيد البكري ،معجم ما استعجم ،ج  .4/1370ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج /2
 .27القلقشندي ،صبح العشى ،ج .1/343
 66ابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد ،ج  .1/277ومهلئيل بن قينان هو ـ كما قال ابن عباس :ابن شيث بن آدم عليه السلم ،وللفرس في
مهلئيل رأي آخر .انظر :ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج 32 /1ـ .34
 67المسعودي ،مروج الذهب ،ج  .60 /2ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج .21 /2
ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج .2/310
568
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير )ـ 310هـ ،(،تاريخ الرسل والملوك ،دار الكتب العلمية ط  ،3بيروت .1991 ،ج 1/140ـ
669
.141
 770ابو حنيفة الدينوري ،أحمد بن داود)ـ 282هـ ،(،الخبار الطوال ،تحقيق :عبد المنعم عامر ،وزارة الثقافة والرشاد القومي،
القاهرة .ص  . 7وذكر ابن خلدون أن العمالقة نزلوا الطائف قبل ثمود ،وسكنها بعد إبادة العمالقة عدوان ،وهم بطن متس ع .تاريخ ابن
عملق بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح) .المسعودي ،مروج الذهب،
خلدون ،ج  ،2/310صبح العشى ج  .1/343والعمالقة نسبة إلى (ِ
ج .(،2/32

18

الحقيقة أشبه بالجري وراء السراب ،فهذه المم بالمعطيات الدينية
أهلكت ،ولم تبق لها بقية نجد عندها الخبر اليقين.
 .2إ ن معظم لسكا ن الطائف كانوا  -قبل اللسلم  -ينتسبو ن إل ى قبيلة ثقيف،
مع أ ن المدينة لم تكن خاصة بهم ،بل لسكنها غيرهم ،وإل ى ذلك أشار
عّرام السلمي" :إ ن ج ّ
مير وقوم من
ل لسكا ن الطائف من ثقيف ،و ِ
ح ًسْ
71
ً
قريش ،وغوث من اليمن"  .وكا ن فيها أيضا قوم من بني عامر ،منهم
معَّية السوائي 72وكا ن فيها إل ى جانبهم عدد من
الصحابي عبد الله بن ُ
النصارى الوافدين ،وجاء في الخبار :أ ن الرلسول صل ى الله عليه ولسلم
حين هاجر إل ى الطائف لجأ إل ى حائط لشيبة وعتبة ابني ربيعة بن عبد
73
دالسا ً وكا ن نصرانيا،
شمس ،وكا ن لشيبة مول ى من أهل نينوى يدع ى عَ ّ
وكذا جاء في غزوة حنين التي وقعت في السنة الثامنة للهجرة ،أ ن أحد
المسلمين أراد لسبي قتل ى ثقيف ،فعثر عل ى رجل أغرل فأخذ يصيح" :يا
معشر العرب ،إ ن ثقيفا ً ل يختتنو ن! فجاءه المغيرة بن شعبة وقال:
ليس من ثقيف ،بل هو نصراني ،ثم أراه قتل ى ثقيف وكيف أنهم
يختتنو ن".74
وكا ن فيها أيضا ً جالية يهودية ،و جاء في رواية عن أشياخ من أهل
الطائف  :أّنه كا ن بمخل ف الطائف قوم من اليهود ،طردوا من اليمن ويثرب،
فأقاموا بها للتجارة فوضعت عليهم الجزية ،ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله
بالطائف.75
وبالضافة إل ى هؤلء كا ن في المجتمع الطائفي عدد ل باس به من
الرقيق الجنبي ،الذين عملوا في الحر ف اليدوية كالصناعة والحدادة ،وحين
 ن كل
حاصر الرلسول صل ى الله عليه ولسلم مدينة الطائف نادى عل ى العبيد ،بأ ّ
76
من يخرج إليه مسلما ً فهو حر ،فخرج إليه عدد ل بأس به من عبيد الطائف .
كما كثرت في هذا المجتمع الجواري والماء ،وكانت لهن وظائف متعددة
ل تستطيع الحرائر القيام بها مثل :إنشاء دور الغناء وإحياء الحفلت ،وذكر ابن
مهات القرى من بلد العرب ظاهرا ً
عبد رّبه" :أ ن أصل الغناء ومعدنه كا ن في أ ّ
فاشيًا ،وهي المدينة والطائف وخيبر ،...وهذه القرى هي مجامع ألسواق
العرب".77
وإل ى جانب دور الغناء انتشرت دور الِبغاء وكانت هذه الدور في محلة
يقال لها حارة البغايا ،وكا ن لهذه البيوت رايات تعر ف بها ،78ومن ذوات الرايات
سكر
بالطائف لسمية أم زياد بن أبيه ،قيل هي امرأة من أهل َزًسْند ورد من ك َ ًسْ
 171ع ّرام السلمي ،نوادر المخطوطات ،المجلد  .420 /2ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/9
 272ابن الثير ،عز الدين علي بن محمد)ـ 630هـ ،(،أسد الغابة في تمييز الصحابة ،جمعية المعارف1286 ،هـــ .ج  .3/345وذكر
ابن سعد في طبقاته :أنه عبيد ال بن معية .ج .5/517
 373ابن الثير ،أسد الغابة ،ج .389 /3
 474البلذري ،فتوح البلدان ،ص  .63ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .180 /2
 575البلذري ،فتوح البلدان ،ص .67
 176البلذري ،احمد بن يحيى) ،ـ 279هـ ،(،أنساب الشراف ،مكتبة دار المعارف المصرية .1964 ،ج  489 /1ـ .490
 277ابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد ،ج .28 /7
 378المسعودي ،مروج الذهب ،ج .310 /2
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) من بلد فارس( ،وهي جارية الطبيب الثقفي المعرو ف الحارث بن كلدة،
وكانت تؤدي له الضريبة.79
ومما يؤكد كثرة العناصر الجنبية الغريبة في مجتمع الطائف عدم احتجاج
علماء اللغة بلغتهم .ذكر ذلك ابن جني تحت باب" ،في ترك الخذ عن أهل
المد ن كما أخذ عن أهل الوبر" وعلة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل
المد ن من الختلل والفساد والخطل ...80فلم يؤخذ عن حضري قط ،...فلم
يأخذوا عن بني حنيفة ولسكا ن اليمامة ،ول من ثقيف وأهل الطائف ،لمخالطتهم
تجار اليمن المقيمين عندهم.81
يستدل مما تقدم أ ن التركيبة الجتماعية لمدينة الطائف تجاوزت التنظيم
القبلي المتعار ف عليه ،فهي مدينة مستقرة لها نشاطها القتصادي الذي جذب
إليها العربي والعجمي ،كما تمّتع القاطنو ن فيها بقسط من الحرية الدينية،
فعاش فيها جنبا ً إل ى جنب النصارى واليهود وعبدة الوثا ن ،غير أ ن هذا التعايش
السلمي لم ي ًُسْل غ الطبقية ،فكا ن التفاوت الطبقي ملمولسا ً في الطائف ،فهناك
ف بهم طبقة والسعة من الرقيق المستورد ،وبالطبع
السادة الشرا ف الذين تح ّ
ً
ً
كانت منزلتهم الجتماعية متدنية ،وقد لعبوا دورا كبيرا في ازدهار الحياة
القتصادية في الطائف كما لسيأتي لحقًا.
أما بخصوص الوقت الذي الستأثرت فيه قبيلة ثقيف بالطائف ،فإ ن
الخباريين يقولو ن إ ن الطائف كانت قبل نزول ثقيف مباشرة لبني عدوا ن ابن
عمرو بن قيس بن عيل ن وهم بطن متسع ،وقد خرجوا منها إل ى تهامة ،82وإل ى
جانبهم كا ن بنو عامر بن صعصعة يصيفو ن بالطائف ،ويشتو ن بأرضهم من نجد،
فلما كثر بنو عامر غلبوهم عل ى الطائف بعد قتال شديد ،ثم غلبتهم
عليها ثقيف.83
أما الكيفية التي غلبت فيها ثقيف عل ى الطائف فهناك أكثر من رواية
وبالصح أكثر من حكاية ،الحكاية الول ى تجعل من ثقيف رجل ً متشردا ً فقيرا ً
دقه ،فأخذ شاته اللبو ن فأب ى ثقيف أ ن يتركها...
"كا ن باليمن فأتاه أبو رغال فص ّ
ربا ً العدواني شيخا ً كبيراً،
مصدق فقتله ،ثم لحق بالطائف ،فوجد بها ظ َِ
ورم ى ال ُ
منه وانزله ،فلما جاء عامر ابنه قال له :يا
فأخذه فقال :لتؤمّنني أو لقتلّنك ،فأ ّ
84
وأ وادينا بغير حمد أحد" .
أبتاه من هذا؟ قال :هذا رجل تب ّ

 479البلذري ،أنساب الشراف ،ج  .489 /1أنجب الحارث بن كلدة من سمية ابنه ناف ع بن الحارث .الشهير بأبي ظَبظَكرة ،وهو لقب
أطلق عليه وكان ناف ع أسود ،فلم يعترف به الحارث فنسبه إلى غلمه مسروح ،فقيل ناف ع بن مسروح ،أسلم في حصار الطائف وحُأعتق،
فصار مولى رسول ال وكان من فضلء الصحابة .لمزيد من التفاصيل انظر :أنساب الشراف ،ج  ،490 /4ابن عبد البر ،االستيعاب
في معرفة الصحاب ،ج  .1614 /4ابن الثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج .151 /5
 580ابن جني ،أبو الفتح عثمان) ،ـ 392هـ ،(،الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار ،المكتبة العلمية .ج .2/5
 681السيوطي ،جلل الدين )ـ 911هـ ،(،المزهر في علوم اللغة ،ضبطه محمد جاد المولى و آخرون ،دار إحياء الكتب العربية ،ج
.1/212
 82ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج .305 /2
 83ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج  .420 /1ذكر ياقوت الحموي أن ثقيف ًا هي التي أخرجت عدوان من الطائف ،بعد حرب جرت
بين الطرفين ،انتصرت فيها ثقيف) .معجم البلدان ،ج .(،10 /4
 384أبو حاتم السجستاني المعمرون والوصايا ،ص .46
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85

خع
وأفضل مما تقدم ما رواه البلذري عن هشام بن الكلبي :من أ ن الن َ َ
وثقيف بن إياد 86قد خرجا ومعهما عنز يشربا ن لبنها ،فعرض لهما مصدق ملك
اليمن فأراد أخذها فرفضا ،ورم ى أحدهما المصدق فقتله ،فقال أحدهما للخر :
"إنه ل يحملني وإياك أرض" ،فأما النخع فمض ى عل ى بيشة فأقام بها ،ونزل
قسي موضعا ً قريبا ً من الطائف ،فرأى جارية ترع ى غنما ً فأراد قتلها ولسرقة
الغنم ،فتنّبهت له ونصحته بأ ن يصعد إل ى الجبل ويستجير بسيده عامر بن
الظرب العدواني .87فذهب إليه وأجاره وزّوجه ابنة له ،88وبقي مقيما ً بالطائف،
فقيل :لله دّره ما أثقفه! حين ثقف عامرا ً فأجاره.89
فالرواية السابقة تقف بنا عند نزول ثقيف في حم ى عامر بن الظرب
العدواني بالطائف .وقد تول ى ابن الثير 90كتابة الفصل الخير من هذه الرواية،
فذكر أ ن منازل ثقيف كانت حول الطائف ،وظلت كذلك بعد خروج عدوا ن عل ى
يد بني عامر بن صعصعة ولسيطرتهم عل ى المدينة ،وكانت ثقيف ترقب المر
من كثب وتفكر بهدوء فلما رأت البلد وأعجبها نباتها وطيب ثمارها ،قالوا لبني
عامر" :إ ن هذه الرض ل تصلح للزرع وإنما هي أرض ضرع ،ونراكم آثرتم
ش فهل لكم أ ن تجمعوا الزرع
الماشية عل ى الغراس ،ونحن أناس ليس لنا موا ٍ
والضرع بغير مؤونة؟ تدفعو ن إلينا بلدكم هذه فنثيرها ونغرلسها ونحفر فيها
الطواء ول نكلفكم مؤونة ،فإذا كا ن وقت الثمر كا ن لكم النصف كامل ً ولنا
النصف بما عملنا .فرغب بنو عامر في ذلك ولسلموا إليهم الرض ،فنزلت ثقيف
الطائف ،وعملوا الرض وزرعوها من العناب والثمار ،ووّفوا بما شرطوا لبني
صنت بلدها ،وبنوا لسورا ً
عامر حينا ً من الدهر ،فلما كثرت ثقيف وشرفت ح ّ
صنوه ،ومنعوا عامرا ً مما كانوا يحملونه إليهم ،فقاتلوهم فلم
عل ى الطائف وح ّ
يظفروا.
فالروايات المتعلقة بنزول ثقيف إل ى الطائف تتلق ى في مجمل الحدث و
 ن القبائل التي لسكنت الطائف في
تفترق في بعض التفاصيل ،و خلصتها أ ّ
العصر الجاهلي كانت عل ى التوالي :عدوا ن بن عمرو بن قيس ابن عيل ن،
فعامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هواز ن ،ثم ثقيف بن منبه ،ثم إ ن ثقيفا ً
احتلت الطائف بذكائها وجهودها ،وحين صارت لها عرفت كيف تحافظ عليها
حت ى ارتبطت الطائف بقبيلة ثقيف ،كما ارتبطت مكة بقبيلة قريش.

نسب ثقيف:
 485هو النخ ع بن عمرو بن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد) .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .(،10 /4
 586قال قوم  :إن ثقيف ًا بن إياد ونسبه هو :قسي بن منبه بن النبيت بن أفصى بن دعمي بن إياد .البلذري ،أنساب الشراف ج ،27 /1
جظَعين وتاب ع القصة كما وردت في المتن ،غير أنه أضاف إليها مشهد ًا
وأورد ياقوت الحموي :أن ثقيف ًا والنخ ع كانا ابني خالة ،فخرجا حُمنت (ِ
آخر جاء فيه أن ثقيف ًا أتى وادي القرى قبل ذهابه إلى الطائف ،ونزل على عجوز يهودية ال ولد لها ،فاتخذته ولد ًا ،وحين حضرها الموت
أعطته ما عندها من دنانير م ع قضبان عنب ،زرعها فيما بعد في الطائف) .معجم البلدان ،ج 9 /4ـ .(،10
 687هو عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان ،حكيم العرب) .ابن حبيب ،المحبر ،ص .(،135
 88ابن حبيب ،محمد بن حبيب )ـ 245هـ ،(،المحبر  ،تصحيح إيليزه ليختن ،دار الفاق الجديدة ،بيروت .ص  ،327وذكر ابن حبيب أن
ثقيف بن منبه جم ع بين اختين في نكاح واحد ،إذ جم ع بين آمنة وزينب بنتي عامر بن الظرب.
 89البلذري ،أنساب الشراف ،ج .27 /1
 90ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج  .420 /1وردت هذه الحكاية في :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج 303 /4ـ  .305ياقوت
الحموي ،معجم البلدان ،ج 4/8ـ .12
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سابو ن حول الصل الذي انحدر منه ثقيف ،كما اختلفوا في
اختلف الن ّ
سي لقب له؟ أم هو قسي وثقيف لقب أطلق
السمه الحقيقي ،فهل هو ثقيف وقَ ِ
عليه فيما بعد؟؟ كما أنهم لم يتفقوا حول ضبط القا ف في لفظة )قسي( فهل
هو بكسر القا ف أم بضمها91؟؟ وبعد البحث والتنقيب يجد الباحث نفسه أمام
مهات
أبواب مغلقة ،وحين يفّتش عن المفاتيح السحرية لفتح هذه البواب في أ ّ
الكتب ،يكتشف أ ن القضية تتعقد أكثر فأكثر ،وتتداخل خيوطها بشكل يصعب
معه الفصل بصورة نهائية ،وتراه ُيسّلم بأ ن المحاولت التي يقصد بها إثبات
النسب الحقيقي إل ى الصول الول ى شيء عسير ،بل يكاد يكو ن مستحي ً
ل.
ويرى د .علي الجندي " أ ن من يرجع إل ى كتب الدب والتاريخ والنقد يجد أ ن
جع أهم هذه
هناك ألسبابا ً كثيرة لحدوث الخلط والضطراب في النساب ...وي ًُسْر ِ
ي الزمن .وقد
اللسباب إل ى التبّني والجوار ،والزواج والحلف ،والولء ومض ّ
ينضم الرجل إل ى غير قبيلته فيدخل في قبيلة أخرى ،وفي تلك الحالة يجوز أ ن
ينسب إل ى قبيلته الول ى أو إل ى القبيلة الثانية أو ينسب إليها جميعًا".92
وقد واجه الخباريو ن القدماء هذه المشكلة بشأ ن الجد العل ى الذي
يرتفع إليه ثقيف ،ولم يستطيعوا أ ن يصلوا إل ى قرار تطمئن له النفوس ونراهم
يكررو ن عبارات تدل عل ى الحيرة والتشكيك مثل :قال قوم ...ويزعم أناس...
ويرى آخرو ن ...ويختمو ن بعبارة "والله عّز وج ّ
ل أعلم" وكأنهم يتحدثو ن عن
شيء في علم الغيب ل يعلمه بالتحديد إل الله لسبحانه وتعال ى .وقد أشار إل ى
ذلك المبرد في قوله" :إ ن نسبهم غامض عل ى شرفهم في أخلقهم ،وكثرة
94
مناكحهم قريشًا" .93وقال فيهم أحد الشعراء يهجوهم:
ب إل الضل ُ
أض ّ
ل
ف
مأ ٌ
ل النالسبو ن أبا ثقي ٍ
فما له ُ
وعل ى أرض الواقع فقد أض ّ
ل النسابو ن ثقيفا ً وأبا ثقيف ،وبالستقراء ما جاء في
ساب نجد أ ن لهم في السمه قولين:
كتب الن ّ
القول الول :هو قسي )بفتح القا ف أو كسرها( وثقيف لقب له ،وعللوا هذا
القول بالدلة الثلثة التالية:
قيل :ثقيف هو فعيل من ثقفت الشيء :إذا حذقته وأحكمته .فهو مأخوذ
.1
95
من الحذق والمهارة  .وأطلقت عليه هذه الكلمة عندما أت ى عامر بن
الظرب العدواني بالطائف ،والستجاره فأجاره عامر ،فقيل عندها :لله دره ما
اثقفه! ، 96أي أنه ذكي ،وكانت ثقيف تعر ف بالدهاء والحكمة ،ويروى عن
عُي ًَسْينه بن حصن الفزاري أنه قال في غزوة الطائف ،وكا ن مع المسلمين":

 191انفرد ابن سعد بالقول في أنه حُقسي)بضم القاف .(،الطبقات الكبرى ،ج . 4/284
 292علي الجندي ،تاريخ الدب العربي ،مكتبة النجلو المصرية ،القاهرة 1969 ،ج .1/41
 393المبرد ،محمد بن يزيد )ـ 285هـ ،(،الكامل في اللغة والدب ،تحقيق :حنا الفاخوري ،دار الجيل ،ط  .1997 ،1ج  .1/276وكذا
جاء في المرزباني ،أبو عبيد محمد بن عمران )ـ 384هـ ،(،معجم الشعراء ،دار الكتب العلمية ،ط  ،2بيروت .1982 ،ص .338
 494الراغب الصفهاني ،حسين بن محمد )ـ 502هـ ،(،محاضرات الدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ،بيروت ،دار مكتبة الحياة،
 .1961ج .1/343
 195ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسين )ـ 321هـ ،(،الشتقاق  ،تحقيق :عبد السلم هارون ،مثؤسسة الخانجي بمصر .1958 ،ص
.301
 296البلذري ،أنساب الشراف ،ج  .27 /1ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .10 /4

22

إني والله ما جئت لقاتل ثقيفا ً معكم ،ولكنني أردت أ ن يفتح محمد الطائف،
فأصيب من ثقيف جارية أتطُئها لعلها تلد لي رج ً
ل ،فإ ن ثقيفا ً قوم مناكير".97
ومته،
قيل :هو ثقيف من التثقيف بمعن ى التقويم ،وكل شيء ث َ ّ
.2
قفته :ق ّ
َ
ً
ومنه تثقيف الرمح ،وجاء بهذا المعن ى عند من زعم " أ ن ثقيفا عبد أِبق،
قف فُعتق ،فليس له في النسب من حق".98
فث ُ ّ
ً
ً
أما الدليل الثالث فجاء فيه :أ ن قسي ّا كا ن عبدا لبي رغال  ،فهرب من
.3
ً99
قفه ،أي أدركه ،فسماه ثقيفا .
موله ،ثم ث َ ِ
أما القول الثاني :فالقائلو ن به قّلة ،ويذهب هؤلء إل ى أ ن اللسم الصلي
سي فهو لقب لهُ ،أطلق عليه بعد قيامه بفعل القتل ،حين قتل ـ
هو ثقيف ،أما قَ ِ
ً
كما يقولو ن ـ أبا رغال ،وكا ن مصدقا أراد أخذ شاته اللبو ن ،فقيل :قسا عليه،
وقال شاعرهم:100
ي وقسا أبونا
نحن قَ ِ
س ّ
ويفهم من الشعر أ ن لقب قسي َلحق به في وقت متأخر ،وعادة إطلق
اللقاب عادة معروفة عند العرب ،وتشتق غالبا ً من صفات النسا ن وتصرفاته،
وقد وصفه ابن دريد بأنه كا ن غليظا ً قالسيا ً.101
أما بخصوص الجد ّ العل ى الذي ينحدر منه ثقيف،فكا ن لعلماء النساب
فيه أربعة أقوال:
القول الول :قيل إ ن ثقيفا ً من قيس بن عيل ن ،والسمه قسي بن منبه
صفة بن قيس بن عيل ن ،وجاء
ابن بكر ابن هواز ن بن منصور بن عكرمة بن َ
خ َ
103
102
هذا القول عند غالبية المؤرخين والباحثين ومنهم :ابن الكلبي  ،وابن هشام ،
وابن لسعد 104والبلذري ،105وابن عبد ربه ،106وأبو الفرج الصفهاني ،107وابن حزم
جحت الكثرية هذا النسب لنه المر المشهور ،ول ن
الندلسي ،108وغيرهم .109ور ّ
أبناء ثقيف في زمن لحق كانوا يؤكدو ن نسبهم في قيس عيل ن ،ويروى أ ن
المغيرة بن شعبة الثقفي صار إل ى دير هند بنت النعما ن ابن المنذر ،وهي فيه
هبة ،فالستأذ ن عليها ،وبعد حديث لسألها :ما كا ن أبوك يقول في
عمياء متر ّ
ثقيف؟ قالت :اختصم إليه رجل ن منهم ،أحدهم ي ًُسْنميها إل ى إياد والخر إل ى بكر
بن هواز ن ،فقض ى بها لليادي وقال:
 397ابن هشام ،محمد بن عبد الملك )ـ 218هـ ،(،السيرة النبوية  ،حققه عمر محمد عبد الخالق ،دار الفكر للتراث ،ج  .4/84ابن
الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .2/181
 498البلذري ،أنساب الشراف ،ج  ،75 /1ابن حبيب  ،المن ّمق ،ص .103
 599المرج ع السابق ،ج .25 /1
 6100ابن قتيبة  ،عبد ال بن مسلم )ـ 276هـ ،(،المعارف ،دار الثقافة ،بيروت .ص  .41الحميري ،الروض المعطار ،ج .511 /2
 7101ابن حُدظَريد ،االشتقاق ،ص .301
 1102ابن الكلبي ،هشام بن مح ّمد )ـ 204هـ ،(،جمهرة النسب  ،تحقيق :نهاية سعيد سلمان ،رسالة ماجستير قدمت للجامعة الردنية،
 .1983ج  ،1/274حيث ذكر في هذا المكان جمي ع أبناء ثقيف.
 2103السيرة النبوية ،ج .49 ،1/15
الطبقات الكبرى ،ج .4/284
3104
 4105أنساب الشراف ،ج .1/25
ال من قسي ،وأعتقد أنه تصحيف.
 5106العقد الفريد ،ج /3ص  .30وجاء اسمه )قيس (،بد  ً
 6107الغاني ،ج .4/20
 7108ابن حزم الندلسي ،علي بن أحمد )ـ 456هـ ،(،جمهرة أنساب العرب ،دار المعارف بمصر .1962،ص .266
 8109انظر أيض ًا :ابن قتيبة ،المعارف ،ص  ،29ص  .41المبرد ،الكامل ،ج  .1/276ابن دريد ،االشتقاق ،ص  .169ابن الثير،
اللباب في تهذيب النساب ،ج  ، 1/240ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون .ج  .309 /2القلقشندي ،صبح العشى.1/343 ،
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ولم تنالسب عامرا ً ومازنا

إ ن ثقيفا ً لم تكن هوازنا

110

فقال لها المغيرة :أما نحن فمن بكر بن هواز ن فليقل أبوك ما شاء.111
ويدعم هذا الرأي ،الذي يصّر فيه الثقفيو ن عل ى أنهم من قيس عيل ن ،ما
ُ
ي ،قام إليه معن
ذكر أنه حين و ّ
جه معاوية ب ُ ًسْ
سر بن أرطاة الفهري لقتل شيعة عل ّ
بن يزيد بن الخنس السلمي وغيره ،فقال لمعاوية :نسألك بالله وبالرحم أل
سر عل ى قيس لسلطانا ً ففعل ،فسار بسر حت ى أت ى المدينة ثم لسار إل ى
تجعل لب ُ ًسْ
الطائف ،فقالت له ثقيف:
112
"مالك علينا لسلطا ن ،نحن من قيس" .
إذ ن "نحن من قيس" وقد ورد شاهد شعري نسب لمية بن أبي الصلت
ينفي فيه أ ن تكو ن ثقيف من إياد:113
ض ّ
وإّنا من إيادكم َبراُء
ل
م ُ
فإ ن أباك ُ
نض ِ
لب ُ
وذهب المستشرق البلجيكي ) (Henry Lammensإل ى أ ن غالبية ثقيف
تؤكد أنها من هواز ن ،تم ّ
شيا ً مع مصالحها المادية" ،وهو حل موفق هداهم إليه
ً
منافعهم ومركزهم الجغرافي ،فهم ينزلو ن حيا يقطنه بنو هواز ن ولهم فيه
النفوذ الغالب ،ول يناصر الرأي القائل بانحدار ثقيف من إياد إل نفر من أحل ف
الطائف".114
جح الباحثو ن المحدثو ن أ ن تكو ن ثقيف من قيس عيل ن ل ن إياد ابن
ور ّ
115
نزار بن معد بن عدنا ن ليست لهم قبائل مشهورة  .ونختم هذا الرأي بقول د.
جواد علي بهذا الخصوص" :ونحن إذا درلسنا ما رواه أهل الخبار عن نسب
ثقيف ،وعن القبائل التي اتصلت بها ،نجد أنها كانت ذات صلة وثيقة بقبائل
قيس عيل ن المضرية ،وأنها كانت عل ى مقربة منها ....وفي الوقت نفسه كانت
سرت هذه الصلت بوجود
ثقيف عل ى صلت وثيقة مع بعض قبائل اليمن ،وقد فُ ّ
نسب لثقيف باليمن ،وهذا النسب المزدوج كناية عن الصلت التي تربط بين
ثقيف ومجموعة مضر من ناحية ،وبينها وبين قبائل اليمن من ناحية أخرى ،وهو
لسطي المهم الذي يربط بين اليمن والحجاز
تعبير عن موقع الطائف الوَ َ
116
ً
والطرق المارة إل ى نجد ،مما جعله موضعا للحتكاك بين قبائل هذه الراضي .
القول الثاني :يذهب قوم إل ى أ ن ثقيفا ً من إياد بن نزار بن معد بن عدنا ن ،وهو
سي بن
أخو مضر وربيعة ابني نزار 117،والسمه التفصيلي كما ذكر ابن الكلبي :قِ ِ
عمي بن إياد ،118وقال بذلك
منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم بن أفص ى بن د ُ ًسْ
 9110عامر بن صعصعة ومازن بن منصور.
 10111المبرد ،الكامل.1/227 ،
 11112أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .5/11
 1113الزمخشري ،محمود بن عمر )ـ 538هـ ،(،أساس البلغة ،مادة )ضلل .(،يقال :فلن بن ضل ،ضل بضم الضاد وكسرها ،ال
يعرف هو وأبوه .وقد ورد عنده البيت غير منسوب بينما جاء في )شعر أمية بن أبي الصلت ،(،ص  .154ويجدر التنويه هنا إلى أن
الشعر ال يقوم شاهد ًا على ترجي ع هذه القضية .بسبب تعرضه للنتحال من ناحية ،وقيامه على نقض معان سابقة وردت على لسان
الشاعر نفسه من ناحية أخرى.
 2114دائرة المعارف السلمية ،هـ.المانس ،الطائف ،دار الشعب ،القاهرة .ج .10/340
 3115عمر رضا كحالة ،معجم قبائل العرب ،دار العلم للملين ،بيروت ،1968 ،ج  .1/148محمد جاد المولى وآخرون .أيام العرب،
دار الفكر ،ج /5ص .413،418
 4116جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج 4/148ـ .149
 5117ابن حزم الندلسي ،جمهرة أنساب العرب ،ص .15
 6118ابن الكلبي ،جمهرة النسب ،ج .1/420
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جح مصداقيته مستشهدا ً بشعر أمية بن أبي
ابن إلسحاق في السيرة النبوية 119ور ّ
الصلت الثقفي:120
َ
َ
121
م
م
أًسْو لو أقاموا فتهزل الَنـعَ ُ
مــ ُ
قومي إياد ٌ لو انهم أ َ
م
ت ومنــــــصور بحـق وي َ ًسْ
م الـقد ُ
قـد ُ ُ
جدي قسي إذا انتسب ُ
122
ّ
ً
م
ة العراق إذا
م لهم لساح ُ
قو ٌ
لساروا جميعا والقط والـقل ُ
وقد أورد هذا النسب اليادي عدد كبير من المؤرخين والنسابين عل ى
ي ثا ن في النسب الثقفي المختلف فيه ،ومنهم :ابن قتيبة،123
اعتبار أنه رأ ٌ
128
127
126
125
والبلذري ،124والمبرد  ،واليعقوبي  ،وابن دريد  ،وأبو الفرج الصفهاني ،
وابن الثير ،129وابن خلدو ن ،130وغيرهم.
وقد حظي هذا الرأي بدعم القصاص ،و مّر بنا قبل قليل ما روي عن
مسير المغيرة بن شعبة الثقفي إل ى دير هند بنت النعما ن التي ذكرت أ ن والدها
يقول :إ ن ثقيفا ً من إياد.131
ولوا
وكالعادة أدل ى الشعراء بدلوهم في هذه الموضوعة ،وقالوا أو قُ ّ
شعرا ً يقّر بهذا النسب ،مع تفصيل متسلسل أشبه بملفات الحوال المدنية،
مما يجعل مستوى الصنعة فيه باديا ً وعاليًا ،من ذلك ما نسب –أيضًا -لمية ابن
أبي الصلت:132
وعن نسبي أخبرك اليقـــــينا
ما تسألي عنـي ل َُبـــًسْين ى
فإ ّ
م القدميـــنا
ت أبي قسـي
فإنا للنبــــي ِ
ن يقد َ
لمنصوِر بـ ِ
ي
ة الهلك أفص ى
لفص ى عصم ُ
ن دعم ّ
عل ى أفص ى ب ِ
بنيــــنا
إليه تنسـبي كي تعلمينـــــنا
ي به يكنــــ ى إياد ٌ
ودعم ّ
فأمّية يحّرر في هذه البيات شهادة ميلد لنسبهم بدقة ل يرق ى إليها
الشك ،لول أ ن الشعر نفسه يرق ى إليه الشك ،وقد الستمعنا من قبل إل ى أمية
ابن أبي الصلت نفسه يعلن براءة ثقيف من إياد .ومثل هذا الشاهد في الضعف
الدللي المقطوعة المنسوبة لخت الشتر النخعي ،وهو مالك بن الحارث في
رثائه:133
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 7119ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج 48 /1ـ .49
 8120أمية بن أبي الصلتحياته وشعره ،ص 267ـ .268وهو يشير في أبياته إلى خروج إياد من تهامة.
 1121أمم :قريب .النعم :البل ،أي لو أقاموا بالحجاز ولو هزلت أبلهم ولكنهم صاروا إلى ريف العراق.
 2122القط :ما قط من الكاغد والرق ونحوه ،وقد كانت الكتابة في هذه البلد.
 3123المعارف ،ص  .29حين ذكر :إياد بن معد ،قال :ليس لهم قبائل مشهورة.
 4124أنساب الشراف ،ج .1/25
 5125الكامل في اللغة ،ج  ،1/276وجاء فيه" :يقال أن النخ ع وثقيف أخوان من إياد.
 6126تاريخ اليعقوبي ،ج  ،1/225وهو عنده :قسي بن النبيت .
ل أعلم.
 7االشتقاق ،ص  ،169ع ّقب على من قال بهذا النسب :وال ع ّز و ج  ّ
 8127الغاني ،ج .4/303
 9128الكامل في التاريخ ،ج  .1/420وهو عنده :قسي بن نبيت بن منبه.
تاريخ ابن خلدون ،ج  .2/300وعنه نقل القلقشندي ،صبح العشى ج .1/343
10
 11130المب ّرد ،الكامل في اللغة ،ج .1/277
 12أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص  .297هذه القصيدة وردت ضمن الشعر المنسوب إلى أمية ،فهو ال يقوم حجة.
131
132
133

المبرد ،الكامل في اللغة ،ج .1/277

25

إيـادِ

خعي نرجــو
ر الن َ َ
أبعد َ الشـت ِ
ً
ق
ونصح ُ
ب مذحجا بإخاِء صـد ٍ

ع بطـن وادِ
مكاثرةً ونقـط ُ
وإ ن ُننسب فنحن ذرا

داد
مــنا وأبو أبيـــنا
ثقي ٌ
وإخوُتنا نزاُر أولو السـ ِ
فع ّ
وعل ى الرغم مما تقدم فإ ن القول بنسب ثقيف إل ى إياد أضعف من
القول بنسبهم إل ى قيس بن عيل ن ،ويستغرب الدارس هذه الشكالية في نسب
قبيلة كبيرة لها تاريخها وحضورها مثل ثقيف ،خاصة وأ ن العرب تحفظ أنسابها
وتعن ى بها عناية شديدة ،وفي ذلك يقول ابن عبد البر" :فقد حفظها الكبار الذين
يعرفو ن طبقات الناس ورواها الصغار" .134وربما كا ن فيما رواه ابن الكلبي
 ن أمية بنت لسعد بن
تفسير لهذا الضطراب والخلط في نسب ثقيف ،وملخصه أ ّ
هذيل كانت عند منبه بن النبيت ،ثم تزوجها منبه بن بكر بن هواز ن ،فجاءت
بقسي معها من اليادي والله أعلم.135
ي النسب قيسي
ُيستش ّ
ف من كلم ابن الكلبي أنه ربما كا ن ثقيف إياد ّ
النشأة ،وكأّنه حصل عل ى النسب بالقامة وبما يشبه التبّني ،وهذه الحكاية فيها
شيء من المنطق وشيء من الصنعة .فأما المنطق فهو ما أشرنا إليه ،وأما
الصنعة فهي التي جعلت أمية هذه تتزوج من رجلين كل واحد منهما يدع ى
)منبه( فهو ثقيف بن منبه ،لكن السؤال أي منبه هو الب الحقيقي؟ هل هو
اليادي أم القيسي ـ والله أعلم ـ هذا ما أنه ى به ابن الكلبي هذه الرواية.
القول الثالث :ثقيف من بقايا ثمود ،وهو ثمود بن غاثر بن إَرم ،أو هو
ثمود بن جاثر بن إرم بين لسام بن نوح .136وذكر الطبري أ ن منازل ثمود كانت
بالحجر بين الحجاز إل ى وادي القرى وما حوله .137وأضا ف ابن خلدو ن "أ ن ثمود
من القوام التي نزلت الطائف قبل وادي القرى ومن ثم يقال :إ ن ثقيفا ً من
ثمود".138
فأصحاب هذه المقولة ينسبو ن ثقيفا ً إل ى العرب البائدة )العاربة( وهم
الذين بادوا ودرلست آثارهم وانقطعت تفاصيل أخبارهم إل القليل ،وقد كفانا
القدماء مؤونة الرد عل ى هذا الّدعاء ،منطلقين من البعد الديني الذي ل يقبل
ما
مود َ فَ َ
الشك في مصير ثمود ،فقد خّبر الله -عز وجل -عنهم فقال" :وَث َ ُ
ق ى" ، 139وقال جل من قال ":فَهَ ًسْ
أ َب ًسْ َ
ة" .140وفي هذا السياق
من َباقِي َ ٍ
ل ت ََرى ل َُهم ّ
قال الجاحظ":أنا أعجب من مسلم يصدق بالقرآ ن ويزعم أنه في قبائل العرب
من بقايا ثمود" ،ورد الجاحظ كلم أبي عبيدة معمر بن المثن ى الذي كا ن يتأول
ق ى "" ،إ ن ذلك إنما وقع عل ى الكثر ،وعل ى الجمهور
ما أ َب ًسْ َ
مود َ فَ َ
قوله تعال ى " :وَث َ ُ
 2134ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف ) 463-هــ ،(،النباه على قبائل الرواه ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،مطبعة نهضة مصر،
القاهرة .ص .43
 3135ابن الكلبي ،جمهرة النسب ،ج .1/420
 4136الطبري ،تاريخ الطبري ،ج  ،1/150وذكر المقدسي أنه ثمود بن عابر )البدء والتاريخ ،ج  .(،3/37وذكر القلقشندي أنه ثمود بن
جاثر أو كاثر).صبح العشى ج .(،1/313
 1137الطبري ،تاريخ الطبري ،ج 1/140ـ .141
 2138ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج /2ص  ،310وثمود قوم صالح عليه السلم ،وكانوا أهل كفر وبغي ،وعبادة أوثان فأهلكهم ال
ل واحد ًا هو أبو رغال  ،ج 2/23ـ .24
جميع ًا إال رج  ً
 3139سورة النجم.51 :
 4140سورة الحاقة.8 :
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الكبر" وهذا الرأي )والكلم للجاحظ( أخرجه من أبي عبيدة لسوء الرأي في
القوم ،لنه كا ن شعوبيا ً وليس له أ ن يجيء إل ى خبر عام مرلسل غير مقّيد ،وخبر
مطلق غير مستثن ى منه ،فيجعله كالمستثن ى منه".141
وقال ابن خلدو ن أيضًا :ويزعم بعض النسابة أ ن ثقيفا ً من بقايا ثمود وهو
مردود ...وأهل التوراة ل يعرفو ن شيئا ً من أخبار عادٍ وثمود ،لنه لم يقع لهم
ذكر في التوراة .142وكا ن الحجاج بن يولسف إذا لسمع ذلك قال :كذبوا والله جل
من قائل يقول .... :الية .143وأحيانا ً كا ن يرد عل ى هذا الزعم بل مبالة ،ويروى
أنه قال في خطبة خطبها بالكوفة :بلغني أنكم تقولو ن أ ن ثقيفا ً من بقية ثمود،
ويلكم وهل نجا من ثمود إل خيارهم؟ ومن آمن بصالح فبقي معه عليه السلم.
ق ى"  ،وبل غ ذلك الحسن البصري فتضاحك
ما أ َب ًسْ َ
مود َ فَ َ
ثم قال :قال تعال ى" ":وَث َ ُ
َ
ق ى " أي لم يبقهم بل
ما أب ًسْ َ
ثم قال :حكم ُلكع بنفسه ،إنما قال عز وجل" :فَ َ
144
أهلكهم .فُرفع ذلك إل ى الحجاج فطلبه فتوارى عنه حت ى هلك الحجاج .
وأكد المسعودي هو الخر "أ ن العرب العاربة من عادٍ وثمود وطسم
وجديس والعماليق وإياد وجرهم قد انقرضت ،ولم يبق من العرب إل من كا ن
من عدنا ن وقحطا ن .ودخل من بقي ممن ذكرنا من العرب البائدة في عدد
قحطا ن وعدنا ن ،فانمحت أنسابهم وزالت آثارهم.145
فالقول بأ ن ثقيفا ً من بقايا ثمود هو أقرب إل ى القاويل والحكايات منه
إل ى الواقع والحقيقة ،وربما صنعت هذه الحكايات في العصر الموي للسباب
مقصودة كانت الغاية منها تشويه نسب ثقيف 146بجعلهم بقايا ثمود بسبب
ب
مواقفهم السيالسية وولئهم للمويين ،ويروى أ ن عبد الله بن الزبير كا ن يس ّ
ثقيفا ً إذا فرغ من خطبته بقدر آذا ن المؤذ ن ،وكا ن فيما يقول" :قصار الخدود،
لئام الجدود ،لسود الجلود ،بقية قوم ثمود".147
واللفت للنظر أ ن كراهية هؤلء الناس لثقيف دفعتهم إل ى وضع الحاديث
المؤيدة لهم عل ى لسا ن الرلسول عليه السلم ،و معظم هذه الحاديث أورده أبو
الفرج الصفهاني المعرو ف بتشّيعه 148ومنها" :قيل ذكرت القبائل عند النبي
مير
صل ى الله عليه ولسلم فقال" :قبائل تنتمي إل ى العرب وليسوا من العربِ ،
ح ًسْ
جًسْرهم من عاد وثقيف من ثمود".
من ت ُّبع ،و ُ
وروى الزهري أ ن النبي صل ى الله عليه ولسلم قال " :من كا ن يؤمن بالله
واليوم الخر فل يحب ثقيفًا ،ومن كا ن يؤمن بالله واليوم الخر فل يبغض
النصار".

 5141الجاحظ ،أبو عمر بن بحر )ـ 255هـ ،(،البيان والتبيين ،تحقيق عبد السلم هارون ،ط  ،2مكتبة الخانجي ،القاهرة ،1960 ،ج
1/164ـ .165
 6142ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج 2/23ـ .24
 7143الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج  .1/165المبرد ،الكامل في اللغة ،ج  1/276ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون،ج .2/24
 1144أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .4/304وقد أورد أبو الفرج حكايات كثيرة تذكر أن ثقيف ًا من بقايا ثمود .انظر الغاني ،ج
 4/305وما بعدها .وجاء في البلذري ،أنساب الشراف ،ج " :1/25وهل بقي م ع صالح إال المثؤمنون"؟لك ع :الحمق.
 145المسعودي ،مروج الذهب ج .1/363
 146جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج .2/326
 4147أبو ح ّيان التوحيدي ،علي بن محمذ ،البصائر والذخائر ،مكتبة أطلس ،دمشق،1964 ،ج .1/151
انظر :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .307-4/302
5148
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محدث الندلسي ابن عبد البر في هذه الحاديث وقال" :وهي آثار
وقد شك ال ُ
149
كلها ضعيفة اللسانيد ،ل يقوم شيء منها حجة والله أعلم بصحة ذلك" .
فالقرب إل ى العقلنية أ ن هذه الروايات وضعت في اللسلم ،بغضا ً
داء الذين لساندوا
للحجاج بن يولسف الثقفي وغيره من الولة الثقفيين الش ّ
الدولة الموية ،وتروى عن الحجاج قصص كثيرة تشهد عل ى ظلمه وقسوته
منها :أنه لما بن ى مدينة والسط عُد ّ في حبسه ثلثة وثلثو ن ألف إنسا ن حبسوا
بل دم وبل تبعة ودين ،ومات في حبسه واحد وعشرو ن ألفا ً صبرًا ،ومن قتله
بالسيف ل يعد ول يحص ى ،وكا ن في مرض موته يقول:150
إيماَنهم أنني من لساكني الناِر
ب قد زعم العداُء واجتهدوا
يا ر ّ
مهم بعظيم العفو غفاِر
أيحلفو ن عل ى عمياَء ويلـــهم 
مـا عل ُ
وهذا الخبر وإ ن جنح إل ى المبالغة الواضحة ،إل أ ن له أصل ً نبع منه ،وهو أ ن رهبة
الحجاج ولسطوته طالت الجميع ،وكا ن يقول لبعض جلسائه إذا خالفه الرأي:
"اتقني فإني لسريع الخطفة".151
وعليه فليس بصحيح ما ذهب إليه د .شوقي ضيف ،في معرض تعليقه
عل ى القصة التي تزعم أ ن أصل ثقيف من ثمود" وربما كا ن لهذه القصة أصل
وضت إمارتهم في الشمال هاجروا إل ى
صحيح" وحجته أ ن الثموديين حين تق ّ
152
الطائف ،كما هاجر اللحيانيو ن إل ى منازل هذيل بين مكة والمدينة .
القول الرابع :ثقيف عبد لئيم ل ُيعر ف له أصل.
ما زالت هوية ثقيف غير محددة وهذا الرأي يجعله من العبيد الذين
انتموا إل ى قيس عيل ن في ظرو ف غامضة ،وهناك أكثر من قصة تدعم هذا
التوجه ،ومعظمها عل ى ألسنة الكها ن والعرافين عل ى اعتبار أ ن لديهم المقدرة
دعي .منها ما جاء عل ى لسا ن
عل ى كشف الغيب وتمييز النسب الصريح من ال ّ
الكاهن القضاعي 153في المنافرة التي جرت بين عبد المطلب ابن هاشم وقوم
من ثقيف ،حول ماء يدع ى ذا الهرم ،حاول قوم من ثقيف أ ن يأخذوه فقال
الكاهن ":إ ن ثقيفا ً عبد أ َِبق ،وليس له في المنصب الكريم من حق".
ووردت القصة عند ابن حبيب 154مع تغيير آخر جملة " ليس له في النسب
من حق" وهذه العبارة واضحة الدللة عل ى مستوى النساب .وروى أبو الفرج
صًسْعب البجلي مفادها" :حين
الصفهاني قصة أخرى نسبها إل ى الكاهن ِ
ش ّ
ق بن َ
جه ابنته؛ عّيره الناس بهذا
منه وزو ّ
رب العدواني فأ ّ
نزل ثقيف بالطائف عل ى الظ َ ِ
شق بن
الزواج وقيل :زّوجته عبدا ً فسار إل ى الكها ن يسألهم ،فانته ى إل ى ِ
صعب ،فقال لهم :جئتم في قسي ،وقسي عبد إياد أبق ليلة الواد ،في وج ذات
النداد ،فوال ى لسعدا ً ليفاد ،ثم لوى بغير معاد.155
6149
ص .69
 1150القزويني ،تقويم البلدان ،ص .155
 2151المب ّرد ،الكامل في اللغة ،ج .1/276
 3152شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،دار المعارف بمصر .ص .53
 4153البلذري ،أنساب الشراف ،ج .1/75
 5154ابن حبيب ،المن ّمق ،ص .67
 1155أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .4/305ليفاد :أصلها ليفادى :أي ليطلق ،حذفت اللف من أجل السج ع .وسعد هو بن قيس
عيلن بن مضر .وأورد أبو الفرج قصة أخرى منسوبة إلى الكاهن سطيح الذئبي ،شهد فيها أن ثقيف ًا عبد إياد و إياد من ثمود ،ولذا يقال:
ل عن :إحسان العمد ،الحجاج بن يوسف ،دار الثقافة ،بيروت،1973 ،
ابن عبد البر ،النباه على قبائل الرواه ،ص 91ـ ).92نق  ً
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فثقيف في هذه الرواية كا ن عبدا لياد  ،وهناك رواية أخرى تقول إنه كا ن
عبدا ً لبي رغال ،فانتم ى بعد ذلك إل ى قيس هذا ما رواه ابن الكلبي ،ويغذي
هذه الرواية ما نسب إل ى المام علي بن أبي طالب 156أنه مر بثقيف فتغامزوا به
قفه بعد ذلك،
فقال لهم :يا عبيد أبي رغال ،إنما كا ن أبوكم عبدا ً فهرب منه فث َ ِ
ثم انتم ى إل ى قيس .وفي رواية ثالثة :أنه كا ن عبدا ً لصالح نبي الله 157أو لمرأة
صالح.
فالروايات في هذا السياق تتفق في عبودية ثقيف لكنها تختلف في السم
الشخص الذي كا ن ثقيف عبدا ً له :هل هو إياد؟ هل هو نبي الله صالح؟ هل هو
أبو رغال؟ هذه اللسئلة ليس من السهل الجابة عنها .ثم هناك مشكلة كبرى
تواجه الدارس في الرواية التي تجعل من ثقيف عبدا ً لبي رغال ،فمن هو أبو
رغال158؟
تضاربت الخبار حول هذه الشخصية وتداخلت بشكل ل يمكن الخروج
منه بشيء يقيني ،فمن قائل إنه ملك أو رجل أصله من العرب العاربة ،له
لسلطا ن بالطائف وما واله ،وكا ن ظالما ً غشومًا ،فرماه الله بقارعة فهلك
ودفن بين الطائف ومكة ،وقبره هناك يرجم عل ى وجه الدهر .وقيل إ ن جد ّ
يولسف أبي الحجاج كا ن يخدمه ،فقيل للحجاج عبد أبي رغال ،وأبو رغال بقية
من ثمود .ونسب إل ى الرلسول عليه السلم عن ابن عباس أنه حين انصر ف من
الطائف مّر بقبر أبي رغال فقال :هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف.
وفي هذا المعن ى يقول حسا ن بن ثابت:159
ل
إذا الثقفي فاخَركم فقولوا
م نعد ُ شأ َ
هل ّ
 ن أبي رغا ِ
ث الباِء قـدما ً
ل
أبوكم أخب ُ
وأنتم مشبهوه عل ى مثا ِ
وتتوال ى المادة )الفيلمية( المتعلقة بشخصية أبي رغال ،واعتقد أ ن
أفضل القوال فيه وأقربها إل ى المنطق ما قاله ياقوت الحموي ، 160الذي أورد
جميع القصص المتضاربة حول شخصية أبي رغال" ،وقد ذكر ابن إلسحاق في
صّباح الشرم
أبي رغال ما هو أحسن من جميع ما تقدم ،وهو أ ن أبرهة بن ال ّ
صاحب الفيل ،لما قدم إل ى مكة لهدم الكعبة ،مّر بالطائف فخرج إليه مسعود
معَّتب في رجال ثقيف ،وأرلسل معه أبا رغال فهلك فيمن هلك فدفن بين
بن ُ
مكة والطائف ،فمر الرلسول صل ى الله عليه ولسلم بقبره فأمر برجمه ،فصار
لسّنة" ،فأبو رغال هو دليل الحباش إل ى مكة لهدم بيت الله الحرام وكا ن
ذلك ُ
ً
معاصرا لقبيلة ثقيف المستقرة في الطائف ل ن عام الفيل كا ن لسنة 570م أي
مس )موضع بين مكة
مغ ّ
قبل البعثة النبوية ،ومات في المكا ن المسم ى ال ُ
161
والطائف(والستحق لذلك الرجم ،وفيه قال جرير :
أن ثقيف ًا من ثمود.
 2156الغاني ،ج  ،4/302وكذا ورد في ياقوت الحموي ،معجم البلدان  ،ج  ،3/53م ع تفاصيل إضافية.
 3157المرج ع السابق ،ج .4/306
خلف .عن أبي رغال انظر :البلذري ،أنساب الشراف ج 1/25ـ .27
حلف ،أو زيد بن (ِم ِنْ
 4158قيل اسم أبي رغال :زيد بن حُم ِّ
الطبري ،تفسير الطبري،ج  .8/230الغاني ،ج  4/306وما بعدها .المب ّرد ،الكامل في التاريخ ،ج  .1/260ياقوت الحموي ،معجم
البلدان ،ج . 3/53ابن منظور ،لسان العرب ،مادة رغل .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة غمس.
 159أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج 4/307ـ .308
 160ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .3/53
 161ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .1/260
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ل
ق فارجموه
إذا مات الفرزد ُ
كما ترمو ن قبَر أبي رغا ِ
ً
وعلق د .جواد علي عل ى هذه الرواية التي تنسب ثقيفا إل ى أبي رغال؛
بأنها وضعت في اللسلم بغضا ً للحجاج ولسيالسته القمعية 162،خاصة وأ ن أبا رغال
ـ كما جاء في أكثر الروايات ـ كا ن جالسولسا ً خائنا ً حاول إرشاد أبرهة الشرم
إل ى مكة لهدم البيت الحرام ،والحجاج هو الخر لم يكتف بالرشاد بل قام ،وهو
المسلم ،بضرب الكعبة بالمنجنيق حين كا ن عبد الله بن الزبير عائذا ً بالبيت
الحرام ،ففعل الحجاج يؤكد أنه من قوم كفرة فسقة في نظر الخباريين ،وفيما
يلي مقطوعة شعرية لعش ى همدا ن قالها في هجاء ثقيف:163
 ن
 ن
ب ثـا ًسْ
كذاُبها الماضي وكذا ٌ
إ ن ثقيفا ً منهم الكذابــــا ًسْ
 ن
 ن
حين طغ ى للكفر بعد اليما ًسْ
إنا لسمونا للكفور الــفتـا ًسْ
ن من ثقيف
ن
بالسيد الغطري ِ
يا رب أمك ًسْ
ف عبدِ الرحم ًسْ
 ن
همدا ًسْ
رجال ت ثقيف :عل ى الرغم من التشكيك في نسب ثقيف والمحاولت
الكثيرة للقلل من شأنهم ،إل أ ن الشمس كما يقول جورجي زيدا ن ـ ل ت ُغَ ّ
ط ى
دثر ،164ولقبيلة ثقيف مكانة بين القبائل العربية تكاد ترتفع
بغربال ـ والحسن ل ي ّ
إل ى مكانة قريش .فهما القريتا ن ،ولكل واحدة منها عظيم ،وقال بعض العلماء:
دعت ثقيف أ ن النبي منها ،165ويقصدو ن بذلك
لول النبي صل ى الله عليه ولسلم ل ّ
الشاعر أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي كا ن يعر ف من مجالسته لليهود
 ن يكو ن هو النبي المنتظر.
والنصارى أ ن نبيا ً لسيبعث من العرب ،وكا ن يرجو أ ًسْ
وكا ن بعض المويين يفخر بثقيف ،فها هو الخليفة الموي الوليد بن يزيد
بن عبد الملك يفتخر بهم ،إذ كانت أمه ثقفّية وهي بنت أخي الحجاج ابن يولسف
فقال:166
167
 ن والدي
ن أبي العاصي وعثما ُ
أنا اب ُ
 ن جدي ذو الفعال وعامُر
ومروا ُ
ن عظيم ِ القريتيــن وعّزها
أنا اب ُ
ف وفهٌر والعصاة الكابــُر
ثقي ٌ
ولعل في الحديث عن رجالت ثقيف ما يدل عل ى صدق ما ذهبنا إليه:
كانت ثقيف تنقسم إل ى بطنين هما :عو ف بن ثقيف ويعرفو ن بالحل ف،
ح َ
طيط ،وكا ن رأس الحل ف مسعود بن معّتب وكانوا أثرياء
وبنو مالك بن ُ
وأصحاب خيل يتيهو ن عل ى بني مالك لدرجة أ ن بني مالك تحالفوا مع بني نصر
بن معاوية من هواز ن ضد الحل ف 168وصاروا مع بني نصر يدا ً واحدة .وكا ن أول

 162جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج .4/150
163
المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص  .15اسم العشى عبد الرحمن بن عبد ال وهو شاعر مق ّدم ،وكان خرج في ثورة ابن الشعث،
فأخذ أسير ًا ،وجيء به إلى الحجاج فأمر به فضربت عنقه.
 1164جورجي زيدان ،أنساب العرب القدماء ،ص .66
 2165ابن دريد ،االشتقاق ،ص .303
 3166أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .7/6
 4167هو عثمان بن أبي العاصي بن بشير الثقفي من رجاالت ثقيف.
ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .1/420
5168
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قتال اقتتلوا فيه يوم الطائف ،ولساقهم الحل ف حت ى أخرجوهم إل ى وادٍ من
خب.169
وراء الطائف يقال له ن َ ًسْ
ويروى أ ن المغيرة بن شعبة وهو من الحل ف ،قتل قبل إلسلمه ثلثة
عشر رجل ً من بني مالك في طريق عودتهم من رحلة إل ى المقوقس في
اللسكندرية ،مما أدى إل ى تهايج الحّيين من ثقيف ،وانته ى المر بأ ن أصلح عروة
بن مسعود المر ودفع ديات القتل ى.170
وقد ظهر من ثقيف عدد كبير من الرجال المشهورين الذين لهم
حضورهم المتميز في الجاهلية وشغلوا مناصب مهمة في الدولة اللسلمية،
فكا ن منهم القادة والولة بالعراق والشام واليمن وغيرها من المصار.
ح َ
طيط بن جشم بن ثقيف:171
ومن رجالت بني مالك بن ُ
ضَبيس بن أبي عمرو ،وكا ن من فرلسانهم في الجاهلية ،وكا ن رئيسهم
ُ
يوم أغاروا عل ى بني نصر.
ومنهم أوس بن حذيفة ،وهو من فرلسانهم في الجاهلية ،أدرك اللسلم
وروى عن النبي صل ى الله عليه ولسلم.
ومنهم السائب بن القرع ،أدرك اللسلم وهو الذي جاء بفتح نهاوند إل ى
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ومنهم جابر بن لسفيا ن بن عبد ياليل ،وزعموا أ ن ياليل صنم وقال قوم
من أهل اللغة :كل السم فيه إيل فهو منسوب إل ى الله عز وجل مثل شرحبيل
ونحوه.
ومنهم :مالك بن أراكة ،وكا ن من وجوه الكوفة.
ومنهم :عبد الرحمن بن أم الحكم ،أمه أخت معاوية بن أبي لسفيا ن ،وابنه
حر 172بن عبد الرحمن أمير الندلس لسليما ن بن عبد الملك.
ال ُ
ومنهم :عثما ن والحكم ابنا أبي العاص بن بشير بن دهما ن الثقفي ،كانا
عما ن والبحرين ،وأقطعه
شريفين عظيمي القدر ،وّل ى عمر بن الخطاب عثما ن ُ
الموضع المعرو ف بالبصرة بشط عثما ن.
ومنهم :تميم بن خرشة بن ربيعة أحد الوفد إل ى رلسول الله صل ى الله
عليه ولسلم.
ّ
محطم
ومنهم :عياض بن عبد الله وهو من فرلسانهم وكا ن يلقب " ُ
الخيل".
ً
ومنهم أيضا :أبو عبيد بن مسعود والد المختار بن أبي عبيد الثقفي ،وقتل
أبو عبيد يوم الجسر جسر أبي عبيد.
ومن رجالت بني ِغَيرة بن عو ف بن ثقيف:
الخنس بن شريق حليف بني زهرة ،وإنما لسمي الخنس لنه خنس ببني
زهرة يوم بدر فلم يشهد بدرا ً منهم أحد.173
 6169أبو عبيد البكري ،معجم ما استعجم ،ج .4/1302
 1170ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .3/329
 2171أخذت المعلومات الساسية من :ابن دريد ،االشتقاق ،ص 301ـ .307
 3172إضافة من :ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص .266
 1173انفرد ابن دريد في القول :بأن ثقيف ًا تزعم أنه أحد الرجلين اللذين ذكرا في الية الكريمة )على رجل من القريتين عظيم .(،و قد
أشارت معظم المصادر إلى أن المقصود هو عروة بن مسعود الثقفي .االشتقاق ،ص .306
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ومنهم :الحارث بن ك ََلدة طبيب العرب المشهور ،ألسلم ومات في خلفة
عمر بن الخطاب.
174
ومنهم :عروة بن مسعود  ،ويقال إنه المقصود في قوله تعال ى" :عظيم
القريتين" .وذكر بعض أهل العلم أنه واحد ممن اّتصل لسؤددهم في الجاهلية
واللسلم.
ومنهم :المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود ،كا ن من دهاة العرب
وذوي الرأي فيهم ،صحب النبي صل ى الله عليه ولسلم وشهد بيعة الرضوا ن.175
لسّلم عليه بالمارة ،فقيل:
ولي البصرة بعد عتبة بن غزوا ن ،وهو أول من ُ
السلم عليك أيها المير ،وكانوا قبل ذلك يقولو ن السلم عليكم ،ثم تبعه
المراء عل ى ذلك.176
ومنهم الحجاج بن يولسف بن عقيل الذي عل شأنه في خلفة عبد الملك
منجم :أترى
بن مروا ن ،وكا ن الحجاج يلقب كليبًا" ،فلما حضرته الوفاة قال لل ُ
 ن السمه ُ
كليب .قال :أنا والله كليب".
ملكا ً يموت؟ قال :نعم ،ولست به ل ّ
ومنهم :محمد بن القالسم 177بن محمد الذي فتح بلد السند وله لسبع
عشرة لسنة ،وقتل نفسه في عذاب يزيد بن المهلب.
ومن شعرائهم :أمية بن أبي الصلت بن ربيعة ،وكا ن ابنه القالسم شاعرا ً
178
معتب كانت له وفادة عل ى كسرى .179وابنه عامر
أيضا ً وغيل ن بن َ
لسَلمة بن ُ
بن غيل ن ،ألسلم قبل أبيه وهاجر ،ومات في حياة أبيه في طاعو ن عمواس .وأبو
محجن الثقفي 180كا ن فارلسا ً شجاعًا ،شهد يوم القادلسية فلم يبل أحد بلءه.
ونختم حديثنا عن رجالت ثقيف بقول ابن دريد" :لثقيف رجال معدودو ن
أشرا ف ،لم ُنكّثر بهم الكتاب" ،181ونحن أيضا ً ل نريد المزيد من اللسماء اللمعة
كي ُنكّثر الكتاب ،ونكتفي بالنماذج السابقة.
الحياة التقتصادية:
كا ن للطائف حياة اقتصادية متمّيزة عن بقية مد ن الحجاز ،وقد وصفها
بطرس البستاني بأنها" :من أمهات القرى العربية في شبه الجزيرة العربية،
وكا ن أهلها مستقرين ،ولذلك عرفوا أركا ن العمرا ن الثلثة وهي :الزراعة،
والتجارة ،والصناعة" 182لساعدهم عل ى ذلك الطبيعة الجغرافية المتنوعة
التضاريس ،من الجبل المرتفع إل ى الوادي المنخفض مع تربة خصبة ومياه
غزيرة ،مما وّفر لهلها رخاًء اقتصاديا ً وجعل أصحابها أغبط العرب عيشًا،
183
يحسدهم غيرهم ،وصار مادة فخر لشعرائهم ،فقال أمية بن أبي الصلت :
ق
ك
ن ُير ًسْ
ضن ِ
ر َ
ن لو ِ
دنا يك ًسْ
م ًسْ
داُر قومي بمنزل غي ِ
ل فو ِ
 2174كان الرسول عليه السلم قد بعثه على الطائف ،يدعو قومه إلى السلم ،فصعد إلى سطح فرماه رجل بسهم فقتله .المبرد،
الكامل ،ج .1/302
 3175عن سيرة المغيرة :انظر :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .16/79
 4176القلقشندي ،صبح العشى ،ج .1/416
 5177إضافة من ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب.268 ،
 6178إضافة من المرج ع السابق ،ص .269
 7179ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج .2/309
 8180هو مالك بن حبيب بن عمرو بن عمير )ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص .(،268
 1181ابن دريد ،االشتقاق ،ص .303
 2182بطرس البستاني ،أدباء العرب ،دار صادر ،ط  ،8بيروت ،1968 ،ج .1/25
 3183الزمخشري ،أساس البلغة ،مادة )فوق ،(،ص  .485أول فوق :أول مرمي وهالك.
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ونضيف إل ى ما ذكره البستاني أ ن مدينة الطائف كانت مكانا ً يقصده
العرب للسياحة والصطيا ف ،فقد مّر بنا أنها مصيف أهل الطائف ،و مكا ن
إقامة الخلفاء و الثرياء ،كما كانت مركزا ً تعليميا ً لتعليم الخط ،وظهر فيها عدد
من الكتبة والمعلمين ،وقد عقدت بعض المصادر 184فصل ً خاصا ً ذكرت فيه
عددا ً منهم ،مثل :غيل ن بن لسلمة الثقفي .185ونقل المؤرخو ن عن الحجاج أنه
كا ن معلما ً وكذلك كا ن أبوه يولسف بن الحكم ،مع أ ن التعليم حت ى ذلك العهد
كما يقرر ابن خلدو ن من جملة الصنائع المعاشية البعيدة عن اعتزاز أهل
العصبية ،بل كا ن من يعمل فيها محتقرا ً عند الناس .ودافع ابن خلدو ن عن
الحجاج " بأ ن الحجاج وأباه كانا من لسادات قريش وأشرافهم ومكانهم من
العصبية والشر ف عظيم ،فلم يتخذوا التعليم حرفة للمعاش" .186وقد دعت
شهرة الطائف وقبيلة ثقيف خاصة بالكتابة وإتقانها منذ الجاهلية؛ عمر بن
الخطاب إل ى أ ن يجعل كتبة المصحف من قريش وثقيف ،187حين قال ل ُيملين
في مصاحفنا إل غلما ن قريش وثقيف  ،ودعت عثما ن بن عفا ن أ ن يقول:
مملي من هذيل والكاتب من ثقيف.188
اجعلوا ال ُ
وهي إل ى جانب ذلك مركز للعلج ،كا ن فيها طبيب العرب المشهور
واء اليشكري خرج إل ى الطائف
الحارث بن كلدة ،ويحك ى أنه لما لسق ى بطن الك َ ّ
فأت ى الحارث بن كلدة الثقفي فداواه ،فأهدى إليه لسمية الحارثية وهي أم ولديه
نفيع ونافع.189
وبالنسبة إل ى النشاط القتصادي ،فقد كانت الزراعة أبرز مظاهره في
الطائف ،ووصفها عّرام السلمي بقوله" :الطائف ذات مزارع ونخيل وموز
وأعناب ولسائر الفواكه" .190ووصف الجغرافيو ن إقليم الطائف بأنه بلد خصيب
كثير الفواكه المختلفة مما يشبه فواكه الشام.191
وكانت زراعة العنب ُتش ّ
 ن
كل الثروة اللسالسية في الطائف ،ويقال :إ ّ
اليهود كانوا وراء إدخال زراعته إليها ،إذ قيل إ ن قسي بن منبه )ثقيفًا( كا ن
ما ً له ،وحين حضرها
متشردًا ،فنزل عل ى امرأة يهودية عجوز ل ولد لها ،فكانت أ ّ
الموت أعطته ما عندها من دنانير لينتفع بها ،ثم قالت له" :خذ هذه القضبا ن،
فإذا نزلت واديا ً تقدر فيه عل ى الماء فاغرلسها".192
ج فنبتت وأثمرت ،فأطعمته ونفعته،
وغرس تلك القضبا ن بوادي وَ ّ
وتنسب هذه الحكاية الفضل في زراعة الكروم إل ى اليهود ،ولعل مرجع ذلك أ ن
العرب في معظمهم كانوا بدوا ً يعتمدو ن عل ى الرعي ،وتربية الغنام والصيد
والغزو ،أما الزراعة فكانت تأتي في مرحلة متأخرة ،ولعلهم كانوا يحتقرو ن من
184
185

187

5
6186
7

188
189

2
3190
4191
5192

ابن حبيب المحبر ،ص .470
البلذري ،أنساب الشراف ،ج .1/579
ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج 1/24ـ .25
ناصر الدين السد ،مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية  ،دار المعارف بمصر ،ط  .1982 ،6ص  50وما بعدها.
ابن فارس ،أحمد بن فارس ) 395هـ ،(،الصاحبي ،تحقيق أحمد صقر ،مطبعة عيسى الحلبي ،القاهرة  .1977ص .41
البلذري ،أنساب الشراف ،ج .1/489
أسماء جبال تهامة وسكانها ،نوادر المخطوطات ،مج .42 /2
القلقشندي ،صبح العشى ،ج .259 /4
البلذري ،أنساب الشراف ،ج  /1ص  .27ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/10
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يقوم بممارلستها ،أما اليهود فعرفوا اللستقرار حيثما حلوا لمهارتهم في
الزراعة ،وقد عملوا عل ى تحسينها وتطوير ولسائلها.193
وكانت ثمار العنب تفيض عن حاجة اللستهلك المحلي مما دفع أهل
الطائف إل ى تصديرها وخاصة إل ى مكة ،وذكر عبد المنعم الحميري في حديثه
عن )بكة( أ ن العنب كا ن يجلب إليها من الطائف ،194ولذلك قيل :إ ن الطائف
بستا ن مكة.
وكذلك كا ن يحمل الزبيب الذي يستعمل في تحلية أحواض السقاية
للحجاج ،وجاء في الخبار "أ ن الرلسول صل ى الله عليه ولسلم حين أرلسل لسرية
عبد الله بن جحش اللسدي إل ى بطن نخلة ،وأمره أ ن يرصد بها عير قريش،
نجحوا في أ ن يستاقوا العير ،وكا ن فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من
الطائف".195
وقد افتخر شعراء ثقيف بهذه العناب فقال مرداس بن عمرو الثقفي:196
غداةَ يجز ُ
ض اقتساما
ه لم يؤثًسْر علينــا
فإ ن الل َ
ئ الر َ
 ن لهـا لسناما
فلما أ ن أبا ن لنا اصطفينا
م الرض إ ّ
لسنا َ
ً
جها عنبــا تؤاما
ت
م متجرا ٍ
يكو ن نتا ُ
فأنشأنا خضار َ
و كانت هذه العناب مصدرا ً مهما ً لثرائهم ،وكا ن التعرض لها بالتل ف
ولسيلة لكسر اقتصادهم ،وتحطيم معنوياتهم و هزيمتهم  ،و جاء في حصار
جه الثقفيو ن إل ى
الطائف أنه حين ألسر ف المسلمو ن في تقطيع كرومهم تو ّ
197
الرلسول عليه السلم يسألونه أ ن يدعها لله وللرحم فتركها .
وقامت صناعات متنوعة عل ى العنب الكثير الفائض عن الحاجة منها:
در ،ودليل ذلك أ ن بعض النقاد ومنهم الصمعي عاب
صناعة الخمر الذي كا ن ُيص ّ
198
ده من الخطأ :
قول أبي ذهؤيب الهذلي وع ّ
ً
ثقيفا بزيزاِء الشاِء
ت
ت في الناس حت ى تبّين ًسْ
فما برح ًسْ
199
قباُبها
واشتهرت الطائف بصناعة الزبيب ) تجفيف العنب ( حت ى صار يضرب
بزبيبها المثل .200وفي القصة التية ما يقوم دليل ً عل ى جودة زبيب الطائف:
روي أ ن لسليما ن بن عبد الملك قدم الطائف فدخل بستانا ً لعمرو بن
العاص ،فجال في البستا ن لساعة فقال" :ناهيك بما لكم هنا لول جرار فيه"
فقيل" :يا أمير المؤمنين إنها ليست بجرار ،ولكنها جروب الزبيب".201
كان للزراعة شأن في بعض الحواضر مثل :يثرب ،وتيماء ،ووادي القرى.
6193
 194الحميري ،الروض المعطار ،ص  .429وذكر االصطخري :أن أكثر فواكه مكة منها .المسالك والممالك ،ص  .19وكذا جاء في
معجم البلدان ،ج .5/9
 2195ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج .2/11
 3196ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .5/11
 4197ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  .2/159ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .2/181
 5198أبو هلل العسكري ،الحسن بن عبد ال )ـ 395هـ ،(،الصناعتين ،تحقيق :علي محمد البجاوي وآخر ،دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة ،1952 ،ص .152
 6199زيزاء :ظهر غليظ من الرض .الشاء :اسم موض ع ،فالشاعر يقول :ما زالت هذه الخمرة تحمل إلى ثقيف وعندهم العنب؟
 7200معجم البلدان ،ج .5/9
 201ابن قتيبة ،عيون الخبار ،ج /3ص  .227ابن الفقيه الهمذاني ،البلدان ،ص  .22معجم البلدان ،ج /5ص  ،11وجاءت فيه كلمة
ل :ل در قسي :بأي أرض وض ع سهامه ،وأي أرض مهد عش
حرار )بالجيم المهملة ،(،وأضاف أن سليمان بن عبد الملك علق قائ  ً
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ومن الشجار المثمرة في الطائف الموز الذي يزرع في بطن الودية أو
في منطقة الغور ،حيث الماء والد فء وكذلك النخيل .ومنها أيضا ً الرما ن،
ُ
ويروى عن لسليما ن بن عبد الملك أنه كا ن في الحج فمر عل ى الطائف ،فأِتي
بخمس رمانات فأكلها فقال :أعندكم غير هذا؟ فجعلوا يأتونه بخمس بعد خمس
حت ى أكل لسبعين رمانة.202
وحرص الثقفيو ن عل ى تطوير زراعتهم فحفروا البار ،وبنوا السدود ،وجاء
في رلسالة وجهها عبد الملك بن مروا ن إل ى الحجاج بن يولسف الثقفي " :هيه يا
ابن يولسف ،أنسيت مكالسب آبائك بالطائف في حفر البار ،ولسد ّ السكور
وحمل الصخور عل ى الظهور".203
وذكر مصطف ى الدباغ 204أنه عثر في منطقة الطائف عل ى ثمانية لسدود،
تعود في بنائها إل ى تاريخ قديم ،وكانت تستعمل لحجز مياه السيول والستعمالها
في الري ومنها لسد العياد ،ويبعد لستة أميال شرقي الطائف ،ويشاهد عل ى
صخوره كتابة محفورة بالكوفية" :هذا لسد عبد الله بن معاوية أمير المؤمنين،
بناه عبد الله بن إبراهيم لسنة  58بعد الهجرة " وغيره من السدود التي تدل
عل ى حضارة مندثرة.
وعر ف أهل الطائف تربية النحل واشتيار العسل في أودية الطائف ،حيث
تكثر بساتين الورد وتتنوع الشجار المثمرة ،ووصف عسل الطائف بأنه من
فائق العسل .205وكا ن إنتاجه وفيرًا ،ويعد من مصادر الدخل عندهم ،و مما يدل
عل ى ذلك أنهم كانوا يدفعو ن عنه الزكاة ،ويروى أ ن عامل ً لعمر ابن الخطاب
عل ى الطائف كتب إليه أ ن أصحاب العسل ل يرفعو ن إلينا ما كانوا يرفعونه إل ى
رلسول الله صل ى الله عليه ولسلم ،وهو الُعشر ،أي من كل عشرة زقاق زق،
فكتب إليه عمر" :إ ن فعلوا فاحموا لهم أوديتهم وإل فل تحموها".206
ولم يقف حد الستفادة الثقفيين عل ى الَبر ،بل تجاوزوه إل ى البحر ،مع أ ن
الطائف ليست مدينة لساحلية ،حيث كانوا يستخرجو ن اللؤلؤ ،وفي ذلك قال
القطامي الشاعر:207
208
ه إمـعانا
مه
فثن ى أكار َ
م تسيل ِتلع ُ
رِهَ ٌ
عه وبـات تحـ ّ
جمانا
ب كأنما عبثت به
ثقفيتا ن تنظمـــا ن ُ
فترى الحبا َ
ثقفيتا ن تنظما ن جمانا :هذه الجملة الخبرية تقودنا إل ى أمرين:
الول :إ ن المرأة الثقفية كانت تعمل وتقف إل ى جانب الرجل ،فهي ـ كما صرح
القطامي ـ تنظم الجما ن ،وُوصفت رائطة بنت عبد الله زوجة عبد الله بن
مسعود بأنها امرأة صّناع" .209وليس لعبد الله بن مسعود مال ،فكانت تنفق
عليه وعل ى ولده من ثمن صنعها.
فروخه :وكذا جاء في الروض المعطار ،ص .379
 202ابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد ،ج .5/194
 203السكور :جم ع سكر وهو ما يسد به النهر .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج  ،5/10وجاء فيه أيض ًا :حين نزلت ثقيف بالطائف
غرست فيها كرومها وحفرت فيها أطواءها وكظائمها.
 204مصطفى الد ّباغ ،جزيرة العرب ،ج .1/119
 5205الحميري ،الروض المعطار ،ص .379
 206البلذري ،فتوح البلدان ،ص  .68قال بعض الئمة :إنه ال زكاة في العسل وإن كثر .انظر عن ذلك :فتوح البلدان ،ص .69
 207ابن قتيبة ،المعاني الكبير ،ج .2/756
 208تحمه تغسله من الحميم وأصله الماء الحار .رهم :المطر الخفيف ،إمعان ًا :تشديد ًا.
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وكانت بعض النسوة يعملن في تصنيع العطور وبيعها مثل :مليكة أم
السائب بن القرع الثقفية.210
أما المر الخر فهو الصناعة في الطائف :وصف أهل الطائف أكثر من
مرة بأنهم حضر متقدمو ن بالقياس إل ى بقية أهل الحجاز ،فقد عملوا في
الصناعة التي كا ن يأنف منها العرب ،ويرى بعض الباحثين أ ن العرب كانوا
موا بأشياء منها كالحدادة
يحتقرو ن الصناعة ويعّيرو ن صاحبها ،ومع ذلك فقد أل ّ
211
والنجارة والخياطة ،وكانت في القرى المعمورة كمكة ويثرب والطائف .
ومن الصناعات التي ازدهرت في الطائف صناعة الخمور ،وتجفيف
العنب والزبيب ـ كما مر بناـ بالضافة إل ى صناعة ودباغة الجلود حيث كا ن يرتفع
صًسْعدة .وكانت مياه المداب غ التي يدب غ فيها الديم تسيل في
إليها ال ُ ُ
دم من َ
الودية وكانت رائحتها النتنة تصرع الطيور إذا مرت بها.212
والديم الطائفي غاية في الجودة ،وكا ن يضرب بالنعل الطائفي المثل.213
والستفاد أهل الطائف كثيرا ً من خبرة الرقيق الجنبي في الصناعة ،وخاصة في
أعمال الحدادة وصناعة اللسلحة ،وجاء في أنساب الشرا ف عن عبيد الطائف
دادًا" 214وكانوا يصنعو ن السيو ف
"أنه كا ن فيهم الزرق وكا ن عبدا ً روميا ً ح ّ
والمجانيق والولسائل القتالية المتطورة للدفاع عن مدينتهم ،ويروى أنه في
حصار الطائف دخل نفر من المسلمين تحت دبابة زحفوا بها إل ى جدار الطائف،
فأرلسلت عليهم ثقيف لسكك الحديد المحمأة بالنار ،فخرجوا من تحتها فرمتهم
بالنبل ،وقتلت منهم رجال ً.215
وكا ن الثقفيو ن يرلسلو ن أبناءهم في بعثات إل ى الماكن المعروفة بتصنيع
اللسلحة ،فقد ذكر أنه حين حاصر الرلسول ـ عليه السلم ـ الطائف" :لم يحضر
جرش يتعلما ن صنعة
لسَلمة ،إذ كانا ب ُ
الحصار عروة بن مسعود ول غيل ن بن َ
الدبابات والمجانيق والضبور".216
وذكر الحسن الصفهاني في حديثه عن بلد ثقيف هضبة لسوداء يقال لها
قب ،وكل نقيب قدر لساعة ،وكانت تلتقط فيه السيو ف العادية
ب ََتعة ،وبها ن ُ ُ
والحزز.217
أما عن الحياة التجارية بالطائف فتدل الخبار عل ى أ ن للطائف
ً
الستراتيجية اقتصادية جعلتها مجتمع التجار والموال .218واجتذبت عددا من
الثرياء من خارجها؛ للستثمار أموالهم فيها ول لسيما قبيلة قريش ،فذكر

 209ابن الثير ،أسد الغابة ،ج  . 461 /5قيل :إن رائطة لقب لها واسمها زينب بنت معاوية ،وقيل :ابنة أبي معاوية الثقفية .أسد الغابة ،ج
.5/470
 210المرج ع السابق ،ج .548 /5
 6211بطرس البستاني ،أدباء العرب ،ج .26 /1
 212ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .5/9
 213الحميري ،الروض المعطار ،ص .379
 214البلذري ،أنساب الشراف ،ج  .1/490الزرق هو والد ناف ع بن الزرق مثؤسس فرقة الزارقة الخارجية.
 215الحميري ،الروض المعطار ،ص .379
 216ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .4/79
 6217الصفهاني ،بلد العرب ،ص  .30الحزز :ذكر المحققان أنها قد تكون الخوذ.
 7218االصطخري ،المسالك والممالك ،ص .24
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البلذري 219أنه كا ن للعباس بن عبد المطلب أرض بالطائف ،وكا ن لمعاوية
أملك ابتاعها من جالية يهودية كانت تقيم هناك ،وبصورة عامة فقد كا ن لعامة
قريش أموال يأتونها من مكة فيصلحونها ،ولما فتحت مكة وألسلم أهلها طمعت
ثقيف فيها.
ولساعد عل ى ازدهار التجارة بالطائف ذكاء الثقفيين ودهاهؤهم ،وما كا ن
فيها من ثروات زراعية وصناعية ،وطبيعة لسياحية تجتذب معظم لسكا ن الجزيرة
صيفاً ،بسبب طيب هوائها ،وعذوبة مائها وجمال أشجارها  ،وأهل الطائف أهل
زراعة وغن ى وتجارة ،وربما قاربوا قريشا ً في شأنها الثقافي.220
وكثرت في الطائف وحولها اللسواق التجارية المهمة وعل ى رألسها لسوق
عكا،ظ ،وهي السوق التجارية الكبرى لعامة العرب ،وكانت ألسواق مكة في
جنة وذو المجاز .وكانت العرب إذا أرادت الحج أقامت لسوق
الجاهلية هي و ِ
م َ
عكا،ظ شهر شوال ،ثم تنتقل إل ى لسوق مجنة ثم تنتقل إل ى ذي المجاز فتقيم
فيه إل ى الحج .وقال عنه أبو عبيدة" :عكا،ظ مكا ن بين نخلة والطائف به أموال
ونخل لثقيف".221
وكا ن أهل الطائف أثرياء ،وقد انعكس هذا الثراء عل ى أزيائهم "فكانوا
مصّبغة بالوََرس والعصفر ،ويحزمو ن عل ى أولساطهم ملءات
يلبسو ن القبية ال ُ
222
القطن الرقاق وعليها البرود العجيبة"  .كما ظهر في كثرة الحلي
والمجوهرات التي كانت تتحل ى بها النساء الثقفيات ،وقد ورد في حصار
الطائف أ ن خولة بنت حكيم السلمية زوجة عثما ن بن مظعو ن قالت " :يا
رلسول الله ،أعطني إ ن فتح الله عليك بالطائف حلي بادية بنت غيل ن ،أو
حًسْليًا".223
الفارعة بنت عقيل ،وكانتا من أكثر نساء ثقيف ُ
وكا ن الفقراء يقصدو ن أهل الطائف للقتراض منهم ،وكغيرهم من
المولسرين تعاملوا بالربا بصورة فاحشة ،ويعّلل اللستاذ لسعيد الفغاني 224ذلك
بوجود اليهود فيها ،وهم قوم مرابو ن ،كما شاع عندهم الزن ى في بيوت خاصة.
وذكرت الخبار أ ن الرلسول ـ عليه السلم _ حين فتح الطائف صالح أهلها عل ى
أ ن يسلموا ،وعل ى أ ن ل يزنوا ول يرابوا ،وكانوا ـ أهل زن ى وربا.225
ويبدو أ ن ثقيفا ً رغبت في تحصيل رباها حت ى بعد اللسلم ،وذكر عدد من
َ
ن الّرَبا
مُنوا ًسْ ات ّ ُ
ي ِ
ما ب َ ِ
المفسرين أ ن قوله تعال ىَ" :يا أي َّها ال ّ ِ
ه وَذ َُروا ًسْ َ
قوا ًسْ الل ّ َ
نآ َ
م َ
ق َ
ذي َ
ِإ ن ُ
ن" ،226نزلت في ثقيف وبالتحديد في مسعود وحبيب وربيعة
مؤًسْ ِ
كنُتم ّ
مِني َ
وعبد ياليل أبناء عمرو بن عمير بن ِغَيرة .227وكا ن هؤلء يداينو ن بني المغيرة بن
عبد الله الثقفي وكانوا يرابو ن ،ولما ألسلم هؤلء الخوة طلبوا رباهم من بني
 8219البلذري ،فتوح البلدان ،ص  .67،68وحين فتحت الطائف أقرت أموال المكيين لهم ،وصارت أرض الطائف مخلف ًا من مخاليف
مكة.
 1220سعيد الفغاني ،أسواق العرب ،ص .61
 2221عن سوق عكاظ انظر :ابو عبيد البكري ،معجم ما استعجم ،ج .959 /2
 3222الحميري ،الروض المعطار ،ص .379
 4223ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  .4/83ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .2/181
 5224سعيد الفغاني ،أسواق العرب ،ص .61
 6225ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .4/12
 1226سورة البقرة.278 :
 2227ابن الثير ،أسد الغابة في تمييز الصحابة ،ج .170 /2
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المغيرة ،فرفض هؤلء أ ن يدفعوا الربا في اللسلم ،وقد وضعه الله عن
المسلمين فاختصموا إل ى عامل الرلسول -عليه الصلة والسلم -عل ى مكة،
فكتب إل ى النبي –عليه الصلة والسلم -بقضية الفريقين فأنزل الله الية
السابقة.
فالتفاوت الطبقي في المجتمع الطائفي كا ن موجودا ً حت ى داخل القبيلة
الواحدة ،وكا ن الربا لسببا ً ألسالسيا ً في اتساع الهوة القتصادية بين الغنياء
والفقراء حت ى جاء اللسلم وحّرمه.
الحياة الدينية :كانت ديانات العرب مختلفة لمجاورتهم أهل الملل
قلهم في البلدا ن .228وقد ذكر البشيهي في هذا المقام..." :واتخذت العرب
وتن ّ
جابها بني
ح ّ
الصنام وانهمكوا عل ى عبادتها ،وكانت لقريش وكنانة العّزى ،وكا ن ُ
جابها بني مغيث من ثقيف ،وكانت
شيبة ،وكانت اللت لثقيف بالطائف وكا ن ح ّ
مناة للوس والخزرج ومن دا ن بدينهم".229
َ
وتجدر الشارة هنا إل ى أ ن معظم العرب كانوا قبل عبادة الصنام عل ى
بعض دين إبراهيم -عليه السلم -يحجو ن البيت ،ويقيمو ن المنالسك ،ويعظمو ن
الشهر الحرم ،ولما َوليت خزاعة حجابة البيت غّيروا ما كا ن عليه المر من
المنالسك ،وذكر اليعقوبي 230أ ن الذي أدخل عبادة الصنام إل ى بلد العرب هو
حي ،وكا ن قد خرج إل ى أرض الشام ،فوجد بها قوما ً من العمالقة
عمرو بن ل ُ َ
يعبدو ن الصنام ،فأخذ صنما ً يقال له هبل فوضعه عل ى الكعبة ،فكا ن أول صنم
وضع بمكة .ثم بدأوا ينصبو ن الصنام ،وكانوا يزعمو ن أ ن عبادتها ولسيلة
231
ف ى" فلما
ه ُزل ًسْ َ
م إ ِّل ل ِي ُ َ
قّرُبوَنا إ َِل ى الل ّ ِ
ما ن َعًسْب ُد ُهُ ًسْ
يتقربو ن بها إل ى الله -عز وجلَ " :-
مس
رأت العرب ذلك اتخذت أصنامًا .وكا ن العرب في أديانهم عل ى صنفين ال ُ
ح ًسْ
مس
والحلة .232وكانت ال ِ
حّلة قيس بن عيل ن ما خل عدوا ن وثقيفًا ،أما ال ُ
ح ًسْ
فكانت قريش كلها ،وخزاعة لنزولها إل ى مكة ومجاورتها قريشًا ،وكل من نزل
دد في
مكة من قبائل العرب ،وتعني كلمة الحمس في رأي علماء اللغة التش ّ
ددوا عل ى أنفسهم في دينهم ،فكانوا مثل ً إذا نسكوا
الدين ،وكا ن الحمس قد ش ّ
َ
233
دخروا ل ََبنًا ...ول يأكلو ن لحمًا ،ول
لم يسلوا لسمنا ً ولم يطبخوا أِقطا  ،ولم ي ّ
يمسو ن دهنًا ،ول يلبسو ن إل جديدًا ،ول يطوفو ن بالبيت إل في حذائهم
وثيابهم ...ويقولو ن :نحن أهل الله ،ويلزمو ن مزدلفة حت ى يقضوا منالسكهم،
دم الحمر".234
ويطوفو ن بالصفا والمروة ...ويسكنو ن في ظعنهم قباب ال ُ ُ
وقد عر ف العرب ديانات ومعتقدات أخرى ،وذكر ابن قتيبة أ ن النصرانية
مير وبني الحارث
كانت في ربيعة وغسا ن وبعض قضاعة ،وكانت اليهودية في ِ
ح ًسْ
 3228اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب)283-هــ ،(،تاريخ اليعقوبي ،دار صادر ،بيروت،1960 ،ج .254/ 1
 4229البشيهي ،بهاء الدين محمد بن أحمد851-) ،هـ ،(،ص .254المستطرف في كل فن مستظرف ،مصر ،ج  .78 /2قيل إن حجاب
اللت هم بنو عتاب بن مالك ،وهناك أقوال أخرى .انظر :ابن حبيب ،المحبر ،ص  .315ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص .491
ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .5/4
 5230اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج 254 /1ـ .255
 1231سورة الزمر.3 :
 2232ابن حبيب ،المحبر ،ص  .178تاريخ اليعقوبي ،ج .1/257
 3233القط :هو اللبن الجاف المتحجر)اللبن الجميد.(،
 4234ابن حبيب :المحبر  ،ص 179ـ  ،180وفيه تفاصيل كثيرة ،عن طقوس الحمس الدينية انظر :ابن حبيب ،المنمق ،ص  143وما
بعدها.
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بن كعب وكندة ،وكانت المجولسية في تميم ،وكانت الزندقة في قريش أخذوها
حًسْيس )تمر تخلط بسمن( فعبدوه
من الحيرة ،وكا ن بنو حنيفة اتخذوا إلها ً من َ
دهرا ً طوي ً
ل ،ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه".235
أما بالنسبة إل ى معتقدات أهل الطائف الدينية ،فإ ن قبيلة ثقيف ،التي
تشكل معظم لسكا ن المدينة ،كانت تعبد الصنام عل ى طريقة الحمس
المتعصبين جدًا ،وكا ن لهم صنم خاص بهم منصوبا ً بالطائف هو )اللت(،
والعرب تقف عليه بالتاء ،وبعضهم بالهاء ،236وقد ورد ذكره في القرآ ن الكريم
َ َ
خَرى" .237وكانت قريش وجميع
ة اًسْل ُ ًسْ
مَناةَ الّثال ِث َ َ
ت َوال ًسْعُّزى} ،وَ َ
م الّل َ
"أفََرأي ًسْت ُ ُ
العرب تع ّ
ج إليه ويروى أ ن قبيلة قريش كانت تقول وهي تطو ف
ظمه وتح ّ
بالكعبة" :واللت والعزى ومناة الثالثة الخرى ،فإنهن الغرانيق 238العل ،وأ ن
شفاعتهن لترتج ى".239
وذكر الجاحظ أنه "كا ن لثقيف بيت له لسدنة 240يضاهو ن بذاك قريشًا".241
وافتخر الثقفيو ن بعبادتهم اللت ،وصرح المغيرة بن شعبة عل ى لسا ن قومه
قائ ً
سكين بديننا ،ونحن لسدنة اللت ،فأراني لو
ل" :كنا قوما ً من العرب متم ّ
242
رأيت قومنا قد ألسلموا ما تبعتهم"  .ومن مظاهر تعظيم العرب لها أنهم كانوا
يحلفو ن بها كرمز لمعبود مقدس ،ومن ذلك قول أوس بن حجر:243
ه منهن أكبُر
ت والعزى ومن دا ن ديَنها
وبالل ِ
وبالله ،إ ن الل َ
كما أطلقوا عل ى أبنائهم ألسماء دالة عل ى ديانتهم ،فأضافوا العلم إل ى
معبودهم اللت نحو :تيم اللت بن ثعلبة بن عكابة ،وتيم اللت بن رفيدة ابن
ثور ،وزيد اللت بن رفيدة .244كما كانوا يقدمو ن لها الهدايا والقرابين ،وكانت
تحت صخرة اللت حفرة )فتحة( يقال لها غًَسْبغب تحفظ فيها الهدايا والنذور،
والموال التي كانت تقدم إل ى الصنم ،245وبعد إلسلم ثقيف أمر الرلسول عليه
السلم أبا لسفيا ن بن حرب والمغيرة بن شعبة بهدمها ،فتقدم المغيرة فهدمها،
وحرقها بالنار ،ولسّلم ما عندها من أموال لبي لسفيا ن بن حرب امتثال ً لمر
الرلسول .و من الشواهد عل ى كثرة هذه الموال أ ن أبا مليح بن عروة بن
مسعود وابن عمه قارب بن اللسود حين ألسلما قال كل منهما للرلسول ":إ ن
أباه ترك دينا ً فهل يستطيعا ن قضاءه من حلي الربة )يعني اللت(؟ وفي رواية
ثانية :من مال الطاغية .فأباح لهما رلسول الله ذلك".246
 5235ابن قتيبة ،المعارف ،ص  ،266وكذا في :ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص .491
 6236القرطبي ،أبو عبد ال محمد بن أحمد ،الجام ع لحكام القرآن ،دار الكتب المصرية ،ط  ،3القاهرة .1967 ،ج .17/101
 7237سورة النجم :اليتان .19،20
غرانق ،وهو الشاب البيض الجميل ،ويقال :امرأة غرانق .وقالت العرب عنها :بنات ـ ال عز وجل ـوهن
 8238الغرانيق :مفردها حُ
يشفعن إليه.
 9239ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .116 /4
 240السدنة  :جم ع سادن ،وهو المسثؤول عن الصنم ،وهو المرج ع العلى في سلسلة الرتب بالنسبة إلى المعابد.
 241الجاحظ ،عمرو بن بحر )ـ 255هـ ،(،الحيوان ،تحقيق عبد السلم هارون ،مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ،ج .7/60
 3242ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  .4/285أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .16/80
 243ياقوت الحموي ،معجم البلدان،ج .5/5
 244المرج ع السابق ،ج .4/116
 245جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج .228 /6
 246ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  /5ص 504ـ  .505ابن الثير ،أسد الغابة ،ج .4/187
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وكانت اللت عبارة عن صخرة بيضاء مربعة ،شادت ثقيف فوقها بناًء،
وكانوا يحّرمو ن واديه ويكسونه ،247و له طقوس دينية خاصة ،وكانت التلبية من
نسك اللت":248
لبّيك اللـهم لبيــك
كف ى بيتنا ب َِنيــــه
ه
ليس بمهجـور ول بلي ًسْ
ه
لكنه من تربــة زكيـ ًسْ
ه
أرباُبه من صالحي البري ًسْ
وجاء في تلبية أخرى:249
إ ن ثقيـفا ً قد أتـــوك
واخلفوا الما َ
ل وقد رجوك
وبعد اللسلم ظلت ثقيف في أعماقها الداخلية مخلصة لصنمها ،مؤمنة به
سرا ً يبكين عليها ويقلن:250
حت ى بعد هدمه وتحريقه ،إذ خرجت نساء ثقيف ُ
ح ّ
ألسلمها الُرضاعًسْ
ن دفاعًسْ
لتبكي ًسْ
مصاعًسْ
لم يحسنوا ال َ
داد بن عارض الجشمي ينه ى ثقيفا ً من العودة إليها والغضب لها
وقال ش ّ
:251
ه مهل ُ
وكيـف ُينصر من هو ليس
كها
ت إ ن الل َ
ل تنصروا الل َ
ينتصـُر
ولم ُيقاتل لدى أحجارها
ت بالنار فاشتعلت
رق ًسْ
إ ن التي أح ِ
هــــدُر
ل متـ ى ينز ًسْ
إ ن الرلسو َ
ن وليس بها من أهلها
دكم
ل بل َ
يظع ًسْ
بشـــُر
أما عن تسمية اللت بهذا اللسم فقد اختلف حوله المؤرخو ن وتعددت
فيه أقوالهم ،فذكر الطبري أ ن اللت هي الله ألحقت به التاء ،فاللت مؤنث
عل ى قياس من قال :عمرو للمذكر والنث ى عمرة ،وعباس للمذكر وللنث ى
عبالسة .252وأكد القرطبي هذا التفسير قائ ً
ل :إ ن اللت أخذه المشركو ن من
لفظ الله ،كما أخذوا العزى من لفظ العزيز ،ومناة من مني الله الشيء إذا
دره .253وهذا التفسير مستوح ى من البعد الديني الذي يرمز إليه هذا المعبود،
ق ّ
فهو الرب أو الربة ،ويتفق هذا التوجه مع من قال :إ ن أصل اللت من لت يليت
إذا صرفه عن الشيء ،كأنهم يريدو ن أ ن يصر ف عنهم الشر .254وربما كا ن دفع
الذى والعيش بأما ن واطمئنا ن من أهم اللسباب التي أوجدت عندهم النزعة
 247ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص .491
 248ابن حبيب ،المحبر ،ص 311ـ .312
 249اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج .255 /1
 250ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  .124 /4الرضاع :اللئام ،المصاع :المدافعة بالسيوف.
 251المرج ع السابق  ،ج .4/81هناك رواية ثانية للشطر الثاني وهي أفضل :وكيف نصحُركم من ليس ينتصر ،ياقوت الحموي ،معجم
البلدان ،ج .5 /5
 252الطبري ،محمد بن جرير)ـ 310هــ ،(،تفسير الطبري ،تحقيق :محمود شاكر ،دار المعارف بمصر ،ج .27/34
 253القرطبي ،تفسير القرطبي )الجام ع لحكام القرآن(،ج .17/100
 6254ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج  .5 /5وفيه تفسيرات لغوية أخرى.
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وتهم محدودة ،وقدرة اللهة ل نهائية وبيدها كل
الدينية ،فلديهم إحساس بأ ن ق ّ
شيء.
وإذا تركنا التفسير اللغوي وذهبنا إل ى التفسير القصصي وجدنا المزيد
من الحكايات المرتبطة بتسمية اللت ،التي يمكن أ ن توصف بأنها أقرب إل ى
الحكاية الشعبية ،أو اللسطورة التي ل ألساس لها من الصحة ،وأنها أقرب إل ى
الفانتازيا منها إل ى الواقع الملموس ،ومن هذه التفسيرات للتمثيل وليس
للتفصيل ،أ ن كلمة اللت جاءت بتشديد التاء ،وهي صيغة السم الفاعل من
ت ،وذلك نسبة إل ى الرجل الذي كا ن يلت أو يبيع السويق والسمن
ت يل ّ
الفعل ل ّ
جاج عند صخرة ويصّبه عليها ،فلما مات عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما ً
للح ّ
َ
َ
ًسْ
ّ
ت َوالعُّزى" قيل :بذلك
م الل َ
لصاحب السويق ،وبه قرئ قوله تعال ى "أفََرأي ًسْت ُ ُ
قرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم.255
وأورد ياقوت الحموي رواية ثانية مشابهة بتفاصيل أكثر تضفي عليها
حي الخزاعي كا ن مقدلسا ً عند
درجة من المصداقية ،جاء فيها" :أ ن عمرو بن ل ُ َ
العرب ،وكا ن ل يبتدع لهم بدعة إل اتخذوها شرعة ،لنه كا ن يطعم الناس
ت له السويق للحج عل ى صخرة
ت كا ن يل ّ
ويكسوهم في المولسم ...حت ى إ ن الل ّ
256
معروفة تسم ى صخرة اللت ،وكا ن اللت رجل ً من ثقيف  .فلما مات قال لهم
حي :لم يمت ولكن دخل في الصخرة ،ثم أمرهم بعبادتها ،وأ ن يبنوا
عمرو بن ل ُ َ
ففوا التاء"
عليها بنيانا ً يسم ى اللت ...فلما مات عمرو الستمروا عل ى عبادتها وخ ّ
وفي رواية أخرى للقصة قال لهم :إ ن ربكم كا ن قد دخل في هذا الحجر ،يعني
تلك الصخرة ،ونصبها لهم صنما ً يعبدونها" .وبعدها اتخذتها ثقيف طاغوتًا ،وبنت
دنة وع ّ
ظمته وطافت به.
لس َ
لها بيتا ً وجعلت له َ
وذكر بعض العلماء أ ن اللهة هي الحية أو الحية العظيمة ،وأ ن أصل
اللت الصنم المعرو ف لهة ،وكأنه لسمي بها ،وفي اللساطير ما يفيد تعّبد
الجاهلين للحية .وهذا الشرح ينسجم مع ما ذكره بعض العرب من أنه كا ن في
اللت والعزى شيطانا ن يكلما ن الناس .والعلقة بين الحية والشيطا ن ليست
م ى واحد .وقال الجاحظ في معرض تفسيره لكلمة
بعيدة فهما السما ن واُلمس ّ
257
الفع ى الواردة في قول أمية بن أبي الصلت الثقفي :
ب
كذي الفع ى يربيها لديه
ي أرلسله يسا ُ
وذي الجن ّ
َ
ب
مًسْننـها
ي أصبح يستتا ُ
فل ر ُ
ب المنية يأ َ
ول الجن ُ
الفع ى هي الحية التي كّلم إبليس آدم من جوفها ،فإبليس )الشيطا ن( هو
الحية ،والحية هي المظهر المادي المرئي للشيطا ن.
مقتها،
فالقارئ للروايات السابقة يدرك أ ن النزعة الميثولوجية قد تع ّ
وهذا المر متوقع ل ن العرب كانوا من أصحاب الملكات الخلقة التي تعتمد
عل ى الخيال الوالسع .ويرى د .أحمد كمال زكي أ ن في بعض الشعر الجاهلي
 255القرطبي ،تفسير القرطبي ،ج  ،17/100وهناك مقوالت أخرى أوردها القرطبي والقراءة الصحيحة بالتخفيف .وهو اسم صنم كانت
تعبده ثقيف.
 256ذكر ياقوت الحموي في رواية ثانية أن اللت رجل يهودي .معجم البلدان ،ج .4 /5
 1257الجاحظ ،الحيوان ،ج .322 /2
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واللسلمي تراثا ً ألسطوريا ً يستحق الدرالسة الجادة .258وقد الستعمل القرآ ن
َ
 ن هَ َ
طيُر
لسا ِ
الكريم لفظة اللساطير فيما يمت للقدماء من أحاديث "إ ِ ًسْ
ذا إ ِّل أ َ
َ
ن" .259أي الحاديث التي ل نظام لها ،والمبنية عل ى العجائب والقوال
اًسْلوِّلي َ
مقة .ومن منظور عقائدي فقد رأى بعض العلماء أ ن عبادة أهل
المزخرفة المن ّ
الجاهلية هي عبادة كواكب في الصل ،وأ ن ألسماء الصنام واللهة ،وإ ن تعددت
وكثرت ،ترجع إل ى ثالوث لسماوي هو القمر والشمس والزهرة ،وهو رمز لعائلة
صغيرة تتألف من أب )ود ـ القمر( ،وأم)اللت ـ الشمس( ،وابن)العزى ـ
الزهرة( ،وذهبوا إل ى أ ن أكثر اللسماء نعوت لها ،وقد أشار القرآ ن الكريم إل ى
260
دوا ِلل ّ
دوا
س وََل ل ِل ًسْ َ
ج ُ
لس ُ
ج ُ
س ُ
ر َوا ًسْ
عبادة الجاهليين للجرام السماوية "َل ت َ ًسْ
ق َ
ش ًسْ
م ِ
م ِ
ن ِإ ن ُ
 ن"  .261يقال :إ ن اللت كانت عند البابليين
خل َ َ
ذي َ
ه ال ّ ِ
ل ِل ّ ِ
دو َ
م إ ِّياهُ ت َعًسْب ُ ُ
كنت ُ ًسْ
قه ُ ّ
تمّثل فصل الصيف ،ثم صارت بعد ذلك رمزا ً لعبادة الشمس .ويقول ديتلف
نيلسو ن" :في ولسط ذلك الجمع من اللهة نجد اللهة شمس ،كما نجدها أيضا ً
في شمال بلد العرب أن ى ذهبنا ،فهي شمس أو اللت أي اللهة".262
و ذهب بعض الباحثين إل ى أ ن اللت التي كانت تعبد بالطائف هي رمز
لعبادة الشمس ،وقد كا ن لها أثر عقائدي في نفوس الجاهليين ،وعكف
263
شعراهؤهم عل ى الستغللها في التشبيه عل ى نحو ما فعل طرفة بن العبد في
قوله:264
س ألقت رداءها
ووج ٍ
ه كأ ّ
 ن الشم َ
ي اللو ن لم يتخـددِ
عليه ،نق ّ
ومن أقوالهم المأثورة في معرض التشبيه" :تبدت لنا كأنها الشمس"،
عروب كا ن الشمس تحت قناعها" ...265الخ.
"وبيضاء كالشمس"َ " ،
ومن المم القديمة التي عبدت اللت النباط الذين حكموا بين )169ق.م ـ
106م( ،وكانت عندهم عل ى شكل صخرة بيضاء مربعة ،وهي تمثل ربة
البيت .266وكانت ُتعبد أيضا ً في مملكة تدمر ،ونسبة إليها تسم ى وهب اللت ابن
أذينة.267
وجدير بالذكر أ ن عبادة الشمس ظهرت في المجتمعات الزراعية
المستقرة والراقية إل ى حد ما بالمقارنة مع المجتمعات الرعوية ،وكأ ن الناس
قد أقاموا صلة ما بين أشعة الشمس التي تمنح الحياة وتنمي المزروعات وبين
القدلسية والربوبية فعبدوها.268
 2258أحمد كمال زكي ،الساطير ،مكتبة الشباب ،ط  ،1القاهرة ،1975 ،ص .78
 3259سورة المثؤمنون.83:
 4260جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج .6/50
 5261سورة فصلت.37 :
 6262أحمد كمال زكي ،الساطير ،ص  .83يرى هيرودت أن اللت هي أورانيا آلهة المشترى ،الساطير ،ص  .76ويرى رينيه ديسو
أنها ال تمثل الشمس بل تمثل كوكب الزهرة .جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج .233 /6
 1263أحمد كمال زكي ،الساطير ،ص .82
 2264الزوزني ،أبو عبد ال )ـ 486هـ ،(،شرح المعلقات السب ع ،مكتبة المعارف ،ط  ،5بيروت .1985 ،ص .68
عحُرب.
 3265العروب :المرأة المتحببة إلى زوجها ،والجم ع حُ
 4266ذكر الباحثون أن النبط عدوا اللت أاّما لللهة ،وهي في نظر )  (،Robertsonاللهة الم لمدينة بترا ،وتقابل اللهة آرتيمس )
 (،Artemisعند أهل قرطاجة .جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب ،ج .233 /6
 5267صالح العلي ،محاضرات في تاريخ العرب ،ص .52
 268نادية صقر ،الطائف في العصر الجاهلي ،ص .49
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فالطائف كانت مركزا ً كبيرا ً للوثنية .ولكنها إل ى جانب ذلك عرفت
معتقدات أخرى كالحنيفية ،وذكر ابن حبيب :أنه كا ن قسم من العرب عل ى دين
الحنيفية مثل :ورقة بن نوفل بن ألسد ،وزيد بن عمرو بن نفيل 269وكا ن منهم في
الطائف أمية بن أبي الصلت الثقفي ،وكا ن هؤلء عل ى دين التوحيد دين إبراهيم
الحنيف ،وقد وقفوا في وجه الوثنية ودعوا إل ى عبادة الله الواحد الحد ،واقروا
بالبعث والنشور ،وكانوا عل ى يقين بأ ن الحجر الذي يطو ف به قومهم ل يضر ول
ينفع ول يبصر ول يسمع .وتوجهوا إل ى الناس بالوعظ والرشاد ،ونبذ عبادة
الوثا ن ،وفي القرآ ن الكريم آيات كثيرة تشير إل ى الدين الحنيف ،الذي هو ملة
ما َ
م ي َُهودِّيا
 ن إ ِب ًسَْرا ِ
كا َ
هي ُ
إبراهيم عليه السلم ،والتي جاء اللسلم لبعثها وتجديده " َ
270
ما َ
كن َ
م ًسْ
ن" .
حِني ً
شرِ ِ
 ن ِ
صَران ِّيا وَل َ ِ
كا َ
 ن َ
كا َ
م ًسْ
ن ال ًسْ ُ
ما وَ َ
سل ِ ً
فا ّ
وَل َ ن َ ًسْ
كي َ
م َ
فالحنفاء كما يفهم من الية لم يعبدوا الصنام ولم يشركوا بالله ،ولم
يكونوا يهودا ً ول نصارى ،بل كانوا عل ى دين التوحيد دين إبراهيم ،فكانوا طائفة
من الزهاد أدركت بعقلها وبصيرتها أ ن قومهم عل ى خطأ ،وبدأوا يلتمسو ن
لنفسهم طريق الفلح ،فاعتزلوا عبادة الوثا ن ،والدم والذبائح التي تذبح عل ى
الوثا ن ،وينسب إل ى زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال" :أعبد رب إبراهيم عليه
السلم" .271ثم تفرقوا في البلد يطلبو ن الحنيفية ،فمنهم من وجدها في
قب في الكتب
النصرانية مثل ورقة بن نوفل .272ومنهم من ظل يقرأ وين ّ
المقدلسة كالتوراة والنجيل ،ويتردد عل ى الديرة ويجالس القسس والرهبا ن
مثل :أمية بن أبي الصلت 273الذي يحفل ديوا ن شعره بالمضامين الدينية التي
تعبر عن موقف الحنا ف من المعتقدات التي كانت لسائدة في مجتمعهم
كقوله:274
ُ
ه ثانيــا
م ربا ً فلن أرى
ن إلها ً غيـَرك الل َ
ت بك الله ّ
رضي ُ
أدي ُ
ع الدهَر داعيا ً
ب ول أرى
ن لمن ل يسم ُ
ب يستجا ُ
ن لـر ّ
أدي ُ
أدي ُ
أما عن الديانات السماوية التي ظهرت في الجزيرة العربية كالنصرانية،
فقد عرفت في الطائف عل ى مستوى الوافدين والرقيق الجنبي فقط ،ولم
ُيذكر أ ن أحدا ً من ثقيف كا ن نصرانيًا .وإل ى جانب هذا العدد القليل من
النصارى ،كا ن في منطقة الطائف قوم من اليهود طردوا من يثرب واليمن
وأقاموا بها للتجارة ،275ولم يكن لهم شأ ن في الحياة السيالسية ووجهوا ج ّ
ل
جهودهم إل ى النشاط القتصادي.

الطائف في العصر السلمي

موتقف الطائف من السلم :وقفت مدينة الطائف ممثَلة بقبيلة ثقيف من
اللسلم الموقف الذي اتخذته معظم القبائل العربية ،وهو مقاطعة هذه الدعوة
ألسوة بقبيلة قريش ،فنظروا إل ى اللسلم نظرة عدائية ،ورأوا فيه مصدر تهديد
 269ابن حبيب ،المنمق ،ص .176
 270سورة آل عمران :ص .67
 271ابن حبيب ،المنمق ،ص .177
صر حتى استحكمت نصرانيته.
 272البلذري ،أنساب الشراف ،ج .،106 /1قال عنه ابن الكلبي :ظَتن  ّ
ن بعض الباحثين أن أمية مسيحي لكثرة ارتياده للكنائس :جورجي زيدان،
 4273أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .123 /4و ظ  ّ
تاريخ آداب اللغة العربية ،ج .136،137 /1
 5274أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .368
 6275البلذري ،فتوح البلدان ،ص .67
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لسيادتهم السيالسية والدينية ،إل ى جانب أ ن اللسلم يدعوهم إل ى أشياء ل تروق
لهم كالصلة والزكاة ،كما ينهاهم عن أشياء لصقة بهم ،وكانت تشكل مصادر
رزقهم كالتعامل بالربا والّتجار بالخمور وافتتاح دور البغاء.
وفي بداية الدعوة كا ن عداء ثقيف لللسلم مستترا ً لعدم وجود احتكاك
مباشر بينهم وبين المسلمين  -كما هو الحال في مكة -مما شجع الرلسول عليه
ماه عام
السلم بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب في عام واحد لس ّ
الحز ن ،وزيادة أذى المشركين له ،عل ى التفكير في الرحيل صوب الطائف،
فخرج وحده 276إل ى ثقيف يلتمس النصرة منهم ،والمنعة بهم من قومه ،وحدث
هذا في السنة العاشرة من البعثة النبوية ،فلما وصل الطائف قصد ثلثة إخوة
من لسادتهم وهم :عبد ياليل ،ومسعود ،وحبيب بنو عمرو بن عميرة بن ِغَيرة بن
عو ف من الحل ف ،بسبب صلة رحم تربط بينه وبينهم ،إذ كا ن عند أحدهم امرأة
ج.مح .وكلمهم في نصرته عل ى اللسلم ،لكنهم أ ََبوا فطلب
من قريش من بني ُ
منهم أ ن يكتموا خبر مجيئه إليهم ،حت ى ل يصل ذلك إل ى قريش فتستغل المر
ضده ،لكنهم رفضوا ولم يكتفوا بذلك بل أغروا به لسفهاءهم يشتمونه
صفين
ويسخرو ن منه ،وفي رواية أخرى أ ن أهل الطائف قعدوا له عل ى ال ّ
ورجموه بالحجارة حت ى أدموه ،فخلص منهم ورجله تسيل ن دمًا ،فعمد إل ى ظل
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهو مكروب ،يشكو إل ى الله ضعفه وقال ـ فيما
ذكر ـ "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني عل ى الناس يا أرحم
دالسا ً
الراحمين" .277فأشفق ابنا ربيعة عليه ،وأرلسل غلما ً نصرانيا ً لهما يدع ى عَ ّ
ومعه طبق فيه قطف عنب ،فمد رلسول الله يده وقال :بسم الله ثم أكل .فقال
داس مستهجنًا :والله إ ن هذا الكلم ل يقوله أهل هذه البلدة ،ودار بينه وبين
عَ ّ
عداس أ ن القائم أمامه نبي
الرلسول صل ى الله عليه ولسلم حوار ،فهم منه َ
ب عل ى يديه ورجليه يقّبلهما.
مرلسل من الله ،فأك ّ
هذا هو الختبار الول لموقف ثقيف من اللسلم ،والنتيجة ـ كما رأينا ـ
ثقيف رفضت الستضافة الرلسول عليه السلم في وقت كا ن فيه بحاجة مالسة
إل ى من يسنده ويؤازره ،فلم ينل منهم الحد الدن ى مما يناله المستجير ،أو
الضيف أو ابن السبيل ،ومع أ ن الطائف كانت في هذا الوقت بالتحديد ،كما يرى
د .حسني الخربوطلي ـ انسب مكا ن للهجرة ،278وقيام دولة إلسلمية فهي
بستا ن قريش وتقوم عل ى مكا ن مرتفع وكانت محصنة بألسوارها ،ناهيك عن
طبيعة العلقة القائمة بين قريش وثقيف ،والمبنية عل ى التنافس في مجالت
الدين والتجارة والشر ف والسيادة .وكا ن من المتوقع أ ن تحاول ثقيف
اللستفادة من هذا الدين الجديد نكاية بعدّوتها قريش ،ويؤكد هذه الحرب الباردة
بينهما ما جاء في الخبار :أ ن أبا جهم بن حذيفة وفد عل ى معاوية وكا ن بينه وبين
ي؟ فقال :ما
ثقيف لحاء فقال معاوية :يا أبا جهم ،مالك وثقيف يشكو ن إل ّ

 276ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج 51 /2ـ  ،52ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج 63 /2ـ  .64ذكر ابن الثير أنه خرج ومعه زيد بن
حارثة.
 2277ابن كثير ،أبو الفداء الدمشقي)ـ 774هـ ،(،البداية والنهاية  ،مكتبة المعارف ،بيروت ،مكتبة النصر ،الرياض .1966 ،ج . 136 /3
 278علي حسني الخربوطلي ،أضواء جديدة على تاريخ العالم السلمي ،ص .17
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ج ،ل يحبنا
أعجب أمرك! والله ل أصالحهم حت ى يقولوا :قريش وثقيف وَل ِّية ووَ ّ
منهم إل أحمق ،ول يحبهم منا إل أحمق".279
كما كا ن من الشهامة والمروءة العربية أ ن ترحب به ،ولكنها بضيق افقها
وجاهليتها خشيت عل ى كيانها السيالسي والديني من اللسلم ،هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى لم تكن ثقيف عل ى ثقة بنجاح الدعوة اللسلمية ،ولم يكن هذا
و ف من اللسلم خاصا ً بثقيف وحدها ،بل شاركتها فيه معظم
الموقف المتخ ّ
القبائل العربية التي نظرت إل ى اللسلم نظرة الستهانة والستخفا ف ،واعتبرته
حدثا ً طارئا ً أو زوبعة في فنجا ن لسرعا ن ما تتلش ى ،وفي ضوء هذا الفهم
رفضت ثقيف أ ن تغامر بمصيرها ومصير علقتها مع قريش )التي كانت في
الظاهر إيجابية وطيبة ،في لسبيل دعوة مستضَعفة مصيرها في علم الغيب(.
وجاءت السنوات اللحقة لهذا الحدث مؤكدة وقو ف الطائف /ثقيف إل ى جانب
مكة /قريش بطريقة أو بأخرى ،ففي غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية
للهجرة كا ن هناك حضور إعلمي لثقيف مع قريش ،280عّبر عنه الشاعر أمية بن
أبي الصلت الذي نظم قصيدة يرثي فيها قتل ى بدر ،وكا ن قد قتل فيها ابنا خال
له ،ويحّرض المشركين عل ى النتقام لهم والخذ بثأرهم من المسلمين:281
ح
ت عل ى الكـــرا
م ِ بني الكرام أول ى الممـاد ًسْ
هل بكي َ
ح
كبكا الحمام ِ عل ى فـــرو
ك في الغصن الجوان ًسْ
ِع الي ِ
...
ح
ي
أيــم منــهم وناكــ ًسْ
لله دّر بنـــي علــ ّ
ح
إ ن لم ُيغــيروا غـارة
شـــعواَء تجحر كل ناب ًسْ
وقيل إ ن النبي )صل ى الله عليه ولسلم( نه ى عن روايتها؛ لقسوتها عل ى
المسلمين وتعاطفها الشديد مع المشركين ،ولكنها رويت.
أما في غزوة أحد ،فذكر ابن الثير 282أ ن جمعا ً من ثقيف شارك فيها،
بينما لم يذكر ذلك أحد من المؤرخين القدام ى مثل ابن هشام ،283أو الطبري.284
غزلوة حنين لوحصار الطائف :غير أ ن المعركة الحقيقية التي خاضتها ثقيف
ضد المسلمين كانت غزوة حنين 285التي وقعت بعد فتح مكة في السنة الثامنة
للهجرة ،فبعد هذا الفتح العظيم أدركت ثقيف خطورة الموقف ،وأ ن الجولة
القادمة لستكو ن ضد طاغوتها )اللت( ،فاتفقت مع قبيلة هواز ن عل ى خوض
الحرب ضد المسلمين ،وكا ن قائدهم فيها مالك بن عو ف النصري ،وكا ن شابا ً
 279ابو عبيد البكري ،معجم ما استعجم ،ج .1168 /4
 1280توهمت د .نادية صقر أن أحد الثقفيين شارك في غزوة بدر و هو النضر بن الحارث الثقفي ،وكان من ضمن السرى ،وبعد انتهاء
الحرب أمر الرسول بقتله ،فقتله علي بن أبي طالب لعدائه الشديد للمسلمين .الطائف في العصر الجاهلي ،ص  ،77والواق ع أن النضر
المذكور ليس ثقفي ًا بل هو النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار من قريش ) :ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص
 .(، 116أما الثقفي :فهو النضر ابن طبيب العرب المعروف الحارث بن كلدة بن عمرو بن علج).ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص
.(،268
 2281ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج 300 /2ـ .302
قال ابن هشام :تركنا منها بيتين نال فيها من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم.
 3282ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .103 /2
 4283ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .16 /3
 5284الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج .2/58
 285ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  .4/53حنين :واد بينه وبين مكة ثلث ليال  .الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج  .165 /2ابن سعد،
الطبقات الكبرى ،ج .149 /2

45

في الثلثين من عمره ،ليس لديه الخبرة العسكرية فانهزم جيشه ،والستحّر
القتل يومها في بني مالك من ثقيف فقتل منهم لسبعو ن رج ً
ل .وكا ن يحمل راية
ثقيف في ذلك اليوم عثما ن بن عبد الله بن ربيعة ،وبعد انهزام المشركين
توجهوا إل ى مدينة الطائف ،وأغلقوا عليهم أبوابها المنيعة وصنعوا الصنائع
للقتال .وكا ن أهل الطائف مشهورين بالحيلة في القتال وحيازة اللسلحة
اللزمة ،فحاصرهم رلسول الله بضعا ً وعشرين ليلة ،وقاتلهم قتال ً شديدا ً
وتراموا بالنبل ،ورماهم الرلسول صل ى الله عليه ولسلم بالمنجنيق ،وزحف عدد
من المسلمين باتجاه جدار الطائف تحت دبابة ،وكانت ثقيف صنعت صنائع
مأة بالنار وقتلوا من المسلمين
لمقاومة الدبابات ،وهي لسكك الحديد المح ّ
رجا ً
ل .فاضطر الرلسول إل ى الستعمال ولسيلة أخرى ،فأمر بقطع أعناب ثقيف
كي يستسلموا ولكن دو ن جدوى ،ثم أخبر رلسول الله أنه لم يؤذ ن في ثقيف،
فأ ّ
ذ ن الناس بالرحيل ،ولما رجع الناس قال رجل :يا رلسول الله ادعُ عل ى ثقيف،
286
ً
قال :اللهم اهد ثقيفا وائت بهم .
والستمرت ثقيف في عدائها لللسلم ،وترجمت ذلك بصورة عملية بحق
عروة بن مسعود بن معتب؛ الذي لحق بالمسلمين بعد انصرافهم من الطائف
والسلم ،ثم عاد إل ى قومه كي يقنعهم باللسلم فصعد إل ى لسطح منزل له فرموه
بسهم فقتلوه ،وأقام أهل الطائف عل ى شركهم عدة أشهر بعد مقتل عروة ،ثم
إنهم اجتمعوا فيما بينهم وقرروا أ ن يرلسلوا وفدا ً إل ى المدينة المنورة للتفاوض،
وحين دخلوا عل ى الرلسول حيوه بتحية الجاهلية ،واقترحوا عليه أ ن يسلموا
بشروط منها :أ ن يترك لهم الطاغية اللت ثلث لسنين فأب ى ،فسألوا الرلسول
أ ن يحّرم لهم وجا ً فكتب لهم كتابا ً بذلك ،وألسلموا عل ى أل يزنوا ول يربوا،287
وبذلك ُفتحت الطائف لسلما ً في السنة التالسعة للهجرة .وذكر رواة الخبار أنه
لم يبق احد من ثقيف في عهد النبي صل ى الله عليه ولسلم إل ألسلم وشهد حجة
288
مت
الوداع  .فقد ألسلم أهل الطائف وحسن إلسلمهم ،وحين حصلت الردة ه ّ
ثقيف بها ،غير أ ن واليهم عثما ن بن أبي العاص بن بشر الثقفي-وكا ن مطاعا
فيهم -أمسكهم عن ذلك قائ ً
ل :يا معشر ثقيف ،كنتم آخر الناس إلسلمًا ،فل
تكونوا أول الناس ردة" .289فامتثلوا لطلبه ،وقد شارك بعضهم في قتال
المرتدين إذ انضم عدد من الثقفيين إل ى الجيش اللسلمي المتجه إل ى اليمن
لمواجهة ردة اللسود العنسي.
ولما بدأت الفتوحات اللسلمية شاركوا فيها وخاصة في فتح العراق،
وكا ن منهم قائد الجيش أبو عبيد بن مسعود الثقفي والد المختار الذي دعا
الناس إل ى الجهاد ،ور ّ
غبهم فيه ،فتبعه خلق كثير ،وانتصر عل ى الفرس في عدة
مواقع ،حت ى كا ن يوم الجسر أو يوم قس الناطف لسنة 13هـ ،حيث الستشهد أبو
286

287
288
289

عن حصار الطائف انظر :السيرة النبوية ،ج 79 /4ـ  .89ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  .158 /2البلذري ،فتوح البلدان ،ص 66ـ
 .70تاريخ الرسل والملوك ،ج 171 /2ـ  .179الكامل في التاريخ ،ج 180 /2ـ  ،182أثناء حصار الطائف نادى رسول ال :أيما
عبد خرج إلينا من الحصن فهو حر ،فخرج إليه عدد من رقيق الطائف بينهم أبو بكرة بن مسروح ،فأعتقه فصار مولى رسول ال.
س ّنة أنه من نزل من حصن من العبيد من دار الحرب مسلم ًا عتق .البلذري ،أنساب الشراف ،ج .489 /1
وصارت ال حُ
ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .12 /4
ابن حجر العسقلني  ،الصابة في تمييز الصحابة ،ج  ،255 /1ص .304
ابن عبد عبد البر .االستيعاب في معرفة الصحاب ،ج 1305 /3ـ .1306جاء في رواية أخرى أنه قال :ال تكونوا آخر العرب
إسلما وأولهم ارتدادا).ابن عبد ربه ،العقدالفريد ،(،ج .1/46
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عبيد 290وخلفه في قيادة الجيش لسبعة أنفس من ثقيف كلهم يأخذ اللواء ويقاتل
حت ى يموت ،ثم أخذ اللواء المثن ى بن حارثة الشيباني ،وكا ن ممن شهد هذا
اليوم وقاتل قتال ً مريرا ً الشاعر أبو محجن الثقفي وفيها قال:291
 ف مجاه ُ
ل
ف
ومن دو ن مسراها فيا ٍ
م يولس ِ
ت نحـــونا أ ُ
وأن ى تسد ّ ًسْ
س لهم ورواحــ ُ
ل
ة بالطف نيل لسراُتـــهم
إل ى فتي ٍ
وغودَِر أفرا ٌ
َ
ت لهم :هل منكم اليوم
ت عل ى النصار ولسط رحاِلهم
فقل ُ
مرر ُ
قافـ ُ
ل
ثم كا ن يوم القادلسية لسنة 16هـ ،ولمع فيه السم أبي محجن الثقفي،
وجاء في أخباره أنه كا ن أثناء المعركة قد حبس في شربه الخمر ،فلما اشتد
القتال طلب من زوج لسعد بن أبي وقاص أ ن تطلق لسراحه ،وأ ن تعيره البلقاء
فرس لسعد عل ى أ ن يقاتل ثم يعود إل ى القيد ـ إ ن أرجعه الله ـ فأطلقته وأعطته
الفرس ،ثم حمل عل ى الفرس وكا ن يقصف الناس قصفا ً منكرًا ،تعجب الناس
مَلك .292ولما
منه حت ى قال بعضهم :لول أ ن الملئكة ل تباشر الحرب لقلنا إنه َ
فرغوا من القتال وهزم الله جموع فارس رجع أبو محجن إل ى زوج لسعد وأدخل
رجله بالقيد ،ولما علم لسعد بن أبي وقاص حسن بلئه قال له" :والله ل ضربتك
بالخمر بعد ما رأيت منك أبدًا" فقال أبو محجن" :وأنا والله فل شربتها أبدًا".293
أما في العصر الموي فكا ن ولء ثقيف للمويين ،وظهر منهم قادة
بارزو ن منهم :المغيرة بن شعبة الثقفي الذي عر ف بدهائه وفطنته وكا ن من
المقربين من معاوية بن أبي لسفيا ن ،ويقال :إ ن المغيرة كا ن واحدا ً من دهاة
العرب الربعة وهم :معاوية بن أبي لسفيا ن ،وزياد بن أبيه ،وعمرو بن العاص،
ومنهم أيضا ً محمد بن القالسم الثقفي الذي أرلسله الحجاج لفتح السند ،وبالطبع
ل ننس ى الحجاج بن يولسف الذي اعتمد عليه عبد الملك بن مروا ن في تثبيت
حكم المويين في العراق وفي الحجاز ،بعد أ ن قض ى عل ى ثورة عبد الله بن
الزبير لسنة 73هـ ،نستثني من هؤلء القادة المختار بن أبي عبيد الثقفي
المعرو ف بتشّيعه.

290
291

292
293

البلذري ،فتوح البلدان ،ص  .252ابن الثير ،الكامل في التاريخ  ،ج.301/
البلذري ،فتوح البلدان ،ص  .253وكان ممن قتل يوم الجسر أبو زيد النصاري ،أحد من جم ع القرآن على عهد النبي صلى ال
عليه وسلم.
الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،ج .3/78
البلذري ،فتوح البلدان ،ص .258
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الحياة الشعرية في الطائف
توطئة :كان الشعر ديوان العرب ،وخزانة حكمتها ،ومستنبط آدابها ومستودع علومها.
"ومنه كانت تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها ...وكانت مجالس الظرفاء والدباء ال
تطيب ،وال تثؤنس إال بإنشاد الشعار ومذاكرة الخبار" 294.وقد عرف العرب للشعر هذه الفضائل،
فشجعوا قوله ،واحتفلوا بقائليه ،فشاع على ألسنة الجمي ع ،وكثر انتاجه بحيث ال نستطي ع أن نحصي
من جرى الشعر على ألسنتهم ،فقد كانوا كثيرين وشاركتهم فيه النساء كالخنساء وغيرها ،فنظمه
295
الملوك والعبيد ،والسادة والصعاليك ،ويخيل للنسان أن الشعر لم يكن يستعصي على أحد منهم .
ومما يعزز هذه المقولة ،ما ذهب إليه ابن قتيبة حين قال ":والشعراء المعروفون بالشعر عند
عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والسلم أكثر من أن يحيط بهم محبط ،أو يقف وراء عددهم واقف،
ولو أنفد عمره في التنقير عنهم ،واستفرغ مجهوده في البحث والسثؤال ،وال أحسب أحدا من علمائنا
استغرق شعر قبيلة ،حتى لم يفته من نلك القبيلة شاعر إال عرفه ،وال قصيدة إالرواها".296
فابن قتيبة يرى أن تعداد الشعراء وإحصاءهم أمر صعب المنال ،ثم يقر بأن جهود العلماء
والرواة قص ّرت عن الحاطة الشمولية بكل شعراء القبائل ،مما ترتب عليه سقوط أسماء شاعرية
كثيرة من ذاكرة المهتمين بالشعر ،فلم تصل إلينا أخبار هثؤالء الناس وأشعارهم ،يدل على ذلك
التراجم المقتضبة التي وردت في كتابي "المثؤتلف والمختلف" للمدي ) 370هـ ،(،و"معجم
الشعراء" للمرزباني)384هـ .(،وسار د .شوقي ضيف على درب ابن قتيبة مثؤكد ًا أن التآليف الدبية
الساسية مثل "طبقات فحول الشعر" البن سلم" )232هـ ،(،والغاني لبي فرج الصفهاني )
356هـ ،(،لم تترجم إال لكبار الشعراء ،الذين د ّوت شهرتهم ،ووراءهم كثير لم حُيترجم لهم" .297يشهد
على صحة هذا الكلم ما صدر عن ابن سلم نفسه في مستهل كتابه" :ذكرنا العرب وأشعارها
والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها ،وأشرافها وأيامها ،إذ كان ال يحاط بشعر قبيلة واحدة
من قبائل العرب...فاقتصرنا من ذلك على ما ال يجهله عالم ،وال يستغني عن علمه ناظر في أمر
العرب".298
هاتان حقيقتان :الولى كثرة الشعراء في الجاهلية والسلم ،والثانية عدم احتفال المصادر
الدبية بكل من سال الشعر على لسانه .وهناك حقيقة ثالثة وهي تفاوت النشاط الشعري في القبائل،
فلم يكن حظ القبائل من الشعر واحد ًا ،وإنما كانوا يتفاوتون في كثرة شعرائهم وشعرهم .ويشرح
بعض الباحثين 299موضوعة التفاوت هذه على المستوى التطبيقي فيرى أن حظ القبائل المضرية أوفر
 294أبو هلل العسكري ،الحسين بن عبد ال ) 395هـ ،(،الصناعتين ،تحقيق مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،ط  ،2بيروت.1984،ص -155
.156
 295شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .186
 296ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .9
 297شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .187
 298ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/3
 299شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .187
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من حظ القبائل الربعية والقحطانية ،واقرأ في الغاني والمفضليات والصمعيات ،فستجد لمضر
الكثرة الكثيرة .وم ع ذلك فالقبائل المضرية ليست سواء في النشاط الشعري ،إذ كان حظها متفاوت ًا.
النشاط الشعري بالطائف :كانت الطائف إحدى القرى العربية الخمس التي ذكرها ابن سلم  ،وهي
المدينة ،ومكة ،والطائف ،واليمامة ،والبحرين ،وع ّلق على تفاوت الشعر فيها بأن "المدينة أشعرهن
قرية" 300وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى أيض ًا "إن أشعر أهل المدن أهل يثرب ،ثم عبد القيس ثم
301
ثقيف ،وأشعرهم أمية بن أبي الصلت"...
ن البحرين تحتل المرتبة الثانية" وفي البحرين شعر كثير جيد
وحسب تصنيف ابن سلم فإ  ّ
وفصاحة" 302أما الطائف " :وبالطائف شعر وليس بالكثير".303
إن نصيب الحواضر من الشعر قليل بالمقارنة م ع البوادي ،والتفت إلى هذا المر الجاحظ أيضا ،فذكر
جل قصيد ورجز
ع ِنْ
بني حنيفة سكان اليمامة ،معلاّقا " :لم نر قبيلة قط أقل شعر ًا منهم ،وفي إخوتهم (ِ
وشعراء ورجا ّزون 304.وحين ذكر الطائف قال :وثقيف أهل دار ناهيك بها خصب ًا وطيب ًا وهم –وإن
305
كان شعرهم أقل –فإن ذلك يدل على طب ع"ٍ في الشعر عجيب".
وقد أثارت مسألتا تفاوت الشعر في القبائل من ناحية ،وتفوق البوداي على المدن في البداع
الشعري من ناحية أخرى الكثير من التساؤالت ،ودفعت الدارسين إلى تعليلها ،ومحاولة الكشف عن
أسبابها ،أو قل –في اتجاه آخر -دفعتهم إلى الحديث عن بواعث الشعر التي إن توافرت أذكت جذوته،
عقالها ،وإذا غابت خبا نشاطه ،وقل رفده .وكان ابن قتيبة قد لفت النظار
وأطلقت ألسنة الشعراء من (ِ
إلى قضية مهمة في هذا المجال "وهي أن ال لم يقصر العلم والشعر والبلغة على زمن دون زمن
وال خص قوما ً دون قوم ،بل جعل ذلك مشترك ًا مقسوم ًا بين عباده في كل دهر" .306وم ع ذلك فقد
خاض القدماء والمحدثون فيما يمكن أن يسمى بواعث الشعر ودوافعه ،ومن هثؤالء ابن سلم الذي
يرى أن كثرة الحروب التي تكون بين الحياء كالحرب بين الوس والخزرج في يثرب ،أو بين قوم
يغيرون وحُيغار عليهم من أهم أسباب ازدهار الشعر ،وأن قلة الحروب واستقرار الحال تحدث ركود ًا
في النشاط الشعري ودلل ّ على ذلك بقوله" :إن الذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة 307ولم
عمان وأهل الطائف في طرف".308
يحاربوا والذي قلل شعر حُ
ق :فهو أن
والناظر في كلم ابن سلم يجد فيه شيئا ً من الحق وشيئا ً من الباطل ،أما الح  ّ
سد هذا المر
الحروب تستدعي نظم الكثير من الشعر كوسيلة تعبيرية ع ّما يجري ويتسارع ،وتج  ّ
 300ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/215
 301أبو عبيدة ،معمر بن المثنى )209هـ ،(،الديباج  ،تحقيق عبد ال بن سليمان وآخر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.1991 ،ص .10
 302ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/277
 303المرج ع السابق ،ج .1/259
 304الجاحظ ،الحيوان ،ج .382-4/380
 305المرج ع السابق .
 306ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .10
 307الحقد والعداوة تق ع بين القوم فتثير شرورهم.
 308ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج  .1/259طرف :مكان نا"ٍء بعيد ،وهذه صفة الطائف.
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بوضوح في أيام العرب التي وقعت في الجاهلية ،فقد تغنى الشعراء بهذه اليام ،وعنوا عناية ً شديدة ً
بوصف آالت الحرب كالسيوف والرماح" ،وكان الشعر عند العرب يقوم مقام الالت الموسيقية
والطبول عند غيرهم من المم ،فيغيرون منشدين المقاط ع الحماسية التي تثير الهمم" 309وكذلك الحال
في شعر الفتوح السلمية الذي حُكثر م ع كثرة المعارك والفتوح ،لدرجة أن عامة الجند الذين لم
حُيعرفوا بتجارب شعرية سابقة نطقوا بالشعر ،أنطقتهم به الوضاع غير العادية في ساحات القتال.
أما الباطل ،فمرجعه إلى قصر الشعر على غرض واحد وهو الحماسة ،وم ع إقرارنا بأن
غرض الحماسة كان من أكثر الغراض شيوعا ً في الشعر الجاهلي ،وأن المحاوالت الشعرية الولى
كانت فيه ،وهذا الكلم نص عليه أبو عبيدة معمر بن المثنى "وكان الرجز ،يقول الرجل منه في
الحرب إذا حضر ،وإذا شاتم أو فاخر البيتين والثلثة ونحو ذلك" 310.هذه هي بدايات نشأة الشعر،
ط ّول الشعر،
مقطوعات على وزن الرجز في الحماسة ،أما بعد ذلك ،فقد حُقص ّدت القصائد ،و حُ
وتطورت أغراضه وأوزانه ،وقالوا في السلم كما قالوا في الحرب ،وهذا المر ال يحتاج إلى براهين
وأدلة ،فنظرة سريعة إلى أغراض الشعر واتجاهاته ترينا أن الشاعر ال يحتاج دائم ًا إلى دق ّ طبول
سر شيوع فن الغزل بصوره
الحرب ،كي تنشط قريحته ،ويتدفق الكلم على لسانه ،وإال كيف نف  ّ
المتنوعة على مر العصور ،وهذا الغرض –بل شك -ال علقة له بالقتال ،إال إذا س ّلمنا بما ذهب إليه
جميل بثينة ،من أن الجهاد في سبيل المرأة يضاهي الجهاد في سبيل ال.
وأي جها"ٍد غيرهن أريحُد311؟
يقولون جاهد يا جميلحُ بغزوة
وقد تأثر برأي ابن سلم المستشرق هنري المانس الذي ع ّلل قلة شعر المدن عامة ومن بينها
الطائف "ببعدها عن الوسط الشعري العربي الذي يكثر في الصحراء حيث السلب والنهب
والقتل...،وهي صفات يستريح إليها الصل العربي ويقل ّ وجودها في المدن".312
ل" :إن السلب والنهب ليس من الصفات
وكفانا د.بهجة الحديثي مثؤونة الرد على المانس قائ  ً
اللزمة للعربي ،وإنما كان ذلك فاشي ًا في كثير من العرب لظروف اقتضتها بيئتهم وحاجتهم .ثم من
313
قال :إن السلب والنهب هما الداف ع الوحيد لقول الشعر؟"
وتولى الجاحظ الرد على ابن سلم بشكل غير مباشر وضرب مثل ً ببني حنيفة سكان اليمامة،
حسد العرب لهم على دارهم وتخومهم
فقال...":فهم م ع كثرة عددهم ،وشدة بأسهم ،وكثرة وقائعهم ،و ظَ
وسط أعدائهم ،حتى كأنهم وحدهم يعدلون بكر ًا وحدها ،وم ع ذلك لم نر قبيلة ً قط أقل ّ شعر ًا منهم".314
فالجاحظ يخالف ما طرحه ابن سلم من وجود رابط"ٍة مفصلية بين نتاج الشعر الغزيروكثرة
الحروب ،ويبحث عن سبب آخر ،ويحاول أن يجده في شظف العيش وقسوة الطبيعة ،على اعتبار أن
 309حنا الفاخوري ،تاريخ الدب العربي ،ج .1/93
 310أبو عبيدة ،معمر بن المثنى ،الديباج ،ص .13
 311جميل بثينة ،ديوان جميل بثينة ،ص .67
 312دائرة المعارف السلمية ،ال مانس ،الطائف قبيل الهجرة ،ص .260-259
 313بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .28
 314الجاحظ ،الحيوان ،ج .4/381
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نازلة المدر كبني حنيفة سكان اليمامة ،وثقيف سكان الطائف ،الذين توافرت لهم أسباب الحياة
الم ّرفهة من غذاء جيد ،وأرض خصبة ،ومناخ معتدل لم يكونوا من ا لمشهورين بالشعر وكأن
الشعر ينمو في الظروف الصعبة القاسية ،ويهرب من الظروف الطيبة الهانئة .ولكن الجاحظ سرعان
ما يدف ع هذا السبب حين يجد أن بعض المدن كانت كثيرة الشعر بالمقارنة م ع مدن أخرى ،وإن كانت
لها الظروف المعيشية نفسها ،ويتضح هذا بإجراء مقارنة بين شعراء القرى العربية ،فيصف اليمامة
ل ،وليس ذلك لمكان الخصب فيهم ،وأنهم أهل مدر وأ ّكالو تمر ،لن
بأن نصبيها من الشعر كان قلي  ً
الوس والخزرج كذلك ،وهم في الشعر كما قد علمت ،وكذلك عبد القيس النازلة قرى البحرين .فقد
315
تعرف أن طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة ،وثقيف أهل دار ،ناهيك بها خصب ًا وطيب ًا"...
ويلتفت الجاحظ إلى إمكان ارتباط الشعر برداءة الغذاء وقلة الخصب ،وشظف العيش ،لكنه
سرعان ما يرفض ذلك ،ويخلص إلى نتيجة تكشف عن عجز الدارسين في إيجاد التعليل المنطقي
لتفاوت الشعر بين الناس ،ويقرر أن الشعر موهبة ،وهبة من ال" ،وأنها تكون بقدر ما قسم ال للناس
من الحظوظ والغرائز ،وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون ،وإن كانوا مثلهم أو فوقهم في
الحسب والنسب والمال والجاه".316
ث البطيء ،وتبعث
ل" :وللشعر دواع"ٍ تح ُّ
و ناقش ابن قتيبة هو الخر بواعث الشعر قائ  ً
المتكلف ،منها الطم ع،و منها الشوق ،ومنها الشرأب ،ومنها الطرب ،ومنها الغضب .وقيل للحطيئة
أي الناس أشعر؟ فأخرج لسان ًا دقيق ًا كأنه لسان ح ّية وقال :هذا إذا طم ع" ،317فقد توس ع ابن قتيبة في
الحديث عن بواعث الشعر ،وربطها بالحاجات النفسية والحالة العاطفية الضاغطة التي تختلف من
شاعر إلى آخر ،فشاعر يه ّزه الشوق فينظم في الغزل وذكر النساء ،وشاعر يح ّركه الطم ع فينظم في
المدح ونحوه ،وآخر يح ّركه الشر ّ والعدوان فينظم في الهجاء...وهكذا نرى أن ابن قتيبة حاول أن يقدم
تفسير ًا لتباين الغراض التي ينظم فيها الشعراء ،التي تصل أحيان ًا إلى درجة التخصص واالنقطاع
إلى غرض دون غيره ،حُيعرف به الشاعر بين الناس.
إن ربط موضوعة النظم الشعري وتدفقه وأغراضه بالسباب النفسية الذاتية عند الشاعر ،قد
أشار إليها قبل ابن قتيبة الخليفة عمر بن الخطاب حين قالِ( " :نِنْعم ما تعلمته العرب البيات من الشعر
يق ّدمها الرجل أمام حاجته ،فيستنزل بها الكريم ،ويستعطف بها اللئيم" 318لما للشعر من عظيم المزية
وسلطان القدرة.
وقد تصدى بعض المحدثين لقضية بواعث الشعر ودوافعه ،وعلى رأسهم حنا الفاخوري الذي تناول
هذا الموضوع بقوله" :أما البواعث فأكثر من أن تحصى ،ولهذا سنلزم جانب االجتزاء بما هو أشد
نطقا ً وأوضح داللة وفاعلية ،وبما هو أوفر عناصر تفسيرية لمعاني الشعر الجاهلي ونزعاته
 5315المرج ع السابق ،ج .382-4/380
 316الجاحظ ،الحيوان ،ج .382-4/380
 317ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .22
 318ابن رشيق القيرواني ،العمدة،ج .1/16
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التعبيرية والتصويرية" 319وقد ذكر مجموعة من هذه السباب ،ورأى أنها تكمن في العرق /القبيلة،
يعني العرق السامي في صبغته العربية الخاصة ،فالمجتم ع العربي مجتم ع قبلي انقسم فيه العرب إلى
وحدات اجتماعية متعددة ،عرفت كل وحدة منها باسم القبيلة ،وكان "العقد االجتماعي" بين الفرد
وقبيلته قائم ًا على أساس عاطفي بحت ،وال مجال للتفكير فيه ،وبالطب ع فإن الشعر هو الوسيلة الفضلى
للتعبير عن العواطف.
كما أشار إلى أثر البيئة الطبيعية أو ما س ّماه بالمسرح الجغرافي في بعث الشعر الجاهلي،
وأشاد بدور السواق الدبية التي كانت تقام في المواسم على طول الطرق التجارية .وكانت لتلك
السواق أهمية كبرى في حياة العرب االقتصادية وحياتهم الدبية ،وكانت السواق تقام عادة في
حظر فيها القتال ،ومن أشهر هذه السواق سوق عكاظ بين نخلة والطائف،
الشهر الحرم التي حُ
وكانت السواق أشبه بميادين أدبية يتبارى فيها الشعراء والخطباء للفوز ،ولم يكن للشاعر من مجد
أعلى من الفوز في السوق الدبية ،ولم ينس حنا الفاخوري جو الصراع السياسي ) الحروب (،في
إذكاء جذوة الشعر ،فالصراع بحاجة إلى القوة الصحفية كما هو بحاجة إلى القوة العسكرية ،فكان
الشعراء وسائل الدعاية ،وكان الحكام من أهم العناصر التأثيرية في توجيه بعض الغراض وال سيما
المدح واالعتذار والتزلف واالستجداء ،وأخيرا ً قامت الميثولوجيا وهي الساطير المرتبطة بالجن
والمعتقدات من سحر وكهانة وغيرها ،بإثارة خيال الشعراء وحثهم على القول" ،حتى أصبحت
الحاديث في وجود الجن والشياطين ال تحصى ،وكذلك أشعار العرب وأخبارها".320
و ختم الفاخوري حديثه عن بواعث الشعر بقوله" :تلك بعض البواعث التي كانت في اصل
الدب الجاهلي ،وهناك عوامل أخرى كثيرة لم نأت على ذكرها هنا ...وهي ليست تخفى عن نظر
البصير".321
وبعيدا ً عن السباب والنتائج فإن مدينة الطائف كانت قليلة الشعر ،ولم تعرف بشاعر بارز
يقرن م ع الفحول أو بشاعر حُمفلق يأتي بالفلق أي العجب باستثناء أمية بن أبي الصلت الذي قال عنه
الكميت بن زيد" :أمية أشعر الناس قال كما قلنا ،ولم نقل كما قال" .322وجدير بالذكر أن أمية نشأ في
عرف بالشعر ،فذكر أبو الفرج الصفهاني أن والد أمية وهو أبو الصلت بن أبي ربيعة كان
بيت حُ
شاعر ًا ،وكان ابنه أمية أشعر ثقيف ،وكان لمية أربعة بنين هم :عمرو وربيعة ووهب والقاسم .وكان
ربيعة والقاسم شاعرين.323
ونص ّ معظم الذين ذكروا شعراء ثقيف على أنهم م ّقلون ،ومثال ذلك ما قيل عن أبي محجن
عنوا بصنعة دواوين المكثرين
الثقفي" :إنه من الحُمِّقلين في الشعر ،ولذلك لم يصن ع له من حُ
 319انظر التفاصيل :حنا الفاخوري ،تاريخ الدب العربي ،ج .99-1/87
 320الدميري ،حياة الحيوان ،ج .1/188
 321حنا الفاخوري ،تاريخ االدب العربي ،ج .1/98
 322أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/122
 323المرج ع السابق ،ج .121-4/120
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والمشهورين من شعراء الجاهلية والسلم ديوان ًا ،وهم أبو سعيد السكري ،ويعقوب بن السكيت ،وأبو
الحسن الطوسي.324
كما أن المدي ) 370هـ (،ذكر ستين ديوان ًا من دواوين القيائل في كتابه "المثؤتلف
والمختلف" تحت اسم كتاب أو أشعار ،مثال ذلك :كتاب الزد  ،أو أشعار حمير ،أو شعربني يشكر،
ولم يذكر مثل ذلك لثقيف .وذكر ابن النديم ) 385هـ (،في كتابه "الفهرست" ثمانية وعشرين ديوانا ً من
دواوين القبائل ،دون أن يشير إلى ديوان شعر ثقيف .ويبدو هذا المر غريبا ً ومتناقض ًا م ع ما جاء في
الغاني :كان عند ح ّماد الراوية كتب فيها أخبار الجاهلية وأشعارها وأنسابها ،وروي عنه أنه قال:
"أرسل الوليد بن يزيد إلي بمائتي دينار ،وأمر يوسف بن عمر بحملي إليه على البريد .قال) :حماد.(،
فقلت ال يسألني إال عن طرفيه قريش وثقيف ،فنظرت في كتابي قريش وثقيف.325"...
يستشف من هذا الخبر أنه كان لثقيف كتاب فيه أشعارها ،وظل موجودا ً حتى زمن حماد
الراوية ) 156هـ ،(،والمعروف في االصطلح أن كتاب القبيلة هو ديوانها ،وكتب القبائل هي
مجموعات شعرية تض ّم بين دفتيها ثلثة أشياء هي:326
 -1شعر شعراء القبيلة أو بعضهم ،والشارات إلى ذلك كثيرة في كتاب "المثؤتلف والمختلف"
للمدي.
 -2تضم كتب القبائل أخبار ًا تتصل بالشاعر نفسه ،أو ببعض أفراد قبيلته ،وما يوضح مناسبات
القصائد ،ويفسر بعض أبياتها ،وما فيها من حوادث تارخية.
 -3تضم كتب القبائل أيض ًا النساب.
ويمكن القول إن كتب القبيلة كانت سجل ً لحوادثها ووقائعها ،وديوان ًا لمفاخرها ،ومعرض ًا لشعر
شعرائها ،كما كانت مصدر ًا من مصادر هذا الشعر ،ومن أجل ذلك أخذ العلماء الرواة في القرن
الثاني الهجري بعض شعر الجاهلية من هذه القبائل ،وشاهد ذلك أن الرسول –صلى ال عليه وسلم-
ل من ثقيف هو الشريد بن سويد
حينما أراد أن يسم ع بعض شعر أمية بن أبي الصلت ،استنشد رج  ً
الثقفي ،فأنشده مئة بيت.327
غير أنه وللسف ضاع كتاب ثقيف ،فابتلي شعر الطائف بما ابتلي به الشعر الجاهلي من فقد
وضياع ،وأكد ذلك أبو عمرو بن العلء ) 154هـ (،في مقولته " :ما انتهى إليكم مما قالته العرب إال
أق ّله ،ولو جاءكم وافر ًا لجاءكم علم وشعر كثير".328وعلى المستوى العام فقد ضاع كتاب شعر ثقيف
كما مر ّ بنا ،وعلى المستوى الخاص فإن الشواهد النقلية التي تشهد بضياع شعر ثقيف كثيرة ،نذكر
منها :أن أمية بن أبي الصلت وهو أشعرهم ،يقال :كان له ديوان شعر مخطوط بشرح محمد بن
 324أبو محجن الثقفي  ،ديوان أبي محجن الثقفي ،تحقيق صلح الدين المنجد ،دار الكتاب الجديد ،بيروت  .1970 ،ص  .14م ع أن عبد القادر
البغدادي ذكر أنه استفاد من ديوان أبي محجن صنعة ابن السكيت )خزانة الدب ج .(،1/20
 325أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج ).6/94أخبار حماد الراوية:ج .(،95-6/70
 326ناصر الدين السد ،مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،ص .555-554
 327عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج .1/227
 328ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/25
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صت المصادر القديمة على وجود هذا الديوان ،مثال ذلك ما ذكره الصمعي )
حبيب ) 245هـ ،(،ون  ّ
 215هـ (،في كتابه "فحولة الشعراء" قال" :كنت أروي لمية ثلثمائة قصيدة" وحين سئل عن ديوانه
أجاب :استعاره فلن فذهب به" .329كما أشار إليه ابن منظور 711) 330هـ ،(،أما عبد القادر البغدادي )1
 093هـ (،فقد رأى الديوان وقرأ فيه ،ونص ّ على ذلك في أكثر من موض ع ،331منها أنه أورد قول أمية
بن أبي الصلت:
والنسحُر للخرى وليث ٌ مرصحُد
ل وثور تحت رجل يمي(ِنه
رج  ٌ
وفي تعليقه عليه قال" :وفي شرح ديوانه لمحمد بن حبيب حُيقال :إن حملة العرش ثمانية".
وفي موض ع ثان وردت عبارة" :قال شارح ديوانه في شرح بيت الشمس:
ح لوحُنهــا يتورحُد
حمراظَء يصب حُ
والشمسحُ تصبح كلَّ آخر ليلة
إال ّ معـاّذبـــــــــــة وإال تـجلحُد
ليست بطالع"ٍة لهم في رسلهـا
وفي موض ع ثالث" :ورأيت في ديوانه قصيدة مدح بها النبي صلى ال عليه وسلم".فالشاعر
أمية له ديوان شعر ،غير انه لم يصل إلينا ،مما اضطر الباحثين 332الذين صنعوا ديوان شعره إلى
جم ع أشعاره من المصادر المتفرقة .وقد ّ تنبه القدماء بقوة إلى موضوعة ضياع الشعر ،وروي عن
الحجاج قوله بحق أمية بن أبي الصلت ":ذهب قوم يعرفون شعر أمية ،وكذلك اندراس الكلم".333
وعلى الرغم مما قاله د.ناصر الدين السد بشان هذه المقولة وأمثالها":إنها ضرب من التحسر على
الماضي ،وتمجيد القدماء والقرار بضعف الحاضر وعجزه ،إذا ما قيس بالقديم السابق عليه...وال
ل لفظي ًا قاطع ًا ،وهو موجود في كل زمان" .334نقول،
يجوز أن حُيحمل هذا الضرب من الكلم محم  ً
على الرغم من ذلك ،فإن سقوط بعض الشعر واق ع ال مفر ّ منه.
وينطبق ما قلناه عن ضياع شعر أمية بن أبي الصلت على آخرين من شعراء الطائف ،فأبو
محجن الثقفي له ديوان شعر صغير ال يتناسب م ع شاعريته .وغيلن بن سلمة الثقفي شاعر آخر ذكره
أبو الفرج الصفهاني ،وأ ّكد في ترجمته له أن شعره كان مجموع ًا ،وأنه استفاد منه "الشعر لغيلن
ابن سلمة الثقفي ،وجدت ذلك في جام ع شعره بخط أبي سعيد السكري" .335وكان ابن سلم ق ّدمه
ضمن شعراء الطائف بقوله" :له شعر وهو شريف" .336ولكنه لم يستشهد بشيء من شعره ،وهكذا
337
فعل م ع الشاعر كنانة بن عبد يا ليل ،حيث ذكره م ع شعراء الطائف دون أن يورد شيئ ًا من شعره
ضَّي ع لما فيه من هجاء مقذع ذي علقة بموقفهم من السلم ،وروى
وال ننسى أن قسما من شعرهم قد حُ
 329بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .111
 330ابن منظور ،لسان العرب ،مادة سلطط.
 331عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج  ،1ص .248،250،252
جبيلي ،ديوان أمية بن أبي الصلت ،دار صادر ،بيروت.1998 ،
جِنْي ع ال حُ
س ظَ
 332بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره .حُ
 333أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/123
 334ناصر الدين السد ،مصادر الشعر الجاهلي ،ص .196
 335أبو الفرج الصفخاني ،الغاني ،ج .13/199
 336ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/259
 337ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/259
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ابن هشام :أنه ترك )أسقط (،بيتين من قصيدة لمية بن أبي الصلت نال فيهما من أصحاب رسول ال
صلى ال عليه وسلم ،يعني تلك القصيدة التي قالها في رثاء قتلى بدر ومطلعها:338
(ِم بني الكرام أولي المماد ِنْ
ح
هل ّ بكيت على الكـرا
جــ ِنْ
ح
جحا ِنْ
ِنْـقل(ِ من ظَمـرازبـة"ٍ ظَ
مـاذا ببـد"ٍر فالعظَـقنـــــ
وهناك عقبة أخرى يصطدم بها الدارس لشعراء الطائف ،وهي تسير في اتجاهين ،الول
اختلط شعرهم بشعر غيرهم ،والخر :ما أصاب شعرهم من الوض ع واالنتحال .وحول الموضوع
الول فهناك كٌّم ال بأس به من الشعر المنسوب لكثظَر من قائل ،وإذا تتبعنا هذه الظاهرة خرجنا
بشواهدظَ كثيرة تثبت ذلك ،وتجعل االستفادة من هذا الشعر في الدراسات الدبية محدودة ،ومن أمثلة
ذلك ،على سبيل التمثيل ال الحصر:
 -1جاء في السيرة النبوية أن ابن إسحق قال :قال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي في مدح سيف بن
ذي يزن ،وقبل أن يثبت الشعر جاء :قال ابن هشام :وحُتروى لمية بن أبي الصلت ،وأول البيات:339
جاج في البحر للعداء أحواال
ل  ّ
ل ابن ذي يز "ٍ
ن
ب الوتظَر أمثا حُ
ليطل (ِ
ح له
وبعد أن أثبت البيات قال :إنها تروي البنه أمية ،ثم أردف في عبارة أخرى":هذا ما ص  ّ
مما روى ابن اسحاق فيها إال ّ آخرها بيتا ً /يقصد قوله:
شيبا بماء"ٍ فعاد بعحُد ظَأِنْبواال
ن من لب "ٍ
ن
تلك المكارحُم ال ظَقِنْعبا (ِ
فإنه للنابغة الجعدي في قصيدة له.
أما ابن سلم فتناول هذا البيت ،وذهب فيه مذهب ًا آخر فقال ":ترويه عامر للنابغة ،والرواة
مجمعون على أن أبا الصلت بن أبي ربيعة قاله":340وأن النابغة الجعدي استزاده ،في شعره كالمثل
حين جاء موضعه ،وقد تفعل العرب ذلك وهم ال يريدون به السرقة.
-2وفي موقف آخر خلط العلماء بين شعر أمية بن أبي الصلت وشعر النابغة الجعدي ،ولم يستطيعوا
أن يصلوا إلى قرار حاسم بشأن هذا الشعر ،ومصداق ذلك ما قيل عن نسبة القصيدة التي منها:
يبنون من دون سي(ِله الظَع(ِرما
ب إذ
ن ظَمأ(ِر ظَ
سظَبأ الحاضري ظَ
من ظَ
فجعل يونس بن حبيب النحوي )أستاذ سيبويه 182) (،هـ (،القصيدة للنابغة .أما أبو عبيدة
معمر بن المثنى فقال :هي لمية ،وحين سئل خلف أجاب :للنابغة ،وقد يقال لمية.341

 338ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .302-2/300
 339المرح ع السابق ،ج .49-1/48
نسب ابن قتيبة هذه البيات لبي الصلت بن أبي ربيعة)الشعر والشعراء .(،282-281 ،اما أبو الفرج الصفهاني فذكر مرتين أن الشعر لمية
طأ من قال :إن الشعر للنابغة الجعدي ،مضيف ًا أن النابغة أدخل البيت الثاني)
ئ سيف بن ذي يزن لما ظفر بالحبشة ،وخ  ّ
بن أبي الصلت ،قاله يهن حُ
تلك المكارم (،...في قصيدة له على جهة التضمين).الغاني ،ج .17/302،303
 340ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/295
لم ،طبقات فحول الشعراء ،ص .127-126
 341ابن س  ّ

56

-3وامتدت إشكالية نسبة الشعر إلى اكثر من قائل إلى شعراء ثقيف في العصر الموي ،ومثال ذلك
أن أبا الفرج الصفهاني نسب البيتين التاليين لمحمد بن عبد ال النميري الثقفي ،وكان فار ًا من
الحجاج:342
وحُأِنْبتحُ وقد دُّوخت كلَّ مكا (ِ
ن
فها ظَأنذا طوُّفت شرق ًا ومغربـــــا
لخلحُتك إال أن تصــدَّ تــراني
فلو كانت العنقاحُء 343منك تطير بي
وقد نسبها أبو الفرج في موض ع آخر للحُعديل بن الفرخ العجلي ،344وكان فار ًا من الحجاج.
وكان ابن سلم قبل ذلك قد نسبها لنويف ع بن لقيط ،وقيل ناف ع بن لقيط السدي ،وهو شاعر
إسلمي ،وضعه ابن سلم في الطبقة الخامسة من الشعراء السلميين ،وكان معاصر ًا للحجاج.345
ومثل هذا الخلط كثير ،ونكتفي في هذا المقام بالتمثيل فقط ،ويمكن أن نر ّد هذا الخلط إلى
اختلف المصادر التي استقى منها الرواة هذه الشعار ،إلى جانب تباين المناهج التي اعتمدوا عليها،
في الخذ برأي وترك الخر ،إضافة إلى المسألة الجوهرية التي ظل ّلت الشعر الجاهلي بظلل الشك
والريبة ،وهي مسألة الرواية التي انتقل الشعربوساطتها فترة طويلة من الزمن ،المر الذي دف ع بعض
المحدثين إلى المبالغة في تفعيل تأثير الرواية على صحة شعر ومصداقيته ،كما فعل د.طه حسين حين
ل":وحسبي أن شعر أمية بن أبي الصلت ،لم يصل
أصدر حكمه على شعر أمية بن أبي الصلت قائ  ً
إلينا إال من طريق الرواية والحفظ ،لشك في صحته ،كما شككت في شعر امرئ القيس
والعشى.346"...
وكان نصيب أمية بن أبي الصلت من الشك كبير ًا ،وهذا عائد إلى التشابه القوي بين شعره
وبين القرآن الكريم في المعاني واللفاظ والقصص .ويري شولتِنْهس )) F.schulthesأن القصائد
التي نهج فيها أمية نهجا ً دينيا منحولة عليه ،نحلت منذ القرن الول الهجري ،من قبل المتدينين في
مكة والمدينة".347
وقد تاب ع د.بهجة الحديثي ظاهرة االنتحال في شعر أمية وبحث في أسبابها ،وخرج بنتيجة
تثؤكد أن االنتحال في شعر أمية حقيقة ماثلة ،وفي الحديث عن أسبابها قال" :إن البحث في هذه
السباب يطول ،والمهم أن االنتحال كان موجود ًا ،وأن القدماء درسوا المسألة ،ومي ّزوا صحيحه من
زائفه...وظاهرة االنتحال قريبة من أمية ،فأمية من الشعراء المعروفين بتألههم في الشعر في
الجاهلية ،وال بد أن يكون حُنسب إليه مما ليس له .348"...فالعامل الديني إلى جانب العامل القصصي م ع
 342أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  ،6/199وكذلك نسبها المبرد ،الكامل ،ج  ،361 ،1/301م ع اختلف في بعض الكلمات.
 343أكمة فوق جبل مشرف كان يلجأ إليها من تطلبه السلطات.
 344أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج ) 2/18طبعة بوالق.(،
 345أورد ابن سلم مقطوعة من ثمانية أبيات في الخوف واالعتذار ومطلعها:
ظننتك إال أن تصد تراني
لو كنت في العنقاء أوفي عماية
)طبقات فحول الشعراء ،ج .(،2/623
 346طه حسين ،في الدب الجاهلي ،ص .159
 347بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .122
 348لبسط القول في هذه القضية انظر :بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت ،ص .124-117
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العامل اللغوي ،كانت من أبرز السباب التي حملت الدارسين على الشك في شعر أمية ،يثؤيد ذلك ما
ذكره ابن قتيبة من أن أمية بن ابي الصلت كان "يحكي في شعره قصص النبياء ويأتي بألفاظ كثيرة
ال تعرفها العرب ،ويأخذها من الكتب المتقدمة ،منها قوله:349
ك الغرا حُ
ب
وخان أمانظَة الدي (ِ
ل شي"ٍء
ق ك ُّ
ط حُ
بآية(ِ قام ين حُ
وكانوا يقولون :إن الديك كان نديم ًا للغراب فرهنه على الخمر ،وغدر به ولم يرج ع ،وتركه
عند الخ ّمار ،فجعله الخمار حارس ًا.
نفهم مما تقدم أنه ال يجوز أن ننظر إلى شعر الطائف على أنه صحيح في مجمله ،فهناك قسم
ص القدماء أنفسهم على أنه منحول مزيف ،وهذا ما قر ّره ابن سلم في قوله" :وفي الشعرالمسموع
ن  ّ
مفتعل موضوع ،كثير ال خيظَر فيه ،وال حجة في عربيته ،وال أدب يستفاد ،وال معنى يستخرج".350
ل كما فعل المستشرق مرجوليوث الذي أثار الشك في صحة
كما ال يصح أن نرفضه جملة وتفصي  ً
الشعر الجاهلي في مقالة له بعنوان) :أصول الشعر العربي ،(،التي نشرت في مجلة الجمعية الملكية
السيوية سنة  ،1925وجاء فيها" :إن هذا الشعر الذي نقرأه على أنه شعر جاهلي إنما نظم في
العصور السلمية ،ثم نحله هثؤالء الواضعون المزيفون لشعراء جاهليين".351
وخلصة القول في نشاط الشعر بالطائف ،إنه قليل من حيث الكم ،أما من حيث القيمة
والجودة فكان ذلك القليل –على رأي الجاحظ -يدل ّ على طب ع في الشعر عجيب .352فهو ينُّم عن موهبة
سمحة"ٍ وتلقائية"ٍ صادق"ٍة بعيدة"ٍ عن التكلف ،انعكست في إشادة العامة والخاصة بشعرهم ،وتفضيلهم
لبعضه على سواه من الشعر ،مثال ذلك ما قاله الصمعي" :قال أبو عمرو بن العلء :أفصح الشعراء
لسانا ً وأعذبهم أهل السروات ،وهن ثلث :وهي الجبال المطلة على تهامة مما يلي اليمن ،فأولها
هذيل...ثم بجيلة في السراة الوسطى ،وقد شركتهم ثقيف في ناحية"ٍ منها ،ثم سراة السد أسد شنوءة،
وهم بنو الحارث بن كعب".353
كما أثنى أبو هلل العسكري على شعر أبي محجن الثقفي بقوله" :كان شاعرا ً شريف ًا ،وقد حُفض ّلت
أبياته القاف ّية على كل شعر"ٍ قيل في معناها" .354ومنها:
خلقي
وسائ(ِلي القومظَ عن ديني وعن حُ
ال تسألي الناسظَ عن مالي وكثرته
355
إذا سما بــــصحُر الرعديد(ِة الفــر (ِ
ق
س أنا من سراتهـــــــحُم
قد يعلم النا حُ
وروي عن عمر بن الخطاب –رضي ال عنه -أنه كان يفضل هذه البيات ،ويتهم رأيه فيها،
ك ،إلى أن قال لعلي بن أبي طالب –رضي ال عنه :-من أشعر الناس؟ قال :الذي أحس ظَ
ن
فل يذكحُر ذل ظَ
ف ،وأحكم الرصف ،وقال الحق .وقال :ومن هو؟ .قال :أبو محجن في قوله:
الوص  ً
 349ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .280
 350ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/4
 351ناصر الدين السد ،مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،ص .353
 352الجاحظ ،الحيوان ،ج .4/380
 353ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .1/88
 354أبو محجن الثقفي  ،ديوان أبي محجن.وردت المقطوعة كاملة ص .22-15
 355سراة القوم :خيارهم .سما :شخص .الرعديد :الجبان .الف(ِرق :الخائف
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ال تسألي الناس ) ...البيات ،(،فقال عمر لعلي :أ ّيدتني يا أبا الحسن أ ّيدك ال.
ى ال يحفظ هذه
وأ ّكد الشعبي انتشار هذه البيات بين عامة الناس بقوله :فلم يكن في الحي فت  ً
ل الخلفاء في العصور اللحقة يستحسنون شعرهم ،ويرتاحون لسماعه ويذكرون
البيات 356وظ  ّ
السباب والعلل ،وقال أبو هلل العسكري ":إنه ال يهتز ملك ،وال رئيس لشيء من الكلم كما يهتز له
)أي الشعر (،ويرتاح لسماعه".357
وع ّد النقاد القدامى استحسان الخلفاء لبعض المنظوم من فضائل الشعر ،وحُيروى أن أبا جعفر
المنصور الخليفة العباسي حين سم ع قصيدة طريح بن إسماعيل الثقفي ،التي نظمها في مدح الوليد بن
يزيد الموي ،أثنى عليها وقال لبعض جلسائه :أسمعت أحدا ً من الشعراء ذكر في باقي معالم الحي
المسجدظَ غير طريح؟ وهي:358
د الحي إال الرماحُد والوتحُد
ف بعـ
لم يبقظَ فيها من المعار (ِ
ريححُ بها مسج ٌد ومنتضحُد
وعرصة"ٍ ظَن ّكرتِنْ معظَالظَمها الـــ
وذاع شعر الطائف على ألسنة كبار المغنين في العصرين الموي والعباسي ،أمثال طويس )
 92هـ (،وابن سريج )98هـ ،(،ابن عائشة )حوالي 100هـ ،(،وإبراهيم الموصلي) 188هـ ،(،وتغ ّنوا به
في المجالس الحافلة ،والمشاهد الجامعة ،وكان يثؤثر في الناس ،ويهُّز نفوسهم ،يشهد على ذلك ما
رواه إسحاق بن إبراهيم الموصلي ،قال" :359كنا يوما ً عند الرشيد ،فغنى أبي لحنا ً في شعر طريح بن
إسماعيل الثقفي وهو:
نالوا وال قاربوا ولو جهدوا
قد طلب الناسحُ ما بلغتظَ فما
فاستحسن الرشيد اللحن ،واستعاده ووصل أبي عليه".
ورصد أبو الفرج الصفهاني في أغانيه عددا ً كبير ًا من المقطوعات الشعرية التي وضعت
لها اللحان الشجية ،ورد ّدها أكثر من صوت ،وكانت المقطوعات منسوبة لشعراء ثقيف ،بدءا ً من
أبي الصلت بن أبي ربيعة وابنه أمية ،وأبي محجن الثقفي ،وانتهاء ً بيزيد بن الحكم ومحمد بن عبد ال
النميري ،وطريح بن إسماعيل الثقفي ،وخلصة القول فإن الصورة الحقيقية للشعر في الطائف كانت
ترتبط بصورة وثيقة ،بكونه وسيلة تعبيري ًة عن مشاعرهم إزاء ما يعرض لهم من المواقف
ي في بواكير نشأته التي وصفها ابن سلم قائل" :ولم
والحداث ،حالهم في ذلك ،حال الشع(ِر العرب (ِ
يكن لوائل العرب من الشعر إال البيات يقولها الرجل في حاجته".360
وكان معظم شعرهم يترواح بين البيت الواحد والقصائد القصيرة ،وق ّلت عندهم المط ّوالت،
وأقام د .مصطفى ه ّدارة صلة ً بين حجم النص الشعري و الحاجة النفسية أو الدافعية التي أشار إليها
ال أرحب للتعبير عن تجربته وإحساسه،
ابن سلم ،فقال" :كلما اتسعت الحاجة التمس النسان مجا  ً
 356ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .22
 357أبو هلل العسكري ،الصناعتين ،ص .156
 358أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/324
 359أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/324
 360ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/26
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فتكونت شيئا ً فشيئ ًا القصائد التي اختلفت طوال ً وقصر ًا ،بحسب ما تتس ع له القدرة التعبيرية ودرجة
االنفعال".361

معجم شعراء الطائف
تتضمن الصفحات التالية جدولة معجمية لهم شعراء الطائف ،مرتبة حسب اسم الشهرة
ترتيبا ً أبتثيا ً م ع تقديم نبذة عن حياتهم ،وتحويل الدارس إلى أهم مصادر التغذية المعلوماتية الخاصة
بهم .وسيتم تقسيم الشعراء حسب الفترة الزمانية إلى قسمين:
أ -شعراء الجاهلية وصدر السلم.
ب -شعراء العصر الموي.
ملحوظتان:
أ -تم ّ الجم ع بين العصرين الجاهلي وصدر السلم ،لن ّ معظم شعراء الطائف الجاهليين أدركوا
السلم .وكانوا من المخضرمين ،قدوتنا في ذلك ابن سلم الذي سلك شعراء صدر السلم
ضمن طبقات الشعراء الجاهليين مثل النابغة الجعدي ،والحطيئة ،وكعب بن زهير وغيرهم.
 361مصطفى هدارة ،الشعر العربي -النشأة والتطور ،ص .9
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ب -اشتملت المصادر القديمة على عدد ال بأس به من أسماء الشعراء المنسوبين إلى مدينة الطائف،
ن المفارقة العجيبة ،كانت في غياب شعر هثؤالء الشعراء بصورة تامة أحيان ًا ،وبصورة شحيحة
ولك  ّ
تحتوي على البيت أو البيتين ،مما يثؤ ّكد ضياع شعرهم ويجعل صورة الشعر في مدينة الطائف ناقصة
وغير دقيقة ،وقد أشار د .مصطفى هدارة إلى مأساة ضياع الشعر ،وانعكاساتها على الدراسات
الدبية بقوله ..." :وال نستطي ع أن نحصر الشعر في قبيلة بعينها ،أو في مكان دون آخر في الجزيرة
العربية ،لن ّ قياس ذلك على ما في أيدينا الن من الشعر الجاهلي ،ال يجعلنا نحكم بكثرة الشعر في
هذه القبيلة وق ّلته في تلك ،وغزارته في هذه المنطقة وندرته في الخرى ،ما دمنا نس ّلم بضياع كثرة
من الشعر الجاهلي لسباب مختلفة".362

أراكــــة الثقــفي
اسمه ونسبه :هو أراكة بن عبد ال بن سفيان بن الحارث بن حبيب الثقفي ،363وحُذكر في
ن اسمه عبد ال
بعض المصادر تحت اسم ابن أراكة ،364وذهب محقق الحماسة الشجرية إلى القول إ  ّ
بن أراكة ،وهذا الكلم غير صحيح ،لن ّ عبد ال هو ابن الشاعر أراكة ،وذكره في شعره ،وقد حصل
هذا الخلط عند أبي تمام 365الذي أورد مقطوعة في الرثاء ،ونسبها لمنقذ الهللي ،ثم ّ قال :ويقال :إن
البيات البن أراكة في أخيه عمرو بن أراكة .وهناك شاعر آخر كان معروف ًا باسم ابن أراكة ،واسمه
يزيد بن عمرو الشجعي ،وصفه المدي بأ ّنه شاعر خبيث.366
شعره :هو شاعر مخضرم ،قال عنه المدي :شاعر محسن .367وم ع ذلك فليس له شعر في
المصادر يدل على هذه الصفة ،ودار اسمه في أكثر من مصدر مقترن ًا بمقطوعة شعرية رثائية،
سر بن أرطاة بن أبي أرطاة ،أحد بني عامر بن لثؤي ،وذكر بعض
نظمها في ابنه عمرو الذي قتله حُب ِنْ
ي،
ل لعلي بن أبي طالب على اليمن ،ثم ّ شخص إلى عل  ّ
الرواة أن عبيد ال بن عباس كان عام  ً

 362مصطفى هدارة ،الشعر العربي -النشأة والتطور ،ص .15
 363ابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد ،ج  .3/228المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص  .53المب ّرد ،الكامل ،ج .2/346
 364ابن الشجري ،الحماسة الشجرية ،ج  .1/478الشريف المرتضي ،أمالي المرتضي ،ج .1/461
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واستخلف على اليمن عمرو بن أراكة الثقفي .ف ّوجه معاوية إلى اليمن ونواحيها بسر بن أرطاة،368
أحد قادته وأكابر أصحابه ،فقتل عمرو بن أراكة ،فجزع علية أخوه عبد ال جزع ًا شديد ًا ،فقال والده
يرثيه ويع ّزي نفسه في أبيات منها:369
حماحُم إلى القب(ِر
من الدهر أو ساق ال (ِ
لعمري لئن أتبعتظَ عينيك ما مضى
370
ج البحـ(ِر
ولو كنتظَ حُتمريهن من ثب (ِ
ن ماظَء الشثؤون(ِ بأســـــــــره
لتستفظَذ ِنْ
على أح"ٍد فاجهِنْد بكاك على عــمر(ِو
ن كان البكا ر ّد هالكـــــــــ ًا
ظَتب ّينِنْ فإ ِنْ
وقد نالت هذه البيات شهرة واسعة ،وع ّدت من أفضل ما قيل في التعزية والمواساة،
ومصداق ذلك ما روي عن الصمعي أنه قال" :لما مات محمد بن سليمان بن علي الهاشمي ،دخلت
على أخيه جعفر بن سليمان ،وقد حزن عليه حزن ًا شديد ًا ،ولم يطعم ثلث ًا ،فأنشدته البن أراكة
الثقفي ...قال :فأمر ،فجيء بالطعام من ساعته فأكل.371

 368كان بسر بن أرطاة في تلك الحروب قد أرشد على ابنين لعبيد ال بن عباس ،وهما طفلن وأمهما من بني الحارث بن كعب ،فوارتهما،إال
سر ًا أخذهما وقتلهما وفي ذلك تقول:
ن بحُ ِنْ
أ  ّ
شظى عنهما الصـــــــــد حُ
ف
كال ّدرتين ت  ّ
ي اللذين همــا
س حُبنظَيــ  ّ
ن ظَأح  ّ
يا مظَـ ِنْ
سمعي وطرفي فطرفي اليوم حُمختط حُ
ف
ي اللذين همــا
س حُبنيـظَـ  ّ
ن ظَأح  ّ
يا ظَمـ ِنْ
حتى تقول:
صب ّيين غابا إذ مضــــــى السلف
على ظَ
جعة
ل والهـــة ً ح ّرى حُمظَفــ اّ
ن د  ّ
ظَم ِنْ
المبرد ،الكامل ،ج .347-2/346
 369المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص .53
 370ثبج البحر :وسطه .حُتِنْمريهن :يقال مريت الناقة ،إذا مسحت ضرعها الستخراج اللبن.
 371ابن الشجري ،الحماسة الشجرية ،ج  .1/479الشريف المرتضي ،أمالي المرتضي ،ج .1/461
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أمية بن أبي الصلت الثقفي
اسمه ونسبه :هو أمية بن أبي الصلت ،والصلت في اللغة تعني البارز المشهور ،وربما حُكني
بها لشهرته ،واسم أبي الصلت عبد ال بن أبي ربيعة ابن عوف بن عقدة بن قسي ،وقسي هو ثقيف بن
بكر بن هوزان ...بن قيس عيلن .وأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف .372وقد اجتم ع الشعر في
بيت أبي الصلت الثقفي ،فكان أبو الصلت شاعر ًا ،وكان أمية أشعر ثقيف ،وله أربعة بنين وهم عمرو
وربيعة ووهب والقاسم ،وكان ربيعة والقاسم شاعرين.
ل كأمية بن أبي الصلت ،الذي خالف دين قومه ورغب عن
ثقافته :لم يعرف العصر الجاهلي رج  ً
ل ،وذكر ابن
عبادة الوثان وح ّرم الخمر ،والتمس الدين وقرأ الكتب المتقدمة من كتب ال عز ّ وج  ّ
سلم أنه قد شام )دنا واقترب (،أهل الكتاب ،وكان يعرف منهم أن ّ نباّيا سيبعث من العرب في ذاك
الزمن ،وكان يرجو أن يكونه ،ويروى أنه م ّر بزيد بن عمرو بن نفيل ،وكان قد طلب الدين في
الجاهلية هو وورقة بن نوفل ،فقال له أمية" :يا باغي الخير ،هل وجدت؟ قال :ال .قال :أبى علماء أهل
الكتاب إال أ ّنه م ّنا أو منكم أو من أهل فلسطين".373

 372عن سيرة حياة أمية انظر :ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج  .267-1/262ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص  .283-280أبو الفرج
الصفهاني ،الغاني ،ج  .133-4/119عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج  ،1/253هـ.هـ .براو ،دائرة المعارف السلمية ،ج -4/462
 .465الزركلي ،معجم العلم ،ج .1/364
 373ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/263
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ولما بلغه خروج رسول ال )ص (،وِنْقصته كفر حسد ًا له ،فأنزل ال فيه-فيما يقال" -ظَواِنْتلحُ
ن" .374وروى أن الرسول عليه
ن اِنْلظَغا(ِوي ظَ
ن (ِم ظَ
طانحُ ظَفظَكا ظَ
شِنْي ظَ
سظَلخظَ (ِمِنْنظَها ظَفظَأِنْتظَبظَعحُه ال َّ
ي آظَتِنْيظَناحُه آظَيا(ِتظَنا ظَفان ظَ
علظَيِنْه(ِِنْم نظَظَبظَأ اَّل(ِذ ظَ
ظَ
السلم حين أنشد شعره قال" :آمن لسانه وكفر قلبه".375
وكانت قبيلة ثقيف تتوق ع أن يكون أمية هو النبي المنتظر ،وكان بعض العلماء يقول" :لوال
ن أمية نبي ،ل ّنه كان قد دارس النصارى ،وقرأ عنهم،
النبي صلى ال عليه وسلم ال ّدعت ثقيف أ  ّ
ودارس اليهود ،وكل الكتب قرأ".376
واعتقد بعض الباحثين أ ّنه كان نصراني ًا ،وعلى رأس هثؤالء الب لويس شيخو اليسوعي،377
وتبعه في ذلك عدد من الباحثين نذكر منهم أحمد أمين في كتابه "فجر السلم" ،وعبد المنعم خفاجي
في كتابه "الحياة الدبية في العصر الجاهلي"  .وكان لويس شيخو قد أورد جملة من الدلة تدلل على
نصرانية أمية ،وقام بهجة الحديثي بمناقشة هذه الدلة وتفنيدها ،ونفى أن يكون أمية نصراني ًا ،مثؤكد ًا
أنه كان من الحنفاء ،378وهي جم ع حنيف ،وتعني المائل عن دين آبائه .ومما يثؤيد هذا التوجه ما ذكره
ابن سلم عن اتصال أمية بالحنفاء المعروفين في زمانه-كما مر ّ بنا -ومما نسب إليه أنه قال " أنا أعلم
أن الحنيفية حق ،ولكن الشك يداخلني في محمد" .379وفي شعره إشارات كثيرة إلى الحنيفية منها
قوله:380
ما  ّيماري فيهن إال الكفوحُر
ن آيات(ِ ر ّبنا بٌّينـــــــات
إ  ّ
ن حساحُبه مقـــــــدوحُر
مستبي  ٌ
خلق الليلظَ والنهار فكـ  ّ
ل
كل دين"ٍ يوم القيامة عند اللـــــــه االديــنظَ الحنيفة(ِ بـــــــــوحُر
وكان موحاّدا يقر ّ بوجود ال الواحد الحد ،وال يشرك به ،وينفر من عبادة الرباب الذين ال
جه إليهم بالدعاء.381
حول لهم وال قوة ،وال يسمعون من يتو  ّ
غيظَرك اللــــــــه ثانيا
ن إله ًا ظَ
ت بك اللهمَّ راّبا فلن حُأرى أدي حُ
رضي حُ
ب يستجـــابحُ وال حُأرى أدين لمن لم يسم ع الدهر داعيا
أدين لر "ٍ
وذكر ابن قتيبة أنه كان يأتي في شعره بألفاظ كثيرة ال تعرفها العرب منها قوله :382قمر
ل وحُيغمد.
وساهور يس  ّ
والساهور فيما يذكر أهل الكتاب غلف القمر يدخل فيه إذا كسف ،ويقول في ال عز ّ وجل:
ط فوق الرض حُمِنْقت(ِدحُر
سليط حُ
هو ال ُّ
 374العراف . 175 :م ع أن المصادر لم تتفق على تحديد الشخص المقصود في هذه الية .انظر :السيوطي ،االتقان في علوم القرآن ،ج
.2/186
 375ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .280
 376ابن دريد ،االشتقاق ،ص .303
 377لويس شيخو ،النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ،ج .2/426
 378بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .63-61
 379أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ج .4/131
 380أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .339-337
 381المرج ع السابق  ،ص .369
 382ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .281-280
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وقوله :وأبدت الحُثغرورا ،يريد الثغر وهذه الشياء منكرة ،وعلماؤنا ال يرون شعره حجة في
اللغة لهذه العلة.
وكان ابن سلم هو الخر ،ممن أكد ّ خصوصية شعر أمية في قوله" :وكان كثير العجائب،
يذكر في شعره خلق السموات والرض ،ويذكر الملئكة ،وذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من
الشعراء".383
منزلته الشعرية :لمية ديوان شعر بشرح محمد بن حبيب ،غير أنه لم يصل إلينا ،وذكر
البغدادي أنه رآه ،وقرأ فيه ،وأثبت شذرات منه :كقوله" :ورأيت في ديوانه قصيدة مدح بها النبي –
صلى ال عليه وسلم -وأولها:384
(ِد أنت المليكحُ وأنت الحكِنْم
ب العبا
لك الحمحُد والمن ّ ر ظَ
وجاء فيها:
فعاش غنيا ً ولم يهتضـِنْم
محمـ ٌد أرسله بالهــــــــدى
تنجون من ـشرِّ يو"ٍم أ ّلِنْم
أطيعوا الـرسولظَ عباظَد الله
وقام عدد من الدارسين بجم ع شعره من المصادر العديدة ومنهم :عبد الحفيظ السطلي،
وبهجة الحديثي في كتابه :أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،نشره في بغداد سنة  ،1975وكان
سجي ع الجبيلي.385
آخرهم حُ
وقد أشاد النقاد القدماء بشاعرية أمية ،فقال أبو عبيدة" :اتفقت العرب على أن أشعر أهل
المدن أهل يثرب ،ثم عبد القيس ،ثم ثقيف ،وأن أشعر ثقيف أمية بن أبي الصلت" .386وقال عنه
الكميت بن زيد" :أمية أشعر الناس قال كما قلنا ولم نقل كما قال" .387وكلم الكميت هذا يتفق م ع ما
نسب إلى الصمعي وأبي عبيدة أنهما قاال" :عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم،
يعارضها وال يجري مجراها ،وكذلك كان عندهم أمية بن أبي الصلت" .388وكلمهم صحيح إلى حد
ن أمية خالف شعراء عصره في الغراض التي ك ّرس شعره لها ،فمعظم شعره ينطوي تحت
بعيد ل  ّ
ب الع ّباد ،وما يستتب ع
لواء الشعر الديني المنسجم م ع الفكر الحنفي ،القائم على القول بإله واحد ،هو ر ُّ
ذلك من حذيث عن خلق الكون ،ووصف الملئكة ،والحديث عن الثواب والعقاب ،وسرد قصص
النبياء والمم البائدة كعاد وثمود وأخذ العبرة منها .كما افترق أمية عن شعراء عصره في التخلي
عن التقاليد الفنية المتعارف عليها في العصر الجاهلي مثل :تصري ع المطل ع ،وافتتاح القصيدة بالبكاء
على الطلل ،وما يرافقه من ذكر النساء والتغ ّزل بهن ،ووصف الظعائن قبل البدء بالغرض الرئيس.

 383ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/262
 384عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج .1/252
 385صدر الديوان عن دار صادر ،بيروت.1998 ،
 386أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/121
 387المرج ع السابق  ،ج .4/121
 388بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .72

65

والتفت الدارسون إلى سمة التميِّز هذه في شعر أمية فقال عنه الصمعي" :ذهب أمية في
شعره بعامة ذكر الخرة ،وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب ،وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر
الشباب" .389وفيه قال سراقة البارقي:
390
صل
حظَك ٌم كوحي"ٍ في الزبور(ِ حُمف ِّ
(ِ
وأميحُة البححُر الذي في شعره
ولمضامين شعره السامية ،كان الرسول –صلى ال عليه وسلم -يستم ع إلى شعره ،ويعجب
به ،من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن الشريد ابن سويد أنه قال :ردفت رسول ال صلى ال عليه
وسلم فقال :هل معك من شعر أمية شيء؟ قلت :نعم .قال :هيه ،فأنشدته بيتا ً حتى أنشدته مائة بيت
فقال" :كاد ليسلم" .391وفي رواية أخرى" :إن كاد أمية ليسلم" .وقد ص ّدقه النبي صلى ال عليه وسلم
في شعره الذي يقول فيه:
صحُد
والنسحُر للخرى وليث ٌ حُمِنْر ظَ
ل وثور ٌ تحت رجل يمينه
رج  ٌ
وهذا البيت في صفات حملة العرش ،وذكر الجاحظ في هذا الصدد" :من الملئكة من هو في
صورة الرجال ،ومنهم من هو في صورة الثيران ،ومنهم من هو في صورة النسور .ويدل ّ على ذلك
تصديق النبي صلى ال عليه وسلم لمية بن أبي الصلت في قوله ...وأورد البيت" 392وجاء في شرح
ديوانه لمحمد بن حبيب :إن حملة العرش ثمانية رجل وثور ونسر وأسد ،فإذا كان يوم القيامة أ ّيدوا
ك ظَفِنْوظَقحُهِنْم ظَيوِنْظَم(ِئ"ٍذ ظَثظَما(ِنظَي ٌة" 393وال أعلم.394
عِنْرشظَ ظَرِّب ظَ
ح(ِملحُ ظَ
بأربعة أخرى فذلك قوله تعالى " :ظَوظَي ِنْ
صحة شعره :يواجه الدارس لشعر أمية مشكلة عويصة وهي مدى صحة الشعار المنسوبة
إليه ،وقد تضاربت الراء حول هذه الموضوعة ،395فهناك من ظَو(ِثق بهذه الشعار ثقة عالية ورأى أنها
تحمل في ثناياها دالئل صحتها ،وهناك من ألح ّ عليه الشك وا ّدعى أن صاحب هذا الشعر مسلم عاش
بعد نزول القرآن وليس قبله ،فذكر شولتِنْهس )" (،F.Schulthesأن شعر أمية وخاصة القصائد التي
نهج فيها نهج ًا ديني ًا منحولة عليه ،حُنحلت منذ القرن الول الهجري من قبل المتدينين في مكة
والمدينة" .وسار على نهج شولتهس عدد من الباحثين العرب :فذكر جواد علي :أن القصص الواردة
عن أمية من النوع المصنوع الموضوع ،ويعتقد أن االنتحال حصل زمن الحجاج عصبية وتقرب ًا
له.396
وكذلك كان موقف د.طه حسن الذي ألح ّ عليه الشك في الشعر الجاهلي عموم ًا ،وبشأن أمية
بن أبي الصلت قال " :وحسبي أن شعر أمية لم يصل إلينا إال من طريق الرواية والحفظ لشك في
صحته ،كما شككت في شعر امرئ القيس والعشى وزهير ،وإن لم يكن لهم من النبي -صلى ال
 389أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/125
 390ديوان سراقة البارقي  ،تحقيق حسين نصار ،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة.1947 ،ص .64
 391المام مسلم،مسلم بن الحجاج) (،261صحيح مسلم ،كتاب الشعر ،المطبعة المصرية ،القاهرة ،د.ت.15/11.
 392الجاحظ ،الحيوان ،ج .6/68
 393سورة الحاقة.17:
 394عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج .1/248
 395انظر :بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص  122وما بعدها.
 396جواد علي ،تاريخ العرب قبل السلم ،ج .5/308
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عليه وسلم -موقف أمية ،ثم إن هذا الموقف نفسه يحملني على أن ارتاب االرتياب كله في شعر
أمية".397
وفي االتجاه الخر يقف المستشرق كليمان هوار الذي أ ّكد صحة شعر أمية إلى درجة عالية،
وع ّبر عن رأيه هذا في بحث نشره في المجلة السيوية سنة .3981904
ولسنا الن بصدد مناقشة هذه القوال والرد ّ عليها ،399ونكتفي بالقول إن شعر أمية جزء من
الشعر الجاهلي وإن قضية االنتحال قضية عامة وليست خاصة ،وشعره فيه الصحيح المتفق عليه،
والمنسوب المختلف فيه ،غير أن ما أصاب شعره من االنتحال أكثر مما أصاب غيره بسبب سيرة
حياته المغرقة في التدين ،وموقفه من السلم ،والمضامين التي تتفق إلى حد كبير م ع المعاني
السلمية.
وفاته :لم يتفق القدماء على تحديد السنة التي توفي فيها أمية بن أبي الصلت ،م ع اتفاقهم على
جح عبد القادر
أنه أدرك السلم ومات كافر ًا ،وعاش حتى رثى قتلى بدر من المشركين ،ور  ّ
البغدادي 400أن وفاته كانت سنة  9هـ بعد حصار الطائف ،وقبل أن يسلم الثقفيون.
والجدير بالذكر أن حياة هذا الشاعر ارتبطت بالحكايات والساطير ،التي ظلت تلحقه حتى
قضى نحبه ،من ذلك ما روته أخته الفارعة 401التي حضرت وفاته قالت " :إني لفي بيت فيه أمية
نائم ،إذ أقبل طائران أبيضان ،فسقطا على السقف ،فسقط أحدهما عليه فشق بطنه وثبت الخر مكانه،
عى؟ قال :وعى .قال :أظَظَق(ِبل .قال :أبى...فر ّد عليه قلبه وطار والتأم
فقال العلى للسفل :أظَو ظَ
ق بصره ثم قال:
السقف...وفي مرضه الخير الذي مات فيه ،نظر إلى السماء ،وش  ّ
ها أناذا لديكما
لبيكما لبيكما
وفي الختام يمكن القول إن أمية شاعر له بصمة خاصة به ،ورؤية شاعرية متفردة رغم
الغموض الذي يكتنف حياته ،والشكوك الكثيرة التي تحوم حوله .وإذا كان شعر الصعاليك هو النغمة
الشاذة في سيمفونية الشعر الجاهلي ،فإن شعر أمية هو النغمة المضبوطة في هذا النشيد الجماعي،
لنها النغمة الباحثة عن الهدى والحق واليمان في عالم يغرق في بحر من التيه والضياع.

الحارث بن لَكلدة الثقفي

 397طه حسين ،في الدب الجاهلي ،ص .145-142
 398المرج ع السابق ،ص  . 142ملحوظة :إن كليمان هوار لم يثبت صحة شعر أمية لسباب أدبية نزيهة ،بل ليقول إن محمد ًا صلى ال عليه
وسلم قد استفاد من شعر أمية في نظمه القرآن.
 399لمزيد من التفاصيل انظر :ختام سعيد سلمان ،القصص الديني في شعر أمية بن أبي الصلت ،مركز إبداع المعلم ،رام ال.1997 ،ص -74
.85
 400عبد القادرالبغدادي ،خزانة الدب ،ج .1/252
 401ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/266
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اسمه :هو الحارث بن ظَكظَلدة بن عمرو بن علج ،طبيب العرب المشهور ،وكان شاعرا ً ذا
ح إسلمه.403
حكمة في شعره .402وذكر ابن حجر العسقلني أ ّنه مات في أول السلم ولم يص  ّ
ومن شعره الحكمي 404القليل الذي وصل إلينا:
ن ابنظَ ع(ِم السوء أوعحُر جــــانبـِنْه
فإ  ّ
ق حـــيث وجدظَته
تظَب ّغ ابنظَ ع(ِم الصد (ِ
أراني نهاظَر الصيف تجري كواكبِنْه
تبغيُّتحُه حتى إذا مــــــــــــا وجـدحُتـه
ت أقارحُبــــــِنْه
ويشقى به حتى المما (ِ
وفي الناس من يغشى الباعدظَ نحُفعه
حبـــِنْه
ن ع(ِمـكظَ صا حُ
وإن يك شاّرا فاب حُ
فإن يكحُ خير ًا فالبعــيحُد ينــــــــــــاحُله

ابن الذئبة الثقفي
اسمه ونسبه :هو ربيعة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك ،405والذئبة أ ّمه وهي قلبة بنت
ل اسم كان فيه
مخزوم من فهم .وقيل إن ياليل صنم ،وجاء في االشتقاق" :قال قوم من أهل اللغة :ك  ّ
أيل فهو منسوب إلى ال مثل شرحبيل ونحوه".406
وصفه المدي بأ ّنه شاعر فارس ،وذكره ابن هشام وأورد شعرا ًله في خبر أرياط الحبشي
الذي استولى على اليمن ،407وأقام بها عدة سنين حتى نازعه عليها أبرهة الشرم:
لعمحُرك ما للفتى من مفر ّ
حِنْمير
ل مـــــن (ِ
أبعظَد قبائـ ظَ
حـــــَّرابـ"ٍة
بألف ألوف"ٍ و حُ

م ع الموت يلحقه والكـبرِنْ
حُأبيدوا صباح ًا بذات الظَعظَبِنْر
ل السماء حُقظَبيل المطـِنْر
كمث (ِ

سلَلمة الثقفي
غيلن بن لَ
سلمة بن حُمع ّتب بن مالك بن عوف  ...بن ثقيف .408وهو شاعر
اسمه ونسبه :هو غيلن بن ظَ
فارس قاد ثقيف في أكثر من يوم ،وهو من حكماء العرب ،وكان قد وفد على كسرى وأشاد كسرى
 402المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص .172
 403ابن حجر العسقلني ،الصابة في تمييز الصحابة ،ج .1/594
 404أبو تمام ،الوحشيات ،ص  .120وجاء فيه :قيل وحُتعزى لغيره.
 405ابن الكلبي ،جمهرة النسب ،ج  .1/278المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص  .120الزركلي ،العلم ،ج .3/41
 406ابن دريد ،االشتقاق ،ص .301
 407ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .1/31
 408أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .208-13/199ذكر ابن عبد البر أن هناك من يقول هو غيلن بن سلمة بن شرحبيل وأ ّمه سبيعة بنت
عبد شمس) .االستيعاب في معرفة الصحاب ،ج .(،3/1256
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ل" :هذا فعل الحكماء وأقوالهم ،وأنت من قوم جفاة ال حكمة فيهم ،وأكرمه وكساه
بعقله وسداد رأيه قائ  ً
طما ً بالطائف فكان أول أطم بني فيها".409
وبعث معه من الفرس من بنى له أ حُ
أدرك السلم وأسلم بعد فتح الطائف ،وف ّرق السلم بينه وبين عشر نسوة إال أربع ًا ،410ولم
ي ،وكان قبل ذلك قد
يهاجر ،وأسلم ابنه عامر وهاجر ،ومات في الشام في طاعون عمواس وأبوه ح  ّ
استشهذ أخوه ناف ع بن سلمة بدومة الجندل م ع خالد بن الوليد ،وجزع عليهما جزعا ً شديد ًا وقال الشعر
في رثائهما.411
شعره :وصفه ابن سلم بأ ّنه شاعر شريف دون أن يورد شيئ ًا من شعره ،412وقال عنه أبو
ل ليس بمعروف في الفحول" .413وذكر أن أبا سعيد السكري قد
الفرج الصفهاني" :هو شاعر مق  ّ
جم ع شعره" :وجدت ذلك في جام ع شعره بخط أبي سعيد" 414وقد أوردت له المصادر مقطوعات
قليلة تدور حول الحكمة والرثاء وتجارب الحياة.
وتوفي غيلن فيما يقال في آخر خلفة عمر بن الخطاب أي حوالي 23هـ.
ومن شعره:415
وتصابي الشيخ شي ٌء عجي حُ
ب
ل عن ليلى علك المشي حُ
ب
اس حُ
ل ّذ في سلمى وطــــاب النسي حُ
ب
وإذا كان النسيبحُ بسلـــــــمى
وعليها من عيــــــــــون"ٍ رقي حُ
ب
إنما شبُّهتها إذ تــــــــــراءت
بكر ًة أو حان منـها غــــــرو حُ
ب
ج "ٍ
ن
بطلوع الشمس في يوم ظَد ِنْ

كنانة بن عبد ياليل الثقفي
اسمه ونسبه :هو كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف ابن عقدة بن  ...ثقيف.
ن ابن سلم ذكر ضمن شعراء ثقيف
قال المرزباني وهو شاعر معروف ذكره ابن سلم .416والواق ع أ  ّ
كنانة بن عبد ياليل 417دون أن ينسبه النسب الطويل المتعارف عليه ،مكتفي ًا باالسم الشديد االختصار،
ولم يع ّلق على شاعريته ،وبالطب ع لم يورد شيئ ًا من شعره أو من أخباره.

طم بضمتين :القصر وكل حصن مبني بالحجارة .وقال ابن الثير )الكامل في التاريخ ،ج
 409أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .13/207ال حُ
 :(، 1/421إن أول أطم حُبني في الطائف كان لمسعود بن مع ّتب الثقفي ،ثم بنيت الطام بعده ،وقد بناه له صديقه زعيم الوس في حينه أحيحة بن
الجلح ،وكان أشرف النصار في زمانه.
 410ابن الكلبي ،جمهرة النسب ،ج .1/275
 411أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/208
 412ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/259،269
 413أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/200
 414المرج ع السابق،ج .13/199
 415المرج ع السابق.
 416المرزباني  ،معجم الشعراء ،ص .353
 417ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/260
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وفي الوقت نفسه ذكر المرزباني شاعرا ً ثقفيا ً آخر اسمه كنانة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك
ن أمر الشاعرين
حطائط بن  ...ثقيف ،418وأ ّنه كان يمدح النعمان بن المنذر .وأضاف المرزباني أ  ّ
بن ظَ
حُمشكل التفاق السماء واختلف النسب ،وال أعلم.
وبالعودة إلى المصادر حُوجد أن ّ معظمها ذكر كنانة بن عبد ياليل بن عمرو الشاعر الول ،م ع
ن ابن هشام مثل ً ذكر والده المدعو عبد ياليل بن عمرو بن عمير وأ ّنه كان ضمن وفد
ملحظة أ  ّ
ثقيف ،الذي ذهب إلى المدينة ليعلن إسلم ثقيف بعد حصارها ،وكان ذلك سنة 9هـ .419أ ّما ابن عبد
البر فأورد اسم كنانة هذا معلاّقا :أ ّنه كان من أشراف أهل الطائف الذين قدموا على رسول ال صلى
ال عليه وسلم بعد منصرفه من الطائف ،ولم يذكر أ ّنه شاعر.420
ن اسمه لم ع بعد غزوة حنين ،وما أعقبها
وأورد ابن كثير أفضل المعلومات حوله ،مثؤكاّدا أ  ّ
من حصار الطائف سنة 8هـ ،وأورد قصيدة لشاعر المسلمين كعب بن مالك في ذلك يه ّدد
المشركين:421
وخيبظَر ثم ّ أجمعنا السيوفا
ب
قضينا من (ِتهامةظَ كل ّ ري "ٍ
ن دوســ ًا أو ثقيفا
قواطحُعه  ّ
ت لقالت
نخ ّيرها ولو نطق ِنْ
فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو الثقفي بأبيات يفتخر فيها بعزتهم وقوتهم:
فإ ّنا بدار ظَمِنْعل"ٍم ال نريحُمها
من كان يبغينا يريد قتاظَظَلنا
وأردف ابن كثير :وقد وفد كنانة بعد ذلك ضمن وفد ثقيف على رسول ال )ص (،وأسلم
معهم ،وهذه رواية ابن اسحق وابن عبد البر وابن الثير وغير واحد منهم .أ ّما المدائني )فزعم (،أ ّنه لم
صر فيها.
حُيسلم وصار إلى بلد الروم وتن  ّ
ن الشاعر المس ّمى كنانة هو ابن عبد ياليل بن عمرو بن عمير،
ضح م ّما تق ّدم أ  ّ
كلمة أخيرة :يت  ّ
وقد أخطأ محمود محمد شاكر ،شارح كتاب ابن سلم )طبقات فحول الشعراء 422(،حين قال :إن كتب
النساب لم تذكر كنانة ،والذي ذكروه من شعراء ثقيف هو ربيعة بن عبد ياليل بن سالم المعروف
بابن الذئبة .وراّدا على محمود شاكر نقول :هناك شاعر اسمه كنانة بن عبد ياليل ،أ ّما الخلط فكان بين
كنانة بن عبد ياليل بن سالم وبين ربيعة بن عبد ياليل المعروف بابن الذئبة الثقفي 423المتفق على
أخباره في معظم المصادر التي تح ّدثت عنه .فالثابت إذن أن ّ من اسمه كنانة من شعراء ثقيف واحد
فقط ،وليس كما قال المرزباني من وجود شاعرين في ثقيف باسم كنانة.
 418المرزباني  ،معجم الشعراء ،ص .353-352
 419ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .4/122
 420ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة الصحاب ،ج .3/1330
 421ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج .346-4/345
 422محمود محمد شاكر ،هامش طبقات فحول الشعراء ،ج .1/260
 423المدي ،المثؤتلف والمختلف ص  .120ونسبه هو ربيعة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي وهو ثقيف ،شاعر
فارس.
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حبـّــر الثقفي
الحُم لَ
هو ربيعة بن سفيان بن عوف بن عقدة من ثقيف ،شاعر فارس ،424والمح ّبر ،لقب أطلق عليه
ن الذي وصل إلينا من شعره ال يكاد يذكر ،ويبدو أن ّ معظم شعره قد ضاع.
لحسن شعره ،وم ع ذلك ،فإ  ّ
أدرك الحرب التي وقعت بين بني نصر بن معاوية من هوازن وبين الحلف من ثقيف،
جت الحرب اغتنم ذلك بنو مالك )البطن الثاني
وكان زعيم الحلف مسعود بن مِّعتب الثقفي ،ولما ل  ّ
من ثقيف ،(،لضغائن كانت بينهم وبين الحلف ووقفوا ضدهم ،فلما سمعت الحلف بذلك اجتمعوا،
وكان أول قتال يق ع بين الحلف وبين بني مالك وحلفائهم من بني نصر يوم الطائف ،فانتصر
الحلف ،وقالوا في حربهم تلك أشعارحُا كثيرة منها قول المح ّبر الثقفي أحد بني عوف بن عقدة من
الحلف:425

 424المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص .184
عبد الروضان ،موسوعة شعراء صدر السلم ،ص .281
 425ابن الثير ،الكامل ،ج .1/422
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ب بينهم
وما كنتحُ ممن أظَرث ّ الحر ظَ
قريعا ثقيف أنشبا الشــــــــ ّر بينهم
عقاما ً ضروس ًا بين عوف"ٍ ومــالك

ولكن ّ مسعودا ً جنـــــاها وجندبا
ع حـــين أنشبـا
فلم يك منها منز  ٌ
ل أشيبـا
شديد ًا لظاها تترك الطف ظَ
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أبو محجــن الثقفي
ي بن
حظَب ّيب (،426بن عمرو ابن عمير بن قس  ّ
حظَبِنْيب أو حُ
اسمه ونسبه :هو أبو محجن بن حبيب ) حُ
ثقيف .427ولم يتفق القدماء على اسمه ،428فقالوا :هو عبد ال ،وقيل هو حبيب بن عمرو ،وقيل هو
عمرو بن حبيب ،وقيل اسمه مالك ،وقيل اسمه أبو محجن ،وكنيته أبو عبيد ،وأ ّمه ظَكنود بنت عبد
شمس.
ويع ّد أبو محجن الثقفي من المخضرمين ،إذ أدرك الجاهلية والسلم ،وهو صحابي سم ع عن
النبي )ص (،وروى عنه عدة أحاديث ،وكان أبو بكر الصديق يستعين به .وترجمت له كتب الصحابة
مثل :الطبقات الكبرى البن سعد ،واالستيعاب في معرفة الصحاب البن عبد البر وغيرها .وكان قد
حارب المسلمين م ع قومه أثناء غزو الطائف سنة 8هـ ،وأصاب بسهمه عبد ال بن أبي بكر الصديق،
الذي مات بعد ذلك متأثاّرا بجراحه التي أصيب بها .وفي السنة التاسعة للهجرة اعتنق أبو محجن
السلم م ع قبيلته ،حين أتى وفد ثقيف إلى المدينة.
فروسيته :أبو محجن شاعر فارس ،وكان كريم ًا جواد ًا ،وهو معدود في أولى البأس والشدة،
وقد ارتبط اسمه بالفتوحات السلمية في العراق ،وخاصة في موقعة القادسية سنة 16هـ التي أبلى
فيها بلء ً حسن ًا ،وكان أحد الفرسان الحُبظَهم الذين ال حُيِنْدرى من أين يأتي له الظَبأس ،429وقال عنه ابن سلم
إنه السبب في هزيمة المشركين ،430وارتبطت بطولته الخارقة بقصة مشهورة ملخصها :إ ّنه بينما كان
طاب لدمانه
أبو محجن في حبس سعد بن أبي و ّقاص الذي حبسه بأمر من الخليفة عمر بن الخ  ّ
ن أبا محجن كان من بين الساخطين الذين قاوموا
الخمر ،ويقال إن الحبس كان لسبب آخر ،431وهو أ  ّ
عِنْرفطة العذري حليف بني زهرة -عندما اختاره سعد للقيادة بدال ً منه أثناء مرضه –بينما كان
خالد بن حُ
أبومحجن في سجنه ،اشت ّد القتال بين المسلمين والفرس ،وتم ّنى أن يشارك في المعركة ،ث ّم يعود إلى
حديده ،وقال شعر ًا يع ّبر عن ذلك:432
وحُأتظَرك مشــــــــــدودا ً علي ّ وثاقيـــا
حظَزن ًا أن تِنْر(ِدي 433الخيلحُ بالقـنا
كفى ظَ
 426ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة الصحاب ،ج .4/1746
 427أبو هلل العسكري ،ديوان أبي محجن الثقفي ،دار الكتاب الجديد ط 1،بيروت ،1970 ،ص .15
 428انظر سيرة حياته و السماء التي أطلقت عليه :ابن الكلبي ،جمهرة النسب ،ج  .1/277ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج  .1/259ابن
قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص  .254أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .19/1المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص .95
ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  .5/515ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة الصحاب ،ج  .4/1746ابن الشجري ،الحماسة الشجرية ،ج
 .1/174ابن الثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج  .5/290ابن حجر العسقلني ،الصابة ،ج  .4/174عبد القادر البغدادي ،خزانة
الدب ،ج  .8/405دائرة المعارف السلمية ،روودكناكس  ،Rhodokanakisأبو محجن الثقفي ،نقلها إلى العربية محمد ثابت الفند
وآخرون ،1933 ،ج  ،1/396لويس شيخو ،المجاني الحديثة ،ج  ،2/339بروكلمان ،تاريخ الدب العربي ،ج  ،1/167معجم العلم ،ج
.5/76
 429ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج .4/1746
 430ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/268
 431دائرة المعارف السلمية ،ج .1/396
 432الطبري ،تاريخ الطبري ،ج  .57-3/56أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .19/5
 433تردي :تضرب الرض بحوافرها.
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مصاريـحُ ع من دوني حُتصم المناديــــا
ت
غِّلظَقــ ِنْ
إذا قمتحُ ع ّناني الحــــديحُد و حُ
434
فقد تركوني واحـــدا ً ال أخــــــــاليا
وقد كنتحُ ذا مـــــــال"ٍ كثير وإخو"ٍة
أرى الحربظَ ال تزداحُد إال تماديـــــــا
ك إنني
تع ّلِنْم سلحي ال أبــــــــــا ل ظَ
ثم صعد إلى زِنْبراء أم ولد سعد 435وطلب منها أن تفك ّ قيده ،وأن تعيره فرس سعد البلقاء على
أن بعود إلى قيده –إن أرجعه ال -بعد انتهاء المعركة ،ففعلت وركب فرس سعد وحمل على العاجم،
جب الناس في أمره ،فقال بعضهم :إن كان الخضر يشهد
وكان ال يهجم في ناحية إال هزمهم ال ،وتع  ّ
الحروب فنظن أن صاحب البلقاء الخضر .وقال آخرون :لوال أن الملئكة ال تباشر لقلنا :ظَملك.
وكان سعد حينئذ يتاب ع المعركة من شرفة قصره الحُعذيب فقال :وال لوال محبس أبي محجن
لقلت :هذا هو أبو محجن وهذه البلقاء .ولما انتصف الليل وتراج ع الناس عن القتال عاد أبو محجن
إلى القصر ووض ع رجليه في القيد .وحين علم سعد بن أبي و ّقاص الخبر أطلقه وقال :وال ال أح ّد
ل أبلى ال المسلمين على يديه ما أبلهم .فقال أبو محجن:
اليوم رج  ً
جتني )أسقطت الحد ّ عني ،(،فوال ال
ي ،فأما إذا بهر ظَ
لقد كنت أشربها إذ كان الحد ّ يقام عل  ّ

 434هذا البيت ورد فقط في :ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .254
 435البلذري ،فتوح البلدان ،ص  . 258اختلف المثؤرخون حول اسم زوج سعد التي لجأ إليها أبو محجن الثقفي فمنهم من قال :إنها سلمى بنت
حفصة من بني تيم ال بن ثعلبة ،م ع اضطرابهم في اسم والدها ،هل هو حفصة أو أبو حفصة ،أو خصفة ،كما اختلفوا في بعض التفاصيل،
ن زبراء
ن سلمى بنت حفصة أرملة المث ّنى بن حارثة الشيباني هي التي أعطته الفرس ،وال ّول بأ  ّ
ل :ويقال إ  ّ
لكن البلذري حسم الموضوع قائ  ً
هي التي أعطته أصح وأثبت) .فتوح البلدان ،ص  ،(،258وكذلك قال ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/269
لمزيد من التفاصيل انظر :الطبري ،تاريخ الطبري ،ج  .3/56أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  ،19/5أبو حنيفة الدينوري ،الخبار
الطوال ،ص  ،123ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج  .2/330ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج  ،7/44وغيرها من الكتب التي ترجمت لبي
محجن الثقفي كما م ّر بنا.
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أشربها أبد ًا.436
أبو محجن والخمر :كان أبو محجن من المعاقرين للخمر ،المحدودين في شربها ،وذكر اسمه في
ح ّد من الصحابة في الخمر" ،إذ ظل ّ يشربها على الرغم من تحريم السلم لها ،وقد أقام
"باب من حُ
عليه عمر بن الخطاب رضي ال عنه الحد مرار ًا ،وجلده سبع ًا ،أو ثماني مرات ،437ثم ّ نفاه إلى
ن أبا محجن هوي امرأة من
ضِنْوضى .وقيل إ ّنه نفي لسبب آخر وهو أ  ّ
ح ظَ
جزيرة في البحر يقال لها ظَ
النصار يقال لها شموس ،وقال فيها شعر ًا ،فاستعدى زوجها عليه عمر بن الخطاب الذي نفاه إلى تلك
الجزيرة.438
و داف ع بعض القدماء عن شرب أبي محجن الخمر بعد إسلمه ،من ذلك ما نقله ابن حجر
العسقلني عن ابن ظَفِنْتحون) 439فيما كتبه على أوهام االستيعاب" :(،أ ّنه عاب أبا عمر )ابن عبد البر(،
على ما ذكره في قصة أبي محجن أ ّنه كان منهمك ًا في الشراب .وقال :كان يكفيه ذكر ح ّده عليه،
ن امرأة سعد سألته فيظَم حبس،
والسكوت عنه أليق ،والولى في أمره )والكلم البن فتحون (،ما حُذكر أ  ّ
حبست على حرام أكلته وال شربته ،ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية ،فجرى
فقال :وال ما حُ
كثير ًا على لساني وصفها ،فحبسني بذلك .فأعلمت بذلك سعد ًا ،قال :اذهب ،فما أنا بمثؤاخذك بشيء
تقوله ح ّتى تفعله".
ن أبا محجن تاب عن شرب الخمر توبة نصوح ًا ،وله أشعار تثؤ ّكد
ومهما تضاربت الراء فإ  ّ
ذلك ،منها:440
من الخمر إذ رأسي لك الخير أشــي حُ
ب
ب
ألم تـرني ودعتحُ ما كنت أشـر حُ
إذ الحد ّ مأخـــــــوذ ٌ وإذ أنا أضــــر حُ
ب
عقارها
ت أر ّوي هامتي من حُ
وكنـ حُ
ت فيها الخيرظَ والخيحُر يطلـ حُ
ب
وأضمر حُ
فلمـا ظَدروا عنى الحدوظَد تركـتحُــها

 436أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .19/8
 437ابن حجر العسقلني ،الصابة في تمييز الصحابة ،ج .4/175
 438أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .19/1
ص الخبر قبل ذلك في :الطبري ،تاريخ الطبري ،ج .3/57
 439عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج  .4/411وقد ورد ن  ّ
 440ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .40
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وفاته :توفي أبو محجن الثقفي –كما قيل -سنة 30هـ ،بأذربيجان أو بجرجان ،وقد نسجت
حول قبره الساطير .ونقل أبو الفرج الصفهاني عن الهيثم بن عدي أ ّنه قال" :441أخبرني من م ّر
جِنْرجان –فرأيت قبره وقد نبتت عليه ثلثة أصول كرم قد
بقبر أبي محجن في نواحي أذربيجان أو حُ
ل أتعجب
طالت وأثمرت وهي معروشة ،وعلى قبره مكتوب :هذا قبر أبي محجن الثقفي ،فوقفت طوي  ً
مما اتفق له ،ح ّتى صار كأمنية بلغها حيث يقول:
حُت ّروي عظامي في التراب عروحُقها
إذا متُّ فادفني إلى أصـل كرم"ٍة
شعره :كان شاعر ًا مطبوع ًا ،بعيد ًا عن التك ّلف ،وجاء معظم شعره في مقطوعات ،وهو
محدود الموضوعات ،يدور معظمه على وصف الخمر والحروب والحماسة ومكارم الخلق ،وعن
ي الصورة ،فت ّرف ع عن ابتذاليات
شعره قال لويس شيخو :شعر لطيف الوق ع ،خالص العاطفة ،طبع  ّ
442
المدح وبذاءات الهجاء "...
أبو محجن شاعر م ّقل ،له ديوان شعر صغير ،رواه وشرحه ابن العرابي )231-هـ ،(،ولكن
هذا الديوان لم يصل إلينا ،م ع أن عبد القادر البغدادي ) 1093-هـ (،قد رآه واستفاد منه ،وأشار إليه
أكثر من م ّرة ،ومثال ذلك قوله..." :وروى ابن العرابي في شرح ديوان أبي محجن"" ،والبيتان أ ّول
قصيدة لبي محجن الثقفي رواهما ابن العرابي وابن الس ّكيت في ديوانه"" ،وهذا الشعر لم يورده
ابن العرابي وابن الس ّكيت في ديوانه ". ،443وحُيفهم من كلم عبد القادر البغدادي أن ّ هناك نسخة
ن أبا هلل العسكري )395-هـ(،
ثانية لديوان أبي محجن بشرح يعقوب بن الس ّكيت ،وجدير بالذكر أ  ّ
ن ابن
شارح ديوان أبي محجن نفى أن يكون ابن الس ّكيت قد شرح ديوان أبي محجن وذلك في قوله" :إ  ّ
عنوا بدواوين المكثرين والمشهورين ،وعزف عن دواوين المق ّلين
الس ّكيت كان من أولئك الذين حُ
والمغمورين مما دفعه )أبو هلل العسكري (،إلى العناية بأشعار هذه الفئة من الشعراء ،وبدأ عمله هذا
بتفسير ديوان أبي محجن.444
في ضوء ما تق ّدم يكون للديوان ثلثة شروح ،غير أ ّنه لم يصل إلينا إال مخطوطة واحدة وهي
ط ياقوت المستعصمي .وكان كارل بروكلمان 446قد
صنعحُة أبي هلل العسكري ،445وجاء الديوان بخ  ّ
ن لديوان أبي محجن نسختين :الولي برواية ابن العرابي ،أ ّما النسخة الثانية فهي برواية أبي
ذكر أ  ّ
هلل العسكري.

 441أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .19/13القرطبي ،تفسير القرطبي ج .3/51
 442لويس شيخو ،المجاني الحديثة ،ج .340-2/339
 443ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .6
 444المرج ع السابق ،المقدمة ،ص .14
 445هو العالم الديب الناقد ،وهو مثؤلف كتب" :الصناعتين" ،و"جمهرة المثال" وديوان المعاني وغيرها.
 446بروكلمان ،تاريخ الدب العربي ،ج .1/168
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وقد نشر ديوان أبي محجن أ ّول م ّرة في ليدن  1886بعناية المستشرق السويدي لند بيرغ
الذي كان يس ّمي نفسه عمر السويدي ضمن كتاب )طرف عربية (،القسم الول ،واعتمد في نشره على
مخطوطة كانت في مكتبة جامعة ليدن جاء في آخرها" :تم ّ شعر أبي محجن بأسره وحُكتب في المدينة
المنورة".447
كما نشره في ليدن أيض ًا ل.آبل  ،1887م ع ترجمة للشاعر ،وحُنقل كل ّ ذلك إلى اللتينية ،ث ّم
طب ع في بيروت  ،1970بتقديم صلح الدين
نشر في مصر بشرح أبي هلل العسكري ،وأخير ًا  ً
المنجد ،وذكر ناشر الديوان أن الطبعات السابقة له بما فيها المصرية له قد فقدت ،448وديوانه –كما
أسلفنا -صغير ،مك ّون من مقطوعات وقصائد قصيرة ،أطولها تق ع في أحد عشر بيت ًا ،وبلغ عدد أبياته
الواردة في الديوان ،ثلثة وسبعين بيت ًا ،أضاف إليها ناشر الديوان سبعة وعشرين بيت ًا ،نقلها من
المصادر التي تح ّدثت عن أبي محجن م ع شيء من شعره.
ويدور معظم شعره على وصف الخمــر ،والحــديث عــن مكــارم الخلق ،ووصــف ســاحات
ن أبــا محجــن مــن رواد وصــف
القتال في أيام القادسية .وبالنسبة إلى خمرياته فيرى بعض الدارسين أ  ّ
الخمر في الشعر العربي بعد الســلم ،449وقــد تــأ ّثر بشــعره الخمــري بعــض الشــعراء اللحقيــن مثــل
الشاعر المخضرم )من شعراء الدولتين الموية والعباسية (،أبو الهندي 450القائل:
ق الكرم وقبري معصـــرِنْه
ور ظَ
اجعلوا إن مـــــتُّ يـوم ًا كفني
وادفنوني وادفنوا الراح مـعي واجــعلوا القداحظَ حول المقبرِنْه
وهذه الوصية التي تركها أبو الهندي تتعانق م ع وصية أبي محجن الثقفي التي خ ّلدها في
قوله:
ب عروحُقها
إذا متُّ فادفني إلى جنب كرم"ٍة تروي عظامي في الترا (ِ
ن أبا محجن الثقفي شاعر مخضرم ،اشتهر بكنيته وبها عرف ،وسط ع اسمه
وفي الختام فإ  ّ
بعيد ًا عن الشعر بأمرين متضادين وهما :الفروسية ومعاقرة الخمر ح ّتى بعد إسلمه ،وهذان
المران جعل أبا محجن يتأرجح صعود ًا إلى القمة وانحدار ًا إلى القاع ،في حالة مستمرة من التضاد
النفسي المرهق ،أخيرا ً نجحت القمة في اجتذابه ،وأقل ع عن شرب الخمر ،وحرص أبناؤه على تنقية
صورته من شوائب الخمر التي ارتبطت به ،ويذكر أن أحد أبنائه دخل على معاوية بن أبي سفيان،
فقال له معاوية :أليس أبوك الذي يقول:451
حُتروي عظامي في التراب عروحُقها
إذا متُّ فادفني إلى جنب كرم"ٍة
 447ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .9
 448المرج ع السابق ،ص .10
 449المرج ع السابق ،المقدمة ،ص .6
 450هو غالب بن عبد القدوس من مخضرمي الدولتين الموية والعباسية ،اشتهر بخمرياته ،وكان ال يخرج من حانة إال ليدخل أخرى ،توفي
نحو ) 180هـ .(،انظر :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .20/179
 451أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .19/11
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فقال ابن أبي محجن :لو شئت لذكرت ما هو أحسن من هذا من شعره .قال :وما ذاك؟ قال:
قوله:
ال تسألي الناسظَ عن مالي وكثرته
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وسائلي الناسظَ ما فعلي وما خلقي

طريح بن إسماعيل الثقفي
حُ
)شـــعــراء الــعـــصــر المـــــوي(
عظَبيد بن ظَأسيد بن علج ...ابـن عــوف بــن قســي بــن
طظَريح بن إسماعيل بن حُ
اسمه ونسبه :هو حُ
خزاع ّية بنت عبد ال بن سَّباع .452ويكنى طريح أبا الصلت .وكان له ابن اسمه صلت وله
ثقيف ،وأ ّمه حُ
يقول:
مكتوبــة"ٍ ال ب ّد أنِنْ يلقاهـــــا
ن أبــاك رهنحُ منةّية
ت ،إ  ّ
يا صل حُ
وكذلك يتبــ ع باقي ًا أخراهــا
سظَلفت سوالحُفها بأنفسظَ من مضى
ظَ
نشأته :نشأ في دولة بني أمية ،وارتبط اسمه بالخليفة الموي الوليد ابن يزيد ،453وكان الوليــد
مكاّرما له النقطاعه إليه ،ولخثؤولته في ثقيف ،وتحكي حكايات كثيرة عن علقتـه بالوليــد بـن يزيــد ،إذ
كان الوليد يخاطبه بكلمة )خالي ،(،ويجلسه بجــانبه ،وجعلــه أول داخـل"ٍ وآخــر خــارج عليــه ،ولــم يكــن
يصدر إال عن رأيه ،فاستفرغ مديحه ك ّله فيه ،فحسده ناس مــن أهــل بيــت الوليــد ،وشــكوا ذلــك لحم ّــاد
ي كــان يقــوم علــى رأس
الراوية ،الذي وعدهم بإفساد العلقة بين الخليفة وطريح .فلجأ إلى غلم خص  ّ
الوليد ،وطلب منه أن ينشد الوليد بيتين من الشعر اختارهما حماد على أنهما لطريح لقاء عشــرة آالف
ي وأنشد:
درهم ،فقام الخص  ّ
صظَلحــا
فقد أقمتحُ بدار الهون ما ظَ
سيري ركابي إلى ظَمنِنْ تسعدين به
ضخ(ِم الدسيع(ِة قِنْرم يحمل ال(ِمظَدحا
سيري إلى سةّيد سمح"ٍ خلئحُقــــــــه
ي الشعر أكــثر مــن مــرة ،فقــال لــه الوليــد :لمــن هــذا الشــعر؟ فقــال :لطريــح بــن
وأعاد الخص  ّ
اسماعيل ،فغضب الوليد حتى امتل غيظ ًا ،وطلب من الحاجب إال يسمح لطريــح بعــد اليـوم بالــدخول،
ل حجز طريح لمدة سنة عن مقابلة الوليد دون أن يعلم السبب ،حتى كان يوم وأتيح له أن يلقاه فــي
وفع  ً
جمهور من الناس فس ّلم فلم يرد السلم ،فقال طريح يستعطفه ويتضرع إليه:
ضلــــــــــــــــــحُ ع
ل أكابده وهمٌّ حُم ِنْ
لي  ٌ
نام الخليُّ من الهموم(ِ وبـات لــي
ي وســـ ّد منها المطلـــــحُ ع
ظَأزمت عل  ّ
أبغى وجوه مخارجي مـن تهمـة
جـــز حُ
ع
من قبل ذاك من الحوادث أ ِنْ
جزع ًا لمعتب(ِة الولي(ِد ولـــــم أكـن
ظَ
حتى قال:
ظــــحُ ع
ت عصــظَمته بـــــلء ٌ حُمف (ِ
أمسي ظَ
طك المر "ٍ
ئ
ف إن ّ سخ ظَ
يا ابنظَ الخلئ (ِ
وفضيلة ً ظَفظَعلى الفضيلة تتــــــبـــــحُ ع
سعــــــا
ي تو اّ
ف فداك أبي عل  ّ
فاعط ِنْ
ق له الوليد وق ّربه وأدناه ،وعاد إلى ما كان عليه.
فر  ّ
 452وردت ترجمته في :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .329-4/302ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج  .25-16/22وذكره بإيجاز ابن
قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .409-408
 453أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .315-4/312
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وقد أدرك طريح الدولة العباسية ،واتصل بأبي جعفر المنصور ومات فــي أيــام المهــدي ســنة
165هـ.454
منزلته الشعرية :وصفه ابن قتيبة بــأ ّنه شــاعر شــريف ،وقــال عنــه يــاقوت الحمــوي الشــاعر
المشهور ،وقد أشاد النقاد بشعره وتم ّثلوا به في مواقف كثيرة ،من ذلك مــا ذكــره أبــو هلل العســكري
تحت عنوان :أجود ما قيل في عظم النعمة وقصور الشكر ،قول طريح بن اسماعيل:455
ت مغلوبا ً وإني لشاكـــحُر
فقصر حُ
ت بي
ت ابتغاظَء الشك(ِر فيما صنع ظَ
سعي حُ
ضله بعض القدماء على زهير بن أبي سلمى ،في بيت قاله متأثر ًا بزهير ،وهو:456
وقد ف  ّ
يألوا فما قاربوا وال جهدوا
قد طلب الناسحُ ما بلغتظَ ولم
ق خمدوا
الح لهم مــنك بار  ٌ
فهم ملوك ٌ ما لم يروك فـــإن
وقد أخذ هذا المعنى من قول زهير –كما ذكرنا -ضمن قصيدة نظمها في مدح ســنان بــن أبــي
حارثة الم ّري وهو:457
فلم يفعلوا أو لم يليموا ولم يألوا
سعى بعدهم قو ٌم لكي يدركوهحُم
وقد أجاد هذا الشاعر فن المدح إلى جانب االعتذار والعتاب ،وغرض الحكمة .غير أن ّ المدح
هو الموضوع الغالب على شعره ،وقصر كل ّ مدحه على الخليفة المـوي الوليـد بـن يزيـد الـذي قـ ّدره
وحباه وأحسن إليه ،وكان الوليد يرى أن ّ مدح طريح له لم يأت(ِ بمثله الشعراء ،وخاص ًة قوله:458
459
حظَنيُّ والحُوحُلــــــ حُ
ج
حُتطرق عليك ال (ِ
ح الــبطــاح ولم
سل(ِنطـ (ِ
أنـــت ابـنحُ حُم ِنْ
460
طوبى لعراقـك التي تـــــشـ حُ
ج
طوبى لفرعـيــك مــن هــنـا وهنــا
ضب يعـــتلـ حُ
ج
ــــوج عليه كالحُه ِنْ
لو قلت للسيل دع طريقك والمـــــ
في سائر الرض عنك منـعر حُ
ج
لــســـاح وارتـد اولـــــــكان لــــه
وكان الوليد كلما استم ع إلى هذه البيات طرب ،وظهر االرتياح على قسمات وجهه ،ويــروى
ن ابن عائشة كان قد سجنه الوليد بن يزيد فغ ّنى في سجنه هذه البيات .فصاح الوليــد :اكســروا قيــده،
أ  ّ
وف ّكوا عنه ،فلم يزل عنده أثيرا ً مكاّرما.

 454ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/23
 455أبو هلل العسكري ،ديوان المعاني ،ج .1/127
 456أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/326
 457ديوان زهير بن أبي سلمى ،دار صادر ،بيروت ،د.ت .ص  63والبيت من القصيدة التي مطلعها:
ق فالثقــــ حُ
ل
وأقفر من سلمى التعاني حُ
صحا القلب عن سلمى وقد كاد ال يسلو
 458أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/316
ي من النسب.
ي :ما انخفض من الرض .أي أ ّنه ليس في موض ع خف  ّ
 459المسلنطح :ما ا ّتس ع واستوى سطحه من البطاح .الحن  ّ
 460تشج :الوشيج أصول النبت ،وتشج :تلتف وتتشابك .أي أ ّنه كريم البوين من قريش وثقيف.
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محمد بن عبد ال الحُنلَميري الثقفي
سي ،وهو ثقيف .كان
شم بن ظَق (ِ
ج ظَ
اسمه ونسبه :هو محمد بن عبد ال بن حُنمير بن خرشة ...بن حُ
مولد ومنشثؤه في مدينة الطائف ،461وهو من شعراء الدولة الموية ،قيل إ ّنه توفي حوالي 90هـ.
وارتبط اسمه بزينب بنت يوسف ابن الحكم أخت الحجاج بن يوسف ،وله فيها أشعار كثيرة يش ّبب
بها ،مما أثار غضب الحجاج عليه فهرب إلى عبد الملك بن مروان واستجار به .فدعا بالحجاج وقال
له :إن ّ محمد ًا النميري جاري وال سلطان لك عليه ،فل تع(ِرض له.462
شعره :قال الزركلي ،له ديوان شعر صغير مخطوط ،463ولم يذكر مكان وجوده ،أو إنِنْ كانت
هناك محاوالت لنشره ،وبالتنقيب عن شعره في المصادر نجد أن ّ شعره قليل ،وهو شاعر غزلي ،نظم
معظم شعره في موضوع الغزل ،وقد تزوجت زينب بنت يوسف من غيره ،وماتت قبله فقال في
رثائها:
ت لواححُقه
جحن ِنْ
هدوء ًا إذا النجم ار ظَ
ف تعتريني طوارحُقه
ب طي  ٌ
لزين ظَ
464
ف در ٌم مرافقــحُـــه
ن الك  ّ
ف بنا (ِ
لطي حُ
ن العشي يجيبـحُـه
سيبكيك (ِمرنا حُ
ومن شعره الغزلي الذي ح ّقق شهرة واسعة قصيدته التائية ومنها:
طرا (ِ
ت
ع (ِ
ب في نسوة"ٍ ظَ
به زين  ٌ
ن إذ مشت
ن ظَنعما ظَ
سكا ً بط حُ
ضوع (ِم ِنْ
ت  ّ
ويقتلن باللحاظ مقــــتدرا (ِ
ت
ن أطراف البنان من التقـــى
يخبئ ظَ
...
وكن ّ من أن يلقينه حــذرا (ِ
ت
ي راعهـا
ب النمير  ّ
ولما رأت رك ظَ
ويروى أن الخليفة عبد الملك بن مروان طلب منه أن ينشده ما قال في زينب ،فأنشده ،فلما
انتهى إلى قوله :ولما رأت ركب النميري ...قال له عبد الملك :وما كان ركبك يا نميري؟ قال :أربعة
أحِنْ(ِمرة لي كنت أجلب عليها الظَقطران ،وثلثة أحمرة تحمل البعر ،فضحك عبد الملك حتى استغرق
ظمت أمرك وأمر ركبك.465
ضحك ًا .ث ّم قال :لقد ع  ّ

 461انظر ترجمته  :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .207-6/190الزركلي ،العلم ،ج .7/90
 462أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/197
 463الزركلي ،العلم ،ج .7/90
 464ارجحن النجم :مال نحو المغرب .المرنان كناية عن الصنج ذي الوتار وهو من آالت الطرب .والرنين :الصوت الشجي .درم جم ع أدرم
وهو من ال حجم لعظامه.
 465أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .194-6/193
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محمد بن القاسم الثقفي
اسمه ونسبه :هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ،466كان عامل ً
للحجاج على السند وفتحها أيام الوليد بن عبد الملك وهو ابن سب ع عشرة سنة ،وفي ذلك يقول حمزة
بن بيض الحنفي:467
لمحمد بن القاســــــم بن محم(ِد
ن المروءةظَ والسماحـة والـنــدى
إ  ّ
يا قرب ذلك سثؤددا ً من مولـــ(ِد
ش لسب ع عشرة حجة
ساس الجيو ظَ
وفي المعنى نفسه قال زياد العجم )أو غيره:468(،
469
ولـداتحُــهحُ عن ذاك في أشغــا (ِ
ل
قاد الجيوشظَ لخمس عشرة حجة
همحُم الملوك وسورةحُ البطــا (ِ
ل
ت بهم أهواؤهم وســـمت به
قعد ِنْ
470
وقال عنه أبو الفرج الصفهاني" :إ ّنه أشرف ثقفي في زمانه"  ،ولما توفي الوليد بن عبد
الملك ،وتو ّلى الخلفة سليمان بن عبد الملك ،استعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج العراق،
وولى يزيد بن أبي كبشة السكسكي السند فحمل محمد بن القاسم مقاّيدا م ع معاوية بن المهلب ،فقال
محمد متماّثل:471
ليوم كريه"ٍة وسداد(ِ ثغــر
ى أضاعوا
أضاعوني وأي فت  ً
وحبسه صالح بواسط ،فأنشد يع ّبر عن حالته تلك:472
رهنظَ الحديد مكاّبل مغلــوال
ضها
ط وبأر (ِ
فلئن ثويتحُ بواس "ٍ
ت قتيل
ن قد ترك حُ
ولرب ّ قر "ٍ
ب فتية(ِ فارس قد رعحُتها
فلــر  ّ
فع ّذبه صالح في رجال من آل أبي عقيل ح ّتى قتلهم ،وكان ذلك سنة 98هـ.473

466المرزباني  ،معجم الشعراء ،ص .412
 467البلذري ،فتوح البلدان ،ص .428
 468المرزباني  ،معجم الشعراء ،ص .412
 469ورد هذا البيت في :البلذري ،فتوح البلدان ،ص  428ولم ينسبه ،وجاء الشطر الول:
قاد الجيوش لسب ع عشرة حجة...
 470أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/200
 7 + 471البلذري ،فتوح البلدان ،ص .428
ن صالح بن عبد
 8472ذكر المرزباني أن محمد بن القاسم كان من رجال الدهر ،فضرب عنقه معاوية بن يزيد بن المهلب ،وقال :ويقال إ  ّ
الرحمن عذ ّبه فمات في العذاب) .معجم الشعراء ،ص .(،412
وذكر ابن حزم غير ذلك" :وقتل نفسه في عذاب يزيد بن المهلب) .جمهرة أنساب العرب ،ص .(،268
473
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يزيد بن الحكم الثقفي
اسمه ونسبه :هو يزيد بن الحكم بن عثمان بن أبي العاص 474صاحب رسول ال )ص(،
وروى عنه الحديث .وقيل إ ّنه يزيد بن الحكم بن أبي العاص وأن ّ عثمان ع ّمه وقال أبو الفرج
الصفهاني :وهذا هو القول الصحيح .475وأم يزيد هي بكرة بنت الزبرقان بن بدر وكانت بكرة أول
عربية ركبت البحر فأخ(ِرج بها إلى الحكم وهو بظَت ّوج )بلد بفارس.(،
نشأته وأخلهقه :عرف عن يزيد فخره بنفسه واعتزازه بها ،وقد واله الحجاج بن يوسف
كورة فارس ،فلما دخل على الحجاج ليو ّدعه قال له الحجاج أنشدني بعض شعرك )يقصد مديح ًا فيه،(،
فأنشده أبيات ًا يفخر فيها ويقول:476
ق كالحُعقاب الطائــ(ِر
بيضاظَء تخف حُ
وأبي الذي سلب ابنظَ كسرى راي ًة
فلما سم ع الحجاج فخره نهض مغضب ًا وطلب من حاجبه أن يسترج ع من يزيد العهد ،وأن
يسأله :أيهما خير لك؟ ما ور ّثك أبوك أم هذا؟ فقال يزيد:
وورثتظَ جَّدك أعحُنزا ً بالطائ (ِ
ف
وورثتظَ جدي مجظَده وظَفعـاظَله
ث ّم لحق بسليمان بن عبد الملك ومدحه بقصيدة منها:
ل سليمــــانظَ بـنظَ داودا
عدال ً وفض  ً
ســمَّيت باسم امرئ أشبهت شيمـــظَته
حُ
وأنت أصبحتظَ في الباقين محمودا
ح(ِمد به في الورى الماضين من مل "ٍ
ك
أ ِنْ
فأعجب به سليمان وجعل له عطاء ً مدى الحياة.
شعره :لم تذكر المصادر إنِنْ كان ليزيد بن الحكم ديوان شعرأم ال ،وبقيت له أشعار متفرقة،
معظمها جاء في كتاب الغاني ،وهي موزعة على المديح والفخر والرثاء والحكمة ،أي ضمن
الغراض التقليدية التي كانت في عصره .غير أن ّ هذه الشعار تنم ّ عن موهبة حقيقية ،وعاطفة
صادقة ،وقد أشاد به الشاعر الكبير الفرزدق ،وكان قد استم ع إليه وهو ينشد شعره بقوله :من هذا
الذي ينشد شعر ًا كأ ّنه من أشعارنا؟ فقالوا :يزيد بن الحكم .فقال :نعم ،أشهد بال أن عمتي ولدته .يقصد
ن أخوال يزيد من تميم ،ومنهم أخذ هذه الشاعرية.
أ  ّ

شعـــــراء آخــرون
 474ابن الكلبي ،جمهرة النسب ،ج .1/278
 475أبو الفرج الصفهاني ،الغاي ،ج .296-12/286
 476المرج ع السابق ،ج .12/287
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حفلت الكتب القديمة وخاصة" :المثؤتلف والمختلف" للمدي ،و "معجم الشعراء" للمرزباني
بعدد ال بأس به من أسماء شعراء الطائف ،م ع مقطوعات محدودة وقصيرة لهم .وبالعودة إلى
المصادر المهات عثرت على نفس المقطوعات أو على أبيات مجتزأة منها .أ ّما المراج ع الحديثة التي
حملت اسم معاجم أو موسوعات مثل موسوعة شعراء العصر الجاهلي ،وموسوعة شعراء صدر
السلم والعصر الموي لعبد عون الروضان ،فقد اعتمدت على النقل الحرفي من مصادر بعينها،
ولذلك لم اعتمد على هذه المراج ع ،واكتفيت بالمصادر الجذور.
و سوف اذكر في السطر التالية أسماء مجموعة من شعراء الطائف الذين خ ّلدتهم المصادر،
دون أن تحتفظ لهم بنشاط شعري يوازي اسم الشاعر ،وبالطب ع فإن ّ هذه السماء هي للتمثيل ال
للحصر ،وهي مرتبة ترتيب ًا أبتثي ًا.
477
 الجرد الثقفي وهو مسلم بن عبد ال الثقفي . أبو الصلت بن أبي ربيعة :واسم أبي الصلت عبد ال ،وهو والد الشاعر أمية ،وكان قد مدحسيف بن ذي يزن حين طرد الحباش من اليمن.478
 أبو طليق الثقفي :وهو عمرو بن محمد.479 عثمان بن بشر بن عبد دهمان ،شاعر جاهلي وكان يعرف بفارس السرح ،شد ّ على عمرو بنمعدي كرب في الجاهلية ،فهرب عمرو.480
 عدي بن خزاعى بن عوف ...بن ثقيف ،شاعر إسلمي.481 عنترة بن عروس مولى ثقيف ،وكان ابن عروس مواّلدا ،ولد في بلد أزد شنوءة ،ثار بينهوبين يزيد بن ض ّبة الثقفي هجاء ،وكان عنترة بذيئ ًا في هجائه ال يتو ّرع عن استعمال اللفاظ
الخادشة للحياء.482
 القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي ،أورد له المرزباني مقطوعة شعرية.483 القاسم بن عمر بن محمد الثقفي :شاعر أموي عـمل واليا ً على اليمن لـــمروان بن محـمدآخر خلفاء بني أمية ،ثم ّ أخرجته الباضية.484
 477الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج  .1/38ج .3/202
 478ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج  .1/260ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ص .281
 479المرزباني ،معجم الشعراء ،ص .219
 480ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  .7/40المرزباني ،معجم الشعراء ،ص .254
عمرو بن معدي كرب هو فارس مشهور ،وشاعر محسن وله:
وجاوزه إلى ما ال تستطي ع
إذا لم تستط ع شيئ ًا فدعه
المدي،المثؤتلف والمختلف ،ص .157
 481المرزباني  ،معجم الشعراء ،ص .253
 482المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص .152
 483المرزباني  ،معجم الشعراء ،ص  .332ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص  .282ابن حجر العسقلني ،الصابة ،ج .5/405
 484المرزباني  ،معجم الشعراء ،ص  .333والباضية :إحدى فرق الخوارج.
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 محمد بن القاسم الثقفي البصري ،شاعر إسلمي شهرته أبو البهار ،وعرف بذلك ل ّنه كانيشرب على البهار ويعجب به ح ّتى قال فيه:485
ت البهارا
لرى كل ّ ما اشتهي حُ
اسقياني على البهـــار فإ ّني
 مسعود بن حُمع ّتب الثقفي:هو مسعود بن معتب بن مالك الثقفي شاعر جاهلي ِ(،وابنه عروة بن مسعود الذي دعا قومه إلى
السلم فقتلوه ،فقال رسول ال – صلى ال عليه وسلم :-مثل عروة مثل صاحب ياسين دعاهم
إلى ال تعالى فقتلوه.
 المغيرة بن الخنس بن شريق ،واسم الخنس "أبو عمرو" بن وهب بن أبي سلمة ...بنثقيف ،قتل يوم الدار م ع عثمان وهو الذي يقول: 486
ال ينتهي غباحُرها حتى الليـ (ِ
ل
ال عهظَد لي بغارة"ٍ مثل السي (ِ
ل

 485المرج ع السابق ،ص .416
 486المرج ع السايق  ،ص .369
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الفصل الثالث
اتجاهات الشعر في الطائف
بين الجاهلية والسل م
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توطئة
الفخر لوالحماسة
الرثـــاء
المديــــح
الغـــزل
الشعر الخمري
شعر الحكمة لوشعر الموعظة

اتجاهات الشعر في الطائف بين الجاهلية والسل م
توطئة :إن ّ الحديث عن اتجاهات الشعر أو أغراضه عبر مشوار طويل ،ينطلق من الجاهلية
ويم ّر بصدر السلم أو شعر المخضرمين ،ليحط عصا الترحال عند نهاية العصر الموي – يحتاج
ال ،ثم ّ في المباني
إلى إلقاء الضوء على التحوالت التي أصابت هذا الشعر في المعاني والمضامين أو  ً
87

والساليب ثانيظَا .كما أ ّنه يقترن بتداعيات كثيرة تتع ّلق بقضايا االت ّباع والبداع ،التقليد والتجديد،
الجمود والتط ّور ،خاصة وأن ّ رحلة الشعر هذه لم تكن في حقبة زمانية متجانسة في ظروفها
ومعطياتها ،بل كانت متباينة إلى ح ّد التناقض أحيان ًا.
فالرحلة تبدأ من عمق العصر الجاهلي ،ثم ّ تتوقف في محطة مه ّمة جد ًا ،هي محطة فجر
السلم المقترنة بالحدث العظم وهو ظهور السلم وانتشاره ،وما تبعه من تغييرات نوعية حقيقية
في الحياة العربية ،وازدادت هذه التغييرات وضوحا ً وألقا ً في العصر الموي ،متم ّثلة في نقل مق ّر
الخلفة من المدينة المنورة إلى دمشق ،وفي اتساع رقعة الدولة السلمية ،وخروج القبائل العربية
من قلب الجزيرة العربية إلى المصار الجديدة ،وما ترتب عليه من انفتاح على مجتمعات لم يعرفها
العرب من قبل ،واحتكاك بجنسيات وقوميات عديدة ،وغير ذلك من المور المستحدثة؛ التي يفترض
أن تحدث حركة ملموسة في االتجاهات الشعرية.
وللوصول إلى شيء من اليقين حول هذه الفرضية ،فإن ّ منهج هذا البحث يتجه إلى تصنيف
الشعر تبع ًا لغراضه ومضامينه ،على أساس التسلسل الزماني لنظم هذه الشعار ،أي يبدأ التصنيف
من القديم إلى الحديث فالحدث ،أي من العصر الجاهلي فصدر السلم فالعصر الموي ،وتتم
معالجة هذه النصوص في ضوء المنهج التحليلي المقارن ،للوقوف على ما أصابه من تغيير )إن كان
هناك تغيير بالفعل (،بتأثير الدين السلمي والظروف المرافقة له.
ن أغراض شعرهم كانت محدودة ،وتكاد
وإذا نظرنا إلى شعر الطائف نظرة عامة فإ ّننا نجد أ  ّ
تدور في دائرة المناسبات الطارئة التي ذكرها أبو عبيدة ،معمر بن المث ّنى في قوله ":كان الرجل
ن الشعراء خاضوا في
يقول من الرجز البيتين أو الثلثة إذا شاتم أو حارب أو فاخر" .487كما أ  ّ
الغراض التقليدية المعروفة آنذاك بنسب متباينة ،فازدهرت عندهم أغراض غلبت على شعرهم،
وضعفت أو غابت أغراض أخرى ،فنظموا في الفخر والحماسة ،والمدح ،والهجاء ،والغزل ،وشيء
من الوصف والحكم خلل ذلك ،أي أ ّنهم قالوا الشعر تلبية لحاجاتهم النفسية حالهم في ذلك حال
غيرهم من البشر ،وإلى ذلك أشار ابن رشيق القيرواني" :احتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلقها،
وطيب أعراقها ،وذكر أ ّيامها الصالحة ،وأوطانها النازحة ،وفرسانها المجاد ،وسمحائها الجواد،
ل أبناءها على حسم الشيم".488
لته ّز أنفسها إلى الكرم ،وتد  ّ
ويلحظ الدارس لغراض شعرهم أ ّنها كانت في عصر المخضرمين امتداد ًا للشعر الجاهلي
ط سيره العام ،عدا شذرات متناثرة هنا وهناك ،خ ّلفها السلم عند بعض الشعراء ،ويبدو هذا
في خ  ّ
المر طبيعي ًا لن ّ صدر السلم هو همزة الوصل بين عصرين أدبيين كبيرين هما :العصر الجاهلي
ن الظواهر الدبية ال تظهر وتتكامل في فترة زمنية قصيرة ،وتحتاج إلى جيل
والعصر الموي ،كما أ  ّ

 487أبو عبيدة ،معمر بن المثنى ،الديباج ،ص .13
 2488ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .1/20
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جديد شب ّ وشاب في ظل ّ ثقافة واحدة ،وظروف متماثلة ضمن منظومة من الثوابت الدينية
والمجتمعية.
وجاءت أغراض شعرهم أيض ًا منسجمة م ع ظروف المكان وطبيعة السكان ،وقد حملت
إشارات كثيرة إلى االستقرار ،ووفرة الخيرات ،واالعتداد بالنفس ،واالستشعار بالتم ّيز كقول مرداس
بن عمرو الثقفي 489مشير ًا إلى فضل ال ونعمته عليهم ،حين جعل الطائف مكان إقامتهم ،وكيف
ق ّدروا هذه النعمة ،فحفروا البار ،وغرسوا الكروم ،وظ ّلوا أغبط العرب عيش ًا ،ح ّتى حسدهم الناس
وطمعوا فيهم ،غير أن ّ أحد ًا لم يظفر منهم بطائل.
ن ال لم يثؤثرِنْ علينــــــــــــا
فإ  ّ
عرفنا سهظَمنا في الكف يهوي
فأنشأنا خضارظَم ظَمِنْتجــــــرا "ٍ
ت
ح كل ّ يـــــــو"ٍم
عها فرائ حُ
ضفاد حُ
ل حــــــــ  ّ
ي
ل ك  ّ
وأسفظَلها مناز حُ

ض اقتساما
ئ الر ظَ
غداة يجز حُ
سمنا السهامــــــا
كذا نوح ٌ وق  ّ
جها عنب ًا تثؤامـــــــا
يكون نتا حُ
جظَوب يراكضن الحماما
على حُ
وأعلها حُترى أبدا ً حرامــــــا

وتأ ّلق هذا الشعور في أكثر الغراض ذاتية كالغزل ،فهذا محمد بن عبد ال النميري 490يثؤ ّكد
حياة النعيم والرفاهية التي ال حدود لها ،التي تهيأت لمحبوبته زينب الثقفية ،حيث تتن ّقل بين مدينتي
الطائف وم ّكة ،تبع ًا لحالة الطقس .فهي تقيم في الطائف صيفا ً تستمت ع بطيب الهواء وجمال المشهد،
أما في الشتاء فتتجه إلى مكة كي تنعم بالدفء.
ومصيحُفها بالطائ (ِ
ف
تشتو بمكةظَ نـعمة ً
ب من واق (ِ
ف
وبزين "ٍ
أحببِنْ بتلك مواقفا
ومن ناحية أخرى فانه ينبغي أن نقر أن ّ ما بين أيدينا من شعر لمدينة الطائف ال يكفي لتقديم
صورة حقيقية مشرقة لغراض الشعر ،ولعل السبب الرئيس في ذلك يرج ع إلى ضياع قسم غير
محدد من شعرهم ،وحاول د .بهجة الحديثي أن يقدم التعليل المعقول لضياع هذا الشعر في
قوله":كانت العرب تحسدهم لكثرة خيراتهم ،وربما كرهتهم العتدادهم بأنفسهم،وتعاليهم على الناس،
فل يروون لهم.. .ولما جاء السلم أ ّثر في الشعر عامة ،وال سيما الغراض التي تتنافى وروح الدين
السلمي ،وربما استمر السبب الول لنهم قاوموا محمدا صلى ال عليه وسلم ،وتأخروا في
إسلمهم".491
إن كلم الحديثي يندرج تحت الفرضيات المبنية على االحتمال وليس على اليقين،فإذا كان قسم
من شعر الطائف قد ضاع فان قسما مماثل له من الشعر الجاهلي قد ضاع أيضا،بحيث لم تسلم قبيلة
489
490
491

ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .5/11
المرزباني ،معجم الشعراء ،ص .411
بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .36
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عربية واحدة من آفة الضياع،أما إذا كان قسم آخر من شعرهم قد تعرض للسقاط المتعمد؛ فالمر
كذلك بالنسبة إلى شعر غيرهم الذي أصابه ما أصابهم،لسباب كثيرة أشرنا إليها في الفصل الثاني من
هذه الدراسة .أما النقطة الثانية وهي أن العرب كانت تحسدهم لكثرة خيراتهم ولطبيعة أرضهم
المتميزة على سائر الجزيرة العربية؛ فهذه حقيقة ماثلة للعيان ،492تجسدت في تضاريس الطائف التي
تجم ع بين السهل والجبل والوادي ،وفيها الخيرات الوفيرة مما أضفى على حياتهم صفة االستقرار،
التي حرم منها معظم العرب ،وظلت هذه الصورة الجميلة للطائف في ذاكرة الناس حتى بعد أن م  ّ
ن
ال عليهم بالفتوحات السلمية ،وأنشأوا المدن وعرفوا الحياة المتحضرة ،فهذا منقذ الهللي شاعر
عاش في صدر الدولة العباسية ،493يتغنى بهذه المكرمة التي حظيت بها ثقيف:
ح ّلوا بها بين سهل الرض والجب (ِ
ل
ف أيحُ منــــــــــزل"ٍة
ل درحُ ثقيــــــ "ٍ
ض بالحل (ِ
ل
فأصبحوا يلحفــون الر ظَ
ض العيش رائــحُدهم
قو ٌم تخيظَر خف ظَ
ح بعيش"ٍ على حل ّ ومرتحـــــــل(ِ
أقب ِنْ
ل هـمظَظَته
ليسوا كمن يصبح الترحا حُ
وتبقى الحقيقة التي ال تدف ع قائمة،وهي ضياع قسم ال بأس به من الشعر ،وعلى الرغم من
صنف ما بقي في حوزتنا من شعر الطائف إلى الموضوعات المحورية التي
ذلك فإننا نستطي ع أن ن  ّ
استأثرت باهتمامهم على النحو التي:
الفخر والحماسة:
يع ّد غرض الحماسة أهم ّ موضوع نظم فيه شعراء الطائف بصورة خاصة ،والعرب بصورة
عامة ،حتى استنفد أشعارهم وارتبط عندهم بالمناسبات التي ته ّز نفوسهم وتح ّرك مشاعرهم .وصار
طر تاريخهم ومناقبهم
الغرض الوس ع الستيعاب مفاخرهم وأمجادهم" ،وهو ديوانهم الذي يس  ّ
ن أبا تمام )231هـ (،أطلقه عنوان ًا لمختاراته
ل على وفرة هذا الغرض أ  ّ
ومفاخرهم" .494ومما يد  ّ
الشعرية )ديوان الحماسة ،(،وكان هذا الديوان مواّزعا على عشرة أبواب أكبرها باب الحماسة ،ومثله
فعل البحتري )284هـ ،(،فله ديوان الحماسة ،وكذلك )حماسة الخالديين (،لسعيد الخالدي )350هـ،(،
ومحمد الخالدي )380هـ ،(،وغيرها. 495
جعه ،والحماسة
والحماسة لغة تعني :القوة والشدة والشجاعة ،وح ّمس غيره ح ّرضه وش  ّ
اصطلح ًا تعني" :فن الحرب والقتال ،والتغ ّني بصفات البطولة والرجولة ،وركوب المخاطر،
 492يروى أن قبيلة قريش رغبت في وج وهو وادي الطائف ،فقالت لثقيف :نشرككم في الحرم ،وتشركوننا في وج .فقالت ثقيف :كيف
نشرككم في وا"ٍد نزله أبونا ،وحفره بيده في الصخر ،وفيه يقول:
وترميني بجلمود
فارميها بجلمود
وكل هالك مودي
فأفنيها وتفنيني
ابن حبيب ،المنمق ،ص .280
 493ابن سعيد الندلسي،نشوة الطرب ،ج .2/512
 494شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .202
 3 495لمعرفة المزيد من المنتخبات الشعرية التي سم ّيت بالحماسة انظر :يحيى الجبوري ،الشعر الجاهلي. 294،
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وخوض غمرات القتال ،ووصف ما في الحرب من ك ّر وف ّر ،وعدد وسلح ،ودماء وقتلى وجرحى،
ودعوة للحرب وأخذ بالثأر وما إلى ذلك ،فهو بجملته فن البطولة ".496
أما الفخر فهو المدح نفسه ،ويرى ابن رشيق "أن ّ كل ّ ما حسن في المدح حسن في االفتخار،
جه إلى الخر ،أما الفخر فهو
ن المدح مو  ّ
وكل ّ ما قبح فيه قبح في االفتخار " 497والفرق بينهما أ  ّ
للنا/الفرد أو الجماعة" .وهو تعبير عن الناحية اليجابية من مصير النسان ،إ ّنه تعبير عن النصر
والتكافثؤ ،والشعور بالرضا عن النفس وعن الوجود… والميزة الغالبة للشعور الفخري هي التعبير
عن غبطة النفس وزهوها إثر االنتصار ،أو شعورها بالتف ّوق والقدرة ".498
ويرى إيليا حاوي أن ّ فن الحماسة غلب على الشعر الجاهلي بإلزام من واق ع البيئة التي تقوم
على التنازع والتغازي ،وبإلزام من واق ع النفسية البدائية التي تميل إلى االنفعاالت العنيفة واالنفجار
والصخب … وتطرب لتلك المشاهد المر ّوعة الهائلة … وهذا واضح في مناسباتهم في الفرح
والحزن ،وكذلك في الملبس ،فهم م ّيالون إلى اللوان الساطعة الكثيرة االنفجار واالحمرار . 499
وارتبط شعر الحماسة بانفعال الغضب ،وهو من بواعث الشعر ودواعيه ،وقد يكون وليد االنفعاالت
عامة ،وخروج المشاعر عن وضعها الطبيعي ،متجاوزة الخطوط الحمراء ،سواء أكان هذا الخروج
سلبيا ً أم إيجابي ًا ،وكان من الطبيعي أن يتخذ الشعر الحماسي صورا ً عديدة للتعبير عن هذه الحالة
االنفعالية الزائدة عن الح ّد ،مثل الهجاء ،والوعيد والتهديد ،والفخر الفروسي المجلجل ،والعتاب
الموج ع ،ومن يقرأ أشعارهم الحماسية يجد صدى هذه الموضوعات واضح ًا ،خاصة إذا تع ّلق المر
بأيامهم وحروبهم ،إذ كانت الحروب بحاجة إلى الوقود الذي يلقيه الشعراء في أتونها كي يتسابق
500
الناس إلى الموت تحت ظلل السيوف .وحفظت لنا كتب التاريخ مجموعة من الوقائ ع واليام
التي شاركت فيها ثقيف ،ويمكن تقسيم هذه اليام إلى قسمين:
القسم الول :وتم ّثل في بعض الوقائ ع التي خاضتها ثقيف في إطار ما يس ّمى بالحرب الهلية
واالقتتال الداخلي الذي يق ع بين أفراد القبيلة الواحدة ،وكانت هذه الحرب تتس ع أحيانا ً مما يدف ع بفروع
القبيلة المقتتلين إلى التحالف م ع قبائل أخرى لمساعدتهم ،وتتوالى الوقائ ع وكانوا يس ّمونها أيام ًا ،ومن
ذلك الحرب التي وقعت بين فرعي ثقيف :الحلف وبني مالك،501وتروي الخبار أنه كان للحلف
أثر عظيم في غلبة ثقيف على الطائف ،واستخلصها من بني عامر بعد قتال دار بينهم ،وكان
496

 4يحيى الجبوري ،الشعر الجاهلي ،ص .293
 5497ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .2/143

 498إيليا حاوي ،فن الفخر وتطوره عند العرب ،منشورات دار الشرق الجديد ،بيروت ،1960 ،ص .6
 499المرج ع السابق ،ص .7
 500كانت أيام الطائف قليلة بالقياس إلى غيرهم من القبائل العربية ،و شاركوا كمحالفين في حرب الفجار التي وقعت سنة 90
. 5م بين قيس عيلن وبين كنانة ،ووقفت ثقيف إلى جانب قيس ،والتقى الفريقان في عكاظ ،وسميت الحرب بهذا االسم لنهم
استحلوا القتال في الشهر الحرم .لمزيد من التفاصيل انظر :المسعودي ،مروج الذهب ،ج  .2/166ابن الثير ،الكامل في
التاريخ ،ج .363-1/359
501

ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .1/421
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الحلف يعتزون بذلك على بني مالك ،وم ع اليام أثرى الحلف ،وكثرت خيلهم ،فحموا لها حمى
جت الحرب بينهم ،وكان
من أرض بني نصر بن معاوية بن بكر يقال له جلذان ،فغضب بنو نصر ول  ّ
عفيف بن عوف النصري ورأس الحلف مسعود بن حُمِنْع(ِتب ،وقد استغل ظروف
زعيم بني نصر حُ
القتال بنو مالك لضغائن كانت بينهم وبين الحلف ،فلما سمعت الحلف بذلك اجتمعوا ،ووق ع أول
قتال بين الحلف من جهة وبين بني مالك وحلفائهم من بني نصر من جهة أخرى ،وعرف اليوم
جب ،502ث ّم اقتتلوا بعد ذلك أيام ًا
)يوم الطائف (،فانتصر الحلف ،وأخرجوهم إلى واد"ٍ يقال له ظَل ِنْ
عفيف النصري في ذلك اليوم صيحة
مسم ّيات ،منهن :يوم عمرو ذي كندة ويوم كروبا ،وصاح حُ
يزعمون أن سبعين حبلى منهن ألقت ما في بطنها ،وبعد ذلك خرج كل فريق يسعى إلى االستعانة
بآخرين في تحالفات ،ثم جنحوا للسلم ،وأظهر بعضهم الندم الشديد لقيام هذه الحرب ،وسقوط عدد من
الضحايا البرياء وألقى باللئمة على زعيمي الحلف وبني مالك وهما على التوالي :مسعود بن
حُمع ّتب وجندب بن عوف ،وفي هذا اليوم قال المحِّبر الثقفي:503
وما أنا ممن أَّرث الحربظَ بينهم
قريعا ثقيف أنشبا الحربظَ بينهم
عقاما ً ضروس ًا بين عوف"ٍ ومالك
(ِ
ف مالـ "ٍ
ك
أصابت براء ً من طوائ (ِ
ل النساء بصوتـــــه
فاسقط أحبا ظَ

جــندبا
ولكن ّ مسعـودا ً خباهـا و حُ
ع حين أنــشبا
فلم يك منها ظَمِنْنز  ٌ
ك الطفل أشيبا
شديد ًا لظاها تتر حُ
وعوف"ٍ بما ج ّرا عليها وأجلـبا
ف إذا نادى بنصـر فط ّربـا
عفي  ٌ
حُ

أ ّما القسم الثاني من أيام الطائف فظهرت فيه ثقيف كوحدة سياسة متآلفة ضد غيرها من
القبائل التي طمعت في أرضها ،وحاولت أن تنال من سيادتها ،مثال ذلك الحرب التي خاضتها ثقيف
دفاعا ً عن النفس والحمى ضد بني عامر بن ربيعة؛ الذين جمعوا جموعا ً كثيرة من أنفسهم وأحلفهم،
ثم ساروا إلى الطائف ،فلما علمت ثقيف استنجدوا بني نصر بن معاوية ،وكانوا أحلف ًا لهم ،فلم
ال شديد ًا ،فانهزمت بنو عامر
ينجدوهم ،فخرجت ثقيف وكان عليهم غيلن بن سلمة ،وقاتلهم قتا  ً
وأحلفها ،وظهرت عليهم ثقيف .وقد واكب الشعراء هذه الوقائ ع منذ الشرارة الولى ،وشاركوا فيها
م ع قبائلهم بفاعلية عالية ،وبعد انتهائها قالوا الشعر ليعبروا عن زهوهم بما حققوه من انتصارات.
ومن هثؤالء غيلن بن سلمة القائل:504
أهل الحظائ(ِر من عوف وحُدهمانا

و ّدعِنْ بذ"ٍم إذا ما حان رحلحُتـــــنا

 502ذكر أبو عبيد البكري أن اسم الوادي هو )نخب ،(،وفيه انتصرت الحلف على بني مالك .معجم ما استعجم ،ج .4/1302
 503هو شاعر فارس ،واسمه ربيعة بن سفيان بن عوف بن عقدة  ...ل ّقب بالمح ّبر لحسن شعره )المدي ،المثؤتلف والمختلف ،ص
.(،184
 504أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/203
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صانا
س ٌر تحسحس من أوال(ِد ه  ّ
ج ِنْ
ظَ
ح القوم من كانا
إنا سنغني صري ظَ

القائلين وقد ح ّلت بساحتـهـــــم
ي ع ّنا ال أبالكـــــم
أغنوا الموال ظَ

فالشاعر في هذه المقطوعة يذكر تخ ّلف بني نصر عنهم وتقصيرهم ،ويثؤ ّكد على اللحمة
القبلية التي تدعو إلى نصرة الخ ،ظالم ًا كان أم مظلوما ً في قوله) :إ ّنا سنغني صريح القوم من كانا.(،
إذ كان المجتم ع العربي يتك ّون من البناء الحرار الصرحاء ،ثم الموالي وكانوا في طبقة متوسطة
بين الحرار والعبيد ،أ ّما العبيد فهم الرقيق الذين كانوا يجلبون من البلد المجاورة ،وهم يختلفون
عنهم في العرق واللون .وكانت لديهم فوارق طبقية ملموسة بين هذه الفئات.
جلت أشعار غيلن بن سلمة السيد الفارس يوما ً آخر لثقيف على خثعم وجموع من اليمن
وس  ّ
ال شديد ًا ،وقتل منهم
قاموا بغزو الطائف ،فخرج إليهم الثقفيون وكان عليهم غيلن أيضا فقاتلهم قتا  ً
مقتلة عظيمة ،وأسر عددا آخر ثم من ّ عليهم ،وقال في ذلك:505
أال يا أختظَ خثعظَم خ ّبرينا

بأي بلء قوم"ٍ تفخرينا؟

خاطب الشاعر في افتتاحية هذه القصيدة الحماسية المرأة الخثعمية )المرأة العدوة (،في إطار
من السخرية والته ّكم ،وجرت العادة أن تذكر المرأة في مقدمة قصائد الفخر ،ضمن الفخر الوجداني،
حيث يأتي بها الشاعر لتشهد بطوالته السطورية ،وتشعر بالغبطة والزهو لن فارسها استطاع أن
يحقق ذاته ،وأن يتف ّوق على أقرانه ،فهو جدير بها ،ومن ح ّقه عليها أن تتفاخر به ،وكانت حماية
النساء والدفاع عن الشرف من أهم أهدافهم ،ومثل هذا جاء ضمن ما يمكن أن يطلق عليه اسم مقدمة
الفروسية "،وهو وض ع يذ ّكرنا بآداب فرسان أوروبا في العصور الوسطى ،حيث كان لكل فارس
سيدة يض ع كل مفاخر حياته بين يديها" .506أما هنا فكانت المرأة منكسرة ،وظهرت في صورة النثى
الضعيفة التي ال تملك إال النوح والبكاء على فقد البعولة والبنين.
ن نساءكم في الدار نوح ًا
ترك ظَ

يب ّكون البعولةظَ والبنينــــــــــا

وكانت حياتهم حروب ًا دائمة ،يغيرون أو يغار عليهم ،مما أدى إلى ازدهار الفروسية ،وكان
جل لحياة القبيلة والصوت المع ّبر عنها ،فكان من الطبيعي أن تكثر قصائد الفخر الحماسية،
الشعر س اّ
ن الفخر ليس سوى وسيلة للدفاع عن النفس كالسيف ،وهو في الن ذاته وسيلة من وسائل الدعاية
"ل  ّ
جد فضائل الفروسية ،فالشعر تعبير عن البيئة،فإذا كانت البيئة حربية كان الشعر فخريا،لهذا
التي تم  ّ
505
506

المرج ع السابق ،ج .13/204
يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،ص .268
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نرى أن الملحم تكثر في البيئات البدائية التي تمجد البطولة ،حيث يكسب النسان قوته من الغزو
والحروب" .507ومثال هذا الشعر الذي يرمي إلى إعلء شأن القبيلة ،وهو شعر قبلي ذو طاب ع
اجتماعي ،وتغيب فيه أنا الشاعر الخاصة لتحل محلها أنا القبيلة ،وهذا ما نلمسه بوضوح في مقطوعة
غيلن بن سلمة 508التي قالها في سبيل القبيلة ،وتصوير ق ّوتها وقدرتها في الحروب ،وغيرها من
الفضائل الحربية كالثقة بالنفس ،والقيادة المح ّنكة ،وإعداد عدة القتال من خيل وسلح.
وليث"ٍ نحوكم بالدارعينــا
بأعينهم وحق ّقنا الظنونــــا
ل الطالبينــا
فهل أنبئت حا ظَ

جلبنا الخيلظَ من أكناف وج"ٍ
وقد نظرتِنْ طوالحُعكم إليــنا
جمعحُتم جمظَعكم فطلبتمونــا

وهذا النشيد الجماعي وأمثاله في تضخيم قدرة القوم وعظمتهم ينطوي على نغمات ملحمية،
فالدب الملحمي هو الدب الحدثي وأدب الخر وليس أدب الذات ،وهو ثمرة الظروف القتالية ،فكان
القوم أولي قوة وبأس ،وخاضوا غمرات القتال ،وكان من الطبيعي أنهم إذا خرجوا من المعركة
انبروا للتباهي والمفاخرة بصمودهم وأدائهم ،والتنكيل بأعدائهم ،م ع وصف تفصيلي لمشاهد القتال،
وسير المعركة ،وما فيها من خيل وأسلحة ،وكثر هذا النوع من الفخر عند الشعراء الفرسان ،الذين
يصفون ما يجري على أرض الواق ع ،ويقولون ما يفعلون ،ومن هثؤالء الفارس أبو محجن الثقفي
حيث يقول: 509
جــــلة
لما رأينا خيل ً مح اّ
510
سِنْلهبة
طرنا إليهم بكل ظَ
وكل ّ عةّراصة مثقفـــــــ"ٍة
وكل(ِ فضفاض"ٍة حُمضاعف"ٍة

حفل"ٍ ظَلجـب(ِ
وقومظَ بغي في ج ِنْ
وكل(ِ صافي الديم كالذه (ِ
ب
ن كشعلة اللهـــــ (ِ
ب
فيها سنا  ٌ
من نسج داودظَ غير(ِ مثؤتش (ِ
ب

وتظهر في هذا الشعر الروح القبلية العالية ،وتختفي النزعة الفردية ،وهذا صريح في ضمائر
)ناء الجماعة (،مثل :رأينا ،طرنا ،التقينا … كما تكثر في هذا الشعر اللفاظ كثيرة الصخب
والضجيج ،وخاصة حين يصف الشاعر ك ّرهم إلى القتال ،وكانت هذه اللفاظ تقوم بدور الناشيد
ج ع المحاربين .وكثر عندهم الحديث عن الموت فالفارس الجريء ال يهاب الموت،
الحماسية التي تش  ّ

507
508
509
510

إيليا حاوي ،فن الفخر وتطوره ،ص .6
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/204
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .51
سلهبة :الفرس الطويلة الجسيمة .الع ّراصة :الرمح اللين وكذا السيف.
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بل يسرع الخطو إليه ،ولذلك ع ّيروا خصومهم بالجبن واالنهزام ،مثال ذلك قول الشاعر الفارس
)فارس السرح ،(،وقد ش ّد على الفارس المشهور عمرو بن معدي كرب في الجاهلية فهرب عمرو: 511
حواسحُر يخمشن الوجوهظَ على عمرو(ِ
ب من شب(ِر
رأى الموتظَ والخطي أقر ظَ
ل إلى وكــــــــ(ِر
ح لي "ٍ
عقاب ٌ دعاها جن حُ
(ِ

لعمحُرك لوال الليلحُ قامت مآتـــم
وأفلتنا فوتحُ السنة(ِ بعدمــــــــا
سبوحا ً كأنــــــها
يحث برجليه ظَ

وفي مقام آخر نرى أن الشاعر الفارس يبالغ في وصف قوة خصمه" ،وكأنه يقوم بالسقاط
العكسي ،أي إسقاط إيجابيات النت على النا ،ال إسقاط سلبيات النا على النت ،فالصفات التي
ال ،بل ويتسامى فوق هذه الصفات حين يبين لك أنه
يطلقها على خصومه إنما يقصدها كصفات له أو  ً
حي بذاتيته ،فتظهر الذات المتضخمة التي عاشت
قاهرها " .512فالشاعر يتجه إلى الخر لكنه ال يض  ّ
التجارب القتالية ،وتح ّدت المستحيل ،وخرجت منه منتصرة ،كقول أبي محجن الثقفي : 513
ر الموتحُ دور الرحى على الحُقطب
ب
عن نفسه والنفوسحُ في حُكــــــــــظَر (ِ
وإن حملنا جثوا على الحُرظَكــــــــــب(ِ

فلما التقينا مــــات الكـــــلمحُ ودا
ص صــــاحبظَــــــــــه
فكلنا يستلي حُ
إن حملوا لم ظَن(ِرم مواضــــظَعنــــا

ل الفخر القبلي كثير ًا عند شعراء الطائف ،ومرج ع ذلك إلى استمرارية
وبعد ظهور السلم ظ  ّ
الدور العلمي المنوط بالشاعر ،فهو لسان حال القبيلة .والمتغ ّني بأمجادها ،والناشر لفضائلها بين
الناس" ،فالقبيلة لم تغب عن وجدان الشاعر ؛ في حربها وسلمها ،وفي قوتها وضعفها ،في رحلتها
واستقرارها .فكان دائم ًا لسانها ونبضها وكثيرا ً ما كان عقلها" . 514وك ّرر شعراء الطائف معاني القوة
والصلبة والمنعة ،والتف ّوق على غيرهم ،في صور موحية بالوعيد والتهديد ،والمجاهرة بالتحدي ،إذ
ل الفعال والكلمات ذات الزخم الحماسي ،بحيث يثؤخذ
يقترب الشاعر من أساليب الخطباء ،مستعم  ً
السام ع برنين اللفاظ وضجيجها قبل أن يفهم المعنى ،من ذلك قول كنانة بن عبد يا ليل بن عمرو
الثقفي  ، 515بعد أن قام المسلمون بحصار الطائف سنة 8هـ ،فقام أهلها بإغلق أبواب مدينتهم،
وصنعوا الصنائ ع للقتال ،واستمر الحصار حوالي ثلثين يوم ًا دون جدوى.

511
512
513
514
515

المرزباني ،معجم الشعراء ،ص  .254فارس السرح :اسمه عثمان بن بشر الثقفي وهو شاعر جاهلي.
يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .22
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .51
مصطفى هدارة ،الشعر العربي ،ص .52
ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  .4/81ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج .4/346
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فإنا بدار ظَمِنْعل"ٍم ال نريحُمهــــــــــــا
وكانت لنا أطواؤها وكروحُمـــهـا
فأخبرها ذو رأ(ِيها وحليحُمهــــــــا
صِنْعظَر الخدود نقيحُمها
إذا ما أتتِنْ حُ

من كان يبغينا يريد قتاظَظَلنـــــــــــا
وجدنا بها الباءظَ من قبل ما ترى
وقد جربِنْتنا قبل عمحُرو بنحُ عامـر
وقد علمتِنْ –إن قالت الحق -أننا

ال ،وربما تط ّور تحت
وأسلم أهل الطائف ،وظل ّ شعر الحماسة قائم ًا ،بل لعله زاد ألقا ً واشتعا  ً
تأثير الحياة الجديدة وما رافقها من حركة الفتوحات الواسعة ،واتجهت جموع ثقيف نحو العراق،
وأبرزت الفتوح عددا ً من البطال ،والبطل في نظر الناس هو إنسان غير عادي يستطي ع أن يأتي
ل أبا محجن الثقفي كان أكثر شاعر شارك في الفتوحات ،وكانت
بالخوارق في قتال العداء ،ولع  ّ
مشاركته في معركة القادسية ،التي أفرزته بطل ً يذهل الخرين ،وتروي الخبار أن سعد بن أبي
وقاص قد حبسه في القصر معه لشربه الخمر بكتاب الخليفة عمر بن الخطاب ،وكان سعد في القصر
لعلة ألمت به ،وأثناء ذلك كان يراقب المعركة ،ورأى الناس قد فشلوا ،فهذه خيل المسلمين تطعن
وفرسانها صرعى ،وهو محبوس ال يستطي ع أن يدف ع عنهم الردى ،فأخذ يصيح معاّبرا عن ألمه،
سر على فقده الكثير من أهله وأحبابه
ويشكو من قيوده وحيلولتها دون انطلقه إلى ساحة الوغى ،ويتح  ّ
حتى أصبح وحيد ًا ،فقال: 516
وأصبحظَ مشدود ًا علي ّ وثاقيـــــــا
مصاريحُ ع من دوني تص ّم المناديا
ت منهم واحدا ً ال أخاليـــا
فأصبح حُ
وخُّلفت سعدا ً وحده والمانــــــيا

ل بالقنا
حظَزن ًا أن حُتطعنظَ الخي حُ
كفى ظَ
إذا قمتحُ ع ّناني الحديحُد وأغلــق ِنْ
ت
وقد كنتحُ ذا مال(ِ كثير وإخـــــوة
فأن حُمت ّ كانت حاجة ً قد قضيحُتها
وختم هذه الغنائية بقوله:

أرى الحربظَ ال تزداحُد إال تماديا

هل ّم سلحي ال أبالك إننـــــي

فا ّتجه إلى امرأة سعد بن أبي وقاص ،وطلب منها أن تحل ّ قيوده ،وتعطيه فرس سعد،
وعاهدها إن سلم أن يعود لتض ع القيد في رجليه مرة ثانية ،فأعطته الفرس وخ ّلت سبيله ،فذهب إلى
المعركة ،وكان يقصف الناس قصف ًا منكر ًا" ،فعجب الناس منه وهم ال يعرفونه ،وظنوا به الظنون،
وقال قوم :إن كان الخضر يشهد الحروب فهو صاحب البلقاء .وقال آخرون :لوال أن الملئكة ال

516
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تباشر القتال ظاهر ًا لقلنا هذا ملك بيننا  … 517ولما انتصف الليل تحاجز أهل العسكرين ،وعاد إلى
القصر ووض ع رجليه في القيد ،وأنشأ يقول : 518
بأنا نحن أكرحُمهم سيوفـــــــا
وأصبحُرها إذا كرهوا الوقوفا

لقد علمت ثقيف ٌ غيظَر فخــــر"ٍ
ت
وأكثحُرها دروع ًا ضافيـــــا "ٍ

وظهر أبو محجن الثقفي في هذه الحرب بصورة البطل النموذجي الذي يثؤدي السلوك
المتط ّرف الذي تتطل ع إليه الجماعة ،فهو بعد أن يفتخر بدور قبيلة ثقيف في المعركة ،يتوجه إلى
الفخر الشخصي ،وتطغى عنده النرجسية وتنقله من الفخر بقومه إلى إعلء ذاته وبطولته؛ حتى تبدو
وكأنها بطولة إلهية أو غيبية.
شعر بمخرجي الزحوفا
ولم حُأ ِنْ
عهم حتوفــــا
جر ِنْ
وإن أطلق أ  ّ

وليلة(ِ قادس"ٍ لم يشعروا بــي
فإن أحبسِنْ فقد عرفوا بلئي

فأبو محجن الثقفي يمثل الفارس الجاهلي القديم الذي يرقى إلى صورة البطل السطوري،
"م ع أن العرب لم يعرفوا البطولة السطورية التي ظهرت في الملحم اليونانية ،حيث يبدو البطل
فوق البشر لطبيعته اللهية ،وإنما عرفوا البطولة الواقعية ،وهي بطولة يرتف ع فيها صاحبها عن
الشخاص العاديين من حوله بقوته وبسالته ،وإقدامه وجرأته ،وتغ ّلبه على أقرانه وهو منهم من ذات
أنفسهم ال من سللة اللهة … وع ّدته في القتال الدرع والسيف والرمح والسهام والخيل … وهي
ليست خيل ً من السماء بل من الواق ع ، 519يقول أبو محجن في يوم الجسر ،وكان هذا اليوم قبل
القادسية : 520
521

ثيابي وجادت بالدماء الباجـــلحُ
لدى الفيل يدمى نححُرها والشواك حُ
ل

ت ح ّتى خ ّرقوا برماحهم
وما حُرم حُ
ت مهرتي حُمِنْزوئــــر ًة
وح ّتى رأي حُ

 517انظر تفاصيل الخبر:
 .1البلذري ،فتوح البلدان ،ص  258وما بعدها.
 .2المسعودي ،مروج الذهب ،ج .208-2/206
 .3أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .19/124
 .4ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج  2/327وما بعدها.
 518ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .43
 519شوقي ضيف ،البطولة في الشعر العربي ،ص .13
س الناطف ،(،وهو موض ع قريب من الكوفة ،هزم فيه
 520ديوان أبي محجن الثقفي ،ص  . 32يوم الجسر :ويعرف أيض ًا ب)ظَق  ّ
المسلمون أمام الفرس وقتل فيه عدد كبير من ثقيف قوم الشاعر.
 521الباجل :البجل عرق في باطن الذراع .الشواكل :الخواصر .الماثل :الصالحون وخيار القوم.
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ص ّرع حولي الصالحون الماث حُ
ل
و حُ

ت حتى كنت آخظَر رائ "ٍ
ح
وما رح حُ

وفي الفتوح السلمية ،شاع الرجز على لسان المحاربين ،وقاله أؤلئك الذين ال خبرة لهم
بنظم الشعر ،بل أنطقتهم به حرارة االنفعال ،وجللة الموقف ،وبدا هذا النوع من الشعر أقرب إلى
النظم ،وكأن القائل يهذي بالفكار ،ومثاله قول قائد المسلمين يوم الجسر أبوعبيد بن مسعود بن عمرو
الثقفي ،وهو يتقدم المحاربين ،ويواجه الفيل الذي أرعب الناس ،فضرب مشفره :522
يا لك من ذي أرب ع ما أكبرك
شفــــــظَرك
لعلظَون ّ بالحسام (ِم ِنْ
فإن حُقتلتحُ بعدها فلــــي ظَدرك
وهناك مقطوعة أخرى من الرجز منسوبة إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي يجم ع فيها بين
الغزل والفروسية ،ويظهر بصورة البطل المغوار:523
قد علمت بيضاءحُ حسناء الطللِنْ
واضحةحُالخ ّدين عجزاحُء الكف ِنْ
ل
أني غداة الروع مقدا ٌم بطــــ ِنْ
ل
والناظر في المقطوعات السابقة المرافقة للفتوحات السلمية يجد أنها جاهلية الطاب ع ،فما
زال الشاعر يفخر بحسن بلئه وبلء عشيرته بروح حماسية عالية ،ويصف المعركة ،ويذكر الوقائ ع،
ويع ّبر عن فرحه الغامر بالنصر ،وعلى الرغم من مشاركته في الجهاد لنشر الدين ودف ع العداء إال
إنه لم يلجأ إلى إبراز الجانب الديني والمعاني السلمية ،ومن يقرأ هذه المقطوعات يعتقد أنها جزء
من أيام العرب في الجاهلية ،لوال ما فيها من رموز العلم والماكن ،ولعل السبب في ذلك يعود إلى
أن القوم حديثو عهد بالسلم ،فلم يتعمق نفوسهم ،كما أنهم ألفوا النظم على الطرق التقليدية التي ش ّبوا
صة إذ كانت الطائف
عليها ،وينطبق هذا الكلم على الشعراء عامة ،وعلى شعراء الطائف بصورة خا  ّ
آخر معقل للشرك في الجزيرة العربية.
وقد شارك شعراء الطائف في الحداث العامة التي شهدتها الجزيرة العربية قبل السلم،
وظهر عندهم نوع من الفخر القومي -إن جاز التعبير -الذي يتم ّيز بالحساس القوي بالجنس العربي
 522ديوان أبي محجن الثقفي ،ص  .28وقد قتل أبو عبيد في هذا اليوم.
 523والده من جلة الصحابة ،وهو قائد المسلمين يوم الجسر ،ولد المختار عام الهجرة ،وقتله مصعب بن الزبير سنة  67هـ ،وكان
عى أنه رسول محمد بن الحنفية في طلب دم الحسين بن علي) .ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة
معروف ًا بتش ّيعه ،واد  ّ
الصحاب ،ج .(،4/1465
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ضد الجناس الخرى ،التي احتلت أجزاء من بلد العرب ،ومن أشهر ذلك قيام الحباش بقيادة أرياط
باحتلل اليمن ،وما رافق هذا االحتلل من ذل وهوان عانى منه أهل اليمن ،فقد نكحت الحبشة
نساءهم ،وقتلوا رجالهم ،وفي ذلك قال ابن الذئبة الثقفي )ربيعة بن عبد يا ليل: 524 (،
من الموت يلحقه وال(ِكبــــــظَــــرِنْ
525
أبيدوا صباح ًا بذات ال(ِعبـــــــــِنْر
ل الســــماء قبيل المطــــــِنْر
كمث (ِ
526
وينفــــون ظَمن قاتلوا بالذفـــــــِنْر

لعمحُرك ما للفتى من مفــر ّ
حِنْمـــــــــير
ل من (ِ
أبعظَد قبائ ظَ
حـــــــــةّرابة
بألف ألوف و حُ
ت
حهم المقربــــا (ِ
يقيم صيا حُ

ول ّما اشتد البلء عليهم ،خرج سيف بن ذي يزن الحميري )حوالي 597م (،يطلب العون
والمساعدة .حتى قدم على قيصر الروم فلم يجد عنده ما يريد لمشاركته الحبشة في دينهم  ،فاتجه إلى
كسرى طالب ًا العون فبعث معه ثماني مئة رجل عليهم القائد وهرز ،فاستطاع أن يهزم الحباش
جد الشعراء السيف وأفعاله ،من ذلك ما قاله أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي
ويح ّرر البلد وقد م  ّ
: 527
ظَرَّيم  528في البحر للعداء أحــــــواال
فلم يجد عنده بعض الذي ســــــــــاال
529
من السنين يهين النفس والمـــــــاال
إنك عمري لقد أسرعتظَ قلقــــــــــاال
ما إن أرى لهم في الناس أمثــــــــاال
أسد ًا حُترُّبب في الغيضات أشبـــــــاال

ل ابن ذي يزن"ٍ
ب الوتظَر أمثـــــــــــا حُ
ليطل (ِ
ظَي ّمم قيصظَر لما حــــــــــــــــــــان رحلحُته
ثم انثنى نحو كسرى بعد عاشـــــــــــرة
حتـــــــى أتى ببني الحرار يحملحُـــــهم
ل دُّرهم من عصبـــــــــــــــــة"ٍ خرجوا
بيض ًا مرازب ًة ًغلب ًا أســــــــــــــــــاور ًة

وجدير بالذكر أن أرياط ظل يحكم اليمن حتى قتله أبرهة الشرم ،وقام الخير ببناء كنيسة
س (،لم ير مثلها في زمانها ،وكانت غايته أن يصرف الحاج من العرب إليها ،وحدث بعد
اسمها )الحُقلِنْي ظَ
ذلك أن سار إلى الكعبة لهدمها ،ومعه فيل اسمه محمود ،وبه سمي العام عام الفيل ، 530وقال عبد
المطلب بن هاشم سيد قريش حين سم ع خبر الحبشة "للبيت رب ّ يحميه" ،فأرسل ال إليهم طير ًا من
 524ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .1/31
 525ذات العبر :اسم من أسماء الداهية ،الحزن.
 526المقربات :الخيل العتاق التي ال تسرح في الرعي ولكن تحبس قرب البيوت ،معدة للعدو .الذفر الرائحة الشديدة ،وهذا إفراط
في وصفهم بالكثرة بنتن رائحتهم.
 527ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  .49-1/48وقال ابن هشام وتروى البيات البنه أمية.
 528ر ّيم :أقام.
 529بنو الحرار :الفرس .القلقال :التحرك بسرعة.
 530انظر التفاصيل :ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .46-1/33
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البحر أمثال الخطاطيف م ع كل طائر منها ثلثة أحجار ،ال تصيب منهم أحد ًا إال هلك ،فخرجوا
هاربين يتساقطون بكل طريق ،وأصيب أبرهة في جسده ،فلما ر ّد ال الحباش عن مكة أعظمت
العرب قريش ًا ،وقالوا في ذلك أشعار ًا يذكرون فيها ما صن ع ال بالحبشة ،ومن هذه الشعار ما قاله
أمية بن أبي الصلت الثقفي : 531
ال يماري فيهن إال الـكفـــــــورحُ
إن آيات(ِ ر ّبنا بينـــــــــــــــــا  ٌ
ت
ن حسابهحُ مقــــــــــــــدوحُر
مستبي  ٌ
خلق الليل والنهار فكــــــــــــ  ّ
ل
ظل يحبو كأنه معقــــــــــــــوحُر
حبس الفيلظَ بالمغ ّمس 532حتــــــى
ملويثحُ  533في الحروب صقوحُر
حوله من ملوك كند ًة أبطــــــا  ٌ
ل
حُك ّلهم عظمحُ ساقه مكســــــــــوحُر
خ ّلفوه ثم ابذع ّروا 534جميعـــــــ ًا
ولم يقف العرب عند الفخر بالبطولة الحربية ،بل توسعوا في معناها حتى شملت الفخر
بالبطولة الخلقية والبطولة النفسية ،وقاموا بالتفاخر بالمناقب المستمدة من واق ع البيئة ،والتي يعود
بعضها للقبيلة والبعض الخر للفرد ،وكان على رأس الفضائل التي يحرص عليها العربي النسب
ن أهل الطائف كانوا أهل مجد
الرفي ع ،والتباهي بالباء والجداد ،وكثر عندهم هذا اللون من الفخر ،ل  ّ
جل الشاعر ذلك بصورة سافرة مباشرة كقول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 535
وحسب ونسب ،وس  ّ
وعن نسبي أخ ّبرك اليقيـنا
لمنصو(ِر بن يقدمظَ القدمينا
سظَموا في القدمينا
وأجدادا ً ظَ

فإما تسألي عنــــــي حُلظَبينـــــى
ســـــــ ةّ
ي
فإ ّنا للنبيت أبــــــي ظَق (ِ
فإنا للنبيت أبــــــا ً وأمـــــــــ ًا
...
ورثنا المجدظَ عن كبرى نزار
وك ّنا حيثما علمت معــــــــٌّد

فأورِنْثنا مآثظَرنا بنينــــــــــا
أقمنا حيث ساروا هاربيـنا

وبرز من ثقيف رجال عديدون على مستوى القبائل العربية في الجاهلية والسلم ،ومن
هثؤالء غيلن بن سلمة الثقفي ،وجاء عن غيلن أ ّنه خرج م ع أبي سفيان بن حرب في جماعة من
قريش وثقيف يريدون بلد كسرى بتجارة ،وحين اقتربوا من بلده خافوا منه ،فاقترح أبو سفيان أن
يذهب أحدهم بالتجارة الستطلع المر ،فإذا قتل فهم براء من دمه ،وإن غنم فله نصف الربح ،فقال
531
532
533
534
535

السيرة النبوية ،ج  .1/45وقال ابن اسحق البيات لوالده أبي الصلت بن أبي ربيعة.
المغمس :مكان قريب من الطائف.
ملويث :أشداء.
ابذعروا :تفرقوا.
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .298-297
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غيلن :أنا أمضي بها .فخرج في العير ،وحين دخل على كسرى تحدث معه بعقل وحكمة أدهشاه،
فاشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها ،وعامله بالحسنى .وكان هذا الموقف مجال فخر لشعراء ثقيف،
فهذا أبو محجن الثقفي  536يعتز بعمه غيلن الذي حُأذن له بالدخول على كسرى ،بينما لم يثؤذن لغيره
من الوفود.
ل ووقوفحُ
لدى الباب منها حُمِنْرس  ٌ
فأ ّداه  537فرد ًا والوفوحُد عكـــــو حُ
ف

وع ّمي الذي أهدى لكسرى جياظَده
ن ور ّبـــــــه
عشية القى الترجما ظَ

واستمر أسلوب التفاخر بالباء والجداد حتى بعد السلم ،مما يدلل على استمرارية الروح
القبلية ،وقد يتس ع مفهوم القبيلة فيشمل جمي ع فروعها ،وقد يضيق فيستقل فرع من الفروع بنفسه وال
يعبأ بالخر ،فهذا يزيد بن الحكم الثقفي يفخر على ابن قبيلته  538الحجاج بن يوسف بأن أهله الدنين
أكرم من أهل الحجاج.
وورثتظَ ج ّدك أعنزا ً بالطائ (ِ
ف

وورثتحُ جدي مجظَده وفعالـظَـه

وكان العربي أيض ًا يفخر بالحسب ،وهو ما يع ّده لنفسه من مناقبه ومناقب آبائه ،فهذه المناقب
هي الثوابت التي يحرص عليها ،كما كان يحرص على انتقالها من السلف إلى الخلف ،أما المال فله
فيه نظرة مغايرة .فهو يق ع في دائرة المتحول ،والغادي والرائح .حاله في ذلك حال الغصن الذي يجف
وتتساقط أوراقه في الخريف ثم يكتسي من جديد أوراق ًا يانعة ،وهذه النظرة إلى المال دفعت العربي
إلى البذل والعطاء والتغ ّني بفضيلة الكرم" ،فالكرم يم ّثل قيمة اجتماعية مهمة ،وهو يم ّثل تعالي النا
بوصفها قادرة على إخصاب حياة الذات وحياة الجماعة  ...حتى إن النا البطولية أوجدت تعويذة تلوذ
بالتع ّلل بها كلما أقدمت على التمادي في النفاق ،وهي أن الفناء الحقيقي يصيب المال ،بينما خلود
الذكر يبقى" .539قال أبو محجن الثقفي : 540
ال تسألي الناسظَ عن مالي وكــثرته
س أ ّنا من سراتــــــــهم
قد يعلم النا حُ

وسائلي القومظَ عن ديني وعن خلقي(ِ
إذا سما بصرحُ الرعديد(ِة الفــــــــر (ِ
ق

 536ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .44
 537ر ّبه :كسرى .أ ّداه :أدخله وحده إلى الملك.
 538انظر ترجمته :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .12/286وجده هو عثمان بن أبن العاص أحد من أسلم من ثقيف يوم فتح
الطائف ،وروى الحديث عن النبي )ص.(،
 539إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي القديم ،ص .48-47
 540وردت هذه القصيدة في :ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .22-15
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قد يقتر المرءحُ يوما ً وهو ذو حسب"ٍ
قد يكثر المـــــــــــالحُ يوما ً بعد ق ّلته
وقد أجود وما مالـــــــــي بذي فن"ٍ ع

سواحُم العاجز  541الحمـــق(ِ
وقد يثوب ظَ
ويكتسي العودحُ بعد الجدب بالـور (ِ
ق
542
جح(ِر البــــــرق (ِ
وقد أ ّكر وراء الم ِنْ

يبدأ الشاعر هذه المقطوعة بحوار بينه وبين امرأته ،لعلها زوجته ،وهي تلومه على إسرافه
في الكرم ،وكأن النساء مفتونات بالمال ،وكان من عادة العرب أن يخاطبوا نساءهم في ابتداءات
قصائدهم إذا حضروا ،وتم ّثل المرأة هنا دور العاذلة التي تخشى عليه من الفلس .أما هو فل
يكترث؛ لنه يملك الكثير الذي يتفوق على المال وهو الخلق الحميدة ،والمثل العليا التي يحق له أن
يتباهى بها مثل :العفة وعزة النفس ،والباء والكبرياء ،وكتمان السر ،والحزم في الرأي ،والحلم
وضبط النفس ،والصبر عند الشدائد ،فالبطل ال يفزع وال يجزع وال يشكو بل يتحمل في صمت .يقول
أبو محجن الثقفي:
ت شديظَد الحقد والحنــق(ِ
وإن ظلم حُ
سر فيه ضربحُة العـــــنـ (ِ
ق
وأكتم ال َّ
543
وأترك القولظَ يدنيني من الرهــ (ِ
ق

عف ّ الياسة عما لستحُ نائلـــظَـــه
ق المكروبظَ غمُّته
وأكشف المأ(ِز ظَ
وأهجر الفعلظَ ذا حوب"ٍ ومنقص"ٍة

ن أدب
وأخير ًا فإننا نكرر أن كل شيء في حياة العرب كان يدعو إلى الفخر ،ويمكن القول "إ  ّ
الفخر برمته شكل من أشكال التواصل م ع الواق ع واالستجابة له ،استجابة تقتضيها جملة الظروف
المعاشية ،فهو على الحقيقة آلية من آليات الدفاع النفسي ،فالحياة في المجتم ع البدائي تفرض ضرب ًا
من التطل ع إلى القوة بالمثل العلى االجتماعي ،ومن المعلوم أن هذا المثل العلى لدى الجاهليين هو
الفارس الذي تحتمه طبيعة الحياة في واق ع ال تنظمه إال شريعة الغاب ".544
سد المثل العلى ،واستمر كذلك في السلم ،م ع
نعم ،لقد كان الفارس في العصر الجاهلي يج  ّ
اختلف في بواعث الفروسية وأهدافها ،والغايات المرجوة منها ،لذلك استمرت الفضائل التي أق ّرها
السلم تش ّكل عناصر الفخر التقليدي )الكلسيكي ،(،في الشعر السلمي م ع االلتفات إلى أنه ليست
كل الشياء المذكورة في الفخر صحيحة أو حقيقية بالضرورة ،فالشاعر في الفن ال يرمي إلى محاكاة
الواق ع بل يسعى إلى تجاوزه والتعالي عليه ،والمبالغة فيه ،وكما قيل عن الشعراء" :االقتصاد محمود
إال منهم ،والكذب مذمو ٌم إال فيهم ".545
541
542
543
544
545

يثوب :يكثر .السوام :المال الراعي .العاجز :الضعيف.
الفن ع :الطيب الرائحة .المجحر :المض ّيق عليه في الحرب .البرق :الحائر.
الحوب :الثم .الرهق :الخبث .
يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .20
ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .12/287
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الرثـــــاء:
هو بكاء الميت والتفج ع عليه ،والتعبير عن المشاعر التي تعتري المتلقي إزاء حدث الموت،
ويرى يوسف اليوسف "أن شعر الرثاء انبثق في أقدم العصور من الصلوات التي كانت تثؤديها
الجماعة لتستقر روح الميت ويرتاح".546
ن الشعر كان يثؤدي وظيفة دينية ،فقد اتخذوه وسيلة تقربهم إلى ال ،وكانوا يلبون بالشعر أثناء
وكأ  ّ
طوافهم .وجاء في الخبار أن الرسول صلى ال عليه وسلم حين أمر بهدم الطاغية اللت ،صنم ثقيف
سر ًا يبكين عليها ويقلن:547
ح اّ
بمدينة الطائف ،خرجت نساء ثقيف حُ
أسلمها الرضاعِنْ
"ٍلت(ِبكظَينِنْ دفــــا ِنْ
ع
548
لـــــم يحــــــسنوا المصــــــــــــا ِنْ
ع
هذه المقاط ع من الرجز أقرب إلى النواح منها إلى الرثاء ،لن مادتها الساسية هي البكاء
وذرف الدموع ،وخروج النسوة يعني أن المرأة كانت تقوم بدور المح ّرض ،وتنشد الناشيد الحماسية
لثارة الهمم والخذ بالثأر ،خاصة إذا كانت المرثية في شخص لقي مصرعه في ساحات القتال.
وتنطوي هذه المقاط ع على مفارقتين الولى :االستسلم الذي تجلى في النغمة الحزينة الهادئة التي
ظهرت في القافية المقيدة الساكنة .والثانية تتضمن دعوة مبطنة للنتقام ،وهذا صريح في )لم يحسنوا
المصاع ،(،أي لو قاموا بالدفاع عنها لما سقطت وانهارت.
أما التأبين فهو بكاء القتيل وتعظيمه ،والشادة بمناقبه كالبطولة والشجاعة والجود...وغيرها
من الفضائل التي ترد عادة في شعر المدح ،وربط بعض الدارسين في هذا الجانب بين غرضي
الرثاء والمدح .يقول قدامة بن جعفر":ليس بين المرثية والمدحة فصل إال أن يذكر في اللفظ ما يدل
على أنها لهالك مثل :كان ،وتولى ،وقضى نحبه ،وما أشبه ذلك ،وهذا ليس يزيد في المعنى وال ينقص
منه ،لن تأبين الميت ،إنما هو بمثل ما كان يمدح به في حياته".549
وأكثر ما يكون التأبين في الرثاء الرسمي مثل رثاء الملوك والخلفاء والحكام وغيرهم ممن
تربطهم بالشاعر عاطفة حميمة ،وفي هذه الحالة فإن التأبين يكون أقرب إلى المدح منه إلى الرثاء،
جل اهتمامه للحياء من ذوي الفقيد ،ولذلك
فكان الشاعر يركز على الحياة ال على الموت ،ويوجه حُ
كان الجم ع بين التهنئة والتعزية من أوعر الصعوبات التي اعترضت هثؤالء الشعراء".550
546
547
548
549
550

يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .254
ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .4/125
المصاع :المجالدة والمضاربة بالسيوف.
قدامة بن جعفر) ،(،327-نقد الشعر  ،تحقيق عبدالمنعم الخفاجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص .118
مخيمر يحيى ،رثاء البناء في الشعر لجاهلي ،مكتبة المنار ،الزرقاء،د.ت ،ص .59
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ومثاله قول أبي محجن الثقفي:551
إن يكن ولى المير فقد
ظ فــهــ ٌم
فيكـم مـستـيقــ حُ
ل إلـيـــك فظَمــا
أحـمـد ا ظَ

طاب منه النجلحُ والثرحُ
قـــلـقــلن ٌ حـيــة ٌ ذكـحُر
وصــلــــــ ٌة إال ستنبتحُر

فالشاعر يمزج بين التعزية بالفقيد ،والتهنئة لنجله وولي عهده ،فهو خير خلف لخير سلف،
ونلحظ أن العاطفة هنا فاترة ،وعادة تتفاوت العاطفة في التأبينات بين الفتور والحرارة تبعا لطبيعة
ن المرثي ،والظروف التي توفي فيها .وفي معظم الحوال يخفت صوت البكاء والنواح
العلقة ،وس  ّ
ليتصدر المرثية الحديث عن المناقب المستمدة من المثل العليا المستوحاة من القيم المجتمعية والقيم
الدينية ،وخير من يمثل االتجاه االجتماعي في الرثاء قصيدة لمية بن أبي الصلت قالها في رثاء عبد
ال بن جدعان ،وكان في وقت سابق قد مدحه بأكثر من قصيدة ،يقول أمية:552
جِنْدعانظَ بن(ِ عمـ
علم ابنحُ حُ
ومساف ٌر سفر ًا بعيـــــــــ

ـر"ٍو أنه يوما ً مدابـــرِنْ
د ًا ال يثؤوب به مسافِنْر

يبدأ المشهد الول في هذه القصيدة بموقف وجودي يتعلق بمصير النسان ،وكأنما خلق
النسان ليموت ،وهذه حكمة عامة يعرفها جمي ع الناس ،وهذه االفتتاحية ذات صلة بالموضوع،
جلد ،وتق ّبل الموت برضا وهدوء ،وحاول الشاعر أن يخفف من وطأة
وتحمل في كلماتها الصبر والت  ّ
الرحيل ،حين رأى فيه سفر ًا بعيد ًا بعيد ًا ،لكنه سفر بل عودة.
أما المشهد الثاني ففيه عنصر آخر من عناصر الرثاء وهو التأبين ،أو مدح المرثي ،وإضفاء
المكرمات عليه،فهو مثال النموذج العلى للسيد الكريم حتى دان له الجمي ع ،ولو فصلنا هذا المشهد
عن سابقه لقلنا إنه في المدح الخالص.
للضيف مترعة ٌ زواخــرِنْ
ما يفاخحُره مفاخــــــــــــِنْر
ر من بني كعب وعامــِنْر
بــــكم ينافــــر من ينافـِنْر

فقدوحُره بفنــــــــــــــــــائه
وعل عل ّو الشمس(ِ حتــى
دانت له أبنــــاء فهـــــــــ
أنت الجـواحُد ابنحُ الجـــواد

 551ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .337
 552أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .8/331
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وكان هناك فرق بين رثاء الموتى ،ورثاء القتلى الذين سقطوا في ساحات القتال ،سواء في
أيام العرب التي كانت في الجاهلية أم في الوقائ ع التي حدثت بين المسلمين والمشركين في فجر
السلم ،وكانت غزوة بدر هي الغزوة الولى بين المسلمين والمشركين من قريش ،وانتهت المواجهة
بهزيمة المشركين وقتل عدد ال بأس به من رجاالت قريش ،منهم زمعة بن السود من بني أسد بن
عبد الع ّزى وأخواه الحارث بن زمعة وعقيل ،فقال أمية بن أبي الصلت يرثيهم :553
ت أبا الــــــ
عين(ِ ب ّكي بالمسبل (ِ
ن أسوظَد أسظَد الـــــــــــ
وعقيلظَ ب ظَ
خظَوت الـــــ
فعلى مثل هلكهم ظَ
وهم السرحُة الوسيطةحُ من كعــ
حُأنبتوا من معاش(ِر شعر الــــــــ
أمسى بنوعمهم إذا حضر الـــ
وهم المطعمون إذا قحط القطـ

ــحارث ال تذخري على زمعهِنْ
554
ـــبأس ليوم الهياج والدظَفعــــِنْه
ـــجوزاحُء ال خاظَنهحُ وال خدعــــِنْه
ــــب"ٍ ومنهم كذروة  555القمعــــِنْه
ــرأس وهم ألحقوهم المنـــعــِنْه
ــبأسحُ أكباحُدهم عليهم وجعــــــه
556
ــحُر وحالت فل ترى قزعــــــهِنْ

تعكس هذه المرثية موقف شعراء الطائف من الصراع بين المسلمين والمشركين ،وبداية
نلحظ أن الطائف ،في هذه المرحلة ،لم تصطدم مباشرة م ع السلم ،وكانت الخصومة في ظاهرها
تأخذ شكل خلفات عائلية بين بطون مكة .بين بني هاشم من ناحية وبني أمية من ناحية أخرى ،وربما
كان يسعد ثقيف نازلة الطائف أن تضعف منافستها القديمة قريش ،لعلها تحقق السيادة مكانها على
القبائل العربية ،ولذلك رأت ثقيف أن ترقب الموقف من كثب ،وأخذت دور المحايد في هذه الخلفات
الهلية ،فلم تساند السلم  -بالطب ع – ولم تقف م ع قريش ،وكان من المتوق ع أال نسم ع شعرا ً لهل
الطائف في الحداث السلمية في الفترة الولى ،وم ع ذلك فهناك أشعار قليلة ،تصنف ضمن
المعارضة منسوبة إلى شاعر الطائف الول أمية بن أبي الصلت المتوفى سنة 8هـ أو 9هـ ،ومات
كافر ًا قبل أن تسلم ثقيف بمدة قصيرة ،ويرى القدماء أن أمية زج ّ نفسه في حومة الصراع مثؤيدا
ن النبي )ص (،سحُيهزم،
ومح ّرضا لسببين :الول عندما أخطأته النبوة  ،فوقف م ع المعارضة معتقد ًا أ  ّ
وسيقضى على الدعوة السلمية في المهد .أما السبب الثاني فهو – كما يروى – مرتبط بغزوة بدر
ومن سقط فيها من القتلى ،وتمام الخبر ،كان أمية آمن بالنبي )ص ،(،فقدم الحجاز ليأخذ ماله من
الطائف ويهاجر ،فلما نزل بدر ًا ،قيل له :إلى أين يا أبا عثمان؟ فقال :أريد أن أتب ع محمد ًا .فقيل له :هل

553
554
555
556

ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .2/302
الهياج ،الحركة في الحرب .الدفعة :التراب الذي يثور في الحرب.
الوسيطة :الشريفة .القمعة سنام البعير وهو أعلى شيء فيه.
قزعه :السحب المتفرقة.
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تدري ما في هذا القليب؟ قال :ال .قال :فيه شيبة وربيعة )ابنا خاله ،(،وفلن وفلن .فجدع أنف ناقته،
ق ثوبه وبكى ،وذهب إلى الطائف فمات فيها " .557ولم يختلف أصحاب الخبار أنه مات كافر ًا.
وش  ّ
و تعقيب ًا على هذه الحكاية نقول إن السبب الول هو القوى ،وما عرفناه من سيرة أمية وتد ّينه
عظَلِنْي(ِهِنْم
يدف ع في هذا االتجاه .وجاء في الغاني  558أن ال  -سبحانه وتعالى – أنزل فيه فيما يقال":ظَواِنْتلحُ ظَ
ن"  .559يضاف إلى ذلك أن نسيج
ن اِنْلظَغا(ِوي ظَ
ن (ِم ظَ
ن ظَفظَكا ظَ
طا حُ
شِنْي ظَ
سظَلخظَ (ِمِنْنظَها ظَفظَأِنْتظَبظَعحُه ال َّ
ي آظَتِنْيظَناحُه آظَيا(ِتظَنا ظَفان ظَ
نظَبظَأظَ اَّلذ(ِ ظَ
القصة غير محكم ،فهي تجعل أمية يعرف بمقتل أبناء خاله القرشيين بالمصادفة ،وهذا أمر بعيد عن
الواق ع ،فمثل هذه الخبار تناقلتها الركبان والفواه بسرعة البرق ،وبعيد ًا عن السباب ،فما بين أيدينا
ل ساطع ًا على وقوف أمية بجانب المعارضين للسلم ،وإذا عدنا إلى
من نصوص وشواهد يقوم دلي  ً
مرثيته وجدنا أنها تسير في الطار النموذجي للرثاء ،فهو يبدأها بالبكاء الغزير المستمر ،ويذكر
أسماء القتلى ،وهم ثلثة )زمعة ،وعقيل والحارث أبناء السود بن المطلب .(،،ثم ينتقل إلى الشادة
بهم ،ويذكر صفاتهم وفضائلهم التي تجعل من فقدهم خسارة كبيرة ،ليس لهلهم فقط بل للناس
أجمعين ،وهذا واضح في قوله" :وهم المطعمون إذا قحط القطر  ،(،...وغايته من ذلك أن يذكي نار
الخذ بالثأر في نفوس الجمي ع بصورة إيحائية.
وتظل هذه القصيدة في إطار الرثاء البكائي العادي ،غير أن قصيدته الثانية التي قالها في
رثاء قتلى بدر ،تأتي في المقام الول ضمن الشعر الحماسي التحريضي ،بأسلوب تقريري صريح،
على حرب المسلمين ،وذكر ابن هشام :أن أمية نال في هذه القصيدة من أصحاب الرسول ،حتى إ  ّ
ن
الرسول )ص (،نهى عن روايتها ،لكنها رويت بشيء من التعديل ،ن ّبه عليه ابن هشام بقوله" :تركنا
منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول ال )صلى ال عليه وسلم .560" (،وموقف الرسول عليه
السلم من شعر أمية هذا يدل على توجيه مسار الشعر ونقل دوره من إطار الفضائل القبلية إلى إطار
سخ
الفضائل الدينية ،وح ّول العلقة بين الشاعر والقبيلة إلى علقة بين الشاعر والدولة ،ومن هنا ر  ّ
السلم النظرة الجاهلية للشعر ،وهي النظر إليه كفاعلية أخلقية ترتبط بعقيدة الدولة ومصلحتها ،فل
يق ّيم من حيث فنيته وجماله ،وإنما يق ّيم من حيث فكره وفائدته  .561وهي قصيدة طويلة أ ّكدت انضمام
أمية إلى شعراء قريش المشركين الذين رثوا قتلى بدر ،وح ّرضوا على قتال المسلمين ،وقد بدأها
ل البكاء
ل البكاء على القتلى عنده مح  ّ
مباشرة بالرثاء ،وتخ ّلى فيها عن تقاليد القصيدة العربية ،إذ ح  ّ
على الطلل ،وأكثر في أبياتها الولى من ألفاظ الندب والبكاء ،وهي أشبه بالنواح الذي يعكس
العواطف الجياشة ،والحزن العظيم،مستحضرا أسطورة الحمام في استمرارية البكاء ،وجاء فيها أن
الهديل فرخ كان في عهد نوح ،فصاده جارح ،فما من حمامة إال وهي تبكيه ،562وتدعوه فل يجيبها،

559

عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج .1/253
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/122
سورة العراف.175 :
ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  .2/302أبو الفرح الصفهاني ،الغاني ،ج .123 /4
أدونيس ،على أحمد سعيد ،الثابت والمتحول ،ج .149-1/148
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أحمد أمين ،فجر السلم ،ج .1/81
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558

560
561
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فأصبح بكاء الحمام رمزا لديمومة الحزن ،وتتصاعد نغمة الحزن عنده حين يخاطب النساء ويطلب
منهن البكاء على الكرام بني الكرام؛ في صور تراجيدية تثير السى وتهز المشاعر .قال أمية :563
ت على الكـــــــــــرا
أال بكي ظَ
كبكا الحمام على فــــــــــرو
يبكين ح ّرى مستكيــــــــــــ
أمثالهن الباكيـــــــــــــــــــا
ك على
ظَمنِنْ يبكهم يبـــــــــــــ (ِ

م بني الكرا(ِم أولى الممــادحِنْ
ك في الغصن الجوان ِنْ
ح
ع(ِ الي (ِ
ــنات"ٍ يرحنظَ م ع الروائــــــ ِنْ
ح
ت المعوالت من النوائـــــ ِنْ
ح
(ِ
حزن"ٍ ويصدق كل مــــــاد ِنْ
ح

ثم يسترسل في البكاء مضيف ًا إليه عنصر التأبين واستعراض فضائل القتلى في ألفاظ ضخمة
حماسية ،تعتمد على اليقاع الشديد الثر في النفس.
564

ـــظَقل من مرازب"ٍة جحاجـــحِنْ
565
ق الواشـــــــــــــ ِنْ
ح
من طر (ِ
ولقد أبان لكل المــــــــــــ ِنْ
ح
ــةظَ فهى موحشةحُ الباطــــ ِنْ
ح
ي اللون واضــــ ِنْ
ح
ق نق (ِ
ـــري "ٍ
المرين بكل صالـــــــــــ ِنْ
ح

ماذا ببد"ٍر فالعقنــــــــــــــــ
فمداف(ِ ع البرقين فالحِّنـــــان
أال ترون كمــــــــــــا رأى
أن قد تغ ّير بطنحُ مكــــــــــ
ق 566لبطــ
من كل بطريــــــــ "ٍ
القائلين الفاعلـــــــــــــــين

ظف لثارة
ويستمر في ذكر سجاياهم الطيبة في صور فيها كثير من التكرار ،وهو تكرار مو  ّ
الحزن والسى على فقدهم ،وتحريض الناس وتحميسهم للخذ بثأرهم من المسلمين ،وتبدو هذه
المدحة كأنها توطئة ضرورية لتعبئة الناس معنوي ًا ،وح ّثهم على االنتقام.
المطعمين الشحـــــــــظَم فو
نقل الجفانظَ م ع الجفـــــــا
ف ثم الضيف بعـــــ
للضي (ِ

563
564
565
566

ق الخبز شحم ًا كالنافــــــحِنْ
ن إلى جفان"ٍ كالمناضـــــــ ِنْ
ح
(ِ
ط السلط ِنْ
ح
ـد الضيف والبس (ِ

وردت القصيدة :ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج .2/300
العقنقل :الكثيف المنعقد من الرمل .المرازبة :جم ع مرزبان فارسي – ومعناها الرئيس.جحاجح :السادة.
جميعها أسماء مواض ع.
البطريق :زعيم الروم وهي رتبة دينية.
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وبعد هذا المهاد يصل الشاعر إلى غرضه مباشرة ،مستعين ًا بلغة خطابية حماسية تدعو إلى
شن الغارة بالالف المثؤلفة من المحاربين على المسلمين للقضاء عليهم ،واالنتقام لهثؤالء السادة
الكرام ،وهي دعوة عامة تشمل الجمي ع بل استثناء.
ي
ل در ّ بني علــــــــــــــــــــــ  ّ
(ِ
إن لم يغيروا غـــــــــــــــــار ًة
بالمقربات المبعـــــــــــــــــــــ

أ ّيم منهم وناكـــــــــــــــــــــــحِنْ
شعواءظَ تجححُر كل نابـــــــــــــ ِنْ
ح
567
ت الطامحات م ع الطوام ِنْ
ح
ـــدا (ِ

ن قــــــــــــــــــــرظَنه
ويلق(ِ (ِقر  ٌ
بزهاء ألف"ٍ ثم ألـــــــــــــــــ "ٍ
ف

568

مشيظَ المصافح للمصافـــــــحِنْ
بين ذي بدن"ٍ  569ورامـــــــــــــ ِنْ
ح

ويرى د .يحيى الجبوري "أن ّ هذا الشعر ال يرقى إلى شعر قريش في رثاء قتلها قوة وصدق
عاطفة).ثم يتاب ع (،وهذا أمر طبيعي ،فشعر أمية هنا شعر رجل يناصر قريش ًا ويعينها بلسانه "،570
وخالفه الرأي بهجة الحديثي الذي رأى أن القصيدة تنم عن عاطفة متدفقة ،وأشاد بها طويل ً ،
وبخاصة المقدمة "والمقدمة رائعة يتمثل فيها السى ممزوج ًا بالمديح من الشطر الول ،وأغلب
ألفاظها في النوح والبكاء  ...إنها لمناحة تتعالى فيها أصوات البكاء والعويل ،وألفاظها بمجموعها
توحي بها ،وقد زادها إيحاء هذا البحر الذي اختاره لها ،وهو يساير الضرب باليدي على الصدر،
وهي الحالة التي يشتد فيها الحزن كل المسايرة ،وقلما يصلح هذا البحر في الرثاء إن لم يكن نوح ًا
جعا كهذا السى المتدفق ،وهذا النواح الحزين ".571
وتف اّ
إن التناقض الظاهري بين الرأيين السابقين يقودنا إلى الحديث عن العاطفة في شعر الرثاء.
وهي متباينة من شاعر إلى آخر العتبارات كثيرة أهمها :درجة القرابة وقوة العاطفة التي تربط
الشاعر بهثؤالء الناس ،والعاطفة يحس بها القارئ أو السام ع إن كانت صادقة أو متكلفة تبع ًا لتأثيرها
في تحريك مشاعره ،وخلق حالة من المشاركة الوجدانية بينه وبين النص ،بحيث يشعر المتلقي أنه
يعرف المرثي معرفة طيبة وحزين جد ًا لموته ،وهذا الحساس ال ينب ع من الولولة والصراخ وذرف
الدموع فقط ،،أو الحديث عن الثر الذي تركه موت فلن في الحياة ،فالسماء تبكي عليه والنجوم
حزينة والجبال متهاوية ،وغيرها من العبارات التي تكثر في التعازي الرسمية ،ولكنه قد يتحقق
بالكلمات العفوية البسيطة السهلة التي تنقل المعنى بصدق وتلقائية ،فتخرج من القلب إلى القلب دون
567
568
569
570
571

المقربات :الخيل التي تقرب من البيوت لكرمها .المبعدات :التي تبعد في جريها .الطامحات :المرفوعة الرأس.
القرن :الذي يقاوم في قتال أو شدة.
البدن :الدرع .الرامح الذي يحارب يالرمح.
يحيى الجبوري ،شعر المخضرمين وأثر السلم فيه ،مثؤسسة الرسالة ط  ،2بيروت ،1981 ،ص .187
بهجة الحديثي،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص  .85-84القصيدة على مجزوء الكامل.
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حواجز تعترضها ،وبالنسبة إلى أمية فإنه في هذه القصيدة قد أجاد الرثاء ،إذ تد ّرج في تقديم المعاني،
ث الناس على مواصلة
وخلق حالة من الملءمة والتوافق بين الرثاء والغرض المرجو منه ،وهو ح  ّ
القتال للخذ بثأرهم حتى يطمئن القتلى في قبورهم .وهذا الموقف يغ ّذي الموقف القرشي من قتلى
بدر ،إذ منعت قريش بكاء قتلها كي ال يشمت محمد وأصحابه بهم ،ويروى أن السود ابن
المطلب،وقد قتل ثلثة من ولده" ،كان يحب أن يبكي عليهم ،فينما هو كذلك إذ سم ع نائحة من الليل،
ل النحب؟ هل بكت قريش على قتلها؟ لعلي أبكي على
فقال لغلم له ،وقد ذهب بصره :انظر ،هل أح  ّ
أبي حكيمة يعني زمعة فإن جوفي قد احترق ،فلما رج ع الغلم قال :إنما هي امرأة تبكي على بعير لها
أضلته .فقال السود:572
ويمنعها من النوم السهـــــود(ِ
وب ّكى حارث ًا أسد الســــــو(ِد

ل لها بعيــــرحُ
أتبكي أن يض  ّ
وب ّكي إن بكيت على عـــقي "ٍ
ل

ومن شعراء ثقيف المخضرمين الذين أدركوا السلم وأسلموا ،وشاركوا في الفتوحات
السلمية بأنفسهم وبأشعارهم ،أبو محجن الثقفي الذي أبلى بلء ً حسنا ً في فتوح العراق ،وهناك
مواقف بطولية أجم ع عليها المثؤرخون مرتبطة بفروسية أبي محجن وبطولته غير العادية في أيام
المسلمين م ع الفرس ،ومنها يوم الجسر )يوم ظَقس ّ الناطف ،(،وذهب بعض الباحثين إلى القول" :إن أبا
محجن لم يكن قد شارك بشعره في المعارك التي قامت بين المسلمين والمشركين".573
هذه المقولة صحيحة إذا كان القصد بالمشركين محصور ًا بأهل مكة وظَمن واالهم من القبائل
العربية ،أما إذا كان القصد أوس ع من ذلك بحيث يشمل العداء في البلد المفتوحة ،فهي ليست
صحيحة ،والمقطوعات التي تتحدث عن بلئه وبلء ثقيف في معركة القادسية )16هـ (،واليام التي
سبقتها ماثلة في ديوانة ،بالضافة إلى قيامه برثاء شهداء المسلمين الذين سقطوا في فتوح العراق،
وعلى رأسهم قريبه أبو عبيد بن مسعود الثقفي الذي استشهد في موقعة الجسر سنة 13هـ  ،وسميت
الموقعة بهذا االسم لن أبا عبيد نصب جسر ًا وعبر إلى الفرس ،وجاء في خبر هذه المعركة أن
الخليفة عمر بن الخطاب حين قام يندب الناس لفتح فارس تثاقل الناس إشفاق ًا من لقائهم ،فكان أبو عبيد
بن مسعود والد المختار الثقفي أول من انتدب ،فأعطاه الخليفة عمر الراية ،وسار إلى العراق بمن
معه ،وحين بدأت المعركة فوجئ المسلمون بالفيل ،وتص ّدى له أبو عبيد .لكن الفيل برك عليه وقتله،
فأخذ اللواء آخر وآخر ،وتتاب ع سبعة أنفس من ثقيف ،كلهم يأخذ اللواء ،ويقاتل حتى يموت ،ثم أخذ
الراية المثنى بن حارثة الشيباني ،فهرب عنه الناس فلما رأى عبد ال بن مرشد الثقفي ما لقي أبو عبيد
وخلفاؤه ،قال للناس" :يا أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا" ،574فقاتل المسلمون
572
573
574

ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  . 2/232وفي البيتين إقواء ،وسببه أن الرجل ليس بشاعر ،بل يقول ليعبر عن لوعته وأساه.
يحيى الجبوري ،شعر المخضرمين وأثر السلم فيه ،ص .191
البلذري ،فتوح البلدان ،ص  .253ابن الثير ،الكامل في التاريخ ،ج .303-2/302
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ال شديد ًا ،وكثرت فيهم الجراحات ،وسقط عدد كبير من القتلى ،وكان ممن قتل أبو عبيد الثقفي
قتا  ً
وأخوه الحكم بن مسعود ،وابنه جبر بن الحكم ،فقال أبو محجن الثقفي الذي شهد ذلك اليوم شعر ًا
يرثيهم :575
ف مجاه حُ
ل
ومن دون مسراها فيا "ٍ

وأنى تسدت نحونا أمحُ يوســـــ (ِ
ف

استهل أبو محجن هذه المرثية ببيت واحد ش ّبب فيه بأم يوسف أخت الحجاج بن يوسف
الثقفي ،وهذا المطل ع ظاهره الغزل ،لكن باطنه رثاء وأسى ،وكأنه يم ّهد للموضوع قبل أن يدخل فيه،
ثم يبدأ بالرثاء والتحسر على سادة القوم الذين قتلوا ،وتركوا أفراسهم ورواحلهم في المعركة يأخذها
من يجدها ،وأصبحت ديارهم بغيابهم موحشة مقفرة.
س لهم ورواحـــــــلحُ
وغودر أفرا  ٌ
ف الرام حُ
ل
بما كان يعفوها الضعا حُ

ف نيلت سراتــــــحُـهم
إلى فتية"ٍ بالط  ّ
جِنْب"ٍر خلء ً بيوتـــــــحُه
وأضحى أبو ظَ

ويتاب ع الشاعر بث مشاعره الحزينة ،ويقوم بدور النائحة التي تهز المشاعر وتحرك القلوب،
من خلل تعداد مناقب الفقيد كالجود(ِ والكرم ومساعدة المحتاج.
وأضحى بنو عمر"ٍو لدى الجس(ِر منهم

إلى جامد البيات جود ٌ ونائــــــــــ حُ
ل

ثم يتح ّول الشاعر في الحركة التالية إلى الفخر بنفسه وحسن دفاعه عنهم ،لكن دون جدوى
لن أجلهم قد حضر ،أما هو فقد تأخر أجله فقتلوا وبقي ،وإنما كثر القتل في ثقيف لن أميرهم أبا
عبيدة كان ثقفي ًا ،فقاتلوا عنه ،فكثر القتل فيهم  ... 576وتظهر في هذه البيات نرجسية النا ،ويطل
علينا أبو محجن فارس ًا مقدام ًا ،راضي ًا عن أدائه ،فلم يغادر المعركة ولم ينهزم ،وظل ثابت ًا في مكانه
حتى رأى فرسه نافرة من الفيل ،يدمي صدرها وخاصرتها من الطعن والضرب .ث ّم يصف المعركة
التي خاضتها خيول المسلمين ضد فيلة الفرس ،وهو أمر محدث غير مألوف أدى إلى نفورها
وإصابتها ومن عليها من الفرسان :
وما لمتحُ نفسي فيهم غير أنهــــــا
ت حتى خ ّرقوا برماحــهم
وما رم حُ
575
576
577

ل لم يأتها وهو عاجـــــــــلحُ
إلى أج "ٍ
577
ثيابي وجادت بالدماء الباجـــــــ حُ
ل

ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .34-30
ابن الثير ،أسد الغابة ،ج .5/173
الباجل :جم ع أبجل وهو عرق في باطن الذراع.
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ت مهرتي حُمِنْزظَوئــــــــرة
وحتى رأي حُ

578

 ًلدى الفيل يدمى نححُرها والشواك حُ
ل

وعلى الرغم من أن الشاعر كان يجاهد في سبيل ال ،ونظم هذه القصيدة في رثاء قتلى
الفتوح السلمية ،إال أن أثر السلم يبدو ضعيف ًا وباهت ًا ،وظل الشاعر ي ّتب ع نهج الرثاء الجاهلي،
فشغل نفسه بوصف المعركة والفخر بشجاعته وشجاعة قومه ،ولوال شذرات متفرقة هنا وهناك تد  ّ
ل
على أنها بعد السلم ،مثل كلمة )النصار ،(،وإظهار التعاطف م ع قبائل غير قبيلة الشاعر مثل بكر
وتغ ّلب التي جمعها لواء السلم والجهاد في سبيله ضد المشركين ،والبيت الخير الذي ذكر فيه لفظ
الجللة مرتين ،لقلنا إنها مقطوعة جاهلية.
ت لهم هل منكم اليوم قافـــــــــلحُ
فقل حُ
س بكر ٌ  579ووائـــــــ حُ
ل
وغودر في حُألِنْي ظَ
ل فـــــــاع حُ
ل
ي وما يدرون ما ا حُ
ردا ظَ

ط رحالهم
ت على النصار وس ظَ
مرر حُ
وقُّربت راّواحا وكور ًا وحُنمـــــــــرق ًا
ل الذين يســـــــــــــــــُّرهم
أال لعن ا حُ

ولبي محجن مقطوعة ثانية في رثاء أبي عبيد الثقفي 580وشهداء يوم الجسر ،يستهلها بالبكاء
حوا بأنفسهم من أجل غيرهم ،فالبطل الحقيقي يترامى
على أبي جبر وإخوته ،هثؤالء البطال الذي ض  ّ
على الموت ،لنه يفكر بالجماعة التي أعطته الراية والت ّفت حوله ،وتطلعت إليه كمخ ّلص من الخطر:
يا عينحُ ب ّكي أبا جب"ٍر ووالـــــــــــ(ِده
يوم ٌ بيوم أبي جبر وإخوتـــــــــ(ِـــه

حـــــــظَلقحُ
ت وال ظَ
ت الرايا حُ
إذا تحطم (ِ
والنفسحُ نفسان فيها الهولحُ والشف حُ
ق

ويكشف الشاعر عن دور العاذلة في النهي عن المغامرة والمخاطرة بالنفس ،من خلل
الحوار الداخلي بين المقاتل ونفسه في قوله) :والنفس نفسان (،فالبطل يح ّدث نفسه بالفرار مرة
وبالصبر مرة أخرى ،فكأن له نفسين تأمره إحداهما بهذا والخرى بذاك ...حيث تقوم العاذلة بدور
النا الخرى الرافضة فكرة التطرف البطولي ،وتثؤثر التع ّقل واالعتدال ،أما النا البطولية فتقوم
بزجر الصوت المتسرب إلى داخلها لثارة الضعف وزعزعة الرادة ،لن وراء هذا السلوك
المتطرف حياة ثانية منبعثة من خلود الذكر البطولي  .581فالمقاتل المسلم يمثل الفارس الكامل الذي ال
عذر له في التخ ّلف عن الجهاد ،مما يجعل نوازع الضعف التي تمثلها النا الخرى المشدودة إلى
الحفاظ على سلمة الذات ،وعدم تعريضها للمخاطر بداف ع الشفاق ،هو منطق مرفوض.
578
579

الشواكل :الخواصر.
الر ّواح :البعير .الكور :الرحل .حُألَّيس :موض ع في العراق.

.ديوان أبي محجن الثقفي ،ص 28
581

580
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ينشأ الصراع بين العاذلة /النا الخرى التي تثؤثر السلم ،وبين الشاعر/النا البطولية التي
تستجيب لداعي الجهاد واالندفاع في سياق الموت وبالطب ع تكون لها الغلبة لنها مرتبطة باليمان،
ويزجر نوازع التخاذل والقعود ،لن فكرة الحياة والموت بيد ال ،إن الخوف من الموت واالنجذاب
إلى الحياة يمثلن عقبة الشاعر الكبرى في إيجاد السلم الروحي ،وتش ّكل المخاطرة التجسيد الساسي
الندفاع البطل في سياق الموت ،رغبة في خلود قيم الجماعة ...فتدخل العاذلة في إطار الشفاق على
البطل ،ويع ّبر عنه الشاعر بالرفض على لسان النا البطولية ،وفي الوقت نفسه يثؤكد الشاعر فرض
إرادته الصلبة على نوازع الضعف المنسوبة إلى الداخل .582"...
الرثاء الشخصي:
إذا تركنا الرثاء الرسمي واتجهنا صوب الرثاء الشخصي فإننا نجد أن الشعراء أكثروا من
رثاء البناء الذين ماتوا في حياة الباء ،أو رثاء الخوة ،وجاء معظمه في مقطوعات تشبه إعلنات
النعي فهي تتضمن اسم الفقيد ،والوقوف عند مناقبه وخطابه بكلمات تحمل معاني التحبب والتحسر
ي ،وهذه اللفاظ تكشف عن تعلق الشاعر بابنه ،وقربه من نفسه ،وبما أن
في آن واحد ،مثل :ابني بن  ّ
غرض الرثاء هو ذاتي ووجداني ،فقد أكثر الشعراء من استعمال ضمير المتكلم لنقل تجربة المعاناة
بمصداقية كاملة وعاطفية عالية ،ومن المقطوعات التي قيلت في رثاء البناء مقطوعة غيلن بن
سلمة الثقفي ،قالها في ابنه عامر الذي خرج في فتوح الشام م ع خالد بن الوليد ،وتوفي بطاعون
عمواس ،وهو فارس ثقيف يومئذ :583
س الفرســــان(ِ
سح ًا وتبكي فار ظَ
عن شد"ٍة مرهوبة وطعـــــــان(ِ
بين الضلوع وكلحُ حي ّ فانــــي(ِ
ق وطعــــــــان(ِ
للخيل يوم تواف "ٍ
منه وطعنحُة جاب(ِر بن سنـــــان(ِ
584
س للبــــــــاذان(ِ
مما يحير الفر ظَ

عيني تجوحُد بدمعها الهتـــــــ ّـان
يا عاحُم ظَمن للخيل لما أحجمـــت
لو أستطي ع جعلتحُ مني عامــر ًا
يا عين(ِ ب ّكي ذا الحزامة عامر ًا
وله بتثليات شدةحُ حُمِنْعلـــــــــــــ"ٍم
خــــــظَذ ٌم
فكأنه صافي الحديد(ِة (ِم ِنْ

تبدأ هذه المرثية بكشف حالة الجزع الشديد أمام حدث الموت ،فهو يمثل النهاية المطلقة،
وكانت نظرتهم هذه بعيدة عن التعقل ،وكان تعاملهم م ع مشهد الموت ال يتجاوز حدود الحياة الدنيا،
ولم يشيروا إلى البعث .وانصرفوا إلى تصوير حزنهم الشديد ،وأكثروا وكرروا اللفاظ المتعلقة
بالبكاء والنواح ،فإذا بالمقطوعة تتحول إلى بكائية شمولية في المعاني واللغة ،والصور والطار
582
583
584

المرج ع السابق،ص .85
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/202
المخذم :القاط ع .يحير :يرج ع .الباذان :اسم للذين دخلوا حديث ًا في السلم.
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العام ،والموسيقى التي تنقل الناس إلى )بانوراما (،الحزن .وفي مقطوعة غيلن كانت ألفاظ البكاء
كثيرة :عيني تجود ،الدم ع ،اله ّتان ،السح ،تبكي فارس ،يا عين ب ّكي ،وكانت هذه اللفاظ متداولة في
رثاء القارب؛ لما فيها من طاقة تعبيرية قادرة على بث مشاعر الحزن وإثارة السى والتفج ع،
فدموعه تسقط بغزارة ،وال غرابة في ذلك فالفقيد هو فارس الفرسان ،وبعد هذا البكاء تلوذ النفس إلى
شيء من التعقل فيبدأ الشاعر بتأبين الفقيد والعلء من شأنه ،ونراه ير ّكز على الفضائل الحربية التي
تظهر حاجة المجتم ع إلى الرجل النموذج ،إلى الرجل الفارس القوي ،ويجعل من فقده خسارة كبيرة
فادحة ال تعوض ليس لهله فقط بل للمة عامة ،ويذكر غيلن أحد أيام العرب التي لم ع فيها نجم
عامر ،وهو يوم تثليث 585الذي قتل فيه سيدهم جابر بن سنان .ثم يتحول إلى بطوالته في السلم،
وكيف لفتت أنظار الجمي ع إليه ،وقد أكثر الشاعر في هذه الجزئية من المفردات الخاصة بالقتال مثل:
الخيل ،الطعان ،طعنة ،صافي الحديدة ،مخذم ،وكررها غير مرة .مما يدل على أن الشاعر في هذا
الموقف ال يلتفت إلى الناقة اللفظية ،وال يلجأ إلى التصن ع والتكلف ،وجل ّ همه أن يف ّرغ هذه العاطفة
العاصفة التي تجتاح نفسه وتكاد تعصف بها.
وجرت العادة في الرثاء أن تتكون المرثية من ثلثة عناصر أولها :البكاء واستجداء الدم ع.
وثانيها :التأبين .أما الثالث :فهو التعزية والسلوان إ ذ يتحول الشاعر إلى التأمل في الحياة ،واليمان
بحتمية القدر ،وضعف النسان أمام نوائب الدهر ،وهذا صريح في قوله:
بين الضلوع وكلُّ حي"ٍ فــــــــــاني

لو أستطي ع جعلتحُ مني عامر ًا

إال أن هذه الحالة العقلنية لم يطل مداها ،فسرعان ما عاد الشاعر إلى الندب والبكاء ،وهناك
ملحوظة ال ب ّد من تسجيلها وهي أن هذه المقطوعة نظمت في رثاء شهيد قضى في الفتوح السلمية،
وك ّنا نتوق ع أن يظهر أثر السلم بوضوح في تهذيب النفس وتهدئة الخواطر ،إال أن هذا لم يحصل،
ن" 586فهو من غير قصد ،لنه
ي فاني (،المقتبس من قول تعالى" :حُكلُّ ظَمنِنْ عظَظَلِنْيظَها ظَفا "ٍ
وحتى قوله )وكل ح  ّ
من المعاني المشتركة العامة في الحياة التي يعرفها الناس ،وحديثه عن الموت ظل محصور ًا في
الصورة الجاهلية التقليدية ،فلم يظهر الشاعر أي شيء من التدين ،وربما كان سبب هذا أن غيلن كان
من المخضرمين الذين تأثروا وتط ّبعوا بالقيم الجاهلية أكثر من القيم السلمية ،وتحفظ لنا المصادر
 587صورة نادرة للرثاء الذي قيل في الفاتحين الشهداء منسوبة للشاعر الموي عقيل ابن علفة

585

سليم ومراد.
موض ع قرب الحجاز وكان بين ِنْ

586

سورة الرحمن.26 :

 587انظر تخريج البيات :ختام سعيد سلمان ،حركة الشعر في قبيلة ذبيان في العصر الموي ،رسالة ماجستير ،الجامعة
الردنية ،عمان ،1979 ،ص .372
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عَّلفة ،وكان الخر جندي ًا محارب ًا ضمن جند الشام ،فأقسم عقيل أال يبكيه،
الذبياني حين استشهد ابنه حُ
فمثل ابنه ال يبكى ،فقد سلك أشرف سبيل ،ومات أشرف ميتة:588
ي ثقيـــــــل(ِ
بأم"ٍر من الدنيا عل  ّ
ل(ِ
نعته جنوحُد الشام غير ضئيـــ (ِ
ل خيرظَ سبيــــل(ِ
ل ا (ِ
أصاب سبي ظَ

ل خبـــ ّـرتِنْ
لعمري لقد جاءت قواف حُ
ع هــالــــــ "ٍ
ك
وقالوا أال تبكي لمصر (ِ
ك هالــ "ٍ
ك
ت ال أبكي علــى هل (ِ
فأقسم حُ

فالشاعر يمتن ع عن البكاء ويعلن تسليمه بقضاء ال وقدره ،وبخاصة أن ابنه كان مجاهد ًا في
سبيل ال ،وتنسب لغيلن بن سلمة مقطوعة أخرى ،قيل إنها في رثاء أخيه ناف ع بن سلمة الذي
استشهد بدومة الجندل وكان م ع خالد بن الوليد  ،589فجزع عليه غيلن وكثر بكاؤه ،وقيل إن
المقطوعة كانت في ناف ع بن غيلن 590الذي استشهد م ع خالد بن الوليد ،وبقراءة أبيات هذه المقطوعة
نجد أنها جزء من القصيدة السابقة التي قالها غيلن في رثاء ابنه عامر الذي مات في نفس الظروف،
أو أنها رواية أخرى للبيات ،ومما يدعم هذا الظن أن غيلن كان شديد الحزن عليه ،دائم البكاء حتى
عوتب في ذلك ،فقال " :وال ال تسمح عيني بمائها فأضن به على ناف ع".591كما أن البيات جاءت
على نفس الوزن )الكامل (،والقافية )النون المكسورة المسبوقة بمد ،(،إلى جانب الموضوع المشترك
وهو الحديث عن الرق والسهاد والالم التي تعتريه لفقد ابنه ،كما أن االسمين متشابهان في اليقاع
الموسيقي )عامر – ناف ع.(،
إال اعترتني عبرة ٌ تـــــغشاني
ظَوِنْهنا ً وهن ّ من الغـروب دوان(ِ
س يعلو حُذرى القران(ِ
عن فار "ٍ
عِنْك(ِد لســــاني
بين اللهاة(ِ وبين ظَ

ما بالحُ عيني ال تغُّمض ساعــة ً
عها
أرعى نجوظَم الليل عند طلو (ِ
يا نافع ًا ظَمن للفوارس(ِ أحجــم ِنْ
ت
ت جعلتحُ مني نافع ًا
فلو استطع حُ

وسار على هذا النسق من الرثاء عدد آخر من الشعراء الذين فقدوا أبناءهم ،فجزعوا على
فلذات أكبادهم ،وص ّوروا حزنهم الشديد الذي ال يوازيه حزن ،ووجدوا أن كل ما في الرض من
فلسفة ال يع ّزي فاقد ًا عمن فقد .وباستقراء النصوص نجد أن معانيهم متشابهة لن العاطفة التي
أفرزت هذا الشعر تكاد تكون متماثلة ،وهي عاطفة ال يبحث عنها الشاعر بل تأتي بصورة تلقائية
جرة ينابي ع الدموع " ،ولهذا أكثر هثؤالء الشعراء من وصف الدموع والبكاء والزفرات كثرة
مف  ّ
588
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مفرطة ،لن الناس بعامة والشعراء بخاصة تعارفوا على أثر الدم ع في إطفاء حرقة القلب ولظى
الحشاشة ".592
ومما يدلل على صدق العاطفة في رثاء البناء أننا نجد أشخاص ًا ال علقة لهم بالشعر نظموا
جر النفس فتقذف الشعر كما يقذف البركان الحجارة والحمم ،ومن هثؤالء
فيه ،وكأن حرارة الموقف تف  ّ
الحجاج بن يوسف الثقفي الذي فقد ابنه محمد بن الحجاج فجزع عليه ،وقال فيه :593
وافت ّر ناحُبك عن شيـا(ِه القارح(ِ
ل الصالح(ِ
وأعنتظَ ذلك بالفعا (ِ

ت أكرمظَ ظَمن مشى
الن لما كن ظَ
وتكاملتِنْ فيك المروءةحُ كلحُـها

ل آخر،
غير أن رثاء الحجاج لخيه محمد بن يوسف الذي كان واليا ً على اليمن ،اتخذ شك  ً
وهو شكل العزاء والمواساة المستمدة من الدين السلمي ،وقد عرف الشاعر المسلحُم فكرة
االحتساب 594وهي أن يحتسب الب موت ابنه والخ موت أخيه ذخر ًا له عند ال في اليوم الخر،
وعرف أيض ًا أن فكرة الحياة والموت بيد ال  -تبارك وتعالى – وأن البقاء ل وحده ،وال قيمة للتشبث
العنيف بالحياة ،وهذا الكلم يثؤكد التغيير الذي أحدثه السلم في النفوس ،يقول الحجاج ابن يوسف
الثقفي:595
وحسبي بقاحُء ال(ِ من كل هالك(ِ
فإن شفاظَء النفس فيما هنــــال (ِ
ك

ب ال من كل ّ ميت"ٍ
حسبي ثوا حُ
ت الظَ ع ّني راضيــ ًا
إذا ما لقي حُ

فالشاعر المسلم عرف الحياة الخرة ،وامتن ع عن البكاء ،ورأى أن صبره على ما فقد
سيجزى عليه أحسن الجزاء ،وهذا ما ك ّرره الشاعر الموي يزيد بن الحكم الثقفي الذي قال في رثاء
ابنه عنبس:596
عنِنْبس ًا كلَّ صــــالح"ٍ
جزى الحُ عني ظَ
جحُره لي وع ّزني
هو ابني وأِنْمسى أ ِنْ
ل العشيرة حُ(ِيِنْبتغـــــى
ل إذا جه حُ
جهو  ٌ
ظَ
592
593
594
595
596
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سِنْيئ ًا جـــزاؤهـــا
إذا كانتِنْ الوالدحُ ظَ
ب إليه والؤهـــــــــــا
على نفسه ر ٌّ
حلي ٌم ويرضى حكظَمه حكماؤهــــــا

ويأمنحُ ذو حلم العشير(ِة جهظَلــــظَـــه

جهلؤهــــــــا
عليه ويخشى جهظَله حُ

وقد أعجب الحجاج بهذا الرثاء وقال ليزيد" :ما منعك أن تقول مثل هذا لمحمد ابني ترثيه به؟
ي من ابنك".
ب إل  ّ
فقال :إن ابني وال كان أح  ّ
ل النفس النسانية ممزقة أمام مشهد الموت ،وتعيش حاالت من الصراع تمثلها أحيانا ً
وتظ  ّ
حوارية بين النا الباطنة والنا الظاهرة ،وفي بعض الحيان يكون الصراع بين ذوي الميت ،فهناك
من يقوم بالندب والبكاء والعويل ،بينما يقوم آخر بالتجلد والتحلي بالصبر ،وجاء هذا الموقف
سر بن أرطاة )أحد بني عامر بن لثؤي (،عمرو بن
التصارعي بين عبد ال بن أراكة ووالده حين ظَقتل حُب ِنْ
أراكة ،وكان في شرطة عبيد ال بن عباس والي اليمن لعلي بن أبي طالب ،فجزع عليه أخوه عبد ال
جزعا ً شديد ًا ،وقال يرثيه :597
ل ما وارى به القـــــــــــبرحُ
(ِ
والحربحُ حين ذكا (ِلها الجمحُر
حه الكسحُر
كالصق(ِر خان جنا ظَ

ي ولم يثؤبِنْ عمــــحُرو
آب الظَغظَز  ّ
يا عمرحُو للضيفان إذ نزلــــوا
عه
ت بعد أخي ومصر (ِ
أصبح حُ

فقال له أبوه أراكة بن عبد ال بن سفيان الثقفي معزاّيا ومواسي ًا :598
حماحُم إلى القبر(ِ
به الدهحُر ،أو ساق ال (ِ
599
ن من ثبج البحـــــر(ِ
ولو كنتظَ تمريه  ّ
جــــ(ِر
ث الهزب(ِر أبي أ ِنْ
بصنعاظَء كاللي (ِ
تع ّز ،وماحُء العين حُمنهم ٌر يجـــــري
على أه(ِله(ِ فأشدِنْد حُبكاك على عـمرو
ع(ِلي ّ وعٌّباس وآل أبي ظَبِنْكــــــــــــ(ِر
ظَ

لعمري لئن أتبعتظَ عينيك ما مضــى
ن ماظَء الشثؤون بأســـــــــــر(ِه
لتستنفد ِنْ
ن أرطاة فارســ ًا
لعمري لقد أِنْردى اب حُ
حن ّ باكيــــــــــــــ ًا
ت لعبد ال إذ ظَ
وقل حُ
تب ّينِنْ فإن كان الحُبكا ر ّد هالكـــــــــــ ًا
وال تبك(ِ ظَمِنْيت ًا بعد ظَمِنْيت"ٍ أجُّنــــــــــــه

هذه المقطوعة مملوءة بالنصائح والرشادات التي يقدمها العقلء وكبار السن للناس ،وفيها
حكم كثيرة مستوحاة من التأمل في الحياة وأخذ العبرة من المم السابقة ،فالموت يقف للناس
بالمرصاد وال يسلم منه أحد ،والنسان العاقل الحكيم هو الذي يبحث عن السلوى ويكف عن ذرف
الدموع ،فالبكاء ال ير ّد الميت وهذه المنظومة من الحكم ال علقة لها بالمعاني السلمية ،وهي امتداد
597
598
599
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للحكم الجاهلية التي تتضمن معاني إنسانية سامية تنطبق على النسان في كل زمان ومكان ،وهي ال
تخلو من مواقف وجودية لكنها مواقف بسيطة ال تفلسف المور ،بل تتعامل م ع الموضوع بشكل
واقعي ،فالموت آت آت ،والنسان عاجز أمامه ،والدموع تذهب عبث ًا .وقد وجدت هذه المعالجة
النسانية لقضية الموت الرضا واالستحسان عند النقاد ،وع ّدت هذه المقطوعة من جيد الرثاء ،وذكر
أن أبا جعفر المنصور )الخليفة العباسي (،كان شديد الجزع على موت ابنه جعفر لدرجة أنه لم يستط ع
ي عنه وأكل م ع الناس .600
سر  ّ
أن يمد يده إلى الطعام ،وحين سم ع هذا الشعر حُ
خاتمة:
كان لشعراء الطائف نصيب ال بأس به في غرض الرثاء على امتداد الفترة الزمانية التي
601
يشملها هذا البحث ،واللفت للنظر غياب المرأة عن نظم المراثي ،خلف ًا لما ذهب إليه البعض بأن
أكثرية المشتغلين بالرثاء من النساء ال من الرجال ،وكأن الرثاء من وظائف المرأة بحكم عاطفتها
وحضور دمعتها ،وعدم قدرتها على االحتمال وضبط النفس ،إن غياب الصوت النسائي في المراثي
ل عليه ببساطة عدم وجود نساء شواعر بمدينة الطائف خلل هذا االمتداد الزمني ،وغياب المرأة
يد  ّ
الشاعرة ال يعني عدم وجود شعراء قاموا بالواجب خير قيام ،فنظموا في رثاء القارب والباعد نظم ًا
رقيقا ً مثؤثر ًا ،استفادوا فيه من النموذج الجاهلي للرثاء بشكل كبير ،ومن الحياة السلمية الجديدة
بشكل أقل ،وربما كان سبب ذلك تم ّكن الموروث الجاهلي في الشعر من نفوسهم ،كما أن اتصالهم
بالحياة السلمية جاء متأخر ًا وضعيف ًا ،يدل على ذلك أن فارس ًا مغوارا كأبي محجن الثقفي ظل
يشرب الخمر بعد إسلمه ،وأقيم عليه الح ّد أكثر من مرة ،وبشربها كاد يحرم من شرف المشاركة في
الفتوحات السلمية.
وجاء معظم شعرهم في مقطوعات أو قصائد قصيرة ،ذات وحدة موضوعية وأخرى
شعورية ،وكانت لغة الرثاء غاية في السهولة ،وكادت تختفي عندهم اللفاظ الغريبة ،م ع قدر كبير من
التشابه في المعجم الشعري المتداول ،فالتجربة واحدة ،واالستجابة تكاد تكون متشابهة ،وغاية الشاعر
التعبير عن معاناته بالكلمات التي تناسب المقام بأمانة ومصداقية ،ولذلك لم يلتفت الشاعر إلى
االهتمام بالجانب اللغوي والناقة اللفظية لنه ال ينظم شعر ًا رسمي ًا ينشد في المحافل الدبية أو يعلق
على أستار الكعبة ،وإنما كان ينظم شعر ًا ليع ّلق في القلوب ويثؤثر في النفوس" .602

المديــــح:
600
601
602
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شاع غرض المديح في العصر الجاهلي ،وتف ّنن الشعراء في نظم قصائده ،واستمر الحال
كذلك في صدر الإسلم والعصور الدبية اللحقة .فكان الشعراء يفدون على الزعماء والشيوخ
والملوك ،ويرددون عبارات التمجيد والطراء والثناء ،وتضخيم ذات الممدوح ،وتقديمها بالصورة
المثالية التي يريدها الشاعر .فالمديح ضد الذم والهجاء ،وهو حسن الثناء بالصفات الحميدة" ،وهو
غرض ذاتي وجداني يتغ ّنى فيه الشاعر بفضائل الممدوح الحقيقية والوهمية ،وقد عرف النسان
المديح منذ أن عرف العجاب ،فامتدح العظمة أيا ً كانت وأيا ً كان مظهرها " .603هذه المقولة تدف ع
ال لمجرد العجاب
باتجاه البواعث التي تقف وراء شعر المديح ،وترى أنه شعر عاطفي ،قيل أو  ً
بالشخصيات العامة التي تلعب دور ًا متألقا ً في حياة المة ،ومن هذا المدح تلك الشعار التي نظمها
زهير بن أبي سلمى في مدح الرجلين اللذين عمل على وقف نزيف الدم في حرب داحس والغبراء،
وتح ّمل أعباء ديات القتلى:604
605

ل ومبرم(ِ
ل من سحي "ٍ
على كل حا "ٍ
تفاظَنوا ودقوا بينهم عطرظَ منشـــ(ِم

يمين ًا لنعم السيدان حُوجدتمـــــــا
تداركتما عبسا ً وذبيانظَ بعدمــــا

وكان الممدوح من هذا الطراز يكافئ مادحيه ،وهذا الموقف طبيعي جد ًا ،تحكمه معادلة خذ
ط ،أو "ما جزاء الحسان إال الحسان" ،فيقوم الشاعر بنظم المديح في المرحلة الثانية للشكر،
وأع (ِ
وهكذا تتوالى منظومة التقدير والشادة والتبجيل.
وهناك داف ع آخر يقف وراء هذا الكم الهائل من الشعر المدحي ،وهو العامل االقتصادي
ي أو الشعر الذي قيل للتزلف واالستجداء ،وكان
والتكسب بالشعر واالستعطاء ،فظهر الشعر التكسب  ّ
هذا النوع من الشعر معروف ًا في العصر الجاهلي ،ويروى أن العشى )ميمون بن قيس ،(،كان "أول
من سأل بشعره واستجدى بالقريض" ،606ويعتقد د .شوقي ضيف أن العشى كان حالة خاصة في
العصر الجاهلي في جعل الشعر تجارة أو سلعة يبيعها الشاعر لمن يدف ع أكثر ،ووصف مديحه بقوله:
"أنت تحسحُُّ المبالغة في المديح عنده واضحة ،وهو يمزجها بالتبذل في السثؤال تباّذال لم حُيعرف في
عصره  ...وأن العشى من ذوق يخالف ذوق الجاهليين ،وهو ذوق جاءه من طول اختلطه بأهل
الحضر".607

603
604
605
606
607
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وراّدا على كلم شوقي ضيف فإن ّ شواهد وأخبار العصر الجاهلي تثؤكد شيوع ظاهرة التكسب
بالشعر ،ونذكر على سبيل المثال الشاعرين الكبيرين :النابغة الذبياني الذي لم ع نجمه في بلط
المناذرة ،وحسان بن ثابت الذي أنشد الشعر في بلد الغساسنة .وربما كانت الظروف االقتصادية
الصعبة وانتشار الفقر من السباب التي جعلت الشعراء يبذلون جهدهم للخلص منها ،ولعل أقصر
الطرق إلى الغنى عند الشعراء هي المديح ،ويرى د .يوسف خليف "أن المدح أثر من آثار الحياة
االقتصادية ،أو هو وسيلة من وسائل التغ ّلب على المشكلت االقتصادية" .608فكان بعض الشعراء
يدركون أن الشعر تجارة تد ّر عليهم الربح الوفير ،حالهم في ذلك حال التاجر الماهر في البي ع
ي:609
والشراء ،يقول ابن م ّيادة المر  ّ
ح البي عحُ تاجظَره
كبر(ِد اليماني يرب حُ

نعِنْم ،إنني حُمه"ٍد ثناء ً ومدحــــــ ًة

ومما يدل على أن المال كان دافع ًا أساسي ًا وراء المديح أن الشاعر نفسه كان إذا انتهى عهد
الممدوح ،وتولى المر خصومه ،ال يتردد في التوجه إليهم ونظم الشعر في مدحهم ومجاملتهم ،وهذا
ما حصل م ع الشاعر طريح بن اسماعيل الثقفي ،وهو من مخضرمي الدولتين الموية والعباسية،
فعلى الرغم من علقته الوثيقة المتينة بالخليفة الموي الوليد بن يزيد ،حتى استفرغ معظم شعره فيه،
صل من بعض المديح
إال أ ّنه سار في ركب الدولة العباسية ،ولم يعتزل النشاط المدحي ،بل حاول التن  ّ
الذي قاله ،من ذلك أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور عاتبه في شعر قاله في مدح الوليد بن يزيد،
ل" :ال ح ّياك ال وال ب ّياك ،أما اتقيت ال،
وكان طريح قد دخل عليه م ع مجموعة من الشعراء ،قائ  ً
ويلك! حيث تقول للوليد بن يزيد:610
ل دع طريظَقك والمـــ
ت للسي (ِ
لو قل ظَ
ح وارتد أو لكان لــــــــــــــه
لسا ظَ

ــــموجحُ عليه كالهضب يعتلــــــجحُ
ض عنك حُمِنْنــــعر حُ
ج
في سائر الر (ِ

ل – أني قلت ذاك ويدي ممدودة إليه عز ّ وجل ّ وإياه
فقال له طريح" :قد علم ال  -عز ّ وج  ّ
تبارك وتعالى عنيت".
فهذا الشاعر الذي كان يغلو في مدحه للوليد بن يزيد غلاّوا شديد ًا ،ويداف ع عنه ،ويهاجم
أعداءه ،نراه يتنكر بذكاء لقواله ،ويجامل الحكام الجدد ،بعد أن انتقلت الراية إليهم ،وهكذا حتى
ضِنْهم ما دمت في أِنْرضهم" .وهذا الموقف يثير أكثر من
تستمر الحياة ،ال ب ّد من اتباع سياسة "أِنْر (ِ
علمة استفهام في مصداقية شعر المديح .كما يقودنا إلى الحديث عن داف ع آخر يقف وراء المدائح
608
609
610

يوسف خليف ،حياة الشعر في الكوفة ،ص .491
شعر ابن ميادة ،ص .56
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/315
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الشعرية وهو العامل السياسي أو الحزبي ،ويعني أن رجال السياسة والشخصيات البارزة كانوا
بحاجة إلى الشعراء ،فعملوا على استقطابهم بما يغدقون عليهم من الموال ،كي يقوموا بالدعاية لهم
بين الجماهير والترويج لسياستهم وأعمالهم .فالشاعر يملك الموهبة والقدرة العلمية المثؤثرة التي
يحتاج إليها الممدوح ،والخر يملك المال ،وهو بحاجة شديدة إلى ناطق بلسانه ،وتزداد هذه الحاجة
إلى الشعراء – إذا تذكرنا  -أنهم الوسيلة العلمية الوحيدة في ذلك العصر التي تثؤثر بالناس،
فالشاعر كان يحظى باحترام المجتم ع ولذلك قالوا :إذا مدح وضيع ًا رفعه ،وإذا هجا عظيم ًا أذ ّله،
فيصبح الشعر والحالة هذه بضاعة يجري التبادل عليها بالمال والمنفعة .وكان هذا العامل فاعل ً زمن
حكام بني أمية لكثرة الحزاب السياسية المناوئة لهم ،وكانوا بحاجة ماسة إلى أصوات الشعراء
المنافحة عنهم ،والمثبتة لحكمهم ،والممهدة لخططهم السياسية عند الشعوب ،وقد أدرك معاوية بن أبي
سفيان أهمية الشعر ،والدور الذي يمكن أن يلعبه الشعراء ،بقوله لبنيه" :اجعلوا الشعراء أكبر ه ّمكم
صفين ،وقد أتيت بفرس أغ ّر محجل  ...وأنا أريد الهرب لشدة
وأكثر دأبكم ،فقد رأيتني ليلة الهرب ب (ِ
البلوى ،فما حملني على القامة إال أبيات عمرو بن الطنابة التي مطلعها":611
وأخذي الحمدظَ بالثمن الربيــح(ِ
ل المشيح
وضربي هامة البط (ِ

ت لي ه ّمتي وأبى بلئـــــي
أب ِنْ
وإقحامي على المكروه(ِ نفسي

وكان لشعراء الطائف نصيب ال بأس به في شعر المديح ،ويرى د .بهجة الحديثي أن المدح
كان من الفنون الشعرية التي أكثر شعراء الطائف القول فيها ،معاّلل ذلك بالبيئة والعرف السائد.612
ومن الشعراء الذين احتفظت لنا المصادر بشعر مدحي لهم أسرة أبي الصلت بن ربيعة ،وهذه السرة
بدءا ً من الجد ومرور ًا بالبن أمية وانتها ًء إلى الحفيد القاسم بن أمية ،نظمت قصائد مدحية مدعومة
بالدواف ع العاطفية أو المادية أو القومية ،ونعني بالقومية ذلك الشعر الذي قاله أبو الصلت بن ربيعة في
مدح سيف بن ذي يزن الحميري الذي ح ّرر اليمن من الحباش بمساعدة الفرس بعد احتلل استمر
أكثر من خمسين سنة ،هذا الموقف العربي دف ع الشاعر الثقفي العدناني إلى العجاب بصني ع سيف
القحطاني اليمني ،ومدح الفرس أيض ًا ،على الرغم من انتمائهم إلى قومية مغايرة ،لموقفهم المساند
والمثؤيد للعرب ضد الحباش المحتلين .يقول أبو الصلت بن ربيعة:613
ظَرَّيم في البحر للعداء(ِ أحواال

ل ابن(ِ ذي يز "ٍ
ن
ب ال(ِوتظَر أمثا حُ
ليطل (ِ

614

 611ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .1/29
 612بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .34
 613السيرة النبوية ،ابن هشام ،ج  . 49-1/48وردت هذه البيات في أكثر من مصدر ،واالختلف في روايتها وفي عددها وفي
ترتيبها كبير ،وهي تنسب له ،ونسبها بعضهم البنه أمية .انظر :ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج  .1/260ابن قتيبة ،الشعر
والشعراء ،ص  .281أبو الفرح الصفهاني ،الغاني ،ج .17/302
 614ر ّيم :أقام .أحواال :غاب زمان ًا ثم عاد.
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ثم انثنى نحو كسرى بعد عاشر"ٍة

ن النفسظَ والماال
من السنين يهي حُ

ال إلى بلد الروم طالب ًا المساعدة
جه سيف أو  ً
وفي هذا الشعر جانب تاريخي وثائقي ،فهو يشير إلى تو  ّ
من قيصر ،ورفض الخير هذا الطلب ،التفاقه م ع الحباش في الدين )النصرانية ،(،فذهب إلى كسرى
الذي أم ّده بالرجال بقيادة وهرز:
حتى أتى ببني الحرار يحملــــــــهم
ل دُّرهم من عصبة"ٍ خرجـــــــــــــوا
بيض ًا مرازبة غلب ًا أســـــــــــــــاورة
منِنْ مثلحُ كسرى وسابو(ِر الجنــوحُد لـه
ب فقد
ت أسدا ً على سود الكـــل (ِ
أرسل ظَ

615

عِنْمري لقد أسرعت ظَقِنْلقــــــاال
إنك ظَ
ما إن ترى لهحُم في الناس أمثــــاال
616
أسد ًا تر ّبب في الغيضات أشبــــاال
617
أو مثل حُوِنْهظَرزظَ يوم الجيش إذ صاال
أضحى شريدهحُم في الرض فـلال

ثم يتحول إلى مدح سيف مشيد ًا ببطولته الحربية وذاكر ًا ما كان من بلئه وطلبه بثأر قومه،
وتروي الخبار أن وفود ًا كثيرة من القبائل العربية وأشرافها قدمت على سيف تهنئه وتمدحه ،وكان
غِنْمدان وسيفه في يده ،يقول أبو الصلت بن ربيعة:
يشرب في رأس قصر له يقال له حُ
618

غِنْمدانظَ دار ًا منك محلال
في رأس حُ
619
شيبا بماء"ٍ فعادا بــــــــــــعحُد أبواال

فاشرب هنيئا ً عليك التاجحُ مرتفقا ً
ن من لبــــ "ٍ
ن
تلك المكارحُم ال ظَقِنْظَعبا (ِ

إن أبيات أبي الصلت بن ربيعة تكشف عن النفسية العربية التي نشأت في الصحراء ،مح ّبة
للحرية واالنطلق ،مق ّدرة للبطال الشجعان القادرين على ص ّد العداء ،ودف ع الخطار المحدقة بهم،
"فالعربي في قتال م ع العداء من الناس والحيوان ،وعوامل الطبيعة القاسية ،عصمته سيفه ،وحصنه
ظهر جواده" .620وتج ّلى الحساس الفخري بالقوة في لغة هذا الشعر وأساليبه ،فاللفاظ جزلة ،غريبة
لها قيم صوتية مد ّوية تشي بالمعنى ،وتدخلنا إلى جو التعظ ّيم والتضخيم والتهويل في صور فنية
 615بنو الحرار :الفرس .قلقال :شدة الحركة.
 616مرازبة :جم ع مرزبان ،معرب من الفارسية ،وهو عندهم رئيس القوم .الفارس :الشجاع .غلب ًا :أشداء .أساورة :هم الرماة عند
الفرس .تربب :تربى .الغيضات :جم ع غيضة ،وهي مكان ينبت فيه الشجر الكثيف تألفه السود.
 617هذا البيت زيادة من :ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج  .1/261كسرى :هو كسرى أنو شروان ملك الفرس آنذاك.
سابور :هو سابور ذو الكتاف من ملوك الفرس .وهرز :هو الذي أرسله كسرى أنو شروان م ع سيف بن ذي يزن لتحرير اليمن
ن فيهم وأفضلهم حسب ًا ونسب ًا.
من الحباش ،وكان ذا س  ّ
 618غمدان :قصر جميل كان بصنعاء اليمن .اختلف في بانيه فقيل إن الذي بناه هو سليمان بن داود عليهما السلم لبلقيس ،وقد
ال :كثير الحلول.
هدم في عهد الخليفة عثمان بن ع ّفأن .محل  ً
 619قعبان :مثنى قعب وهو قدح يحلب فيه .شيبا :خلطا .يقول له :إن الذي فعلت هو المكارم والمآثر ،إذ ظفرت بعدوك وانتصرت
عليه ،أما ما يتمدح به البعض من تقديم اللبن للضيف فليس بمكرمة تذكر.
 620حنا الفاخوري ،تاريخ الدب العربي ،ص .85
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تعكس الصراع بين القوتين ،وتكلل هذه في قوله" :أرسلت أسد ًا على سود الكلب" فكلمة )أسد (،على
قلة حروفها تختصر كل معاني الشجاعة والقدام ،والتنكيل بالعداء ،والظهور عليهم ،وهي رمز
للبطولة السطورية التي ال يمكن أن يقوم بها المحارب العادي ،وإنما تقوم بها فقط أنا الفارس
الخارق للعادة ،وهذا ما كان معروف ًا عند الغريق بالبطال أنصاف اللهة ،أي أنهم فوق البشر ودون
الله.
كان الشعراء في مدحهم يس ّلطون الضوء على صورة الممدوح ،وتتكون عناصر هذه
الصورة وخطوطها وألوانها من مجموع الصفات االجتماعية والخلقية والنفسية التي أطلقها
الشعراء على ممدوحيهم ،مضاف ًا إليها وهم ًا أو حقيقة بعض المزايا والمناقب التي تتبلور من خللها
شخصية الممدوح المثالية " .621فالشاعر في مدحه يصطن ع صور ًا مثالية ،ويجهد نفسه في تقديمها،
ومن شعراء الطائف الذين أجادوا المديح ،وتف ّوقوا فيه على معاصريهم أمية بن أبي الصلت الثقفي،
جِنْدعان بن عمرو بن
وله قصائد عديدة قالها في شخصية عربية مرموقة هي شخصية عبد ال بن حُ
كعب بن تيم بن مرة ،وينتهي نسبه إلى لثؤي بن غالب من قريش ،وهو أحد أجواد العرب ،وكان
يسمى حاسي الذهب لنه كان يشرب في إناء من الذهب ،622وكان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم
المسكين ،وقيل في كرمه" :يكفيك أن تثني عليه وتسكت حتى تحصل على حاجتك" فهو إنسان ينسب
إلى الجود ،ويق ّدر حاجة الناس وظروفهم الصعبة ،وال يستغل هذه الظروف لذاللهم ،وقد أشار أمية
بن أبي الصلت إلى هذه الفضيلة:623
حياؤك إن شيمظَتك الحياءحُ
كفاه من ظَتع ّرضه الثنـــاحُء

أأذكر حاجتي أم قد كفانـي
إذا أثنى عليك المرءحُ يوم ًا

ل ،حتى اضطر أهله للحجر عليه
وأخبار ابن جدعان وأخبار كرمه كثيرة ،فكان ال يرد ّ سائ  ً
عندما أسن ّ خوف ًا على ضياع المال ك ّله" ،فكان إذا أعطى أحدا ً شيئ ًا رجعوا على المعطي وأخذوه منه،
فكان إذا سأله سائل قال :كنِنْ مني قريب ًا إذا جلست ،فإني سألطمك فل ترضظَ إال بأن تلطمني بلطمتك
أو تفتدي لطمتك بفداء ترضاه " ،624وروي عن الرسول )ص (،أنه قال" :كنت أستظل بجفنة عبد ال
بن جدعان في الهواجر" ،625وهو أول من صن ع الفالوذ بمكة ،وكان أكله عند كسرى ،وحين صنعه

621
622
623
624
625

محي الدين أبو شقرا ،مدخل إلى سوسيولوجيا الدب العربي ،ص .219
ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/264
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .328-8/327
ابن حبيب ،المحبر ،ص .137
أبو هلل العسكري ،ديوان المعاني ،ج .1/302
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وض ع الموائد بالبطح ،ثم نادى مناديه؛ أال من أراد الفاظَلِنْوذ فليحضر" .626وإلى ذلك أشار أمية بن أبي
الصلت في قوله:
شمـــــــــٌّعل
له داع"ٍ بمكة حُم ِنْ
إلى حُرحُدح"ٍ من الشيزى (ِمل"ٍء

627

وآخرحُ فوق دارته ينادي
628
لباب الحُبِّر حُيلظَبك بالشهـــا(ِد

وذهب د .بهجة الحديثي إلى القول" :إن أمية بن أبي الصلت كان يبذل ماء وجهه ،629يقصد
في مدحه لعبد ال بن جدعان ،وفي هذا الكلم كثير من التجني على المادح والممدوح ،فالممدوح كما
ل وليس عارض ًا ،ولع  ّ
ل
تعرفنا إليه كان كريم ًا فاّياضا ،وكان السخاء عنده طبيعة ال تطاّبعا ،أصي  ً
سعادته وهو يعطي تفوق سعادته وهو يأخذ ،ومثل هذا النسان يستحق من الخر الثناء والتقدير،
والحق يعلو وال يعلى عليه ،واالعتراف للغير بالحق هو العدل بعينه ،ولعل في قصة لقاء أمية بن أبي
جِنْدعان ما يقوم دليل ً عملي ًا ،على أن الرجل )أمية (،لم يمدح للمال ولم يستجد،
الصلت م ع عبد ال بن حُ
ويروى "أن أمية قدم على عبد ال ،فلما دخل قال له عبد ال :أمر ما أتى بك .فقال أمية :كلب غرماء
ل ،وقد ضمنتك قضاء دينك ،وال أسأل عن
نبحتني ونهشتني .فقال له عبد ال ... :انظرني قلي  ً
مبلغه".630
أمام هذا الموقف الشهم انطلق لسان أمية يلهج بالشكر في أكثر من مقطوعة ،وسيكافأ-
بالطب ع_-على هذا الشعر بالمال ،فيعود إلى الثناء من جديد ،وإنه لمن طبائ ع النسان الحقيقي أن حُيقدر
العمال العظيمة" ،ويثني على أصحابها ويمجدهم ،ويصور مآتيهم تصويرا ً فني ًا مثالي ًا ،يجعل
ل " ،631وهذا ما
البطوالت أكثر مما هي عليه في الواق ع ،ويح ّول العمل الفاضل إلى عمل أكثر فض  ً
ذكره أمية في تصوير عطاء هذا الرجل وفضله:
ل العطاء(ِ يزيــــنحُ
ببذل"ٍ وما ك حُ
ض السثؤال(ِ يشي حُ
ن
إليك كما بع حُ

عطاؤك زِنْين ٌ المرئ إن حبوظَته
ل وج(ِهه
شِنْين"ٍ المرئ بذ حُ
وليس ب ظَ

 626أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  . 8/329الفالوذ :نوع من الحلوى يصن ع من الدقيق والعسل والماء.وسئل أعرابي عن
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وأ ّكد أمية بن أبي الصلت  632في أبيات أخرى استحقاقية هذا الرجل للمديح،فقد ساد قومه
بأفعاله وفضائله،وعرفوا له هذا الفضل ،فكان بالنسبة إليهم بمنزلة الرأس إلى الجسد:
مواهبحُ يط ّلعن على النجـادظَ(ِ
وهم كالمشرفيات الحــــ(ِـدا(ِد
وأنت الرأس ًحُ يقدم كلظَ هادي

ومالي ال أحِّييه وعنــــــــدي
ض من بني تيم بن(ِ كع "ٍ
ب
لبي ظَ
لكل قبيل"ٍة هــــــــــــاد"ٍ ورأس ٌ

هذه الشخصية النموذج ،المثال في سلوكها وتصرفاتها تستحق من الجمي ع الشادة ،والتنويه
بمناقبها الحميدة ،كي يقتدي الناس بها ويسيروا على خطاها ،ومثل هذه المعاني الخلقية تعمل على
تربية النفس وتوجيهها نحو المثل العليا ،فهي دعوة إلى البذل والعطاء بنفس طيبة ،تشعر م ع الفقراء
والمحتاجين ،في وسط انتشر فيه الفقر ،وعض الجوع الناس ،لوال هذه الوجوه الطيبة واليدي
الخ ّيرة.633
حُذكر ابنحُ جدعان"ٍ بخيـــ
من ال يخون وال يعــ  ّ
ق

م

ـــ"ٍر كلما ذكر الكرامحُ
وال يغُّيره اللئــــــــاحُم

إن مدح أمية ينطوي على إعجاب شديد بمآثر الممدوح وانبهاره بشخصيته ،ونراه يبتعد عن
النفاق أو التملق أوالمبالغة ،فقد استعمل ألفاظ ًا سلسة سهلة ،بعيدة عن التكلف والغلو في الطراء ،أو
الكذب في حشد الصفات للممدوح ،فأخبار ابن جدعان تدعو أي إنسان إلى احترامه وتقديره ،وال
يملك المرء إال االنحناء أمام هذا الرجل الذي  ًيهلك ما له في وجوه الخير ،وفي كل الوقات،فل يتغير
على علت الزمان وأحداثه العارضة ،يقول أمية :634
وعلحُمك بالمور وأنت قـرم ٌ
كريـ ٌم ال يــغـــي ّره صبـــا  ٌ
ح
تباري الريحظَ مكرمة ً وجود ًا

ب المهذبحُ والسناحُء
لك الحس حُ
ي وال مســاحُء
عن الخلق السن  ّ
ب أجحره الشتــاحُء
إذا ما الكل حُ

فالشاعر يرسم للممدوح صورة مثالية ،متكاملة في الصفات االجتماعية والنفسية ،ويشيد
بأصله وشرفه الرفي ع ،وعلو همته ،وشدة ذكائه ،وكرمه المفرط )تباري الريح ،(،وهذه العبارة كانت
شائعة عندهم فيقال" :فلن مباري الريح بجوده وكرمه" ،ويقال إن لظاهرة الكرم جذورا ً عقائدية في
 632أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .8/329
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الشعر الجاهلي بحيث يبدو الممدوح وكأنه على اتصال أو مندوب للقوى السطورية المانحة "ولم
تكن عندهم خصلة تفوق الكرم ،وقد بعثتها فيهم حياة الصحراء القاسية ،وما فيها من إجداب،
وإمحال ،فكان الغني يفضل على الفقير ،وكثيرا ً ما كان يذبح إبله في سنين القحط ،،وكان يذبحها
قرير العين لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه ،ومن سننهم أنهم كانوا يوقدون النار
ل على الكثبان والجبال" .635وقد أشاد النقاد القدامى بمدح أمية لعبد ال بن جدعان وع ّدوه من أوائل
لي  ً
المدح الجيد الذي ال نظير له .636وذكره ابن رشيق في باب االقتضاء )طلب الحاجة (،والتلطف فيه،
واعتبر أبياته:
أأذكحُر حاجتي أم قد كفاني

حياؤك إن شيظَمظَتك الحياحُء

ط العصم إلى السهل".637
"من أحسن االقتضاء الذي حُيل ّين الصخر ،ويستنزل القطظَر ،ويح ُّ
سل إليه(،
سل (،بالفن ،ويعُّبرعنه الخر )المر ظَ
إن بحث الشاعر عن الرجل الكريم تع ّبر عنه النا )المر (ِ
بالعطاء ،ومن الطبيعي أن يهتم الشعراء بتجميل نصوص المديح ،وتقديم المثل العلى للممدوح
مشتمل على جمي ع الصفات والفضائل المتعارف عليها في البيئة التي يعيش فيها ،ولذلك جاءت
صورة الممدوحين متشابهة مثقلة بالصور النمطية التي تبدو كالشياء الجاهزة التي يصح أن تطلق
على كل زعيم أو قائد أو سياسي ،وتفتقر إلى الصفات الذاتية ،أو الخصوصية التي تميز هذا عن
ذاك ،وباستعراض نصوص المديح ،نجد أنهم كانوا يمدحون القبائل التي يجدون عندها الكرم
والشجاعة والهيبة والعفة وعزة النفس وإباء الضيم ،وإغاثة الملهوف ،ومساعدة المحتاج ،والصبر
عند الشدائد ،واليثار على النفس ،والنسب والحسب ،والحلم والسماحة والحياء ،والعقل والحكمة،
والوفاء والسعاف بالقوت وغيرها .ومثال ذلك قول القاسم بن أمية ابن أبي الصلت:638
ت عند سرا(ِتنــا
ب الـخيـرا (ِ
يا طالـ ظَ
الكثــــريـن الطيبيــن أرومــــة ً
ال ينقرون الرضظَ عند سثؤالهــم
بل يبسطون وجوظَهم فـترى لــهـ
ب أناخ وسطظَ بيوت(ِهـــم
وإذا الحري حُ
وإذا دعوتظَـهحُم ليـــوم كريــــــهــ"ٍة
635
636
637
638

639

ت إلى بني دهمـــان(ِ
اقصِنْد هدي ظَ
ل الثراء وطيب العطــــان(ِ
أه ظَ
لتـلمـس(ِ العـلت بالـعـيــــــدان(ِ
ن(ِ
عند السثؤال كـأحسن(ِ اللـــوا (ِ
رجعوه ربظَ صـواهـل"ٍ وقيـان(ِ
639
ع الشمـس بالمــران(ِ
سدوا شعا ظَ
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وبهم أقُّوم ضـغنظَ من عادانـي

فيهم جناحي إن سألتظَ وناصري

يستحضر القاسم بن أمية في هذه المقطوعة عناصر المدحة الجاهلية :وهي الثراء ،والسخاء
اللمحدود ،وكثرة الخيرات ،ويفاضل الشاعر بينهم وبين غيرهم في الكرم ،فنراهم يجسدون المثل
العلى للسيد الكريم ،الذي يعطي بكل أريحية ،ويستقبل السائل ،بوجه سمح تعلوه البشاشة ،بحيث
يشعر الخر)اليد السفلى (،بأنه النا )اليد العليا ،(،وهذا هو الفرق الشاس ع بين الطب ع والتطب ع ،بين
الكرم الطبيعي والكرم التكلفي لكسب الثناء والشكر ،وقد أشار بعض المتخصصين في المدح إلى هذا
المعنى ،ومن أشهرهم زهير بن أبي سلمى في مدحه لسيد فزارة حصن بن حذيفة:640
تراه إذا ما جئظَته متهلـــــل

كأنك تعطيه الذي أنت سائحُله

ور ّدد –في عصر الحق -أبو نوفل عمرو بن محمد الثقفي هذا المعنى ،بثوب لفظي جديد نال
ضله على بيت زهير السابق ذكره ،وحجته في ذلك أنه
إعجاب الناقد أبي هلل العسكري حتى إنه ف  ّ
جعل الممدوح ف(ِرح ًا ،بعرض يناله ،وليس هذا شأن الكبير الهمة ،والجيد قول أبي نوفل:641
ولئن فرحـتظَ بـما ينيحُلك إنــــه
ما زال يعطي ناطق ًا أو ساكن ًا

لبما ينيحُلك من نــداه أفرححُ
ت أبا عقيل يمز حُ
ح
حتى ظنن حُ

كما مدحه بالنسب الرفي ع ،والصل الطيب ،وكثرة العدد ،وكان العرب يتفاخرون بكثرة المال
والبنين ،لن كثرة البناء تعني القوة والمنعة والحماية ،وهي تستلزم الشجاعة ،والقدرة على نصرة
جه
الملهوف ،وحماية الحمى ،ونلحظ أن الشاعر في هذه البيات انصرف إلى المدح الجماعي المو  ّ
إلى القبيلة بأكملها ،وكان هذا صريح ًا في استعمال واو الجماعة ،وصيغ الجم ع )الكثرين ،الطيبين،
وجوههم ،بيوتهم ،(،وهذا السلوب يتضمن تضخيم لغة الشارة وتعميمها بحيث تشمل جمي ع أفراد
العشيرة بل استثناء .كما أنه ينطوي على رغبة مبطنة في العطاء دون أن يلجأ مباشرة إلى االستجداء
والسثؤال ،مما يجعلنا نستنتج أن شعر الطائف المخصص للمدح – وإن قيل معظمه بداف ع التكسب –
ط ،وكأن الشاعر هو البائ ع والممدوح هو
إال أننا ال نقصد التكسب الصريح القائم على خذ وأع (ِ
المشتري ،وسيتم البي ع لمن يدف ع أكثر ،كما حصل في العصور الدبية اللحقة ،إذ كان الشاعر يجاهر
بالطلب ،وإذا تباطأ الممدوح ،ح ّثه على السراع في الجزاء والمكافأة .ومن ناحية أخرى كان المديح
عندهم موجه ًا إلى شخصيات عامة حصلت على اعتراف الرأي العام بمناقبها الحميدة ،وأخلقها
 640ديوان زهير بن أبي سلمى ،دار صادر ،بيروت ص .68
 641أبو هلل العسكري ،ديوان المعاني ،ج .1/29
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الرفيعة ،وكرمها الذي ال مثيل له ،فكان الواجب يفرض على الشعراء أن ين ّوهوا بهذه الشخصيات
وأن يقوموا بتعريف الناس بهم ،وعمل الدعاية لهم ،في مجتم ع كان بحاجة ماسة إلى وجود هذه
سعفة في أوقات الضيق والشدة ،وهذا ما قرره بعض الباحثين حين ذهب إلى القول:
الشخصيات الحُم ِنْ
"إن المدح نوعان :عاطفي صادق يصدر عن العجاب بمناقب الفرد أو الجماعة ،ويقوم على
سبي متك ّلف تدف ع إليه
تقريرها والثناء عليها ،وتمجيدها حتى تنتشر ويشتهر من توافرت فيه .ومدح تك  ّ
رغبة الشاعر في استجداء الممدوح ،ونوال ماله ،وكسب عطاياه".642
أما بعد ظهور السلم فقد استمر غرض المديح ،والدليل على ذلك أن الشعراء مدحوا رسول
ال )ص (،مدح ًا ديني ًا يبدو فيه التأثر باللفاظ القرآنية ،وتنسب لمية بن أبي الصلت )الذي مات كافر ًا(،
قصيدة في مدح الرسول الكريم مطلعها:643
(ِد أنت المليكحُ وأنت الحكِنْم

ب العبا
لك الحمحُد والمن ّ ر َّ
إلى أن قال:

فعاش غنيا ً ولم يهتضــــــــمِنْ
وفي بيتهم ذي الندى والكرِنْم
تنجون من شر ّ يوم ألــــــــِنْم

محم ٌد أرسلــــــــــــــه بالهدى
وقد علموا أنه خيحُرهـــــــــــم
أطيعوا الرسولظَ عباظَد اللـــــه

وهي قصيدة طويلة ،ذكر عبد القادر البغدادي أنه رآها في ديوانه،و هذه القصيدة من الشعر
جدوا فيه الرسول وقومه،
المشكوك في صحته؛ حالها حال معظم الشعر الذي نسب لشعراء جاهليين م  ّ
وم ّهدوا لظهور السلم ،م ع االنتباه إلى أن أمية كان آخر شخص يمكن أن يقوم بمدح الرسول عليه
السلم ،لنه كان في الجاهلية قد نظر في الكتب وقرأها ،وذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية ،وح ّرم
الخمر ،وتج ّنب الوثان  ...طمع ًا في النب ّوة ،فلما بعث النبي )ص (،حسده وقال :إنما كنت أرجو أن
أكونه ،وكان يح ّرض قريش ًا بعد وقعة بدر.644
وفي ضوء ذلك فليس صحيح ًا ما ذهب إليه د .بهجة الحديثي من أن هذه القصيدة صحيحة
النسبة إلى أمية" ،وليس بعيد ًا أن يكون قالها في إحدى خطراته النفسية التي كانت تدفعه لليمان"
وعاد إلى القول" :إنني إذ أشك في بعض شعره الديني ال أرى هذه مما يشك فيه خاصة أن القدماء
أنفسهم لم يش ّكوا فيها أبد ًا ،بل أ ّكدوا وجودها في ديوانه المفقود".645
642
643
644
645
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وقد تألق شعر المديح بأبهى صوره في العصر الموي ،وذلك أن الخلفاء المويين أدركوا أهمية
الشعر ودوره الوظيفي في النفسية والعقلية العربية ،فق ّربوا إليهم الشعراء وأحسنوا إليهم ،وأكرموا
ل" :إن هثؤالء الحكام
وفادتهم .ويثؤكد د .أحمد محمد الحوفي هذا الوعي عند الخلفاء بأهمية الشعر قائ  ً
من المويين كانوا على علم بالشعر يرعونه ويهتمون به ،لقد عقدوا مجالس الستماع المديح
والغداق على الشعراء ،وعقدوا مجالس للسمر بالشعر والصغاء إلى روايته ونقده ،وكثيرا ً ما
أجزلوا الحباء للرواة ،كما أجزلوه للمادحين ،وكان بعضهم يروي الشعر ،ويستشهد به في المناسبات
الطارئة استشهاد الحاذق الخبير" ،646والمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ،منها ما روي عن عبد
الملك بن مروان من أخبار تشهد له بالقدرة على تذوق الشعر ونقده كقوله" :كان شاعر ثقيف في
الجاهلية خير ًا من شاعرهم في السلم .فقيل له :من يعني أمير المثؤمنين؟ فقال :أما شاعرهم في
السلم :فيزيد بن الحكم حيث يقول:647
ب إذ طرد الشبابـا
وال بالشي (ِ
ذمي ٌم لم نجِنْد لهما اصطحابا
إذا سألتكظَ لحيحُتك الخضابــا

أال ال مرحب ًا بفراق ليلـــــى
ب بان محمودا ً وشيـــ  ٌ
ب
شبا  ٌ
فما منك الشبابحُ ولستظَ منه
وقال شاعرهم في الجاهلية:

عحُمرا ً يكونحُ خلله حُمظَتنفـــــسحُ
حُ
ولما بقي مني ألبُّ وأكيـــ حُ
س

ب إن يظهر فـإن وراءه
والشي حُ
ب قلم ًة
لم ينتقصِنْ مني المشي حُ

مــدح الخلفـــاء:
حرص خلفاء بني أمية ووالتهم على تقريب الشعراء وتلبية طلباتهم ،كي يقوموا بالثناء عليهم
جه الشعراء إلى الحكام القادرين مادي ًا ومعنوي ًا
ونشر فضائلهم بين الناس ،فراجت سوق المدح ،وات  ّ
واحتل مدح الخلفاء مساحة كبيرة من شعر المديح عند شعراء الطائف ،وكانت كثرة المديح تتوقف
"على الفترة التي عاشها الخليفة طوال ً وقصر ًا ،وعما عرف عنه من عدل وحزم وسخاء ،والفتوحات
التي تمت في عهده" ،648بالضافة إلى الظروف التاريخية السائدة ،والمواقف السياسية للقبائل،
وعرف عن ثقيف أنها كانت تحطب في حبل المويين ،وقد نالت شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي؛
 646أحمد محمد الحوفي ،أدب السياسة في العصر الموي  ،مكتبة النهضة ط  ،1القاهرة ،1960 ،ص .334
 647أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .12/290
ملحوظة :لنا رأي مغاير لرأي عبد الملك في المفاضلة بين الشاعرين ،قوامه الدب بين الفن والحياة ،لكن المقام ال يسمح هنا
بإبدائه.
 648محمد عبد القادر أحمد ،دراسات في أدب ونصوص العصر الموي ،ص .101
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الذي عمل واليا ً على العراق حوالي عشرين سنة؛ شهرة واسعة ال تقل عن شهرة خلفاء بني أمية،
وعرف له الناس الخدمات الجليلة التي ق ّدمها لتوطيد حكم المويين ،وسحق كل من تس ّول له نفسه
بالخروج عليهم .وعموما ً فقد أفرزت المواقف السياسية للقبائل والفراد مدائح كثيرة ،منها ما كان
باعثه التكسب والشهرة ،أو الخوف من حكام بني أمية ،الذين استعملوا م ع الشعراء سياسة مزدوجة
تقوم على الترغيب والترهيب ،وهناك مدائح انبثقت عن التزام فعلي بعقيدة الوالء المطلق للمويين
والعجاب بهم والدفاع عن سياستهم ،ويمكن القول :إن مدائح شعراء ثقيف تسير في هذا االتجاه ،وإن
كانت ال تخلو من سثؤال واستعطاء ،كقول طريح بن اسماعيل الثقفي في مدحه للوليد بن يزيد:649
650

سبــــظَـدحُ
منــــك وإن لم يكن له ظَ
ــــــــه منك معلومة يد ٌ ويــــــحُد
ح(ِمدوا
ـــــــزوار أرض ًا تح ّلها ظَ
عــــنك حُبغِنْن"ٍم ورفقة ٌ تــــــــــ"ٍرحُد

ئ من غنى ً تقربــحُــه
ب امر "ٍ
س حُ
ح ِنْ
ظَ
ل امرئ ذي يد"ٍ تع ّد عليــــــــ
ك ُّ
وأنت غمحُر الندى إذا هبط الـــ
ق فرفقة ٌ صــــــــدرت
فهم رفا  ٌ

ومن الخلفاء الذين مدحهم شعراء الطائف سليمان بن عبد الملك )99-96هـ،(،فقد مدحه يزيد بن الحكم
الثقفي ،وكان قد أجرى له ما يعادل والية فارس : 651
ئ أشبهتظَ شيمتــــظَــه
ت باسم امر "ٍ
سمي ظَ
حُ
ح(ِمِنْد به في الورى الماضين من مل "ٍ
ك
أ ِنْ
ال يبرأ الناسحُ من أن يحمدوا ملكـــــ ًا

ل سليمانظَ بــــــن داودا
عدال ً وفض  ً
وأنت أصبحتظَ في الباقين محمودا
أِنْوالهمحُ في المور الحلظَم والجـــودا

فالشاعر يحشد للممدوح الصفات التقليدية التي كانت شائعة في المدائح من عدل وفضل وحلم
وجود ،مستفيد ًا من الموروث الشعري الجاهلي ،والموروث الخباري حين يربط بينه وبين النبي
سليمان بن داود عليهما السلم ،وهو بهذا التشبيه يرتف ع به إلى درجة النبياء الذين ليس كمثلهم أحد
من الناس .وقد سار شعر المديح في العصر الموي في أكثر من اتجاه ،وكان االتجاه العام يرتد نحو
المدحة الجاهلية ،فانصرف الشاعر يكرر الصفات الموروثة التي يريدها الناس في سراتهم وملوكهم،
وهي تنحصر في المثل الخلقية الرفيعة من كرم وحزم وتسامح ووفاء وشجاعة وحكمة وغيرها .ومن
شعراء الطائف الذين ارتبط اسمهم بخلفاء بني أمية طريح بن إسماعيل الثقفي ،الذي اتصل بالوليد بن
يزيد )126-125هـ 652 (،المعروف بفسقه ومجونه ،منذ أن كان ولي عهد ،وقيل عن طريح "وهو
أكبر شاعر قيسي احتفل بالوليد بن يزيد احتفاال ً ج ّد معه في الدعاية له ،وأفاض في تصوير فرح
 649أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .325-4/324
سظَبد :الشعر ،ويكنى به عن الماال.
 650ظَ
 651أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .12/288
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الناس به ،حتى استفرغ مديحه كله وعامة شعره فيه" 653وهو احتفال سببه ما كان يربط بينهما من
وشائج النسب وإكرام الوليد له ،إذ كانوا أخواله ،فأم الوليد هي أم محمد بنت محمد بن يوسف أخي
الحجاج بن يوسف الثقفي  654وكان الوليد ينادي طريح ًا خالي ،ويعامله معاملة خاصة ،ويعطيه بل
حساب ،وكان طريح يتباهى أمام الشعراء بهذه القرابة التي منحته وضع ًا استثنائي ًا عند الخليفة ،فكان
أول من يدخل عليه وآخر من يخرج ،واستغل عنصر النسب هذا في شعره وك ّرره أكثر من مرة،
كقوله:655
فتنازعاك فأنت جوهرحُ جوهر(ِ
وقس ّيها  656بك في الشم الكبـ(ِر

ف حُكحُفـــاه
واعتام كهحُلك من ثقي "ٍ
ع القريتين حُقصُّيها
فنمت فرو حُ

فهو يمدحه بأصالة النسب من طرفيه قريش وثقيف ،وألححُ طريح على هذا المعنى وكرره في
أبيات نالت شهرة واسعة وهي:657

ح(ِني ّ  658والحُوحُلجحُ
ق عليك ال (ِ
تطر ِنْ
طوبى لعراقك التي تشــــ حُ
ج

سلنطح البطاح ولم
أنت ابنحُ حُم ِنْ
طوبى لفرعيك من هنا وهنـا

ويسترسل الشاعر في مديحه مقتفي ًا آثار المدائح التقليدية ،ومستفيد ًا من المعاني البدوية التي
تخدم هيبة الوليد وسيادته في صور مفعمة بروح المبالغة والغلو والتعظيم ،وهي تتضمن الشكل
المثالي للخليفة القوي ،فالوليد قد بسط سيطرته المطلقة على كل شيء من بشر وشجر وحجر ،فهو

 652عاش الوليد بن يزيد بين عامي )126-90هـ ،(،وتولى الخلفة سنة 125هـ وهو شاعر مجيد له أشعار رقيقة في الغزل
ووصف الخمر ،واتهم باللحاد ،وإنكار يوم البعث والحساب ،وقد ثار عليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك وقتله بالقرب من دمشق.
وذهب د .حسين عطوان ،الذي قام بجم ع شعره وتت ّب ع أخباره في المظان والمصادر وتدقيقها ،إلى أن أخباره قد دخلها كثير من
التلفيق واالفتعال ،وكانت السياسة أقوى السباب التي أدت إلى الطعن فيه ،سواء أكان ذلك على يد المويين أنفسهم الذين اختلفوا
في آخر عهدهم،وأخذ يقتل بعضهم بعضا ،أم على يد العباسيين الناقمين عليهم) .حسين عطوان ،شعر الوليد بن يزيد ،مكتبة
القصى ،عمان .1979 ،ص .(،5
 653أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/36
 654ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب ،ص .91
 655أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/317
سي :هو ثقيف.
 656اعتام :اختار .قصي :أبو عدة بطون من قريش .ظَق (ِ
 657أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/316
ي :ما انخفض من الرض والواحدة
حن  ّ
 658المسلنطح من البطاح :ما اتس ع واستوى سطحه منها .تطرق :تطبق وتض ّيق مكانك .ال (ِ
حنا ً مثل عص ًا .الوحُحُلج :مفردها ولجة ،وهي كل متس ع في الوادي ،أي لست في موض ع خفي من الحسب ،وكانت هذه العبارة
حُ
شائعة عندهم في الفخر.
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المير الذي يأمر ،والناس الرعية التي تطي ع وتل ّبي دون اعتراض ،ويتعالى صوت الغلو عند الشاعر
حتى يصل الذروة في قوله:
ب يعتلـجحُ
ض (ِ
ــــموجحُ عليه كالظَه ِنْ
ض عنه حُمِنْنظَعر حُ
ج
في سائر الر (ِ

ت للسيل دعِنْ طريظَقك والـــ
لو قل ظَ
لساح وارتد أو لكان لــــــــــــه

ق أبو
فلو أمر الوليد السيل بالنصراف عن طريقه لفعل ،لنفوذ أمره ،وإحكام سلطته ،وعل  ّ
هلل العسكري على هذه البيات بقوله " :وهذا من أعلى الغلو ّ لن السيل ال ترد وجهته هيبة
ومخافة ،والعرب تقول :أجرأ من السيل ،ويقال في المثل :ال أفعل كذا وكذا حتى ير ّد وجه السيل
".659
ونلحظ أن أبيات طريح هذه تخلو من الشارات السلمية ،وتبدو كأنها نظمت قبل السلم ،لنها
جه السلم الشعراء إليها ،وتحتفل بالفضائل التي ح ّرم السلم التفاخر بها،
تفتقر إلى المعاني التي و  ّ
ل يقول لخر يفخر
ويروى أن الخليفة عمر بن الخطاب نهى عن مثل هذه المفاخرات ،فقد سم ع رج  ً
عليه :أنا ابن مسلنطح البطاح ،وابن كذا وكذا" .فقال له عمر :إن كان لك عقل ،فلك أصل ،وإن كان
لك خلق فلك شرف ،وإن كان لك تقوى فلك كرم ،وإال فذاك الحمار خير منك " .660ولعل ّ هذه اللغة
الرنانة ،وهذه المبالغة في الطراء دفعت بعض النقاد إلى التقليل من شأن مدح طريح ،إذ وصفه
ل أبد ًا عن رتبة الشويعرأو الشعرور ،واجتهد في نسج قصائده على أسلوب
ل " :لم يع حُ
كارلو نالينو قائ  ً
فحول الجاهلية في المديح" .وخص ّ بالذكر أبياته السابقة الذكر "أنت ابن مسلنطح  " ...وأضاف:
"ومثل هذه البيات التي ال يستحسنها الذوق السليم ،ومثل هذه التشابيه الغريبة المضحكة لم تندر عند
أصاغر الم ّداح" .661وبعيد ًا عن رأي نالينو فإن هذه البيات حققت أهدافها على مدى بعيد ،فقد أثارت
في وقت الحق حفيظة العباسيين ،ورأى فيها أبو جعفر المنصور دعاية سياسية باقية للمويين وقد
راج ع طريح ًا في ذلك .وكان قد دخل عليه في مجموعة من الشعراء بقوله" :ال ح ّياك ال وال ب ّياك،
ت ال حيث تقول للوليد بن يزيد :لو قلت للسيل ....البيات.
أما اتقي ظَ
ل -أني قلت ذلك ،ويدي ممدودة إليه  ،وإياه تبارك وتعالى
فقال طريح :قد علم ال -عز ّ وج  ّ
عنيت ".662

659
660
661
662

أبو هلل العسكري ،ديوان المعاني ،ج .1/24
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/318
كارلو نالينو ،تاريخ الداب العربية ،ص .292
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .316-4/315
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"فالبيات كما أراد الشاعر أو كما فهمها العباسيون ،ليست بالمديح العادي ،وإنما هي مديح
سياسي ،انتصر فيها طريح للوليد ،وانتصف له ،بل هي ت ّمثل عواطف الثقفيين نحوه والتحامهم به لما
نالوه من الحظوة والقوة في أيامه".663
ور ّكز الشعراء في مدائحهم على االتجاه القبلي أيض ًا ،وع ّبروا عن مواقف قبائلهم السياسية
من هذا الخليفة أو ذاك ،كما ض ّمنوا مدائحهم الشادة بقبيلة الممدوح وأهله القربين بشكل يحيي
العصبية القبلية التي نهى عنها السلم ،وكان الشاعر يع ّبر عن أفكاره هذه بصورة تقريرية مباشرة
ال لبس فيها ،وهي أقرب إلى النظم منها إلى الشعر ،فقوم الخليفة سادة كرام ،وهم أصحاب المجد
التليد ،والعز ّ القديم ،والعقل الراجح ،والرأي الصائب وغيرها من الفضائل النفسية واالجتماعية التي
كانت لسراة القوم .قال طريح في الوليد :664
ستذل من رفدوا
عاّزا وال حُي ِنْ
عتحُد
ماض"ٍ حسام وخيحُرهم ظَ

شحُم من خذلوا
(ِمنِنْ معش"ٍر ال ي ُّ
بيض ٌ عظاحُم الحلوم(ِ حُّدهـــم

ومن مظاهر التطور التي طرأت على قصيدة المديح ،المزج بينه وبين الشعر السياسي ،م ع
أن المديح شيء والسياسة شيء آخر ،فالمديح هو ثناء يقدمه الشاعر ابتغاء النوال والعطاء ،أما الشعر
السياسي فنضال عن الحكم ،وعن نظرية معينة فيه ،فهو ليس مجرد مديح ،إنما هو دفاع من جهة
وهجوم من جهة ثانية ،دفاع عن نظرية تعتنقها جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق ،وهجوم
على خصومها ومن يقفون في الصفوف المعارضة لها " .665واستفاد الشعراء في هذا الجانب من
المعاني الدينية وصفات القدسية التي خلعوها على الخلفاء ،حتى يرضى عنهم الناس ،وعملت أسباب
عديدة على توجيه الشعراء إلى هذه المعاني منها :تغ ّير الوضاع السياسة والقيم النفسية ،وكثرة
الحزاب السياسية ،بحيث أصبح لكل حزب شعراؤه الذين ينطقون باسمه ،وير ّدون على خصومه
ويفندون ادعاءاتهم .ولما كانت قضية الخلفة والحفاظ عليها أهم ما يشغل المويين .اتجه الشعراء
إلى تعظيم شأن الممدوح وإثبات ح ّقه في الخلفة من خلل إضفاء الطاب ع الديني على شخصيته
ومنهجه السياسي ،فهو الخليفة الفضل الذي اختاره ال من بين الناس جميع ًا ليتولى أمرهم ،وهو إمام
الهدى الذي بعثه الحق لرأب الصدع وإصلح حال المة بعد فسادها .قال طريح الثقفي :666
ل الخليفة(ِ عنــــ
ل الفض (ِ
للفض (ِ
في وج(ِهه النوحُر يستبانحُ كمـــــا
663
664
665
666

صحُعدحُ
ــــ(ِد ال من دون شأ(ِوه حُ
ج النهار إذ ظَيقـــــــحُد
الح سرا حُ

حسين عطوان ،شعراء الدولتين الموية والعباسية ،ص .50
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/324
شوقي ضيف ،العصر السلمي ،دار المعارف بمصر ط  ،4د.ت .ص .336
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .325-4/323وهي قصيدة طويلة.
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ف ميعاظَده إذا يعــــــــــــحُد
يخل حُ

يمضي على خير ما يقــولحُ وال

ويسترسل الشاعر في عزف هذه الهزوجة التي تقدم الصورة النموذجية للخليفة المسلم الذي
طال انتظار الناس له ،فاستبشروا بقدومه خير ًا ،وسجدوا شكر ًا ل تعالى ،يقول طريح:
ل به الناسظَ بعدما فســــــــــدوا
أنت إماحُم الهدى الذي أصلح ا حُ
إليك قد صار أمحُره سجدوا
س أن ملظَكهـــــحُــم
لما أتى النا ظَ
خلــــحُـحُد
خلد لو قيل إنكم حُ
بال حُ
واستبشروا بالرضا تباشظَرهم
ضك حتى كاد يهتحُز فرحــــــ ًة أحــــــــحُد
ل أر (ِ
وعج ّ بالحمد أه حُ
ومن الفكار السياسية التي ألح ّ عليها الشعراء في المدح :فكرة المهدي المنتظر ،وهي فكرة
شيعية ،وتعني أن المام سيعود إلى الدنيا كي يمل الرض عدال ً وصلح ًا ،بعد أن تكون قد ملئت
ظلما ً وجور ًا .وأيض ًا فكرة الجبرية وتعني "أن بني أمية هم خلفاء ال ورسوله في الرض ،اختارهم
ال واصطفاهم لوالية المسلمين ،وليس بعد اختيار ال اختيار ،وال فوق إرادته إرادة ،فخلفتهم قدر
مقدور ق ّدره ال على المة السلمية ،وعلى المة أن تطيعهم ،وترضى بحكمهم  667"،وكان
المويون حريصين على أن ينسبهم الشعراء إلى مثل تلك الفضائل الدينية التي كانت تقوم عليها
المذاهب السياسية المناوئة لهم كالهاشميين والخوارج ،وعملوا على ترويجها بين الناس حتى
ينصرفوا عن معارضتهم ،والخروج عليهم وتقديم الوالء المطلق لهم ،يقول طريح:
واســـتقبل الناسحُ عيشــــ ًة أنف ًا إن تبـــــــقظَ فيها لهم فقد سعدوا
ما لم يجده لوالد"ٍ ولـــــــــــــــظَـحُد
ت من و ّدهم وطاعتهــــم
رزق ظَ
...
سِنْلم ًا وماتـــت الحقحُد
ت الضغـــانحُ (ِ
أَّلفــــت أهواظَءهــــم فأصــــبح ِنْ
قد وجدوا من هواك ما أجــــــحُد
حتى رأيت العباظَد كُّلـــــــــهم
نالوا وال قاربوا وال جهــــــدوا
قد طلب الناسحُ ما بلغتظَ فمــا
يرفعـــحُـك الحُ بالتكــــــ ّرم والتــــقوى فتعلو وأنــــت مقتصـــــــــحُد
ضــــــــــحُد
ع حُ
ن لظَمن يخـــــاف وللمخذول أودى نصـــــيره ظَ
فأنت أم  ٌ
فالشاعر يسترسل في كيل المدح والثناء للوليد بن يزيد ،ووصفه بالعدل والتقوى والصلح،
ونشر المن بين الناس ،وتوحيد كلمة المة ،والقضاء على الفتن والحقاد ،لدرجة قد تصل إلى ح ّد
667

محمد عبد القادر أحمد ،دراسات في أدب ونصوص العصر الموي ،ص .131

133

الكذب وقلب الحقائق ،لن شخصية الوليد .لم تكن تلك الشخصية التي نالت إجماع المة ،668وهناك
أخبار كثيرة تتحدث عن فسقه وإلحاده ،ومهما حاولنا التخفيف من قيمة هذه الخبار إال أن الحقيقة ال
تتغير ،وحاول د .حسين عطوان أن يداف ع عنه بقوله" :وال تظن أن طريح ًا اختلق هذه المناف ع التي
سهم عليه ،ومسخهم
ل ،فإن المثؤرخين م ع د  ّ
أحرزها الناس في عهده اختلف ًا ،وه ّول فيها تهوي  ً
لشخصيته ...نقلوا نزر ًا يسير ًا من الخبار التي تصور هذه الناحية في سياسته ،مما أسهب طريح في
بسطه ،فإنهم يروون أنه أجرى على زمنى الشام وعميانهم وكساهم .وأمر لكل إنسان منهم بخادم،
وأخرج لعياالت الناس الطيب والكسوة  ...وزاد الناس جميع ًا في العطاء".669
وم ع ذلك فإن الكذب أو تزوير الوقائ ع من سمات الشعر المدحي ،وال نقصد بالكذب ضد
الصدق ،ولكنه الفن الذي ال يحاكي الواق ع بل يسمو عليه بالبداع المتخ ّيل،فمحبوبة الشاعر هي
الجمل ،وخصمه هو القبح ،وممدوحه هو الفضل وهكذا ،وع ّرف بعضهم المدح بأنه "فن الكذب
الخلقي على النفس وعلى الخر ،وش ّكك في جدوى تدريس نصوص المديح ،وفي المغزى
اليديولوجي لها بقوله" :إن نصوص المديح تع ّلم طرق ًا ملتوية في الحياة قد يتماهى بها التلميذ ...
والتماهي هو التشبه بالغير أو محاكاته في محاولة للقتراب من سلوكه ومظهره ".670
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القصيدة تع ّد انعكاس ًا صادق ًا لمواقف القبائل والفراد السياسية،
وتعبر عن التزام فعلي بعقيدة الوالء للمويين ،والدفاع عن سياستهم ،مما دف ع د .حسين عطوان إلى
القول" :إن هذه القصيدة أشبه بالوثيقة التاريخية النادرة ،فهي تكشف عن نضال الثقفيين بل القيسية
عن الوليد ابن يزيد ،وما اصطنعوه من وسائل إعلمية لشد أزره وتقوية مركزه ،والرد على
أعدائه  . 671" ...ويمكن القول" :إن نصوص المديح هي نصوص إيديولوجية لن شعارات
اليديولوجية تتجلى فيها من خلل صفات الكرم والجود والشجاعة ،ومن خلل الحياة الدينية وما فيها
من إيمان وتقوى وارتباط للنفس بال ،وفي الحياة الخلقية وما يسودها من طاب ع عملي سلوكي
يتضمن التسامح والصبر والشرف .ثم في المجال السياسي ،فشكل الدولة وأسلوبها في الحكم ،وخلفية
القوانين كلها ترتبط باليديولوجيا السياسية ".672
ولم يقتصر الشعراء في قريضهم على مدح خلفاء بني أمية ،بل ش ّدوا الرحال إلى الوالة،
وكان الوالة يق ّدرون الشعراء ،ويغدقون عليهم الموال الطائلة ،ويقابل الشعراء ذلك بالفن الرفي ع
والشكر الجزيل .وكان الشعراء في مدحهم للوالة يكررون الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الوالي
الجيد ،وهي صفات نمطية مكررة ،دأب الشعراء على تردادها منذ العصر الجاهلي .من جود
668
669
670
671
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وسماحة ،وشجاعة ،وجرأة ،وغيرها من الرموز االجتماعية والخلقية التي تع ّبر عنها النا بالفن،
ويع ّبر عنها الخر بالعطاء ،ومثاله قول يزيد بن الحكم الثقفي في مدح يزيد بن المهلب بن أبي صفرة
 ،673وهو من والة العراق ،وضم إليه سليمان بن عبد الملك خراسان ،فأصبح حاكم ًا على الشرق كله.
وكانت أسرة المهلب بن أبي صفرة الزدية من السر التي ق ّدمت خدمات جليلة للمويين ،وأخلصت
لهم ،قبل أن يقوم يزيد بن المهلب م ع إخوته وآله بثورة عليهم ،زمن يزيد بن عبد الملك يساعده هلل
بن أحوز المازني ،وقيلت هذه المقطوعة وابن المهلب حُيعَّذب في سجن الحجاج:
ل الصلح(ِ والحســــبحُ
حُد وفض حُ
وصاب ٌر في البلء محتســـــ حُ
ب
ت دون سع(ِ(ِيك العــر حُ
ب
صر ِنْ
وق  ّ

أصبح في قيدك السماححُة والجو
ت (ِنظَعــــــــــــ ٌم
ط ٌر إن تتابع ِنْ
ال ظَب (ِ
ق الجيا(ِد في ظَمظَهـــــ "ٍ
ل
ظَبظَزظَزت سب ظَ

ملحظات أخيرة على فن المديح:
ال :إن فن المدح من الغراض القديمة التي قال فيها شعراء ثقيف في العصر الجاهلي،
أو  ً
واستمرت بعد ظهور السلم ،على نفس السمت والهيئة ،إذ ظلت قصيدة المديح مزيج ًا من
موضوعات عديدة كالمدح ،والسياسة إلى جانب الموضوعات التقليدية المنبثقة عن البناء الفني
للقصيدة ،والمتمثلة في استهلل القصيدة بمقدمة طللية ثم ذكر النساء والتغ ّزل بهن ،قبل أن يلج
الشاعر إلى غرضه الرئيس ،ومثال ذلك قول يزيد بن الحكم في مطل ع قصيدة مدح بها سليمان بن عبد
الملك :674
أمسى بأسماظَء هذا القلبحُ معمودا
كأن ّ أحورظَ من غزالن(ِ ذي بقـــ"ٍر

إذا أقولحُ صحا يعتاده عيــــــظَدا
أهدى لها شبظَه العينين والجيدا

وكذلك كان يفعل طريح  675الثقفي في مدائحه التي نسجها في مدح الوليد بن يزيد ،ومن أشهرها
الدالية التي استهلها بالوقوف على الطلل ،وذكر فيها أسماء الماكن المقفرة من أهلها.
ق فالجمدحُ
فالمنحنى فالعقي حُ
أقفر ظَممن يحُّله السنحُد
ي إال الرمـــــاحُد والوتحُد
ف بعد الح  ّ
لم يبقظَ فيها مــن المـــعار (ِ
ح بها مســـج ٌد وحُمِنْنتضـــحُد
وعرصة ٌ ن ّكــــــرتِنْ معالظَمها الري حُ
673
674
675
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فالشاعر يسير في هذه االفتتاحية على سنة الشعراء الجاهليين ،ويتح ّدث عن الديار
المهجورة ،بألفاظ موحية بالقحل الحضاري ،والدمار وغياب الحياة )أقفر ،الرماد ،الوتد ،والعرصة
التي أخفت معالمها الريح .(،هذه المقدمة تذكرنا بأبيات عبيد بن البرص التي افتتح بها معلقته :676
ت فالذنو حُ
ب
فالحُقطبيا حُ

أقفر من أهله ملحو حُ
ب

ثم ينتقل إلى النسيب وذكر المرأة في مقدمة عاطفية ال تكاد تخرج عن إطار الشعر الجاهلي ،ويتحدث
عن رحيل سلمى مستحضر ًا الماضي الجميل الذي ذهب إلى غير رجعة؛ في لغة تكاد تقترب من
طبيعة الشعر العذري في نزعته العاطفية  ،677فيلح ّ على معاني الحرمان والفرقة ،والتفاني في الحب،
بلغة شفافة رقيقة.
غـــدحُ
شنا بها ظَر ظَ
بالحزن إذ عي حُ
جــــــــــحُدحُد
أياحُمنا تلك غضة ٌ حُ
يولحُ ع إال بالنعمة الحســــــــحُد

لم أنسظَ سلمى وال ليالينــــــا
ب وإذ
إذ نحن في ميع(ِة الشبا (ِ
حُنحسحُد فيها على النعيم ومـــا
ثم يقول:

غدحُ
ق ظَ
أكره من لوعة الفرا (ِ
ي بما
ويحي غد ًا إن غدا ً عل  ّ
صظَدحُد
ت أبكي من الفراق وح ّيـــــــــــــانا جمي ع ٌ وداحُرنا ظَ
قد كن حُ
حتى في االنتقال من قسم إلى قسم لم يخالف طريح سنن القدماء ،وصار على المثال الجاهلي
للمديح مستعير ًا العبارة المأثورة "دع هذا" مما يدل على أن علقة الشاعر اللحق بالسابق كانت
متينة وموصولة.
شـــــحُرحُد
وعدَّ مدح ًا بيوحُته حُ

دع عنك سلمى لغير ظَمِنْق(ِلي"ٍة

ثاني ًا :أصاب قصيدة المديح في رحلتها من الجاهلية إلى العصر الموي شيء من التجديد،
ولكنه تجديد جزئي ،ظهر في بعض المعاني السلمية التي لم تكن معروفة في العصر الجاهلي مثل
حسن السياسة ،والخلفات الحزبية ،وإضفاء هالة دينية على شخصية الممدوح ،ويرى د .شوقي
676
677
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ضيف "أن الشاعر في المديح كان يحاول أن يجدد تجديد ًا يتلءم م ع عصره ،وم ع معطيات الحياة
العربية الجديدة فكان طبيعي ًا أن يغ ّير الشعراء في قصيدة المديح  ...وهو ليس تغيير ًا كلاّيا ،ولكنه على
كل حال محاولة للتجديد والتنوي ع واستغلل كل ما يمكن ،حتى يأتي الشاعر ببناء طريف يستهوي
الخليفة والناس من حوله " .678أي أن شعر هذه الفترة لم يكن شعر ثورة وانقلب على الموروث
الجاهلي ،لن الشاعر الموي كان مشدود ًا إلى الماضي ومنبهر ًا به ،وخاصة في الغراض التي
سخها كبار الشعراء.
ر  ّ
ثالث ًا :إن قسم ًا ال بأس به من شعر المديح قد ضاع ،ونخص بالذكر الشعر المثؤيد للمويين،
والمداف ع عن حقهم في الخلفة ،وذلك بتأثير العوامل السياسية المتمثلة أوال ً في الصراعات الداخلية
بين المويين أنفسهم في الفترة الخيرة من حكمهم .وثاني ًا "قيام عدد من رواة الشعر من العلويين
والعباسيين بإسقاط قسم غير قليل من قصائد الشعراء من مخضرمي الدولتين التي تثني على المويين
679
ثناء مقصود ًا ،ومن هثؤالء أبو الفرج الصفهاني المعروف بتشيعه ،وضرب د .حسين عطوان
ل بالشاعر أبي العباس العمى المشهور بوالئه وإخلصه للمويين والتش ّي ع لهم ،فحين ذكره أبو
مث  ً
الفرج الصفهاني قال :وله أشعار كثيرة في مدح بني أمية  ...ليس ذكرها مما قصدنا إليه ".680
وبجانب ذلك كان أبو الفرج يكتفي في كثير من الحيان بتقديم مطال ع بعض القصائد ،ثم يعلق ،وهي
قصيدة طويلة ،ومثال ذلك قول يزيد بن الحكم الثقفي في مقدمة يبكي فيها الشباب :681
وعل (ِلداتي شيحُبهم وعلني

فني الشبابحُ وكل ّ شيء"ٍ فاني

وهناك سبب آخر أدى إلى تضيي ع الشعر عن قصد ،وهو أن الشعراء أنفسهم الذين أدركوا الدولة
العباسية مثل طريح بن إسماعيل الثقفي ،قاموا بإخفاء أشعارهم التي نظموها في المويين بعد زوال
حكمهم ،خوفا ً من عقاب العباسيين وبطشهم .وتذكر الخبار أن العباسيين كانوا يتابعون ذلك ،ولم يفد
عليهم شاعر من العهد القديم إال وسألوه عن ماضيه السياسي والموه عليه ،وقد أشرنا في مكان سابق
إلى تج ّهم أبي جعفر المنصور في وجه طريح الثقفي حين دخل عليه في مجموعة من الشعراء،
لعلقته القديمة بالوليد بن يزيد.
رابع ًا :انبثق عن غرض المديح في العصر الموي شعر االعتذار الممزوج بالعتاب ،وهو
شعر تتداخل فيه عاطفة الخوف م ع عاطفة الشكر والرجاء ،ويأتي هذا بعد أن تتعرض العلقة بين
678
679
680
681

شوقي ضيف ،التطور والتجديد في الشعر الموي ،ص .140
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المادح والممدوح لشيء من الجفاء أو القطيعة بسبب المنافسة الشريفة والغيرة والحسد بين الشعراء،
س الدسائس لليقاع بينهما ،فيوصد الخليفة أبوابه في وجه الشاعر،
فيقومون بحوك المثؤامرات ود  ّ
ويقصيه عن بلطه ،فيبدأ الشاعر بالعتاب ثم االعتذار واالستعطاف طمعا ً في العفو والمسامحة .وهذا
ما حصل بالفعل بين الشاعر طريح الثقفي وبين الخليفة الوليد بن يزيد ،ففي المرحلة الولى من
العلقة كان الوليد يدني مجلسه ،ويصدر عن رأيه ،فحسده ناس من أهل بيت الوليد لتبدأ المرحلة
الثانية من العلقة وقالوا :ذهب طريح بالمير فما نالنا منه ليل وال نهار ،وقاموا بتزوير شعر على
لسان طريح يقوله في خصوم الوليد يفضلهم عليه :682
فقد أقمت(ِ بدار الهون(ِ ما صلـحا
ضخ(ِم الدسيع(ِة (ِقدم يحمل المظَدحا

سيري ركابي إلى من تسعدين به
سيري إلى سةّيد سمح"ٍ خلئقــحُـــه

فلما سم ع الوليد الشعر غضب عليه ،وقط ع الرزاق عنه وأمر الحاجب بعدم السماح له
بالدخول ،وظل طريح على هذه الحالة سنة كاملة ،حتى كان يوم احتال فيه على الحاجب ،فدخل،
وحين أبصره الوليد صرف وجهه عنه ،فقال طريح يعاتبه ويذ ّكره بعهد المودة والوصال بينهما :683
ف مالي بعد ظَتقربـــة ً
يا ابنظَ الخلئ (ِ
كأنني لم يكن بيني وبينكــــــــــم

إليك حُأِنْقصى وفي حاليك لي عجبحُ
إلٌّ وال خلة ٌ حُترعى وال نســــــــ حُ
ب

ثم يتح ّول الشاعر إلى االستعطاف والتض ّرع الممزوجين بالمدح :684
طك المرئ(ِ
ف إن سخ ظَ
يا ابنظَ الخلئ (ِ
ي توسعــــــ ًا
فاعطف فداك أبي عل  ّ

ت عصمظَته بلء ٌ مفظــــــــــ عحُ
أمسي ظَ
وفضيلة ً فعلى الفضيلة(ِ تتبـــــــظَـــحُ ع

وهذه االعتذارية تذ ّكرنا باعتذاريات النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر ملك المناذرة ،ونلحظ
ال أن يزيل من نفس الوليد ما فيها من غضب عليه،
فيها رقة في الخطاب وتفوق ًا في االستلطاف محاو  ً
وقد نجح في ذلك فرضي عنه الوليد ،وعطف عليه وأعاده إلى سابق عهده.
ق الذي نزلـــــت
أين الذمامةحُ والح ُّ
ي الشعظَر أصفيه وأنظمــحُـــه
وحوك ظَ
682
683
684

أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/312
المرج ع السابق ،ج .311-4/310
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بحفظه وبتعظي"ٍم له الكتـــــــــبحُ
نظظَم القلئد فيها الدُّر والذهـــ حُ
ب

...
ي أقوامـــــــــ ًا صدوحُرهحُم
ت ب ظَ
أحُمشم  ٌ
ب أني قد لــجأت إلى
قد كنتحُ أحس حُ

ك على الذقان تلتهـــبحُ
علي ّ في ظَ
685
حر"ٍز وأال يضروني وإن ألبــــوا

وقد اعتمد طريح في اعتذارياته على العواطف الجياشة وأكثر من استعمال الساليب
النشائية من نداء وأمر واستفهام )يا ابن الخلئف،فاعطف،أين الذمامة (،...،إلى جانب التكرار المثؤكد
للمشاعر والمواقف واللفاظ ذات اليحاءات المتقاربة واليقاع المشترك.

الغـــــزل:
كان الغزل وذكر النساء والتو ّدد إليهن من الفنون الصيلة في النفس العربية ،وذلك
"الرتباطه بيولوجيا ً بالعواطف الجنسية التي تعتبر من أقوى العواطف التي تأص ّلت في الطبيعة
النسانية؛ التصالها الوثيق بالنسيج البيولوجي لدى هذا الكائن في الوجود ،لذا نرى مثل هذه العاطفة
سمة لها خصوصيتها عند جمي ع الشعوب " ،686فالغزل إذن تعبير عن عاطفة الحب نحو المرأة ،وقد
ع ّرفه ابن رشيق القيرواني "بأنه إلف النساء والتخ ّلق بما يوافقهن " ،687ونلحظ أن هذا التعريف
ير ّكز على الرجل فاعل الغزل ،ويلغي دور المرأة في القيام بنفس الدور وحصرها في دور المتلقي
ل السبب الرئيس في ذلك أن معظم تراثنا الشعري هو للذكور وليس للناث ،م ع القرار
للمغازلة ،ولع  ّ
بأن الغزل قائم على عواطف متبادلة بين الرجل والمرأة.
ل عندهم حاّيزا واسع ًا من الثروة الشعرية التي انتهت إلينا،
وقد عرفه العرب قديم ًا ،واحت  ّ
"فالشعر الجاهلي لم يحفظ لنا فقط تلك الصور من حياة الجماعة وغزواتها وحروبها ،ولكنه حفظ لنا
في فنونه الغزلية هذه الصور من خفق أفئدتها ،وذوب قلوبها ،ولم يم ّثل لنا هذه الجماعة في حياتها
الخارجية فقط  ...بل م ّثل لنا حياتها الداخلية " ،688وقد رف ع ابن رشيق من قدر الغزل حين قال:
"ولعمري إنه إذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب ،ووض ع رجله في الركاب".689
وجاءت عبارة ابن رشيق هذه ضمن حديثه عن وسائل الشعراء الستدعاء الشعر ،فهو يرى أن
النسيب هو الكثر فاعلية في شحذ القرائح ،وتليين عريكة الكلم .وبلغ من شغف العرب به أنهم كانوا
يفتتحون به قصائدهم ،وذهب يحيى الجبوري إلى القول بأنهم اعتنوا به عناية فائقة ،وصرفوا إليه
أكثر شعرهم  ...فخصصوا له قصار القصائد وطوالها  .690وتح ّدثوا فيه عن مشاعرهم نحو المرأة،
685
686
687
688
689
690

ألبوا :اجتمعوا.
محي الدين أبو شقرا،مدخل إلى سوسيولوجيا الدب العربي ،ص .86
ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .2/117
شكري فيصل ،تطور الغزل بين الجاهلية والسلم ،ص .27
ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .1/206
يحيى الجبوري ،الشعر الجاهلي ،ص .281
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وما يعتريهم من شوق وحنين ،وما يكون من المرأة من هجر أو وصال ،من وعد أو إخلف ،وما
سد النزعة الذاتية في الشعر العربي ،ويقوم
كانت تتم ع به من محاسن .وباختصار فإن شعر الغزل يج  ّ
ل ساطع ًا على أن الشاعر لم يكن بوق القبيلة فقط ،بل كان لسان ًا معاّبرا عن وجوده النفسي
دلي  ً
وعواطفه الخاصة .وجدير بالذكر أن معظم الشعر العربي القديم كان من الشعر الغنائي )،(،lyric
وهو الذاتي الذي يص ّور نفسية الفرد ،وعواطفه ومشاعره –أو هو كتابة الذات بأسلوب جمالي بعيد
عن التعبير المباشر .وكان هذا الشعر مرتبط ًا بالغناء منذ نشأته ،وشاع فيه الكثير من المفردات
المتصلة بالغناء كقول حسان بن ثابت:
إن الغناظَء لهذا الشعر(ِ مضماحُر

تغن ّ بالشعر إما كنتظَ قائــــظَله

وظهر في الطائف كما يقول د .شوقي ضيف "الغناء الديني الذي ينشدونه في أعيادهم الدينية
وفي نسكهم كما هو الحال في تلبياتهم  ...وربما كان في اسم الداجنة والحُمدجنة وهي القينة تغنى في
ال ّدجن وحين ظهور الغيم في صفحة السماء ما يدل على أنهم كانوا إذا ع ّزهم المطر ،وغلبهم الجدب،
جهوا بالغناء إلى آلهة الغيث والخصب" .691
تو  ّ
كان هذا حال الغزل في العصر الجاهلي ،كما يرى النقاد ،بشكل عام أما بالنسبة إلى شعراء
ل جدا ً بالمقارنة م ع غيره من الموضوعات ،وفي
الطائف في تلك الحقبة ،فإن نصيب الغزل كان قلي  ً
اتجاه آخر فإن الغزل التقليدي الحاضر في افتتاحيات القصائد كان نادر ًا ،لن معظم شعرهم جاء في
مقطعات شعرية ،دعامتها الوحدة الموضوعية ،ولم يخلحُ المر من مقطوعة متناثرة هنا وهناك
تمحورت حول المرأة ،ولكن المفاجأة أن هذه المقطوعات لم تق ّدم المرأة في الصورة المتعارف عليها
في الغزل ،بل طرحت قضايا لها علقة بالنساء الواقعيات وقضاياهن ،من ذلك ما قاله غيلن بن
سلمة الثقفي يهدد زوجته بالطلق  .692وقد ملته وتج ّنت عليه – كما يقال – بعد أن كبرت س ّنه،
وكثرت أسفاره.
بيضاظَء قد صُّبحتها بطـــلق(ِ
عشرتي وخلقي
مني تحُّمل (ِ

يا رب ّ مث(ِلك في النساء غريــرة"ٍ
لم تدر(ِ ما تحت الضلوع(ِ وغ ّرها

وذكرأنه كان عند غيلن في الجاهلية عشر نساء ،فلما أسلم ف ّرق السلم بينه وبينهن إال
أربع ًا .وكثرالحديث عن المرأة عندهم في ميادين القتال ،فيما يسمى بمقدمات الفروسية وتقديمها في
صورة تابعة للرجل ،فمن كانت مسنودة برجال شجعان أقوياء يحق لها أن تفتخر وأن تتباهى أمام
691
692

شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .193
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/203
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الخرين والخريات ،أما من كانت من قبيلة ضعيفة مقهورة فليس لها إال أن تشعر بالمذلة والهوان،
وهذا غيلن بن سلمة  693يفتخر بانتصار قبيلته ثقيف على خثعم وجموع اليمن ،موجها النداء الساخر
االستهزائي للنساء:
ي بلء(ِ قوم"ٍ تفخرينا؟
بأ (ِ

أال يا أختظَ خثعظَم خ ّبرينا

وتظهر صورة المجتم ع الذكوري أكثر في كلم أبي محجن الثقفي ،مخاطب ًا إحدى النساء التي
طلبت أن تحمل رمح ًا ،وتمتطي فرس ًا لتقاتل العداء:
صف(ِر
فرس ًا إذا نزلوا بمرج ال ُّ

ن يعيحُرني
طعا ظَ
ظَمنِنْ فارس ٌ كره ال (ِ

فالمرأة البدوية قوية ،ولها صوتها الخاص بها ،فهي تح ّرض الرجال على القتال والصمود.
وإذا تقاعسوا فإنها تهددهم بالنزول شخصي ًا إلى ساحة المعركة ،وهذا الكلم ال يعجب الرجل بالتأكيد.
ل بين تكاليف الرجل وتكاليف المرأة –ويقضي على أي إحساس لدى
لنه يرى أن هناك حاّدا فاص  ً
ل ،هذه الرغبة العارمة
المرأة بأنها ند للرجل ،ويمكن أن تقوم بنفس المهام التي يقوم بها ،كالقتال مث  ً
ل:
عند المرأة بتحقيق المساواة تقابل باستهزاء وسخرية ،فها هو أبو محجن  694ير ّد على مطلبها قائ  ً
إن الكراظَم على الجياد مقيحُلهم

طري
فذري الجيادظَ له(ِلها وتع  ّ

فهو يرفض مطلب هذه المرأة في جملة خبرية مثؤكظَدة ومثؤك(ِدة)بكسر الكاف(،للدور الخاص
بالرجال والعمال المقصورة عليهم ،فالفروسية شأن ذكوري ال علقة للمرأة به ،أما دور الناث فهو
معروف ،ومن غير الجائز أن يتمردن عليه أو يحاولن كسر طوقه ،وهو البقاء في البيت بانتظار
طري ،(،وكلم
الزوج في أجمل صورة ،ولجأ هنا إلى كناية لطيفة لخصت المعنى ،حملتها كلمة )تع  ّ
أبي محجن غير منفصل عن المجتم ع الرعوي أو القبلي الذي ينتمي إليه ،فالذكور هم أصحاب الح  ّ
ل
والربط ،والمهمات الصعبة ،فالرجل هو السيد الذي يأمر ،والمرأة هي التي تلبي صاغرة ما يطلب
منها ،وظهرت هذه النزعة االستعلئية في استخدام أفعال المر بمعناها الحقيقي الحاسم من العلى
طري (،...وهذا البيت يتناول المرأة تناوال يعكس الواق ع ،فهو
إلى الدنى حين قال) :ذري الجياد .ثم تع  ّ
يتعامل معها خارج الفن ،ويرى أنها مخلوق ضعيف ينبغي أن يلتف حول الرجل ،وينضوي تحت
قيادته ،فالرجل هو المثال الخارق للبطولة ،ويمتلك قدرات ليست عند غيره )المرأة" ،(،وترى فيه
 3693المرج ع الساابق ،ج .13/204
 694ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .39
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سا ،بل لقد كانوا يظنونه
الجماعة ملذا ً من الخطر ،وكان البطل في العهود الولى يعدُّ شخص ًا مقد اّ
أحيانا ً من سللة اللهة".695
عر ظَ
ف
وكان الغزل عند بعض الشعراء ،ومنهم أبو محجن ،مكاّمل لحياة اللهو والمجون ،إذ حُ
أبو محجن بإصراره على شرب الخمر على الرغم من إقامة الحد عليه مرار ًا ،وظهر في شعره القليل
عدد من أسماء النساء ،مما يدل على أن غزله جزء من نزواته ،وال ينم ّ عن عاطفة حقيقية عميقة في
نفسه ،كما يدل على عبثه والمباالته ،وهذا واضح في تغزله بابنة الحبر اليهودي التي تيمت فثؤاده:696
697

ت يهود ٌ وط ّربتِنْ
وإني وما صاح ِنْ
تقول ابنةحُ الحب(ِر اليهودي ما أرى
فإن ابنةظَ الحبر اليهودي ت ّيمـــــتِنْ

ث ليـال"ٍ بـالــحـجاز لحــاذرحُ
ثـل ظَ
ن إال ولـلــقلب ذاكــحُر
أبـا مـحـجـ "ٍ
فثؤادي فهل لي من سميةظَ زاجحُر؟

ومن المعلوم أنه كان في الطائف جالية يهودية ،وكانت العلقات بينهم وبين العرب طبيعية.
وقيل إن أبا محجن كان يعشق امرأة ثانية وهي أم يوسف ،698أخت الحجاج ابن يوسف
الثقفي ،وذكرها في بعض شعره.
وأ ّنى تس ّدت نحونا أمحُ يوســـــــ (ِ
ف

ف مجاه حُ
ل
سراها فيا "ٍ
ومن دون ظَم ِنْ

ومما يدعم فتور العاطفة في شعرهم الخاص بالنساء ،ما روي عن المغيرة بن شعبة الثقفي
صرة ،عمياء ،بنت تسعين ،فردته قائلة:
من أنه خطب هند بنت النعمان بن المنذر ،وهي بدير هند متن  ّ
ال أو دين ًا أو حسب ًا لزوجناك ،ولكنك أردت أن تجلس في موسم من مواسم
"وال لو كنت تبغي جما  ً
العرب فتقول ،تزوجت بنت النعمان بن المنذر ،وهذا والصليب أمر ال يكون أبد ًا" .699فقال لها:700
ت نفسي خـاليا ً
ت مـــا مـني حُ
أدركـــ (ِ
إنـي لحـل(ِفـك بالصـلـيـب مـصـظَد  ٌ
ق
ت على المغـيـرة ذهنـظَــه
ولقد رظَدد (ِ
ت فأمسكي
يا هنحُد ،حسحُبك قد صدق (ِ
 695إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي القديم ،ص .23
 696ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .47-46
 697يقصد التوراة كتابهم المقدس.
 698أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .19/9
 699المرج ع السابق ،ج .16/85
 700المرج ع السابق ،ج .16/78
 701جم ع صليب )بضم الصاد واللم وسكنت للشعر.(،
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لـ ّلـه دحُرك يــا ابــنــة النعـمــان(ِ
ق حلف(ِة الرهبا (ِ
ن
ب 701أصد حُ
صل حُ
وال حُُّ
إن المـلــوكظَ بـطيـئـحُة الذهـــا (ِ
ن
ق خيرحُ مـقـالـة(ِ النـسـا (ِ
ن
والصد حُ

وهناك حضور آخر للمرأة في شعرهم ال علقة له بالحياة العاطفية بين الشاب والشابة ،وهو
حضور الغائب في النص ،وجاء هذا في بعض المقطوعات التي تأسف على ذهاب الشباب ،وتتحدث
عن المشيب وما يفرضه على النسان من مسلكيات على رأسها االبتعاد عن النساء وعدم التعرض
لهن ،بشكل يذك ّرنا بما جاء عند زهير بن أبي سلمى في هذا المقام:702
ي أفراسحُ الصبا ورواححُله
عر ظَ
و حُ
وكان الشبابحُ كالخليط نزايـــحُله

صحا القلبحُ عن سلمى وأقصظَر باطحُله
وقـــــــــال العذارى إنما أنت عمـحُـ ّـنا

إن حديث زهير عن الشيب يمكن أن يكون رمزا لشعور إنساني ناب ع من صميم إحساس
النسان بمأساته ،وأورد شبيه هذا المعنى غيلن بن سلمة حين قال:703
ب
ل عن ليلى علك المشي حُ
اس حُ
وإذا كـان النـسـيـ بحُ بسـلمـى

وتصابي الشيخ(ِ شي ٌء عجيبحُ
لذ ّ في سلمى وطاب النسيــ حُ
ب

فهذا الشعر يعكس نظرة المجتم ع إلى الغزل ،وحصره في مرحلة الشباب ،أ ّما ما بعدها من
سنين العمر فهي مرحلة التعقل والهدوء ،وحسن الختام ،وهذا الموقف يلغي عواطف البشر أو يدعو
إلى كبتها ،لن "ا تصابي الشيخ شيء عجيب" ،والحب للشباب فقط .والشاعر بدأ يع ّزي نفسه بذكر
أسماء النساء مثل :ليلى وسلمى ،وهي رموز للمرأة الصغيرة الشابة التي يلذ ّ فيها النسيب ،وهذه
سد المثل
السماء ليس لها وجود حقيقي في حياة الشاعر ،بل هي نماذج لعرائس الشعر التي تج  ّ
العلى للجمال الذي يصبو إليه الشعراء ،وقد أشار إلى ذلك ابن رشيق في قوله" :وللشعراء أسماء
ف على ألسنتهم ،وتحلو في أفواههم ،فهم كثير ًا ما يأتون بها زور ًا ،نحو :ليلى وهند وسلمى ولبنى
تخ  ّ
ودعد...أما بثينة وع ّزة فقد حماها جميل وكث ّير ....وربما أتى الشعراء بالسماء الكثيرة في القصيدة
إقامة للوزن وتحلية للنسيب " . 704ويمكن القول أيضا :إن ظهور العاذلة الزاجرة بلغة المر
)اسل،(،حُتذكر الشاعر بالتحول الذي أصاب حياته بعد ظهور الشيب في رأسه ،فالشيب مثؤشر على
تسرب الضعف إليه،وهو شاهد صارخ على العجز ،وحديث الشاعر عن العاذلة ال ينم-بالضرورة-
عن تجربة حقيقية مر بها ،مما يتيح لنا القول":بأن استهزاء العاذلة وإنكارها الشاعر هما تخوفات

 702ديوان زهير بن أبي سلمى،ص .64
 703أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/199
 704ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .2/123
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النا من استهزاء الجماعة بتحول البطولة عن زمن القوة إلى الضعف...ومن ثم الزوال من الذاكرة
الجماعية وخمود الذكر".705
سر عليه ،وإقامة
وتكررت هذه الصورة عند الشعراء اللحقين ،أعني بكاء الشباب والتح  ّ
علقة مفصلية بين الشباب والنساء فهذه ليلى قد فارقته بعد أن شاب وكبرت س ّنه ،وهو يشعر
بالحباط وبشيء غير قليل من عدم الراحة ،فالشيب ذميم ،والحياة بدأت تخلو من جمالياتها ومناب ع
سعادتها بقدومه ،يقول يزيد بن الحكم الثقفي:706
ق ليـلــى
أال ال مرحبــ ًا بفـرا (ِ
ب
ب بان محمـودا ً وشـي  ٌ
شبا  ٌ
فما منك الشبابحُ ولستظَ منه

وال بالشيب إذ طرد الشبابــا
ذمي ٌم لم نجد لهما اصـطحابا
إذا سألتك لحيحُتك الخــضابــا

فالشاعر يقارن متحسرا بين الزمن الماضي زمن القوة والبطولة والزمن الحاضر زمن
التهاوي والسكون بعد ظهور الشيب ،هذا`الوصف الواقعي المباشر لمرحلة الشيخوخة وما فيه من
نزعة تشاؤمية ،وإقرار بالوهن واالنزواء؛ لم يعجب الخليفة عبد الملك بن مروان ،فكان وهو الناقد
الذواقة للشعر ،يتمنى أن يسمو الشاعر عن الواق ع ويسعى إلى تجميله ،ولذلك قال" :شاعر ثقيف في
الجاهلية أفضل من شاعرهم في السلم )يقصد يزيد بن الحكم (،أما شاعرهم في الجاهلية ،فهو
القائل:707
ب إن يظهِنْر فإن وراءه
والشي حُ
ب حُقلمة ً
لم ينتقص مني المشي حُ

عحُمرا ً يكونحُ خلله متنفــــسحُ
حُ
ولما بقي مني ألبُّ وأكيــــ حُ
س

فهذا الشعر يكشف عن إرادة قوية قادرة على مواجهة الزمن بذكاء،فالتغيير الذي أصابه كان
خارجيا فقط،،أما عالمه الداخلي فصار أكثر ثراء وفاعلية،كما يدل على نفس متفائلة ترى أن لكل
مرحلة عمرية جمالها ،فالشيب بالنسبة إليه ال يمثل نهاية ،بل هو بداية مرحلة جديدة يكون فيها أكثر
عقل ً وحزم ًا ،وأقدر على مواجهة الحياة ،وهذا ما يسميه البلغيون حسن التعليل.
وإذا تابعنا صورة الغزل في زمن المخضرمين والعصر الموي ،وجدنا أن الشعراء في
صدر السلم لم يطرقوا هذا الموضوع بشدة ،أما في العصر الموي ،وهو العصر الذهبي لفن الغزل
بأشكاله العديدة :العذري والصريح والتقليدي ،فكان لشعراء الطائف مشاركة في هذا الغرض ،لكنها
ل أسباب ذلك ترج ع إلى عدة عوامل أهمها :العامل
بالقياس إلى غيرهم كانت مشاركة متواضعة ولع  ّ
 705إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي القديم،ص .262
 706أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .12/292
 707المرج ع السابق ،ج .12/290
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االجتماعي ثم العامل الديني ،وبالطب ع هناك عوامل أخرى تضافرت م ع هذين العاملين إال أن أثرهما
كان أكثر وضوح ًا ،وسوف نبدأ بالحديث عن العامل الديني ونقصد به موقف السلم من الغزل وذكر
النساء ،فهذا أبو محجن الثقفي يهوى امرأة من النصار تدعى "شموس" وقال فيها شعر ًا ،وحين ذاع
هذا الشعر ،استعدى زوجها الخليفة عمر بن الخطاب ،الذي عاقب أبا محجن بالنفي إلى جزيرة في
ضِنْوضى".708
ح ظَ
البحر تدعى ظَ
فقد كان الخلفاء الراشدون يتابعون الشعراء ،ويوجهونهم إلى نظم الشعر ضمن المعايير
الدينية ،وبات الشعراء المسلمون يدركون أن السلم حد ّ من حريتهم فيما يتعلق بخطاب المرأة ،وأن
الشاعر المسلم ليس كالشاعر الجاهلي ،وبينه وبين من يهوى حرج غير قليل من ال –سبحانه
وتعالى.-
ت إلى الشموس ودوظَنها
ولقد نظر حُ

حرج ٌ من الرحمن غيرحُ قليـــــ (ِ
ل

709

إن قصة أبي محجن الثقفي م ع الشموس )المرأة (،تطرح السثؤال التالي بشدة:
هل هذه القصة حقيقية أم أنها رمز لشيء أبعد من ذلك؟ هل تحمل هذه الحكاية دالالت تعبر عن الحياة
الجديدة التي فرضها السلم ،والتي حالت بين العرب وبين حياتهم الجاهلية ،خاصة وأن أبا محجن
يمثل هذا الجيل المخضرم الذي انقسمت حياته إلى شطرين :شطر موروث راسخ في أعماقه ،متمكن
منه ،وشطر تليد بدأ يتسرب إلى نفسه بعد اعتناقه السلم ،وكانت سيرة حياته تدل على تغ ّلب
الموروث عنده على المستحدث ،وهذا صريح وثابت في إصراره على شرب الخمر على الرغم من
تحريم السلم لها ،وإقامة الح ّد عليه مرار ًا وتكرار ًا ،فهذا عمر رمز السلم :يحرمه من الخمر التي
هي بمثابة حياته ،ويحرمه من الحب ،يحرمه من اللهو والمتعة فهل ع ّبر أبو محجن عن نزعة عامة
تعكس تضييق العالم الدنيوي ،وما فيه من مت ع وملذات ،والعداد للمت ع الخروية الدائمة؟
هل هذه مقارنة بين وضعين االنفلت والحرية في المس ،والحدود والقيود في الحاضر،
ويبدو لنا أن التعبير عن الحرمان من الحب هنا هو بمثابة رمز للحرمان من الحياة الجاهلية التي
ذهبت إلى غير رجعة ،ولعلها رمز للخمر التي ظل الشاعر يعاقرها على الرغم من العقوبات التي
فرضها السلم على شاربها .فالشاعر يعيش أزمة نفسية حقيقية جعلته متأرجح ًا بين القديم والحديث،
وهذا الفهم قريب إلى الواق ع المادي الذي عاشه أبو محجن في العصر الجاهلي ،ثم يجد نفسه فجأة
يتحول إلى حياة روحية جديدة ،وقيم خلقية لم يتعود االنصياع لها .وهذا يعني أن مضمون الشعر بدأ
يتأثر بروح التقوى التي حض عليها السلم ،مما دف ع بعض الشعراء إلى تقديم صورة جديدة للمرأة
وهي تقوم بممارسة الشعائر الدينية وهذه الصورة ترضي الهل وترضي الجمي ع ،وتنسجم م ع
 708أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  . 19/2قال يا قوت الحموي :هو جبل في الغرب ،كانت العرب تنفي إليه خلعاءها .وقيل:
لما كثر شرب أبي محجن الخمر وأقام عليه الخليفة عمر الح ّد مرار ًا ،وهو ال ينتهي ،نفاه إلى حضوضى.
 709ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .53
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المعايير الجديدة المستحدثة للغزل في ظل الشريعة السلمية ،وجاء هذا الوصف المهذب في شعر
محمد النميري الثقفي الذي قاله في زينب وقد خرجت م ع صاحباتها لداء العمرة:710
ب رأيظَتـه
ولم تظَر عيني مـثـلظَ سـر (ِ
صب من منى
تهاظَدِنْين ما بين الحُمح  ّ
شه
أعان الذي فوق السموات عر حُ
خ 712ثــم رحـنظَ عشـــية ً
مـررن بـفـ "ٍ
ف البنان(ِ مـن التقــى
ن أطرا ظَ
يخبئ ظَ

711

خرجنظَ من التنعيم معتجرات
وأقبلنظَ ال شعث ًا وال غبـــــرا (ِ
ت
ي بالبطحاء مثؤتجــــرات
ش ظَ
موا (ِ
ن لـلرحـمـن معـتـمـرا (ِ
ت
يلـبـيـ  ّ
ويقـتـلـنظَ باللحــاظ مقتـــدرا (ِ
ت

صوامة ما علمتها ،وهكذا المرأة الحرة المسلمة.
جاجة  ّ
قال الحجاج :صدقت ،لقد كانت ح  ّ
ل ،وال ذكرت إال
وروى أن عائشة بنت طلحة حين سمعت هذه البيات قالت":وال ما قلت إال جمي  ً
ى".713
كرما ً وطيب ًا ،وال وصفت إال دينا ً وتق  ً
وذهب بعض الباحثين وعلى رأسهم د.شكري فيصل إلى اعتبار الغزل العذري في العصر
الموي أثر ًا من آثار العامل الديني حيث يقول" :إن الغزل العذري تعبير عن وض ع طائفة من
المسلمين كانت تتحرج وتذهب مذهب التقى ،وتثؤثر السلمة والعافية على المغامرة والمخاطرة،
ل إلى التعبير عن مشاعرهن ،وشكل ً من أشكال التعويض عن عواطفهم
ووجدوا في الفن القولي سبي  ً
الملتهبة".714
وم ع قناعتنا بدور السلم في تهذيب النفوس ،إال أننا ال نتفق على الربط المتين بين الغزل
العذري والعامل الديني ،فهذا الغزل موجود منذ العصر الجاهلي عند الطبقة المعروفة "بالمت ّيمين"
مثل المرقش الكبر ،والمرقش الصغر ،وغيرهما ،كما أن أعلم الغزل العذري المعروفين في
العصر الموي كجميل بثينة ،وكث ّير عزة ،ومجنون ليلى وغيرهم ،لم يكونوا من التقياء بالمعنى
الكامل والحقيقي لهذه الكلمة ،فهم بشر عاديون – المر الذي يدف ع بنا إلى البحث عن عامل آخر لعب
دورا ً في طب ع بعض الغزل بطاب ع العفة ،أو التقليل من النظم في شعر الغزل ،ولعلظَ هذا العامل
موجود في المجتم ع العربي البدوي ،وما يسوده من عادات وتقاليد تر ّتب العلقة بين الرجل والمرأة،
وفي السير الذاتية لشعراء الطائف ما يعكس صحة ما ذهبنا إليه ،من أن الشعراء كانوا يعيشون في
مجتم ع محافظ ،يدعو أفراده إلى كبت مشاعرهم وكتم عواطفهم ،وكانت الفتاة هي الطرف الكثر
 710أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .195-6/193كات أول البيات:
به زينب في نسوة عطرات
تضوع مسكا بطن نعمان اذ مشت
ت وال ما كانت تتعطر إذا خرجت من منزلها".لن العطور من وسائل إثارة الرجال ولفت
فلما سم ع الحجاج هذا الكلم قال":كذب ظَ
انتباههم،وهذا المر لم يكن غاية المرأة المسلمة ،بل المشركة التي ظلت تتبرج تبرج الجاهلية الولى.
 711هذا البيت زيادة من :المبرد ،الكامل ،ج .1/507
 712فخ :مكان بينه وبين مكة ثلثة أميال.
 713أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .6/204لمزيد من التفاصيل انظر :الغاني :ج .6/205
 714شكري فيصل ،تطور الغزل بين الجاهلية والسلم ،ص .232
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تضرر ًا في هذا المجتم ع ،وقد تض ّمن شعر الغزل ،كلم ًا على لسان الفتيات )المعشوقات ،(،يطلبن فيه
من العاشقين االحتفاظ بسرية هذه العلقة ،وعدم البوح بها ،حتى ال تتعرض الفتاة للوم والتوبيخ من
الهل ومن الناس جميع ًا ،فهذا ابن أذينة الثقفي يدير حوارا ً رقيق ًا بينه وبين فتاته يكشف فيه عن خوفها
وقلقها:715
قالت :وأبثثحُتها شجوي فبحتحُ به،
ت لها:
ألستظَ تبصحُر ظَمن حولي فقل حُ

قد كنتظَ عندي تحب الستظَر فاستتـر(ِ
طي هواك وما ألقى على بصري
غ  ّ

في هذا المجتم ع المحافظ تحجب المرأة ،وتمن ع من مقابلة الرجال" ،وتجري فيه حياة المحبين
على تقاليد خاصة مرعية ،فما ينبغي لمن يحب أن يذي ع أمره بين الناس ،وال أن يقول شعر ًا في
صاحبته يشي ع بينهم ،وإال كان قد ألحق بصاحبته وبأهلها وقبيلتها العار ،وحكم عليه أن يحرم منها إلى
البد".716
وكان الشعراء يعانون من هذه العقبات ،ومن شعراء الطائف الذين حال العامل االجتماعي
بينهم وبين محبوباتهم محمد بن عبد ال النميري الثقفي ؛ وهو شاعر مو ّلد )محدث ،(،نشأ بالطائف
وكان يهوى زينب بنت يوسف ،أخت الحجاج ابن يوسف ،وش ّبب بها في أشعار كثيرة تغ ّنى به
مطربو العصر ،وشاعت على ألسنة الناس ،وقد نالت قصيدته التائية شهرة واسعة عند الجمهور ،بعد
أن تغ ّنى بها ابن سريج ،وروي عن الفقيه سعيد بن المس ّيب المخزومي أنه مر ّ في بعض أزقة مكة،
فسم ع أحدهم يتغنى ويقول:
طــــــــــــرا (ِ
ت
ع (ِ
به زينب ٌ في نسوة"ٍ ظَ

ضوع مسك ًا بطنحُ ظَنِنْعمان إذ مشتِنْ
ت  ّ

فضرب برجله وقال" :هذا وال مما يل ّذ استماعه".717
ل :لوال أن يقول قائل صدق ،لقطعت
وترتب على هذا الغزل أن الحجاج كان يتهدده قائ  ً
لسانه .واضطر النميري للهروب إلى اليمن ،وظل هناك فترة طويلة .ثم استجار بعبد الملك بن مروان
الخليفة الموي ،فأجاره ،وكتب إلى الحجاج" أن محمد ًا النميري جاري وال سلطان لك عليه ،فل
ل رزين ًا فذهب إلى
ل عاق  ً
تعرض له ".وجاء في خبر آخر أن يوسف بن الحكم والد زينب كان رج  ً
عبد الملك بن مروان وقال له عن غزل النميري بابنته " :إنه قال فيها ما يقول الرجل في ابنة عمه،
وإنه لم يقل فيها إال خير ًا ،وطلب من عبد الملك أن يأمر الحجاج بعدم التعرض له" .718وهذا الموقف
 715أبو علي القالي ،المالي ،ج .2/110
 716عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .84
 717أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/203
718
.المرج ع السابق ،ج 198-6/194
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يبدو غريب ًا ،لن الب في المجتم ع الذكوري هو الذي يمثل نموذج القوة وصاحب السلطة ،وتكون
سلطة االبن/الخ رديفة له ،وتأتي السلطة العليا/لحكومة ،الوسيلة الخيرة لقم ع هذا الحب عندما يعجز
الهل عن وض ع ح ّد له.
فالغزل بالنساء المعروفات كان يقود إلى مشاكل ،قد تصل إلى إهدار دم الشاعر ،ويروى في
هذا السياق أن إبراهيم بن عبد ال شقيق محمد لقي زينب في نسوة ،فلما قدم الطائف ،أتى محمد ليسلم
عليه ،وسأله إن كان له علم بزينب .فقال :لقيتها بالهيماء في بطن نعمان .فقال له محمد ما أحسبك إال
وقد قلت شيئ ًا .قال :نعم ،قلت بيت ًا واحدا ً وتناسيته كراهة أن ينشب بيننا وبين إخوتنا شر".719
نعم ،لقد قال بيتا ً وتناساه كراهة أن ينشب بينهم وبين إخوانهم شر ّ ،وكان النميري يدرك دور
المجتم ع في إعاقة هذا الحب ،وتوجيهه نحو العفة والعذرية ،فلم يستغل جسد المرأة ،ولم يقم
باستعراض مفاتنها ،وكان يعرف أن فتاته أرستقراطية نبيلة ،لها حرمتها ،والقانون االجتماعي
يدعوه إلى المحافظة على الحرمات ،طالما أن المر يتعلق بالمرأة التي ملكت عقله وقلبه ،تلك المرأة
التي ترسم لها نصوص الغزل صورة سلبية...كما تظهر معها صورة الحب المقموع .720وقد تتوضح
معالمها أكثر فأكثر من خلل الحديث عن مواقف الهل والمحبين والخوف من العواقب ،مما دف ع
بالفتاة –كما صرح الشاعر 721-إلى استعطافه بعدم التصريح باسمها في شعره بعد أن شاع أمرهما
بين الناس.
وصَّرحت باسمي في النسيب فما تكني؟!
ك مــا تــهـواه إن كـان ذا يهنـي!
لـيـهـنــ (ِ

ومرسلة"ٍ في السِّر أن قد فضحظَتنـــــــــــــي
ت بي أهلي وجل ّ عـشيرتــــــــــــــي
وأشم  ّ

إن شعراء الغزل يميلون في معظم الحيان إلى تقديم المرأة في صورة العنصر الضعيف
المقهور ،وتعاني من الخوف واالضطراب ،لجعلها دائما في مأزق وبحاجة إلى المساعدة ،فهي خائفة
من الفضيحة "وهذه الحالة النفسية المشوشة التي توصف بها المرأة تدل ّ على الدور السلبي للمرأة في
عملية الحب".722
هذا الشعر يكشف عن حالة انفعالية حادة عند الفتاة .تكشف عن موقف المجتم ع من هذه
ب لها
العلقات ،وتحميل المرأة العبء الكبر من تبعية هذا التشهير ،فهو حين صرح باسمها تسب  ّ
بفضيحة كبرى على مستوى الهل والعشيرة ،ونراها تو ّبخه بلطف في عبارة )فما تكني(،؟ .إن كان ال
بد من الغزل فعليه أن يستتر ،وأن يستعين بالكنى والرموز ،ال أن يذكر االسم كما هو ،وهذه العبارة
تكشف عن التعارض بين الرغبة والواق ع ،بين ما تريد/يريد وما هو موجود وهذا ما س ّماه أدونيس
719
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بظاهرة التناقض ،723هذا التناقض قد يدف ع الشاعر إلى التمرد على الواق ع ،والدعوة إلى تغييره ،...وقد
يأخذ التناقض عدة أشكال منها :المفارقة التامة بين ما يقوله العقل وما تدف ع إليه العاطفة ،ولم يكن حال
الرجل/الشاعر بأفضل من حال المرأة،فلديه إحساس كبير بالجزع ،وعدم القدرة على الصبر،وتجلى
هذا في ر ّد النميري على طلبها قائل:ً 724
ت له :خذ لي فثؤادي أو دعني
فقل حُ

وقد المني فيها ابنحُ عمي ناصح ًا

وكانت ظاهرة الرقابة معروفة في العصر الموي وهي ظاهرة مركزية في الشعر الغزلي" ،
وتغدو الرقابة في الثقافة القمعية جزء ًا من منظومة القهر االجتماعي " 725فحين ذكر جميل العذري
بثينة ،واشتهر أمرهما ،قال شعر ًا على لسان بثينة ترجوه فيه ،بعدم إفشاء الس ّر كي ال تتعرض للمزيد
من اللوم:726
عه حيث تدبحُر
إذا غبتظَ عنا وار ظَ

ن س ّرنــــا
عش ّية قالت :ال تضيِنْع ظَ
...

ض إن ذلك أستــــحُر
وظاهرِنْ ببع "ٍ

ض إذا القيت عينا ً نخافها
وأعر ِنْ

ولكن الشاعر العاشق ر ّد على طلبها ،وعلى المجتم ع المتز ّمت الذي يحارب المحبين
ويعاقبهم بفرض طوق من الحرمان البدي بالتحدي والمواجهة ،والصرار على إعلن ح ّبه "فهو لم
يكن ليعترف بهذه القيود االجتماعية الصارمة ،فهو ليس عاشقا ً فحسب ،ولكنه شاعر في المقام الول،
يستمد من ح ّبه وحي موهبته ،ثم من حرمانه وقود ًا متجدد ًا لها ،وهكذا تقوم بينه وبين المجتم ع
خصومة تدور على المواجهة والتحدي ،ومن هنا كان فشل الشعراء في ح ّبهم " .727يتاب ع جميل:
إذا جئتظَ حتى كاد ح ّبك يظـــهرحُ
وإني لعصي نهيظَهم حين أزجحُر

فما زلتظَ في إعم(ِال طِنْر(ِفك نحظَونا
لهلي ،حتى المني كلُّ ناصــــ "ٍ
ح

كانت الرقابة اذن ظاهرة مركزية في الغزل العذري ،ويرى بعض الدارسين"أن هذه الرقابة
وما تنطوي عليه من عداوة شديدة؛ تستند في جوهرها على الغيرة والحسد والكراهية ،تحت لواء
 723أدونيس ،علي أحمد سعيد ،الثابت والمتحول  ،دار الفكر ط  ،5بيروت.1986 ،ص .255
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الخلق والعراف والتقاليد،وهذه الرقابة تطال بالدرجة الولى الطبقات البائسة عشقا وماديا،مما
يثؤدي إلى احتباس الرغبات داخل الجسد...،أما محبو الطبقة العليا فكانوا يحققون رغباتهم غير عابئين
بتقاليد المجتم ع وأعرافه ونظمه ،لن مكانتهم الطبقية تجعل كثيرا من سلوكهم مقبوال لدى الناس
والحكام ،لن الدولة تستمد سلطتها من أسرة هذه الطبقة التي تشكل نواة الدولة والمجتم ع
االستبداديين".728
هذا الكلم فيه كثير من الباطل والتعميم في الحكام ،فالرقابة في العصر الموي كانت تطال الجمي ع
)على مستوى العشاق (،دون استثناء ،حتى إن شعراء الغزل الصريح وعلى رأسهم عمر بن أبي
ربيعة لم يسلموا من هذه الرقابة االجتماعية  ،وجاء في رائية عمر 729ما يثبت هذا الكلم :
إذا زرتحُ نعم ًا لم يزل ذو قرابة
أ(ِلكني إليها بالسلم فــــــــــــإنه

لها كلما القيحُتها يتنمــــرحُ
حُيشُّهر إلمامي بها وينُّكر

فهو يكتفي بإرسال السلم إليها وال يجرؤ على زيارتها في الزمن الحاضر ،وكان على خلفه
سلفه امرؤ القيس  730في العصر الجاهلي؛ الذي استهان بالقيود السرية وتجاوز الحراس ،وح ّقق ما
أراد ،من ذلك قوله:
ت من لهو"ٍ بها غير معج (ِ
ل
تمتع حُ
وبيضة(ِ خد"ٍر ال يراحُم خباؤهــــا
علي ّ حراص ًا لو يسرون مقتلي
ت أحراس ًا إليها ومعشر ًا
تجاوز حُ
ولعل ّ هذه الظروف الصعبة المحيطة بالعشاق ،أدت إلى طب ع شعرهم بطاب ع العفة والطهارة،
والبعد عن الفحش ،وكل ما يخدش الحياء العام ،وليس لديهم أوصاف جنسية المنحى ،كالحديث عن
ل التي تكون أحيان ًا شهوانية بما يكفي لكي تكون تعبير ًا عن رغبة جنسية محضة " .731وهذه
القبلة مث  ً
الملمح العذرية تنسجم م ع المروءة العربية في طرف وم ع أثر السلم في توجيه مضمون الشعر في
طرف آخر.
ومقابل ذلك ،كثرت في غزلهم اللفاظ ال ّدالة على الحرمان والفراق ،والمعاناة والحساس
بالفقد خاصة بعد أن تتزوج المحبوبة من شخص آخر ،وترحل إلى مكان بعيد ،يقول النميري :732
جِنْفن(ِ
ل من ظَ
ت وشاقتك المناز حُ
طرب ظَ
ب باللـوى
ت إلى أظعان زين ظَ
نظر حُ
728
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.ديوان عمر بن أبي ربيعة ،ص 64
730
المعلقات العشر،ـ ص 65
731
732

حِنْزن(ِ
أال ربما يعتادك الشوقحُ بال ظَ
فأعولحُتها لو كان إعواحُلها يغـنـي
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ويتحول الحب إلى علقة روحية كاملة عمادها الوفاء والخلص الشديدان ،والتذ ّكر الدائم
لها .فالشاعر يقصر ح ّبه على امرأة واحدة ،وتبقى الحبيبة الغائبة هي الوحيدة في حياته.
مطٌّوقة ورقاءحُ شجوا ً على غصن(ِ

ب ما دعت
فوال(ِ ما أنساك زين حُ

فهذا الشعر ير ّكز على العاطفة ويعكس المسار النفسي للعشق ،فالشاعر ال يجد حرج ًا في
التعبير عن مشاعره مستكثر ًا من الرموز التي تدل على الظمأ والحرمان ،فهو شعر رومانسي
النزعة فيه تقديس للفرد ،واحترام لعواطفه ،كما ينطوي غزلهم على بعد إنساني حزين ،وكان
الشعراء يعبرون عن حزنهم "بااللتفات إلى الطبيعة كخلفية للتجربة العاطفية ،أو كإطار للصورة
الشعرية ،وهذا واضح في حديثهم عن الورق والحمائم ،وما يثير بكاؤها في نفوسهم من أشواق
وأشجان " .733يقول النميري :734
كما سج ع النوائححُ بالمراثـــــــــي
735
ع أو ينحُ ع الظَكباث(ِ
فصوصحُ الجز (ِ

جني الحماحُم إذا تداعــــــــى
يهي حُ
كأن عيوظَنهن من التبكــ ّــــــــي

وال يتورع الشاعر/الرجل عن البكاء ونفث الزفرات ،واالعتراف بأنه مخلوق مسلوب
الرادة ،يتحمل كل أصناف المشقة ،وتبدو المحبوبة وكأنها المسثؤولة عن شقاء البطل وهامشيته ،فهي
القوى وهي المتحكمة التي تملك وال تعطي ،وكثر عندهم لذلك الشكوى من بخل المرأة وتم ّنعها
وإعراضها ،والكشف عن رغبات مكبوتة غير مشبعة في صور بالغة التأثير ،ولم تكن هذه الحالة
خاصة بالناس العاديين ،بل عرفت عند الفقهاء ،الذين ضربوا بسهم في الغزل العذري ،وانتهى بهم
المر إلى إصدار فتاوى من نوع خاص ،ومثال ذلك ما جاء على لسان الفقيه عبيد ال بن عبد ال بن
مسعود المعروف بابن عتبة الهذلي :736
ك أقوا ٌم ولوحُمهم ظلــــــــــحُم
والم ظَ

ت الهوى حتى أض ّر بك الكتـحُم
كتم ظَ
...
وزادك إغراء ً بها طولحُ بخ(ِلهــــــا
ي إذ مات حسر ًة
ت كالنهد  ّ
فأصبح ظَ
733
734
735
736

عليك وأبلى لحظَم أعظ(ِمك الهـــمحُ
سقي السُّم
على إثر هن"ٍد أو كمن حُ
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والحزن عندهم يقترن بالموت ،فكلهما يعني الفقد التام ،يعني العدم ،والحياة ليس لها طعم
بعد تغ ّيب المحبوبة عن عالمهم.
شقاها وال تحيا حيا ًة لها طعـــمحُ
أال إن ّ هجرانظَ الحبيب هو الثحُم
رشا ٌد ،أال يا ربما كذب الزعـحُم

ن لنفس"ٍ ال تموتحُ فينقضي
أال ظَم ِنْ
ب تأاّثمـــــــا
تجُّنبت إتيانظَ الحبي (ِ
ق هجظَرها قد كنتظَ تزعم أنه
فذ ِنْ

فالغزل عند هثؤالء الشعراء كان غاية ال وسيلة ،ولم يقفوا في غزلهم عند الحدود الخارجية
للمرأة ،بل تجاوزوا ذلك  -كما سمعنا  -إلى الحب وما يتركه في النفس من سعادة وشقاء ،أو من أمل
ويأس ،ويرى د .طه حسين "أن موضوع الغزل في السلم انتقل من جسم المرأة إلى نفس العاشق.
ومن هنا لم يكن العذريون المسلمون يصفون المرأة كما كانوا يصفون البل  ...وإنما كانوا يصفون
ي مع ًا ،لم تكن
المرأة كما ينبغي أن يصفها إنسان يشعر ويحس  ...وهو وصف ال يخلو من رقة ورق  ّ
النساء عند هثؤالء حاجة تطلب ،أو شيئ ًا يطم ع فيه ،وإنما كانت شطر ًا من النفس ال تطيب للنفس حياة
إال به ".737
وكثر عندهم الحديث عن العوائق التي تقهر هذا الحب مثل الوشاة الذين يقومون بدور
الجاسوس ،وه ّمهم أن يع ّكروا صفو اللقاء بين المحبين ،والع ّذال :وهم الفئة التي تحاول أن تثني
المحب ّ عن ح ّبه باللوم والتعنيف ،لكن دون جدوى ،فالشاعر يثؤكد ديمومة هذا الحب واستمراريته
على الرغم من القطيعة التي حكم بها عليه .يقول محمد النميري :738
ي أو دعني
ت له :خذ لي فثؤاد ظَ
فقل حُ

وقد المني فيها ابنحُ عمي ناصح ًا

وال يظهر عندهم ذلك الغزل الحسي المادي الذي يتناول أعضاء المرأة بالتفصيل ،وبالصور
المقارنة التوضيحية ،كما ال نلمح في هذا الشعر أي إثارة جنسية ،أو ما ينبئ أن الشاعر كان ينظر
إلى المرأة نظرة مريبة أو نظرة قائمة على شهوة )االيروس ،(،الشهوة القائمة على اللذة واقتناص
المتعة .كما يظهر انصراف الشاعر في حديثه إلى العالم الخارجي المحيط بالمرأة ،بعيد ًا عن العالم
جواني (،لها ،فيصف العطور ،والرحلة وجمال العيون وطول العناق ،وهو وصف عام ،ينطبق
)ال حُ
على كل امرأة ،وال يحمل أي سمة خصوصية لفتاة بعينها ،وربما كانت هذه الصور النمطية للجمال
بسبب العوائق التي تقف ساّدا منيع ًا بين العاشقين ،وتحول بينهم وبين ما يرغبون في تحقيقه ،ويع ّلق د.
737
738
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عبد القادر القط على هذه القضية بقوله" :لكي يكون لكل فم جماله الخاص ال ب ّد أن يكون له وجوده
الخاص ،وأن يحس به الشاعر إحساس ًا فردي ًا متميز ًا نابع ًا من شخصية المرأة وطبيعة العلقة بينه
وبينها .وحينئذ يمكن أن يتجاوز إحساس الشاعر به هذا المظهر الجسدي ليرى فيه معاني من العذوبة
أو النسانية أو التعاطف أو الفكر أو السلوب الخاص في الحديث  ...وحينئذ يصبح لكل امرأة جميلة
شخصيتها المتميزة ويكون لكل صلة بين رجل وامرأة طبيعتها الخاصة التي توحي للشاعر بصورة
متفردة غير تلك الصور النمطية المشتركة ". 739
وجاء الحديث عن جمال المحبوبات غالبا ً في الغزل التقليدي ،وهو الذي كان وسيلة لغيره من
الغراض .فهذا يزيد بن الحكم الثقفي  740يقول في مقدمة قصيدة مديح متغاّزال بأسماء ،في صورة
موروثة مك ّررة وهي صورة الغزالن ،وما يم ّيزها من جمال العيون ،وطول العناق:
صحا يعتاحُده عيـــــــــدا
إذا أقول ظَ
أهدى لها شبظَه العينين والجيــــدا
فل أملُّ وال توفي المواعيـــــــدا

أمسى بأسماءظَ هذا القلبحُ ظَمِنْعمودا
كأن ّ أحورظَ من غــزالن(ِ ذي بقر
أجري على موعد"ٍ منها فتخلحُفني

وك ّرر النميري  741نفس المشهد -تقريب ًا  -وهو تشبيه النساء بالبقر الوحشي ،لكن دون
تفاصيل سوى تحديد الطار المكاني لكل الصورتين)النساء في الهوادج (،و)البقر الوحشي في
المرعى.(،
ل من الثا (ِ
ث
بذي الزي ّ الجمي (ِ
ن يوم بانـــوا
ك الظعائ حُ
أهاجِنْت ظَ
742
ل الــــبراث(ِ
نعاج ًا ترتعي بق ظَ
كأن ّ على الحدائج يوم بانــوا
وفي مقطوعة ثانية يدمج النميري  743ملمح الجمال المادي بالجمال الروحي ،مبرز ًا أثر
السلم في إحداث هذا التح ّول في التعامل م ع المرأة ،وتوجيه الغزل وجهة تتفق م ع تعاليمه ،وال تثير
حفيظة أصحاب السلطتين :السلطة االجتماعية والسلطة السياسية الدينية.
ف البنان(ِ من التقى
ن أطرا ظَ
يخبئ ظَ
حها سمـائ ٌم
جظَلِنْون وجوه ًا لم حُت(ِل ِنْ
ظَ
739
740
741
742
743
744

ويقتلنظَ باللحاظ مقتــــــــــدرا (ِ
ت
744
سبـــرا (ِ
ت
س(ِفعن بال ِّ
حرو ٌر ولم ي ِنْ
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ن الحُمِنْرد مهتصرا (ِ
ت
نياعظَ غصو (ِ

ت
ت :يعافيحُر الظباء تناولـــ ِنْ
فقل حُ

745

خِنْلقة ،وكأنها تمثال
فالشاعر يقدم فتاته في صورة مثالية ،جمعت بين حسن الخلق وجمال ال (ِ
س أن يشير إلى مكانتها االجتماعية ،وبعدها الطبقي االرستقراطي ،فهي م ّرفهة
الجمال المطلق .ولم ين ظَ
من ّعمة ،وك ّنى عن ذلك بملزمتها للبيت ،وعدم اضطرارها للخروج إلى الخلء كي ترعى الغنم أو
سلمت من ح ّر الشمس اللفح ،وبرد الريح
تجم ع الحطب مثل ً  ...وتج ّلى ذلك في نعومة بشرتها التي ظَ
القارس ،ثم ق ّدم صورة ملموسة لجمال عنقها من خلل صورة الظباء التي تتناول ثمر الراك ،وهذا
المشهد يذ ّكرنا بأن المرأة في الغزل كانت تظهر محاطة بصاحباتها وأترابها ،كما يضفي على
الصورة فيض ًا من الحركة والحياة ،تعيد إلى أذهاننا تلك الصورة التي ق ّدمها طرفة بن العبد  746في
معلقته:
حُمظاهحُر سمطي لثؤلثؤ"ٍ وزبرجــــــــد(ِ
ف البرير وترتـــــــدي
ل أطرا ظَ
تناو حُ

وفي الحي ّ أحوى ينفض الحُمِنْرظَد شا(ِدن ٌ
خذول ٌ تراعي ربرب ًا بخميلــــــــــــ"ٍة
ظَ

حون على إبراز المستوى االجتماعي لمحبوباتهم ،ويقدمونه في صور عديدة،
فالشعراء يل  ّ
فهذه زينب الثقفية صاحبة  747النميري تبدو كأميرة لها رحلتان :رحلة في الشتاء وأخرى في الصيف.
تقوم بهما بين مكة والطائف لتنعم على مدار العام بالجو المعتدل ،فهي في الشتاء تهرب من برد
الطائف ،إلى دفء مكة ،أما في الصيف فتكون القامة في الطائف حيث النسيم العليل والطبيعة
الجميلة:
ومصيحُفها بالطائـف(ِ
ب من واقــ (ِ
ف
وبزين "ٍ
بثؤس ٌ وجفوحُة حائ (ِ
ف
ل بمقلة"ٍ وسوالـــ (ِ
ف

تشتو بمكةظَ نعمــــــة ً
أحببِنْ بتلك مواقفــــ ًا
عزيز"ٍة لم يغحُذهــــا
و ظَ
غُّراء يحكيها الغـزا

فالمرأة دائم ًا هي الجمل وهي الكمل" :وإذا صدقت نصوص الغزل فإن حبيبة الشاعر هي
كائن استثنائي مفرد ،وهي جسمي ًا تأليف جام ع لكل صور الجمال ،أو قل هي فينوس الخارجة من زبد
الصحراء ،أو اسم التفضيل الحسن أو الكمل"  748ولتحقيق الصورة الجمل يلجأ الشاعر إلى حشد
745
746
747
748

الحُمِنْرد :الغصن من ثمر الراك.
المعلقات العشر،ص .75
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/205
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كل مكونات الجمال الموجودة في بيئته ،والتي ترضي الحواس كالصور البصرية )تراءت ،(،والصور
الش ّمية )القرنفل وريح الخزامى (،والصور الذوقية )ذوب العسل، (،يقول محمد النميري في زينب
الثقفية :749
ك(ِ بين العشاء(ِ وبين الصـــلِنْ
ب العس ِنْ
ل
وريحظَ الخزامى وذو ظَ
ب المعتــد ِنْ
ل
إذا ما صفا الكوك حُ

ع الرا
ت لنايومظَ فــــــــر (ِ
تراء ِنْ
ل والزنجبيـــــــــ ظَ
ل
كأن القرنف ظَ
حُتعلُّ به برظَد أنيا(ِبهــــــــــــــــا

والحديث عن جمال المرأة يقودنا إلى ما وجد في الشعر الطائفي من غزل تقليدي ،جاء في
افتتاحيات القصائد ،ونعني به شعر الوقوف على الطلل وق ّلما استهل شعراء الطائف قصائدهم
ل عن موضوعهم الغزلي،
بالبكاء على الطلل أو وصف الرحلة ،وإن حصل ذلك فلم يكن منفص  ً
ل من المشاركة الوجدانية عند السام ع أو
وهو شعر عاطفي مشحون باالنفعاالت التي تخلق شك  ً
القارئ لهذا الشعر؛ وهو مدخل سري ع إلى القصيدة يكشف عن مشاعر الشوق التي تمور في صدر
الشاعر حين يبتعد عن دياره ،فيستحضر هذه الديار من خلل أسماء الماكن وأسماء الحبة ،فيشعر
بشيء من المتعة والراحة النفسية ،ال يلبث أن يتحول إلى حالة من التم ّزق والجزع عندما يتحدث عن
رحيل المحبوبة ومغادرتها هذه الديار إلى ديار أخرى ،ويزداد الوض ع صعوبة حين يكون النسيب في
ل ،وتتح ّول المرأة إلى قوة مسيطرة يتع ّذب الرجل بسببها .وهذا
المرأة الحقيقية التي يح ّبها الشاعر فع  ً
ما حصل عند محمد بن عبد ال النميري الذي ذكر زينب ورحيلها عنه ،وأثر هذا الرحيل على نفسه
وما اعتراه من مشاعر الشوق والجزع :750
751

حِنْزن(ِ
أال ربما يعتاحُدك الشوقحُ بال ظَ
فأعولحُتها لو كان إعواحُلها يغني

جِنْفن(ِ
ل من ظَ
ت وشاقظَتك المناز حُ
طرب ظَ
ب باللـــوى
ت إلى أظعان(ِ زين ظَ
نظر حُ

...
عناك ،وهل يعنيك إال الذي يعني

ل الحي ّ يوم تح ّملــــــــوا
فإن احتما ظَ

 749أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  . 6/207وجاء فيه :قيل إن هذه المقطوعة لخالد بن يزيد بن معاوية في زوجته رملة بنت
الزبير ،وقيل غير ذلك.
 750أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/196
 751اسم واد لثقيف بالطائف.
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وكان الوقوف على الديار يكشف عن رغبة الشاعر ببعث الحياة فيها ،واسترجاع الزمن
الماضي رمز اللقاء واللفة ،ولكن أمل الشاعر ال يتحقق لن الديار صامتة ال تجيب ،والبل تسج ع
بالحنين كأنها نائحات في مأتم ،فتثير في نفسه لواعج الشوق واللوعة ،يقول ابن أذينة الثقفي :752
بجواب(ِ رج(ِ ع تحةّية تتكلــــــــمحُ
ل لعمحُرك ما هحُم
ج "ٍ
ع ظَ
وهحُم على ظَ

ولقد وقفتحُ على الديا(ِر لع ّلهــــا
ل غِنْبطــ"ٍة
لبثوا ثلثظَ منى ً بمنز (ِ
...

ل حين تسج ع مأتـحُم
بين المناز (ِ

والعيسحُ تسجحُ ع بالحنين كأنهـــا

ل ،فيذكر
وكان الغزل التقليدي يأتي وسيلة لغيره من الغراض الشعرية ،كغرض المديح مث  ً
الشاعر المرأة احترام ًا للتقاليد ،وتحلية للقصيدة ،وتوطئة جذابة للموضوع ،كقول يزيد بن الحكم
الثقفي  753في أسماء متغناّيا بجمالها على طريقة الشعراء السابقين ،مراّكزا حديثه على جمال العيون
واتساعها ،وطول عنقها .كما كشف عن طريقة تعاملها معه ،وجفوتها وإعراضها وعدم وفائها  ،فهي
تعد وال تفي بالوعود،وكأنه يطلب منها شيئا مستحيل.
إذا أقولحُ صحا يعتاده عيـــــــدا
أهدى لها شبظَه العينين والجيـدا
فل أملُّ وال توفي المواعيـــــدا
ذو بغية"ٍ يبتغي ما ليس موجودا

أمسى بأسماءظَ هذا القلبحُ معمودا
كأن أحوظَر من غزالن(ِ ذي بقـــ"ٍر
أجري على موعد"ٍ منها فتخلحُفني
كأنني يوظَم أمسي ال تكلحُمنـــــــي

ظفه الشاعر لطرح غرضه الرئيس بصورة
ومثل هذا النسيب غير مقصود لذاته ،وربما و  ّ
حكم النسيب الذي يفتتح
تلميحية تسبق التصريح به ،وهذا ما ذهب إليه ابن رشيق حين قال" :ومن حُ
ل به غير منفصل عنه ،فإن
الشاعر به كلمه أن يكون ممزوج ًا بما بعده من مدح أو ذم .متص  ً
القصيدة مثلها مثل خلق النسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ،فمتى انفصل واحد عن الخر
ال نفسي ًا بين
وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة ،تتخ ّون محاسنه "" .754أي أن هناك اتصا  ً
المطل ع وجو القصيدة العام ،يجعل من الطلل مفتاح ًا للحالة النفسية الغالبة على القصيدة ،فالشاعر ال
يلح على وصف الطلل ولكنه يربطها سريع ًا بالمرأة ،وال يلبث بعد بيتين أو ثلثة أن يتركها لينتقل
إلى حديث عاطفي محوره ذكريات من الماضي  ...وكأن الطلل المادية ليست إال مدخل ً للحديث
عن طلل نفسي تقوم المرأة الهاجرة أو النائية فيه مقام الدار ،ويرمز فيه الخراب والوحشة إلى
752
753
754

أبو على القالي ،ذيل المالي والنوادر ،ج .3/125
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العلقات المنبتة والحب المفقود " .755وتكثر في هذه المقدمات أسماء الماكن ومواقعها ،وتكون هذه
الماكن بمثابة الطار المادي للوقائ ع التي ينقلها الشاعر إلينا ،خاصة إذا كان المر يتعلق بالظعائن
ووصف سير الرحلة ،ونلحظ أن الشاعر هنا يستخدم اللفاظ والصور الواردة عند غيره ،وال يحاول
أن يبتكر ،ويتج ّلى هذا المر في تكرار معطيات الطلل وما يثيره في النفس من أشجان وآالم .يقول
محمد بن عبد ال النميري :756
رأيتحُ فثؤادي عارظَم النظـــرات(ِ
ســـــرا (ِ
ت
ح ظَ
ط ع نفسي إثظَرها ظَ
تق ُّ
بللتحُ رداظَء العصب بالعبــرا (ِ
ت

ن إننـــــــي
سمن حُل ّبي يوم ظَنِنْعما ظَ
تق َّ
ت اشتياق ًا نحظَوها وصبابــــ ًة
فكد حُ
ت نفسي والحفيظةظَ بعدما
فراجع حُ

خاتمـــــة:
حصر شعراء الطائف صورة المرأة في وظيفة مح ّددة هي المرأة مصدر المتعة للرجل،
ور ّكزوا على الحبيبة ،وكادت تختفي عندهم الصور الخرى كالمرأة االبنة أو العاذلة ،أو المرأة
المثال التي تح ّول صورة المرأة من الواق ع إلى الرمز أو إلى فكرة معينة تختلج في ذهن الشاعر،
وتضفي عليها خصوصية التوظيف الفني في البناء الكلي للنص.
أما عن طبيعة الغزل الطائفي فكان في الغالبية العظمى منه عذري ًا ،صادق ًا ،بعيد ًا عن الغزل
الحسي الشهواني ،وكان مغرق ًا في الذاتية ،منصرف ًا إلى تصوير مشاعرهم الحميمة ،وعواطفهم
الف ّياضة .وهو غزل يمكن وصفه بأنه رومانتيكي النزعة في مضمونه وفي أساليبه التعبيرية ،وفي
لغته المتراوحة بين الرقة والسلسة من ناحية وبين البداوة والخشونة من ناحية أخرى .ومقابل ذلك
انكمش عندهم الغزل الحضري الماجن الذي شاع عند شعراء المدن الحجازية )مكة والمدينة (،والذي
يتح ّدث فيه الشاعر عن قضاء الحاجة وإرضاء الشهوات ،وال يقف عند امرأة واحدة يخلص لها .وال
ننكر في هذا المقام أثر السلم ودوره في توجيه الشعر نحو العفة والطهارة ،واستمرارية ضغط
العادات والتقاليد ،خاصة وأن هذا الشعر كان في النساء الحرائر الحُمم ّنعات ال في الجواري والقيان.

الشعر الخمــري:
شاع وصف الخمر في الشعر الجاهلي ،وكان العرب يحرصون عليها ،ويفتخرون بشربها
كما يفتخرون ببطولتهم وفروسيتهم ،ورأوا في شربها مظهر ًا اجتماعي ًا ارستقراطي ًا ،وع ّدوها جزء ًا
755
756
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مكاّمل للفروسية ،لنها تبعث فيهم الجرأة ،خاصة وأن حروبهم كثيرة ،والحرب تسفر عن غالب
ب الخمر بهجة ونشوة ،ومغلوب هزم وفج ع بأحبابه وخسر ماله،
ومغلوب ،غالب انتصر وظفر فيع  ّ
فاسو ّدت الدنيا في وجهه ،فيلوذ بالخمر يتناسى همومه وأحزانه  .757ويرى إيليا حاوي" :أن الفروسية
العربية شبيهة بالفروسية الغربية ،إذ طالما شهدنا في روايات ألكسندر ديماس وسائر القصص
البطولي في الدب الغربي تسرف في ذكر مجون الفرسان وعربدتهم حتى كأن الخمر طب ع من
طباعهم" .758ورف ع العرب من شأن الخمر حين جعلوا احتساءها من صفات سادة القوم وأشرافهم،
مما دف ع الشعراء إلى االفتخار بشربها ضمن ما يفتخرون به من السجايا الطيبة والخلق الحميدة،
بحيث يبدو شرب الخمر وكأنه فضيلة من الفضائل ،يقول عنترة بن شداد:759
ركظَد الهواجحُر بالمشوف الحُمِنْعظَلم(ِ
مالي ،وعرضي واف ٌر لم يكلـ(ِم

ت من الحُمدامة بعدما
ولقد شرب حُ
فإذا شربتحُ فإنني مستهلــــــ  ٌ
ك

إن حديث عنترة يقودنا إلى الجذور السطورية المرتبطة بشرب الخمر التي ترى "أن الخمر
كانت شرابا ً مقدس ًا لللهة تبعث فيهم القوى المتفوقة الخارقة ،وكانت دماء الله تشرب في أعياده
الكتساب صفاته المقدسة ،وما تزال الخمر تشرب في ممارسة دينية تعيش حتى الن ممثلة لدم الله
في العياد التي تحيي ذكر موته ،ومن ال يشربها بهذه الصفة ال يعد من المثؤمنين  .760" ...وهذا
بالضبط موجود ضمن الطقوس الدينية المسيحية المرتبطة بعيد الفصح أو عيد القيامة ،وهو العيد
الذي يحتفل به المسيحيون بعودة الحياة إلى المسيح عليه السلم ،وتكون التهنئة المتبادلة بينهما تثؤكد
قيامة المسيح بعد الموت )المسيح قام -حقا قام ،(،أما ربط الخمر بدم الله فيفسره ما جاء في الناجيل
عن العشاء الخير الذي جم ع بين عيسى عليه السلم وتلميذه "فبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع الخبز
ل :اشربوا
سر وأعطى للتلميذ خذوا كلوا :هذا هو جسدي .وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائ  ً
وبارك وك  ّ
منها ك ّلكم ؛لن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا ".761
إن شرب الخمر له جذور دينية أوحت لشاربها بأنه يكتسب صفات الله ،ويستطي ع أن يقوم
بالفعال التي تقوم بها اللهة ،ويعجز عنها البشر ،وقد أكثر العرب في العصر الجاهلي من ذكر
الخمر والتغني بها العتقادهم أن شربها يزيدهم جرأة نادرة وشجاعة ،ويز ّين للنفس الجود والبذل فوق
العادي " ...وبفضل الخمر تنعتق الحقيقة من الواق ع ،وتحقق النا الرغبات والماني عن طريق
التوهم  ...فبشرب الخمر يحقق المرء عدم االعتدال ،والخروج عن المستوى النساني المشدود إلى
757
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أحمد محمد الحوفي ،الحياة العربية من الشعر الجاهلي ،دار القلم ط  ،4بيروت .1962 ،ص .436
إيليا حاوي ،فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب ،دار الثقافة ،بيروت ،د.ت .ص .13
المعلقات العشر ،ص .129
علي البطل ،الصورة في الشعر العربي ،ص .75
إنجيل متى ،ص .26
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الواق ع في محاولة لمضاهاة القوى الغيبية بنفي العقل ،مما يجعل من هذا الخروج وذلك االرتباط
بطولة " .762يقول حسان بن ثابت:
وأسد ًا ما ينهنحُهنا اللقاحُء

ونشرحُبها فتتركنا ملوكا ً

فالشاعر يبرر شربه للخمر بقناعة عالية ،ويرى أنها ترتقي بالنسان العادي البسيط إلى
مستوى الشراف ،وتحقق له الصورة المثالية التي يتوق إليها ويتمناها في وعيه وال وعيه ،فالخمر
تحقق له أهم القيم المجتمعية التي تعلي من شأن الفراد وهي السيادة والشجاعة والكرم ،ويذكر أنهم
كانوا يشربون الخمر لتزيدهم جرأة وشجاعة "حتى إن بعض المسلمين قد اصطبحوا بالخمر يوم بدر
ال ،وقد كان الحُفرس يحتسون الخمر قبل أن يخوضوا المواق ع ،ثم إنها تو ّلد
لتزيد حماستهم اشتعا  ً
خياالت سارة ،وتبعث في القلب جرأة " .763ونجح حسان بن ثابت في عمل دعاية للخمرفي بيته
السابق ،وتروي الخبار أنه بعد السلم ،هجم على فتية من قومه يشربون الخمر بعد تحريمها ،فقالوا
له  :ما أخذنا هذا إال منك وإ ّنا ظَلن ّهم بتركها فيثبطنا عن ذلك قولك :ونشربها  ...فقال لهم :هذا شيء
قلته قبل السلم.
خل اليشكري  .764معاّبرا فيها عن
وشبيه بقول حسان تلك الصرخة البائسة التي أطلقها الحُمن  ّ
إحساسه بالدونية ،ورغبته في االنعتاق من هذا الواق ع الكئيب ،حتى لو كان االنعتاق وهما ً مثؤقت ًا.
ت من المدامـــــة(ِ بالصغير وبالكبير(ِ
ولقد شرب حُ
ق والسدير(ِ
ب الخــــــورن (ِ
فإذا انتشيتحُ فإنني ر ُّ
ب الشويهـــــــة(ِ والبعير(ِ
وإذا صحوتحُ فإنني ر  ّ
هذه البيات تنطوي على مفارقة عجيبة بين الصحو والسكر ،بين العقل واللعقل ،فغياب
العقل بالنسبة إليه أفضل لنه يح ّول الكاذيب إلى حقائق ،وحين تسري الخمر في عروقه حُيِنْبعث إنسان ًا
آخر ،ويعيش في عالم ساحر كالحلم ،وهذا الحساس الجميل يدفعه إلى شرب الخمر حتى الثمالة.
ولقيت هذه الدعوة صدى عند كثير من الشباب فأدمنوا شرب الخمر لن ّ الخمر هي الحياة والمتعة
والنشوة ،المر الذي دف ع أولى المر والمسثؤولين إلى ضبط هذا الموضوع ،وعاقبوا بالخل ع أولئك
الذين ض ّيعوا حياتهم ومالهم في الحوانيت ،وتم ّردوا على القيم الخلقية واالجتماعية ،كما حصل م ع
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إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي القديم ،ص .115
ل عن كتاب ابن قتيبة ،الشربة ،ص .(،73
أحمد محمد الحوفي ،الحياة العربية من الشعر الجاهلي ،ص ) .435نق  ً
معجم الشعراء ،المرزباني ،ص .387

159

الشاعر طرفة بن العبد الذي نبذته قبيلته وعزلته وتعاملت معه ،وكأنه بعير أجرب تخشى أن تنتقل
العدوى منه إلى الخرين .يقول طرفة :765
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي
وما زال تشرابي الخمورظَ ول ّذتي
ت إفراظَد البعير المعبـــــ(ِد
وأفرد حُ
إال أن تحامتني العشيرةحُ ك ّلهـــــا
وبسبب مساوئ الخمر ،كان كرام الناس في الجاهلية يح ّرمونها على أنفسهم قبل أن يح ّرمها
السلم"،وفي الحياة البدائية كانت القبيلة التي تتفوق على غيرها بعدد المحرمات تشعر أنها أكثر نبل
من غيرها ،أي أكثر قدرة على السيطرة على النفس وبالتالي على بلوغ الكمال،وهكذا تشير قدرة
الشخص على رفض شيء ما إلى تفو ّقه ،وتو ّلد في نفسه االعتزاز بانتمائه العريق" .766وجاء في
الغاني" :ما مات أحد من كبراء قريش في الجاهلية إال ترك الخمر استحياء مما فيها من الدنس،
جدعان التيمي قبل موته ،فقال :767
ولقد عابها عبد ال بن حُ
ألستظَ عن ا ّلسفاه بمستفيــــق(ِ
ب السحيـق(ِ
أنام به سوى التر (ِ
ت الهوانظَ من الصديــق(ِ
وآنس حُ

ت الخمظَر حتى قال قومي
شرب حُ
وحتى ما أوس ّد في مبيـــــــ "ٍ
ت
وحتى أغلقظَ الحانوتظَ رهنــي

ويروى عن تركه الخمر أنه شرب مرة م ع أمية بن أبي الصلت ،وحين أفاق كانت عين أمية
خضرة حُيخاف عليها الذهاب ،فقال له عبد ال :ما بال عينك؟ فأجاب أمية :أنت صاحبها ،أصبتها
محُ ِنْ
البارحة .فقال عبد ال :أو بلغ مني الشراب هذا الحد؟؟ الخمر علي ّ حرام ،لن أذوقها أبد ًا .وكان
جهوا
الشعراء يمدحون أؤلئك الذين عرفوا بالرصانة والوقار ،فلم ينصرفوا إلى اللهو والملذات ،بل تو  ّ
إلى الفضائل والمكرمات ،وقد أعجب القدماء ببيت زهير بن أبي سلمى في مدح حصن بن حذيفة :768
ك المالظَ نائحُله
ولك ّنه قد يهل حُ

ك الخمحُر ماظَله
أخي ثقة"ٍ ال تهل حُ

فهو ال ينفق ماله على شرب الخمر بل يبذله للحمد .وع ّلق المرزباني على هذا المدح بأنه من
أحسن الكلم .769
وذكرت الخمر في الشعر الجاهلي عند عدد ال بأس به من الشعراء كالعشى ،وطرفة بن
العبد ،وعدي بن زيد العبادي ،غير أنه لم حُتخصص لها قصائد مستقلة ،بل كانت تأتي في ثنايا
 765المعلقات العشر ،ص.81 .
.أدونيس ،الثابت والمتحول،ج 1/217
 767أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .8/332
 768ديوان زهير بن أبي سلمى.68 ،
 769المرزباني ،الموشح ،ص .79
766
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الغراض الخرى ،أو في معرض التشبيه ،واستمر الشعراء يأتون على ذكر الخمر في صدر
سان بن ثابت )شاعر الرسول (،يتغ ّنى بها في
السلم في أشعارهم على الرغم من تحريمها ،وظل ّ ح  ّ
قصائده التي كحُ ّرست لخدمة الدعوة السلمية ،كما ذكرها كعب بن زهير في بردته المشهورة ،التي
أنشدها في حضرة الرسول العظيم مادح ًا ومعتذر ًا وطالب ًا الرحمة والعفو ،ومطلعها :770
متٌّيم إثرها لم يفدظَ مكبــــــــو حُ
ل

بانت سعاحُد فقلبي اليوم متبو حُ
ل

ض ّي ع بعد السلم ،لما فيه من ترويج لشراب مح ّرم،
ونعتقد بأن قسم ًا من الشعر الخمري قد حُ
شغف ًا
وحديث عن موضوعات وتفاصيل تتنافى م ع الخلق الدينية ،وبخاصة أن بعض العرب كان ظَ
بها ،وال يستطي ع القلع عنها تنفيذ ًا لوامر الدين ونواهيه .ومن هثؤالء شاعر الطائف أبو محجن
الثقفي ،وهو شاعر مطبوع ،وفارس من فرسان العرب المعدودين في الجاهلية والسلم ،إذ قاتل م ع
قومه ثقيف أثناء حصار المسلمين للطائف ،ثم أسلم معهم في السنة التاسعة للهجرة ،وانطلق مجاهد ًا
في الجيوش السلمية التي شاركت في فتوح العراق ،وداف ع عن السلم بسيفه ولسانه في معركة
الجسر والقادسية ،وغير صحيح ما ذهب إليه د .يحيى الجبوري من "أن أبا محجن لم يكن قد شارك
في شعره في المعارك التي قامت بين المسلمين والمشركين ،بل كل ما لديه من شعر له مساس
بالسلم هو الشعر المتعلق بالخمر ليس غير " .771ويبدو أن الجبوري لم يطل ع على ديوان أبي
جل الصراع بين المسلمين والفرس ،وهي موزعة بين
محجن ،الذي يشتمل على أكثر من مقطوعة تس  ّ
ل عيبه الوحيد والكبير كان
الفخر بالنصر والرثاء للشهداء .أما عن شعره الخمري فهو موجود ،ولع  ّ
في إدمان الخمر ،فاستمر يشربها ،وأقيم عليه الح ّد مرات ومرات ،لكن دون جدوى ،فاضطر الخليفة
ضوضى ،لكنه هرب والتحق بجيش سعد بن أبي
ح ظَ
عمر بن الخطاب لنفيه إلى جزيرة في البحر تدعى ظَ
وقاص ،وكان سعد ال يزال يراه شارب ًا ،فقال له :لتنت ّهين أو لوجع ّنك ضرب ًا" .فقال أبو محجن :لست
تاركها لقولك أبد ًا ،فأمر سعد بحبسه  .772ومن الجدير ذكره أن كتب الصحابة ترجمت لبي محجن،
وذكرت أنه روى عددا ً محدود ًا من الحاديث ،وم ع ذلك فالرجل مص ّر على الشراب ،والمتصفح
صصة للخمر فقط ،وعند تحليل
لديوانه الصغير يعثر على مقطوعات عديدة ،محدودة البيات ،مخ  ّ
هذه المقطوعات ،فإن الباحث يستطي ع أن يوزع هذه الشعار إلى مجموعتين تم ّثلن مرحلتين من
مراحل علقة أبي محجن م ع الخمر ،وهي علقة تدخل في قضية الحلل والحرام ،والتأرجح بين
الطاعة والمعصية ،كقوله :773

 770أبو زيد القرشي،جمهرة أشعار العرب ،ص .365
 771يحيى الجبوري ،شعر المخضرمين وأثر السلم فيه ،ص .191
 772ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .36
 773ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .41
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وحال من دونها السلمحُ والحـــــرجحُ
صِنْرف ًا وأطرب أحيانا ً فأمتــــــــــز حُ
ج
(ِ

إن كانت الخمرحُ قد ع ّزتِنْ وقد حُمنعتِنْ
فقد أباكحُرها ر ّيا وأشــــــــــــــــرحُبها

المرحلة الولى :مرحلة اللهو والمجون والضلل
بدأت هذه المرحلة منذ العصر الجاهلي واستمرت بعد اعتناقه السلم ،وفيما يخص الخمر –
ال امتداد ًا لحياتها الغابرة ،ولم يلتزم بالتقاليد الجديدة
ل وقو  ً
بالتحديد – فإن حياة هذا الشاعر كانت فع  ً
التي وضعها السلم للشعراء ،بل تمرد عليها وانحرف عن المسارين الديني والمجتمعي .وهذا المر
ساط ع في خمرياته التي تحتاج م ّنا إلى وقفة مستأنية ،تتجاوز سطح النص إلى أعماقه ،وربما وجدنا
في وصيته الخيرة ما يدلل على نفسيته وسلوكه في الحياة .يقول أبو محجن :774
تر ّوي عظامي في التراب عروحُقها
775
ت أال أذوحُقهـــــــــــا
ف إذا ما م  ّ
أخا حُ

إذا مت ّ فادف ّني إلى جنب كرمـــــــــة"ٍ
وال تدفن ّني في الفلة"ٍ فإننــــــــــــــــي

ح ّدد أبو محجن في وصيته المكان الذي يحب أن يدفن فيه بشكل واضح ال يقبل اللبس ،حين
استعمل فعل المر بمعناه الحقيقي االستعلئي الملزم )فادفني ،(،وصيغة النهي بداللتها الحقيقية )وال
تدف ّني ... (،فهو يريد أن يدفن في كروم العنب ،ال في الفلة )المقابر العادية ،(،معتقدا ً – ولو على سبيل
الكلم – أن شرب الخمر يستمر بعد الموت ،وهذا معتقد جاهلي – له علقة بالحياة بعد الموت" ،فقد
سخها في حياته ،فرفاق العشى
ارتبط خلود البطل في ذهن الجماعة بممارسة القيم التي كان ير  ّ
وندماؤه كانوا يشربون الخمر على قبره ،وتدور الكأس .فإذا جاء نصيب العشى ص ّبوا الخمر على
قبره " .776فالشاعر يخاف من الموت ال لشيء بل لنه سيحرمه من شرب الخمر ويحول بينه وبينها،
وكان يتمنى أن تستمر ممارسة الشهوات بعد الموت ،وهذه المنية تنطوي على نزعة وجودية
إنسانية ،تتعلق بالحياة والموت ،فالخوف والهل ع من العدم وعدم الثقة بالمستقبل من أساسيات الوجود
عند الوجوديين ،ولكنها ال تصل إلى مستوى وجودية طرفة بن العبد الذي كان يشرب ويسرف في
الشراب هرب ًا من مواجهة الحياة ومشاكلها .ونهايتها ،كان طرفة يفكر بالوجود ،وما وراءه ،فالتبس
عليه المر وتع ّقد ،وخ ّيل إليه أن الموت سيل ّم به ال محالة ،وأنه ليس ثمة وجود وراء هذا الوجود ...
"عندئذ أيقن بباطل الحياة التي يحياها وال جدوى الماني والمطام ع التي يسعى ويشقى لتحقيقها ...
وطلب الهرب وسعى إلى تخدير وعيه بنفسه ،فلم يجد أمامه سوى الخمرة " .777يقول طرفة :778
 774المرج ع السابق ،ص .48
 775في البيتين إقواء ،والقواء من عيوب القافية ،وهو اختلف العراب في القوافي ،وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى منصوبة .وذكر
الفراء) :معاني القرآن ،ج  (،1/146أن الخوف في هذا الموض ع كالظن ،لذلك رف ع )أذوقها (،كما رفعوا )وحسبوا أال تكون فتنة (،المائدة.71 :
 776إبراهيم ملحم ،البطولة في الشعر العربي القديم ،ص .117
 777إيليا حاوي ،فن الشعر الخمري ،ص .68
 778المعلقات العشر ،ص .82
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وأن أحضظَر اللذات(ِ هل أنت مخلدي؟
فدعني أبادِنْرها بما ملكتِنْ يــــــــدي

أال أيهذا اللئمي أشهظَد الوغــــــى
فإن كنتظَ ال تسـطيحُ ع دفظَ ع منيتــــي

ن خمرياته تمثل صورة الفارس القديم الذي ظلت روحه جاهلية ،وبتحليل
أما أبو محجن فإ  ّ
البنية اللغوية التي تتبطن النص بأكمله نكتشف أن الخمر بالنسبة إليه جزء غير منفصل عن فروسيته،
وهي مظهر من مظاهر الترف والرفاه االجتماعي ،فالخمرة كانت حُتستورد ،فهي غالية الثمن وال
تتو ّفر للطبقات المسحوقة اقتصادي ًا ،وفي الوقت ذاته فإن أبا محجن نشأ في مدينة الطائف المعروفة
بكثرة كرومها وحوانيتها قبل السلم ،ويقال إن عمر بن الخطاب أضرم النار في حاناتها
ومعاصرها ،وقد أشار أبو محجن الثقفي إلى ذلك :779
فخلحُنها يبكون حول المعاص(ِر

رماها أميحُر المثؤمنين بحت(ِفها

وكان أبو محجن دائم التردد على الحانات ،ويتغ ّنى بشربها صباح مساء ،780ويصف الكأس
ومجلس الشراب ،ويذكر تجار الخمر الذين يأتونه بأفضل النواع ،ويأخذون منه أعلى السعار ،وهو
غير نادم على إنفاق هذا المال ،لن الخمر تسعد شاربها ومن حقها عليه أن يدف ع فيها الثمن الذي
تستحقه.
يعاجحُلني بعد العشي غبوحُقهـــا
ع ححُقوحُقهــا
فمن ح ّقها أال تضا ظَ

أباكحُرها عند الشروق وتـــارة ً
وللكأس والصهبا(ِء كأس ٌ منٌّعم

صِنْرف ًا أي غير ممزوجة بالماء ،أما إذا طرب فإنه
وفي مقطوعة أخرى يص ّرح أنه يشربها (ِ
يمزجها ليخفف من ح ّدتها وتأثيرها ،فل تنتهي به إلى السكر ،ثم يتحدث عن المغنية وصوتها النثوي
الغن الستمالة الرجال ،والجو الطربي الجميل الذي يخيم على مجلس اللهو والقصف "وكان ذكر
الخمر يترافق م ع اللذة بصفتها ايقاعه الطبيعي في الحياة ،وكان اليونان يجمعون بين إله الحب
)االيروس (،وبين إله الخمر )ديونيسيوس (،فيسرفون في الحب والشراب " .781يقول أبو محجن :782
فقد أباكحُرها ر ّيا وأشرحُبهـــــــــــا
779
780
781
782

صِنْرف ًا ،وأطرب أحيان ًا فأمتـــــز حُ
ج
(ِ

ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .53
المرج ع السابق.49 ،
على البطل ،الصورة في الشعر العربي ،ص .75
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .41
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غنــــجحُ
ت من صوتها ظَ
فيها إذا رفع ِنْ
ب الروض(ِة الــــظَه(ِز حُ
ج
كما يطنُّ ذبا حُ

وقد تقوحُم على رأسي مغٌّنيــــــــة
ضه
قد ترفحُ ع الصوتظَ أحيان ًا وتخف حُ

فالشاعر يص ّرح بمعاقرته الخمر ،وما تضفي عليه من بهجة وسعادة ،وخاصة حين يسم ع
الغناء ،فهو يحلل الشراب والغناء" ،ويرى أن ما تطرب له النفس وتفرح به ال حرج فيه ،لن الطبيعة
أوجدت النشوة لينتشي بها النسان ،والغناء ليطرب له " .783ويبدو هذا التعليل منطقيا ً حين يساوي
الشاعر بين الفضيلة والرذيلة فنراه يفتخر بمجونه الذي هو رذيلة كما يفتخر بالبطولة وقرى الضيف،
وحماية الجار ،وتقديم المساعدة للمحتاج :784
785

ي ضاقت حلوحُقها
إذا ما نساءحُ الح  ّ
وأكرحُم أضياف ًا (ِقراها طروحُقهـــــا

ب الحُعقار(ِ حفيظة ٌ
وعندي على شر (ِ
ت مما ينوبــــــــه
وأمنحُ ع جاظَر البي (ِ

فهو يجم ع في فخره بين المتناقضات ويرى أنها سواء ،وال تعارض بينها .فالخمرة التي
يشربها ليست خمرة ته ّتك وسفاهة ،بل هي خمرة لهو ومتعة ولذة ،فهو يرى أن الخمرة ال تش ّوه
وجهه الجميل اجتماعي ًا ،وال تعيقه عن أداء واجباته .وفي اتجاه آخر يقرر أن معاقرة الخمر هي حرية
س غيره،
شخصية وال يحق للمجتم ع أو للدين أن يقف دونها ،طالما أن شاربها ال يثؤذي أحد ًا ،وال يم  ّ
وبهذا التفسير نفهم هذه االزدواجية في المعاني التي وردت في خمرياته ،كما نفهم هذه النزعة
الوجودية التي تعلي من شأن الفرد وتدعو إلى احترام رغباته ومشاعره ،وتدفعه إلى استحلل
المحرمات ،وتدنيس المقدسات ،فليس لديه ما يردعه ،بل هو يتلذذ بذكر فجوره وتماديه في شرب
الخمر ،وتح ّديه لتعاليم الدين ورفضه لها ،بحيث يصبح أبو محجن – كما يقول أدونيس " : -نموذج ًا
للتحول عن النماذج الثابتة التي أق ّرها السلم ،وسار في االتجاه التمردي الذي س ّنه امرؤ القيس الذي
يم ّثل النموذج الشعري الول للخروج أي التحول" .786وربما كانت المقطوعة التالية خير ممثل لهذه
الثورة على التقاليد الدينية ،يقول أبو محجن :787
ح خمر ًا فإننــــي
س ّقني يا صا (ِ
أال ظَ
صِنْرف ًا لزداظَد مأثمـا
جِنْد لي بها (ِ
و حُ
هي النارحُ إال أنني نلتحُ لـــــــــذظَة
783
784
785
786
787

ن في الخم(ِر عالمحُ
بما أنزل الرحم حُ
صِنْرف ًا تتحُم المآثــــــــحُم
ففي شربها (ِ
وقضُّيت أوطاري وإنِنْ الم الئـــحُم

إيليا حاوي ،فن الشعر الخمري ،ص .90
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .49
ل.
ن الغارة .الطروق :التيان لي  ً
حفيظة :محافظة .ضاقت حلوقها :من الفزع عند ش  ّ
أدونيس ،الثابت والمتحول ،ج .1/209
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .37-36
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بهذه اللغة التي تتدفق بيسر وسهولة يص ّر أبو محجن على شرب هذا المحرم ديني ًا )بما أنزل
الرحمن بالخمر عالم ،(،واجتماعيا ً )وإن الم الئم ،(،وإذا نظرنا إلى المقطوعة في ضوء نظرية الحقول
الداللية نجد أن مفرداته تتوزع في حقلين متوازيين ،الول ،ويتكون من ألفاظ الخمر ،اسقني،
الصاحب ،الصرف وهي الخمر غير الممزوجة بالماء أو بأي شيء يحد ّ من قوة تأثيرها ،اللذة ،النشوة
العليا ،وما يتبعها من سكر وتر ّنح ،يحقق الهدف من الشرب/قضيت أوطاري .أما الحقل الداللي الثاني
الذي يسير بموازاة الحقل الول فيتكون من:
موقف القرآن الكريم من الخمر والقاضي بتحريمها تحريم ًا نهائي ًا،غير قابل للتجزئة أو
المساومة ،وهو أمر يجب على المسلم أن يلتزم بتنفيذه ،وإال فإنه يأثم ،وهو يعي ذلك تمام الوعي،
ويرغب في زيادة آثامه ومضاعفتها ،وغير آبه بالنهاية التي سيصل إليها ،وهي العقاب في النار يوم
القيامة.
فالشاعر يطلب من صاحبه أن يسقيه الخمر على الرغم من معرفته بتحريمها" ،وأن شربها
يرمز إلى العقوبة الخروية )النار ،(،والعقوبة الدنيوية ممثلة بشخصية اللئم ،هذه الشخصية تأخذ هنا
داللة أخرى ال تستدعي مناخ البطولة القديمة وتنفتح عليه فحسب ،بل تشير أيض ًا إلى رقابة الجماعة
على سلوك الذات  ...إن أبا محجن في مجاهرته بالثم كان يحاول استعادة دور البطل القديم في وقت
لم يعد فيه لهذا البطل دور وفق المنطق ذاته  ...بسبب تغ ّير دور البطل في حياة الجماعة ،وعدم
القدرة على تكوين الوجود الحالي بناء ً على أنقاض الماضي ،فبقيت )النا (،منقسمة على ذاتها ،غير
قادرة على تحقيق االنتعاش الداخلي من خلل إنعاش الذات بالخمرة،أو المزاوجة بين الخمر والقيم
السامية".788
إن هذا النص يكشف عن حالة من الوعي التام بالثم "الذي يواقعه ويتر ّدى فيه الشاعر،
ل له ،بل إنه لمغرق فيه ،إذ ال تطيب له إال الخمر الصافية المطلقة لتزيد آثامه
مصاّرحا بذنبه ،قاب  ً
وذنوبه  ...فهو يجهر بالمعصية غير حافل ،كأنه يعصي بها ال ذاته  ...وهذا البيت ينطوي على
حوار ،وإن لم يتخذ شكله الصريح ،إنه حوار بين الشاعر وال ،خلص منه إلى رفض الذعان
والطاعة  ...ويتعاظم وعي الشاعر من جديد في البيت الثالث إذ يدرك أنها ستورثه النار ،مما يثؤكد
تجربته ويجلو أبعادها بإدراكه التام لنتائجها  .789" ...هذا الموقف من أبي محجن الشاعر المسلم يبدو
غريبا ً وغير مفهوم ،فهو يظهر تهالكه على الخمر بإرادته ،ويستهين بالتحريم الذي دعا إليه القرآن،
المر الذي دف ع بعض المستشرقين إلى القول :إنه يسخر مباشرة من تحريم القرآن للخمر ،ويعلن فيها
أنه لن يقل ع عن شربها البتة  ...إنه يسخر ويته ّكم على )الحد (،وهو العقاب البدني لمن يشرب الخمر،
وجاء ته ّكمه في تعابير تدل على اللباقة أحيان ًا كما تدل على الكفر أحيانا ً أخرى .790
788
789
790

إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي القديم ،ص .143
إيليا حاوي ،فن الشعر الخمري عند العرب ،ص .88
رودوكناكس ) ،(،Rhodokanakisأبو محجن الثقفي ،دائرة المعارف السلمية ،ج .399-1/397
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هل صحيح أن الشاعر مغرق في االنحلل الخلقي ،والتحلل من القيود الدينية؟ أم أنه
ضعيف الرادة ،عاجز عن مقاومة شرب الخمر بعد أن أصبح مدمن ًا؟ أم أن هناك شيئ ًا آخر حاول
أدونيس أن يتلمسه في مقطوعات أبي محجن الخمرية ،التي يثؤكد فيها على اللذة حتى االمتزاج بها،
فيما يثؤكد أن اللذة هي النار" ،ويمكن من هذه الناحية أن يع ّد بين الشعراء الوائل الذين أعطوا
ى جديد ًا ،نقلها
للتمرد  ،متجسد ًا في انتهاك المح ّرم ،بعد ًا وجودي ًا ،وبذلك أعطى ممارسة الخمر معن  ً
من مستوى العادة إلى مستوى الرمز ".791
إن شغفه بالخمر ظَملك عليه نفسه ،فلم يستط ع منها فكاك ًا ،وال يقدر على الحرمان منها .يقول أبو
محجن :792
ولستحُ عن الصهبا(ِء يوما ً بصاب(ِر

وإني لذو صب"ٍر وقد مات إخوتي

ويروى أن عمر بن الخطاب حين استم ع إلى شعره هذا قال له" :قد أبديتظَ ما في نفسك
ولزيد ّنك عقوبة لصرارك على شرب الخمر ".793
فهو ثائر على السلطة الدينية ،والسلطة السياسية )ممثلة في الخليفة أو من يقوم مقامه ،(،وال شيء يهم
إال الخمر وشربها حتى الثمالة ،يقول أبو محجن :794
صاحباني يوم أرتحــلحُ
ل إنني ثمـــــــــــ حُ
ل
وأقو حُ
حُمرة ً راووحُقها خضـــــ حُ
ل

صاحبا سوء"ٍ صحبحُتهما
ل معنـــا
ويقوالن ارتح ِنْ
ت مترعــــ ًة
إنني باكر حُ

كان أبو محجن يتلذذ بذكر فجوره وتماديه في شرب الخمر ،والعبث بالدين ،وأصبح شرب
الخمر لديه وجها ً من وجوه التصرف الواعي الذي يتصدى به للخرين مظهر ًا بطلن عقيدتهم ...
" .795وقد أ ّثرت أشعار أبي محجن القليلة في الشعراء اللحقين وع ّده صلح الدين المنجد" :أول رائد
في الشعر العربي السلمي في وصف الخمر ،سبق في ذلك الوليد بن يزيد الموي ومن جاء بعده
من أوائل الشعراء العباسيين " .796وكان ممن تأثر بأبي محجن الثقفي أبو الهندي )180هـ ،(،وهو
شاعر من مخضرمي الدولتين الموية والعباسية ،عاش متحاّلل من كل شيء إال من ح ّبه للخمر ،فكان

791
792
793
794
795
796

أدونيس ،الثابت والمتحول ،ج .1/209
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .53
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .19/12
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .53
إيليا حاوي ،فن الشعر الخمري ،ص .262
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ال يخرج من حانة إال ليدخل أخرى ،وكتب وصيته الخيرة على غرار وصية سلفه أبي محجن
السابقة الذكر ،يقول أبو الهندي :797
ق الكر(ِم وقبري (ِمِنْعصـــــرهِنْ
ور ظَ
ح حول المقبرِنْه
واجعلوا القدا ظَ

اجعلوا إن متُّ يوم ًا ظَكفنـــــي
وادفنوني وادفنوا الراحظَ معي

فهو يتمنى أن يدفن في معصرة للخمر ،بحيث تبقى الراح ملزمة له حاّيا وميت ًا.

مرحلة التوبة والنعتاق من الخطيئة:
لم يستط ع أبو محجن الثقفي أن يواصل السير ضد التيار ،وأن يعبث بتعاليم السلم بتحليل
ما ح ّرمه عن قصد وسبق إصرار ،فقد حدثت تحوالت في حياته دفعت به إلى ذ ّم الخمر ،والرغبة في
تركها .يقول أبو محجن :798
من الخمر إذ رأسي لك الخيحُر أشيبحُ
وأهجحُرها في بيتها حيث تشــــــر حُ
ب

ت أشــــربحُ
ألم تظَرني ودعتحُ ما كن حُ
ل ثم أذُّمهـــــــــــــــــــــا
سأتحُركها (ِ

هذا النص يحتوي على عدة أفكار وهي :وداع الشاعر للخمر ومقاطعة بيوتها ،أما الفكرة
الثانية فإنه سيقوم بذم الخمر وبيان مساوئها .وفي الفكرة الثالثة ق ّدم الشاعر السباب والمبررات التي
تقف وراء الفكرتين السابقتين وهي أسباب شخصية تتمثل في تقدم السن الذي رمز إليه بالشيب،
وإعمال العقل .وأسباب دينية تكمن في رغبة الشاعر – أخير ًا – في االمتثال لوامر ال – سبحانه
وتعالى – فالشاعر قرر أن يهجر الخمر بعد أن هرم وغزا الشيب مفرقه ،وبدأت نوازع الضعف
تتسلل إلى روحه وجسده " ،وهذه التوبة المتأخرة التي تفد عندما يبلغ المرء من العمر أرذله ،قد تفقد
ن النفس تركد آنئذ ،ويعجز صاحبها عن مواقعة الشهوات "" .799فهو
داللتها النفسية والوجودية ،ل  ّ
يطرح فكرة استنزاف الزمن لقوى النسان ،وسلب اقتداره على ممارسة شهوة الحياة ،مما جعل النا
تر ّوع بفكرة الحياة الذاهبة " ،800وتتنازل عن المضي في مطارحة الخمر في إطارها البطولي .ويذكر
الشاعر سبب ًا آخر لقلعه عن الخمر ،وهو إحساسه بالحرج من لوم اللئمين ،ويقصد بهم الجماعة

797
798
799
800

انظر ترجمته :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .20/177
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .41-40
إيليا حاوي ،فن الشعر الخمري ،ص .293
إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي القديم ،ص .270
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السلمية لنه حين يشرب ويجلد ،يسقط من أعينهم ،ويبتعدون عنه كأنه أجرب يخافون منه العدوى.
يقول :801
إذا القومحُ نالوها أصابوا الغنائمـــــا
أخاها سفيها ً بعد ما كان حالمـــــــا
وحسحُبك عار ًا أن ترى المرظَء هائما

س :اشربِنْ الخمظَر إنهــــــا
يقول أنا  ٌ
ت لهم :جهل ً كذبحُتم ألم تـــــروا
فقل حُ
وأضحى وأمسى حُمستخاّفا حُمهاّيمـــــا

يدير الشاعر في هذه المقطوعة حوارا ً بينه وبين الجماعة ،أو بينه وبين نفسه التي تقوم بدور
العاذلة التي تهزأ به ،وتلومه على )الفضيلة ،(،ويختلط صوت العاذلة بصوت الجماعة التي تشعره بأن
انقطاعه عن شرب الخمر ،يعني أن عهد بطولته قد انتهى ،وتحاول إغراءه من جديد كي يعود إلى
سابق عهده ،حين تجعل شرب الخمرة غنيمة لما فيها من سرور ،غير أن ذات الشاعر ترفض هذا
الغراء بمنطقية عالية ،وتعدد مساوئ الخمر ،وما تلحقه بشاربها من سفاهة وطيش وهيام على
وجهه ،حتى أضحى أضحوكة للناس" .إن الرد على العاذلة هو رد فعل دفاعي تقوم به النا ضد
الجماعة لزيادة ثرائها الداخلي  ...وتعزيز تط ّل ع الجماعة إلى الذات البطولية على الرغم من التحول
" .802وتزداد أنا الشاعر قوة ،وتنفي عن نفسها صفة الضعف أمام التحول الزمني والعقاب البدني،
خِنْم(ِر
ن اِنْل ظَ
ع (ِ
سظَأحُلوظَنكظَ ظَ
حين تستند في دفاعها على الشواهد القرآنية التي ال تر ّد ،مثل قوله تعالى" :ظَي ِنْ
وظَاِنْلمظَيِنْس(ِ(ِر حُقلِنْ (ِفي(ِهظَما (ِإِنْث ٌم ظَك(ِبي ٌر ظَوظَمظَنا(ِفحُ ع (ِللَّناس(ِ ظَو(ِإِنْثحُمحُهظَمآ ظَأِنْكظَبحُر (ِمن َّنِنْف(ِع(ِهظَما ".803
عاش أبو محجن في هذه المرحلة حالة من المعاناة الثقيلة قبل أن يتحول من عاشق للخمر
إلى زاهد فيها ،ووقف متردد ًا وحائر ًا وقتا ً غير قصير أمام مفترقين يجذبانه بقوة وعنف ،المفترق
الحالي وفيه يعب ّ كثؤوس الخمر عاّبا حتى االرتواء ،دون وازع من دين أو ضمير ،فهو الفارس الذي
ال يهاب شيئ ًا ،أما المفترق الثاني فهو زمانه الذي شارف على االنتهاء ،إن الحساس بالنهاية غ ّذى
عنده بقوة نوازع الدين والعقل والمجتم ع ،وجعله يفكر جداّيا في التح ّول إليه ،فهو يعلم تمام العلم أن
الخمر مح ّرمة ،وأن عواقبها ستحيق به في الدينا وفي الخرة ،فبدأ يشعر بشيء من القلق والخوف،
دفعه إلى مراجعة الذات وإبداء الندم ،وتح ّدي نفسه بالقلع عن شرب الخمر ،وهو ليس وحده في
ل واق ع معاصريه الذين نزلت عليهم آيات
هذا البتة" ،بل يع ّبر عن تجربة الخمر من الداخل ،ممث  ً
التحريم ،وحالت بينهم وبين اللذة والدين معا ً " .804وفي الوقت نفسه أوقعتهم في حيرة وجدل حول
فوائد الخمر ومضارها ،فالصورة القديمة المترسخة في أعماقهم تجعل الخمر خير ًا ك ّله ،وهذا لمسناه
في تبرير الجاهليين لشربها ،وإتلف المال في سبيلها ،أما الصورة المستحدثة فل تنفي عنها المناف ع
801
802
803
804
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جح كفة المساوئ ،فضررها أكثر بكثير من نفعها مما اقتضى التحريم .وأخير ًا انتصر الحق
لكنها تر  ّ
على الباطل ورأى أبو محجن المور بالشكل الصحيح ،ووصل إلى قرار واضح صريح يتمثل في
أمرين أولهما :إنه لن يشرب الخمر أبد ًا ،والخر :لن يسمح لحد بشربها ،وهذه نظرة إنسانية شمولية
تح ّرر الشاعر من نرجسية النا ،وتوجهه نحو الخير العام للجماعة المسلمة .يقول أبو محجن :805
ل الحليما
ك الرج ظَ
ب تهل حُ
مناق حُ
وال أسقي بها أبد ًا نديــــما

ت الخمرظَ صالح ًة وفيها
رأي حُ
ل أشربـحُــها حياتي
فل وا (ِ

إن توبة أبي محجن ترتبط بحكاية طريفة ،قيل إنها كانت السبب الحاسم الذي يقف وراء
هجره للخمر وذ ّمها ،وملخص الحكاية أن أبا محجن كان ضمن الجيش الذي خرج م ع سعد بن أبي
وقاص لحرب العاجم ،فكان سعد يثؤتى به شارب ًا فيتهدده ،فيقول أبو محجن :لست تاركها إال ل ع ّز
وجل ،أما لقولك فل .قالوا :فأتى به يوم القادسية وقد شرب الخمر ،فأمر به إلى القيد ،فلما اشتد القتال
في تلك الليلة ،طلب أبو محجن من زوج سعد أن تفك قيوده وتعطيه فرس سعد كي يشارك في
ل:
المعركة ،ففعلت ،وخاض الحرب ببسالة ،ثم عاد إلى حبسه ،ولما علم سعد بخبره ،أطلقه قائ  ً
ل أبلى ال المسلمين على يده ما أبلهم .فخ ّلى سبيله" .فقال له
"اذهب ،أما وال ال أضرب اليوم رج  ً
ي ،وأط ّهر منها ،فأما إذا بهرجتني  ،806فل وال ال
أبو محجن :قد كنت أشربها إذ كان الح ّد يقام عل  ّ
أشربها أبدا ً ".807
إن هذا الحكاية – إن صحت – متصلة بنفسية أبي محجن المتمردة ،والتي تأبى الخضوع
واالنصياع ،وتل ّقي الوامر من الخر/الخارج ،فهو سيد نفسه وال يأمره أحد حتى لو أوجعوه ضرب ًا،
لنه يرى في ذلك انتقاصا ً من رجولته وكرامته ،ونوعا ً من الهيمنة والتسلط عليه ،أما حين حُرف ع عنه
الحد ّ فقد ثاب إلى رشده وتركها بكل أريحية ،وعليه فهو لم يمتن ع عن شرب الخمر لقامة الحد ّ عليه
بل تركها ل الغفور الرحيم .يقول أبو محجن :808
ب إلى ال الرحيــــــــــــــ(ِم فإ ّنه
أتو حُ
ت إلى الصهبا(ِء ما عشتحُ عائد ًا
ولس حُ
ت ربي مواثقــــــ ًا
وكيف وقد أعطي حُ

805
806
807
808

غفو ٌر لذنب المر(ِء ما لم يعــــــاود(ِ
ل السفي(ِه المعانـــــــــ(ِد
وال تابع ًا قو ظَ
ش شاهدي
أعود لها ،وال ذو العر (ِ
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إن تنفيذ توبة أبي محجن لم يكن بالمر السهل ،وهناك عوائق كثيرة تقف في وجهه بعضها
يعود إلى نفسه التي شبت وشابت م ع الخمر ،وبعضها الخر يعود إلى العواذل الذين يش ّككون في
مصداقية توبته ويحاولون ثنيه عنها ،وإغراءه بمواصلة شربها ،وقد ع ّبرت أشعاره عن هذه اللحظات
الصعبة بكلمات واضحة صادقة ال تكلف فيها وال تص ّن ع ،وكشفت النقاب عن الساليب الدنيئة التي
ل :أن هذا القرار مرتبط بعجز الشاعر
ا ّتبعتها العواذل لزجره ،ودفعه إلى التراج ع عن قراره ،منها مث  ً
وضعفه ،فكان يرد عليهم باستعادة الزمن الماضي ،واستحضار الذكريات وما فيه من اللهو
والمجون ،معلن ًا استمرار قابلية النا للصبوة ،ودافع ًا عن نفسه صفات الخوف والضعف وعدم
االقتدار .وبعضهم كان يسخر من توبته ويرى أنه ليس جااّدا فيها بل هو مجرد كلم ال يع ّول عليه،
ورأى فريق ثالث أنه ترك الخمر هرب ًا من كلم الناس وتجريحهم ،فهو مسلم وينبغي عليه أن يلتزم
بالسلوكيات التي حددها السلم ،وذهب فريق راب ع إلى القول :إنه تركها مرغما ً بسبب ما لحق به من
ضرب وحبس ونفي .وأدرك أبو محجن ذلك بكل الوعي ،وف ّنده ور ّد عليه بعبارة موجزة فيها كل
شيء وهي :أنه تركها ل .يقول أبو محجن :809
من الخمر إذ رأسي لك الخيحُر أشيبحُ
إذ الحدُّ مأخوذ ٌ وإذ أنا أضــــــــر حُ
ب
ت فيها الخيظَر والخيحُر يطل حُ
ب
وأضمر حُ
أالجدحُ هذا منك أم أنت تلعــــــــــــ حُ
ب
ي مجنون ٌ وجلدي أجـــــــــــر حُ
ب
كأن ظَ
وأهجحُرها في بيتها حيث حُتشـــــر حُ
ب

ألم تظَرني ودعتحُ ما كنتحُ (ِأشـــــرب
عقا(ِرهـــــا
ت أر ّوي هامتي في حُ
وكن حُ
فلما ظَدروا عني الحدودظَ تركحُتهـــــــا
ن ل ّما تركحُتهــــــــــا
وقال لي الندما حُ
وقالوا :عجيب ٌ ترحُكك اليومظَ قهــــو ًة
ل ،ثم أذ ّمهـــــــــــــــــــا
سأترحُكها (ِ

خاتمـــة:
إن تجربة أبي محجن الخمرية هي تجربة متكاملة لها بداية ولها نهاية ،وبدايتها طبيعية ،إذ
ليس من السهل أن يتحول جمي ع الناس عن حياتهم السابقة ،وخاصة أؤلئك الذين ر ّتبوا حياتهم على
نسق معين منسجم م ع النسق المثالي للجذور التي نبتوا عليها ،فظل أبو محجن – كما ظل غيره –
يشرب الخمر ويقول فيها الشعر ،وأشعاره تن ّم عن جرأة عالية ،وعنجهية جاهلية لنها نظمت في
صدر السلم ،في الوقت الذي كان فيه الخلفاء ،وعلى رأسهم الخليفة عمر ابن الخطاب ،يطاردون
الشعراء ،ويراقبون ما يصدر عنهم ،ويحاسبونهم .أما نهاية التجربة التي تكللت بإعلن التوبة فهي
أيضا ً متوقعة ،وليست مفاجئة لنا ،فكثيرون ساروا في طريق الخطأ والخطيئة ،ثم هداهم ال ،فعادوا
إلى الصراط المستقيم يسألون ال العفو والمغفرة .وم ع ذلك فليس هناك ما يدعو إلى تصديق هذه
التوبة ،فالكلم ال يقوم دليل ً كافي ًا على أنها حقيقية ،وبعض الناس يقول شيئ ًا ويقصد عكسه تمام ًا،
809
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كقولك لحدهم :أنا أكرهك بشدة ،وهذا السلوب متعارف عليه في الخطاب ،فقد يع ّبر بعض الناس
عن معانيهم بألفاظ الضداد ،وليفهم من يفهم ،ويبقى المعنى في بطن القائل /الشاعر ،وال تعالى أعلى
وأعلم.
ن أشعار أبي محجن جاءت مع ّبرة تمام ًا عن حياته المتأرجحة بين المعصية
وفي الختام فإ  ّ
والطاعة ،بين القاع والقمة ،بين مدح الخمر وذ ّمها ،دون أن يتعرض إلى وصف مجالس اللهو
والشراب ،وما يرافقها من رقص وغناء ،وألوان وظلل.

شعر الحكمة والموعظة:
خاض القدماء في الحديث عن موضوعات الشعر وأغراضه ،وحاولوا تصنيفه على هذا
الساس ،ولهم فيه أقوال كثيرة منها" :إن الشعر أربعة أصناف؛ فشعر خير كله ،وذلك ما كان في
باب الزهد والمواعظ الحسنة .والمثل العائد على من تمثل به الخير ،وما أشبه ذلك .وشعر هو ظرف
ك ّله ،وذلك القول في الوصاف والتشبيه ،وشعر هو شر ّ ك ّله وذلك هو الهجاء...وشعر يتكسب به".810
إن الجدولة السابقة لموضوعات الشعر تر ّكز على المضمون ،وتطرح مصطلحات خلفية
كالخير والش ّر ،فما هو حد ّ الخير المطلق؟ وما هو ح ّد الش ّر المطلق ،والمجال هنا ال يسمح بالتنظير
بل يكتفي بالمعنى العام المتداول عند عامة الناس .فالخير –في عرفهم -هو المفيد ،والش ّر هو الضا ّر،
أو المنطوي على أذى بشكل من الشكال .وما يهم ّنا في المقولة أنها وصفت الشعر الحكمي بأنه خير
كله ،ثم تحدثت عن موضوعات الحكمة وهي الزهد ،والموعظة والمثال ،وغيرها من القضايا التي
ترتقي بقارئها إلى عالم مثالي يتخيله ،ويتمنى أن يتحقق على أرض الواق ع" ،كما تخيل المفكرون منذ
القدم مدنا ً فاضلة تخلو من الشر ّ والفساد ،ويسودها الخير الكامل الذي ال يعك ّره شر وال فساد".811
وحاول فثؤاد البستاني حصر مجاالت الحكمة ،فأخرج منها غرض الزهد الذي يدعو إلى
التفرغ للتب ّتل والعبادة ،والزهد في الحياة الدنيا ومتاعها الزائل والحث ّ على التقوى والعمل الصالح،
ك ا حَُّ
ل
انتظار ًا لما عند ال من النعيم السرمدي الذي ال يزول وانسجام ًا م ع قوله تعالى" :ظَواِنْبظَتغ(ِ (ِفيظَما آظَتا ظَ
ن الُّدِنْنظَيا" .812كما استبعد الشعر التعليمي الذي عرف في العصور
ك (ِم ظَ
صيظَب ظَ
خظَرةظَ ظَوالظَ ظَتنسظَ ظَن (ِ
ل (ِ
الَّداظَر ا ِنْ
اللحقة وقد استحدثه العباسيون ودف ع إليه رقي الحياة العقلية ،وهو الذي يقوم فيه المعلم أو الحكيم
بنظم قواعد فن من الفنون أو علم من العلوم ،حتى يسهل حفظها على الجمهور ،كما فعل ابن مالك
حين نظم النحو:813
كلحُمنا لفظ ٌ مفيد كاستقـِنْم
810
811
812
813

ف الكلِنْم
اس ٌم وفعل ثم حر  ٌ

ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج  1/118وما بعدها.
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أو ناظم الطب حين يقول:
وكلحُ شي"ٍء بات في الملح ظَردي

ن أو سمك"ٍ مقِّدد
من لب "ٍ

إن الحديث عن الحكمة يستدعي تحديد داللة الكلمة لغة واصطلح ًا ،وجاء في المعاجم:814
الحكمة هي معرفة أفضل الشياء بأفضل العلوم .ويقال لمن يحسن دقائق الشياء ويتقنها حكيم .وجاء
في الحديث النبوي الشريف" :إن من البيان لسحر ًا ،وإن من الشعر لحكمة )لحكم ًا "(،ومعناه إن في
الشعر كلم ًا يمن ع من الجهل والسفه وينهى عنهما .وقيل :بل أراد بهما المواعظ والمثال التي ينتف ع
بها الناس ،وتأتي لفظة الحكمة بمعنى العلة في قولنا :ما الحكمة في ذلك؟
ل لفظه ويجل ّ معناه .فالحكمة هي اليجاز ،وهي
والحكمة في االصطلح :هي الكلم الذي يق  ّ
ل ودل ،وتشبه قول القائل:815
الكلم الذي ق  ّ
أقول بيتا ً واحد ًا أكتفي

بذكره من دون أبيا (ِ
ت

وع ّرفها كارل بروكلمان بأنها" :فن التأثير بالكلم المتخ ّير ،الحسن الصياغة والتأليف ،في
أفكار الناس وعزائمهم" .816ووصفها بطرس البستاني "بأنها العبارات الدبية التي هي بمنزلة برهان
وحجة قطعية ال تحتمل الر ّد ،وقد يقال لها الكلم الجام ع ،ومنها أمثال سليمان وكل ما كان من قبيلها،
من القواعد الدبية ،وسفر الحكمة هو سفرِنْ منسوب إلى سليمان الملك".817
والحكمة هي نظرات تأملية في الحياة وقضاياها ،والناس وأخلقهم ،وفي الماضين
ومصائرهم ،وفي سعي النسان وغايته ونهايته .وهي نداء لكشف الحقيقة ،وتقديم الصورة المثالية
النموذجية لقيم الحق والخير والجمال ،وتقديم الموعظة والنصح والرشاد .وكانت حكم العرب
صادرة عن رجاحة العقل ،وتجارب اليام" ،وهي حكم ال تجري على مذهب ،وال تدور على(ِنحلة،
وال يبلغ بها الزمن مبلغ أحد هذين النوعين بالقياس واالستنباط كما يكون ذلك في القضايا
العلمية...وإنما كان أساس تلك الحكمة رسوخ الخلق فيهم بحكم العادة ،ونظر كل إنسان إلى نفسه
بحكم الطبيعة" .818وهي تصدر عن فطنة ونظر ثاقب ،وخبرة حياتية واسعة ،مما جعلها في النهاية
تتضمن حكم ًا مساّلما به في أمر بخير أو نهي عن شر ،819وتثؤثر في الناس وت ّوجه مسيرتهم.
 814ابن منظور ،لسان العرب ،مادة حكم.
 815ابن رشيق القيرواني ،العمدة ج .1/187
 816بروكلمان ،تاريخ الداب العربية ،ج .1/129
 817بطرس البستاني ،دائرة معارف البستاني ،ج .7/132
 818مصطفى صادق الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،دار الكتاب العربي ط  ،5بيروت .1999 ،ص .126
 819يحيى الجبوري ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ،ص .403
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وقد نظم معظم الشعراء في المعاني الحكمية ،وضرب المثال السائرة ،وكان العرب في
الجاهلية يقد ّرون الشاعر الحكيم ،ومن طريف ما ذكر "أن العرب كانت ال تع ّد الشاعر فحل ً حتى
يأتي ببعض الحكمة في شعره" .820فالحكمة حلية في جيد القصيدة تح ّبب الناس بها ،وتقربها من
قلوبهم .والشعر الجيد هو ما اشتمل على المثل السائر والحكام العامة .ويروى أن عمر بن الخطاب
كان شديد العجاب بزهير بن أبي سلمى ،ويرى أنه شاعر الشعراء ،لحسن معرفته ودقة حكمه،
وكان يقول :لو أدركته لوليته القضاء ،وذلك لقوله:821
ن أو نفا ٌر أو جلحُء
يمي  ٌ

ق مقطحُعه ثلث ٌ
فإن ّ الح ظَ

822

ل ،وإذا استثنينا شاعر الطائف الكبير
غير أن النظم في الحكمة لم يكن غرض ًا شعري ًا مستق  ً
أمية بن أبي الصلت فإنه لم يكن من أهداف أي شاعر أن ينظم قصيدة كاملة في بث النصائح
والرشادات ،واستخلص المعاني والعبر التي ينتف ع بها الناس في كل زمان ومكان ،وكانت أبيات
الحكمة تأتي في ثنايا الموضوعات المتنوعة لتقوم دليل ً ساطع ًا على البعاد الفكرية التي يتبناها
الشاعر ،وتكون بمثابة الختام الحسن المشعر بالنهاية الطبيعية الحاسمة.
ومن ول ع العرب بالحكمة أنها كانت كثيرة في النثر ،وكان لكل قبيلة حكيم تفزع إليه في
الملمات ،وربما كان الشكل الفني للنثر أنسب وأكثر طواعية من شكل الشعر المقيد بالوزن والقافية.
وكان قس بن ساعدة اليادي ،وأكثم بن صيفي ،وعامر بن الظرب العدواني يقفون في السواق
يعظون الناس ،وكانت خطبهم تشتمل على الكثير من القوال البليغة الحكيمة التي شاعت بين الناس،
وتناقلتها اللسنة حتى حملت اسم المثل.
وبالنسبة إلى موضوعات الحكمة ،فقد شغلت قضايا الوجود والحياة والموت اهتمام العربي
منذ القدم وكانت من المور التي أدهشته وأثارت تساؤالته ،وأطلقت كلم الحكمة على لسانه ،فالحياة
ف قلوبهم بكثير من
مهد ّدة بالموت ،والمنايا تقف للناس بالمرصاد ،وكان الحديث عن الموت يغل  ّ
السوداوية ،ويلهمهم المزيد من الحكم ،وخاصة في غرض الرثاء الذي كان بحاجة ماسة إلى عقل
مفكر يكبح جماح العواطف المتأججة ،ويرضى بقضاء ال وقدره ،ويرى أن الجمي ع سيلقي نفس
المصير ،وان لكل شيء نهاية وهذه هي إرادة ال ،يقول غيلن بن سلمة:823
لو استطيحُ ع جعلتحُ مني عامر ًا

بين الضلوع(ِ وكلحُ حيةّ فانــــــي

 820مصطفى الغلييني ،رجال المعلقات العشرة ،ص .261
 821ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .1/187
 822النفار أي التنافر وهو االحتكام إلى رجل يتبين حجج الخصوم ويحكم بينهم ،الجلء :انكشاف المر.
 823أبوالفرج الصفهاني ،الغاني،ج .13/202
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ور ّدد أمية بن أبي الصلت 824معنى مشابه ًا حول النهاية الطبيعية التي تنتظر النسان وإن
امتد به العمر.
قصحُده مر ًة إلـــــى أنِنْ يزوال

كلحُ عيش"ٍ وإن تطاول دهر ًا

صر بحق ابنه ،ولم يفرط به ،لكن المر خرج من يده ،وال سلطة له عليه ،وهذا
فالشاعر لم يق  ّ
ما قاله أيض ًا أبو محجن الثقفي:825
ف المقاد(ِر
وال يستطيحُ ع المرحُء صر ظَ

ألم  ًتظَر أن الدهظَر يعثحُر بالفتـــــــــى

غير أن أبا محجن وهو الشاعر المخضرم ،ما زال يتبنى فكرة دينية كانت عند العرب قبل
السلم ،تتعلق قي النظرة إلى الزمن ،حيث ظ ّنوا أن الزمان قوة قاهرة تهيمن على الحياة وتهلك
حظَيا ظَوظَما حُيهِنْ(ِلحُكظَنا (ِإ َّ
ال
حظَياحُتظَنا الُّدِنْنظَيا ظَنحُموتحُ ظَوظَن ِنْ
ال ظَ
الناس وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم" :ظَوظَقاحُلوا ظَما (ِهيظَ (ِإ َّ
ن".826
ظُّنو ظَ
ال ظَي حُ
عِنْل"ٍم (ِإنِنْ حُهمِنْ (ِإ َّ
ك (ِمنِنْ (ِ
الدَِّنْهحُر ظَوظَما ظَلحُهم (ِبظَذ(ِل ظَ
ب الدهر
وكانوا يعادون الزمان ويس ّبونه ،وقد نهى رسول ال صلى ال عليه وسلم عن س  ّ
فقال":ال تس ّبوا الدهر فإن ال عز ّ وجل قال أنا الدهر".827
وظل الشعراء المسلمون يعتقدون أن الزمن قوة غامضة تصيب النسان ،وال ينجو أحد من
اليام لنها متمكنة منهم كتمكن القدر ،والكائنات الح ّية بكل تصانيفها عاجزة عن مقارعة الدهر،
ويتوجب على الجمي ع أن يس ّلموا بهذه الحقيقة ،وأن يتعاملوا معها بهدوء وصبر ،فكل شيء إلى زوال
وال يبقى إال وجه ال والعمل الصالح ،قال طريح بن إسماعيل الثقفي:828
والدهحُر لـيس بـناج"ٍ من دوائـــــ(ِره
ت لــه نـفــــــ  ٌ
ق
غيـابـا "ٍ
ن ظَ
وال ظَدفـــيـ حُ
بل كل شي"ٍء سيبلي الدهحُر جَّدتــــه

حي ّ جـبـان ٌ وال مـسـتـأسـ ٌد بـطـلحُ
تحت التراب وال حوت ٌ وال وع حُ
ل
حـتى يـبـيـظَد ويـبـقى الحُ والعـم حُ
ل

وأدرك الشعراء عبثية البكاء وعجز النسان عن دف ع الموت" ،فهو قوة تدميرية نرى
ملمحها في اقتناص الخرين من حولنا،وفي كل اقتناص يفجعنا الموت به تستيقظ داخل النا مشاعر
 824المرج ع السابق ،ج .1/267
 825ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .52
 826سورة الجاثية.24:
 827عبد الله الصايغ ،الزمن عند الشعراءالعرب ،ص .13
 828ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج .16/23
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الخوف على الحياة ،وفي الوقت ذاته الشفاق على الخرين ،خاصة من تثؤمل الذات فيهم امتداد ًا
لحياتها".829
فهذا أراكة الثقفي فقد ابنه ،فجزع عليه أخوه جزعا ً شديد ًا ،فما كان من الب إال أن تماسك او
حاول أن يحتفظ بشيء من ضبط النفس الظاهري ،كي ال يفقد االبن الثاني ،فالشاعر هنا يجم ع بين
ي ،فيتوجه إلى ابنه باللوم مشفق ًا
عاطفتي الحب والحزن :الحزن على الميت والحب والخوف على الح  ّ
عليه من التمادي في الحزن ،ويأتي صوت العذل /اللوم هنا من النا المأزومة ،فيحاول الشاعر أن
يخفف من المأساة باستخدام الحكمة ذات النزعة النسانية ،ويرى أوجست كونت "أن النسانية كائن
ن على
واحد يتصف بالخلود ،وال يكون هذا إل إذا اندمج الفراد اندماج ًا عقليا ً وخلقي ًا ،وبالتالي فإ  ّ
هثؤالء الفراد أن يكونوا قد استطاعوا إخضاع الوظائف العضوية للوظائف العليا ،فيتفوق العقل على
الغريزة ،والغيرية على النانية" ،830يقول أراكة بن عبد ال الثقفي:831
تـع ّز ،ومـاحُء العين(ِ منهم ٌر يجري
على أه(ِله فاشدِنْد بكاك على عمرو

حن ّ باكـيــــــــا ً
ل إذ ظَ
ت لعب(ِد ا (ِ
وقل حُ
تب ّينِنْ فإن كان البكا ر ّد هالكـــــــ ًا

وكذلك ع ّبر طريح 832بن إسماعيل الثقفي عن حتمية الموت في خطابه البنه ،طالب ًا منه أن
يتذكر دائم ًا أن عمر النسان محدود ،فإن الموت قدره المكتوب على جبينه ،وأن هذه هي سنة الحياة،
وسوف نرحل كما رحل أسلفنا:
ت إن أبـاك رهـنحُ مـنية"ٍ
يـا صـظَلِنْـ حُ
سظَلفتِنْ سوالحُفها بأنفسظَ من مضى
ظَ
ك أن يفَّرق ريبــحُــه
والدهحُر يوش حُ

مـكـتوبة"ٍ ال بـ ّد أن يلقاهـــــــــــا
وكذاك يتب عحُ باقي ًا أخراهــــــــــــا
ل تشت ّ نواهـــــا
بالموت أو رح "ٍ

ويلتحم الوعظ عندهم والتجلد أحيانا ً بالقصص المستوحاة من المم الخالية ،كقول يزيد بن
الحكم الثقفي:833
ما بخلحُ من هو للمنـــو
ن أمامـــه
ويرى القرو ظَ
ب الدنيا فــــــل
وتخر حُ

ن وري(ِبها غرض ٌ رجيمحُ
همدوا كما همظَد الهـشيـحُم
بثؤس ٌ يدوحُم وال نعـــيــــحُم

 829إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي القديم ،ص .230
 830يوسف خياط ،معجم المصطلحات العلمية والفنية ،بيروت ،د.ت ص .24
 831المبرد ،الكامل ،ج .2/346
 832أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/309
ظ ابنه بدر ًا.
 833أبو تمام ،الحماسة ،دار القلم  ،بيروت د.ت ص  ،49-46وهي قصيدة طويلة قالها يع  ّ
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والقارئ لحكمهم بعد السلم يجد أنها ال تفترق عن حكم الجاهليين ،وكان المتوق ع منهم أن
يكثروا من المعاني الدينية التي تخفف صدمتهم ،وتمنحهم اليمان القوي بأن الدنيا جسر مروري
لحياة أبدية في الخرة ،وأن البقاء ل وحده ،كما فعل الحجاج بن يوسف الثقفي معاّزيا نفسه:834
وحسبي بقاحُء ال(ِ من كل هــــــــالك(ِ
فـإن شفاظَء النفس فــيـمـا هنــــال (ِ
ك

ب ال(ِ من كل مةّيت
حسبي ثوا حُ
ت الظَ عني راضيــ ًا
إذا ما لقي حُ

وحملت إلينا الشعار أيض ًا حكما ً كثيرة تتصل بالخلق المثالية ،التي تتحدث عن أخلق
ث الناس على الفضيلة ،وص ّدهم عن الرذيلة والعادات السيئة،
الناس وطباعهم وكان الهدف منها ح  ّ
ورسم شعراء الحكمة مجتمع ًا مثاليا ً تسوده المحبة والتسامح والتعاون ،وتختفي منه مشاعر الحقد
والكراهية واالنتقام ،ومن خير ما يمثل ذلك تلك القصيدة التي نظمها يزيد بن الحكم الثقفي ،في تأديب
ابنه بدر ،ومعلوم أن التأديب يتم في زمن الحداثة والصغر" ،لن المرء يكون مرن الطبيعة ،قاب  ً
ل
للتهذيب ،وأما الشيخ فل ،لنه يخسر المرونة والقابلية لتلقي الجديد".835وهي منظومة تربوية إنسانية
صدرت عن إنسان حكيم" .والنسانية هي قوة تتصل بالفعل النساني الصادر عن الذات الخيرة
الصافية التي تهدف في كل أعمالها إلى خير النسانية وسعادتها ،وإلى إصلح الجنس البشري سعي ًا
ال إلى حقيقة النسان المطلقة البعيدة عن كل الشوائب" .836يقول:
وراء الكمال...ووصو  ً
مــــــا خيرحُ ود"ٍ ال يدومحُ
والحـق ّ يعرفحُـه الكريـحُم
م ًا سوف يحمحُد أو يلوحُم

دِنْم للخليل(ِ بــــــــــــوِّده
ف لجارك حُّقــــه
واعر ِنْ
ف يــو
ن الضي ظَ
واعلِنْم بأ  ّ

الشارة الولى في هذه البيات تتحدث عن الصداقة ،والعلقات بين الصدقاء ،وترى أن أهم
شروطها المودة المتبادلة بشكل دائم ،وأن الذي ال دوام لو ّده ال خير فيه .أما الشارة الثانية ليح  ّ
ل
الوئام بين الناس فتكمن في رعاية حق الجار وأدائه ،ويثؤكد على التمسك بهذه الخصلة من خلل
قوله" :والحق يعرفه الكريم" فهذا الكلم يجري مجرى المثل ،أي أنه صادق ،كما أن معرفة ح  ّ
ق
الخر وما علينا لغيرنا هي من صفات الكرام .أما الشارة الثالثة فتظهر في إكرام الضيف والحسان
إليه ،لنك إن أحسنت إليه مدحك وإن أهملته وقص ّرت في ح ّقه جلب لك ذاّما.
 834الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج .3/214
 835كمال اليازجي ،في الشعر العربي القديم ،دار الكتاب ،اللبناني ط  ،1بيروت.1973 ،ص .39
 836محمد ح ّور،النزعة االنسانية في الشعر العربي  ،ص .20
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ثم ينتقل إلى الحديث عن طبائ ع الناس وأخلقهم وأنهم ليسوا سواء ،ويقس ّمهم إلى مجموعتين:
مجموعة حُتحمد أفعالها وأخرى تذ ّم.
ـمـــوحُد البنــاي(ِة أو ذميحُم

والناس مبتنيان مــحـ

ويستطرد الشاعر في تقديم النصائح والتعليمات التي ينبغي أن يتأدب بها النسان ،والتحذير
من بعض التصرفات لما يترتب عليها من عواقب وخيمة مثل :النظر في نتائج المور قبل البدء بها،
فالشياء الكبيرة تبدأ صغيرة .ثم عدم المبادرة إلى العدوان ،لن القاتل حُيقتل ولو بعد حين ،وعدم ظلم
الناس ،إذ ال ب ّد للمظلوم أن يطالب بح ّقه وبرف ع الظلم عنه.
إن المــورظَ دقيـحُقـــهـــا
ل الدين(ِ تقــــــ
والُّتبل مث حُ
ع أهــــــظَله
والبغيحُ يصر حُ

ج لـه العـــظيـمحُ
مما يهي حُ
837
ـضاه وقد يلوي الغريحُم
والظـلـحُم مـرتـعحُـه وخيحُم

وقد تضافرت البنية اللغوية المتنوعة بين وسائل الترغيب والترهيب في البيات السابقة على
خاها الشاعر .إذ بدأ الخطاب بأسلوب المر)الترغيب/(،افعل
تقديم الدالالت الفكرية التهذيبية التي تو  ّ
)دحُِنْم،اعرف ،اعلم ،(،ثم انتقل إلى السلوب الخبري القائم على طرح حقائق ومعلومات يقينية ،تحمل
في ثناياها أسلوب النهي المقابل لسلوب المر في القسم الول .وكأنه يقول له :ال تفعل/ال تقتل/ال
تظلم/ال تسرق .وقائمة الوامر والنواهي )الثنائيات الضدية (،تقترب من المعاني الدينية في دالالتها
العامة ،لكنها ال تحمل أي اقتباس أو استلهام مباشر لليات القرآنية.فالشاعر على الرغم من إسلمه،
إال أنه لم حُيشر إلى دور الدين في التهذيب بصفتة خير مق ّوم للخلق ،لما فيه من الوامر والنواهي
الصلحية .وظل ينهل من خبرته وتجاربه في صياغة حكمه ،دون أن يختلف في شيء عن أسلفه
ي على
الجاهليين .ورأى أن الوازع الدبي هو الساس في اكتساب الخلق الحميدة ،فالنسان إذا حُرب ظَ
احترام نفسه ،وعلم أنه بها يحتل مكانة محترمة كان ذلك وازع ًا فاّعاال في لزوم الفضيلة وتجنب
الرذيلة ،وأمام هذه الخلقيات النسانية البعيدة عن النانية ،وقف بعض الشعراء محاّذرا من أقرب
الناس ،ويوحي هذا التحذير مجاّددا بالعلقة التلحمية بين الحكمة والتجربة الشخصية ،فهذا طبيب
العرب المشهور ،الحارث بن كلدة الثقفي ،وكان شاعر ًا ذا حكمة ،يح ّذر من القارب ،وعدم تكاتفهم
838
في الشدائد م ع أبناء قبيلتهم ،أما م ع الغراب فلهم مواقف حميدة تذكر لهم .يقول الحارث بن ظَكلدة :

 837التبل :الخذ بالثأر ،يلوى :يماطل ،الغريم :المدين.
 838أبو تمام-الوحشيات ،ص .120
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ق حيــث وجـــدظَته
تب ّغ ابنظَ ع(ِم الصد (ِ
تـبـغـيـحُته حـتـى إذا مــا وجـــدتــحُــه
وفي الناس ظَمن يغشى الباعدظَ نفعحُـه
ن يــكحُ خــيــر ًا فــالــبــعيحُد يناحُله
فــإ ِنْ

فإن ّ ابنظَ ع(ِم الـسـوء أوعـحُر جـانــبحُــه
ف تجري كواكـحُبـه
أراني نهاظَر الصي (ِ
ويشقـى بـه حـتـى المـمـات أقاربحُــه
ن ع(ِمـك صاححُبه
وإن يـك شـرا ً فـابـ حُ

يبدو هذا الكلم غريب ًا في زمن كانت تسود فيه القبلية "فكان الفرد بحاجة إلى الجماعة،
وطرح الهموم التي تمثل الكل وليس الفرد ،ولم يعد للنظرة الجزئية أو المعاني المحدودة كبير شان،
إذا قيست بتلك التي تتصل بالمجموع الذي يتخطى الحدود الجغرافية والعرقية".839
وتكشف البيات عن تجربة قاسية عاشها الشاعر م ع بعض أقاربه ،دفعت به –عن وعي تام-
إلى تقديم النصح للخرين بعدم الثقة بأحد .وتحدث بعض الشعراء في حكمهم عن آفات أخرى كانت
سائدة في المجتم ع وهي المادية ،فكانت قيمة النسان مرهونة بما لديه من المال ،فالغني يحترمه
الجمي ع أما الفقير فإنه يهان ،ال لذنب اقترفه ،بل لضيق ذات اليد ،يقول يزيد بن الحكم الثقفي:
ن للعدم العديـحُم
ويها حُ

والمرءحُ حُيِنْكرحُم للغنى

وكان العرب متفاوتين في الغنى والفقر ،لكن دائرة الفقر كانت أوس ع ،واقترن الفقر عندهم
بالجوع ،لكنه لم يفقدهم الكرامة وعزة النفس فالمال غا"ٍد ورائح ،وكان الفقر وقلة موارد الرزق من
السباب التي أدت إلى اقتتالهم في كثير من اليام.
حكمهم إلى كتمان الس ّر ،وعدم البوح به ،وإذا اضطر المرء فليكن لنسان
ودعا العرب في (ِ
ناصح كتوم .يقول المغيرة بن شعبة:840
ن
إنما موضحُ ع س(ِر المر(ِء إ ِنْ
فـإذا بـحـتظَ بـسـةّر فـإلــى

باح بالس(ِر أخوه المنتصحِنْ
ح يـكـتـحُمـه أوال تب ِنْ
ح
نـاصـ "ٍ

وكان الوعظ عندهم يلتحم أحيان ًا بالقصص التي تدعو الناس إلى فكرة معينة ،ومن أهم
الشعراء الذين استعانوا بالسلوب القصصي أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي هجر عبادة الوثان
وطلب الدين ،فقرأ الكتب المقدسة ،وتأثر بأهل الكتاب من رهبان النصارى وأحبار اليهود ،وذكر
جورجي زيدان "أن البعض ظن أنه مسيحي لكثرة ارتياده للكنائس ومجالس الرهبان" .841وك ّرس
غالبية شعره للوعظ والرشاد ،وتضمن شعره الكثير من القصص الدينية كقصص الرسل والنبياء،
 839محمد ح ّور ،النزعة االنسانية في الشعر  ،المقدمة.
 840المرزباني ،معجم الشعراء ،ص .368
 841جورجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية ،ج .1/136
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بدءا ً بأبي البرية آدم ومرورا بنوح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلم ،والقصص
التاريخية التي تحمل أخبار المم الخالية والشعوب الغابرة  ،ولم يكن قصده نقل الحدث التاريخي بل
اخذ العبرة .ومن يقرأ أشعاره يعتقد أنه داعية إسلمي ،وانه يفعل ذلك من منظور ديني خالص،
لِنْو(ِلي
عِنْبظَرة ٌ حُِّ
ص(ِهِنْم (ِ
ص (ِ
ن" 842و "ظَلظَقدِنْ ظَكانظَ (ِفي ظَق ظَ
صصظَ ظَلظَعَّلحُهِنْم ظَيظَتظَفَّكحُرو ظَ
ص اِنْلظَق ظَ
ص (ِ
امتثاال لقوله تعالى" :ظَفاِنْق حُ
ب" 843م ع أن الحقيقة التي ال مراء فيها أن أمية مات مشرك ًا.
لِنْلظَبا (ِ
ا ظَ
وقد تنبه القدماء إلى وفرة المعاني الدينية في شعره ،فقال ابن سلم":إنه كان يذكر في شعره
خلق السماوات والرض والملئكة ما لم يذكره احد من الشعراء".844
وكان الصمعي وأبو عبيدة يقوالن":عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم
يعارضها وال يجري مجراها ،وكذلك عندهم أمية بن أبي الصلت الثقفي" ،وقال الصمعي في سياق
ل":أمية
آخر":ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الخرة" .845وأشاد به الشاعر الكبير الكميت بن زيد قائ  ً
أشعر الناس ،قال كما قلنا ولم نقل كما قال".846
اتخذ الوعظ عند أمية اتجاه ًا جديد ًا في الشعر فكان يدعو الناس إلى اليمان بال الواحد
الحد ،ونبذ عبادة الرباب الذين ال يملكون نفعا ً وال ضر ًا .يقول :847
ن إله ًا غيظَرك ال ثانيـــــــــا
أدي حُ
أدين لمن لم يسم(ِ ع الدهظَر داعيا

ت بك اللهم ّ راّبا فلن أرى
رضي حُ
ب يستجــابحُ وال أرى
ن لر  ّ
أدي حُ

ثم يتص ّدى للمشركين من الناس ويجادلهم ،ويقدم لهم الدلة الب ّينة التي تعجز النا عن
مقاومتها مهما كانت قوتها ،وال ينكرها إال كافر ممعن في الكفر ومص ّر عليه؛ لنها تتفق م ع اليات
القرآنية التي تتحدث عن وحدانية ال وقدرته على الخلق ،وتدبير الليل والنهار.يقول أمية :848
ما يماري فيهن إال الكفورحُ
إن آيات(ِ ر ّبنا بٌّينــــــــات
ن حساحُبه مقــــــدوحُر
مستبي  ٌ
خلق الليلظَ والنهار فكــ  ٌظَ
ل
كلحُ ديــــــــــن"ٍ يوم القيامة(ِ عند ال إال دينظَ الحنيفة(ِ بـــــــوحُر

 842سورة العراف.176 :
 843سورة يوسف.111 :
 844ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .1/262
 845أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .4/125وتكملة المقولة" :وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب ،وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر
الشباب".
 846أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/122
 847أمية بن أبي الصلت حياته وشعره  ،ص .368
 848المرج ع السابق ،ص .337
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تبدو في البيات السابقة ظاهرة التناص بين شعر أمية والقرآن الكريم بشكل كبير ال يحتمل
الشك .وينطوي مفهوم التناص ) (،Entertextualityعلى أن النص أفق مفتوح على أفكار ومعتقدات
قابلة للتلقيح واالندماج ،ومستقرة في الذاكرة الفردية أو الجماعية للنسان في كل زمان ومكان.
ومعنى ذلك أن النص يتفاعل م ع غيره من النصوص ،كما يعني أن النص الول هو الصل
أو السابق الذي استقى منه اللحق موضوعاته " .849وهذا واضح في المقطوعتين السابقتين إذ جاءتا
كأنهما نظم مباشر لمعاني القرآن وألفاظه ،بشكل واع"ٍ ومقصود استهدف المضمون واللغة في
المرجعيات/اليات القرآنية التي استفاد منها .ثم قام بتحويلها إلى الشكل الشعري الموزون والمعقود
بقواف ،دون أن يلتفت إلى التفنن في العبارة أو البداع في الخيال ،فغايته ليست فنية بل فكرية
خظَر ظَفظَتحُكونظَ (ِم ظَ
ن
ع ظَمظَ ع ال(َِّ (ِإظَل ًها آ ظَ
ل ظَتِنْد حُ
خالصة ،ومن اليات التي اقتبس منها أمية أفكاره على التوالي" :ظَف ظَ
851
جاحُبوا" " ،ظَوظَمن ظَيِنْبظَت(ِغ
سظَت ظَ
س(ِمحُعوا ظَما ا ِنْ
عاءحُكمِنْ ظَوظَلوِنْ ظَ
سظَمحُعوا حُد ظَ
ال ظَي ِنْ
عوحُهمِنْ ظَ
ن" ،850وقوله تعالى "(ِإن ظَتِنْد حُ
اِنْلمحُعظَذَّ(ِبي ظَ
ل(ِم (ِدي ًنا ظَفظَلن حُيِنْقظَبلظَ (ِمِنْنحُه".852
س ظَ
ل ِنْ
غيِنْظَر ا (ِ
ظَ
ولو أردنا متابعة هذه الظاهرة في شعره لطال المر ،وسوف نكتفي في هذا المقام بالتمثيل
فقط.
وتح ّدث أمية في شعره عن خلق السموات والرض والملئكة وذكر منهم جبريل وميكائيل واسرافيل
في لغة تكاد تكون خاصة به ،ومن المعروف أن المفسرين أكثروا من االستشهاد بشعر أمية على
ألفاظ القرآن الكريم  853كما في )تفسير الطبري (،و )الفائق في غريب الحديث للزمخشري.(،
يقول أمية:854
فل شيظَء أعلى منك جدا ً وال مجحُد
ك رظَبنـــا
لك الحمحُد والنعماءحُ والمل حُ
لعزته تعنو الوجوهحُ وتسجـــــــــحُد
ش السماء مهيمـ  ٌ
ن
ك على عر (ِ
ملي  ٌ
وأنهاحُر نو"ٍر حوله تتوقــــــــــــــحُد
ب النور(ِ والنوحُر حولـه
عليه حجا حُ
صعــــُّـد
وأعناحُقهم فوق السموات حُ
ملئك ٌة أقداحُمهم تحت أرض(ِــــــه
ي المســدحُد
ومكيالحُ ذو الروح القو حُ
ح القدس(ِ جبريل فيهما
أميناه رو حُ
وكان يركز في وعظه على البعث يوم القيامة ،فذكر الثواب والعقاب ووصف الجنة والنار،
معتمد ًا التنوي ع في الساليب بين الترغيب والترهيب ،يقول أمية:855

 849إبراهيم موسى ،آفاق الرؤيا الشعرية ،وزارة الثقافة ،رام ال ،2005 ،ص .13
 850سورة الشعراء.213 :
 851سورة فاطر.14 :
 852سورة آل عمران.85 :
 853كان عبد ال بن عباس كثير االحتجاج على غريب القرآن بشعر أمية :مثل كلمة الشواظ )اللهيب الذي ال دخان له .(،قال أمية:
وينفخ دائب ًا لهب الشواظ
ب كير ًا بعد كير
ل يش  ّ
يظ  ّ
وعن قوله تعالى )فالتقمه الحوت وهو حُمليم . (،قال :المليم هو المسيء ،أما سمعت قول أمية:
ولكن المسيء هو المليحُم ) .السيوطي ،االتقان في علوم القرآن ج (،.163-1/160
بريء من الفات ليس لها بأهل
 854أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .175
 855المرج ع السابق ،ص .227
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حشروا حُزظَمـــــرا ً
ويوم موعدهم أن حُي ِنْ
ض بمتعتـــ(ِـــــــــــــه
فمنهم ظَف(ِرح ٌ را "ٍ

حـــــــــــذظَرحُ
يوم التغابن إذ ال ينف ع ال ظَ
سظَقـــــــحُر
وآخرون عصوا مأواهحُم ال ظَ

ف 856قد طمعوا
وآخرون على العرا (ِ
س لذة"ٍ ألـــــــــــــ "ٍ
ف
حُيسقون فيها بكأ "ٍ
غ(ِد  ٌ
ق
ل ماؤهـــــــــــا ظَ
جها سلسبي  ٌ
مزا حُ
ل على الرحمن رزحُقهــــم
منهم رجا  ٌ

بجنة"ٍ ح ّفها الرمانحُ والخــــــــــضرحُ
ف فيها 857وال سكــــحُر
صفراظَء ال قرق  ٌ
858
ب المذاقة(ِ ال ملح ٌ وال ظَكـــــــــظَدحُر
عذ حُ
ث والـــــــــوزحُر
مكٌّفر عنهم الحنا حُ

ودعا الناس إلى الزهد في الحياة الدنيا والعراض عن ملذاتها ،وقرن ذلك بالتذكير الدائم
بالموت ،وتدل أشعاره على رجل متعقل ،يقف من الشياء موقف المتأمل والمفكر ،ويكاد يرتقي إلى
مرتبة الفيلسوف الذي يريد إيجاد أجوبة دقيقة لبعض السئلة ،ويحاول إعطاء تفسير لمشاكل الكون،
فهو إذن يحمل هاّما كبير ًا .يقول أمية :859
وقد علِنْمنا لو أن العلمظَ ينفحُعنــــــــــا
ب
ج "ٍ
ع ظَ
وقد عجبتحُ وما بالموت من ظَ

ق أخرانا بأوالنــــــا
أن سوف يلح حُ
ما بال أحيائنا يبكون موتانـــــــــا؟

ومن الجديد الذي أحدثه أمية في شعره أنه نهج نهجا ً قصصي ًا ممتع ًا ،غايته أال يغتر النسان
بزخارف الدنيا ومتعها ،وأن يرتف ع عن كل ذلك ما دام ليس مخاّلدا على هذه الرض .ومثاله :هذه
غِنْفر :ولد الظبي (،له أم رؤوم ،كانت تحنو عليه وتحوطه بعنايتها ،وتبيت الليل ساهرة
الحكاية عن ) حُ
عليه ،وهي متوجسة خائفة من كل صوت أو نبأة ،وقد وضعته في قمة جبل شاهق لتضمن له البقاء.
وكشف الشاعر عن عاطفة المومة القوية المتجسدة عند هذه الظبية أنها تمنت -لكن ذلك لن يتحقق –
من شدة ما تلقى من عذاب القلق عليه – أنها لم تلده .يقول أمية :860
861

بشاهق"ٍة لــــــــــــه أم رؤومحُ
خظَرُّمس الِنْرخحُ الطوحُم
كما ظَي ِنْ
ت أنها منه عقيـــــــــمحُ
وود ِنْ

غِنْفر ٌ
وما يبقى على الحدثان حُ
ل حانية ً عليــــــــه
تبيت اللي ظَ
ت لنــــش"ٍز
تص ّدى كلما طلع ِنْ

 856العراف :سور بين الجنة والنار يوقف عليه قوم إلى أن يقضي ال تعالى بين خلقه ،م ع اختلف فيمن يقام عليه.
 857القرقف :الخمر.
ل عينا فيها تسمى سلسبيل (،سورة النسان.17 ،16 :
 858معنى هذا البيت مأخوذ من قوله تعالى ) ويسقون فيها كأس ًا كان مزاجها زنجبي  ً
 859أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .303
 860ابن سلم ،طبقات فحول الشعراء ،ج .2/264
 861الغفر :ولد الظبي .الحدثان :مصائب الدهر ويريد الموت .يخرمس :يصمت .الرخ :ولد البقرة .الطوم :الذي يضم شفتيه فل يتكلم .النشز:
المرتف ع من الرض.
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كما حفل شعره بكثير من قصص الرسل والنبياء الذين دعوا الناس إلى عبادة ال ،ومن ذلك
ل بار ًا كامل ً في
تلك الشعار التي تحدثت عن نوح عليه السلم ،وجاء في التوراة  862أنه كان رج  ً
أجياله ،وفي أيامه كثر الشر وامتلت الرض ظلم ًا وكان قومه يعبدون الصنام ،فأرسله ال إليهم
فدعاهم إلى ال فأعرضوا ،فرغ ّبهم في الثواب وأنذرهم بالعقاب لكنهم عموا وصموا ،وبعد جهد جهيد
ال لبعثه
آمنت به قلة ،أما الغلبية فهزئت به قائلة :ما أنت إال بشر مثلنا ولو أراد ال أن يبعث رسو  ً
ملكا ً .863
ولما اشتد بينه وبينهم الجدل ضاق صدره ونفد صبره ،وطلب من ال أن يهلكهم فاستجاب ال
دعاءه ،وأوحى إليه أن يصن ع الفلك ،وحين استوت السفينة جاء أمر ال بأن يصعد إلى السفينة ،وأن
يأخذ معه من آمن من قومه وأهله .يقول أمية:864
جزاظَء الخي(ِر ليس له كـــــذا حُ
ب
ل المرءظَ نوح ًا
جزى الحُ الج ُّ
ت القـــــــل حُ
ب
غداة أتاحُهحُم المو حُ
ت
بما حملتِنْ سفينحُته وأنجــــ ِنْ
سغــــاب
ظماحُء وال ال ُّ
لديه ال ال (ِ
وفيها من أروم(ِتنا عيـــــــا  ٌ
ل
جرت عيون الرض ،وعم السيل،
ثم كان الطوفان ،وتفتحت أبواب السماء بالماء ،وتف  ّ
وأشرف نوح من فوق ظهر السفينة ،فرأى ابنه ،وكان قد اعتزل أباه وآوى إلى جبل يعصمه من
الماء ،ولكنه هلك فيمن هلك ،ولما انتهى الطوفان ،وابتلعت الرض الماء ،رست السفينة على جبل
الجودي ،وهبط نوح ومن معه إلى الرض .يقول أمية:865
ففار وكان الماءحُ في الرض ساحيا
ل تنوظَر أرض(ِــــــــه
فلما استنار ا حُ
دعوحُتك ل ّما أقبل الماءحُ طاغيـــــــــا
ب فإننــــــي
ح أال ارك ِنْ
دعا بابنه نو  ٌ
ت الغد ّية ناجيــــــــــــا
فقال له :لس ظَ
ط حالـــــــ "ٍ
ق
فقال سأرقى فوق أعي ظَ
جهحُ متراخيــــــــــا
وأصبح عنه مو حُ
وكان لها الجوديحُ نِنْهي ًا وغايـــــــ ًة
وذكر أمية أن نوح ًا أرسل الحمامة ليرى هل ق ّلت المياه عن وجه الرض ،فلم تجد الحمامة
مقاّرا لرجلها ،فعادت إلى الفلك ،وبعد بضعة أيام أرسل الحمامة من جديد ،فأتت إليه عند المساء وفي
طخ من الطين .ذكرت التوراة أنه غصن زيتون ،وقد كوفئت الحمامة على عملها بأن
فمها عنقود مل  ّ
صن ع لها طوق خاص بها يتوارثه أبناؤها من بعدها ،وال يحق لحد غير نسلها وراثته أو سرقته،
حُ
وبعد ذلك نزل نوح ومن معه إلى الرض .يقول أمية:866
تدل على المهالك ال تهـــــــــــا حُ
ب
وحُأرسلت(ِ الحمامحُة بعد سبـــــــــ"ٍ ع
 862التوراة ،سفر التكوين ،الصحاح .13
صلة في عدة سور )العراف ،وهود ،والمثؤمنون ،والشعراء ،والقمر،
 863سورة الشعراء :اليات  .169-167وردت قصة نوح والطوفان مف  ّ
ونوح.(،
 864أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .157
 865المرج ع السابق ،ص .158
 866أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .158
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867

وغ ّبتها من الماء العبــــــــــــــابحُ
تُّلمس هل ترى في الرض عين ًا
ن الكبــــــــــــا حُ
ب
عليه الثأطحُ والطي حُ
فجاءت بعدما ركدتِنْ ب(ِقطــــــ "ٍ
ف
سخـــــــــــاب
لها طوقا ً كما عقد ال ِّ
فلما ف ّرسوا اليات(ِ صاغــــــــوا
وإن حُتقتلِنْ فليس لها استــــــــــل حُ
ب
إذا ماتت تو ّرثه بنيهــــــــــــــــا
إن غائية قصة نوح عليه السلم والطوفان الذي هلك فيه العصاة ،ونجا فيه المثؤمنون ليس
التفنن في نظم الشعر وابتكار طرائق جديدة ،بل دعوة الناس إلى أخذ العبرة من المم السابقة.
إن حديث أمية عن الطوفان يدل على أنه كان على علم بأخبار القدمين وقصصهم خاصة
النبياء والرسل ،مستفيد ًا بذلك من أصحاب الديانات السماوية ،ويذكر أن اليهودية كانت منتشرة في
اليمن ويثرب وبعض قرى وادي القرى .كما كانت المسيحية منتشرة في اليمن وفي نجران بالذات
لوظَلى" .868وربما
ف ا حُِنْ
ح (ِ
ص حُ
ومنهم أصحاب الخدود ،وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك "(ِإنَّ ظَهظَذا ظَل(ِفي ال ُّ
استفاد أمية من القرآن الكريم ،إذ كان المشركون يستمعون إلى القرآن ليعرفوا حقيقة السلم ،وذكر
الزمخشري  869:أن الوليد بن المغيرة المخزومي كان من أل ّذ أعداء المسلمين ،استم ع إلى آيات من
ل" :وال لقد سمعت من محمد كلما ً ما هو من كلم النس
جه إلى نفر من قريش قائ  ً
الذكر الحكيم ،فتو  ّ
طلوة ،وإن أعله لمثمر ،وإن أسفله لحُمغدق ،وإنه يعلو
وال من كلم الجن ،إن له لحلوة ،وإن عليه ل حُ
وما يعلى عليه".
إن أشعار أمية بن أبي الصلت الخارجة عما هو مألوف في الشعر الجاهلي؛ نعني تلك التي
تتحدث عن خلق السموات والرض ونشأة الكون ،والموت والفناء والبعث والنشور والحساب،
ل دف ع
وتروي سير النبياء بتفاصيل ال تفترق كثير ًا عما جاء في القرآن الكريم .أثارت جدال ً طوي  ً
الكثير من المحدثين إلى الشك في صحة الشعار المنسوبة إليه ،واال ّدعاء بأنها من صن ع القصاص
والمفسرين المسلمين بعد السلم ،وأول من أشار إلى ذلك المستشرقون أمثال :تور أندريه )
ظم جم ع القصاص فيه ما استخرجه المفسرون من مواد
 (،TorAndraeالذي قال :إن شعر أمية ن ِنْ
القصص القرآني ،وذهب ف .شولتهس إلى إن شعره منحول أيض ًا وخاصة القصائد التي نهج فيه
نهجا ً ديني ًا ،ويعتقد أنها نحلت منذ القرن الول الهجري وهي من صن ع المسلمين المتدينين في مكة
والمدينة .أما كليمان هوار فخالفهم الرأي وقال :إن هذا الشعر الذي ينسب إلى أمية صحيح 870،وش  ّ
ك
كارلو نالينو 871في كون كثير من أشعاره مختلقة ال سيما المروية في كتاب )البدء والتاريخ لحُمط ّهر بن
طاهر المقدسي (،وخاصة الشعار المملوءة بالعبارات واللفاظ القرآنية؛ م ع أن المشهور أن أمية لم
يسلم.
سخاب :القلدة.
صلوا .ال ِّ
 867الغبة :شرب الماء بعد فترة .العباب :الكثير .القطف :العنقود .الثأط :الطين السود .ف ّرسوا :ف  ّ
 868سورة العلى.19 ،18 :
 869الزمخشري ،محمود بن عمر )538-هـ ،(،الكشاف ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي .1997 ،ج .4/651
 870لم يثبت هوار صحة شعر أمية لغاية أديية خالصة ،بل ليقول إنه مصدر من مصادر القرآن الكريم استفاد منه محمد )ص .(،لبسط القول
فيما أصاب شعر أمية من االنتحال انظر :بهجة الحديثي ،أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص  122وما بعدها.
 871نالينو ،تاريخ الداب العربية ،ص .94
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وقد تب ع بعض النقاد العرب هثؤالء المستشرقين في ما ذهبوا إليه وأولهم طه حسين صاحب
العبارة المشهورة في الشعر الجاهلي وهي" :إن الكثرة المطلقة مما نس ّميه أدب ًا جاهلي ًا ليست من
الجاهلية في شيء ،وإنما هي منحولة بعد ظهور السلم" .872وعن رأيه في أشعار أمية قال:
"وحسبي أن شعر أمية بن أبي الصلت لم يصل إلينا إال من طريق الرواية والحفظ لشك في صحته؛
كما شككت في شعر امرئ القيس والعشى وزهير ،وإن لم يكن لهم من النبي موقف أمية ،ثم إن هذا
الموقف نفسه يحملني على أن ارتاب االرتياب كله في شعر أمية" .873كما ش ّكك الدكتور شوقي ضيف
في صحة الشعار المنسوبة إلى أمية ،ورأى أنها منتحلة بينة االنتحال معتمد ًا على النقد السلوبي
ل" :واضح أن هذا الشعر ركيك ساقط
للنص ،ثم أورد مجموعة من أبياته الشعرية وع ّلق عليها قائ  ً
السلوب ،نظمه بعض القصاص والوعاظ في عصور متأخرة عن الجاهلية".874
ومهما اتسعت دائرة الشك إال أن الحقيقة تبقى ،ويبقى معها ذلك التوجه الديني العالي عند
أمية ،والرغبة في أن يعم الخير المطلق جمي ع الناس في جمي ع المكنة والزمنة ،ومعرفة الخير
وحدها ال تكفي بل ال ب ّد من لزومه وتوجيه الناس إليه ،وح ّثهم على تج ّنب الش ّر ،فترك الشر هو
ضرب من عمل الخير" ،وعمل الخير ال يضي ع فهو محفوظ في أهله،وان ضاع أجره عند الناس فلم
ل على صرف المرءعن عمل الخير ".875
يض ع عند ال،ولذلك ال يجوز أن يكون جحود الناس عام  ً
خاتــمة :في نهاية الحديث عن الحكمة ال بد ّ من تسجيل الملحظات التية:
 .1تناول الشعراء في حكمهم معظم الفضائل المتعارف عليها ،وكانت معاني الحكمة غير
محدودة وهي خارج دائرة الحصر ،وليس صحيح ًا ما ذهب إليه شوقي ضيف من أن معاني
الحكمة محدودة" ،وكأنما اصطلحوا على معان"ٍ بعينها ،فالشعراء ال ينحرفون عنها يمنة وال
يسرة" .876ويرج ع هذا الرأي إلى عدم الحاطة بجمي ع الشعار التي احتوت في ثناياها
الحكمة.
 .2كان الشعراء في المم المتبدية يقومون بما يقوم به الفلسفة والعلماء في المم المتحضرة،
ومن المعروف أن العرب في الجاهلية لم يعرفوا العلم والفلسفة لن حياة البداوة المضطربة
ال تتيح لصحابها بأن يكون لهم علم منظم ،فالعلم وليد االستقرار والحضارة .لذلك قام
الشعراء بهذه المهمة ،فرسموا للناس المثل العليا وفتحوا أعينهم على الحقيقة.
 .3تدل حكمهم على أنهم أهل ذكاء ونجابة ،وخبرة واسعة في الحياة ،وعلم دقيق بأخلق الناس
وطباعهم ،كما تدل على صفاء أذهانهم ،وصدق نظرتهم في الطبيعة والنسان ،وهي من

872
873
874
875
876

طه حسين ،في الدب الجاهلي ،ص .65
المرج ع السابق ،ص .146-142
شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .396
كمال اليازجي،الشعر العربي القديم ،ص .52
شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .220
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ناحية ثانية تدل على عقلية متأملة راقية لكنها لم تصل إلى مستوى التفكير الفلسفي العميق،
بل هو فلتات الطب ع وخطرات الفكر.877
لم يكن غرض الحكمة غرض ًا محوري ًا في القصيدة الجاهلية ،ولم يكن جزء ًا أساسي ًا من
أجزائها التقليدية الثابتة ،بل كان يأتي في ثنايا القصائد وفي أماكن متفرقة ،فقد يأتي في
المطال ع أو في الوسط للفصل بين الشيء وأنواعه ،إال أن المكان الكثراحتواء للحكمة هو
نهايات القصائد ،وإتيانها في النهاية تكريم لها وإكبار لشأنها ،لن النهاية هي قاعدة القصيدة،
وآخر ما يبقى منها في السماع ،ويشترط فيها أن تكون حُمحكمة ،أي ال يمكن الزيادة عليها،
وعلى الشاعر أن يج ّود خاتمة كلمه؛ لنه أبقى في السم ع وألصق بالنفس ،يقول ابن رشيق
ل عليه ".878
القيرواني" :إذا كان أول الشعر مفتاح ًا له ،وجب أن يكون الخر قف  ً
الحق ًا للنقطة السابقة /وهي عدم استقللية الحكمة ،فقد احتفظت المصادر الشعرية بعدد من
المقطوعات والقصائد المخصصة بكاملها للوعظ والرشاد ،وهناك شاعر مثل أمية بن أبي
الصلت كانت الحكمة عنده في المقام الول ،ولم تكن مجرد خواطر عابرة.879
إن الحكمة التي نطق بها شعراء الجاهلية خالدة باقية على م ّر الزمان ،وساعد على بقائها
تلك اللغة السمحة السهلة السلسة التي صيغت فيها ،والمعاني البسيطة الواضحة البعيدة عن
التكلف والمبالغة ،والغالب على هذه المعاني السلوب التقريري المباشر لنها تسعى إلى
تعرية الحقيقة وتقديمها بصورة واضحة ال تحتمل التأويل ،لكنها ال تخلو من بعض الصور
الشعرية المستوحاة من البيئة المترامية حولهم .وهي صور ح ّية متحركة بعيدة عن الجمود
وحكمهم خالدة لنها طبعت بطاب ع إنساني عام ،وتخلصت من تلك النغمة الفردية التي
سيطرت على القصيدة الجاهلية .والشاعر الحكيم إنسان هادئ مت ّزن ،ال ينفعل بشدة أمام فرح
أو حزن ،وال يخرجه شيء عن طوره ،بل يقف مفكر ًا في الحياة والحياء وقضايا البشرية
العامة ،ويستخرج من تفكيره العظات والعبر .وهو إنسان يتجاوز الخاص إلى العام،
والجماعة عنده أهم من الفرد فيأتي بمعان"ٍ تهُّم وتفيد الجماعة ،وقد ك ّرمته الجماعة بأن ر ّددت
أشعاره ،وحفظتها في قلبها وذهنها من الضياع فكانت أقوى من النسيان.

 877استفادت هذه الملحظات من كتابين هما:
 .1عبد الحميد الجندي ،زهير بن أبي سلمى ،شاعر السلم في الجاهلية ،المثؤسسة المصرية العامة ،القاهرة د.ت.
 .2عبد المنعم خفاجي ،الحياة الدبية في العصر الجاهلي ،دار الطباعة المحمدية ط  ،2القاهرة.1952 ،
 878ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .1/329
ل لفن بذاته هو فن الحكمة) .زهير بن أبي سلمى،
 879ذهب عبد الحميد الجندي إلى القول :إن حكمهم خواطر عابرة ال تستطي ع أن تقيم هيك  ً
ص .(،250
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ل في خصائصه الفنيــة عــن الشــعر العربــي العــادي الــذي
مدخل :لم يكن شعر الطائف منفص  ً
وجد في العصر الجاهلي ،وتواصل تد ٌفقه في عصر المخضرمين ثم في العصــر المــوي ،فهــو جــزء
أصيل من هذا الشعر سواء في أغراضه أو في بنائه الفنــي أو فــي لغتــه وظــواهره الســلوبية ،أو فــي
خياله وإيقاعاته الموسيقية ،وغيرها من أشياء يمكن أن نطلق عليه اسم عناصر العمل الشــعري ،وقــد
ل " :ليس كل الشعر حُيختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى ،ولكنه قــد يختــار
أشار إليها ابن قتيبة قائ  ً
على أسباب منها :الصابة في التشبيه أو على خفة الروي ،أو قد يحفظ لنه غريب في معنــاه ،أو لن
قائله لم يقل غيره ،أو لن شعره قليل نزير ،أو لنبل قائله" ،880و الحديث عن السمات الفنية يقودنا إلى
الخوض التعمقي في قضايا مضمونية وأخرى شكلية ،والتعامل معها من منظور نقــدي يغــذيه تيــاران
أدبيان هما :تيار التقليد والتبــاع مــن ناحيــة ،والتجديــد والبــداع مــن ناحيــة أخــرى .والــدارس لشــعر
الطائف يتكون لديه انطباع أولي بأن هثؤالء الشعراء نظموا في الحقبة الجاهلية كما نظم أبنــاء جيلهــم،
أما بعد ذلك فقد ظلت روح الجاهلية مسيطرة علـى المعـاني الــتي تناولهــا الشـعراء فــي الموضــوعات
التقليديــة كــالفخر والحماســة والمديــح والهجــاء والرثــاء ،فظهــرت النزعــة القبليــة أكــثر مــن الــروح
السلمية .وقد عملت عوامل عديدة على سيادة النمط الجاهلي ،ودفعت الشعراء إلى التمسك بالمثاليــة
التي كان يصدر عنها أسلفهم قبل السلم .إذ كانت العصبية القبلية حية في نفوس كثير منهم ،كما أن
بواعث نظم الشعر الموروثـة ظلـت قائمـة ،وهنـاك مقطوعـات وقصـائد كـانت جاهليـة السـمات قلبـ ًا
ج ّردت من المناسبة أو من أسماء العلم الواردة فيهــا؛ لمــا تســرب
وقالب ًا ،وهناك نصوص أخرى لو حُ
إلينا الشك في كونها نظمت قبل السلم .وكانت هذه المضامين التقليدية تتناسب م ع الذوق الفني العــام
الذي استمد مقوماته من الحيــاة الــتي كــان يحياهــا أغلــب الشــعراء ،وهــي ال تختلــف كــثير ًا عـن حيــاة
أجدادهم في البادية العربية ،يدعمهم في ذلك حركة رجعية قام بها النقاد والنحاة وعلماء اللغة ،881حتى
إن كبار الشعراء جعلوا نموذجهم ومثلهم فــي الشــعر فحــول الجاهليــة ،وكــان ه ّمهــم أن يســيروا علــى
خطاهم ،وأن يعيدوا زمن الشعر الجميل .ومثال ذلك مــا روي عـن الفــرزدق أنــه قــال" :امــرؤ القيــس
أشعر الناس .وقال جرير :النابغة أشعر الناس ...وقال ذو الر ّمة :لبيد أشعر الناس".882
فهثؤالء الشعراء استمعوا إلى الشعر الجاهلي وحفظوه وتأثروا به فأصدروا أحكامـ ًا نقديـة لهـا
قيمتها ،وهي تثؤكد أن من نظموا هذا الشعر أشعر الناس ،وفي الوقت نفسه فــإن هــذه الحكــام تنطــوي
على نصيحة غالية؛ لكل من أرد أن ينال قصب السبق في القريض أن يتتلمذ على هذه القمم.
 880ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .26-25
 881صلح عبد ال ،التجديد والتقليد في الشعر العربي ،ص .123
 882أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ،جمهرة أشعار العرب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1986 ،ص .105
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سم بعض النقاد الشعراء
أما عن طبيعة العلقة بين السابق واللحق في البداع الشعري ،فقد ق  ّ
فــي صــدر الســلم والعصــر المــوي إلــى ثلث مــدارس :المدرســة التقليديــة البدويــة ،والمدرســة
المتوسطة ،والمدرسة التجديدية ،وص ّنف د .حسين عطــوان شــعراء المــدن الحجازيــة ،مكــة والمدينــة
والطائف ضمن المدرسة المتوسطة ،فشعرهم مزيج من التقليد والتجديد في الشكل والموســيقى واللغــة
والصور الفنية ،لنه نتاج بيئة واحدة ،وثمرة لفترة زمنية متشابهة ،فكان هــثؤالء الشــعراء فــي نظمهــم
يراعون الصول الموروثة،ويقتبســون مــن معانيهــا وأســاليبها مــا يناســب حيــاتهم الجديــدة ،وأذواقهــم
المصقولة ،وينطوي أيض ًا على الضافة إليها والتغيير فيها.883
ويقابل هذا الرأي المعتــدل مــن أثــر الســلم فــي الجــانب المضــموني للشــعر ،مــا ذهــب إليــه
آخرون من تضخيم هذا الثر والمبالغــة فــي تح ّققــه فــي تلــك الشــعار الــتي نظمهــا المســلمون" ،كــان
التجديد في شعر صدر السلم أمر ًا طبيعي ًا ،لن السلم وج ّــه العــرب إلــى حُمثــل فاضــلة وقيــم جديــدة
تخالف معهودهم...إذ كان السلم حدثا ضخم ًا فـي حيـاة العـرب ،ومـثؤثرا ً عميقـا ً فـي قـواهم الداخليـة
والخارجية ،صبغ الحياة بألوانه ،وتش ّكلت به مناهجهم وأفكارهم ،وتفاعلت به ،فــانتهت الجاهليــة بكــل
قيمها واتجاهاتها المنحرفة...ومــن ثـم كـان القـول بـأن الشــعر ظـل فـي صـدر السـلم عنـد صــورته
الجاهلية؛ يخالف طبائ ع الشياء ،إذ كــانت ظــروف الحيــاة ملئمــة لنشــاط الشــعر نشــاط ًا يختلــف عــن
نشاطه الجاهلي ،ولذلك تط ّور الشعر.884"...
ور ّد أصحاب هذا الرأي تطور الشعر إلى عدة عوامل منها :قيم الــدين ومفــاهيمه ،ثــم إعجــاز
القرآن وبلغته ،ثم اتساع الدولة السلمية وما رافقها من فتوحات ،فتحت أمام الشعراء أبواب ـ ًا جديــدة
للتعبير عن الجهاد في سبيل ال ،في صور مغايرة لشعر الحماسة الجاهلي المرتبط بأيــامهم ووقــائعهم
بالضافة إلى أغراض الشعر التقليدية التي أصاب مضامينها ومعانيها التغيير ،فظهرت فيها الملمــح
السلمية.
إن الرأي السابق يحتــاج إلــى وقفــة مســتأنية تضــ ع النقــاط علــى الحــروف ،بخصــوص تــأثير
السلم على الشعر في مدينة الطائف .فما ذهب إليه الباحث من أن التجديــد فــي شــعر المســلمين أمــر
جه الشعراء ،وح ّد من الغــراض الجاهليــة،
طبيعي ،فهذه فرضية ال نشك في صحتها ،وأن السلم و  ّ
ن أغراض الشعر التقليدية تغيرت تفاصــيل
فهذه حقيقة ساطعة ال يجرؤ أحد على إنكارها ،أما القول بأ  ّ

 883حسين عطوان ،شعراء الدولتين الموية والعباسية ،ص .473
 884صلح عبد ال ،التقليد والتجديد في الشعر العربي ،ص .92
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مضامينها ،وأصبحت تحمل الكثير من الشارات الدينية ،فهذا أمر يحتاج إلى التــدليل عليــه بالشــواهد
الشعرية ،وليس بالمقوالت النظرية.
وللوصول إلي يقين تقريبي ،ال بد ّ من استعراض جمي ع الشعر الــذي نظمــه أهــل الطــائف فــي
صدر السلم والعصر الموي .وبعد االستعراض والدرس والمتابعة وجدنا أن شعراء الطائف كــانوا
سلفيين إلى درجة عالية ،وعلى مستوى الغراض الشعرية لم تظهر في شعرهم اتجاهات جديدة ،فهذا
أبو محجن الثقفي الفارس السطورة ظل مدمن ًا على شرب الخمر على الرغم من أن الــدين والقــائمين
عليه بذلوا قصارى جهدهم ،لدرجة إيقاع العقوبة عليه بشكل متكرر ،وم ع ذلــك نظــم الخمريــات ومــ ع
انه تاب في نهاية المر ،إال أن هذه التوبة جاءت لسباب خارجية ،وليس لسباب داخلية ،أهمها تقدم
السن والشعور بالحرج من الناس ،وكذلك كان يقتفي آثار شعر الحماسة الجاهلي فــي مقطوعــاته الـتي
نظمها في الفتوح السلمية ،فغلبت عليها الروح القتالية في الفخر والتهديد .ولم يكــن شــعراء العصــر
الموي أكثر تأثر ًا بالسلم من أبي محجن ،فلم يك ّرسوا شعرهم لخدمة الدين وتهذيب النفوس ،ما عدا
قلة قليلة من الشعر الوعظي الحكمي عند يزيد بن الحكم الثقفي ،قالها في وعظ ابنه بدر ،وهي تــذكرنا
بالوصايا التي تركها الحُمس ّنون لبنائهم في العصر الجاهلي ،وتقوم على المعاني العامة المشــتركة بيــن
الناس بتأثير الخبرة ،ال بتأثير السلم وتظهر فيها النزعة المنطقية العقلنية بشكل يذ ّكرنا بزهيــر بــن
أبي سلمى في حكمه ،وينطبق عليها الحديث النبوي الشريف " :إن من البيان لسحرا ،وإن مــن الشــعر
لحكمة" .أي أن في الشعر كلم ًا نافع ًا ،وفيه مواعظ وأمثال ينتف ع بها الناس ،ومنها على ســبيل المثــال
قوله: 885
يا بدرحُ والمـثال يـضربـها لـذي اللـب الـحـكيحُم
دِنْم لـلـخـــلــيـل بـو ّده

ما خـيرحُ ودةّ ال يــدوحُم

ف لجارك حظَظَقه
واعر ِنْ

والحقحُ يعرفه الكريحُم

...

885

واعــلـم بحُــنـي ّ فــإنه

بالـعـلـم يـنتف ع العليحُم

إن المورظَ دقيحُقـــــها

ج له الـعظيحُم
مما يهي حُ

والبغيحُ يصرع أهظَله

والظلحُم مرتحُعه وخيحُم

أبو تمام ،ديوان الحماسة ،ج .2/46
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هذه البيات تتغنى بالفضائل ومكارم الخلق ،وهي تندرج تحت ما يعرف بالشــعر الوقــائعي
أو الشعر التعليمي ،الذي يدعو الناس إلى االلتزام بـالخلق الحميـدة ،دون أن يربـط ذلـك بمقتضـيات
الحياة الجديدة التي يرتضيها السلم ،وهذا يدل على أن الشعراء ظلـوا يــدورون فــي فلــك االتجاهـات
القديمة الكلسيكية مثل المدح والفخر والحماســة ،وال نســتطي ع أن نحكــم مــن خلل اســتعمال الشــاعر
لعدد محدود من المفردات السلمية أنه متأثر بالســلم أو صــادر عنــه ،فهــذه المفــردات كــانت تــأتي
بصورة يظهر فيهــا التكلــف ،لن مقتضــيات النظــم كــانت تســتدعيها لغايــة مــا ،أو كــانت مـن اللفــاظ
ل ،وظــل شــعراء الطــائف أقــرب
الشائعة المتداولة بين الناس ،لقد كان تأثير السلم باهت ًا وبطيئ ًا وقلي  ً
في نظمهم إلى مضامين الشعر الجاهلي ،ولم يهتدوا إلى صيغة شعرية كاملة جديدة ،تستجيب لصــيغة
المجتم ع الجديد .886وربما يكون في الشواهد الشعرية التالية ما يكشف عن تأثير روح الدين وقيمه فــي
الشعار التي نظمت بعد السلم ،ومنها تلك البيات التي اقتبس فيها الشعراء بعض اليــات القرآنيــة،
ونثروها في أشعارهم .من ذلك قول غيلن بن سلمة الثقفي في رثاء ابنــه عــامر الــذي مــات بطــاعون
عمواس:887
عيـني تـجـوحُد بدمـعـهـا ال ّهـتـان

س الفرسان
حا وتبكي فار ظَ
س اّ

لو أستطـيحُ ع جعلـتحُ مني عـامـر ًا

ي فان
تحت الضلوع وكلحُ ح  ّ

ن" ،888وقريب من هذا المعنى مــا قــاله
عظَلِنْيظَها ظَفا "ٍ
فالبيت الثاني مأخوذ من قوله تعالى" :حُكلُّ ظَمنِنْ ظَ
الشاعر الموي طريح بن إسماعيل الثقفي:889
حتى يبيظَد ويبقى الحُ والعم حُ
ل

سيبلي الدظَهحُر جَّدته
بل كلحُ شي"ٍء حُ

وقال ع ّمار بن غيلن الثقفي يعلن براءته من اتهامه بسرقة مال لبيه:890

886
887
888
889
890

ت لهم بمـا يـقول محـمـ ٌد
حـلفـ حُ

ل ليس بغـافــــ (ِ
ل
وبال إن ا ظَ

ت من المال الذي يدفنونه
برئ حُ

ط بباط (ِ
ل
ئ نفسي أن أل  ّ
أبر حُ

عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .72
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/202
سورة الرحمن.26 ،
ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/24
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/20
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يظهر أثر الدين فــي هــذين البيــتين مــن خلل المفــردات )يقـول ،محمــد ،وبــال ،إن الـ ليــس
شِّد اِنْلظَعظَذاب(ِ ظَوظَما الُّ (ِبظَغاف(ِ ـ "ٍ
ل
بغافل ،الباطل .(،كما أن معانيه توافق قوله تعالى ":ظَوظَيِنْوظَم اِنْل(ِقظَياظَمة(ِ حُيظَرُّدونظَ (ِإظَلى ظَأ ظَ
حظَبـا(ِر ظَوالُّرِنْهظَبـان(ِ ظَلظَيـِنْأحُكحُلونظَ ظَأِنْمـظَوا ظَ
ل
ل ِنْ
ن ا ظَ
ن آظَمحُنـواِنْ (ِإنَّ ظَك(ِثيـ ًرا ِّمـ ظَ
ن" 891وقوله تعالى" :ظَيا ظَأُّيظَهـا اَّلـ(ِذي ظَ
عَّما تظَعِنْمظَحُلو ظَ
ظَ
ل ".892
ط (ِ
س (ِباِنْلظَبا (ِ
الَّنا (ِ
وقال محمد بن عبــد الـ النميــري فــي وصــف زينــب وصــاحباتها وقــد خرجــن لداء مناســك
العمرة:893
شه
أعان الذي فوق السموات(ِ عر حُ

مواشيظَ بالبطحاء مثؤتجرا (ِ
ت

ن بفخ"ٍ ثـــم رحـنظَ عـشـــيــة ً
مرر ظَ

يلبـيـن للرحـمـن معتـمرات

ب السَّ ـظَماظَوا (ِ
ت
ن ظَر ِّ
حا ظَ
أمــا قــوله :فــوق الســموات عرشــه ،فهــو مــأخوذ مــن قــوله تعــالى" :سحُ ـِنْب ظَ
ن" 894فلفظة الرحمن من أسماء ال الحســنى الــتي وردت كــثير ًا فــي
صحُفو ظَ
عَّما ظَي (ِ
ب اِنْلظَعِنْرش(ِ ظَ
لِنْرض(ِ ظَر ِّ
ظَوا ظَِنْ
حي(ِم".895
ن الَّر (ِ
حظَم (ِ
ل الَّر ِنْ
س(ِم ا ِّ
القرآن الكريم "(ِب ِنْ
ومنه أيضا قول الحجاج بن يوسف لما حضرته الوفاة ،وأيقن بالموت ،فذكر الخرة وأهوالهــا
وكثرة ذنوبه:896
ن الـسموات(ِ والر
إن ذنبي وز حُ

ظني بخالقي أن حُيحابــــي
ض(ِ و  ّ

فـلـئـن مـن ّ بالرضا هو ظـ ّني

ولـئـن مر ّ بـالكتــاب عـــــذابـي

لم يكـن ذاك منـه ظــلــــمـ ًا وهــــل يـظـلـحُم ربٌّ يحُـرجـى لـحـسـن الـمـــآ (ِ
ب

غحُفو ٌر
ت الِّ ظَوالُّ ظَ
حظَم ظَ
جونظَ ظَر ِنْ
ك ظَيِنْر حُ
فهذه البيات مستلهمة من اليات القرآنية على التوالي" :حُأِنْوظَل(ِئ ظَ
ت ظَأِنْي(ِديحُكــــــِنْم
حي ٌم" 898و "ظَذ(ِلكظَ (ِبظَما ظَقَّدظَم ِنْ
غحُفو ٌر َّر (ِ
شاء ظَوالُّ ظَ
ب ظَمن ظَي ظَ
شاء ظَوحُيظَعِّذ حُ
حي ٌم"  897و " ظَيِنْغ(ِفرحُ ل(ِظَمن ظَي ظَ
َّر (ِ

891
892
893
894
895
896
897
898

سورة البقرة.85 ،
سورة التوبة.24 ،
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/113
سورة الزخرف.82 ،
سورة الفاتحة.1 ،
أبو علي القالي ،النوادر ،ص .172
سورة البقرة.218 ،
سورة آل عمران.129،
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ل"ٍم ِّلِنْلظَع(ِبي(ِد".899
ظ َّ
ل ظَلِنْيسظَ (ِب ظَ
ن ا َّ
ظَوظَأ َّ
فالحج ّاج يذكر ال ورحمته ،وهو كمــا قــال لـه بعــض حُمحـدثيه وهـو يحتضــر :قريــن فرعــون
وهامان لسوء سيرته ،وتنك ّبه عن قصد الحق وسنن المحجة وآثار الصالحين ،وممـا قـال لـه" :أطعـت
المخلوق في معصية الخالق ،وهرقت الدماء وهتكت الستار...ال الدين أبقيت ،وال الدنيا أدركت...لقــد
كنت لهذه المة اهتمام ًا واغتمام ًا وعناء ً وبلء ،فالحمد ل الذي أراحها بموتك".900
جه إلــى تطعيــم الشــعر
وقد أخذ التأثر بالفكــار الســلمية المســتحدثة شــكل ً آخــر ،وهــو التــو  ّ
بالمعاني السلمية لغناء الجوانب الفكرية فيه ،وخاصة إذا كانوا بحاجة إلى توكيــد معــانيهم ،وتقــديم
الدلة المقنعة للخر بشكل ال يمكن ر ّده مهما كانت قوة الخصم ،أو إضفاء درجة عالية من المصداقية
على عواطفهم ومشاعرهم في مناسبة ما ،لن قوة الشعور تحتاج إلــى لغــة أســمى مــن اللغــة العاديــة،
فأضافوا بعض اللمسات السلمية الداعمة للنص ،من ذلك قول يزيد بن الحكم الثقفي:901
وفي الشيب(ِ والسلم للمرء(ِ واز حُ
ع

أبى الشيبحُ والسلحُم أن أتبظَ ع الهوى

فالشاعر يق ّوي الوجهة التهذيبية التي تدعو إلى الخضوع والتقوى والهداية بعامل جديد ،وهــو
السلم ،ويدعو الناس إلى التخلق بالخلق السلمية وأن يهتدوا بهديه .ويلتقي طريــح بــن إســماعيل
الثقفي م ع يزيد في التأكيد على إعلء صـوت العقيـدة فـي السـلوكيات الحياتيـة ،الـتي تتبـدى فـي الـبر
والتقوى والمروءة ،وتجنب مسالك الهوى والضلل:902
والبرُّ تصحبحُـه المروءةحُ والتقـى

ب جسحُمه متضعضحُ ع
تبدو بأشي ظَ

ب م ع المنى
أشهى إلي ّ من الشبا (ِ

ي الحُمُّهـرع
ي يتبـحُعه الـقـو ُّ
والغ ُّ

ومن مظاهر الصبغة الدينية في شعرهم ،حديثهم عن حب آل البيت والشادة بهم ،وظهر هذا
في العصر الموي ،بعد ظهور الفرق السلمية واحتدام الصـراع علـى الخلفـة ،كقـول المختـار بــن
أبي عبيد الثقفي:903
ت من همدانظَ درعا ً حصين ًة
تسربل حُ

تر ّد العـــوالـي باللوف الـرواغـم

ل الـرسـول محـمـ"ٍد
هـحُم نصـروا آ ظَ

وقد أجحفتِنْ بالناس إحدى العظائ(ِم

 899سورة آل عمران.182 ،
 900أبو علي القالي ،النوادر ،ص .172
 901ابن الشجري ،الحماسة الشجرية ،ج .1/181
 902ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/24
 903المرزباني ،معجم الشعراء ،ص .408
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وفوا حـين أعطـوا عــهظَدهم لن ّبيهم

ف المظال(ِم
وكـ ّفوا عن السـلم سي ظَ

هحُم أطلقوا إذ جـاهـدوا نـارظَ فـتـنـة

وهو تابـعوا مـن هـاش"ٍم خـيـظَر قائ(ِم

ويقابله في االتجاه المعــاكس مــا اصــطنعه الشــعراء المناصــرون لبنــي أميــة فــي الــدفاع عــن
سياستهم ،فقد جهدوا في إضفاء الطاب ع الديني على شخصية الخليفة ،حتى يلقى الرضا مـن النـاس فـي
صور مبالغ فيها ،فهو إمام الهدى والتقوى الذي بعثه ال إلى الناس لصلح حالهم بعد الفساد ،وردهم
إلى دينهم القويم ،يقول طريح بن إسماعيل الثقفي في مدح الوليد بن يزيد:904
أنــــت إمـاحُم الـهــدى الــذي

س بعدما فسدوا
ل به النا ظَ
أصلح ا حُ

س أن مـلـكظَـهــم
لما أتى الـنـا ظَ

إلـيـك قـــد صـار أمـحُره سـجـدوا

واستبشروا بالرضا تباشظَرهم

خــحُلـحُد
بالــخـلـد لــو قــيـل إنـكـم حُ
...

يرفحُعك ال بالتكرم والتـقوى

فـــــتــــعـــلو وأنــت مقـــــتصحُد

قد ص ّدق الحُ ما دحيك فمـــا

قـــولــحُـهـم (ِفــــِنْريــة ٌ وال فــــنـــحُد

إن قيام الشعراء باالستفادة من المعجم الديني السلمي يثؤكد وعيهم للوظيفة الجديــدة للشــعر،
وهي وظيفة فكرية عقائدية ،فالشاعر يخاطب المجتمــ ع المســلم ،ويــدرك أن تمريــر بعــض الشــارات
ال ،ويحقق لقصائده النتائج التي يصــبو إليهــا ،وعلــى الرغــم مــن
الدينية يكسب النص قوة وقبوال ً وجما  ً
وضوح هذه الحقائق إال أن تأثير القديم في النظم كان أقوى ،ويشعر القارئ لشعرهم أنه امتداد طبيعي
للجاهلية في خطوطها العامة ،وفي كثير مــن التفاصــيل وكــأن ّ حيــاة الشــعراء لــم تتغيــر ،وكــأن ّ زمــن
البداع وقف بهم عند حدود العصر الجاهلي ،لكن ّ تأثرهم بالقدماء لم يحرم شعرهم من روحه الجمالية
وصدقه النظري وكان في معظمه مطبوع ًا يأتي عفو الخاطر بعيد ًا عن التكلف .ينُّم عن موهبة أصــيلة
تكشف عن تلقائية في النظم ،تترك النفس علــى ســجيتها فــي التعــبير عـن الحــاالت الشــعورية؛ بشــكل
أقرب إلى االرتجال منه إلى التأني والتنقيح وإرجاع النظر ،لكنه ال يصل إلــى حــد الهلهلــة والركاكــة.
وكان النقاد القدماء قد م ّيزوا الشاعر المطبوع عن الشاعر المتكلف فقــالوا " :المتكلــف هــو الــذي قـ ّوم
904

أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/324
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شعره بال ّثقاف" 905ون ّقحه بطول التفتيش ،وأعاد فيه حُبعــد النظــر كزهيــر والحطيئــة ،وكــان الصــمعي
يقول  :زهير والحطيئة وأشباههما مــن الشــعراء عبيــد الشــعر ،لنهــم ن ّقحــوه ولــم يــذهبوا فيــه مــذهب
المطبوعين"" .906والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر ،واقتــدر علــى القــوافي ،وأراك فــي صــدر
بيته عجزه ،وفي فاتحته قافيته ،وتب ّينت على شعره رونق الطب ع ووشي الغريزة.907"...
وجــاءت معــانيهم واضــحة قريبــة المأخــذ ال غمــوض فيهــا وال ترميــز ،بعيــدة عــن التفلســف
سط المعنى عن طريق ربطه بأمور ملموســة محسوســة ،منتزعــة مــن البيئــة
والتعقيد ،فكان الشاعر يب  ّ
المحيطة بهم .ومرج ع هذا إلى صراحتهم  ,وصدقهم مــ ع أنفســهم ،ونقلهــا إلــى المســتمعين بأمانــة دون
تورية أو تزوير أو مبالغة ،وإلى بساطة حياتهم ومحدودية ثقافتهم.
وفي ختام حديثنا عـن المعـاني والغـراض فـي شـعر الطـائف؛ يتحتـم علينـا أن نقـف بعـض
الوقوف عند الشاعر المخضرم ،الذي أدرك السلم ولم يسلم ،أمية بن أبي الصلت ،الذي كــان شــعره
)وهو كثير (،في معظم معانيه ،حسن ًا يوافق الحق ،ويلتقي م ع ألفاظ القــرآن ومعــانيه ،حــتى قيــل عنــه:
ال غير متكرر لتطور الشعر ،والتمرد علــى
آمن شعره وكفر قلبه  ،وكان شعره بهذه البعاد الدينية مثا  ً
جه إلــى الــوعظ والرشــاد .والحــديث عــن الــذات اللهيــة ،وتقــديم الدلــة
أغراض المعاصرين له ،فات  ّ
الدامغة على وجود ال وقدراته ،مستعين ًا بقصص الرسل والنبيــاء وأخبــار المــم الغــابرة ،وقــد تنب ّــه
القدماء إلى وجود مفردات غريبة في شعره فقال عنه ابن قتيبة..." :وكــان يحكــي فــي شــعره قصــص
النبياء ،ويأتي بألفاظ كثيرة ال تعرفها العرب ،يأخذها من الكتب المقدسة ،وبأحاديث من أحاديث أهــل
الكتاب".

908

واشتمل شعر أمية على كثير من المعاني التي يلتقي معظمها م ع المعاني الدينيــة الــتي وردت
في القرآن الكريم ،سنكتفي في هذا المقام بالتمثيل فقط،؛ لننــا إذا أردنــا الحصــر احتجنــا إلــى دراســة
مط ّولة ،ومثاله قوله في صفة حملة العرش:909
سحُر للخرى وليث ٌ حُمِنْرصحُد
والن َّ

جل يمينه(ِ
ل وثور ٌ تحت ر ِنْ
رج  ٌ

 905الثقاف :ما تسوى به الرماح ،ويريد هنا تنقيح الشعر ومراجعته.
 906ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .21
 907المرج ع السابق ،ص .29
 908المرج ع السابق ،ص .280
 909عبد القادر البغدادي ،خزانة الدب ،ج .248 /1
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وجاء في شرح ديوانه لمحمد بن حــبيب يقــال :إن حملــة العــرش ثمانيــة :رجــل وثــور ونســر
وأسد ،وهذه أربعة ،وأربعة أخرى ،فأما اليوم فهم أربعة ،فـإذا كـان يـوم القيامـة أيـ ّدوا بأربعـة أخـرى
عِنْرشظَ ظَرِّبكظَ ظَفِنْوظَقحُهِنْم ظَيِنْوظَم(ِئ"ٍذ ظَثظَما(ِنظَي ٌة" .910ولمية قصيدة تحكي قصة آدم وحــواء
ل ظَ
ح(ِم حُ
فذلك قوله تعالى" :ظَوظَي ِنْ
ل المعاني التي وردت في القرآن
أو قصة الهبوط كما يسميها الفيلسوف الهندي محمد إقبال .911مستعم  ً
الكريم ،منها:912
ن العـــداوة(ِ بينــــنا
من الحقد نيرا حُ

لن قال ربي للمـلئـكة اسـجدوا

لدظَم لـ ّمـا كــــ ّمـــل اللــحُه خـلـقـظَـه

فخ ّروا له طوعا ً سجود ًا وكددوا

وقال عـدحُو ال للكــبـر والشـــقــا

سودوا
سموم ف  ّ
ن على نار ال حُ
لطي "ٍ

ن من خير منز "ٍ
ل
فأخرجه العصيا حُ

فذاك الذي في سالف الدهر يحقحُد

...
هو القائحُد الداعي إلى النار البثــ ً ًا

لـيــورظَدنــا مــنـهــا وال يـتــورحُد

وجاء في قصة الخلق أن ال سبحانه وتعالى حين خلق آدم من الطين ،ث ّم نفخ فيه مــن روحــه،
فسرت فيه نسمة الحياة ،ثم أمر الملئكة أن يسجدوا له ،فسجدوا إال إبليس ،فعاقبه ال علــى عصــيانه،
ل(ِئكظَـ(ِة
وحكم عليه بالخروج من الجنة ،ومن اليات الدالة على هذه المعــاني قــوله تعــالى" :ظَو(ِإذِنْ حُقِنْلنظَــا (ِلِنْلظَم ظَ
جظَد (ِإِنْذ
ك ظَأالَّ ظَتسِنْـ حُ
ل مظَــا ظَمظَنعظَـ ظَ
ن " 913و "قظَــا ظَ
ن اِنْلكظَــا(ِف(ِري ظَ
سظَتِنْكظَبظَر ظَوظَكانظَ م(ِـ ظَ
جحُدوِنْا (ِإالَّ (ِإِنْب(ِليسظَ ظَأظَبى ظَوا ِنْ
س ظَ
اسِنْجحُدحُوِنْا لظَدمظَ ظَف ظَ
حو ًرا َّلمظَــن
خحُرجِنْ (ِمِنْنظَها ظَمِنْذحُؤو ًما مَّ ـِنْد حُ
ل ا ِنْ
ن" 914و "ظَقا ظَ
طي "ٍ
خظَلِنْقظَتهحُ (ِمن (ِ
خظَلِنْقظَت(ِني (ِمن َّنا"ٍر ظَو ظَ
خِنْي ٌر ِّمِنْنهحُ ظَ
ل ظَأظَناِنْ ظَ
ك ظَقا ظَ
ظَأمظَِنْرتحُ ظَ
ن".915
جظَم(ِعي ظَ
جظَهَّنظَم (ِمنحُكمِنْ ظَأ ِنْ
لِنْملنَّ ظَ
ك م(ِنِنْحُهِنْم ظَ
تظَب(ِعظَ ظَ
حُيلحظ على شعر أمية أن المضمون كان مهم ًا" ،فأصبح الشــعر عنــده تفســير ًا للواقــ ع الــديني
ورسما ً له ،وأصبح بتعبير آخر فاعلية عقلية ذهنية تصدر عن وعي كامل".916
 910سورة الحاقة.17 ،
 911محمد إقبال ،تجديد التفكير الديني في السلم ،نق  ً
ل عن محمد خلف ال ،الفن القصصي في القرآن الكريم ،مكتبة االنجلو المصرية ،ط ،4
القاهرة  .1972ص .184
 912أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .175
 913سورة البقرة.34 ،
 914سورة العراف.12 ،
 915العراف.18 ،
 916أدونيس ،الثابت والمتح ّول ،ج .1/156
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وخلصة القول فإن الغراض والمعاني التي تناولها شعراء الطائف ،في صدر السلم ظلت
تحتفظ إلى حِّد كبير ،بكثير من الملمح التقليدية الموروثة ،ولم تظهــر فيهــا تباشــير التطــور والتجديــد
بشكل واضح ،يكشف عن تغ ّير ملموس في نفسية هثؤالء الشعراء وفـي الظـروف الخارجيـة المحيطـة
بهم ،ويبدو هذا المر طبيعي ًا لن معظم الشعراء المخضرمين عاشوا الشــطر الكــبر مــن حيــاتهم فــي
الجاهلية ،وترسخت في نفوسهم قيمها سواء في الحياة أو في الفن ،وظلت تجري في عروقهم حتى في
العصر الموي ،وللوصول إلى شيء قريب من اليقين ،نقف عند أهم عناصر الشعر التي تظهــر عنــد
ل أدبي ًا وهي:
تحليله تحلي  ً

البناء الفني:
جاء معظم شعر الطائف في مقطوعات قصيرة وأبيات متفرقــة ال تصــل حـ ّد القصــيدة ،أي ال
تتجاوز البيات السبعة ،وهي تعتمد علـى الومضـة السـريعة ،واللحظـة المك ّثفــة ،وتع ّبـر عـن خـاطرة
واحدة ،وتع ّد استجابة سريعة للمواقف الطارئة وحق ّقت هذه المقطوعات الوحدة الموضــوعية والوحــدة
العاطفية ،فكان الشاعر يعالج موضوع ًا واحدا ً ال يخرج عنه إلى فكرة فرعية .ومن حيــث البنــاء العــام
فقد تخلت هذه المقطوعات عن التقاليد الفنية الراسخة في القصــائد الجاهليــة ،مثــل المطلــ ع المص ّــرع،
والمقدمة الطللية والغزلية ،والحديث عن الرحلة ،وكان الشاعر يسرع إلى موضوعه ويبدأ به مباشرة
دون تمهيد ،م ع قصد شديد إلى اليجاز ،أو إلى الشارة –كما سماه قدامــة بــن جعفــر -وهــو أن يكــون
ل على معان"ٍ كثيرة بإيماء إليها ،أو لمحة تدل عليها .917وكان هذا النهــج يتمشــى مــ ع
اللفظ القليل مشتم  ً
ذوق العصر الم ّيال إلى االختصار في الكلم ،م ع جزالة في اللفظ وبساطة في التعــبير ،وكــان بعــض
العرب يميل إلى اليجاز ويدافعون عـن ذلـك بقـولهم " :اليجـاز قصـور البلغـة علـى الحقيقـة ،ومـا
تجاوز مقدار الحاجة فهو داخل في باب الهِنْدر والخطل ،وهمــا مــن أعظــم أدواء الكلم ،وفيهمــا داللــة
على بلدة صاحب الصناعة" 918.وأشاد النقاد القدامى بالشاعر الـذي يسـتطي ع أن يـأتي بـالمعنى الـذي
يريد أو المعنيين في بيت واحد ،ويرون أنه أشعر مــن الــذي يــأتي بــذلك فــي بيــتين .وهــذا يعنــي أنهــم
يفضلون وحدة البيت وهو البيت المستقل بمعنــاه عمــا قبلــه وعمــا بعــده،فــالبيت هــو الوحــدة الساســية
المكتملة،وحُأطلق عليه اسم الباب المغلق ،ومعنى هذا أن معنى البيت يتم م ع كلمة القافيــة ،فالقافيــة هــي
الباب الموصد ،وعابوا الشعر الذي ال يستقل فيه البيت بمعناه ،بل يحتاج إلــى بيــت آخـر أو أكــثر ممـا
 917قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .154
 918أبو هلل العسكري ،الصناعتين ،ص .192
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أدى أحيان ًا إلى ضعف التماسك العضوي ،والترابط المنطقي العام ،بحيــث يمهــد الــبيت الول للثــاني،
والثاني يتولد منه بصورة طبيعية ،ويرهص للبيت الثالث ،وهكذا بحيــث إذا حصــل تغييــر فــي مواقــ ع
ل المعنى،وتسمى هذه الطريقة فــي طــرح المعنــى"ظــاهرة التضــمين
بعض البيات أو سقط أحدها اخت  ّ
العروضي" ،وتعني أن تتعلق قافية البيت الول بالبيت الثاني،وال يتم معنى البيت اال بالذي يليه .ومن
الشواهد الشعرية التي تمثل استقللية البيت في المعنى قول أبي محجن الثقفي:919
عـفُّ اليـاسـ(ِة عما لســتحُ نـائـظَلـه

ق
حن "ٍ
ت شـديـحُد الحقد(ِ وال ظَ
ظـلـمـ حُ
وإن حُ

غمَّته
ق المكروبظَ حُ
ف الـمـأز ظَ
وأكـشـ حُ

ق
واكتـحُم الـسـظَر فيه ضـربـحُة الـعـنـــ (ِ

ب
س "ٍ
ح ظَ
قد يقتحُرالمرحُء يوما وهو ذو ظَ

حم (ِ
ق
وقد يـثـوب 920سـواحُم الـعاجـز ال ظَ

قد يـكـثـحُر الـمـالحُ يـومـا ً بـعـد ق ّلته

ق
ب بــالور (ِ
ويكتسي العودحُ بعد الجِنْد (ِ

إن الناظر في البيات السابقة يج ّد أن كل بيت عبارة عن وحــدة فكريــة مســتقلة ،ترتكــز علــى
معنى مك ّثف مضغوط ،،وهذا البيت يشترك مــ ع غيــره مــن البيــات فــي الغــرض العــام وهــو الفخــر،
وكانت المقطوعة في مضمونها أشـبه ببيــان انتخـابي لحـد المرشـحين ،فـانبرى يعـدد منــاقبه ،بشــكل
سق على طريقة أوال ً وثاني ًا وثالث ًا ،بحيث لو ب ّدلنا الــترتيب بتقــديم أو تــأخير نقطــة علــى أخــرى لمــا
من  ّ
حدث أي بتر أو اضطراب .فالمعاني عنده ال تتنامى بشكل تصاعدي منطقي يقتضــي مجيــء البيــات
على الترتيب السابق ،ويمكن ببساطة أن يكون البيت الول هو الخير ،أو العكــس .حُيضــاف إلــى ذلــك
أن الجمل مثقلة بالساليب الخبرية المكتنزة بالمعاني الحكمية التي تجعـل مـن الشـطرة الواحـدة وحـدة
معنوية مستقلة كقوله :عف ّ الياسة عما لست نائله /وإن ظلمت شــديد الحقــد والحنــق /قــد يقــتر المــرء
يوما ً وهو ذو حسب.../فكل جملة خبرية مما تقدم تسمح بأن يتمثل بها النسان في المواقــف المشــابهة؛
دون إحساس بأن المعنى منقط ع أو ناقص .ومثل هذا التركيز في المعاني يكشـف عـن مقـدرة تعبيريـة
مقترنة بحالة عاطفية حماسية متدفقة ،تقول الكثير في زمن قصير ،وكأنه ال وقت لديها للطالة وتقديم
التفاصيل ،أو كأن ّ صبرها قد نفد ،فلم تعد قادرة علــى التــأني فــي النظــم ،وربــط أجــزاء الكلم بعضــه
ببعض ،في لغة سهلة واضحة تقترب من لغة الكلم العادي الــتي يســتعملها النــاس فــي حيــاتهم ،حــتى
يخ ّيل إلينا أنه نثر مرسل ،م ع احتفاظ اللغة بطاب ع الفصاحة والجزالة.
919
920

ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .19
يثوب:يكثر .السواد :المال .العاجز :الضعيف.
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وظهرت بجوار هذه المقطوعات الشعرية القصائد المطولة نوعا ما ،وقد ذهب فيهــا الشــعراء
مذهب القدماء في المحافظة على البناء الفني السائد في القصيدة الجاهلية ،ومن هــثؤالء علــى التــوالي:
الشاعر المخضرم أمية بن أبي الصلت ،فإنه وعلى الرغم من إقامته في مدينة الطائف بصورة دائمــة؛
ال تعرف الرحيل بحثـ ًا عـن العيــش والمــاء ،ذكــر الطلل فــي بعــض قصــائده ،وكــذلك فعــل شــعراء
الطائف اللحقون أمثال :محمد بن عبد ال النميري ،ويزيد بن الحكم ،وطريح بن إســماعيل وجميعهــم
من ثقيف ومن شعراء العصر الموي .فكانوا فيما وصــل إلينــا مــن شــعرهم ،يســتهلون هــذه الشــعار
بالمقدمات التي قد تطول أو تقصر  ،قبل البدء بالغرض الرئيس ،وهذا يثؤكــد مــا ذهــب إليــه د .حســين
عطوان من أن "شعراء المدن لم يستطيعوا التحلل من التقاليد الفنية البدوية ،وال خرجوا عليها ،بحيث
يبتدعون نظام ًا جديد ًا لمقدمات قصائدهم يخالف كــل المخالفــة نظامهــا عنــد شــعراء البــوادي".921وقــد
تنوعت عندهم مقدمات القصائد ،ومن أشهرها:
المقدمة الطلليــة :ظـل الشـعراء عامــة يحـافظون -بعــد العصــر الجـاهلي -علــى البنــاء الفنـي
للقصيدة المك ّون من عدة أقسام ،تأتي على ترتيــب شــبه ثــابت يبــدأه الشــاعر بــالوقوف علــى الطلل،
ووصف الديار وذكر النساء ،ثم ينتقل إلى قسم الحيوان ووصف الرحلة ،وبعدها يدخل إلى موضــوعه
الرئيس فيمدح أو يهجو أو يفتخــر ،ثــم تــأتي الخاتمــة .ومــن هــثؤالء الشــاعر المخضــرم أميـة بــن أبــي
الصلت الذي احتفظ ديوانه بمطولة نظمها على غرار معلقة عمرو بن كلثوم 922في الموضوع والوزن
والقافية واللغة ،غير أنه )أمية (،بدأها بالبرهة الطللية ،يقول أمية:923
ت الـدارظَ قد أقوت سنينا
عرفـ حُ

ب إذ تحل ّ بها قطيـــــنا
لزين ظَ

وأذرِنْتها جوافـلحُ حُمِنْعصـفا  ٌ
ت

كما حُتذري الململحُة الطحـــينا

ح بهن عصر ًا
ت الريا حُ
وسافر ِنْ

ل يرحـن ويـغـتـد يـنـا
بأذيـا "ٍ

924

فهذه المقدمة تم ّثل حياة البداوة وما فيها من تن ّقل ،ووصف للديار المهجــورة وصــفا ً دقيقـ ًا ،ثــم
يذكر دور العوامل الطبيعية كالرياح العاصفة في طمس ما تبقى من معالمها ،ومــ ع ذلــك بقيــت بعــض
921
922
923
924

حسين عطوان ،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ،دار المعارف بمصر ،د.ت ص .117
مطل ع معلقته :أال ه ّبي بصحنك فاصبحينا وال تبقي خمور الندرينا.
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .295
القطين :النازل بالمكان.أقوت :أقفرت .جوافل معصفات :الرياح السريعة التي تسفي الرمال.
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الثار القليلة الدالة على الماضي السعيد كالرماد وحجارة الثافي وأوتاد الخيام .وهذه الرموز المتبقيــة
لم تكن مقصورة على شاعر دون آخر ،بل كانت من اللفاظ المشــتركة المتداولــة فــي معجــم الطلليــة،
وهي تعكس الحساس الجمعي بالفقد عند الشعراء الذين وقفوا على الطلل ،سواء أكــانوا مــن نازلــة
المدر أو من نازلة الوبر.
ال فــي الشــعر الجــاهلي بــدون
اقترنت الطللية في هذه القصيدة بــذكر المــرأة ،وقلمــا نجــد أطل  ً
امرأة ،والمرأة قد رحلت ،فأدى رحيلها إلى إقفار الديار " وكأن الشعراء ربطوا الخصــب بــالمرأة ،أو
ع ّلقوا حياتهم بها ،يبقون في الديار إذا بقيت ،ويرحلون عنهــا إذا رحلــت" .925فهــذا أميــة يربــط الطلــل
بزينب ،التي غادرته فأقفر ،فزينب هي الحياة التي ذهبت ،وتركت الديار موحشة ،والشـاعر لـم يـذكر
المرأة هنا في معرض الغزل والعشق والغرام ،بل أتى بها كسيدة للطلل؛ ولذلك فإن رحيلها المــادي ال
يعني خروجها من حياته ،بل هي حاضرة في قلبــه ووجــدانه ،وهــذا هــو البعــد النفســي للطلــل ،ورأى
آخرون في استحضار الغائب )زينب (،بعدا ً رمزي ًا ،فهــي ترمـز إلــى ربــة الجـاهليين الشـمس ،وكـانت
عبادة الكواكب معروفة عندهم ،وهي ترج ع إلــى ثــالوث مقــدس هــو القمــر أو و ّد ،والشــمس أو اللت
والزهرة أوالع ّزى .926وبما أن الشمس في رحلة دائمة تطل ع كل صباح وتغرب كل مساء ،وتنتقل بيــن
منازلها في المجرة فتك ّر الفصول ،ويتغير أديم الرض بين خصب وجدب ،وتتبدل الجــواء مــن قيــظ
الفح إلى برد قارس .927ويعلل نصرت عبد الرحمن وجود الرمز الــديني )الشــمس/اللت (،فــي أســماء
النساء الواردة في الطلل ،بأن هذه السماء تتكرر عند جمي ع الشعراء ،كمــا أن الصــفات الــتي يســبغها
الشعراء كلها متشــابهة .928وللتحقــق مــن مصــداقية هــذا التفســير ،ال بـد ّ مــن اســتعراض مــا لــدينا مـن
مقدمات طللية في الصفحات التالية ،وإبراز دور المرأة فيها ،ومما يجدر ذكــره أن أميــة بعــد أن يقــف
على الطلل ،يود أن ينتقل إلى الغرض الرئيس للقصيدة وهو الفخر ،فيتخلــص مــن الطلــل بمخاطبــة
امرأة أخرى بصورة التصغير المحب ّبة وهي )لبينى ،(،والشاعر أيض ًا ال يتغزل بهذه السيدة بـل يتبــاهى
أمامها بنسبه وحسبه ،ونلحظ هنا أن الشاعر قد فصل بين )زينب/ولبينى ،(،إذ عاد إلى التصري ع وهذا
نادر الحدوث في القصائد الجاهلية ،ويحصل عادة إذا أراد الشاعر أن يلفت النظــر إلــى بدايــة جديــدة.
يقول أمية:929
925
926
927
928
929

نصرت عبد الرحمن ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،ص .124
شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .89
نصرت عبد الرحمن ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،ص .127-126
المرج ع السابق ،ص .146
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .297
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فإما تسألي عني لبينى

وعن نسـبي أخب ّرك اليقينا

بأن ّا للنبيت أب ًا وأمــــ ّـا

وأجدادا ً سموا في القدمينا

وظــل الشــعراء بعــد أميــة يفتتحــون قصــائدهم بــالوقوف علــى الطلل ،وخاصــة فــي الشــعر
ل ،الذي كان يحرص فيه الشاعر على توفير كل أسباب النجاح كي يه ّز الممــدوح
الرسمي كالمديح مث  ً
للعطاء ،وكأنه يهيئه للحسان إليه بشكل سخي .وفــي الــوقت نفســه كــان هــذا الشــعر الــذي يقتفــي فيــه
الشاعر سنن القدماء في النظم ،وتعدد الجزاء واالستطراد من موضوع إلى آخر ،كان يحظى برضــا
النقاد وعلماء اللغة وإعجابهم ،ومن كبار الشعراء الذين آثروا المنهج التقليدي فــي المدحــة طريــح بــن
إسماعيل الثقفي ،وسنقف عند إحدى قصائده التي نظمها في مدح الخليفة الموي الوليــد بــن يزيــد قــال
طريح:930
ق فالجمحُد
فالمنحنى فالعقي حُ

أقــفـــر مـ ّمــن يـحـلحُـه الـسـنـحُد

ي إال الرمـاحُد والوتـحُد
لــم يـبـق فيها من الـمـعــارف بـعــد الحـ  ّ
بـهــا مـسـجـ ٌد ومــنـتضحُد

وعرصة ٌ نك ّرتِنْ معالظَمها الري حُ
ح

بهذا االستهلل الطللي افتتح الشاعر قصيدته مقتفي ًا آثار الســلف ،فــذكر الــديار ،وحـ ّدد أســماء
الماكن ،وعطف عليها بحرف الفاء بشكل يثؤكد ديمومة حضورها في الذاكرة،وأن النسيان لــم يتســلل
إليها،وتتوالى السماء لتكشف عن البقعة الجغرافيــة الشاســعة الــتي كــانت عــامرة بالحيــاة ،ثــم أقفــرت
وخلت من أهلها ،ودرست علماتها البارزة ،إال بقية متواضعة تمثلت في الرماد والوتــاد ،ثــم تحــدث
عن دور الرياح )العوامل الطبيعيـة (،الـتي عصـفت بمعالمهـا ومحـت آثارهـا .وليـس مـن الصـعب أن
ندرك أن هذه المقدمة نمطية سلفية ،وبإجراء مقارنة سـريعة بينهـا وبيـن طلليـة أميـة نجـد الكـثير مـن
ل هــذه المقدمــة جــاءت علــى
الرموز واالشارات المتكررة،ومثل هذا شائ ع فــي الشــعر الجــاهلي ،ولعـ  ّ
شاكلة مقدمة عبيد بن البرص:931
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ت فالذنـو حُ
ب
فالقحُـــطبيا حُ

أقفر من أهله ملحوبحُ
...

ت حاظَظَلها الخطو حُ
ب
غير  ّ
و ظَ

وحُب ّدلتِنْ منهم وحوش ًا

فالمعجم اللغوي للطلل يكاد يكون واحد ًا ،فهناك أسـماء الـديار ،ثـم وصـف هـذه الـديار بأنهـا:
عفت ،أقوت ،أقفرت ،درست ،تغي ّرت ،...،ثم يأتي الشاعر على ذكر العوامل الطبيعيــة اله ّدامــة وهــي
غالب ًا الرياح التي تسفي الرمال من مكان إلى آخر ثم المطار وما يعقبها من ســيول)تع ّفيهــا الروامــس
والسماء ،(،وفي الحركة الخيرة يذكر الشاعر الثار والبقايا الدالة على أن ّ هذه المنــازل كــانت عــامرة
بالهل في يوم من اليام ،ومن هذه الثار النمطية :حجارة الموقد )الثافي ،(،والرماد ،وأوتــاد الخيــام،
و قد يقترن المشهد الخير بوجود سكان جدد لهذه الدارات وهم بالطب ع من الظباء أو الوحــوش ،وهــي
قرينة لفظية يريد بها الشاعر تحديد الطار الزماني لطلله ،وهو غالبا ً زمن بعيــد ،لدرجــة أن المـرء
ال يتعرف إلى الديار بيسر وتلقائية.
فالشاعر في هذا القسم ال يبدع وال يبتكر ،ويبقى مقلدا غيره ،حتى تبدو مطالعه وكأنها تكــرار
لمطال ع قصائد جاهليـة ،فالشـاعر يسـتخدم اللفـاظ والصـور المتماثلـة ،ويحتفـظ أحيانـ ًا بنفـس ترتيـب
المشــهد الطللــي ،غيــر أن شــاعرنا )طريــح (،أتــى بكلمــة جديــدة تعكــس الحيــاة الســلمية وهــي كلمـة
)المسجد ،(،م ع ميلنا الشديد إلى أن الشاعر لم يتعمد هذه المفردة ،ولم يكــن فــي نيتــه أن يوظفهــا بشــكل
يشير إلى تمر ّده على الموروث ،وكل ما في المر أنه كان يتلمس آثار القوم في المكان ،فوجــد البقايــا
العادية القديمة كالرماد والوتاد...والبقايا المســتحدثة مثــل المســجد ،وهــذه اللفتــة تعكــس الواقعيــة فــي
الوصف ،وأن الشاعر لم يخترع صوره وأفكاره بل كان يصدر عن أصل موجود على أرض الواقــ ع،
ثم يتصرف في نسجه وإضفاء الخطوط واللوان عليه .وقد تن ّبه الجمهــور إلــى حداثــة كلمــة المســجد،
جل لطريــح حيــن قــال لبعــض
وأعجبوا بها ،وع ّدها الخليقة العباسي أبو جعفر المنصور سبق ًا أدبي ًا يسـ  ّ
مح ّدثيه" :لم أسم ع أحدا ً من الشعراء ذكر في باقي معالم الحي المسجد غير طريح".932
إن مقولة أبي جعفر المنصــور تثؤكــد أن الشــعراء اهتمــوا بــأن يكــون لمطــال ع قصــائدهم وقــ ع
جعا وجاّذابا بدأ الجمهــور بالمتابعــة ،فــإذا تأكــد
حسن ،فهي أول ما يستقبله السام ع ،فإذا كان المطل ع مش اّ
932
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الشاعر من تحقق حسن الصــغاء استرســل فــي النشــاد .ومـن مظـاهر هــذا االسترســال ذكــر النســاء
والحديث عنهن ،واستحضار شيء من الذكريات الجميلة ،فكان بعض الشــعراء يخرجــون مــن الطلــل
إلى الغزل .وكثيرة هي المقدمات التي تجم ع بين المرأة والطلــل ،وفــي قصــيدة طريــح الداليــة الســابقة
يطل علينا وجه سلمى القادم من الماضي السعيد ،والعيش بشفافية عالية.
لم أنسظَ سلـمـى وال ليـالـيـنـا

غحُد
شنا بها ظَر ظَ
حِنْزن إذ عي حُ
بال ظَ

ب وإذ
إذ نحن في ميعة الشبا (ِ

جحُدحُد
ضـة حُ
أيـامحُـنـا تـلـك غـ ٌّ

سد فيها على النعـيـم ومـا
حُنح ظَ

يول عحُ إال بالـنـعمـة الـحسحُد

أيـاحُم سلـمـى غــريـر ٌة أنحُـفحُ

كــأنـهـا خـوطحُ بـانـــة"ٍ حُرحُؤحُد

فالشاعر يتذكر محبوبته ســلمى ويتحســر علــى أيامهــا الماضــية ،فــي منــاظر تــوحي بالســف
والحساس بالفقد ،واللفت للنظر هنا أن الشاعر ال يتغ ّزل بســلمى )المــرأة الحقيقيــة ،(،ولــم يقــف عنــد
شيء من محاسنها ،بل أطال الوقوف عند طبيعة العلقة التي ربطــت بينهمــا ،ووصــفها بأنهــا حميمــة
جد ًا جد ًا ،وكأنهما كانا في الجنة ،هذا المر لم يعجب الحساد ،فصاروا يتــآمرون لفســاد هــذه العلقــة
والتفريق بين الحبيبين،إن هذا الحديث عن سلمى الجميلة المقترن بالغصة التي أغدقها الوشــاة بســخاء
على هذه العلقة حتى حُقطعت ،يقودنا إلى القول :إن سلمى هي رمز للصداقة والمودة التي جمعت بيــن
طريح والخليفة الموي الوليد بن يزيد ،فاستغنى به عن غيره من الشــعراء ،ممــا أثــار حســد الحســاد،
فتآمروا على طريح ،ونجحوا في التفريق بينه وبين الوليد فترة مــن الزمــن ،حــتى اســتطاع طريــح أن
يعيد المياه إلى مجاريها ،ويبدو أن هذه القصيدة كانت ثمرة لهذا الصلح ،وعودة الو ّد إلى سابق عهــده،
ل على هذا أسلوب التخلص من الغزل إلى المدح الذي اتبعه طريح وهو:
يد  ّ
ع عنك سلمى لغير ظَمِنْقلي"ٍة
د ِنْ

شـــحُرحُد
حُوعدَّ مدح ًا بيوحُته حُ

للفضل الفضل الخليفة(ِ عب(ِد ال من دون شأ(ِوه صحُـحُعحُد
استعمل الشاعر في االنتقال عبارة تقليدية وهي )دع عنك هذا ،(،وهذه العبارة تقوم على البــتر
والقط ع ،ووصفها القدماء بأنها ضعيفة ،أو ليست من حسن التخلص ،يقــول ابــن رشــيق" :إذا لــم يكــن
ل بما قبله وال منفصل ً بقوله )دع ذا (،و )عد ّ عن ذا (،ونحو ذلك ،ســمى
خروج الشاعر إلى المدح متص  ً

202

طفر ًا وانقطاع ًا" ،933وكان للشعراء أساليب خاصــة فــي التخلــص /فقــد يتخــذ التخلــص شــكل االنتقــال
ل النفس عنك .كما في قصــيدة طريــح ،أو قــد يتخــذ
المفاجئ كقوله :فدع هذا ،دع عنك هذا ،فدعها وس  ّ
الشكل الخبري أو الشكل النشائي القــائم علــى التســاؤل ،ونعتقــد أن الشــاعر تعم ّــد الشــكل الول فــي
االنتقال من النسيب إلى المدح ،لنه يريد أن ينسى الظروف التي عصفت بالماضي الجميــل،ويرغــب
في االبتعاد عـن العتـاب ،والعيـش فـي اللحظــة الحاضـرة وهــي ســعيدة بالنســبة إليـه ،طالمـا أن حبـل
الوصال ظل متين ًا ومتجاّددا.
واكتفى بعض الشعراء في بعض قصـائد المديـح بالمقدمـة الغزليـة ،فلـم يقـف علـى الطلل،
ومثاله قصيدة يزيد بن الحكم الثقفي في مدح سليمان بن عبد الملك:934
أمسى بأسماظَء هذا القلبحُ معمود ًا

إذا أقـول صـحا يـعـتـاحُده عيـدا

كـأن ّ أحـورظَ من غـزالن ذي بـقـ"ٍر

أهدى لها شبظَه العينين والجيدا

أجري على موع"ٍد منها فتخلفـنـي

فل أملُّ وال توفي المواعـــيدا

فالشاعر يش ّبب بأسماء ،ويقف عند جمالها التقليدي العام المتمثــل فــي العيــون الحــور والعنــق
الجميل –لكن أسماء الجميلة ،متمنعة ،بخيلة ،تــثير شــوقه ولــوعته بوعودهــا الكاذبــة وكأنهــا الســراب
الذي يحسبه الظمآن ماء ،ت ّلوح بالمل ثم تختفي .ونلحظ أن الشاعر في هذه المقدمة يســتعمل اللفــاظ
والصور التي استخدمها الشعراء السابقون بصورة نمطية متكــررة ال تحمــل صــدى التجــارب الذاتيــة
الحقيقية ،وربمــا ترجــ ع ســيادة هــذه الصــور المتشــابهة إلــى طبيعــة المجتمــ ع الــذي عــاش فيــه هـثؤالء
الشعراء ،فهو مجتم ع انفصالي ال مجال فيه للقــاء بيــن الرجــل والمــرأة؛ إال فــي داخــل الســرة أو فــي
مناسبات سريعة عارضة ،وفي هذه الحالة يكون تص ّور الرجل لجمال المرأة مقصورا ً على الخطــوط
العامة التي يعرفها الجمي ع ،وال تتغير بتغ ّير الشخاص والظروف ،ومما يثؤكد هــذا التماثــل أن أســماء
النساء )الموصوف (،تتوالى وتتعدد في المقدمات الغزليــة بيــن هنــد وليلــى ،وســلمى وأســماء وزينــب،
وغيرها ،وتبقى الصفات شبه ثابتة .وقد تعامــل بعــض الدارســين مــ ع هــذه الســماء علــى أنهــا رمــوز
لشياء أخرى في نفس الشاعر ،وأنها ال تتحدث عــن امــرأة واقعيــة ،وفــي الــوقت نفســه أنهــا لــم تــأت
ن الشــاعر تقص ّــد هــذه الســماء ومــا
بصورة عفوية ،أو جاءت لنها تنسجم م ع الوزن والقافية ،بــل ل  ّ
أسبغ عليها من الصفات ،وقد تتب ع د .نصرت عبد الرحمن أسماء النساء ورموزها ،وانتهى بــه المــر
ل "إن ليلـى تبـدو فـي الشـعر مثــل ديانــا ربــة الصــيد عنــد
إلى اعتبار كل اسم رمز ًا لشيء محــدد ،فمث  ً
933
934
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الرومان ،فهي تتن ّكب قوس ًا مصنوعة من شجر الرز ،رغم كونه غريب ًا عن أرض الجزيرة العربيــة،
ومعها سهام غبر...وتظهر ليلى سيدة مم ّنعة ،من السفه أن ترام أو يتعلق بها أحد ،فهي دائمة النفار إذا
ما دنا منها أحد ،ويباهي الشعراء أمامهــا بشــجاعتهم وبشــبابهم" .935أمــا )ســعاد (،فقــالوا :تظهــر ســعاد
رمز ًا للربي ع وما يتب ع الربي ع من سعادة وعيش رغيــد ،كمــا أنهــا ترمــز إلــى ربيــ ع الحيــاة ،بينمــا تبــدو
)أسماء (،رمــز ًا للمراعــي أو لحيــاة الرعــي ،وهــي علــى لــذاذتها متقلبـة ال يســتقر بهــا حــال وال تـوفي
المواعيد .في حين يرمز اسم سلمى –في رأيهم -إلى الحب العذري العفيف ،وتظهر سلمى في صــورة
الفتاة الحسناء التي حُتحظَــب وال تحــب ،ينشــدها الفتيــان يخطبــون و ّدهــا ،ويتعلــق بهــا الشــيوخ...وتظهــر
كطيف رقيق يمر بالقلوب فتظل متعلقة به ،وهناك خيط رفي ع يجم ع بين أسماء النساء العديدة ،وهو أن
سد الشعراء المل في صورة فتيات جميلت ،حشدوا لهن كل عناصر الجمــال
المرأة رمز للمل ،وج  ّ
الموجودة في الطبيعة".936
وأخير ًا فقد ذهب النقاد مذاهب شتى في تفسير مقدمات القصائد الطللية والغزليــة ،واســتفادوا
من الدراسات الفلســفية والنفســية الغربيــة ومــن أشــهرها التفســير :الوجــودي الــذي أطلقــه المستشــرق
اللماني فالتر براونه الذي يرى؛ أن النسيب وإن تعددت أنواعه واختلفــت مظــاهره الشــكلية وصــوره
الخارجية ،يخض ع جميعه لفكرة واحدة هي اختبار القضــاء والفنــاء والتنــاهي ،وهــو تعــبير عــن أزمــة
حه د .عــز الــدين
النسان في ذلك العصر وخــوفه مــن المجهــول )المــوت ،(،هــذا البعــد الرمــزي وضـ  ّ
إسماعيل الذي قال :إن قطعة النسيب تقوم على عنصرين أساسين همــا الوقــوف علــى الطلل وذكــر
المحبوب ،وأن الشاعر لم يجم ع بينهمــا اعتباطـ ًا ...بـل جمــ ع بينهمــا ليرمـز إلــى الحيــاة والمـوت...أي
الحب المه ّدد دائم ًا برحيل المحبوبة ،كذلك الحياة المهددة بــالخراب متمثلــة فــي الطلل المقفــرة...أمــا
من الناحية النفسية فهو انعكاس لــذلك الصــراع البــدي فــي نفــس النســان بيــن حــب الحيــاة وغريــزة
الموت ،وفي ضوء هذا التفسير الرمزي نستطي ع أن نفهم التناقض الموجود في مقدمات القصائد ،فهي
تجم ع بين الحزن والفرح والموت والحياة واللذة واللم.937
ل:
غير أن هذه التفسيرات الحداثية لم تعجب باحثين آخرين ،ورفضها د .مصطفى هــدارة قــائ  ً
"وكل هذه المحاوالت من جانب المحدثين لتعليل الظواهر الثابتة فــي بنـاء القصــيدة الجاهليــة تعتسـف
الطريق اعتساف ًا ،وتحاول أن حُتلبس الشــعراء الجــاهليين رداء ســارتر ) (،Sarterوفرويــد ) (،Freudو
 935نصرت عبد الرحمن ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،ص .149
 936المرج ع السابق ،ص .163-150
 937لمزيد من التفاصيل انظر :حسين عطوان ،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ،ص  .229-210يوسف اليوسف ،مقاالت في
الشعر الجاهلي ،ص . 104-93
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يونغ) ،(،Jungوإذا كان الهدف منها إبعاد الواق ع الحقيقي عن الشعر العربــي وإيجــاد واقــ ع متخيــل ،أو
تبرئة الشعر الجاهلي من الوضوح والبسـاطة والتـأثر بالبيئـة الطبيعيـة االجتماعيـة ،وتحميلـه رمـوز ًا
عميقة ومستويات عقلية بعيدة الغور أو غير ذلك من الغايات والدواف ع ...والولـى بنـا أن نفهـم الشـعر
الجاهلي بمقدماته وموضوعاته وخصائصه في ضوء الحياة العربية الجاهلية وحضارتها السائدة".938
أما عن أسماء النساء ورموزها فيرى د.سعد شلبي أن هذه السماء لها واق ع في حياة الشاعر،
وهي جزء من تجاربه وذكرياته الماضية التي يلذ له أن يرددها ،ويتغنى بها في شــعره ،ويرفـض مـا
ذهب إليه بعض الباحثين من أنها رموز ،ويصف تفسيرهم هذا بأنه ت ّوجه إلى فلسفة المعنى الواضــح،
وجري إلى تهاويم الفلسفة ومعمياتها".939
إن االستفادة من المذاهب الدبية الحديثة ،ومن معطيات العلوم النسانية كالفلسفة وعلم النفس
وعلم االجتماع تثري النص الدبي ،وتجعله نصا مفتوح ًا قادر ًا على التأويل ،بشرط عدم السراف في
تطبيق هذه المذاهب ،أو التعسف في تقويل النص ما لم يقله ،أو اللجوء إلى التعميم ،وعلى الرغــم مــن
وجود عناصر مشتركة بين نص وآخر ،إال أن لكل نـص خصوصـيته ومفـاتيحه ،ونقصـد هنـا النـص
الصيل المتميــز الــذي يملــك عناصــر الخلــود واجتيــاز عتبــات الزمــان والمكــان .ويبــدو أن مقــدمات
القصائد العربية القديمة كانت تحتوي على أشياء كثيرة تفسح المجال أمام الدارسين للجتهاد ،وكــانت
متنوعة ،ومن مظاهر تن ّوعها شيوع الطللية المقترنة بالغزل ووصف الظعائن ،م ع غلبة الغزل ،وكان
ذكر المنازل جسرا لذكر أهلها الظاعنين عنها ،ومثاله مقدمة محمد بن عبد ال النميري:940
جِنْف (ِ
ن
ل من ظَ
ت وشاقتك المناز حُ
طرب ظَ

ق بالحــزن
أال ربما يعتاحُدك الشو حُ

ت إلى أظعان زينبظَ باللوى
نظر حُ

فأعولحُتها لو كان إعواحُلها يغـــني

فوال ما أنساك زينبحُ ما دعـــت

مطوقة ٌ ورقاحُء شجوا ً على غص (ِ
ن

ي يوم ظَتحملـــــوا
فإن احتمالظَ الح  ّ

عناك وهل يعنيك إال الذي يعـني

ولمحمد النميري أيض ًا:941
 938مصطفى هدارة ،الشعر العربي ،ص .22-21
 939سعد شلبي ،الصول الفنية للشعر الجاهلي ،ص .148
 940أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/196
941
.أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج 6/196
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ك الظعائنحُ يوم بانوا
أهاجت ظَ

بذي الزي الجميل(ِ من االثا (ِ
ث

ب المن ّقى
ن أسلكتِنْ نق ظَ
ظعائ حُ

ث إذا ظَونت أي احتثــــا (ِ
ث
حُتح  ّ

كأن ّ على الحدائج يوم بانوا

ل الــــــبرا (ِ
ث
نعاج ًا ترتعي بق ظَ
...
جِنْزع أوحُينحُ ع الكبا (ِ
ث
ص ال ظَ
فصو حُ

كأن عيوظَنهن ّ من التب ّكـــي

942

يذكرالشاعرالطلل بما يبدو أنه اتباع لتقاليد القصيدة الجاهلية دون أن يصف مظاهر الطلل،
بل يعتمد علـى الومضـة السـريعة مكتفيـ ًا بـالبيت أو البيـتين ،متخـذ ًا مـن الطلـل مجـرد بدايـة للحـديث
العاطفي .943ثم يصف الظعائن ويذكر بعض المــاكن الــتي مـ ّرت بهــا ضــمن الصــور المألوفــة ،دون
تشعب على طريقة القدماء ،و شاعت هذه المقدمات بكـثرة عنـد شـعراء الغـزل العـذري ،وكـان منهـم
محمد النميري ،فله تجربة حب عذريــة مــ ع ابنــة عم ّــه الــتي حُزف ّــت إلــى غيــره ،فكــانت القصــيدة عنــده
تتخلص من المقدمة إلى الغزل بتلقائيــة ال خلــل فيهــا ،بحيــث تتــداعى أجــزاء القصــيدة بشــكل منســق،
يحكي قصة ذلك الحب في إطار متكامل تتحقق فيه الوحدة الموضوعية ،فإذا المعــاني موصــولة يأخــذ
بعضها برقاب بعض ،ويم ّهد السابق للمعنى اللحــق ،مــ ع إضــفاء بعــض اللمســات الدينيــة المســتحدثة
بفعل الحياة السلمية ،ومن ذلك تلك المقدمة التي نظمها فـي وصـف مـوكب زينـب وصـاحباتها وقـد
خرجن لداء العمرة:944
ن إذ مشت
ن ظَنعما ظَ
ضوع مسكا ً بط حُ
ت  ّ

ب فــــي نســـــــوة"ٍ عطرا (ِ
ت
به زين  ٌ

فأصبح ما بين الهمـــا(ِء فجــــزو"ٍة

إلى الماء ماء(ِ الجزع ذي العشرات

صب من من  ً
ى
ن ما بين المح ِّ
تهادي ظَ

وأقـــــبلن ال شعــــث ًا وال غبـــرات

مررن بفــخ ّ ثــمحُرحــــــنظَ عشي ًة

يلبين للرحــــمن معتمــــــــــــرا (ِ
ت

هذه الرحلة جديدة في هدفها وغايتها ،والباعث إليها أمر ديني مقدس وهو أداء العمـرة ،وهـي
تحاكي في شكلها الخارجي وفي مضمونها مقدمات وصف الظعائن التي عرفت في الشــعر الجــاهلي،

.البراث :الرمل البيض .الكباث :الناضج من ثمر الراك
عبد القادر القط ،في الشعر السلمي و الموي ،ص 38
944
.أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج 6/192

942
943
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ومن سار على نهجه فيما بعد ،إال أنها ليست رحلة تقليدية للبحث عـن مصـادر الحيـاة ،عنــدما تختفـي
هذه المصادر في مكان ما.
مقدمة الحديث عن الشيب :أطلق عليها بعض الدارســين اســم بكــاء الشــيب ،ويــرى د.حســين
عطوان أن المع ّمرين هم الذين أرسـوا أصـول هــذه المقدمــة فالشـباب ينســجم مــ ع اللهـو والعبــث ،أمـا
ف عن المغامرات ،وكأن الشاعر استبدل المقدمــة الغزليــة ببكــاء
المشيب فيناسبه التعقل واالتزان والك  ّ
الشباب والحديث عن الشيب ،وهذا باب تطور لجأ إليه كبار السن منذ العصر الجاهلي كشــيء يتنــافى
ن ،وكانوا في هذه المقدمات "يلمون بأكثر عناصرها ،غيــر أن أشــعارهم
م ع ذكر النساء والتحبب إليه  ّ
طعات نفثوا فيهــا آالمهــم ،وتمثلــوا
التي تفج ّعوا فيها على شبابهم لم تكن مقدمات لقصائد طويلة ،بل مق  ّ
ذكرياتهم".945
والناظر في مقدمات الحديث عن الشيب عند شعراء الطائف يجــد أنهــا ســارت فــي اتجــاهين،
ن ،وظهور الشــيب ،ضــمن
الول يتفق م ع ما ذهب إليه د.حسين عطوان من إحساس بالسى لتقدم الس  ّ
ف عــن اللهــو
صور مألوفة مكررة وهي البكاء على الشباب وإعراض النساء عن الرجل الهرم ،والك ـ  ّ
والتصابي .ومثاله قول يزيد بن الحكم الثقفي:946
أال ال مرحب ًا بفراق ليلــــى

وال بالشيب إذ طرد الشبابا

ب بان محمودا ً وشـــيب ٌ
شبا  ٌ

ذمي ٌم لم نجد لهما اصطحابـا

فما منك الشبابحُ ولستظَ منه

إذا سألتك لحيحُتك الخضابـــا

فهو يربط الشباب بالمرأة ،فإذا ذهب الشباب وو ّلى ذهبــت المــرأة ،وذهــب كــل شــيء جميــل،
وذهبت علمات القوة والرجولة ،وحلت مح ّلها ملمح الضعف والتلشي ،وكأن البكــاء علــى الشــباب
رمز للبكاء على الحياة التي ال ب ّد أن تغادر النسان فـي يـوم مـن اليـام ،وكـان العـرب يتعـاملون مـ ع
الشيب على أساس أنه نذير الموت ،فقالوا :كبرت سن ّ فلن وجاءه النــذير ،والنــذير هــو الشــيب الــذي
يذ ّكر النسان )الغافل (،بأن لحظة الوداع وشيكة .ويشبه هذه المقدمة إلى ح ـ ّد كــبير تلــك البيــات الــتي
قالها طريح بن إسماعيل الثقفي:947

945
946
947

ق الرأس(ِ مشتع حُ
ل
ب ففر حُ
ل المشي حُ
ح  ّ

وبان بالكره(ِ م ّنا اللهـــــوحُ والغز حُ
ل

ل هـــــذا مقيـــم ًا ال يريد لــــنا
فح  ّ

ترك ًا وهذا الذي نهـــــواه مرتح حُ
ل

حسين عطوان  ،مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي ،ص .149
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .12/290
ياقوت الحموي ،معجم الدباء،ج .16/25

207

هذا له عندنا نِنْور ٌ ورائــــــــــــح ٌة

كنش(ِر روض"ٍ سقاه عارض ٌ ظَهط حُ
ل

والشيبحُ يطوي الفتى حتى معارحُفه

نِنْك ٌر ومن كان يهــــــــواه به ظَمظَلل

إن زمن اللهو والعبث قد و ّلى بعد ظهور الشيب علمة التح ّول ،فالشيب ين ّبه النا إلى التح ّول
الزمني بوصف النسان موجودا ً زمني ًا يناله الوهن ،ويناديه –على الــدوام -للنحــدار بــه مــن مســتوى
التمادي إلى مستوى االعتدال ،948ونلحظ أن الشاعر شديد الفزع من الشيب ومــا يصــاحبه مــن وهِنْــن
وضعف عام ،رمز إليه بصعوبة المشي ،وهو تصوير واقعي للتحــول مــن القــوة إلــى الضــعف ،ومــن
زمن الرجولة المرموز له بالغزل إلى زمن المعاناة المتمحور حول العجز وغياب المرأة.
أما االتجاه الخر للحديث عن الشيب فكان يقوم على الترحيب به ،والتفاؤل بقدومه ،والتعامل
معه بشكل إيجابي ،ولعل ّ هذه النظرة العقلنية كانت من أثر الدين السلمي الذي يغرس فــي النفــوس
الزهد في الحياة الدنيا لنها فانية ،واالستعداد للحيــاة الخــرى لنهــا الباقيــة .فالــذات المســلمة ال تنكــر
الشيب ،وترى أنه ليس نهاية بل بداية لحياة جديدة عامرة بالتقوى والتعقل والصلح والفضــيلة .يقــول
طريح بن اسماعيل الثقفي:949
وترى المشـيـبظَ بدا وأقبــــل زائر ًا

ل ومـوُّدع
بعد الـشـبـاب فـناز  ٌ

ب للـحـكماء من سـف(ِه الصـبا
والشي حُ

بـدل ٌ حُتنال بـه الفضيلحُة مــقـنـحُ ع

والشيبحُ زينحُ بني المروءة والحجا

ف ومـجـد برقـحُ ع
فـيـه لهم شـر  ٌ

والبرحُ تـصحـبحُـه الـمـروءةحُ والتـقى

ب جسحُمه متضعضحُ ع
تبدو بأشي ظَ

أشهى إلي ّ من الشباب م ع المنــى

ي الِنْمهظَر حُ
ع
ي يتبحُعه القـــو ُّ
والغ ُّ

مقدمات الفروسية :ظهر هذا النوع من المقدمات في قصائد الشعراء الفرسان ،التي قيلت في
الوقائ ع واليــام الجاهليــة ،وكــانت هــذه المقــدمات قصــيرة وســريعة ،ومنســجمة مــ ع الموضــوع وهــو
الحديث عن شن الغارات واالفتخار بالبطولة ،وحســن البلء فــي المعركــة وتحقيــق النصــر ،وســحق
العداء ،إلى غير ذلك من المعاني التي تشــملها كلمــة الفروســية ،وممــا يمثلهــا قــول غيلن بــن ســلمة
الثقفي في انتصارهم على خثعم:950
948
949
950

إبراهيم ملحم ،بطولة الشاعر العربي ،ص .259
ياقوت الحموي ،معجم الدباء،ج .16/24
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/204
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أاليا أختظَ خثعظَم خب ّرينا

بأي بلء قوم"ٍ تفخرينا؟

هقصائد بل مقدمات :وصلت إلينا قصائد لشعراء الطــائف لــم تحفــل بالتقاليــد الفنيــة المتعــارف
عليها ،وهذه الظاهرة لم تكن مقصورة عليهم بل عرفها الشعر الجاهلي في كثير من قصــائده ،إذ كــان
الشعراء يبدأون موضوعاتهم مباشرة بل تمهيد بالوقوف على الطلل أو الغزل ،وهذه الظاهرة لفتـت
نظر الدارسين إليها ،وجعلتهم يبحثون عن تفسير لها ،ومن هثؤالء د .حسين عطــوان الــذي ذهــب إلــى
القول بـأن هنـاك احتمـالين وراء غيـاب هـذه المقـدمات :الول ضـياع مقـدمات هـذه القصـائد ،وعـدم
وصولها إلينا كاملة ،أما االحتمال الثـاني فيعـود إلـى تمـرد بعـض الشـعراء علـى التقاليـد الفنيـة ،وقـد
اطمــأن إلــى االحتمــال الول ،واســتبعد االحتمــال الثــاني ،ثــم افــترض ســببا ً ثالثـ ًا وهــو عامــل الزمــن
)الوقت ،(،أي إسراع الشاعر في التعبير عن إحساسه بالمناسبة أو الموقف الطارئ بشكل مباشر.951
إن االحتماالت السابقة واردة في تفسير غيـاب المقــدمات ،وقصـة ضــياع قسـم مــن الشـعر ال
يشك فيها أحد ،وبخاصة أولئـك الـذين لـم تصـل إلينـا دواوينهـم الـتي تحـوي كامـل شـعرهم ،واكتفينـا
بالمختارات التي احتفظت بها الكتب الدبيــة أو التاريخيــة لهــم ،وهــي فــي العــادة ال تــورد النصــوص
كاملة ،أما قضية الوقت الذي يحكم الشاعر ،فهذه تدف ع إلى نظم المقطوعات أو القصائد القصيرة الــتي
ال تسمح بالخروج إلى تعدد الموضوعات ،ويجد الشاعر نفسه مضطر ًا للحديث عن الغــرض الرئيــس
فقط ،اما بالنسبة إلى ظاهرة التمرد على التقاليد الفنيــة الـتي اسـتبعدها د.حسـين عطـوان ،فأعتقـد أنهـا
حقيقية فيما يتعلق بشاعر واحد من الطائف هو أمية بن أبي الصلت الــذي فــاق معاصــريه فــي الشــعر
صص له معظم ديوانه ،وأشهر قصائده ،ولمـا كـان هـذا الشـاعر خـالف معاصـريه فـي
الديني الذي خ  ّ
الغراض الشعرية كان طبيعي ًا أن يتمرد على تقاليدهم الفنية ،فطبيعة الموضوعات التي تناولهــا أميــة
ال تتفق وال تلتقي م ع المقدمات المعهودة في بدايات القصائد ،كما أن الغاية التي كان يسعى إليها تغاير
ما يرمي إليه الشعراء من غايات ،فهذا الرجل لم ينظــم جـل ّ شــعره كــي حُينشــد فــي المحافــل ،ويحظــى
صاحبه بإعجاب النقاد وأموال الثرياء ،بل كان شعر ًا ديني ًا خالص ًا ،مفعم ًا بالفكار الدينيــة التعليميــة،
فالشعر عنده رسالة ،وهو وسيلة لتهذيب الناس وهدايتهم إلـى الصـراط المسـتقيم ،فجـاء شـعره أقـرب
إلى النثر منه إلى الشعر ،إذ غلبت عليه الروح التعبيريـة وحلـت محـل اللمسـات الفنيـة الـتي يحـرص
عليها الشعراء في أساليبهم ،وقد اقترن المضمون الجديد عنده بتطور لغــوي واضــح ،قــوامه الكلمــات
951

حسين عطوان ،مقدمة في القصيدة العربية في العصر الجاهلي ،ص .109-108
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السهلة ،واللغة اليحائية تارة والتقريرية تارة أخرى ،م ع إشاعة روح الحوار والكثــار مــن الســاليب
النشائية ،والحكم التي يمكن أن تجري مجري المثال .ومن المثلة على مطال ع قصائده الــتي جــاءت
في الديوان قوله:952
ل شيء"ٍ هالك ٌ غيرظَ ر(ِبنا
أال ك حُ

ث الذي كان فانيا
ول مــــــيرا حُ

ي له من دون كل واليــــة"ٍ
ول  ّ

إذا شاء لم يمسوا جميع ًا موالي ًا

وقوله:953
بالحمد ص ّبحنا ربي ومسانا

صبحنا
الحمحُد ل حُممسانا وحُم ِنْ
وقوله:954

جزاءظَ الخي(ِر ليس له كذا حُ
ب

ل المرءظَ نوحا ً
جزى الحُ الج ُّ

وله أيض ًا في قصة الخلق وملكوت السماء وذكر الملئكة:955
لك الحمحُد والنعماءحُ والملك رظَبنا

فل شيظَء أعلى منك جد ًا وال مجحُد

ن
ش السماء(ِ حُمهيم  ٌ
ك على عر (ِ
ملي  ٌ

لعزته تـعـنـو الوجوهحُ وتـــسـجـــحُد

وله في وصف الجنة والنار:956
ويوم موع(ِدهم أن حُيحشروا حُزمر ًا

حظَذحُر
ن إذ ال ينف ع ال ظَ
يوم التغاب (ِ

وكان أمية في قصائد الرثاء أيض ًا يدخل إلى الموضوع مباشرة ،كقوله في رثاء قتلى بدر:957
ت على الكرام بني الكرام أولي المماد ِنْ
ح
هل بكي ظَ
جدعان:958
وله في نعي عبد ال بن حُ
 952أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .157
 953المرج ع السابق ،ص .302
 954المرج ع السابق ،ص .316
 955المرج ع السابق ،ص  ،175وهي قصيدة طويلة بلغ عدد أبياتها اثنين وخمسين بيت ًا ،ويتمحور موضوعها حول المضامين الدينية
والتوحيدية.
 956أمية بن أبي الصلت حياته وشعره  ،ص .224
 957أمية بن أبي الصلت حياته وشعره  ،ص .167
 958المرج ع السابق.205 ،
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"ٍرو أنه يوم ًا مدابِنْر

علم ابنحُ جدعانظَ بن(ِ عمـ

حُيســتنتج ممــا تقــدم أن شــعر أميــة يمثــل نمــوذج الخــروج علــى الســلطة التقليديــة :الفنيــة
والموضوعية مع ًا ،وتكتمــل عنــده كمــا قــال أدونيــس" :ظــاهرة التحـ ّول ،والخــروج علــى القيــم الفنيــة
الموروثة ،وإقامة نظام جديد يقوم على تجاوز بنيـة القصـيدة القديمـة ،واللفـاظ الشـعرية القديمـة إلـى
اللفاظ الجديدة التي تحمل المعاني الواضحة المنكشفة".959
وفي ختام حديثنا عــن البنــاء الفنــي للقصــيدة المتكاملــة ،ينبغــي أن نــذ ّكر بــأن هــذا النــوع مــن
ل أهميتهــا عــن أهميــة
القصائد كان يشتمل أحيان ًا على الخاتمة وهي آخر مــا يبقــى فــي النفــس ،وال تقـ ُّ
المطل ع ،ومن أساليبها الحكمة ،أو الفخر ،وربما جاءت بعض القصــائد بــدون خاتمــة علــى اعتبــار أن
آخر بيت فيها ال حُيشعر بالنهاية ،بل يوحي للمستم ع أن للكلم بقيــة ،كــذلك احتــوت هــذه القصــائد علــى
أكثر من موضوع ،وكانت أجزاء القصيدة تبدو ملتئمــة مترابطــة أحيانـ ًا ،أو مفككــة ال رابــط بينهــا إال
الوزن والقافية ،واختلف الدارسون في قضية وجــود الوحــدة المعنويــة فــي القصــيدة العربيــة القديمــة،
فأنكرها كثيرون ،وأق ّرها آخرون ،ومن هثؤالء د .طه حســين الــذي أك ّــد وجـود علقـة مــا بيـن أجــزاء
القصيدة ،ورأى أن إنكار هذه العلقة عائد إلى أن هــثؤالء يدرســون الشــعر القــديم الــذي لــم حُينقــل إلينــا
مكتوب ًا ،وإنما نقلته الذاكرة ،فأضاعت منه ،وخلطت فيه ،فكثر االضطراب في هذا الشــعر حــتى خيــل
إلى الدارسين أن هذا االضطراب طبيعي في الشعر القديم ،ولم يفطنوا إلى كونه علة طارئة لم تصــب
الشعر العربي وحده؛ وإنما أصابت كــل قـديم نقــل إلـى المحـدثين عـن طريــق الروايـة ال عـن طريــق
التدوين.960
وخالفه الرأي د.شوقي ضــيف الــذي رأى أن موضــوعات القصــيدة الواحــدة متباعــدة ،وتبــدو
ض ّم بعضها إلى بعض التحادها في الوزن والقافيــة ،وعل ّــل هــذا التعــدد الموضــوعي فــي
كمقطوعات حُ
النص الواحد بأثر الجغرافية على النظم فقال" :ما أشبه القصيدة عندهم بفضــائهم الواســ ع الــذي يضــم
أشياء متباعدة ال تتلصق ،فهـذا الفضـاء الرحـب المـترامي حـولهم بل حـدود هـو الـذي أملـى عليهـم
صورة قصيدتهم ،فتوالت الموضوعات فيها جنب ًا إلى جنب بدون نسق وال نظـام ،وال محاولـة لتـوجيه
فكري ،إنما هــي موضــوعات أو أشــكال متجــاورة يأخــذ بعضــها برقــاب بعــض فــي انطلق غريــب،
كانطلق حياة الشاعر في هذه الفضاء الصحراوي الواس ع الذي ال يكاد يتناهى".961
959
960
961

أدونيس ،الثابت والمتحول ،ج .1/257
طه حسين ،حديث الربعاء ،ج .1/31
شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ،ص .224
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وفي تعقيبنا على وجود أو غياب الوحدة المعنوية في المطوالت المحتوية على الموضــوعات
ل هندسي ًا،حُصمم مسبق ًا ثم حُنفذ على أرض الواق ع فــي بنــاء
المتعددة ،يمكن القول إن القصيدة لم تكن عم  ً
متقن محكم؛ حتى عند الشعراء الحُمحككين كزهير وأمثــاله ،بحيــث لــو غي ّرنــا فــي ترتيــب البيــات ،أو
أسقطنا أحدها اختل المعنى وفسد ،وم ع ذلك فهناك مجال لل ّدعاء بأن الوحدة العضوية كانت موجــودة
داخل القسم الواحد ،وشبه غائبة بين القسام العديدة للقصيدة ،وفي الــوقت نفســه يمكــن أن نعــثر علــى
طـن ،محققـا مـا
خيط رفي ع يربط بين هذه القسام ،ويتجاوز المعنى الظـاهري للنـص إلـى المعنـى الحُمب  ّ
سماه د .طه حسين بالوحدة المعنوية ،وربما تحقق شيء من هذا في دالية طريح التي سبقت دراستها.
الصورة الشعرية :هي وسيلة من وسائل التعبير الــتي تحمــل إلـى الخـر المعــاني والمشــاعر
التي يموج بها صـدر الشـاعر فـي موقـف مـا فالصـورة الشـعرية هـي المعـادل الموضـوعي للفكـار
والعواطف ،أما اللغة فهي الوعاء الذي يحتوي هــذه الصــور وينقلهــا "علــى نحــو يضــمن بــه الشــاعر
انتقال مشاعره على نحو مثؤثر".962
وف ّرق يوسف اليوسف بين الصورة والرمز في قوله" :الصورة هــي صــيغة جزئيــة ينســجها
العقل ليخزن فيها تمثل الذات لشذرة من شذرات الموضوع" .أما الرمز فهو الكهف الطلسمي الحامــل
لمكنونات النفس ،دون أن يبيح للوعي حق إبرازها ودفعها إلــى الســطح ،لهــذا فهــو عمــق أو بعــد مــن
أعماق المعنى أو أبعاده".963
ويلجأ الشاعر إلى الصورة الفنية حين تعجز اللغة القاموسية بمعناها اللغوي عن االرتقاء إلــى
مستوى االنفعاالت النفسية المضطربة في أعماقه ،فيستعين بخياله ويصــطن ع لغــة جديــدة قــادرة علــى
ال ،فالخيــال هــو" :العنصــر الــذي تلجــأ إليــه
تجسيم المعاني ونقلها إلى درجة أرقى ،وأكثر قــوة وجمــا  ً
العاطفة لتع ّبر عن نفسها حين تعجز العبارات الخــرى عــن تحقيــق هــذه الغايــة الدبيــة...وهــي إثــارة
العواطف في نفوس الق ّراء أو السامعين".964
ومعنى ذلك أن هناك علقة تلحمية بين الصور الفنيــة وبيــن الحالــة العاطفيــة .بحيــث تكــون
الصورة الجميلة المثؤثرة هي التي حُتحمل فيها العاطفة ،حُوتقيم معها ماّركبــا متلحــم الخليــا والعناصــر،
أي أن ثمة علقة عضوية بينهما ،بحيث يتعذر فصــل إحــداهما عــن الخــرى ،أمــا إذا كــانت العاطفــة
962
963
964

عز الدين إسماعيل ،الدب وفنونه ،ص .139
يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .226
أحمد الشايب ،أصول النقد الدبي ،مكتبة النهضة المصرية ط  ،8القاهرة .1973 ،ص .32
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ملحقة بالصورة ،أي تق ع على حواشــيها" ،فــإن الصــورة عندئــذ تصــبح خاويــة مــن الــداخل كزجاجــة
أفرغت من سوائلها" .965فالساس في الصورة الشعرية هو النزعــة العاطفيــة الــتي تحـ ّرك مشــاعرنا،
وتخلق عندنا حالة من المشاركة الوجدانية ،وهذه الوجدانيات ال علقـة لهـا بالبعـد الجمـالي للصـورة،
فالصورة الجميلة تثير إعجابنا لكنها قد ال تثؤثر فينا ،وانتقد بعض الدارسين الصورة في الشــعر القــديم
ورأى أنها "تبدو في كثير من الحيان ترتيب ًا للواقعة ال للمشاعر...وكثيرا مــا نلقــى الوقــائ ع الخارجيــة
هي السرة للشاعر ،وعليه فلم تعد الصورة الشعرية بنيانات وجدانية تنتسب إلى الداخل النفسي أكــثر
مما تنتسب إلى الخارج الموضوعي ،فالشاعر يقوم بخل ع ذاته على الموضوع وليس العكس".966
وا ّتهم بعض الدارسين الصورة الشعرية بالخواء العاطفي والشكلية وغياب العامــل الشــعوري
أو الرابط النفسي ،وهي في تك ّونها لم تتجاوز الشكل الخارجي للشياء ،فلم تحــاول أن تتعمــق فيهــا أو
أن تستغلها في نقل مشاعر محددة في نفــس الشــاعر" .967كمــا أنهــا حِنْرفيــة ومعنــاه أن أقصــى غايــات
الشاعر؛ أن يجد لموصوفه )المشبه (،الشيء الذي يوازيه جزئي ًا وكليـا ً فـي العـالم الحسـي المحيـط بـه،
كما وصفت الصورة الشعرية بالجمود وغياب النبض الحياتي فيها ،فكانت أشبه -فــي رأيهــم -بالــدمى
التي ال حياة فيها ،وعل ّلوا ذلك بتركيز الشعراء على الهيئة الخارجية للموصــوفات" ،فلــم يتغلغلــوا فــي
أغوار النفس ولم يتعرفوا على خفاياها ،ولم يتعمقــوا فــي وصــف الخــواطر والفكــار" .968ولتوضــيح
فلسفة الصورة في الشعر القديم ينبغي أن نقف عند نماذج منهــا ،ونقــوم بتحليلهــا لمعرفــة مــواد بنائهــا
والوظيفة الدائية لها ،مستذكرين أن أكـثر وسـائل التصـوير عنـدهم تتجلـى فـي التشـبيه ،واالسـتعارة
وهي أرقى درجة من التشبيه ،ثم الكناية وهي أداة المعنى الكثير في اللفظ القليل.
ومن لطيف االستعارة قول طريح بن إسماعيل الثقفي في مدح الوليد بن يزيد:969
ضك حتى كاد يهتحُز فرح ًة أحـــــدحُ
ل أر (ِ
وعج ّ بالحمد أه حُ
ت الضغانحُ سلم ًا وماتت الحقـــحُد
أَّلفت أهواءهم فأصبح ِنْ
واالستعارة :هي تشبيه حذف أحد طرفيه ،وهي من المجاز لنها تقوم على استعمال الكلمة على غيــر
ما وضعت لــه فــي أصــل اللغــة كقــوله :يهــتز فرحــة أحــد .وقــوله :مــاتت الحقــد .إذ شــبه الشــاعر فــي
ساس ،ينفعل ويتفاعل م ع مــا يــرى
االستعارة الولى )أحد (،وهو الجبل/الجماد الذي ال يشعر بإنسان ح  ّ
965
966
967
968
969

يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .48
المرج ع السابق ،ص .46
عز الدين إسماعيل ،الدب وفنونه ،ص .141
يحيى الجبوري ،الشعر الجاهلي ،ص .210
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ويسم ع ،فقام الشــاعر بأنســنة الجمــاد وإنطــاقه ،والغايــة هنــا مــن االســتعارة المبالغــة فــي حــب النــاس
للممدوح وفرحتهم بتوليه الخلفة عليهم ،وكان الشــعراء عــادة يلجــأون إلــى المبالغــة فــي ثنــائهم وفــي
تعظيمهم للممدوحين مما يدفعهم إلى توسي ع المعنى ،ونقل اللفاظ من دالالتها العامة إلى تقديم دالالت
خاصة تكتسبها من السياق.
أما االستعارة الثانية فكانت في عبارة  :وماتت الحقد ،إذ شبه الحقــاد وهــي شــيء معنــوي ال
يدرك بالحواس بالكائن الحي،الذي يحيا)موجود (،ويموت)يختفي ،(،فالشاعر أراد أن يقــول :إن الســلم
ل الصــفاء والوئــام ،ولتوصــيل هــذا
عم ّ في عهد الوليد وتآلفت القلوب ،وزالت الحقاد والضــغائن وحـ  ّ
المعنى بحسم وتأكيدية :استعمل كلمة مات ،لن الموت يعني الذهاب إلى غير رجعة ،ومــوت الحقــاد
يعني ديمومة االستقرار ،ورأب الصدع ،وتخليص المة من الخلفات المذهبية التي م ّزقت وحدتها.
ومن الملحظ أن العاطفة هي التي تســتدعي الصــورة الدبيــة المناســبة للتعــبير عنهــا ،ســواء
أكانت هذه العاطفة صادقة أم مصطنعة ،ولما كانت العاطفة تختلف باختلف الدباء تر ّتب علــى ذلــك
تباين الصور الدبية وتعددها ،ولنستم ع إلى أمية بن أبي الصلت يمدح عبد ال بن جدعان:970
فأبرظَز فــــضـــظَلـه حـقاّـا عليهم

كما برزت لناظ(ِرها السماحُء

فهل تخفي السماحُء على بصير

وهل بالشمس طالـــعة ً خفــاحُء

فالشاعر أراد أن يثؤكد تم ّيز ممدوحه عن الخرين فجعلــه كالســماء البــارزة للنــاظرين ،وهــذا
التشبيه يتضمن العلقة الضدية ،فهو بالنســبة إليهــم كالســماء بالنســبة إلــى الرض فــي الســمو ّ والعلــو
واالرتفاع والعطاء ،فالرض بدون الماء الذي ينهمر عليهـا مـن السـماء ال تحيـا ،وقـومه لـوال فضـله
وعطاياه لما كانت لهم حياة ،فهو س ّر وجودهم .ولتقوية المعنى استعان الشاعر بصــورة أخــرى وهــي
صـورة الشـمس السـاطعة فـي كبـد السـماء الـتي ال تخفـى علـى مبصـر أو بصـير ،فالمبصـر يراهـا،
والبصير يشعر بدفئها أو بح ّرها اللفح ،والشاعر بالطب ع لم يقصد الحر ّ الشديد لنه يثؤذي ،وإنما قصد
الوظيفة التي تثؤديها الشمس بصفتها مانحة للخصــب والحيــاة ،وكــان البعــض يــرى فــي ذكــر الشــمس
رمز ًا ديني ًا يدلل على قداسة الشمس وبعض الكواكب عنــد العــرب ،وجــاء فــي القــرآن الكريــم" :ظَوم(ِـ ِنْ
ن
خظَلظَقحُهنَّ (ِإن حُكنحُتمِنْ (ِإَّيــاحُه
ل اَّل(ِذي ظَ
جحُدوا (َِّ
س حُ
شِنْمس(ِ ظَوالظَ (ِلِنْلظَقظَمر(ِ ظَوا ِنْ
جحُدوا (ِلل َّ
س حُ
شِنْمسحُ ظَواِنْلظَقظَمحُر الظَ ظَت ِنْ
آظَيات(ِ(ِه الَّلِنْيلحُ ظَوالَّنظَهاحُر ظَوال َّ
ن"" .971فالشمس معبودة الجاهليين مانحة الخصب تجود بخيرها علــى النــاس...وإن الــذي يمنــح
تظَعِنْبحُحُدو ظَ
ط ال معطــى" .972وممــا
الخصب ال يثؤثر فيه جدب الرض فهو فاعل ال مفعول ،مانح ال ممنــوح ،مع ـ "ٍ
 970المرج ع السابق  ،ج .8/328
 971سورة فصلت.37 ،
 972نصرت عبد الرحمن ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،ص .131
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يثؤكد تقديس العرب للشمس ما وجد عندهم من أسماء العلم مثل عبد شمس ،واســتعمالها بكــثرة فــي
ال وبهــاء ،كقــول
معرض التشبيهات ،حيث يظهر فيها عنصر جمالي ،تغدقه على الحسان فيزددن جما  ً
طرفة بن العبد:973
وتِنْبســحُم عن ألـمـــى 974كــــأن مـــنـاّورا

ص 975له ن(ِد
ع "ٍ
ح ّر الرمل(ِ د ِنْ
تخ ّلل حُ

سقتِنْـه إيـاةحُ الــشـــمــس 976االلـــثــــاتــه

ف ولم تكدم(ِعليــه بـإثِنْـم(ِد
أســـ  ّ

س ألقت رداءها عليه
ووجه"ٍ كأن الشم ظَ

نقيحُ الـــلــــون لـــم يتـــخــــدِّد

وظهر في شعرهم ما يسمى باستيحاء الصورة ،ومعناه أن بعض الشعراء حــاولوا أن يقتبســوا
الصور التي أوردها القدماء ،ويزينوا بها أشعارهم مما يدل على تقــديرهم لهــم وإعجــابهم بهــم ،وكــثر
هذا االقتباس بحيث أصبحت هذه المشاهد وكأنها نمط شائ ع بين الناس وتعارفوا عليه ،فالشاعر يكــرر
ما قاله القدماء في اللفاظ والعناصر بشكل بسيط ال التواء فيه ،وتتضح هذه الخاصــية إذا تتبعنــا عــدد ًا
من التشبيهات والمجازات المألوفة إذ نجد أن الجو العام للنص مفعم بالشياء القديمــة ،وال تظهــر فيــه
أشياء جديدة تستهوي المتلقي ،أو تدل على مهارة صانعها ،ومن هــذه الصــور مــا قــاله أميــة بـن أبــي
الصلت في مدح عبد ال بن جدعان:977
س
لكل قبيل"ٍة هاد"ٍ ورأ  ٌ

ل هادي
وأنت الرأسحُ تقدمحُ ك  ّ

فالشاعر أراد أن ينسب إلــى الممــدوح صــفات القيــادة والرئاســة والزعامــة فــي قــومه ،وهــي
سية ،وكان تجسيد المجردات من ســمات
صفات معنوية تجريدية ،فق ّربها إلى الذهان بصورة مادية ح  ّ
العقل البدائي لن الناس ال تص ّدق إال ما ترى وتسم ع ،فلجأ إلى التشخيص ،وص ّور منزلتــه فــي قــومه
بمنزلة الرأس الذي هو أعلى ما في النسان ،وهــو هــويته وشخصــيته ،ومــ ع أن العنــق )الهــادي (،هــو
الذي يتقدم البدن ،إال أن الرأس يتقدم عليها على المستوى الواقعي والمجــازي ،واســتعان الشــاعر فــي
صورته بخاصية التدرج المنطقي في المعنى.

 973المعلقات العشر ،ص .76
 974اللمى :الذي يضرب لون شفتيه إلى السواد.
 975دعص :الكثيب من الرمل.
 976إياة الشمس :ضوؤها وهو مأخوذ من اعتقاد العرب أنه إذا سقطت سن أحدهم كان يرميها إلى عين الشمس ويقول :أبدليني سن ًا من ذهب
أو فضة -وما زالت هذه العادة عندنا .وع ّلق الشارح الشنقيطي )لم تزل هذه عادة صغار أهل مدينة حلب .(،الثمد :الكحل.
 977أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .8/328
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وكانوا يجنحون أحيان ًا إلى حشد كةّم هائل من الصور المتلحقــة والتشــبيهات المتســارعة دون
استقصاء لتفاصيل الصورة ،واالكتفاء بالتلميح واليحائية ،وتكثر هذه الصــور فــي المقطوعــات الــتي
تنظم في وقت قصير أو مناسبة عابرة ،فليس لدى الشاعر الــوقت الكــافي لطالــة الصــورة أو التوس ّــ ع
في جزئياتها ،ومن المثلة الجيدة قول أبي محجن وهو شاعر فارس ،في وصف إحدى الغارات:978
979

ل لجــ (ِ
ب
ي في جـحــف "ٍ
وقومظَ بــــغــــ "ٍ

لما رأينا خيـــل ً محـــجـــلةظَ
طرنا إليــهم بـــكل سلـــهب"ٍة
وكل ّ عةّراصـــــــة مــــثـقف"ٍة

وكـــل صــافـي الديـم كـالـذهــ (ِ
ب
981

980

فــيها سـنـــان ٌ كـشـعـلــة الــلـهــ (ِ
ب

ضــب"ٍ في متنه أثحُر
وكـل(ِ ع ِنْ

طـــ (ِ
ب
شــ ظَ
ومـشرفـي ّ كالـمـلــح ذي حُ

وكل فضفاضــــ"ٍة مضاعفة"ٍ

من نـســــج داودظَ غـير مثؤتـــشـ (ِ
ب

لما التقينا مات الـــكلم ودا

ر الموتحُ دوظَر الرحى على القطـ (ِ
ب

فكلنا يستليص صــــاحبــظَـه

عن نفســه والــنفــوسحُ فـــي حُكــظَر (ِ
ب

إن حملوا لم حُنرِنْم مواضعنا

وإن حــملنا جـثـوا عـلى الـحُركــــ (ِ
ب

982

يصف الشاعر في هذه البيات خيل الغارة التي تظهر بشكل جماعي يثير الرهبــة فــي نفــوس
العداء ،وعلى العكس منها يظهر حصان الصيد وحيد ًا مدلل ً يتفقده الشاعر عضوا ً عضــو ًا .ونلحــظ
أن الشاعر بدأ بتصوير قوة الخصــم الخــر معتمــد ًا علــى صــورة بصــرية تبهــر العيــون ،تظهــر فيهــا
جلة مصحوبة بجيش ج ّرار ،ثم ينتقل الشاعر إلى صورة تمور بالحركة غير العادية في
الخيول المح  ّ
كلمة )طرنا (،كي تع ّبر عن االستجابة وردة الفعل ،وتطل علينــا الخيــول الصــيلة )الســلهبة (،الطويلــة،
التي ال تخذل فرسانها ،مشبه ًا إياها بالذهب الذي ال يخسر من يعتمد عليه ،وهو في هــذا التشــبيه يقــود
الصورة من الحركية إلى السكونية والجمود ،حيث ش ّبه الحصان/الكائن الحي بالــذهب/الجمــاد ،وهــذه
هي النزعة المادية أو الحسية التي طبعت معظم صورهم ،ودفعت بهم إلــى التقــاط المفــردات الجميلــة
التي ترضي الحواس ،حتى لو كانت خالية من عناصر الحياة ،وبعيد ًا عن الجمـود فــإن مــرأى الــذهب
يريح النسان عموم ًا ،ولم يكن أبو محجن هو الوحيــد الــذي اســتعمل الــذهب فــي موقــ ع المشــبه ،فهــذا
التشبيه ما زال قائم ًا حتى وقتنا الحاضر ،ويستعمل للتعبير عن الثقة المطلقة والحساس بالمــان إزاء
شيء ما أو شخص ما ،وال ننسى أن نظرة العرب التكريمية للحصان قد تكون نابعة من منظور دينــي
978
979
980
981
982

ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .51
المحجل :الذي في قوامه بياض.الجحفل :الجيش الكبير.
السلهب الطويل من الناس والخيل.
العراصة :الرمح اللين والسيف اللدن.
طبة وهي خطوط تتراءى في متن السيف.
ش ِنْ
طب :جم ع حُ
ش ظَ
العضب :السيف .المشرفي :سيف منسوب إلى المشارف )مكان ،(،حُ
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قديم" ،إذ كان العرب كغيرهم من الشعوب السامية يعتقــدون أن الحصــان يلعــب دور حيــوان الشــمس
المقدس ،وهو ينوب عن اللهة الشمس في بلد العــرب الجنوبيــة" ،983واتســمت صــورهم بمــا يســمى
بتسري ع المشاعر ومعناه أن الشاعر ال يقف طويل عند المعنى الذي يلم به ،بل يتركه إلى معنى آخــر،
ونرى التشبيهات تتوالى في هذه المقطوعة في مجموعة مــن الصـور الســريعة المتتابعـة دون تفريـ ع،
ن الشاعر أشبه بمصور يحمل آلة تصوير ،وقد استقل قطار ًا أو سيارة ،وبدأ بالتقاط المشـاهد الـتي
وكا  ّ
تقابله ،فجاءت كــثيرة لكـن بــدون تفاصــيل ،فرأينــا الرمــاح الــتي تلمــ ع كشــعلة مــن اللهــب ،والســيوف
البيضاء شديدة اللمعان ،والدروع الفضفاضة ،وتبدو السلحة أمامنــا بألوانهــا الطبيعيــة والمعب ّــرة عــن
شدة المعركة ،بحيث حُتش ّكل البيات لوحة واسعة البعاد غنية باليحاءات.
وفي القسم الخير يأخذ الشاعر بأيدينا ويدخلنا إلى قلب المعركــة ،لنــرى أن المــوت هــو ســيد
الموقف ،ونقل إلينا هذا المعنى بطريقتين :الولى االستعارة في عبــارة )مــات الكلم ،(،أي أن المجــال
للفعل وليس للقول ،والبطل الحقيقي يثبت ذلك بعــدد القتلــى الــذين ســقطوا .أمــا الطريقــة الثانيــة :فهــي
تشبيه المعركة التي تقتل النـاس فل يسـتطيعون منهـا نجــاة؛ بحجــر الطـاحون )الرحـى (،الـذي يطحـن
الحبوب فل تفلت منه ،وهذا التشبيه مأخوذ من قول شاعر الحكمة زهيــر بــن أبــي ســلمى محـاّذرا مــن
الحروب التي ال تبقي وال تذر ،في أعقاب الصلح الذي ت ّم بين عبس وذبيــان بعــد الحــرب الضــروس،
داحس والغبراء.
وتلقح كشافا ث ّم تنتج فتتئ(ِم

ك الرحى بثفا(ِلها
فتعحُرككم عر ظَ

984

إن الصور الفنية في شعر الحماسة تقترب من الصور الملحمية" ،وهي الصور الــتي تتجــاوز
جـر عنصـر الخيــال
الواق ع العادي إلى السطوري أو الخرافي ،وهـي وليــدة حـرارة االنفعـال ،ممــا يف  ّ
المفعم بالمبالغات ،عن طريق االستعانة بالصور الموحية بالوحشية والفتك والمناظر المرعبــة ،وهــذه
الصور هي نموذج أو تشخيص مادي لواق ع النفس ...هكذا تجري المور في الفن ،إن الشــعور يعــاني
الشياء بشدة وامتعاض ثم تتحد النفس جميع ًا بلحظة من التشوه  ،...تتمثل في تصوير قدرة قومه على
البطش بالعداء.985"...

 983نصرت عبد الرحمن ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،ص .140
 984المعلقات العشر ،ص  . 91ثفال الرحى :خرقة تبسط تحتها ليق ع عليها الطحين .الكشاف:أن تلقح النعجة في السنة مرتين.تتئم :أن تلد النثى
توأمين.
 985إيليا حاوي ،فن الفخر في الشعر العربي ،ص .57
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وكانت صورهم مستقاة من البيئة المحيطــة بهــم وتبــدو فيهــا غلبــة التيــار البــدوي ،مــن خلل
استعراضه لدوات القتــال ووصــف ســير المعركــة ،ولهــذا كــانت صــورهم نمطيــة متشــابهة ،لتشــابه
المرئيات في العالم المحيط ،بهم ،ومطبوعة بطاب ع البداوة ،وذهب د .يحيى الجبوري إلى أن هذا الثر
البدوي الذي ترك وسمه على شعر الشعراء له جرائره...ذلك أنه حـ ّدد أفــق الشـعراء فـي إطــار البيئـة
الــذي ال يتجــدد ،فضــعف خيــالهم وتشــابهت صــورهم ،وظهــر مــن جــراء ذلــك التكــرار فــي الصــور
والمعاني سواء في ذلك المعاني المتكررة عند الشعراء أم عند الشاعر الواحد".986
ومن الصور التي استلهمها الشعراء اللحقون من الشعراء السابقين قــول أبــي محجــن الثقفــي
في وصف مغنية في إحدى الحانات:987
وقد تـقوم عـلـى رأسي مغــنـيـة ٌ

غظَنجحُ
فيها إذا رفعتِنْ من صـــوتها ظَ

ضــه
حُترُّف ع الصوتظَ أحيان ًا وتخف حُ

ب الروضة(ِ الــهزجحُ
كما يطن ّ ذبا حُ

ينقل إلينا الشاعر صورة المغنية في مشهد واحد ،عبر صوتها المتموج في نبراته بيــن الرفــ ع
والخفض م ع شــيء مــن الــدالل والغنــج ،وهــذا مــن متطلبــات التطريــب واســتقطاب الجمهــور ،وهــذا
الوصف للصوت يدلل على قدرة أدائية عالية ،وقدرة فائقة على التحكم بالصوت ،والصــورة إلــى هــذا
الحد ّ جميلة وحضارية ،غير أن الشاعر ال يكتفي بهذا القدر ،بل يصُّر على تقديم الموصــوف بصــورة
أكثر تألقا ً وبهاء ،فاستعان بالتشبيه المادي الموازي لصوت المغنيــة المــأخوذ مــن الواقــ ع الــبيئي الــذي
ن فــي الريــاض ،والمفارقــة فــي الصــورة واضــحة جــد ًا،
يعيش فيــه ،فلــم يجــد إال ّ صــوت الــذباب يطـ ُّ
فالروضة بأشجارها وأزهارها ونسيمها منظر حضاري ترتاح لــه العيــن وتلجــأ إليــه للســتجمام ،أمــا
الذباب الذي أضيف إليها فهو من الحشرات التي تثير التقزز ،وتسبب المــراض ،فالصــورة ســقطت
حِنْرفية" ،ومعنى ذلك أن الشاعر القديم في تشبيهاته يبحث دائما ً عن المشبه به الذي يماثل
في شباك "ال ظَ
المشبه في كل الصفات من حيث الحجم واللون والشــكل ،بحيــث يتطــابق المشــبه والمشــبه بــه تطــابق
جهـوا الشـعراء
المثلثين متساويي الضلع ،وكان هذا المر من علمات الجودة عنـد القـدماء ،فلـم يو  ّ
إلى التماس الصور الحضارية التي تناسب العصر ،وطرح الصورة المنفــرة الــتي تــدل علــى البدائيــة
جه إلــى مـواد
والسذاجة والفطرة ،وحين نعــثر علــى ناقــد انتقــد هــذه الصــورة ،نفاجــأ بــأن النقــد ال يــو  ّ
الصورة بل إلى شيء شكلي ،وهو أي الطرفين يكون هو المشبه أو المشبه به  ،وهذا ما قاله أبو هلل
986
987

يحيى الجبوري ،الشعر الجاهلي ،ص .190
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .42
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العسكري" :يش ّبه صوت المغنية بطنين الذباب...وهو رديء والجيد أن حُيشبه طنين الذباب بالغناء كمــا
قال عنترة:988
ح
وخل الذبابحُ بها فليس ببار "ٍ

غ(ِردا كفعل الشارب المترن(ِم

وتوالت ظاهرة التناص الشعري في تشبيهاتهم وصورهم ،فكانوا يقتبســون كـثير ًا مـن جــراب
الشعراء السابقين لهم ،وشاع هذا في المقدمات بتفرعاتهــا الطلليــة والغزليــة ووصــف الرحلــة ،ولــذلك
وصفت هذه المقدمات بأنها اتباعية ال إبداعية،ال أثر فيها للتجديد أو االبتكار ،فأقصى غايــات الشــاعر
أن يقتبس ويكرر الصور القديمة الموروثة ،وهذا الفعل يتنــاقض مــ ع وظيفــة الشــاعر ،إذ أطلــق عليــه
االنجليز اسم ) (،makerأي الصان ع ،وهو القادر على إعادة صياغة الشياء مــن جديــد ،معتمــد ًا علــى
مخيلته التي تنسج اللفاظ في التراكيب بطريقة غير مألوفة ،مق ّدمة المعنى بشكل غيــر مســبوق ،وهــذا
لق اللمحدود الذي يتيح للشاعر أن يح ّلق بعيد ًا عن الرض ،أو أن يشطح في الفضــاء
هو الخيال الخ  ّ
ما شــاء ،دون أن يقــف عنــد حــدود الســطح للشــياء المرئيــة أو المســموعة أو الملموســة) ،مــا يــدرك
بالحواس .(،إن االتكاء على الصور الموروثة وتكرارها في المواقف والمناسبات المشابهة؛ يقودنا إلى
التعرف إلى طبيعة العلقة بيــن العاطفــة والصــورة الشــعرية ،فالعاطفــة هــي الــتي تســتدعي الصــورة
الدبية المناسبة للتعبير عنها ،والصل أن تتغير تركيبة الصورة بتغيــر الحالــة النفســية للشــاعر؛ وإال
كــانت الصــورة جامــدة بل مشــاعر ،أو تعــاني مــن الضــحالة العاطفيــة ،ولمــا كــانت العاطفــة تختلــف
باختلف الدباء ،تر ّتب على ذلك تباين الصور الشعرية وتعددها" ،وكلمــا كــانت العاطفــة قــوة نفســية
غير محـدودة المعـالم كـانت هـذه اللغـة المحـدودة المعـاني عـاجزة عـن أن تكـون تعبيرهـا الطـبيعي،
فاضطر الديب أن يحتال ليظفر بلغة لهذا العنصر الوجداني؛ حتى ظفــر بهــذه الصــورة الدبيــة الــتي
ترج ع إلى أصلين هامين :الخيال والعبارة الموسيقية ".989
فالصورة الشعرية تأتي لخدمة الحالة الشعورية ،وتنب ع من رغبة الشــاعر فــي نقــل مــا تعــانيه
النا إلى الخر بأمانة ،وينبغي أن نلحظ أن المشاعر ليست ثابتة بــل هــي متقلبــة ،وتق ّلبهــا يقــوم دلي  ً
ل
على صدقها أو صحتها ،وخير ما يمث ّــل ذلــك مقطوعتــان شــعريتان لطريــح بــن إســماعيل الثقفــي فــي
وصف شيء واحد ،أو معنى من المعاني العامة المتفق عليها ،وعلى حد ّها وهي ظاهرة الشيب .يقــول
طريح:990
 988ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .42
 989أحمد الشايب ،أصول النقد الدبي ،ص .246
 990ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ص .16/25
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ق الرأس(ِ حُمشتــع حُ
ل
ب ففر حُ
ل المشي حُ
ح َّ

وبان بالكره منا اللهــــوحُ والغـز حُ
ل

ل هظَذا محُـقـيـمـ ًا ال يــريــد لــنا
فــحــ  ّ

ترك ًا وهذا الذي نهــواه مـرتــح حُ
ل

هــذا لـه عندنـــا نـور ٌ ورائــــحــة ٌ

ط حُ
ل
ض ظَه (ِ
كنشر روض"ٍ سقاهحُ عار  ٌ

شيب يطوى الفتى حتى معارفحُـه
وال ُّ

نـك ٌر ومن كــان يـهـــواه بـه مــل حُ
ل

يصف الشاعر الشيب بطريقة تعكس نفسيته حين ظهر الشيب في رأسه ،وبلغ الوصــف قمتــه
حين ق ّدم لنا مقارنة بين القادم الجديد )الشيب (،وبين الراحل )الشباب ،(،واستعان بصورة تقابلية تحمــل
المعنى وضده ،وهي صور تستدعيها المقارنة بين شيئين في حقلين دالليين ،فيظهـر فـي الحقـل االول
الشباب يحمل حقيبته مغادر ًا؛ وقد أخذ معـه اللهـو والغـزل والقـوة والصـحة والرجولـة ،وغيرهـا مـن
الصفات رمز عنفوان الحياة ،ويظهر الشاعر متشبث ًا به يريده أن يبقى إلى البد ،فهو محبوب وجميــل
شانه شأن روضة هطلت عليها المطار ،فأورقت الشجار وتفتحت الزهار ،وعبق المكــان بالجمــال
والرائحة الطيبة التي تسعد القلـوب وتمتـ ع العيـون ،فالشــباب هـو الحيــاة بأوســ ع معانيهــا ،أمـا الشــيب
فيظهر في الصورة المقابلة مصحوب ًا بألفاظ" :فرق الرأس مشتعل ،ال يريــد لنــا تركــا ،يطــوي الفــتى،
ويبلى بلى البرد" ،فالشيب ينتشر في الرأس انتشار النار فــي الهشــيم ،وال يفــارق المـرء حـتى تفـارقه
الحياة ،فهو نذير الضعف والعجز والتهميش ثم الموت ،ومثل هــذه الصــورة تعكــس مــا اعــترى نفــس
الشاعر من مشاعر الخوف والقلق والفزع ،حين أبصر الشيب في رأســه ،فجــاد لســانه بهــذه الكلمــات
بعفوية وتلقائية ،دون أدنى محاولة منه لتزييف هذه الحاسيس أو إخفائها ،فالعاطفة هنا صادقة ،لنهــا
منبعثة من سبب حقيقي غير مصطن ع ،فظهور الشيب فتح كيس الحزان والشجان ،وكشف عــن تلــك
النفس المنكسرة ،وهي ليست حالة ذاتية بل هي قضية إنسانية ،فمن الطبيعي أن تثير هذه البيــات فــي
نفس المستم ع عواطف مماثلة ،خاصة إذا كان في نهاية مرحلة الشباب وعلى أبواب المشــيب ،وهكــذا
هو الكلم فإذا خرج من القلب وصل إلى القلب ،أما إذا خرج مــن اللســان ال يجــاوز الذان ،وتنطبــق
هذه المقولــة –إلــى حــد كــبير -علــى المقطوعـة الثانيــة الــتي قالهــا طريــح نفســه فــي بيــان مــوقفه مــن
الشيب:991

991

والشيبحُ للحكماء من سف(ِه الصــبا

بدل ٌ حُتنال به الفضـيـلـةحُ حُمقـــــنحُ ع

والشيبحُ زينحُ بنى المروءة والحجا

ف ومــجــد يرفــحُ ع
فيه لهم شر  ٌ

والبرحُ تصححُبه المـروءةحُ والـتـقــى

ب جسحُمه متضعـضحُ ع
تبدو بأشي ظَ

ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/25

220

أشهى إلي ّ من الشـباب مـ ع المنى

ي يتبعه القــويحُ الــمهـر حُ
ع
والغ ُّ

هذه المقطوعة تكشف عن نزعة عقلنية واقعية عند الشاعر ،لكنها ليست وجدانيــة ،فالشــاعر
قد جهد في تجميل هذا الزائر المرافـق للجسـم المتضعضـ ع ،فنـراه يصـطن ع الهـدوء والوقـار مسـتعين ًا
بالنظرة السلمية إلى الحياة الداعية إلـى الزهـد فيهـا ،وعـدم التهالـك عليهـا ،فـالمثؤمن ال يخـاف مـن
الموت طالما أع ّد لليوم الخر عدته :من الورع والتقوى والعمل بما يرضى ال.
وخلصة القول في صورتي المشيب ،أن الشيب على المستوى العلمي له تعريف محــدد ،أمــا
على المستوى النفسي فله تعريفات شتى ،وهي تتباين بتباين البشر وتق ّبلهــم أو رفضــهم لـه ،وهــذا هــو
الفــرق بيــن اللغــة العلميــة المحــددة الداللــة واللغــة الشــعرية المرنــة ذات الوجــوه العديــدة ،والــدالالت
المتنوعة النابعة من قدرة اللغة على التسرب إلى النفس النسانية ،والكشف عما يعتريها من مشاعر،
تت ّم ترجمتها في ما يصدر عنها من تصرفات.
إذن لم يكن شعراء الطائف من ذوي الخيال المحل ّــق ،وال مــن القــادرين علــى ابتــداع الصــور
الشعرية الم ّركبة ،والمثلة على ذلك كثيرة نختار منها في موقف الغزل :تشبيه النســاء بالظبــاء كقــول
يزيد بن الحكم الثقفي:992
كأن ّ أحورظَ من غزالن ذي بق"ٍر

أهدى لها شبظَه العينين والجيدا

وقال محمد بن عبدال النميري:993
ن الحُمِنْر(ِد مهتصرا (ِ
ت
ع غصو (ِ
نيا ظَ

فقلتحُ يعافيحُر الظباء تناولتِنْ
وله أيضا:994

ل البـــــراث
نعاجا ترتعي بقــــــ ظَ

كأن ّ على الحدائج يوم بانــــوا

تشتمل البيات الثلثة للوهلة الولــى علــى صــورة واحــدة وهــي تشــبيه النســاء بالظبــاء ،مــ ع
التركيز على صفات الحسن والرقة والجمال وخاصة جمــال العيــون وطــول العنــق) ،أهــدى لهــا شــبه
حظَور ،وهــو جمــال فــي
صل يزيد بن الحكم في صورته حين وصف الغزال بال ظَ
العينين والجيدا  .(،وقد ف  ّ
العيون يتمثل في شدة السواد وشدة البياض ،ونسب الغزالن إلى مكان محدد لضفاء المصــداقية علــى
صورته ،أما النميري فأخــذ التشــبيه بالجمــال أي أن الصــورة الكليــة للمــرأة تحــاكي الصــورة الكليــة
 992أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .2/288
 993المرج ع السابق ،ج .6/205
994
.أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج 6/197
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للنعاج ،وأضاف هو الخر عنصر المكان فكان المرعى دون أن يذكر اســمه ،وهــذه الضــافة منحــت
الصورة حركية وحيوية ،وق ّدمت النساء /النعاج في مشـهد خـاص عنـد التقـاط الصـورة )ترتعـي بقـل
البراث ،(،فكانت على طبيعتها وحريتها ،كما أنها صورة جماعية ،ظهرت فيها المرأة وصـاحباتها فـي
جو يفيض بالبهجة والسعادة ،أما الصورة الخيرة فل تختلف كثير ًا عن سابقتها إال في استبدال الكلمــة
)نعاج (،بكلمة )يعافير الظباء ،(،وكلمة )ترتعى (،بكلمة )تتناول ،(،وكلمة )البقل (،بكلمــة )غصــون المــرد
–ثمر الراك ،(،وكانت النباتات من الخيوط التي استعملها الشعراء في نســج صــورهم ،ومنهــا شــجرة
الراك ،التي اهتم الشعراء بها كثير ًا ،وتحدثوا عن ثمارها التي تمر بمراحل ،فأول الثمر هو الــبربر،
وآخره حين ينضج يسمى الكباث ،وكانت تأتي كمرت ع للظباء ،وكأن الشاعر أراد أن يقرن الجمال إلى
الجمال ،فلم يق ّدم الظباء في أرض فلة ،بل جعلها بيــن الشــجار ،ولــم يتركهــا تقــف دون ملمــح كــي
يلتقط لها الصورة ،بل طلب منها أن تقوم بحركة ما ،تظهر فيها الصورة طبيعية ،وهذا المشهد يذك ّرنا
بالمخرج الذكي الذي يختار الخلفية المناسبة للمشهد والحوار ،كما يعيد إلى أذهاننا بحث النســان عــن
مكان جميل ولقطة مناسبة جد ًا عند التقاط صورة له ،وليس هناك أجمل من الطبيعة بتفاصيلها من ماء
وشجر وحجر ،وهذا ما فعله الشاعر القديم ،لقد نظر إلى الصورة نظرة فنان يريد التجميل إلى جــانب
التسجيل ،وعليه فمن الظلم أن نقول :إن الصور القديمة جامدة أو حرفية أو شكلية ،...كذلك وردت في
ال للقد الم ّياس والجسام الرقيقة الرشيقة ،يقــول طريــح بــن
صورهم صورة البان التي ظلت مثل ً معاد  ً
إسماعيل الثقفي:995
ف
أياحُم سلمى غرير ٌة أن حُ

كأنها خوطحُ بانة"ٍ رؤحُد

996

والحديث عن حضور الشجار في الصور يستدعى أنواع الطيور التي كانت مصدر ًا خصــيب ًا
تتدفق منه الصور ،وأبرز الطيور الحمائم ،وكــان ظهورهــا مقرونـا ً بــأجواء البكــاء والنــواح والحــزن
الناب ع من الفقد ،سواء في ذلك الفقد المثؤقت كغياب الحبيب ،أو الفقد البدي بسبب الموت ،ومن أمثلتــه
في الغزل قول محمد بن عبد ال النميري:997
كما سج ع النوائححُ بالمراثــــــي

جني الحماحُم إذا تداعى
يهي  ّ
كأن عيوظَنهن ّ من التـبـ ّكـي
995
996
997
998

جِنْزع أو ينحُ ع الكباث
ص ال ظَ
فصو حُ

المرج ع السابق ،ج .4/323
الخوط الرؤد :الغصن الرطب.
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/197
الين ع :اليان ع .الكباث :ثمر الراك حين ينضج .الجزع :الخرز اليماني فيه سواد وبياض تش ّبه به العيون.
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998

وقوله أيض ًا:999
مطٌّوقة ورقاحُء شجوا ً على غص (ِ
ن

فوال ال أنساك زينبحُ ما دعت

تتحدث البيات السابقة عن حالة السى الملزمة للشاعر ،وتكشف عن عاطفة حقيقية إزاء
غياب المحبوبة من حياته ،ولتجسيد هذه العاطفة لجأ إلى التصـوير المتـألق بكـثير مـن التفاصـيل ومـا
يه ّمنا –في المقام الول -توظيف الحمام فـي مجـال البكـاء والنـواح ،وكـان الحمـام كـثير ًا فـي بسـاتين
الطائف ،ومعنى ذلك أن الشاعر دائم البكاء على فراق محبوبته ولتقوية المعنى أتى بتشبيه آخر ،وهــو
صوت النائحات في المآتم المقرون دائم ًا بالبكاء ،الذي ترك أثره علــى عيــونهن فكــادت تــذوب لوعــة
ق الشاعر في اختيار اللفـاظ وتمـ ّوج الصـور الـتي تـدف ع بنـا إلـى جـو الحـزن واللـم
وحسرة .وقد حُوف  ّ
المتواجد فيه .ومن الطيور التي تردد ذكرها في الصور الشعرية العقاب )أنـثى النسـر ،(،وكـانت تـأتي
في مناسبات مغايرة ،كرمز نموذجي للسرعة الفائقة التي حُتبذل للخلص من خطر ما ،ومثل هــذا كــان
في الحديث عن الحرب وش ّدتها ،وانهزام بعض الناس ،حتى الفرسان ،وهذا ما ص ّوره فــارس الســرح
)عثمان بن بشر الثقفي (،الذي ش ّد على فارس آخر هو عمرو بن معدي كرب .يقول:1000
لعمحُرك لوال الليلحُ قامت مآتم ٌ

حواسحُر يخمشن الوجوهظَ على عمر(ِو

يحثُّ برجليه سـبوحـا ً كأنـها

ل إلـى وكـ(ِر
ح لـيـ "ٍ
عقاب ٌ دعاها جـــنـ حُ

اشتملت الصورة على مشهدين :مشهد حُمتخيل أو حلم يقظة ،كاد يتحقق لوال قدوم الليل وتوقف
القتال ،وهو الموت المثؤكد لعمرو بن معدي كرب )الخصم ،(،وما يستتبعه من إقامة بيت العزاء وقيــام
النساء بالبكاء عليه وضرب الوجوه ،وهي صورة مفعمة بدالالت صوتية حركية،وكانت هذه الصورة
مألوفة عندهم ،إذ ارتبطت طقوس الموت بالمرأة .أما المشهد الثاني فهو واقعي يظهرفيه هرب عمرو
وانهزامه من ساحة المعركة على ظهر فرس )سبوح ،(،كانت تحاكي في سرعتها سرعة أنثى العقــاب
التي أدركها الليل وكانت خائفة  ،فحثت السرعة لتصل إلى المان في وكرها ،والتشبيه هنا ضــمن مــا
يعرف بالتمثيلي أي صورة بصورة توازيها شكل ً ولون ًا وعاطفــة ،نــرى فــي الصــورة الولــى عمــرو
المفزوع يمتطي فرسه تحت جنح الظلم ،ويح ّثها على السير بأقصى سرعة ،كي تتخلــص مــن خطــر
الموت المحدق بها ،ويقابل هذه الصورة مشــهد العقــاب الخائفــة القلقــة بعــد أن داهمهــا الليــل بخطــره،
 999أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/196
 1000المرزباني ،معجم الشعراء ،ص .254
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فبدأت تطير مسرعة حتى تصل إلى وكرها بأمان ،وتعتمد هذه الصورة على التشــبيه والتقابــل ،وهــي
صــورة مر ّكبــة تســتغرق المشــهد الخــارجي بظللــه وألــوانه وخلفيــاته؛ بشــكل يخــدم الحالــة النفســية
للموصوف )عمرو والعقاب .(،فاالثنان يقومان برحلة حاسمة ،رحلة مصيرية من الخوف إلــى المــان
ومن الموت إلى الحياة ،ففي الصورة خيطان أساسيان هما خيط الموت وخيط الحياة ،وحاول الشــاعر
في زخم الصور الحركية أن يظهر المرين مع ًا ،وكان الخوف من القتل دافع ـ ًا إلــى البحــث عــن ملذ
)أمل في النجاة (،وهو الفرس السبوح .وكانت الصفة هي الكثر أهمية؛ لن الشاعر حذف الموصــوف
واكتفى بالصفة ،وبالمقابل كانت العقاب نظير االثنيــن الفــارس والفــرس ،فهــي الخائفــة وهــي المالكــة
للنجاة.
وفي ختام حديثنا عن ظاهرة التناص نقف عند نوع آخر منه ،قام فيه الشاعر باســتلهام بعــض
الساطير والحكايات الشائعة ،وتوظيفها لخدمة المعنى الذي يريد ،وكثر هــذا فــي شــعر أميـة بـن أبــي
الصلت ،ومن ذلك االقتباس من حكاية الهدهد حيث حُيقال :إن أ ّمه لما ماتت أراد أن يب ّرها ،فجعلها على
رأسه ،فبقيت فيه ،فالقنزعة التي في رأسه هي قبرها ،وإنما أنتنت ريحه لذلك.1001
ل سحابة"ٍ
غيم ٌ وظلماء ٌ وفض حُ

إذ كان ك ّفن واستراد الهدهـــــحُد

يبغي القراظَر ل(ِمه ليج ّنــــها

فبنى عليها في قفاه يمــــــــــهحُد

فيزال حُيدلححُ ما مشى بجناز"ٍة

منها وما اختلف الجديحُد المسنحُد

1002

وكذلك أسطورة الديك والغراب" ،وكانوا يقولـون إن الـديك كــان نــديم ًا للغـراب فرهنـه علــى
الخمر وغدر به ولم يرج ع ،وتركه عند الخ ّمار فجعله الخمار حارس ًا".1003
يقول أمية:1004
إلى الديك وعــدا ً كاذبــ ًا ومانــــيا

ب والــرداحُء يـــحـــوحُزه
فــر ّد الــغــرا حُ
...

1001
1002
1003
1004

ن إني مـــ ع الصـــبح باك ٌر
سـ ِنْ
فــل تـيـأ ظَ

أوافي غدا ً نحو الحجــيج الـغواديا

ك إذ زال زولحُـــه
هـنـالـك ظــن الديـــ حُ

ل أن ال حُمغــاديــا
وطال عليه اللــي حُ

ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .280
استراد :رج ع وانقاد .يجنها :يسترها .يدلح :يمشي متنقل بحمله .المسند :الدهر.
ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص .280
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .322
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فلما أضاء الـصبــححُ طظَــ ّرب صــرخ ًة

ت ندائيـــــا؟
ب هل سمـع ظَ
أال يا غرا حُ

وأمسى الغرابحُ يضرب الرضظَ ك ّلها

عقيقا ً وأضحى الديكحُ في الغد عانيا

ب الـــخـــمحُر لــ ّبـه
فذلك مــمـا أســهـــ ظَ

ونـادم حُنِنْدمــانــ ًا من الــطيـر عـادي ًا

ب خـمرة"ٍ
ومــا ذاك إال الديـــكحُ شـــار حُ

نديحُم غــراب"ٍ ال يــمـــل ّ الحوانـــيا

ل أسلوبيا ً جديد ًا في شعر أمية ،مما جعل لشــعره "ســلطة تأثيريــة
كما ش ّكل التناص الديني شك  ً
قوية يتحول فيها الخطاب الشعري إلى رؤية يقينيـة ال تقبـل الشـك" ،1005فقـد اسـتلهم أميـة الكـثير مـن
اليات القرآنية ،ونثرها في قصائده واستعان بها لمنح نصوصه الشعرية ثــرا ًء دالليـ ًا وطاقــة تعبيريــة
هائلة ،تعجحُز عنها اللغة العادية ،من ذلك هذه المقطوعة:1006
فذا عســل ٌ وذا لـبن ٌ وخـــم ٌر

وقـــــمـــح ٌ في منابته صريحُم

ط الـ(ِقِنْنوان فيها
ونخل ٌ ســـاقـ حُ

ب قميحُم
ل أصــوله حُرطــــ  ٌ
خل ظَ

وتفـــاح ٌ ورمــــان ٌ وتـــيــن ٌ

ومـــاء ٌ بــار ٌد عـــذب سليــحُم

وحو ٌر ال ظَيظَرين الشمسظَ فيها

1007

على صور الدمى فيها سهوحُم

ت
نواعمحُ في الرائك قاصرا  ٌ

1008

فهن عقـــائــل ٌ وهـــحُم قــروحُم

فهذا الوصف للجنة ونعيمها وما فيها من الحور العين اســتوحاه الشــاعر مــن اليــات القرآنيــة
طِنْعمحُـحُه
غيِنْـ(ِر آس(ِـن"ٍ ظَوظَأِنْنهظَــا ٌر (ِمـن َّلبظَـن"ٍ لَّـِنْم ظَيظَتظَغيَّـِنْر ظَ
عظَد اِنْلحُمَّتحُقونظَ (ِفيظَها ظَأِنْنظَها ٌر ِّمن َّماء ظَ
جَّن(ِة اَّل(ِتي حُو (ِ
ل اِنْل ظَ
التالية ":ظَمظَث حُ
ت" ،1009وقوله تعــالى:
ل الَّثظَمظَرا (ِ
صاّفى ظَوظَلحُهِنْم (ِفيظَها (ِمن حُك ِّ
سل"ٍ ُّم ظَ
ع ظَ
ن ظَوظَأِنْنظَها ٌر ِّمنِنْ ظَ
شا(ِر(ِبي ظَ
خِنْم"ٍر َّلَّذة"ٍ ِّلل َّ
ظَوظَأنِنْظَها ٌر ِّمنِنْ ظَ
خظَيام(ِ ".1010
ت (ِفي اِنْل (ِ
صوظَرا  ٌ
حو ٌر مَِّنْق حُ
" حُ
إن انفتاح النص الشعري عند أمية على القرآن الكريم ح ّول الصورة عنــده إلــى رؤيــة واعيــة
ل ،فيه كثير من التفاصيل والشمولية والترابطية.
تلتقط وتسجل وتختار وتركب وتك ّون مشهد ًا كام  ً
وكان الشعراء أحيانـ ًا يستســلمون للخيــال ،فيكــثر عنــدهم التصــوير ،وهــذا كــثير فــي غــرض
ل علـى دقـة الملحظـة ،والبراعـة فـي الرسـم بخيـال
الوصف ،إذ كان الشاعر يقـدم مشـاهد كاملـة تـد  ّ
سرمدي طليق يمتد عبر فضاء الحياة ،وملمح هذا كثيرة فـي وصـف الرحلـة ،إذ كـان الشـاعر يـذكر
 1005إبراهيم موسى ،آفاق الرؤية الشعرية ،ص .70
 1006أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .273-272
 1007السهوم :الضمور وقلة لحم الوجه.
 1008القروم :واحدها قرم ،ومعناها السادة.
 1009سورة الرحمن.68 ،
 1010سورة الرحمن.72 ،
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الماكن ويحدد مواقعها بالضبط ،فكان يقوم بدور المص ّور الفوتوغرافي المين الذي ينقل المشهد كما
ال أن يوفر له بعض العناصر الفنية الممكنة مثل الطار الزماني والطار المكاني ،والمــواد
هو ،محاو  ً
واللوان ،والصوت والحركة والموسيقى واليقاع ،فكان يستكمل جوانب الصورة حــتى تخــرج متقنــة
واضحة السمات ،مستعين ًا بأسلوب السرد القصصي في تقــديم كــثير مــن الجزئيــات والتفاصــيل؛ الــتي
تضفي على الوصف الطواب ع النفسية ،وتضيف إليه العناصر الجمالية المــثؤثرة ،وخيــر مــا يمث ّــل ذلــك
قول محمد بن عبد ال النميري في محبوبته زينب:1011
ن إذ مشت
ن ظَنعما ظَ
تض ّوع مسكا ً بط حُ

ب في نسوة"ٍ عطــــــرا (ِ
ت
به زين  ٌ

ب رأيتـــظَــه
ولم ترعيني مثلظَ ســـر "ٍ

خرجن من التنعيم معتجــــرا (ِ
ت

ن بفـــخ"ٍ(ِ ثــــم رحــن عشيـــ ًة
مرر ظَ

يلــــبين للرحـــمن معتمــــرا (ِ
ت

ف البـنـان(ِ من التقـى
ن أطــرا ظَ
يخبئ ظَ

ويقتـلـنظَ باللـحـاظ مقتـــــدرا (ِ
ت

حها سمــائ ٌم
جظَلِنْونظَ وجوه ًا لم ت(ِلــــ ِنْ
ظَ

سـ(ِفعن بالســبرات
حـرو ٌر ولم يـ ِنْ

فالشاعر يخل ع ذاته على العالم الخارجي ويضــفي عليـه الواقعيـة والحركيـة والحســية وجميـ ع
العناصر ،مستعين ًا بالصور البصــرية والشـ ّمية والصــوتية الــتي تحقــق التــدرج فــي التــأثير العــاطفي،
وبعث الجانب الوجداني عند المتلقي حتى يتمكن الخير من الحســاس بالمضــمون الحقيقــي للصــورة
"فالعاطفة تحـل ّ فــي الصــورة بحيــث تقيــم معهــا وحــدة هويــة ال فكــاك لعراهــا...أمــا إذا كــانت ملحقــة
بالصورة أي ال تق ع في صميمها بل في حواشيها...نشعر بأن الصورة خاوية من الداخل ".1012
فالشاعر في أبياته السابقة يلجأ إلى النزعة الوصفية المقترنــة بالسـلوب الخـبري فــي ضـربه
االبتدائي ،مستعين ًا بأسلوب السرد القائم على الشاعرية واالستفادة من المشاهد التي تخــاطب الحــواس
عند الخر ،كالصورة الشم ّية في )تض ّوع مسك ًا ،عطرات (،والصورة الحركية السمعية في )مشت فــي
نسوة (،نسم ع الجلبـة ونشـاهد حركـة جماعيـة للنسـاء ،وكـانت صـورة فـي مجملهـا مسـتقاة مـن البيئـة
المحيطة به ،فخ ّلد المكان )بطن نعمان ،فخ .(،ثــم التفــت إلــى النبــات المتواجــد فــي المكــان ،ولــم يغفــل
الحيوان ،وتغ ّنى بجمال النساء على وجه العموم ،لن المرأة المسلمة كانت تستر نفسها ،حتى أطــراف
البنان ال تكاد تظهر من التقى ،وبلغ الجمال المعنوي ذروته حين تحــدث عـن ســبب هــذه الرحلــة ،إنـه

1011
1012

أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/193
يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .48
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سبب ديني مق ّدس وهو أداء العمرة كمظهر من مظــاهر الــورع واالمتثــال لوامــر الــدين ،وهــذا فــرق
فارق بين المرأة الجاهلية والمرأة المسلمة.
ى صادق ًا لبيئتهم وتراثهم ،حــتى وإن عاشــوا
خاتمـــة :كانت الصور الشعرية عند شعراء الطائف صد  ً
في المدن ،أو في زمن الحق .وهي في مجملها منتزعة من الوسط المادي الذي يعيشــون فيــه بأرضــه
وسمائه بتضاريسه ومناخه ،وما فيه من أعشاب وأشجار ،وحيوانــات وطيــور ،ومــا يهـب ّ عليهــم مــن
رياح حارة )السموم (،أو باردة )السبرات؛ وهي شــدة بــرد الشــتاء (،أو نســمات عليلـة )الصـبا ،(،وتبــدو
صورهم وكأنها مشدودة بحبال إلى الواق ع الملموس ،وهذا ما يوصف بمحدودية الخيــال ،كمــا تميــزت
صورهم بالنمطية والتشابه إلى درجة التماثل ،وهذه السمة حقيقية إلى حــد كــبير ،ويلحظهــا كــل مــن
تعامل م ع الشعر القديم بالدرس والتحليل ،وأقصــى مــا يبــذله الشــاعر مــن جهــد هــو أن يســتبدل كلمــة
بأخرى مرادفة لها ،أو إضافة عنصر وصفي إلى الصورة بحكم دخول بعض المعطيات الجديــدة بعــد
الســلم ،واتســاع رقعــة الدولــة ،وهــذا التكــرار فــي الوصــف والتشــابه فــي الصــور عائــد إلــى قلــة
مشاهداتهم ،ونزوعهم في الفن نزعة مادية حسية ،إذ كان العرف السائد يتجــه نحــو التصــوير المــادي
المحسوس ،وكانت الظواهر الحسية واحدة ومحدودة ،بالضافة إلى النظرة التقديريـة الـتي نظـر بهــا
الشعراء إلى الموروث الشعري ،فكانوا يعتبرونه النمــوذج الرقــى للنظــم ،فكــان طبيعيـ ًا أن يســيروا
على الطرق الـتي عبـ ّدها السـاتذة القـدماء فـي التصـوير ،وأن يسـتعينوا بالسـاليب نفسـها ،كالنزعـة
الوصفية ،واللجوء إلى التشبيه وشيء من االستعارة أو الكناية ،فجاءت صورهم بسيطة ال تعقيد فيها،
تلم بالمشاهد الشعرية إلماما ً سريع ًا دون تفري ع أو استقصاء إال في القليل النادر.
اللغة الشعرية )اللفاظ والتراكيب(:
يع ّرف الدب بأنه تعبير عن الحياة وسيلته اللغة ،فالعمل الدبـي هـو بنـاء لغـوي أي أن اللغـة
ص الشعري" ،والقصيدة في أبسط تص ّور لها ال تعــدو أن تكــون مجموعــة مــن اللفــاظ
تشكل جسد الن  ّ
مرتبطة ومنسقة على نحو معين" .فاللفاظ هي التي تقدم الدليل الملموس علــى وجــود موهبــة شــعرية
عند شخص ما ،ويروي عن مصور عظيم يدعى )ديجا (،أنه كان ينظم في المناسبات أشعار ًا ترك فيها
نماذج قليلة ممتعة ،وأنه قال لزميله الشاعر )ماالرميه :(،ما أشق ّ وأصعب مهمتك ،إنني ال اســتطي ع أن
اع ّبر عما أريد التعبير عنه ،م ع أن عقلي يضطرب بالفكار ...فأجابه ماالرميه :إن الشعر يا عزيــزي
ال يصن ع من الفكار ولكنه يصن ع من اللفاظ".1013

1013

عز الدين إسماعيل ،الدب وفنونه ،ص .132
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فاللغــة هــي العنصــر الول الــذي ينبغــي الوقــوف عنــده إذا أردنــا أن نفهــم النــص الشــعري،
واضعين في اعتبارنا أن هناك ما يســمى باللغــة الشــعرية .فالشــاعر يقــوم بانتقــاء كلمــاته ذات الطاقــة
ي ،وهو يستعمل اللغة كوسيلة تأثيريـة فـي نفـس القـارئ كـي تخلـق عنـده حالـة
التعبيرية واليماء الفن  ّ
شعورية مماثلة.
وبالعودة إلى شعراء الطائف نجد أن اللغة المستعملة عندهم هي لغة العصر ،التي تتناسب م ع
طبيعة الموضوعات التي نظموا فيها ،وكان شعرهم مطبوع ًا أي تأتيهم اللفاظ دون عناء ،فلـم يكونـوا
من أصحاب الحوليــات أو الحُمن ّقحــات ،ولــم يكــن شــعرهم ضــمن مــذهب التثقيــف ،لنهــم لــم يكونـوا –
معظمهم -من محترفي الشعر ،بل كانوا يقولونه في مواقـف انفعاليـة تهـ ّز الوجــدان .وقـد ظهــرت فـي
لغتهم ظواهر أسلوبية عديدة منها :جزالة اللغة وغرابتها أحيان ًا ،وغلبـة طـاب ع البـداوة عليهـا ،وعـ ّرف
أبــو هلل العســكري الجــزل مــن الكلم "بــأنه الــذي تعرفــه العامــة إذا ســمعته وال تســتعمله فــي
محاوراتها ...فهو وإن لم يكن من كلم العامة فإنهم يعرفون الغـرض فيـه ويقفـون عنـد أكــثر معـانيه،
لحسن ترتيبه وجودة نسجه" ،1014م ع أن شعراء الطائف لم يسكنوا الصــحراء ،وكــان مــن المتوقــ ع أن
يلين لسانهم ويضعف شعرهم ،إال أن لغتهم كانت كلغــة غيرهــم مــن فحــول البــوادي ،فشــاعت عنــدهم
المفردات الغريبة الصعبة ،ومرج ع ذلك إلى أن المدن كانت بداوة مستقرة أو هي قــرى ،فكــان طبيعيـ ًا
أن يسيروا على نهج عصرهم ،أو على النهج المــألوف الــذي يـِنْثؤثر الجزالــة فــي المفــردة ،والــتراكيب
المعقدة الملتوية وخاصــة فـي غــرض المديـح ،ومثـاله قـول أبــي الصــلت بـن أبــي ربيعــة يمــدح أهــل
فارس:

1015

ل دُّرهم من عصبة"ٍ خرجـــــــــوا

مــــــا إن ترى لهم في الناس أمثا  ً
ال

بيض ًا مرازبظَة غاّرا جحاجــــــــحظَة

ســـــدا ترُّبب في الغيضات أشبا  ً
ال
حُأ اّ

منِنْ مثلحُ كسرى وسابور الجنوحُد له

ش إذ صاال
أو مثلحُ وهرزظَ يوم الجي (ِ

1016

فاللغة صعبة ،لها إيقاع قــوي مجلجــل ،وهــذا واضــح فــي التنــوين ،وانتقــاء الكلمــات المدويــة
المح ّملة بالقيم الصوتية الــتي تشــي بــالمعنى عنــد ســماعها قبــل فهمهــا ،ممــا يــدخلنا إلــى جــو التعظيــم
والتضخيم والتهويل ،وهذا صريح في التقطي ع فــي كلمــة )جحاجحــة (،وفــي تكــرار الجيــم والحــاء ،ثــم

1014
1015
1016

أبو هلل العسكري ،الصناعتين ،ص  ،79ص .83
ابن سلم ،طبقات فحول الشعر،ج .260-1
مرازبة :جم ع مرزبان ،مع ّرب من الفارسية وهو الفارس الشجاع.
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اتباعهــا بكلمــة )أســد ًا ،(،فالكلمــة علــى قلــة حروفهــا تختصــر كــل معــاني االقــدام والشــجاعة والتنكيــل
بالعداء .واستطاعت اللغة أن ترتقي بالنا العادية إلى مستوى البطولة السطورية الخارقة.
وكان الشــعراء حريصــين علــى جزالــة اللغــة فــي المقــدمات الغزليــة الــتي صــاغوها محاكــاة
للقدماء ،فظل الشعر الجاهلي هو المنهل العذب الذي يصدر عنه الشعر ،ومن خير من يمثل ذلك قــول
طريح بن اسماعيل الثقفي:1017
ط وحُف ّرق الشم حُ
ل
بان الخلي حُ
خلقت فعــليتـحُـها
ممسودة ٌ حُ
تض ع البريظَم فيستديحُر على

وعلى التفرق(ِ ما بدا الوص حُ
ل
1018

طها عب حُ
ل
خوط ٌ ومعقدحُ مــظَــر (ِ

1019

ف كأنه رمـــــــــــــ حُ
ل
فِنْع"ٍم أل َّ

وقابل هذه اللفاظ الحوشية الغريبة الثقيلة على اللسان وشديدة الوق ع على الذن ،اللغة الســهلة
السمحة ،السلسة ،الرقيقة ،ويعود تفـاوت المسـتوى اللغـوي فـي الشـعر إلـى عـدة أسـباب منهـا :تـأثير
العصـر ،وتـأثير المكـان ،وبـالطب ع تـأثير الغـرض الشـعري ،وأحيانـا ً يكـون المـر مرتبطـ ًا بالطبـائ ع
النفسية ،فمن عرف بالدماثة واليسر ر ّقت ألفاظ ،،ومن عرف بالشدة والجلفة تعَّقد منطقه.
ومن الغراض الشعرية التي اعتمدت المفــردة البســيطة الواضــحة وصــف الخمــر ،والغــزل
والرثاء والحكمة ،فكــانت لغتهــم صــورة صــادقة لنفوســهم وتجــاربهم ومعانــاتهم ،ولمــا كــانت حيــاتهم
صريحة بعيدة عن التعقيد ،جاء شعرهم وســيلة تعبيريــة تهــدف إلــى نقــل المعنــى بوضــوح وسلســة،
قوامه اللفـاظ المألوفـة المشــتركة بيـن النـاس" ،الــتي اكسـبتها الحيــاة والممارســة قـدرة علــى التــأثير
واليحاء في مجال الحديث عن العواطف ...فاســتطاع هــثؤالء الشــعراء أن يقــتربوا بشــعرهم مــن لغــة
الحياة ،وأن ينأوا به عن تلك الفحولة المعهودة فــي معجــم كبــار الشــعراء وأســاليبهم،وأن يخــافتوا مــن
ايقاعه ،فيقل فيه الصخب الذي ألفناه في شعر هثؤالء الكبار".1020
ومن المثلة على ذلك قول أبي محجن الثقفي في هجر الخمر وذمها: 1021

1017
1018
1019
1020
1021

ب إلــــــــــــــى ال الرحي(ِم فإ ّنه
أتو حُ

غفو ٌر لذنب المرء ما لم يعاو(ِد

ت إلى الصهباء ما عشتحُ عائد ًا
ولس حُ

ل السفي(ِه المعـــان(ِد
وال تابع ًا قو ظَ

قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص 138
ممسودة :مجدولة الخلق .خوط :ناعم كالغصن .مرطها عبل :أي ضخمة العنق.
البريم :خيطان مختلفان تش ّدهما المرأة على خصرها .الفعم :التي استوى خلقها.
عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .142-141
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .35
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وقال يزيد بن الحكم الثقفي في منظومة من الحكم والمثال:1022
ل يضربها لذي الـلـــــب الحكيحُم
يا بدرحُ والمثا حُ
دِنْم للخــــــــليل بو ّده

ما خيرحُ ود ّ ال يـــدوحُم

واعرف لجا(ِرك حظَقه

والحق ّ يعرفه الكريحُم

واعلم حُبني ّ فإنــــــــه

بالعلم ينتفحُ ع العــــليحُم

وتتوالى الجمل الخبرية عند الشاعر مح ّملة بالفكار التهذيبيـة الصـريحة ،فـي أسـاليب عاديـة
أقرب إلى التلقائية والحكاية منها إلى التفنن في النظم ،ولفــت االنتبــاه إلــى فخامــة الســلوب ،أو جــودة
الصور الفنية.
حنت وأ ّداها عدد كــبير
ومما يثؤكد شيوع اللفاظ السهلة في أشعارهم ،كثرة المقطوعات التي حُل  ّ
من المغنين والمغنيات ،ونالت نجاحـ ًا كــبير ًا عنــد الجمهــور ،وكــانت هــذه اللفــاظ مشــحونة بالصــدق
العاطفي والقدرة على إثارة االنفعال والتأثر عند الخر ،وكــان مــن اثــر الغنــاء علــى الشــعر أن اتجــه
الشــعراء إلــى البنيــة اللغويــة الرقراقــة البعيــدة عــن الصــنعة والتكلــف ،واللفــاظ العفويــة والصــياغة
االنسيابية التي تكشف عن طب ع أصيل في النظـم مـ ع إيقـاع راقـص ،ومثـاله قـول محمـد بـن عبـد الـ
النميري متغزال:1023
تشتو بمكةظَ نـــــعم ًة

ومصيحُفها بالطائ (ِ
ف

أحببِنْ بتلك مــواقف ًا

ب من واق (ِ
ف
وبزين "ٍ

غُّراء يحكيها الغزا

لحُ بمقلــة"ٍ وسوال (ِ
ف

تبدو في هذه المقطوعة السهولة المفرطة في اللفاظ ،والميل إلى المقاط ع الشـعرية القصـيرة،
السريعة الداء ،م ع تآلف الحروف ،وتـوالي المـ ّدات والسـكنات ،الـتي تسـمح للمغنـي بالمـ ّد مـا شـاء،
وخاصة في البيت الخير )غـرااااااء) (،الغـزاااااال (،اذا أراد أن يطيـل الغنـاء تعينـه علـى ذلـك القافيـة
المطلقة.
وبالغ بعض الشعراء في استعمال اللغة السهلة حتى وصلت ح ّد الركاكة ،ويظهر هذا بصورة
خاصة في الشعر الذي يتحدث عن الوقائ ع التاريخية والقصص الدينية ،وهذا النوع مــن الشــعر قيمتــه
1022
1023

أبو تمام ،الحماسة ،ج .2/45
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/205
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وثائقية وليست فنية ،ومن أمثلته ما قاله محمد بن القاسم الثقفي ،وقد سجنه حبيب بـن المهلـب بـن أبـي
صفرة ،ومحمد هذا هو فاتح السند:1024
أتنسى بنو مروانظَ سمعي وطاعتي

وإني على ما فاتني لصــبوحُر

ت لهم ما بين ســــــابورظَ بالقنا
فتح حُ

ف ومغيحُر
إلى الهند(ِ منهم زاح  ٌ

ت لهم ما بين جرجانظَ بالقنـــــا
فتح حُ

إلى الصين ألقى مرة وأغـيحُر

فاللفاظ عنده عبارة عن كلم يحمل المعاني التي يريد أن يعبر عنها ،دون حاجة إلى تحســين
اللفظ أو انتقائه أو إضفاء اللمسات الفنية عليه .ومادمنا نتحدث عن سهولة اللغــة ال بـ ّد أن نعـ ّرج علــى
شعر أمية بن أبي الصلت الذي اصطن ع لغة شعرية خاصة مغايرة للغــة الســائدة فــي عصــره ،وتمث ّــل
الخروج على المستوى اللغوي عنده في اتجاهين:
-1

استعمال معجم لغوي حافل باللفاظ السهلة البسيطة المكتنزة بالمعاني الســامية ،حـتى حُوصــف

شعره بأنه ضعيف النسج ،مهلهل فيه ركاكة ،ال يفصله عن الحديث اليــومي إال الــوزن والقافيــة ،وال
لق أو البداع اللغوي ،ويظهر هذا بصورة خاصة في الشــعر الــذي كرس ّــه أميــة
مكان فيه للخيال الخ  ّ
ال فــي
للحديث عن المور الدينية وأخبار المم الماضية ،وربما كان الســبب فــي ذلــك أن أميــة أقــام أو  ً
مدينة الطائف ولم يقم بالبادية ،ثم رحل إلى الحواضر واحتك بالعاجم ،وخالط الرهبــان فــي الديــرة،
فلن لسانه وضعف شعره .وال ننسى أن طبيعة الموضوعات التي تناولها أمية تستدعى هذا النوع من
الشعر البسيط جد ًا ،المفهوم من جمي ع الناس دون تعــتيم أو توريــة ،فقــد نظمــه فــي الخيــر وفــي الفكــر
الديني ،وهذه المضامين ال مجال للخيال فيها ،أو التكلف في السلوب ،وهو أقرب إلى الخطباء الــذين
يتوجهون إلى الناس بالوعظ والرشاد بالجمل التقريرية المتكئة على الدلــة والــبراهين المقنعــة ،ومــا
سان بن ثابت بعد إسلمه ،إذ قيل عنه" :ضعف شعره
حصل م ع شعر أمية يذك ّرنا بما قيل عن شعر ح  ّ
والن بعد السلم ،وحين سئل عن ذلك أجاب" :يا ابن أخي إن السلم يحجز عن الكــذب وإن الشــعر
يزينه الكذب" .وقال الصمعي "الشعر نكد يقوى في الشر ويسهل ،فإذا دخل فــي بــاب الخيــر ضــعف
والن".1025
ولعل ّ هذه الليونة ترج ع إلى أن أمية بن أبي الصلت خاض في موضوعات لــم حُيسـظَبق إليهــا ،ولــم
تع ّبد طريقها ،فكان رائدا ً فــي هــذا المضــمار ،والريــادة تقتضــي بعــض الهنــات ،بالضــافة إلــى جديــة
1024
1025

المرزباني ،معجم الشعراء ،ص .412
سان بن ثابت ،ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي ،بيروت ،دار الندلس ،د.ت .ص .29
ديوان ح  ّ
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القضــايا الـتي تناولهـا ،واتسـاع المسـاحة الفكريــة فيهــا ،ممــا حــال بيــن الشـاعر وبيـن انتقــاء اللفـاظ
وتنقيحها ،وإعادة النظر فيها وتدقيقها كقوله حين حضرته الوفاة:1026
ب المقيحُم على الهـوى
أال أيها القل حُ

إلى أي هــذا الــدهـر مـنك التصُّدد

أال إنــمــا الـدنــيـــا بـــلغ ٌ وحُبِنْلظَغ ٌة

سوحُد
وبينا الــفــتــى فـيهــا مهيب ٌ م ظَ

إذا انقلبتِنْ عـنه وزال نـــعيــحُمهـا

سد
وأصـبح من تــرب القـبــور(ِ حُيو ُّ

حه
وفارق روحـ ًا كـان بـين جـنـا (ِ

وجـــاورظَ مــوتــى مــالهـــم حُمترُّدد

صر عن شعر معاصريه في المعجم الشعري الفخم ورصــانة الســلوب،
وإذا كان شعر أمية ق  ّ
إال أنه نجح في بث الروح القصصــية فــي أشــعاره الدينيــة ،وتجلــى هــذا بشــيء مــن الشــفافية والســرد
االسترسالي ،والحوار وترابط الموضوع ،واللجوء إلـى اللغـة التلقائيـة البعيـدة عـن التـأنق ،وال يخلـو
شعره من عناصر التشويق والثارة ،والمثلة على ذلك كثيرة خاصة في القصائد التي تحكي قصــص
الرسل والنبياء ،كنوح ،وموسى ،وعيسى ،ولوط –عليهم السلم -وغيرهم ،وقصة الخلق وهبوط آدم
وحواء من الجنة .وتتميز هذه الشعار بالطاب ع القصصي الحكائي ،والنظرة التأملية العميقــة  ،ويغلــب
عليها الطاب ع التعليمي ،بحيث تصبح القصة هي المعادل الموضوعي لحدث ،ما ولتوضيح ذلــك نق ـ ّدم
البيات التالية التي تحكي قصة لوط -عليه السلم -يقول أمية:1027
ط أخــو ســدو"ٍم أتــاها
ثم لــو  ٌ

إذا أتـــاهـــا بـــرشـــ(ِدها وحُهداهــا

راودوه عــن ضــيـفه ثم قالوا

قــد نــهـــنـــيـــاك أن حُتقيظَم قراهـا

ت
ض الشيخحُ عند ذاك بنا "ٍ
عر ظَ

ع مـــرعــاهـــــا
كظــبا"ٍء بأجــــر "ٍ

غضب القوحُم عـند ذاك وقـالوا

خ خـــطــ ًة نأبــاهـا
أيها الـــشـــيـــ حُ

أجم ع القوحُم أمظَرهـم وعـجــو ٌز

ل ســـــعظَيـــهـا ورجــاهـا
خيـ ّـب ا حُ

أرسـل الحُ عـنــد ذاك عــذابـ ًا

جعل الرضظَ سـحُـِنْفلها أعـــلهــــا

ب ثم طــــين"ٍ
ورمـاها بحاصــ "ٍ

سوم أذرعـــاهـا
ذي حــــروف"ٍ حُم ةّ

فالشاعر يتحدث عن قدوم لوط إلى قومه بالهدى والرشاد في سدوم ،وفي المشهد الثاني يــذكر
مجيء الملئكة لزيارته ،ثم كيف جاء قومه يبغون الضيوف ،لنهم كانوا يأتون الــذكور دون النــاث،
1026
1027

أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .180
المرج ع السابق ،ص .310
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وتبدأ أحداث القصة بالتنامي والتصاعد نحو العقدة ،المتم ّثل فـي قيـام لـوط بعـرض بنـاته عليهـم؛ كـي
يك ّفوا عن الفواحش ،ولكنهم رفضوا ذلك وأصــروا علــى تحقيــق مــا يريــدون ،وقــد عـاقبهم الـ علــى
شرورهم وعصيانهم ،بأن غشيهم العذاب وأمطرت عليهم الســماء وابل ً مــن الحجــارة الطينيــة ،وكــان
معهم زوج لوط وقد حاق بها العذاب.
إن شــيوع الــروح القصصــية فــي شــعر أميــة ال يعنــي أن الســلوب القصصــي تطـ ّور كــثيرا
عنده،فكان ال يستوفي عناصر القص ،بل يلجأ إلى التلميح واليحاء ،وهذا بديهي لن مجــال الشــعر ال
يسمح بالطالة والتفصيل ،كما أن شعره لم يعرف شكل الملحم الطويلة كما هو الحال عند اليونان.
وظهر السلوب القصصي على استحياء عند شعراء آخرين مثل ابن أذينة الثقفي،1028
ت وأبثثحُتها شجوي فبحـــت به(ِ
قال ِنْ

ب الستظَر فاستت(ِر
قد كنتظَ عندي تح ُّ

ألستظَ تبصحُر ظَمن حولي فقلت لها:

طـي هــواك ومـا ألـقى على بص(ِر
غ  ّ

فالشاعر يكشف في هــذه الحواريــة الجميلــة مــن خلل أســلوب "الــديالوج" طرفـ ًا مــن عــالمه
الداخلي ،وتفاعله م ع العالم المحيط بــه بصــورة دراميــة مك ّونــة مــن ســثؤال وجــواب ،وميــزة هــذا
الحوار أنه ينقل إلينا الحدث كأنه يحصل الن.
ومن سمات الروح القصصــية أيضـ ًا الكثــار مــن الفواصــل الصــياغية والجمــل المعترضــة،
ل مــن أشــكال التــدخل
كالفصل بين صيغة القول ومقوله؛ لخلق الجو النفسي ،ويكون هــذا الفصـلحُ شــك  ً
المقصود من السارد )الشاعر ،(،فقد فصل ابن أذينــة فــي قــوله )قــالت وأبثثتهــا شــجوي (،...بيــن الفعــل
ب السـتر،(،...بـدون وأبثثتهـا شـجوي ،وهـو
والقول ،وكان ترتيب الجملة أن يقول) :قالت :قد كنت تحـ  ّ
بهذه الجملة المعترضة يكشف عن الظروف التي دفعت الفتاة إلى قول مــا قــالت ،وفــي الشــطر الثــاني
فصل كان واسمها عن خبرها بشــبه الجملــة )عنــدي ،(،وكــان الــترتيب العــادي هكــذا):قــد كنــت تحــب
الستر (،...وهذا الفصل )عندي (،يثؤكد خصوصية وسرية العلقة بين العاشقين.
-2

أما االتجاه اللغوي الثاني الذي ظهر في شعر أمية فهو يتجلــى فــي كــثرة الغريــب ،واســتعمال

ألفاظ ال تعرفها العرب ،وربما لهذا السبب ،آثر المفسرون االستشهاد بشعره في تفسير غريب القــرآن
الكريم ،وروي عن عبد ال بن عباس رضي ال عنهمــا أنـه قــال ":إذا قرأتــم شــيئا ً فــي كتــاب الـ فلــم

1028

أبو علي القالي ،المالي ،ج .2/110
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ن العــرب" 1029.كــذلك أكــثر علمــاء النحــو وعلــى
تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب ،فإن الشــعر ديــوا حُ
رأسهم سيبويه ،وعلماء اللغة ،ومنهم ابن منظور في معجم لسان العرب مــن االستشــهاد بشــعره علــى
كثير من القضايا النحوية والمــواد اللغويــة ،ومــن المثلــة علــى اســتخدامه للفــاظ غريبــة علــى البيئــة
العربية كلمة )الساهور (،في قوله:1030
قم ٌر وساهور ٌ يسل ّ وحُيغمحُد

ال نقصظَ فيها غيظَر أن خبيظَئه

قال ابن دريد :السهر ،القمر بالسريانية وهو الساهور ،ولم حُيسم ع إال فــي شــعره ،وكــان كــثير
االستعمال للسريانية ،لنه كان قد قرأ الكتب.1031
ومنها الحاقورة والصاقورة ويعني بها السماء الرابعة ،قال ابن فارس :يقال إنها السماء
الثالثة وإنها من الشاذ .قال أمية:1032
(ِلحُمص ّفدين عليهحُم صاقور ٌة

ع وتـجــمــــحُد
صــُّماء ثالثة حُتما حُ

وكأن ّ رابــع ًة لها حاقور ٌة

ب خامسة"ٍ عناص ٌ(ِ تمرحُد
في جن (ِ

ومنها كلمة تلميذ ،وجاء على لسان عبد القادر البغدادي في محاولته للبحث عن كلمة تلميذ في
العربية":ورأيته في شعر أمية بن أبي الصلت ،شــاعر أدرك النــبي صــلى الـ عليــه وســلم ولــم يوفــق
لليمان به ،وغالب شعره في الوعظ وذكر الخرة وقصص النبياء .قال في قصيدة:1033
والرض معقحُلنا وكانت أمَّنا

فـــيـــها مــقــامـحُتنا وفيها حُنولحُد

وبها تلمي ٌذ على حُقــــــحُذفاتها

ص حُتِنْرعحُد
حبسوا قيام ًا فالفرائ حُ
حُ

قال شارح ديوانه :التلميذ :الخدم يعني الملئكة".
تعكس هذه اللفاظ العجمية الثقافة الواسعة التي ألم بها أمية ،وتعكس اتصال العرب بغيرهــم
من المم .وقال عنه جواد علي :إنه ال يمكن فهم هـذه المفـردات إال بـالوقوف علـى اللغـات العجميـة
كالرامية والعبرانية واليونانية والحبشية ،وهي لغات أ ّثرت في الجاهلية بواسطة التجارة والدين.1034
1029
1030
1031
1032
1033
1034

ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج.30/
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .184
ابن دريد ،جمهرة اللغة ،ج .2/339
ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج .3/197
عبد القادر البغدادي ،رسالة التلميذ،ضمن نوادر المخطوطات،مجلد .1/222
جواد علي ،تاريخ العرب قبل السلم ،ج .5/380
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"ومن الظواهر السلوبية في شعرهم ظــاهرة االســتهواء الخطــابي ،وفيــه يميــل الشــاعر إلــى
الحساس بوسائل الخطابة المعروفة ،مــن تكــرار أو ســخرية أو تأكيــد أو اتجــاه إلــى عاطفــة الســام ع،
ومحاولة إثارة وجدانه قبل إقناع عقله".1035
ومن وسائله الكثار من الساليب النشــائية كاالســتفهام والمــر ،والنهــي والنــداء وكــان هــذا
شائعا ً في قصائد المديح واالعتذار؛ التي تعتمد على الجيشان العاطفي أكثر من اعتمادهـا علـى الجـدل
والمناظرة السياسية ،ومثاله قوله طريح بن إسماعيل الثقفي يستعطف الوليد بن يزيد:1036
ف مالي بعد تــقرب"ٍة
يا ابنظَ الخلئ (ِ

ك أقصى وفي حاليك لي عج حُ
ب
إلي ظَ

مالي حُأذادحُ وأقصى حين أقصحُدكم

جــــظَر حُ
ب
ي من ذي الحُع ّرة ال ظَ
كما حُتو(ِق ظَ

ق الذي نزلــت
أين الذمامةحُ والح حُ

بحـفــظ(ِــه وبتعظــيــم له الكــتــ حُ
ب

ي الشعظَر أصفيه وأنــظمحُه
حوك ظَ
ظَو ِنْ

نظظَم القلئد فيها الدُّر والذهـــــ حُ
ب
...

ي أقـوام ًا صــــدوحُرهم
ت ب ظَ
أحُمش(ِم  ٌ

علي ّ فـــيــك إلى الذقـــان تلتهــ حُ
ب

ل الشاعر هذه البيات بأسلوب النداء )يا ابــن الخلئــف (،الــذي يضــفي جــوا ً مــن الحــزن
يسته  ّ
والحاجة واالستغاثة ،عب ّرت عنه صيغة الجم ع التي استطاعت باشــتمالها علــى حــرف المــد ،أن تفتــح
أمامه الماضي وتصله بالحاضر ،وبعد أن يتأكد أن المنادى التفت إليه يستعين بأســلوب االســتفهام فــي
صيغ عديدة تتوالى بصورة انسيابية ،تعتمد على الثنائيــات الضــدية والتقابــل الــداللي مثــل :مــالي بعــد
تقربه إليك أقصى؟ ثم كررها لفظ ًا ومعنى بقوله :مالي أذاد وأقصى حين أقصدكم ،والتكرار هنا مفعــم
بالطاقات الموحية بالحالة االنفعالية عند الشــاعر ،لجهلــه بالســباب الــتي أدت إلــى إقصــائه عــن بلط
الخليفة ،ويتــوالى الحــوار المنطقــي عنــد الشــاعر الحُمصـ ّدر بأســماء وأدوات االســتفهام) :أيــن الذمامــة
والحق ،...أمشمت بي أقوام ًا .(،ومما ال شك فيه أن تقديم المضمون في صيغ استفهامية أبلغ من تقديمه
بأسلوب خبري.
ولطريح أيض ًا أبيات أخرى يستعطف فيها الوليد بن يزيد:1037

1035
1036
1037

طك المر "ٍ
ئ
يا ابنظَ الخلئف إن سخ ظَ

أمسيتظَ عصـــظَمته بل ٌء أعظحُم

ض
أفهــاد ٌم ما قد بــنــيــتحُ وخـــافــ  ٌ

شرفي وأنت لغير ذلك أوسحُ ع

عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .279
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/310
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/314
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ت قـوم"ٍ حُفظَتهم
أفـــل خشيتظَ شـــمــــا ظَ

سهـــم علــيك ظَتقطحُ ع
سبق ًا وأنف حُ

ي توسـعا
فاعطـــف فـــداك أبي عل  ّ

وفضيلة ً فعلى الفضيلة تتبـــحُ ع

بنيت البيات على توظيف صيغتين إنشائيتين دالليتين هما :أسلوب النــداء المــوحي بالدهشــة
والتعظيم والتم ّزق ،ثم أسلوب االستفهام الذي ظهر علــى هيئــة أســئلة متدفقــة تحمــل فــي ثناياهــا حالـة
الغليان الداخلي ،م ع استحضار الماضــي العــذب وربطــه بالحاضــر العــذاب ،فــي محاولــة للتــأثيرعلى
الخليفة ،وخلق حالة من التعاطف عنده ،حين يرى الحقيقة )التي لم يعد يراها (،عارية أمام عينيــه ،مــ ع
تد ّرج فــي الخطــاب ،وتنويــ ع فــي الســاليب مــن اليحــاء إلــى التصــريح )فــاعطف ،(،...واللجـوء إلــى
الثنائيات االشتقاقية في قوله :هادم وخافض ،وما تنطوي عليه من تقابل داللي بيــن الموقــف الحاضــر
في النص ّ والموقف الغائب الذي يستدعيه الموقف ،فالهادم يقــابله البــاني ،والخــافض يقــابله الرافــ ع أو
المعلي ،والنا يقابله النت.
ومن عناصر السلوب الخطابي ظاهرة التكرار ،وقد يقال التكرير ،وع ّرفه ابن معصــوم فــي
كتابه "أنوار الربي ع في أنواع البدي ع" بأ ّنه" :تكرير كلمة أو أكثر بالمعنى واللفظ لنكتة ،1038إما للتوكيد
أو لزيادة التنبيه ،أو للتهويل أو للتعظيم ،أو للتلذذ بــذكر المكــرر 1039"...أمــا ضــياء الــدين ابــن الثيــر
فع ّرف التكرار بأنه داللة اللفظ على المعنى مردد ًا ،وهو ينقسم إلى قسمين :ا -أحدهما يوجد فــي اللفــظ
والمعنى .ب -يوجد في المعنى دون اللفظ ،،ومثــاله قــول القائــل" :أطعنــي وال تعصــني" ،فــإن المــر
بالطاعة نهي عن المعصية ،وأضاف ابن الثير :أن التكرار ينقسم إلى مفيد )يأتي لمعنى ،(،وغير مفيد
)يأتي لغير معنى.(،

1040

والتكرار شكل مــن أشــكال بســط الكلم وإطــالته وتفصــيله ،ولـه مواضــعه الخاصــة ،وكــانت
العرب تطيل ليسم ع منها ،وهو أيض ًا أداة لغوية تعكس جانب ًا مــن الموقــف الشــعوري واالنفعــالي ،لــذا
ينبغي على المرء أال ينظر إلى التكرار خــارج نطــاق الســياق ،ولــذلك كــان للتكــرار فوائــد منهــا :إنــه
يعكس الفكرة أو القضية التي تقلق الشــاعر أو الــتي يتعل ّــق بهــا ،ويــدل التكــرار علــى أن المكـ ّرر هــو
النقطة المركزيـة والجوهريـة ،كمـا يعمـل التكـرار علـى خلـق ترابـط بيـن أجـزاء القصـيدة وأبياتهـا،
وإضفاء جرس موسيقي عليها ،لن أنماط التكرار على اختلف ألوانها ترتبط ارتباطـ ًا وثيقـا ً باليقــاع

1038
1039
1040

النكتة :هي المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها المرء بالبحث وإنعام الفكر ،ويطلق عليها الناس اسم نقطة) ،المعجم الوسيط ،مادة نكت.(،
نقل ً عن :موسى ربايعة ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،ص .14
ابن الثير ،المثل السائر،ص .137
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المنتظم ،.ونظر البعض إلى التكرار على أنه شكل من أشكال الرتابــة فقــط دون توظيــف ،ومثــل هــذا
الفهم يج ّرد التكرار من أية قيمة ويراه شيئ ًا زائد ًا أو ضرب ًا من الحشو.
أنواع التكرار:
-1

تكرار الدوات والحروف مثل أدوات النداء والظَقسم والتمني واالســتفهام فــي أكــثر مــن بيــت،

"وهذا يعكس الحركة النفسية الداخلية لدى الشاعر وإطللهـا علــى العــالم الخــارجي" .1041ويكـثر هــذا
النوع من التكرار في شعر الحكمة والموعظة ،وفي المواقف الحماسية حيــن يفتخــرون أو يهجــون أو
يتوعدون خصومهم ،ومثاله قوله أبي محجن الثقفي:1042
قد حُيقتحُر المرءحُ يوما ً وهو ذو حسب"ٍ

وقد يثوبحُ ســوامحُ الــعاج(ِز الحم (ِ
ق

قد يكثر الـمـــالحُ يــوما ً بــعد ق ّلتــه

ويكتسي العوحُد بعد الجِنْدب بالور (ِ
ق

فالتكرار هنا يكشف عن موقف الشاعر إزاء ظاهرتي الكرم والبخــل ،ويق ـ ّدم سلســلة
من الجمل الخبرية المثؤظَكدة )بقد ،(،وم ع أن )قد (،م ع المضارع تفيد التشــكيك فــي حــدوث الفعــل ،إال أن
الشاعر أعطاها داللة التحقيق .وكأنها مقترنة بالفعل الماضي ،ويثؤكد ذلك أنه استعملها فــي بيــت آخــر
من نفس القصيدة م ع الفعل الماضي.
وقد أجودحُ وما مالي بذي فن"ٍ ع
-2

وقد أكر ّ وراء المجح(ِر الظَبر "ٍ
ق

1043

تكرار البداية ويطلق عليه اسم تكرار اللزمة :وهي مجموعة من الصوات أو الكلمات الــتي

تعاد في الفقرات أو المقاط ع الشعرية بصورة منتظمة...وهي نوعان:
-1

اللزمة الثابتة وهي التي يتكرر فيها بيت شعري بشكل حرفي.

-2

اللزمة المائعة :وهي التي يطرأ فيها تغيير طفيف على البيت المكرر ،ويكثر تكرار اللزمــة

في شعر الرثاء  ،وهو ذو علقة بالجو البكائي والحالــة النواحيــة ،كمــا أنــه شــكل مــن أشــكال الولولــة
والندب ،ومنه قول أبي محجن الثقفي في رثاء أبي عبيد بن مسعود الثقفي الذي حُقتل يوم الجسر:1044

1041
1042
1043
1044

عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .156
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .19
خص البصر من الخوف .ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .21
ق :الشا ظَ
فن ع :كثير .المجحر :الحُمض ّيق عليه في الحرب .البر (ِ
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .32
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وأضـحــى أبو جــب"ٍر خــلء ً بـيـوتـحُـه

ف الرام حُ
ل
بما كان يعفوها الضعا حُ

وأضحى بنو عمر"ٍو لدى الجسر منهم

إلــى جـــامــد البيات جود ٌ ونائ حُ
ل

إن تكرار )أضحى أبو جبر /أضحى بنو عمرو (،مقرونة بالبيوت الخالية من أهلها ،له فاعليــة
ج ع التي أعقبت موتهم .كما أنه يساعد علــى منــح البنــاء
سر والتف  ّ
قادرة على إظهار درجة السى والتح  ّ
الشعري حالة من التتاب ع والتلحم ،بحيث تبــدو القصــيدة كأنهــا وحــدة متكاملــة موضــوعيا ً وموســيقي ًا،
وهذا النوع من التكرار وثيق الصلة بالطريقة التي كان حُيلقى به الشعر ،إذ كــان الشــعر العربــي يعتمــد
على النشاد.
ويقابل تكرار البداية نوع آخر اسمه تكرار النهاية ،وهو عبارة عن تكرار كلمــة أو مجموعــة
كلمات في نهاية أجزاء الجملة ،أو تكــرار جمــل أو فقــرات أو أبيــات شــعرية متعاقبــة ،ويشــبه تكــرار
ل ،لن العــرب
النهاية التكرار الحُممهد للقافية ،ولم يعرف العربي القديم هــذا اللــون مــن التكــرار إال قلي ظَ ً
ع ّدوا تكرار القافية في القصيدة عيبا ً س ّموه االيطاء .1045ومنه قول أمية بن أبي الصلت:1046
ضك كلحُ مكرم"ٍة بـــناهــا
فأر حُ

بنـو تـيــ(ِم وأنــت لــها سماحُء

فأبرظَز فضظَله حاّقا علـــيـــهــم

ت لناظرها الـسماحُء
كما برز ِنْ

فهل تخفى السماحُء على بصي"ٍر

وهل بالشمس(ِ طالع ًة خــــفاحُء

فالشاعر ك ّرر كلمة )السماء (،مرتيــن فــي القافيــة :مــرة علــى المســتوى المجــازي ،بمعنــى أن
منزلة الممدوح في قومه تضاهي مكانة السماء بالنسبة للرض ،فهما السبب في كــل خيـر أو مكرمـة
سواء في ذلك الرض والقوم .أما في البيت الثاني فقصد بها الســماء بــالمعنى الحقيقــي ،ووردت مــرة
ثالثة في البيت الثـالث بمعنـى الوضـوح والشـهرة والعلميـة ،وهـذه الصـفات تنسـحب علـى الممـدوح.
ويستشف مما تقدم أن التكرار في هذه المقطوعة جاء بدالالت مختلفة تق ّوي المعنى وتبرزه بجلء.
ومن أمثلة تكرار ما يقابل القافية قول محمد بن عبد ال النميري:1047
ك الظعائنحُ يوم بانــوا
أهــاجت ظَ
كأن ّ على الحدائج يوم بانــوا

1045
1046
1047
1048

موسى ربابعة ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،ص .18
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .154
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/196
البراث :الماكن السهلة من الرمل.
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ي الجميل من الثا (ِ
ث
بذي الز  ّ
ل البرا (ِ
ث
نــعاجــ ًا تــرتعي بق ظَ

1048

ل من أشكال التطور ،وقد وظ ّفه النميري لبراز البعــد
وكان التكرار في العصر الموي شك  ً
النفسي للذات ،واستكشاف المشاعر الدفينة المرافقة للحظة الفراق.
ومنه قول أمية بن أبي الصلت:

1049

ي
ت أبي قس  ّ
فإنا للنبي (ِ

لمنصو(ِر بن(ِ يقدمظَ القدمينا

فإنا للنبيـــت أبا ً وأم ًا

وأجداد ًا سموا في القدمينـا

اشتمل هذان البيتان على تكرار البداية )فإنا للنبيت (،وعلى تكرار النهايــة )القــدمينا ،(،وغايــة
هذا التكرار توكيد الفكرة في ذهن السام ع أو القارئ ،وكأن الشاعر يريد أن ينقل ما يريد إلى الخرين
بأعمق ما يستطي ع ،وهذا المر طبيعي جدا ً في قضية النساب.
ومن تكرار البداية قول طريح بن إسماعيل الثقفي في وصف المشيب:1050
والشيبحُ للحكماء من سف(ِه الـصـبــا

بدل ٌ حُتنال به الفضيلةحُ حُمِنْقــنحُ ع

والشيبحُ زينحُ بني المروءة والحجا

ف ومجد ٌ برقحُ ع
فيه لهم شر  ٌ

ال ،وهو تكرار خطابي يتوجه إلى التدليل على صحة
فالتكرار هنا أضاف لطف ًا للشيب وجما  ً
ما يدعو إليه ،حين يقرن الشيب بالفضيلة والشرف والتعقل.
ج-تكرار السماء خاصة في الطلل ومواقف الغزل ،ومثل هذا التكرار يخلق حالة من التشوق
واالستذكار والتلذذ بنداء هذه السماء" ،وقد يكون التكرار بسيط ًا ال حُيقصد به إال تأكيد االنفعال أو
االستمتاع بترديد اسم حبيب أو مكان أو ذكرى ،وقد يصاحبه شيء من الصنعة البيانية اليسيرة التي
أصبحت من سمات الشعر العربي المعروفة.1051"...
ومنه قول غيلن بن سلمة الثقفي متراّنما بأسماء عرائس الشعر بين ليلى وسلمى:1052

1049
1050
1051
1052

ل عن ليلى علك المشي حُ
ب
اس حُ

وتصابي الشيخ(ِ شي ٌء عجي حُ
ب

وإذا كان النسـيـــبحُ بـسلـمى

ل ّذ في سلمى وطاب النسي حُ
ب

أمية بن أبي الصلت حياته وشعره.297 ،
ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/24
عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .146
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/199
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ونستم ع إلى محمد بن عبد ال النميري يترنم بترديد اسم محبوبته )زينب (،كأنها ماثلة أمامه،
ل أسلوب النداء القريب فيسقط أداة النداء ،وقصده أن يح ّول الرؤية الحالمة إلى
ويخاطبها مستعم  ً
حقيقة ماثل"ٍة .يقول:1053
ت إلى أظعان زينبظَ باللوى
نظر حُ

فأعولحُتها لو كان إعوا لــحُــها يغني

ل ال أنساك زينبحُ ما دعــت
فوا (ِ

مطٌّوقة ورقاحُء شجوا ً على غص (ِ
ن

د -تكرار صيغ لغوية على أوزان مح ّددة" :هناك ضرب آخر من التكرار يعتمد على استخدام ألفاظ
ل على معان"ٍ متقاربة في إيحائها العام ،وتشترك في إيقاع واحد ،إذ تجيء على صيغة مشتركة من
تد ُّ
صيغ المشتقات" ،1054كصيغة اسم الفاعل مثل ً ومنه قول أمية بن أبي الصلت:1055
بأنا النازلون بكل ثغـــ"ٍر

وأنا الضاربون إذا التقينا

وأن ّا المانعون إذا أردنـا

وأن ّا الـمحُـقـبلون إذا حُدعينا

وأنا الرافعون على مع ّد

أحُكاّفا في المــكارم ما بقينا

استعمل الشاعر نمطا ً تكراري ًا ظهر في المقاط ع الممدودة المتتابعة من خلل التكرار الحُمو ّق ع
أو ما يسمى بالترصي ع ،وهو ":أن يكون حشو البيت مسجوع ًا ،وأصله من قولهم :أرصعت العقد إذا
فصلته".1056
ولمية قصيدة أخرى تفيض بهذه الصيغ االشتقاقية المتشابهة ومنها قوله:1057
القائلين الفـاعـــــلـيــن المــرين بـكـــل صــالــــ ِنْ"ٍ
ح
المطعمين الشــــحظَم فــوق الخبز شحم ًا كالنافــــ ِنْ
ح
نقل الجفانظَ م ع الـجــفان إلـى جــفـان"ٍ كالــمـنـاض ِنْ
ح
ط السلط ِنْ
ح
ف والبس (ِ
ف ثم الضيف بعد الضــي (ِ
للضي (ِ
وهب المئين من المئيــن إلــى المئـين من اللواقــ ِنْ
ح
ق المــظَثؤبـل للمــ(ِثؤبل صــادرات عــن بـــلد ِنْ
ح
سو ظَ

1058

...
ت المبـعدات الــطـامحات م ع الطوام ِنْ
ح
بالمقــربــا (ِ
 1053المرج ع السابق  ،ج .6/196
 1054عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .287
 1055أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .299
 1056أبو هلل العسكري ،الصناعتين ،ص .416
 1057أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .170
 1058المناضح :الحياض .السلطح :الطوال .اللواقح :البل الحوامل .الحُمثؤبل :البل الكثيرة .بلدح :واد قبل المكة.

240

ن قـــرظَنه
ويلق قِنْر  ٌ

ي المصافح للمصاف ِنْ
ح
مش ظَ

بزهاء ألف"ٍ ثم أل "ٍ
ف

بين ذي بــدن"ٍ ورامـــــ ِنْ
ح

إن متابعة الصيغ االشتقاقية المتشابهة ،والكلمات المتكررة في هذه القصيدة يكشف عن شيء
غير قليل من الصنعة والقصدية عند الشاعر ،لغايات التعظيم والتفخيم ،والتأثير في القلوب والسماع
من ناحية ،والتهديد والوعيد وتأكيد النذار من ناحية أخرى.
ومن صور التكرار :التذييل وهو إتباع الجملة الشعرية في الشطر الول بجملة شعرية في
الشطر الثاني تشتمل على معناها للتوكيد ،ويطلق عليه اسم ر ّد العجز على الصدر ،ويتحقق بإعادة
اللفاظ المترادفة وهو قسمان:
-1

"تذييل جا"ٍر مجرى المثل وذلك إن استقل ّ بمعناه واستغنى عما قبله.

-2

تذييل غير جا"ٍر مجرى المثل ،وهو الكلم الذي ال يستقل بمعناه لفهم الغرض منه إال بمعونة

ما قبله".1059
ومن أمثلة التذييل قول أمية بن أبي الصلت:1060
حياؤك إن شيمظَتك الحياحُء

أأذكحُر حاجتي أم قد كفاني

ومنه قول المغيرة بن شعبة الثقفي:1061
لـ(ِله د ّرك يابـــنظَة النــعــــما (ِ
ن

ت ما مُّنيت نفسي خالي ًا
أدرك (ِ
...
يا هندحُ حسحُبك قد صدقت فأمسكي

1059
1060
1061

ق خيحُر مقالة(ِ النسا (ِ
ن
والصد حُ

عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1974 ،ص .218-217
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .8/328
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .16/78
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وقال أمية بن أبي الصلت أيض ًا :1062
عطاؤك زين ٌ المرئ إن حبوظَته

ل العطاء يزي حُ
ن
ل ومـــــا ك حُ
ببذ "ٍ

ل وجهه(ِ
وليس بشين"ٍ المرئ بذ حُ

ض السثؤال يشي حُ
ن
إليك كما بع حُ

ومنه قول طريح بن إسماعيل:1063
ك الشيمة(ِ الد حُ
ب
نفى العيوبظَ ومل حُ

إ ّني كريحُم كرا"ٍم عشتحُ في أدب"ٍ
وقال طريح أيض ًا:1064
ب و إذ
إذ نحن في ميع(ِة الشبا (ِ

أياحُمنا تلك غضـــة ٌ جحُدحُد

حُنحسحُد فيها على النعيم ومـــــا

يولحُ ع إال بالنعمة(ِ الحسحُد

ظــواهر بديعيــة :بــدأت تتســلل إلــى شــعر الطــائف بعــض المحســنات البديعيــة العفويــة الــتي
ال ،وعلــى رأســها
ص ألقـا ً ونصــاعة و جمــا  ً
يستدعيها المعنى بدون قصــد أو تكلــف؛ لتضــفي علــى النـ  ّ
ظاهرة الطباق والمقابلة ،وح ّد الطباق :أن يأتي المتحدث فــي كلمــه بــاللفظ وضــده فــي المعنــى مثــل:
السود والبيــض ،والليــل والنهــار ...ونحــوه .ومــا زاد علــى لفظــتين متضــادتين أو مختلفــتين سـ ّمي
مقابلة .وأصل المقابلة "ترتيب الكلم على ما يجب؛ فيعطى أ ّول الكلم ما يليق به أوال ً وآخره ما يليق
به آخر ًا ،ويأتي في الموافق ما يوافقه ،وفي المخالف ما يخالفه ،وأكثر ما تجيء المقابلة في الضــداد،
فإذا جاوز الطباق ضدين سمي مقابلة".1065
والطباق في الكلم نوعان أحدهما :طباق اليجاب وهو ما وق ع بين لفظين مختلفين .والخــر:
طباق السلب ،ويتحقق بنفي المعنى المثبت كقول أبي محجن الثقفي:1066
ال تسألي الناسظَ عن مالي وكثر(ِته

وسائلي القومظَ عن ديني وعن خلقي

فقد طابق بين :ال تسألي وسائلي ،وفي البيت أيضا ً مقابلة :نفى السثؤال عن المال والثراء،
ق وهما متقابلن )ضدان.(،
وأباحه عن الدين والخلق ،فالمال زائل والدين با "ٍ
1062
1063
1064
1065
1066

المرج ع السابق ،ج .8/328
المرج ع السابق ،ج .4/312
المرج ع السابق،ج .4/323
ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .2/15
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .15
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ولبي محجن الثقفي أيضا:1067
إذا متُّ فادف ّني إلى جنـب كرم"ٍة

تر ّوي عظامي في التراب عروحُقها

وال تدفـن ّني بالــفــلة فــإنــنــي

ت أال أذوحُقـــــها
ف إذا مـــا م حُ
أخـــا حُ

فالطباق جاء بين صيغة المر )فادف ّني (،وصيغة النهي )وال تدفنني ،(،كما أن ّ في البيتين تقاب  ً
ل
بين الكرمة رمز الحياة والنشوة؛ وبين الصحراء رمز الموت والجدب والتلشي.
وطباق السلب قليل في الشعر ،وأكثر منه شيوعا ً طباق اليجاب ،وأمثلته عديدة نختار منها
قول أمية بن أبي الصلت:1068
ي وال مساحُء
عن الخلق السن  ّ

كري ٌم ال يغُّيره صبا  ٌ
ح
وقوله:1069

ن ويغتد ينـــا
ل يرح ظَ
بأذيا "ٍ

ح بهن عصر ًا
ت الريا حُ
وسافر ِنْ
وقوله:1070
فأر حُ
ضك كلحُ مكرم"ٍة بناها

بنو تي"ٍم وأنت لها سماحُء

وقوله:1071
وحسنحُ فعا "ٍ
ل حيث أحضر أو أبدى

ن له جـــاه ٌ وعــ ّز وثروة ٌ
يكو حُ
وقوله:1072
فيفنى وال يبقى سوى القا(ِهر الذي

ت ويحيى دائم ًا ليس يهمحُد
يمي حُ

وقوله:1073
ف الناسحُ للحساب جميع ًا
يوظَق حُ
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073

فشـــق  ّ
ي معٌّذب وســـعيحُد

المرج ع السابق،ص .15
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص ص .152
المرج ع السابق ،ص .296
المرج ع السابق ،ص .154
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .179
المرج ع السابق ،ص .173
المرج ع السابق ،ص .198
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س(ِعي ٌد".1074
ش(ِقيٌّ ظَو ظَ
وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى" :ظَف(ِمِنْنحُهِنْم ظَ
وقال غيلن بن سلمة الثقفي:1075
اغنوا الموال ظَ
ي عنا ال أبــــــالكم

ح القوم من كانا
إنا سنغني صري ظَ

وقال أبو محجن الثقفي:1076
س :اشرب الخمظَر إنها
يقول أنا  ٌ

إذا القومحُ نالوها أصابوا الغنائما

ت لهم :جهل ً كذبتم ألم تروا
فقل حُ

سفيها بعد ما كان حالمــ ًا
 ً
أخاها

ولبي محجن أيض ًا:1077
وع ّمي الذي أهدى لكسرى جياظَده

لدى الباب منها حُمِنْر ظَ
سل ووقو حُ
ف

وقال يزيد بن الحكم الثقفي في ابنه )عنبس:1078(،
ح
جزى الحُ ع ّني عنبسا كلَّ صالــــ "ٍ
ل العشيرة حُيبتــــــغى
ل إذا جه حُ
جهو  ٌ

إذا كانت الوالدحُ شين ًا جزاؤها
حلـي ٌم ويرضى حلظَمه حلماؤهـا

أما التقابل فهو كثير عندهم ،ويقترن أحيان ًا بحسن التقسيم للفت االنتباه إلى أن الدالالت
المعنوية تسير في اتجاهين متضادين ،ومثاله قول غيلن بن سلمة الثقفي:1079
حسرتِنْ
ن إذ حُ
ولو رآني أبو غيل ظَ

عني الموحُر إلى أم"ٍر له طبـــــ حُ
ق

لقال رغب ٌ ورهب ٌ يجمعان مع ًا

ل النفس والشف حُ
ق
حبظَ الحياة وهو ظَ

فالشاعر يع ّبر عن حالة التمزق التي اعترته نفسيا ً بحركات متضادة ،فهو بين تيارين يشدانه
بنفس القوة :الرغبة في المغامرة المقرونة بالهلك ،والرهبة منها المقرونة بالموت ،واالختيار عنده
1074
1075
1076
1077
1078
1079

سورة هود.106:
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/213
ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .34
المرج ع السابق ،ص .44
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .12/289
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/206
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صعب ،فإما الحياة م ع الجبن أو احتمالية الموت ببطولة .وحُتشكل حركة القرار هذه والحركة المضادة
لها بنية توليدية غنية بالطاقات والدالالت.
ومنه قول أبي محجن الثقفي:1080
عفُّ الياس(ِة عما لستحُ نائظَله

ظلمتحُ شديحُد الحقـــد(ِ والحن (ِ
ق
وإن حُ

قد يكثحُر المالحُ يوما ً بعد ق ّلته

ب بالورق
جِنْد (ِ
ويكتسي العودحُ بعد ال ظَ

وقال طريح بن إسماعيل الثقفي:1081
عحُمر"ٍ
وإن تمادت به اليــــــامحُ في حُ

ث بعد الجدة(ِ الحـــل حُ
ل
ق كمار  ّ
يخظَل ِنْ

والدهحُر ليس بنــــــاج"ٍ من دوائره

حي ّ جبان ٌ وال مستأس ٌد بطــــــــ حُ
ل

ت له نفـــــــق ٌ
وال دفينحُ غيابـــــا "ٍ

تحت التراب وال حوت ٌ وال وعلحُ

سيبلي الدهحُر جَّدظَته
بل كل شي"ٍء حُ

حتى يبيظَد ويبقى الحُ والعـــمــــــلحُ

ظف صــيغ الضــداد علــى مســتوى الطبــاق والتقابــل بصــورة تعكــس شــفافية
فهذه البيات تو  ّ
الخيال عند الشاعر ،وأنسنة الجمادات وبث الحياة فيها ،وهي في الوقت ذاته تعكس من خلل هذا الكم
الهائل من الثنائيات التقابلية ،أبعاد الزمة النفسية التي تعانيهــا الــذات ،فالجديــد يبلــى ،والشــباب يــذبل
والنسان يموت وجمي ع الكائنات تموت ،ال يعصمها من الموت نفق تحت الرض ،أو بطــن البحــر أو
قمة الجبل ،ويت ّوج الشاعر هذه النظرة التأملية بإشراقة إسلمية ال حُترد وهي )كل شيء يبيد ويبقى الــ
والعمل.(،
وفي مكان آخر قابل طريح الثقفي بين قدوم الشيب على كرهنا له ،ورحيل الشباب على ح ّبنــا
له ،وكأن الشاعر استوحى هذا المعنى )م ع توجيهه (،من قول الحارث بــن حل ّــزة اليشــكري فــي مطلــ ع
معلقته:1082
ل منه الثواحُء
ب ثاو"ٍ يم حُ
حُر  ّ

آذنتنـــا ببي(ِنها أســماحُء
طريح:1083
قال حُ
 1080ديوان أبي محجن الثقفي ،ص .21-19
 1081ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/289
 1082المعلقات العشر ،ص .135
 1083ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/25
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ق الرأس(ِ مشتع حُ
ل
ب ففر حُ
ل المشي حُ
ح  ّ

وبان بالكره م ّنا اللهوحُ والغز حُ
ل

ل هذا مقيم ًا ال يــريـــد لـــنــــا
فح  ّ

ترك ًا وهذا الذي نهواه مرتح حُ
ل

تش ّكل هذه الثنائية الضدية بين الزمن الحاضر/رمــز الشــيب ،وذبــول الحيــاة وبدايــة الرحيــل،
جر الحياة واللهو والغزل "بنية قطبية تع ّمق رؤيــة الفنــاء وحتميــة
والزمن الماضي /رمز الخصب وتف  ّ
االندثار".1084
والشواهد على المقابلة كثيرة في شعر طريح الثقفي ،وعلينا أن نتذكر أنه كان من مخضــرمي
الدولتين الموية والعباسية ،مما يبرر حدوث تط ّور في المعجم اللغوي عند شعراء هذه الفترة ،ومنعــ ًا
للطالة نق ّدم الشاهد الخير على المقابلة عند طريح:1085
إن يسمعوا الخيظَر يخفوه وإن سمعوا

شر ًا وإن لــم يـــسمــعـوا كذبوا

فذو الشماتة(ِ مســرو ٌر بهيـــضـتـنــا

وذو النصيحة(ِ والشفاق مكتئ حُ
ب

يتحدث الشاعر عن شريحة من الناس في موقفين متقابلين ضمن الحقول الدالليــة الــتي تغــذي
كل موقف ،ونرى في الحقل االول هثؤالء الناس ال يقولون الحق ّ ويخفون الخير م ع وجوده ،أما الشر
فيسارعون إلى نشره بين الناس ،وإن لم يكن موجودا ً أوجدوه من العدم .ويواصل هذه الصور التقابلية
لكنه ينحرف بها إلى موقــف ال يخلــو مــن اليجابيــة والخلقيــة ،فالنســان الشــرير يشــمت بمصــائب
غيره ،أما النسان الخ ّير فيشفق على المصاب ويأخــذ بيــده ،فهــو يفــرح حيــن يفرحــون ويحــزن حيــن
يحزنون ،فالتقابل في البيت الول قائم على التداخل والتداعي ،أما فــي الــبيت الثــاني فهــو مبنــي علــى
التقاط ع والتعارض والتنافر.
كلمة أخيرة :ظلت لغة الشــعر فــي مدينــة الطــائف ضــمن المــألوف؛ مـن اســتعمال المفــردات
الجزلة التي يعرفها الناس العاديون وق ّلما يستعملونها في كلمهم ،غير أننا ال نستطي ع أن نحصر شعر
الطائف ضمن المدرســة التقليديــة بصــورة حرفيــة؛ حُمغفليــن أثــر الســلم فــي تــوجيههم إلــى الســهولة
والترسل في الكلم ،والبعد عن التكلف وتحاشي اللفاظ الحوشــية الــوعرة ،وهــذا صــريح فــي الــرأي
النقدي الذي أطلقه عمر بن الخطاب حين قال لعبد ال بن عباس" :أال تنشــدني لشــاعر الشــعراء! فــر ّد
عليه :ومن شاعر الشعراء؟ قال :زهير .قــال ابــن عبــاس :لــم صــي ّرته شــاعر الشــعراء؟ قــال :لنــه ال
يعاظل بين الكلميين ،وال يتتب ع وحشي الكلم ،وال يمدح أحدا ً بغير ما فيه".1086
1084
1085
1086

كمال أبو ديب ،البنى المولدة في الشعر الجاهلي ،وزارة الثقافة والعلم ،بغداد .1988 ،ص .41
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج  .4/311وانظر أيض ًا :الغاني ،ج  ،4/312ج .4/325
أبو زيد القرشي ،جمهرة أشعار العرب ،ص .76
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وظهرت هذه اللغة السهلة في المضــامين ذات العلقــة بالــدين ،أو فــي الموضــوعات الجديــدة
سد الروح اليمانية التي تح ّول إليها هثؤالء النــاس ،ومثــاله قــول
مدعومة بالمفردات السلمية التي تج  ّ
أبي محجن الثقفي:1087
أتــــوبحُ إلـــى ال الرحــي(ِم فإنه

غفـــــو ٌر لذنب المرء(ِ ما لم يعاو(ِد

ت ر ّبي مواثق ًا
وكيف وقد أعطي حُ

ل ذو العرش شاهدي
أعوحُد لها وا حُ

وله أيض ًا:1088
وأهجحُرها فـــي بي(ِتها حيث تشر حُ
ب

سأترحُكهـــــــــا ل ثـــم أذُّمـــها
وقول أمية بن أبي الصلت:1089
الحمحُد للــه الذي لم يتخ ّذ

ولدا ً وق ّدر خلقـظَـه تقديرا

فهذه المفردات السهلة مستقاة من القرآن الكريــم ،وهــي شــبيهة بقــوله تعــالى" :الَّـ(ِذي لظَـهحُ حُملِنْـ حُ
ك
ي"ٍء ظَفظَقَّدظَرهحُ ظَتِنْق(ِدي ًرا".1090
ش ِنْ
ق حُكلَّ ظَ
خظَل ظَ
ك (ِفي اِنْلحُمِنْلك(ِ ظَو ظَ
ش(ِري  ٌ
خِنْذ ظَوظَل ًدا ظَوظَلمِنْ ظَيحُكن َّلهحُ ظَ
لِنْرض(ِ ظَوظَلمِنْ ظَيَّت (ِ
السَّظَماظَوات(ِ ظَوا ظَِنْ
رابعً:ا :الموسيقى الشعرية-الوزن والقافية
هنــاك صــلة بيــن الشــعر والموســيقى ،ويع ـ ّرف الشــعر ببســاطة وإيجــاز :بــأنه كلم مــوزون
مموسق ،ويختص علم العروض بدراسة الموسيقى الشعرية ،وتتمثل الصلة بين الموسيقى والعروض
ال أو قصر ًا ،أو
في الجانب الصوتي ،فالموسيقى تقوم على تقسيم الجمل إلى مقاط ع صوتية تختلف طو  ً
إلى وحدات صوتية مع ّينة على نسق محدد ،وكــذلك يقس ّــم الــبيت إلــى وحــدات صــوتية معينــة تعــرف
بالتفاعيل ،بغض النظر عن بداية الكلمة أو نهايتها ،وتتحقق موسيقى الشعر مبدئي ًا فــي إطــار خــارجي
تصويري موجود في جمي ع القصائد العمودية؛ ضمن جــدولين موســيقيين همــا الــوزن والقافيــة اللــذان
شكلن عماد الشعر ،ويع ّدان من ألــزم العناصــر لـه ،ويهتــم بهمــا علــم العــروض ،وموســيقى داخليــة
ي  ّ
تستمد عناصرها من التصري ع والتنوين ،والتكرار والتقطي ع الصوتي وغيره" ،وهذا يثؤكد أن التركيب
الموسيقي ال يتصل فقط بطبيعة البحر بقدر ما يتصــل بطبيعــة العبــارة والصــورة الشــعرية ،وتركيــب
1087
1088
1089
1090

ديوان أبو محجن الثقفي ،ص .35
المرج ع السابق ،ص .40
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .220
سورة الفرقان.3 :
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الحروف والصوات وتتابعها في نسق خاص" ،1091حيــث "يشــعر المــرء أن القصــيدة العموديــة بنيــة
موسيقية متناسقة متكاملة...ولذلك فإن بوسعنا أن نستمت ع بالقصيدة التي قد ال نفقــه معانيهــا بســبب مــن
الحاجز اللغوي...نظر ًا لنجاح حُكليتها الموسيقية ،وهذا ما نلمســه لــدى طلبــة المــدارس ،الــذين يــرددون
الشعر القديم باستمتاع شديد دون فهم فحواه في بعض الحاالت".1092
وينبغي أن نلحظ أن سمات الشعر الشكلية ظلت ضمن المألوف ،فقد كان تأثير القدماء كــبير ًا
وممتد ًا في أعماق العصر الموي ،فــاحتفظت القصــيدة العموديــة بالوحــدة الفنيــة المتمثلــة فــي الــوزن
والقافية.
الوزن الشعري :هو االنسجام الموسيقي في توالي مقاط ع الكلم ،وخضوعها إلــى ترتيــب خــاص فــي
هذا التوالي" ،ومثل الــوزن فــي هــذا مثــل كــل شــيء منظــم الــتركيب ،منســجم الجــزاء ،فهــو كالعقــد
ل خاصـ ًا ،وحجمـ ًا خاصـ ًا ،ولونـ ًا خاصـ ًا،1093
المنظوم ،تتخذ الخرزة من خرزاته في موضـ ع مـا شـك  ً
ويسيطرعلى نظام توالي المقاط ع في الشعر العربي اعتباران أساسيان هما:
أ -يجب أال يتوالى في الشطر الواحد أكثر من مقطعين قصيرين.
ب -يجب أال يتوالى في الشطر الواحد أربعة مقاط ع طويلة.
فإذا استوفى الكلم هذين الشرطين أمكن أن يكون شعر ًا موزون ًا".1094
وقد نظم شــعراء الطـائف علـى الوزان التامــة الكـثر شــيوع ًا فـي زمـانهم ،والمعروفـة منـذ
العصر الجاهلي كالطويل ،والبسيط والوافر ،والكامل والخفيف ،ولم يبتكروا أوزانا ً جديدة ،غيــر أنهــم
نظموا على أوزان لم تكن شائعة مثل المنسرح ،كقول أمية بن أبي الصلت:1095
يا ليل ًة لم تبنِنْ من ال(ِقــــص(ِر

حذ(ِر
كأنها قـــــــــبلــة ٌ على ظَ

لم تك االَّ كل وال ومضتِنْ

ح(ِر
س ظَ
تدف ع في صد(ِرها يظَد ال ظَ

ومنه أيضا ً دالية طريح بن إسماعيل الثقفي:1096
أقفر م ّمن يححُله السندحُ

جحُمحُد
ق فال حُ
فالمنحنى فالعقي حُ

ومنها في المدح:
 1091عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .246
 1092يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .57
 1093إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .21
 1094إبراهيم أنيس ،ص .13
 1095أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .230
 1096أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .325-4/322
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س أن ملـــــظَكهم
لما أتى النا ظَ

إليك قد صار أمحُره ســجدوا

ل الناسحُ عيشحُة أنـــف ًا
واستقب ظَ

إن تبقظَ فيها لهم فقد سعـدوا

ت من و ّدهم وطاعتهم
رزق ظَ

ما لــم يجــده لوالـــد"ٍ ولــــحُد

والمنسرح من البحور المر ّكبــة ،وتفعيلتــه هــي:مســتفعلن مفعــوالت مســتعلن ،ومــن الصــور
حنـت وغناهـا أكـثر مـن صــوت
ت –ظَمِنْفعلت ،وتستريح لها الذن ،يدل على هذا أنها حُل  ّ
الجميلة لمفعوال حُ
منهم :إبراهيم الموصلي .وعن نسبة شيوع هذا البحر في الشعر القديم قال إبراهيم أنيس" :إن القــدماء
نظموا منه على قلة ،ونحن حين نقــرأ قصــائده ال نكــاد نشــعر بانســجام فــي موســيقاه ،وحُيخي ّــل إلينــا أن
الوزن مضطرب بعض االضطراب".1097
إن عدم االنسجام أو االنسيابية في موسيقى المنسرح ال يعود إلى اضطرابه موسيقي ًا أو وجود
نشاز فيه ،بل يعــود إلــى تنـ ّوع تفعيلتــه وغيــاب النســق اليقــاعي المتماثــل بينهــا ،فــاللحن ينتقــل مــن
ت إلى صورة جائزة من مستفعلن وهي متفعلن ،فاالنتقال مــن تفعيلــة إلــى أخــرى
مستفعلن إلى مفعوال حُ
ليس يسير ًا ،ومن ناحية أخــرى؛ فــإن أذن المتلقــي لــم تتعــود علــى نغمــات هــذا البحــر لنــدرة القصــائد
المنظومة عليه ،عكس البحور الخرى التي ألفت الذان موسيقاها ،مثلــه فــي ذلــك مثــل آلــة موســيقية
تستعمل بكثرة ،فم ّيزها الناس وطربوا لها ،وآلة غريبة أجنبية ،ترفضها الذان ،عدا ذلــك فهــذا البحــر
فيه موسيقية راقصة تنبعث من كثرة الحروف المتحركة ،وهذا واضح في مفتاحه:
ب المث حُ
ل
ح فيه يضر حُ
منسر  ٌ

مستفعلن مفعوالت مستعلن

كما نظموا علـى البحــور المجــزوءة :كمجــزوء الكامـل ومجــزوء الـوافر ومجــزوء الخفيـف،
وغيرها كقول يزيد بن الحكم الثقفي )مجزوء الكامل:1098(،

1097
1098

دِنْم للخـلــيــل بـــو ّده

ما خيــــرحُ ودةّ ال يدوحُم

واعرف لجا(ِرك حظَقه

والحـقُّ يعرحُفه الكريحُم

والبغيحُ يصرع أهظَله

والــظلحُم مرتحُعه وخيحُم

إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .94
أبو تمام ،الحماسة ،ج .1/46
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ل بـالخر
وحُكثر في شعرهم ما حُيعرف بالبيت الحُمدظَمج أو الحُمداخل ،وهو :مـا كـان قسـيمه متصـ  ً
غير منفصل عنه ،وقد جمعتهما كلمة واحدة ،وذكر ابن رشــيق أنــه حُمســتثقل عنــد المطبــوعين ،إال مــا
جاء في عروض البحر الخفيف فهـو دليـل علـى القـوة ،ومثـاله قـول أميـة بـن أبـي الصـلت )مجـزوء
الكامل:1099(،
حُذكظَر ابنحُ جدعــــان"ٍ بخير كلما ذكر الكراحُم
ق وال تغي ّره اللــــئاحُم
من ال يخونحُ وال يـــع  ّ
ب له الرحالةحُ والزمــاحُم
ب النجيبظَة والنجي ظَ
يه حُ
فالكلمات على التوالي )بخير ،يعق ،والنجيب (،مشتركة عروضــي ًا بيـن شــطري الــبيت ،وهــذا
يعني أن المنشد ال يستطي ع أن يقف عند نهاية الشطر –كما جرت العادة -وال بد ّ من مواصـلة النشـاد،
وم ع أن البيات منظومة علــى مجــزوء الكامــل إال أنهــا تبــدو سلســة لســهولتها وموســيقيتها .ويلحــظ
الدارس أن نماذج البيت المدمج كثيرة في شعر أمية بن أبي الصلت ،وقد تستغرق عنده هــذه الظــاهرة
ن الــبيت الشــعري شــطر واحــد وليــس شــطرين أو
البيات العديدة ،حتى تبــدو وكأنهــا الصــل ،أو كــأ  ّ
مصراعين ،يمكن أن يستقل في الوحدات الموسيقية المك ّونة لكل شطر منها ،ومــن المثلــة علــى ذلــك
تلك القصيدة التي رثى فيها قتلى بدر وهي من مجزوء الكامل أيض ًا:1100
ت على الكرام بني الكرام أولي الممــــاد ِنْ
ح
هل ّ بكي ظَ
كبكا الحما(ِم على فروع اليك في الغصن الجوانــ ِنْ
ح
ت يرحـــــنظَ مــ ع الــروائـــحِنْ
يبكين ح ّرى مستكينا "ٍ
ماذا ببد"ٍر فالعقـــنقــــل من مرازبـــ"ٍة جحـــاجــــحِنْ
لقد نظم شعراء الطائف –كما رأينــا -معظــم شــعرهم ،علــى الوزان التامــة الشــائعة ،وحــاول
بعض الدراسين إقامة علقة بين الوزن الشــعري والغــرض الدبــي والنــص ،فقــالوا" :الطويــل يتســ ع
لكثير من المعاني ،فلذلك يكثر في الفخر والحماسة والوصف والتاريــخ .ومنــه معلقــات امــرئ القيــس
وزهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وغيرهم .والبسيط يقترب مــن الطويــل وإن كــان ال يتســ ع مثلــه
الستيعاب المعاني ،وال يلين لينه للتصرف بالتراكيب م ع تساوي أجــزاء البحريــن ،ولكنــه يفــوقه رقــة
1099
1100

أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .286
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .167
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وجزالة ...،والكامل أت ّم البحر يصلح لكــثر الموضــوعات وهـو فــي الخــبر أجــود منــه فــي النشــاء،
وأقرب إلى الرقة ...والوافر ألين البحور يش ّد إذا شددته ويرق إذا رققته ،وأكثر ما يجود به النظــم فــي
الفخر ...وفيه تجود المراثي .والخفيف أخف البحور على الطب ع ،ويشبه الوافر لين ًا ،ولكنه أكثر سهولة
ح للتصــرف بجميــ ع المعــاني ،ومنــه
وأقرب انسجام ًا ..وليس في جمي ع بحور الشعر بحــر نظيــره يصـ  ّ
معلقة الحارث بن ح ّلزة اليشكري ،والرمل بحر الرقة فيجود نظمه في الحزان والفراح ،ولهذا لعــب
به الندلسيون كل ملعب ،وأخرجوا منه ضروب الموشحات ...والمتقارب بحر فيه ر ّنة ونغمة مطربة
على شدة مأنوسة ،وهو أصلح للعنف والسير السري ع. 1101"...
وربط شكري فيصل هو الخــر بيــن الــوزن الشــعري والغــرض )الموضــوع (،فــي معــرض
حديثه عن الغزل بقوله " :فهناك شعر قيل في الوزان الطوال يمثل الحنيــن العميــق واللوعــة القويــة،
والحرقة الطويلة ،...وهناك شعر قيل في الوزان القصــار يمث ّــل الفرحــة الســريعة والزيــارة الطارئــة
والمغامرة.1102 "...
إن الربط بين الوزن والموضوع بصورة حرفية فيه كثير من التعميم والضعف ،ويتعامل مــ ع
الوزن وكأنه قوالب جاهزة يقوم الشاعر بتفريغ الكلمات فيها ،فهذا القالب للحزن ،وذاك للفرح ،وآخــر
للغضب ،وهكذا...فالبحر الشعري يأتي بصورة تلقائية ضمن التجربة الشعرية المتكاملة ،وبنــاء عليــه
فإن البحر الواحد قد يصلح لغراض متناقضة ،ونجم عن هــذه المحــاوالت )إقامــة علقــة جدليــة بيــن
الغرض والبحر (،كثير من الخطاء ،كقولهم عن الرجــز مثل ً ":يســمونه حمــار الشــعر ،وهــو صــالح
لنظـــم العلـــوم كـــالفقه والنحـــو والمنطـــق ،وهـــو أســـهل البحـــور نظمـــ ًا وأقلهـــا ملءمـــ ًة لتصـــوير
االنفعاالت.1103"...
هذا الكلم عار"ٍ عن الحقيقة ،فقد أثبت الشعر الحديث أن بحر الرجز أصبح من أكثر البحور
شيوع ًا ،وأنه أقدرها وأكثرها طواعية ومرونة في تقديم التجارب الشعرية العميقة ،والمضامين
النسانية الشاملة ،ويحضرني في هذا المجال قصيدة "أنشودة المطر" لبدر شاكر السياب:1104
عيناك غابتا نـــخيـــل"ٍ ســـاعة الســــحــــرِنْ
أو شرفتــان راح ينأى عنهمـــا القــــمـــــِنْر
عينــــاك حين تـــبســـمان تورق الكــــروِنْم
1101
1102
1103
1104

أحمد الشايب ،أصول النقد الدبي ،ص .323
شكري فيصل ،تطور الغزل ،ص .34
أحمد الشايب ،أصول النقد الدبي ،ص .323
بدر شاكر السياب ،العمال الشعرية الكاملة ،دار العودة ،بيروت ،2000 ،المجلد  ،1ص .474

251

وترقص الضـــواءحُ كالقمــار في نــهـــــِنْـر
جه المجــــداف وهنا ً ساعــة الســحـــــِنْـر
ير ُّ
كأنما تنـبــــضحُ فــــي غوريــــــهما النجوم
وتغرقان في ضباب"ٍ من أســــى شــــــفي ِنْ
ف
جل شيوعا ً عظيما ً في الشعر
كان الرجز في السابق مرتبط ًا بالروح الفطرية الشعبية ،لكنه س  ّ
الحديث ،ولم يعد له هذا الطاب ع العفوي ،وساعدت تفعيلة )مستفعلن (،بما فيها من هدوء رتيب على
التعبير الهادئ عن كثير من التجارب الذاتية الحزينة ،حتى أصبح من أهم البحور .وقصيدة السياب
هذه تص ّور العراق نفسه من خلل المنظر الماطر ،معتمدة على السحر الكامن في اللفظة في هذه
االفتتاحية المسترسلة.
أثر الغناء على الشعر :ل ّما كان الشعر هو ما أطرب النفوس وح ّرك القلوب ،فقد تح ّدث بعض
الباحثين طويل ً عن العلقة بين أوزان الشعر وصلحيتها للتلحين والغناء ،ورأى أن الشعر الجاهلي
نظم على أوزان قليلة تصلح للغناء والنشاد ،وتلئم مواضي ع الحماسة والنسيب ،وتنتمي إلى
مجموعتين عروضيتين أو إيقاعيتين هما :مجموعة الرجز ،ومجموعة الهزج اللذين يتقاربان في
حداة والرعاة،
معناهما ويثؤلفان م ع الرمل أوزان الغناء العربي الولى ،التي كانت تستعمل في غناء ال حُ
وهم يسوقون البل والمطي ،وربما كان هذا سببا ً جعل الخليل بن أحمد يضعها في دائرة واحدة،
سماها دائرة )الحُمجظَتلب (،من جلب البل وسوقها ،داال ً بذلك على ما بين إيقاعها من صلت وعلئق
بحركات المطي والجمال في سيرها وخببها وركضها.1105"...
فدائرة المجتلب تتضمن من البحور :الهزج وهو وزن راقص سري ع اليقاع ،وكان العرب
يهزجون به أي يغنون ،والرجز وهو وزن شعبي ،وكانت هناك علقة بين الرجز والناقة ،وارتبط
عند العرب بأناشيد الحرب ،وتراتيل عبادة الصنام والحكايات والساطير والغاني الشعبية".1106
سمي كذلك لن الرمل نوع من الغناء ،والرمل لغة السراع في المشي.
أما الرمل فقيل :حُ
إن االختلف في أنواع البحور سببه اختلف الوحدات اليقاعية المك ّونة لها )التفعيلت،(،
التي تثؤدي إلى تن ّوع في النغم واليقاع المصاحب للتفعيلة ،فمنه ما يكون سريع ًا ،ومنه ما يكون حاد ًا
أو لين ًا أو بطيئ ًا حتى يتلءم م ع نفسيته ،وهذا واضح في اللحان المرافقة للغناء ،فهناك نغم بطيء
حزين ،وآخر سري ع راقص أو عادي.
 1105عبد المنعم الزبيدي ،مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ،ص  .215ذكر عادل أبو عمشة :أنها سميت المجظَتلب؛ لن تفعيلتها اجتلبت من دائرة
المختلف التي تضم الطويل ،والبسيط والمديد ،العروض والقافية ،مكتبة خالد بن الوليد ،نابلس .1986 ،ص .163
 1106مصطفى هدارة ،الشعر العربي ،ص .131
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وهناك ملحوظة أخرى وهي :لم يكن كل الشعر يصلح للغناء ،فكان المغنون يختارون الشعر
لرقة ألفاظه أو لجمال موسيقاه ،وسهولة اللغة ال تصل إلى حد الركاكة والضعف في الصياغة ،بل
ظلت في مرحلة متوسطة بين الغرابة والليونة ،مح ّققة الجزالة والصالة بعيدة عن الحوشية
والغرائبية ،وهي في كل الحوال مناسبة للعصر وللذوق الجماهيري العام.
عرفت مدن الحجاز في القرن )1هـ (،عددا ً من كبار المغنين الذين عملوا على تطوير
وقد ظَ
الموسيقى والغناء ،وكانوا من الموالي ،وهذا عائد إلى ثقافتهم الواسعة ،وكانوا يختارون من الشعر ما
يصلح للغناء لرقة ألفاظه ،ورشاقة أساليبه وسهولة تلحينه ،وفتح الخلفاء أبوابهم للمغنين والمغنيات،
جعوا على إقامة دور الغناء ،وعلى رأس هثؤالء يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد بن يزيد الذي كان
وش  ّ
ملزما ً للمغنين ،وينظم لهم الشعر المناسب ،ويجمعهم حوله في جو من المتعة والطرب والنس،
ويغدق عليهم الهبات والموال .وكان بعض شعر الطائف كغيره من الشعر يتمت ع بموسيقية عالية
تجعله صالح ًا للغناء ،ور ّدده عدد ال بأس به من المغنين المشهورين في العصر الموي والعباسي
سريج ) 98هـ (،وكان أول من غنى غناء عربي ًا على
نذكر منهم :سعيد بن مسجح ) 85هـ ،(،وابن حُ
العود الفارسي بمكة ،وابن عائشة ) 100هـ (،ومسلم بن محرز ) 140هـ ،(،وإبراهيم الموصلي)188
هـ  (،ويقال إنه خ ّلف تسعمئة صوت ،وكان هثؤالء المغنون من أجناس وثقافات وحضارات مختلفة،
وكانوا يتفننون في إرضاء الناس ،وبعث السرور في نفوسهم ،باختيار الكلم المناسب ،وربما كان
انسب الشعر للغناء هو شعر الغزل لما فيه من عاطفة إنسانية حارة ،فكان من الطبيعي أن يثؤدي
شيوع الغناء إلى ازدهار شعر الحب بقسميه العذري والصريح في مدن الحجاز وبواديه ،وإن كان
معظم غزل شعراء الطائف يدور في إطار الغزل العفيف ،بعيد ًا عن مظاهر العبث والمجون التي
عرفها الغزل الصريح.
ودف ع شيوع الغناء الشعراء إلى انتقاء اللفاظ العذبة الرقيقة ،والوزان القصيرة المجزوءة
لما فيها من إيقاع سري ع ،ومثال ذلك هذه البيات لمحمد بن عبدال النميري المنظومة على مجزوء
الكامل:1107
تشتو بمكةظَ نعمــــة ً
أحببِنْ بتلك مواقـف ًا
غُّراء يحكيها الغزا

1107

ومصيحُفها بالطائف(ِ
ب من واق (ِ
ف
وبزين "ٍ
ل بمقــلة"ٍ وتآلــــ (ِ
ف

أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/205
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من الملحظات الفنية السريعة على هذه المقطوعة السهولة المفرطة في اللفاظ ،،ومما ال
شك فيه أن الشعراء بسبب شيوع الغناء؛ اتجهوا إلى البنية اللغوية الرقراقة البعيدة عن الصنعة
والتكلف ،واللفاظ العفوية ،والساليب االنسيابية التي تكشف عن طب ع أصيل في النظم ،م ع إيقاع
راقص يتضح أوال ً في هذه الشطر القصيرة المتسارعة ،والكلمات الم ّنونة ،واستعمال الحروف
الممدودة )تشتو ،مصيفها ،الطائف/واقف/غراء يحكيها الغزال ،تآلف (،التي تسمح للمغني -لغايات
التطريب -بالمد ما يشاء ،إلى جانب القافية المطلقة المسبوقة بحرف صحيح ،قبله ألف المد الملتزمة
في جمي ع البيات .ويبدو تأثير الغناء في هذه المقطوعة في كثرة الضرورات الشعرية ،إذ اضطر
الشاعر إلى صرف الممنوع من الصرف مرتين )مواقف ًا ،بزينب (،في بيت واحد .إن ارتباط الشعر
بالغناء أثار قضية خلفية إلى حد ما بين الدارسين ،تتمحور حول وجود أوزان صالحة للغناء،
وأخرى ال تصلح ،وبما أن الغناء شغف الناس ،وأضاف إلى الشعراء المزيد من الشهرة والنجومية،
فاعتقد بعض الباحثين أن كبار الشعراء تعم ّدوا النظم على أوزان خاصة تلبية لحاجة لمغنيين ،فكثرت
الوزان القصيرة والمجزوءات على حساب البحور الطويلة ،وعلى رأس هثؤالء د .شوقي ضيف
الذي قال ،في سياق حديثه عن زعيم الغزل الصريح عمر بن أبي ربيعة :إن الجانب استخدموا
نظرية جديدة ليقاع الشعر وتلحينه في مكة والمدينة ،وكان عمر ينظم شعره تحت تأثير هذه النظرية
وألحانها وايقاعاتها ،والذي ظهر في ديوانه في شكلين الول :استخدام الوزان الخفيفة التي كانت
تلئم الغناء الجديد ،وكان قد أكثر من استعمال الوزان السهلة التي ال تحتاج إلى مجهود من المغني،
والتي تتيح له أن يح ّملها ما يريد من ألحان وإيقاعات ،وأما الجانب الثاني فهو جانب تقصير الوزان
وتجزئتها ،وذلك لرضاء الغناء والمغنين.1108
وانتهى به القول إلى أن غزل عمر هو أغان"ٍ قيلت لحُتغنى ،وهذا طاب ع مهم م ّيز غزله عن
الغزل القديم الذي كان ينشد ،ولم يكن ينظم ليغنى ،إن هذا الكلم لم يعجب الناقد عبد القادرالقط ،الذي
رد ّ كلم شوقي ضيف ،ورأى أنه ليس له أساس علمي دقيق،وهو ناب ع من تص ّور للغناء في العصر
الموي يقترب إلى حد كبير من بعض غنائنا الحديث ،الذي يعتمد على اليقاع السري ع واللحن
الخفيف ،ويتطلب لونا ً من الشعر يلئم طبيعة اليقاع واللحن ،لكننا لو تدب ّرنا كثير ًا مما ورد عن
الغناء والمغنين في ذلك العصر ،ندرك أن الغناء في معظمه كان يميل إلى التطريب الشجي،
والترجي ع وم ّد الصوت ،ورف ع العقيرة أكثر من ميله إلى اليقاع الراقص الخفيف...ويلحظ
باالستقراء أن البحر الطويل ،وبعض البحور الطويلة الخرى كان من أحب ّ بحور الشعر العربي إلى
المغنين والمغنيات؛ الذين كانوا حريصين على الجادة وبذل الجهد ،ال على قلة المجهود كما ورد في
رأي شوقي ضيف".1109
1108
1109

شوقي ضيف ،التطور والتجديد في الشعر الموي ،ص .239
عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .243
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كان الغناء في العصر الجاهلي بالبحور الطويلة واستمر كذلك في العصرين السلمي
والموي إلى جانب البحور القصيرة ،وهذا يشبه ما نراه في عصرنا الحاضر ،إذ اتجه الغناء الحديث
إلى الغنية السريعة واليقاع الراقص ،لكن هذا االتجاه ال يناسب جمي ع الفئات العمرية وجمي ع
الوقات والمناسبات ،فظلت الغنية الطويلة قائمة ،وأكثر من ذلك فهي تعُّد النموذج الذي ينبغي أن
يحتذى به في الغناء ،وأن حُيسم ع عند من يهوى السماع ويتذوقه .ومما يثؤكد ذلك أن عبد القادر القط
قام بتتب ع الوزان التي استهوت المغنين ،وعمل إحصائية على ديوان عمر بن أبي ربيعة ،فوجد
بالدليل الرقمي القاط ع أن المغنين تغنوا بكثير من أوزانه الطويلة ،فقد تغنى ظَمعبد بأبياته من البحر
الطويل وهي:1110
ولي نظ ٌر لــوال الـتـحــرجحُ عــارمحُ
ف أم أنت حالمحُ
بدت لك خلف السج (ِ
أبوها وإما عبدحُ شمس"ٍ وهــــاشــــحُم

صب من منى ً
ت إليها بالمح ِّ
نظر حُ
ح بيـعــ"ٍة
ت :أشمس ٌ أم مصابي حُ
فقل حُ
ط إما لنوفـــــ "ٍ
ل
بعيدحُة مهوى القر (ِ

وبالعودة إلى ديوان عمر فقد كانت أعلى نسبة في الغناء للبحر الطويل ) (،99ما بين قصيدة
ومقطوعة ،ثم الكامل ) (،76والخفيف ) ،(،76والبسيط ) (،36والوافر ) ،(،21المتقارب ).1111...،(،20
وبالتالي ال نستطي ع أن نقول إن الوزان الطويلة شاعت في العصرالجاهلي واختفت في العصر
س الموسيقى ال يتم فقط بالبحر العروضي ،بل يتصل باختيار اللفاظ التي توحي
الموي .كما أن الح  ّ
بالشدة أو الهدوء ،بالتعقيد اللفظي أو السلسة .كما يتعلق بتركيب الصوات وتناسقها وانسجامها،
والصور الشعرية التعبيرية المثؤثرة ،فكان المغني يختار من الشعر ما يناسب طبقة صوته ،وينسجم
م ع اللحان وسلسة الداء ،م ع التنويه إلى وجود أوزان أكثر طواعية للغناء من غيرها كالهزج،
والرمل والوافر والمتقارب. ...
غنيت
وفي ختام حديثنا عن العلقة بين الغناء والبحر العروضي نذكر أن أشهر القصائد التي حُ
مرار ًا وتكرار ًا ،وحققت جماهيرية عالية ،قصيدة غزلية نظمها محمد بن عبد ال النميري وكانت
على البحر الطويل ،نختار منها هذه البيات:1112
ب في نسوة عطـرا (ِ
ت
به زين  ٌ
ن إذ مشتِنْ
ن نعما ظَ
ضوع مسكا ً بط حُ
ت  ّ
1113
خرجن من التنعيم معتجرا (ِ
ت
ب رأيــــــحُته
ولم تظَرعيني مثلظَ سر "ٍ
1110
1111
1112
1113

ديوان عمر بن أبي ربيعة،الهيئة المصرية العامة للكتاب .1987،ص .182
عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .251
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/193
هذا البيت زيادة من :المب ّرد ،الكامل .1/507 ،معتجرات :من اعتجر العمامة إذا لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه.
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ن إنـــني
تقسَّمن ل ّبي يوم نظَــعــمــا ظَ

رأيتحُ فثؤادي عارظَم النظرا (ِ
ت

تغنى بهذه القصيدة ابن سريج ،ونالت شهرة واسعة ،وع ّدها الجمهور من الغناء الذي يطيب
للمرء سماعه؛ لما فيه من شحنة عاطفية ونزعة إنسانية وإيقاع متوازن ،يطرب النفس ويريح القلب.
ويروى أن عبد ال بن جعفر بن أبي طالب حين سم ع ابن سريج يغني هذه البيات ،وكانت معه
حلته فألقى نصفها على ع ّزة والنصف الخر على
ق حُ
المغنية عزة الميلء ،أمر براحلته فحُنحرت ،وش  ّ
ابن سريج .1114وقد تغنى ابن سريج بقصيدة ثانية للنميري على البحر الطويل ومطلعها:1115
ق بالحز (ِ
ن
أال ربما يعتادك الشو حُ
ل من جف (ِ
ن
ت وشاقتك المناز حُ
طرب ظَ
القافية :كان للقافية دور أساسي في خدمة الجو الموسيقي للشعر ،كما ساعدت على سهولة
ع ّرفت :بأنها المقاط ع الصوتية التي تكون في
حفظه وروايته عبر العصور .وهي لغة إيقاعية رنانة و حُ
أواخر أبيات القصيدة ،أي المقاط ع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت ،وحُيعرف آخر حرف صحيح
فيها بالروي ،وعليه تبنى القصيدة ،وإليه تنسب .1116وهناك حروف هجائية تصلح للروي ،وبخاصة
إذا كانت القافية مطلقة )أي متحركة الروي ،أو بعد رو ّيها وصل بإشباع (،مثل :الهمزة والباء والدال
والراء والعين واللم ،بخلف التاء والثاء والذال والشين والضاد والعين ،فإنها ثقيلة غريبة الكلمات،
ل :رو  ّ
ي
وقوافي الشعر كبحوره يجود بعضها في موض ع ويفضل غيره في موض ع آخر ،فقالوا مث  ً
القاف يجود في الشدة والحرب ،والدال في الفخر والحماسة ،والميم واللم في الوصف والخبر ،والباء
والراء في الغزل والنسيب ،وهكذا ...ووصف أحمد الشايب هذا الكلم "بأنه غالبي وإجمالي ،لن
ن ،وكذلك الشأن في
العرب نظموا على جمي ع البحور ،فلم يخصصوا كل وزن لمعنى أو عدة معا "ٍ
القافية ،فلم يقيدوا قافية بباب من البواب ،وإنما تركوا ذلك للذوق الدبي يحكم بما يراه مناسب ًا".1117
ي ،أو هو ذلك االستعداد الفطري المكتسب الذي
ع ّرف الذوق الدبي "بأنه قوة حُيق ّدر بها الثر الفن  ّ
و حُ
نقدر به على تقدير الجمال ،واالستمتاع به ومحاكاته ،بقدر ما نستطي ع في أعمالنا وأقوالنا
1118
وأفكارنا".
ويمكن تقسيم القافية حسب ما فيها من كمال موسيقي إلى مراتب تصاعدية هي:1119
 -1القافية المق ّيدة وهي ما كانت ساكنة الروي ،ومسبوقة بحركة قصيرة ال تلتزم ،وهي أقصر أنواع
القافية ومن أمثلتها:1120
د أنت المليكحُ وأنــت الحــكِنْم
ب العبا
لك الحمحُد والمن ّ ر ظَ
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

انظر :أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .203-6/202
المرج ع السابق /ج .6/196
عبدالعزيز عتيق ،العروض والقافية ،ص .134
أحمد الشايب ،أصول النقد الدبي ،ص .306
المرج ع السابق ،ص120.
إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .269
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .261
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محم ٌد ارســــله بالهــــدى
ق طي  ٌ
ب
ى صـــــاد  ٌ
ي هد  ً
نب حُ

فعاش غن ّيا ولـم يــهــتــضـمِنْ
رحي ٌم رؤوف ٌ بوصل الرحِنْم

 -2القافية المقيدة التي يسبق حرف رو ّيها حركة قصيرة تلتزم في جمي ع البيات ،ومن المثلة عليها
قول أمية بن أبي الصلت :1121
خِنْر
وعل عل ّو الشمس(ِ حتى ما يفاخحُره مفا (ِ
دانت له أبناءحُ فه"ٍر من بني كعب"ٍ وعامــِنْر
أنت الجواحُد ابنحُ الجواد بكم ينافحُر ظَمن ينافِنْر
 -3القافية المطلقة التي تراعي الحركة القصيرة قبل الروي ،ومثلها تلك التي حُيسبق رو ّيها بواو المد
وياء المد م ع التناوب بينهما ،ويطلق على حرف المد الذي يسبق الروي اسم الردف ،1122وقد حُيصحب
الردف بوصل ،مثل حرف م ّد يتولد عن إشباع حركة الروي فيكون ألف ًا ،أو واو ًا أو ياء أو هاء ساكنة
أو متحركة .ومن أمثلته قول يزيد بن الحكم الثقفي:1123
إذا أقــولحُ صحــا يــعــــتـاده عيدا
أمسى بأسماظَء هذا القلبحُ مــــــعـمـود ًا
ل سلــيــمــانظَ بن(ِ داودا
عدال ً وفض  ً
سَّميـت باسـ(ِم امـرئ أشبـهـتظَ شـيمـظَته
حُ
وأنت اصبحتظَ في الباقين محمودا
أحمِنْد به في الورى الماضين من مل "ٍ
ك
 -4القافية التي حُيسبق رو ّيها بحرف مد معين يلتزم في كل االبيات كقول غيلن ابن سلمة الثقفي:1124
س الفرسا (ِ
ن
سح ًا وتبكي فار ظَ
عيني تجوحُد بدمعـها الــــهتان
عن شد"ٍة مرهوبة"ٍ وطعــــا (ِ
ن
يا عاحُم ظَمن للخيل لما أحجم ِنْ
ت
بين الضلوع وكلحُ حي ّ فا (ِ
ن
لو أستطي ع جعلتحُ مني عامر ًا
 -5القافية المشتملة على ألف التأسيس ،وهي ألف المد التي يفصل بينها وبين الروي حرف واحد
صحيح ،وهذه تخدم الموسيقى الشعرية؛ لنها تحتاج وقت ًا أطول للنطق" ،ويستحسن أهل العروض م ع
شَّكل بالكسر ،فهو يحقق الكمال في
ألف التأسيس أن يكون الحرف الذي بينها وبين الروي حُم ظَ
القافية" .1125وتأتي ألف التأسيس في القافية المقيدة والمطلقة على ح ّد سواء ،وتحقق هذا في قصيدة

1121
1122
1123
1124
1125

المرج ع السابق ،ص .206
عبد العزيز عتيق ،علم العروض والقافية ،ص  .155والردف هو حرف مد يكون قبل الروي سواء أكان هذا الروي ساكن ًا أو متحرك ًا.
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .288-12
المرج ع السابق ،ج .13/202
إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر /ص .273
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طويلة لمية بن أبي الصلت ومن كلمات القافية :1126الممادح ،الجوانح ،الروائح ،النوائح ،مادح،
نابح ،ناكح ،الطوامح...،
م بني الكرام أولي الـــممــاد ِنْ
ح
ت على الكرا
هل بكي ظَ
ع(ِ اليك في الغــصن الجوان ِنْ
ح
كبكا الحمام على فرو
...
أةّيم منــــهم ونـــــــــــــــــاكـــ ِنْ
ح
ل درُّ بـــــــني عل  ّ
ي
شعواءظَ تجحر كل نابــــــــــــحِنْ
إن لم يغـــيروا غار ًة
فحرف الروي هو الحاء الساكنة ،وفصل بينه وبين ألف التأسيس بالحروف الصحيحة التالية:
د ،ن ،ك ،ب.
أما بالنسبة إلى الروي وهو الحرف في آخر البيت ،فهناك حروف كثيرة الشيوع مثل :ر م ل
ن ب د  ،وحروف متوسطة الشيوع مثل :ت س ق ك أ ،وحروف قليلة االستعمال مثل :ص ط ه ذ ث
غ خ...
وقد استعمل شعراء الطائف القوافي الشائعة إلى جانب متوسطة الشيوع ،مثل القاف أو التاء
أو الجيم أو الحاء والقوافي النادرة مثل الثاء ،ويتساءل المرء هل هناك علقة بين حرف الروي
والحالة النفسية للشاعر على اعتبار أن للحرف قيمة تصويرية إلى جانب قيمته الصوتية؟ إن الجابة
عن هذا السثؤال تستدعي ما قام به علماء اللغة من تقسيم الحروف إلى قسمين :قسم ينسجم م ع المعنى
العنيف ومنه )الخاء ،القاف ،الجيم ،الضاد ،الصاد ،الطاء ،الظاء ،(،وقسم آخر يناسب المعنى الهادئ
سر يوسف
الرقيق ومنه )الراء ،النون ،الميم ،السين(،.... ،فالحروف الولى لها إيقاع عنيف ،ويف  ّ
اليوسف وجود مثل هذه الحروف في القافية بقوله" :إن العنف يكون ر ّد فعل انفجاري على
اللعتراف بأهمية النا الذي تمارسه الجماعة على الفرد ،وبالتالي فهو نتيجة لفجوات تتمركز في
نواة الذات ،أو لشروخ حادة ،وتص ّدعات عميقة أحدثها االقتناع بل أهمية النا ...فالحقيقة أن تفجرات
روح الشاعر هي المسثؤولة عن عنف اليقاع رجع ًا لعنف الواق ع ،كما تمثل وحشية اللفاظ الرج ع
نفسه".1127
وبمراجعة لبعض القوافي متوسطة الشيوع مثل القاف والجيم ،وما وصفا به على أنهما من
الحروف الثقيلة العنيفة التي تنسجم م ع عنف الذات ،وجدنا أن هذا الكلم معقول –ضمن ما بأيدينا-
ومنها قافية لبي محجن الثقفي تحفل بالفخر الذاتي وتعظيم النفس ومطلعها:1128
وسائلي القوم عن ديني وعن خلقي
ال تسألي الناسظَ عن مالي وكثر(ِته
1126
1127
1128

أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .167
يوسف اليوسف ،مقاالت في الشعر الجاهلي ،ص .199
ديوان أبي محجن الثقفي ،والصفحات على التوالي :ص  ،15ص ،23ص .28
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وله مقطوعة ثانية تظهر فيها النا متشبثة بتصرفاتها المخالفة للدين وللعراف المجتمعية،
في سياق حديثه عن الخمر ،وفيها:
تر ّوي عظامي بعد موتي عروحُقها
إذا متُّ فادفني إلى جنب(ِ كرمة"ٍ
وفي مقطوعة ثالثة يرثي أحد الفرسان الذين سقطوا في سبيل ال ،ويرن ّ في حروفه
الحساس الفاج ع بالفقد،الذي عب ّرت عنه القاف المطلقة.
ت والحل حُ
ق
إذا تحطمت الرايا حُ
ي أبا جب"ٍر ووال(ِده
يا عين(ِ بك  ّ
وهناك مقطوعة أخرى لغيلن بن سلمة في موقف صعب كان فيه الشاعر يتأرجح بين الحياة
والموت:1129
عني الموحُر بأم"ٍر ماله طب حُ
ق
حسر ِنْ
ت
ن إذ حُ
فلو رآني أبو غيل ظَ
ونختم هذه القوافي الثقيلة بقصيدة جميلة لطريح بن إسماعيل الثقفي نظمها في مدح الوليـد بـن
يزيد ،وهو شخصية غير مرموقة سياسي ًا ،وكان بحاجة إلى شاعر يحسن الدفاع عنه ،منها:1130
أنت ابنحُ مسلنطح البطاح(ِ ولم

حنـيحُ والـحُولـــ حُ
ج
ق عليك الـ حُ
تطر ِنْ

طوبى لفرعيك من هـــنا وهنا

طوبى لعراقك التــــي تشـــ حُ
ج

ت للسيل دع طريظَقك والـ
لو قل ظَ

ــموجحُ عليه كالهضب يعتلــــ حُ
ج

لـســاح وارتــد أو لـكان لــــه

ض عنك منعر حُ
ج
في سائر الر (ِ

لقد تضافر استخدام الكلمات الفخمة المجلجلة التي توحي بــالقوة فــي موضــوع المــدح وكأنهــا
الموسيقى العسكرية التي تناسب الجواء الرسمية )الولج ،تشج ،يعتلـج منعرج ،(،مــ ع اســتعمال بعــض
الحروف الثقيلة على اللسان وتكرارها فــي أكــثر مــن كلمــة مثــل الطــاء والقــاف والضــاد) :مســلنطح،
البطاح ،تطرق ،طوبى ،لعراقك ،قلت ،طريقك ،الهضب ،الرض (،في أداء الوظيفة التأثيرية للنــص
بشكل منقط ع النظير ،دف ع بالشاعر إلى المبالغة بالمدح إلى حد الكفر ،كما هو الحال في البيتين الثالث
والراب ع ،م ع استعمال السلوب الخبري والنزعة الخطابية التأثيرية ،وثبتت هذه الوظيفــة للنــص حيــن
قام ابن عائشة بغناء هذه البيات ،فشاعت على كل لسان ،ومن المعروف أن إنشاد الشــعر يــثؤدي إلــى

 1129أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/206
 1130المرج ع السابق ،ج .4/316
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ذيوعه ،والتأكد من حصول التأثير عند المتلقي ،فكيـف سـيكون المـر إذا اقـترن هـذا النشـاد بـاللحن
المعبر والصوت الجميل والجو المناسب؟
ومن حروف الروي ّ غير المستحبة التي استعملها شعراء الطائف حرف التاء ،وقيل عن التاء
"إذا جاء رواّيا يستحسن إال أن تكون تاء التأنيث ،إال أن بعضهم استساغ وقوع تاء التأنيث روياّــا حيــن
يسبق بألف م ّد )جهات ،زهرات ،1131(،وكان العرب يلتزمون مــ ع التــاء حرفـ ًا آخــر يتكــرر فــي جميــ ع
البيات .ومن أمثلته قول غيلن بن سلمة الثقفي:1132
وحرة(ِ قوم"ٍ قد تت ّوق فعحُلــها

وز ّينها أقواحُمها فتــــزينــــــ ِنْ
ت

ت إليها ال ترحُد وسيلتي
رحل حُ

وحملحُتها من قومـها فتحملــ ِنْ
ت

كان حرف الروي في هذين البيتين هو تاء التأنيث ،وكانت القافية مقيدة ،إال أنها خفيفة الوقــ ع
على الذن ،سلسة النطق ،وظهــر فــي البيــتين مــا يعــرف بالرصــاد للقافيــة :وهــي اســتخدام الوســائل
الشكلية اللفظية التي يتنبأ السام ع من خللها بقافية البيت ،فكأن هذه اللفظة تم ّهد للقافية كقول طريح بن
إسماعيل الثقفي:1133
ك الشيمة الد حُ
ب
نفى العيوبظَ ومل حُ

ب
إني كريحُم كرا"ٍم عشتحُ في أد "ٍ

وعودة إلى نموذج آخر على قافية التاء االنسيابية الرقيقة ،وهــي قصــيدة لمحمــد بــن عبــد الـ
النميري في الغزل ،إذ التزم فيها بتاء التأنيث المسبوقة بألف الم ّد ،وقبلها حرف صــحيح متكــرر وهــو
الراء ،والراء أيض ًا من الحروف الناعمة اللطيفة نختار منه:1134
ن إذ مشتِنْ
ن نعما ظَ
تض ّوع مسكا ً بط حُ
ى
صب من من  ً
تهادين ما بين المح ِّ
ف البنان(ِ من الحُتـــــقى
يخبئن أطرا ظَ

 1131إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .248
 1132أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/205
 . 1133المرج ع السابق ،ج .4/312
 1134المرج ع السابق ،ج .6/193
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ب في نسوة عطرات(ِ
به زين  ٌ
وأقبلن ال شعث ًا وال غبـرا (ِ
ت
ويقتلن باللـحاظ مقتـدرات(ِ

ومن كلمات القافية عنده )مثؤتجرات ،معتمرات ،النظرات ،مهتصرات (،...،ويبدو أن
النميري كان مغرم ًا بالقوافي الغريبة ،النادرة االستعمال ،فله في الغزل أيضا ً قصيدة حُبنيت على حرف
الثاء نختار منها:1135
بذي الزي الجميل(ِ مـــن الثــاث(ِ
نعاجـ ًا تــرتــعي بـــقل البـرا (ِ
ث
كما سج ع النوائــــححُ بالمـــراثي
1136
ص الجزع أو ينحُ ع الكبا (ِ
ث
فصو حُ

أهاجتك الظعائنحُ يوم بـــانوا
كأن ّ على الحدائـج يوم بانوا
يه ّيجني الحماحُم إذا تداعـــى
كأن ّ عيوظَنهن من التـب ّكــــي

يتضح أن كلمات القافية كانت غريبة ،لن حرف الثاء ليس من الحروف كثيرة الدوران في
الكلمات العربية ،كما أنه ثقيل عند الطلق الشعري )الثاث ،اجتثاث ،البراث ،المراثي،
الكباث.(،....،
الموسيقى الداخلية :تسهم الموسيقى )أو اليقاع  (،المنبعثة داخل البيت الشعري في خدمة
المضمون العام للنص ،وتتميز هذه الموسيقى بالمرونة كي تتكيف م ع الحالة الشعورية والنفسية التي
تظلل البيت ،ويتجلى التوزي ع الموسيقي الداخلي بأكثر من وسيلة ،ولربما كان على رأسها ظاهرة
التصري ع.
وحُيع ّرف التصري ع بأنه قافية داخلية إلى جانب القافية الخارجية ،وهو دليل على قوة الطب ع
وكثرة المادة ،وكان يأتي بصورة شبه ملتزمة في مطال ع القصائد ،وع ّرفه ابن رشيق القيرواني" :هو
ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه ،تنقص لنقصه وتزيد بزيادته".1137
فالتصري ع هو وحدات موسيقية متناغمة تعطي نغم ًا متجانس ًا ،وهي ناجمة عن اتحاد شطري
البيت الواحد بالوزن والقافية .وع ّلله ابن رشيق بقوله :إن الشاعر يبادر إلى القافية منذ الشطر الول؛
ليعلم من أول وهلة أنه آخذ في كلم موزون غير منثور ،ولذلك وق ع في أول الشعر ،وربما ص ّرع
الشاعر في غير االبتداء ،وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة ،أو من وصف شيء إلى وصف شيء
آخر ،فيأتي عند ذلك بالتصري ع إخبار ًا بذلك وتنبيه ًا عليه .ومثاله ما جاء في معلقة امرئ القيس:1138
قفا نبك من ذكرى حبيب"ٍ ومنز (ِ
ل

1135
1136
1137
1138

أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .6/197
الجزع :الخرز اليماني وتشبه به العين .الكباث :الناضج من ثمر الراك.
ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .1/173
المعلقات العشر ،ص .62
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ط اللوى بين الدخول فحوم (ِ
ل
بسق (ِ

ل:
وحين انتقل إلى قصة غرامية جديدة عاد إلى التصري ع قائ  ً
ت صِنْرمي فأجملي
ت قد أزمع (ِ
وإن كن (ِ
أفاطظَم مهل ً بعضظَ هذا التدِّلل
وقد احتفظ قسم من شعراء الطائف بظاهرة التصري ع ،ومن المثلة عليها قول غيلن بن
سلمة الثقفي:1139
س الفرسا (ِ
ن
حا وتبكي فار ظَ
س اّ
عيني تجود بدم(ِعها الهتا (ِ
ن
ولغيلن أيض ًا:1140
أال يا أختظَ خثعظَم خ ّبرينا

بأي بلء قوم"ٍ تفخرينا؟

ومن مطال ع أمية بن أبي الصلت المص ّرعة )وهي كثيرة (،قوله:1141
ب إذ تحل ّ به قطينا
لزين ظَ
ت الدارظَ قد أقوت سنينا
عرف حُ
ولمية يذكر دار عبد ال بن جدعان:1142
ك دون ال(ِ من واقي
يا دارحُ مال (ِ

وما على حدثان الدهر من باقي

ومن مطال ع طريح بن إسماعيل الثقفي المص ّرعة قوله:1143
وعلى التفرق ما بدا الوص حُ
ل
ط وحُف ّرق الشــــــــم حُ
ل
بان الخلي حُ

وقوله:1144
صِّليت مثؤ ّرقي
ل من ال حُ
بات الخيا حُ
ب:1145
وقوله في وصف الشي حُ
ق الرأس مشتع حُ
ل
ب ففر حُ
ل المشي حُ
ح  ّ

1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145

يفري السراةظَ م ع الرباب الملتقي

وبان بالكره م ّنا اللهوحُ والغز حُ
ل

أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .13/202
المرج ع السابق ،ج .13/203
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .295
المرج ع السابق ،ص .243
قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص .138
أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/309
ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ج .16/25
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وقال يزيد بن الحكم الثقفي:1146
ح الشسو حُ
ع
يا أيها الناز حُ

ودائحُ ع القلب ال تضيحُ ع

وقال يزيد أيض ًا:1147
أمسى بأسماظَء هذا القلب معمود ًا

إذا أقول صحا يعتاحُده عيدا

وقال محمد بن عبد ال النميري:1148
ل من جِنْف (ِ
ن
ت وشاقتك المناز حُ
طرب ظَ

ق بالحِنْز (ِ
ن
أال ربما يعتادك الشو حُ

جدت قصائد تخلصت من التصري ع ،وهذا كثير في شعر أمية
وأمام هذه المطال ع المص ّرعة ،و حُ
بن أبي الصلت وأبي محجن الثقفي ،ويزيد بن الحكم وغيرهم ،ويطلق على هذه الظاهرة اسم
)التجمي ع :(،وهي أن يكون القسم الول من البيت مهَّيأ للتصري ع بقافية ما ،فيأتي البيت بقافية على
خلفها ،وذكر أن أكثر شعر ذي الرمة غير مص ّرع الوائل .1149فالتصري ع كان حاضر ًا وغائب ًا،
فكيف نفسر غيابه عن المطال ع؟ درجت العادة في التعامل م ع الشعر القديم أن تنسب أي خروج على
المألوف إلى ضياع هذا الشعر ،وهذا السبب وارد وال يمكن تجاهله ،وقد أشرنا في أكثر من موض ع
إلى فقدان قسم ال بأس به من شعر الطائف ،خاصة وأن غالبية أشعارهم لم تصل إلينا بين دفت  ّ
ي
الدواوين المفردة أو دواوين القبائل ،بل وصلت في كتب التراجم الدبية التي تكتفي بإيراد مختارات
شعرية تخدم الموضوع الذي يتحدث عنه المثؤلف ،وهذا كثير في كتاب الغاني لبي الفرج
الصفهاني ،فقد أورد قصيدة لطريح بن إسماعيل الثقفي في االعتذار وجاء المطل ع غير مص ّرع
وهو:1150
ضلحُ ع
ل أكابده وهم ّ حُم ِنْ
نام الخليُّ من الهموم وبات لي لي  ٌ
وأورد له قصيدة أخرى في الموضوع ذاته ،وكان مطلعها:1151
إليك حُأقصى وفي حاليك لي عج حُ
ب
يا ابنظَ الخلئف مالي بعد تقرب"ٍة

 1146أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .12/293
 1147أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .12/288
 1148المرج ع السابق ،ج .6/196
 1149ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج .177-1/176
 1150أبو الفرج الصفهاني ،الغاني ،ج .4/314
 1151المرج ع السابق ،ج .4/310
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ح له بأن يخاطب الخليفةحُ هكذا
فالبيت يبدأ بالموضوع مباشرة ،وال ندري إن كان المقام يسم حُ
دون مقدمات ،فالمعروف في الشعر الرسمي اتباع التقاليد الفنية كمظهر من مظاهر احترام الخليفة
)المخاطب ،(،ال توجيه الكلم بصورة مباشرة ،وكأنه حديث الند إلى الند أو الصديق إلى الصديق،
وهذا غير وارد ،على القل في هذه المناسبة التي دعت الشاعر إلى التض ّرع والتوسل واالستعطاف
كي يسامحه الخليفة .أما السبب الثاني الختفاء ظاهرة التصري ع فهو كثرة المقطوعات الشعرية
عندهم ،وكانت هذه المقطوعات ومضات سريعة تع ّبر عن مواقف عاجلة ،ولذلك أسقط شعراؤها
معظم التقاليد الفنية المنصوص عليها في القصائد ومن ضمنها :تصري ع المطل ع ،وربما كان هناك
سبب ثالث وهو طبيعة الموضوع ،إذ كان بعض الشعراء ينظم في موضوعات غير شائعة ،ولذلك لم
يكترث بالتقاليد الفنية ،وا ّتجه إلى البدء مباشرة بالموضوع دون تمهيد أو تقديم أو تصري ع.
وهذا كثير في شعر أمية بن أبي الصلت الديني ،ومثاله قوله في قصيدة طويلة في ذكر الخلق
والملئكة:1152
فل شيظَء أعلى منك جدا وال مجحُد
لك الحمحُد والنعماءحُ والملك رظَبنا
فهذا البيت غير مص ّرع وهو مطل ع لقصيدة طويلة ،بلغ عدد أبياتها اثنين وخمسين بيت ًا .وله
أيضا ً في قصة ثمود والناقة:1153
عتبا وأمظَ سقب"ٍ عقي(ِر
كثموظَد التي تفتكت الدي ظَ
ن

وقوله أيض ًا في مطل ع قصيدة يذكر فرعون:1154
ل ل كان شكورا؟
ءحُ فه  ّ
ق له الما
ن إذ ظَتسا  ّ
ولفرعو ظَ
ومنه أيضا ً قول يزيد بن الحكم الثقفي في منظومة وعظية خاطب فيها ابنه:1155
ل يضربها لذي اللبَّ الحكيحُم
يا بدرحُ والمثا حُ
إن غياب التصري ع قد يحمل في ثناياه نزعة تطويرية غير مقصودة ،لن القوم كان سلفيين
في نظم الشعر متمسكين بالجذور ،يضاف إلى ذلك أن ظاهرة تصري ع المطل ع ما زالت قائمة حتى

1152
1153
1154
1155

أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .175
المرج ع السابق ،ص .215
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .218
أبو تمام ،الحماسة ،ج .2/46
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يومنا الحاضر في الشعر العمودي ،فهي جزء أصيل في عمود الشعر الذي أرساه القدماء منذ العصر
الجاهلي ،ونظرة سريعة إلى ديوان أحمد شوقي -على سبيل المثال -تثؤكد مصداقية هذه المقولة.1156
ولجأ الشعراء إلى وسائل أخرى لزيادة الشحنات الموسيقية ،مثل اللجوء إلى نظام التقفية
الداخلية أو التقسيم اللفظي المن ّغم م ع المحافظة على وحدة القافية ،مما يضفي على الشعر إيقاع ًا
خاصا ً وظهرت بواكيرها عند أمية بن أبي الصلت كقوله في رثاء قتلى بدر:1157
1158
ومن السراطمة(ِ الخلجم(ِة الملونة المناج ِنْ
ح
القائلين الفاعلين المـريــن بــــكـل صــال ِنْ
ح
المطعمين الشحظَم فوق الخب(ِز شحم ًا كالناف ِنْ
ح
فهو يستعمل صيغ ًا اشتقاقية واحدة لها إيقاع واحد وقيم صوتية تفخيمية وهي )السراطمة،
الملجمة ،الملونة بصورة متتالية ،(،ثم يستعمل صيغة اسم الفاعل ويأتي بها على هيئة جم ع المذكر
السالم )القائلين ،الفاعلين (،...،ويتصاعد االيقاع عنده في البيات التالية مستفيد ًا من ظاهرة التكرار
في أشكال شتى منها :تكرار الكلمة كقوله:
نقل الجفانظَ م ع الجفان إلى جفان"ٍ كــالـــمنـــاضــ ِنْ
ح
ط السلطــ ِنْ
ح
ف بعد الضيف والبس (ِ
للضيف ثم الضي (ِ
وهب المئين من المئين إلى المئين من الــلــواقــ ِنْ
ح
1159
ت عــن بـــلد ِنْ
ح
ق المــحُـظَثؤبـل للحُمثؤ(ِبل صـــادرا "ٍ
سو ظَ
...
ت الــطـامحات م ع الطوامـ ِنْ
ح
بالمقــربــات المبـعدا (ِ
ي المصافح للمصاف ِنْ
ح
مش ظَ
ن قـــرظَنه
ويلق قِنْر  ٌ
بين ذي بــدن"ٍ ورامـــــ ِنْ
ح
بزهاء ألف"ٍ ثم أل "ٍ
ف
إن هذه البيات تناسب موضوع الندب الذي يحتاج إلى تأثير التقطي ع الصوتي في النفوس،
وهي أقرب إلى الكلم ال ّموق ع منها إلى الشعر ،ولع ّلها تكون أقرب إلى السج ع ،وهذا القرب واضح في
القافية المقيدة ،وفي التك ّلف في الصياغة وبذل الجهد؛ سواء أكان ذلك في الكثار من صيغة جم ع
 1156على سبيل المثال من مطال ع شوقي المص ّرعة:
وفم الزمان تبــــسم وثنــاء
ولد الهدى فالكائنات ضياء
ل على الجمال له عتابــا
لع  ّ
سلوا قلبي غداة سل وتابـا
حم عــ ّوده
وبـــكــــــاه ور  ّ
مضناك جــفاه مــرقـــده
 1157أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،ص .170
 1158السراطمة :جم ع سِنْرطم ،وهو الواس ع الحلق .الخلجمة :جم ع خلجم وهو الضخم الطويل .والملونة :جمحُ ع ملوان وهو السيد .المناجح:
الذين ينجحون في مساعيهم.
 1159المثؤبل :االبل الكثيرة ،البلدح :واد قبل مكة.

265

المذكر السالم في البداية ،ثم صيغة جم ع المثؤنث السالم ،واللجوء إلى تكرار اللفاظ مثل :الضيف،
المئين ،المثؤبل ،والطباق بين :القائلين -الفاعلين ،من المئين -إلى المئين ،المقربات-المبعدات ،بدن-
رامح .وتكرار الحروف مثل :الطامحات-الطوامح ،يلق-قرن-قرنه ،المصافح-للمصافح .ويع ّد
التكرار من الظواهر السلوبية التي تخدم الموسيقى الشعرية ،كتكرار حرف بعينه أو أكثر من كلمة،
"وهذا له أثره في الجرس واليقاع ،ويعكس القدرة اللغوية على استدعاء الصوات المتشابهة في
سياق من العبارة المحكمة".1160
وكان نظام التقفية الداخلية يأتي في أبيات متف ّرقة وبصورة تلقائية ال تلفت االنتباه ،ونعتقد أن
الشعراء بدأوا يتعمدونها في العصر الموي تلبية لحاجات المغنين ،ومثل هذا كان كثير ًا في شعر
الوليد بن يزيد ،كقوله:1161
ب الســـوِنْر
س النساء ور ظَ
وأن ظَ
ب الطل(ِء
ب الغناظَء ،وشر ظَ
أح  ّ
بصنج يماني قبيل السحــــِنْر
ف القيا (ِ
ن
ل الغواني وعز ظَ
ود  ّ
ووجه"ٍ نضي"ٍر شبيه القمـــــِنْر
سبتني البغوحُم بدلةّ رخيــــ"ٍم
وله في الخمر:1162
ب أصبهاني
من شرا "ٍ
علـــ ّـلنــي واســقـــياني
أو شراب القيــروا (ِ
ن
ب الشيخ كسرى
من شرا (ِ
شعري غنيـــــاني
وب (ِ
كـــلــلنــي ت ّوجانـــي
واشـدداني بعنانــــي
أطلـــقـــانــي بوثــاقــي
وجاءت أبيات لطريح في وصف الشيب مفعمة بالموسيقى الداخلية؛ المعتمدة على التقفية
المتتالية في الشطر الولى على نسق ثابت وهي:1163
ل تنال به الفضيلحُة مــــــقنحُ ع
بد  ٌ
والشيبحُ للحكماء من سفه الصـبـا
ف ومجـد بــــرقحُ ع
فيه لهم شر  ٌ
والشيبحُ زينحُ بني المروءة والحجا
ب جسحُمه متضعضحُ ع
تبدو بأشي ظَ
والبر ّ تصححُبه المروءةحُ والــتــقـى
والغي يتبحُعـه القوي المـــهر حُ
ع
أشهى إلي ّ من الشباب م ع المـنى
الجديد في هذه البيات موسيقي ًا ،هو وحدة القافية في نهاية كل شطر م ع اختلفها بين الشطر
الول والشطر الثاني ،فالشطر الولى في جمي ع البيات انتهت باللف اللينة متحرك ما قبلها

1160
1161
1162
1163

عبد القادر القط ،في الشعر السلمي والموي ،ص .346
شعر الوليد بن يزيد ،ص .54
المرج ع السابق ،ص .123
ياقوت الحموي ،معجم الدباء ،ص .24
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بالكسر ،ثم الضمة على التناوب )الصبا ،الحجا ،التقى ،المنى ،(،وال أعتقد أن هذا المر جاء عفو
الخاطر بل تع ّمده الشاعر.
كما يسهم التنوين في إضفاء جو ّ موسيقي أكثر من الحركات العادية ،كقول يزيد بن الحكم في
وصف الشيب:1164
إذا سألتك لحيحُتك الخضابا
فما منك الشبابحُ ولستظَ منه
ومكظَة لم يعق ّلن الركابـــــا
عقائلحُ من عقائل(ِ أهل نج"ٍد
وال كلبا ً طردن وال غرابا
ولم يطردن أبق عظَ يوم ظِنْع "ٍ
ن
فالبيات تضمنت تكرار كلمة عقائل ثم جاءت نفس الحروف في صيغة المضارع )يعقلن،(،
وأتبعها بكلمة على وزنها )لم يطردن (،ثم قي صيغة الطباق )طردن .(،أما التنوين فكان )نج"ٍد ،ظعن،
كلبا.(،
وتوالى التصعيد الموسيقي في قافية الباء المطلقة المسبوقة بألف المد ،فأعطت صوتا ً طوي  ً
ل
قبل حرف الروي وبعده ،فكانت كثرة الصوات الممدودة ملئمة جد ًا للتطريب خاصة ألف الطلق
الواقعة في نهاية البيت )الخضابا ،الركابا ،غرابا .(،لما فيها من م ّد مريح وانسيابية طبيعية ،كما أنها
قد تع ّبر عن معاني المكابدة أو التحسر أو اللم ،وربما الرغبة في الصراخ واالسترسال .وكل ما
يمكن قوله في نهاية الحديث عن الموسيقى الشعرية :إنها كانت عادية جدا ً ضمن البحر العروضي
والقافية واليقاع الداخلي ،وكانت تأتي بصورة طبيعية بسيطة باصطناع إيقاع ما ،مناسب للغرض أو
للحالة النفسية التي يمرُّ بها.

الخاتمـــة
تناول هذا البحث اتجاهات الشعر بين الجاهلية والسلم عند شعراء الطائف ،وهي حقبة
زمنية طويلة نسبيا ً وغير متجانسة في مك ّوناتها ومواصفاتها ،لنها تشمل العصر الجاهلي أو الفترة
التي سبقت ظهور السلم ،ثم بعد السلم لتصل حتى آخر العصر الموي ،ما ّرة بالنقلة العظيمة التي
أحدثها ظهور السلم في حياة العرب على المستوى العقائدي والفكري والحضاري.
حاولت هذه الدراسة أن تلفت النظر إلى التطور والتجديد الذي أصاب الشعر العربي القديم
في رحلته الطويلة ،ضمن عناصر النص الدبي التي تشمل المعاني )الغراض ،(،والبناء الفني
)الهيكل العام ،(،واللغة والتراكيب ،ثم الموسيقى الشعرية ،عند عدد ال بأس به من الشعراء المو ّزعين
على عصور عديدة ،والمتفاوتين في الطبائ ع والمواهب والظروف المعيشية ،مما يعطي الدراسة
ي التحليلي
درجة من المصداقية القريبة من الحقيقة ،حول اتجاهات الشعر ،في ضوء المنهج النقد  ّ
المقارن .وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية ،م ع التنويه إلى أن إجمال النتائج ليس بالمر
اله ّين في دراسة كهذه ترج ع إلى الماضي البعيد:
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صل إليها البحث محدودة؛ لن ّ معظم شعرنا القديم متشابه إلى درجة التماثل في
 -1إن النتائج التي تو  ّ
ظا وافرا ً من الدراسات الدبية التي
الشكل والمضمون قي إطارهما العام ،وقد نال هذا الشعر ح اّ
أضاءت جوانب كثيرة منه ،وع ّرفت الجيال المعاصرة عليه.
 -2إن أكثر الدراسات الدبية التي رصدت الشعر القديم كانت تر ّكز على عدد محدود من العلم
البارزين ،أوالظواهر الدبية التي تع ّد علمات فارقة في عصر من العصور ،فكانت المكتبة العربية
غن ّية مثل ً بالعديد من الدراسات التي تناولت شعراء المعلقات ،ثم شاعر الرسول –ص ّلى ال عليه
سان بن ثابت ،وشعراء الغزل بقسميه مثل :عمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة ،وشعراء
وس ّلم -ح  ّ
النقائض مثل :جرير والخطل والفرزدق ،ثم شعراء السياسة مثل :الكميت بن زيد ،والطرماح بن
حكيم وغيرهما ،أما الشعراء الذين لم يتركوا بصمة واضحة في زمانهم ،أو الذين لم تصل إلينا
دواوين أشعارهم لتد ّلل على منزلتهم الدبية فقد ظ ّلوا مه ّمشين م ع أن لهم قصائد جيدة تناثرت هنا
وهناك في المصادر الدبية ،أو في كتب المختارات الشعرية أو في الكتب التاريخية ،وتحتاج من
الباحثين إلى جهد مضاعف لتجمي ع هذه الشعار المبثوثة في أمهات المصادر .وكان شعراء الطائف
من هذا القبيل ،فلم تصل إلينا دواوينهم الشعرية ،باستثناء ديوان صغير لبي محجن الثقفي ،وديوان
ل على ضياع قسم
ال بأس به لم ّية بن أبي الصلت ،حتى ديوان القبيلة لم يصل إلينا هو الخر ،مما يد  ّ
غير محدود من شعرهم.
 -3إن مدينة الطائف كغيرها من مدن الجزيرة العربية :مكة واليمامة والبحرين ويثرب أو كما س ّماها
ابن سلم )القرى العربية (،كانت –باستثناء يثرب -قليلة الشعر ،لكنه شعر سمح قريب من النفس ،بعيد
عن التكلف ،ويدل ّ على طب ع وموهبة فنية عالية ،فكان شعرهم جيد ًا بالمقارنة م ع شعر أقرانهم ،وفي
الوقت نفسه فقد توزع شعرهم بين المقطوعات والقصائد الشعرية ،وإن كانوا أميل إلى اليجاز
والشارة واالكتفاء بالبيات القليلة ،ومثل هذا كثير في ديوان أبي محجن الثقفي.
 -4كان شعرهم نمطي ًا ،ومشدود ًا إلى التراث الشعري ،فظلوا ينظمون ضمن منظومة الغراض
الجاهلية ،واالتجاهات الفنية السائدة في اللغة وبناء العبارة ،وااللتزام بالوزن والقافية ،فإ ّنه على
ي إال أن ما حدث في الشعر من تطور
الرغم من الثورة الكبرى التي أحدثها السلم في المجتم ع الوثن  ّ
كان جزئي ًا" ،لن مثل هذه الثورة الفكرية تحتاج إلى وقت طويل حتى تستوعبها العقول ،وتتشربها
النفوس" ،1165ولن القصيدة في الجاهلية صار لها منهج تقليدي راسخ يصعب على الشعراء مخالفته
والخروج عليه.
ل ،فلم يم ّثل شعرهم تيار ًا إسلمي ًا واضح ًا ،ولم نجد بينهم شاعر ًا
 -5كان تأثرهم بالدين السلمي قلي  ً
واحدا ً وقف إلى جانب السلم ،ولعل السبب في ذلك يعود إلى تأخر أهل الطائف في اعتناق الدين
الجديد ،ورغبتهم في وض ع شروط خاصة لسلمهم ،وانعكس هذا على شعرهم ،فكانوا يرون في
الشعر الجاهلي النموذج المثل ،ويمكن القول إن معظم شعر الطائف بعد السلم يجوز أن يدرج
شظَعظَراء ظَيَّت(ِبحُعحُهحُم اِنْلظَغاحُوونظَ ظَأظَلمِنْ ظَتظَر ظَأَّنحُهمِنْ (ِفي حُك ِّ
ل
ضمن الجزء الول من قوله تعالى في وصف الشعراء "ظَوال ُّ
ن" ،1166حتى شعر أمية بن أبي الصلت الذي غلب عليه الطاب ع
ظَواد"ٍ يظَ(ِهيحُمونظَ ظَوظَأَّنحُهِنْم ظَيحُقوحُلونظَ ظَما الظَ ظَيِنْفظَعحُلو ظَ
الديني ال يستثنى من هذا الشعر ،لن الشاعر لم يقم بنظمه بسبب اعتناقه السلم ورغبته القوية في
الدفاع عنه ،بل جاء من تح ّنفه الذي تر ّبى عليه وتع ّمق في نفسه.
1165
1166
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 -6عرفت الطائف صوت ًا شعري ًا فريد ًا ليس له مثيل بين معاصريه ،ونعني به الشاعر أمية بن أبي
الصلت ،الذي ك ّرس شعره للوعظ الديني وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والخرة ،مقاّدما لهم
الدلة والبراهين على وجود الخالق سبحانه وتعالى ،وقدرته على الخلق ،مستعين ًا بقصص الرسل
والنبياء وأخبار المم الماضية .فهذا الشاعر مثار الدهشة والعجب والتساؤل ،فمن أين استقى شعره؟
ولماذا خالف شعراء عصره؟ وكيف استطاع أن يبتكر موضوعا ً جديدا يمل ثنايا قصائده ومقطوعاته
)الشعر الديني(،؟ ولماذا زهد أو تر ّف ع عن الغراض السائدة؟ ولماذا ضرب بعرض الحائط التقاليد
الفنية المتعارف عليها؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب ،ويبقى ال -تعالى-أعلى
وأعلم.
التوصيات :في ضوء النتائج السابقة فإن الباحثة توصي بما يلي:
 -1هناك عدد من الشعراء القدماء الجيدين الذين لم تهتم بهم الدراسات الدبية الحديثة ولم تس ّلط
الضوء عليهم ،وينبغي على الباحثين الجدد أن يتوجهوا إلى إنصاف هثؤالء الشعراء ،ونفض الغبار
ل ،فنحن
عنهم وتعريف المحدثين بهم ،وأن يخرجوا من دائرة مشاهير الشعراء الذين حُقتلوا بحث ًا وتحلي  ً
نتعامل في الشعر م ع عدد محدود من السماء ،والجدر بنا أن نتعامل م ع النص ّ الجيد بصرف النظر
عن اسم شاعره.
- -2كما أشرت في النتائج -فإن شاعر ًا كأم ّية بن أبي الصلت يستوعب أكثر من دراسة جا ّدة وعميقة،
وجدير بأن حُيدرج اسمه م ع أعلم الشعر القديم ،فقد كان حالة خاصة ،وليس من السهل على النسان
جله شاعر كبير كالكميت بن زيد حين قال" :أم ّية أشعر الشعراء قال
أن يخالف الجمي ع ،وهذا ما س  ّ
كما قلنا ولم نقل كما قال".1167
ظ باهتمام الدارسين ،ومعظم من
 -3إن الجانب الموسيقي في الشعر على الرغم من أهميته لم يح ظَ
جه الدراسات الدبية
تح ّدث عن موسيقية الشعرتناولها بشكل سري ع أو سطحي ،ولذا نرجو أن تتو  ّ
ص؛ بنفس القدر الذي حُيبرز فيه الموضوع واللغة والصور الفنية.
ي للن  ّ
القادمة إلى إبراز الجو الموسيق  ّ
 -4أن تقوم أقسام اللغة العربية في الجامعات بتدريس الشعر القديم بشكل غير منفصل عن العصر
الذي نعيش فيه ،لن إنسانية النص ّ وأبعاده العاطفية تجعل منه صالح ًا لكل زمان ومكان .وبهذا نق ّرب
المسافة بين الماضي والحاضر ،ونقلل من الفجوة التي يحاول البعض أن يصطنعها بين الصالة
والمعاصرة ،وفي واقعنا الحياتي شواهد كثيرة تثؤكد أن النشاط الشعري القديم لم يمت ،وأن الناشئة
يحفظون منه –طوع ًا -الكثير من البيات ،ويتمثلون بها في المواقف والمناسبات التي يتعرضون لها،
وربما كان هذا الشعر العمودي أقرب إلى قلوبهم من الشعر الحديث الذي ال يحسنون قراءته أحيان ًا.
وأخير ًا ،الحمــد لـلــه من قبل ومن بعـــد.
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مستخلص الدراسة
للشعر العربي خصوصية تم ّيزه عن غيره من الشعر في آداب المم الخرى ،واكتسب
شعرنا هذه الخصوصية من اللغة العربية التي ك ّرمها ال بأن جعلها لغة دين سماوي ،وبها نزل
ل التواصل
القرآن الكريم كلم ال –جل ّ وعل -وبذلك أصبحت اللغة العربية أقدم لغة عالمية ح ّية ،وظ  ّ
بين الماضي السحيق والحاضر قائم ًا ،وسيبقى كذلك إلى ما شاء ال ،وفي ضوء ذلك ما زال الشعر
القديم المنطلق من العصر الجاهلي مقروءا ً في القرن الحادي والعشرين ،ويحظى بالعناية والدرس
بشكل ربما يفوق العناية التي يحظى بها الشعر الحديث )المعاصر ،(،ومشوار الشعر الزمني الطويل
هذا يواجه دائم ًا تساؤالت تتمحور حول التطور الذي يطرأ عليه ،على اعتبار أن الفن الشعري يقوم
على ثوابت ومتغيرات ،فالثوابت تحمل طاب ع المحافظة ،أما المتغيرات فهي التي تتعرض للتبديل
بفعل الظروف الحياتية ،وتزداد احتمالية التغيير إذا س ّلمنا بمقولة :إن الدب مرآة للعصر الذي ينشأ
فيه ،وفي إطار هذه المقولة ،فإن موضوع هذا البحث يخوض في صميم الثابت والمتحول ضمن
عنوان "اتجاهات الشعر بين الجاهلية و السلم  /شعراء الطائف أنموذج ًا" .ويهدف في سطره الول
إلى تقييم النشاط الشعري تقييم ًا مقارن ًا ،وأصبح هذا التقييم مطروح ًا وضروري ًا ومشروعا ً بصورة
خاصة بعد ظهور السلم ،الذي أحدث نقلة جذرية في حياة العرب على جمي ع المستويات الدينية
والحضارية والمعيشية ،وكان الوض ع الطبيعي يقتضي أن يحدث اهتزاز من نوع ما على الشعر،
ظفوها لخدمة قضاياهم الحياتية .واستمر
باعتباره أهم صناعات العرب التي أتقنوها واعتزوا بها ،وو  ّ
الشعر يقوم بدوره الوظيفي المنوط به في صدر السلم ،إذ كانت الدعوة بحاجة إلى وقوف أكبر
فريق إعلمي في ذلك العصر إلى جانبها ،وهذا المعنى متحقق بحرفيته في الحديث النبوي الشريف
الذي خاطب فيه النصار" :ما يمن ع القوم الذين نصروا رسول ال بسلحهم أن ينصروه بألسنتهم؟
سان :أنا لها ،وأخذ بطرف لسانه  ،1168"...ومعلوم أن قبيلة قريش وأعداء السلم لجأوا إلى
فقال ح  ّ
القتال بالسيف ،وإيذاء المسلمين بألسنتهم فقام نفر من المشركين بهجاء الرسول والمسلمين مثل :أبي
سفيان بن الحارث وضرار بن الخطاب الفهري وغيرهم ،وكان الموقف الجديد محاّكا للشعر واختبار ًا
للشعراء ،ومثار ًا للتساؤل هل ظل الشعر بعد السلم جامد ًا عند موضوعاته وألفاظه وأساليبه التي
أرساها شعراء الجاهلية؛ أم حدث فيه شيء من التغيير والتحول؟ وللجابة على هذا التساؤل جاءت
هذه الدراسة ؛ متخصصة بمدينة الطائف بصفتها إحدى مدن الجزيرة التي اعتنقت السلم بعد فتح
سان بن ثابت ،ضبط عبد الرحمن البرقوقي ،دار الندلس ،بيروت ،د.ت.ص .42
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مكة ،وكانت قبيلة ثقيف تنزل في مدينة الطائف ،وظهر بينهم عدد من الشعراء في الجاهلية وصدر
السلم والعصر الموي .وقد بنيت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة.
تناول الفصل الول وهو بعنوان مدينة الطائف ،الطبيعة الجغرافية لهذه المدينة ،التي لم تكن
في الصحراء ،بل قامت على ظهر جبل غزوان ،وهو جبل مرتف ع ،وهذا أكسبها مناخ ًا خاص ًا قريب ًا
من مناخ بلد الشام .أي صيف معتدل ،وشتاء بارد م ع سقوط أمطار تسمح بزراعة الشجار المثمرة،
كالكرمة واللوز والتين والرمان ،والحبوب بأنواعها ،إلى جانب أنها أصبحت منتجعا صيفي ًا يقصده
ال ،ومن خلفاء بني أمية عندما يقصدون الحجاز لداء فريضة الحج ثاني ًا،
الثرياء من أهل مكة أو  ً
فأحاطوها بسور مني ع حماها من العداء ،وط ّوروا كثيرا من الصناعات وخاصة صناعة السلحة،
فهابتهم العرب واحترمتهم .وزادت قيمتهم بعد السلم ،إذ شاركوا في الفتوحات السلمية ،وشغلوا
مناصب رفيعة في الدولة ،وال يذكر أحد العصر الموي دون أن يتذكر الحجاج بن يوسف الثقـفـي.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان "الحركة الشعرية في مدينة الطائف" ،وفيه حديث عن نصيب
الطائف من الشعر بالمقارنة م ع غيرها من المدن أو البوادي ،فبالنسبة إلى المدن فكان حظ الطائف
من الشعر جيد ًا إذ تسبقها المدينة )يثرب (،والبحرين ،وتتأخر عنها مكة المكرمة واليمامة ،وبالمقارنة
م ع البوادي فإن الطائف تحتل مرتبة متد ّنية من حيث الكم الشعري ،أما من حيث الجودة فكان شعرهم
جيد ًا وصادق ًا ومواكب ًا للمناسبات سواء في العصر الجاهلي أو بعد السلم ،ولم ع عندهم عدد من
الشعراء منهم على التوالي الزماني :أمية بن أبي الصلت وهو أشعرهم ،وأبو محجن الثقفي وترك
بصمة في الشعر الخمري ،ومحمد بن عبد ال النميري المعروف بشعره الغزلي ،ويزيد بن الحكم
الثقفي؛ وله سهم في شعر الحكم والمواعظ ،،وأخير ًا طريح بن إسماعيل الذي ارتبط اسمه بالسياسة
الموية ،وخصها بالمدح والوالء زمن الخليفة الوليد بن يزيد.
وتصدى الفصل الثالث ،وهو أهم فصول هذه الدراسة ،للوقوف على اتجاهات الشعر بين
الجاهلية والسلم ،معتمد ًا على المنهج التحليلي المقارن ،فظهر من استقراء النصوص الشعرية
وتحليلها فكري ًا أن شعراء الطائف خاضوا في الغراض التقليدية الشائعة كالحماسة ،والفخر والمدح
ل أو كاد يختفي عندهم غرض الهجاء ،كما نظموا في موضوعات يمكن أن نطلق عليها
والرثاء ،وق  ّ
اسم كتابة الذات ،وال نعني بكتابة الذات هنا غلبة النزعة الذاتية على المضمون ،وتغييب النزعة
الجماعية ،بل نعني التف ّرد أو الخروج عن المألوف في أغراض الشعر ،فقد نظم أمية بن أبي الصلت
ظِنْفين للوعظ والرشاد ،وأصبح
كاّما هائل ً من الشعر الديني المبني على القصة والخبر التاريخي الحُمظَو ظَ
بهذا التوجه صاحب صوت خاص به ،ورائد ًا لظاهرة شعرية عرفت بعد السلم وهي ظاهرة الزهد،
وكان شعره صورة متألقة لحياته المثالية التي عزف فيها عن عبادة الوثان ،وت ّرف ع عن شرب
الخمر ،وتسامى عن كثير من العادات الجاهلية السيئة ،ويقابل صوت أمية الجميل والمريح صوت
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أبي محجن الثقفي الذي أص ّر على شرب الخمر وتخصيص معظم شعره لها ،حتى بعد إسلمه وإقامة
الحد ّ عليه ،وظل ّ كذلك حتى هداه ال ،فندم وتاب واعتذر عن شربها ،والمعروف أن الحديث عن
الخمر كان قليل ً في الشعر الجاهلي ،بينما كان عند أبي محجن غرض ًا مستقل ً مما جعل أبا محجن
من رواد الشعر الخمري في الدب العربي .أما الغزل العذري الذي راج في العصر الموي فشارك
فيه محمد بن عبد ال النميري بقصائد عاطفية عفيفة،نظمها في ابنة عمه زينب التي لم يظفر بالزواج
منها ،وحين ماتت رثاها بحرقة ،فكان حاله كحال معاصريه من العذريين الذي عشقوا حتى الموت.
واشتمل الفصل الراب ع على دراسة فنية للنصوص الشعرية على مستوى البناء الفني أو
الهيكل العام للقصيدة والمقطوعة ،ثم المستوى اللغوي ،فالمستوى التصويري والمستوى الموسيقي
)الوزن والقافية .(،وظهر بالدلة الملموسة والشواهد الشعرية أن حظ هذه المور من التجديد كان قلي  ً
ل
أو غير ملموس ،فكان سلطان القديم قويا ً على النفوس ،وساد تيار التقليد وسرى مفعوله على جمي ع
العناصر المكونة للنص الشعري ،ما عدا فلتات هنا وهناك نستدل منها على مرور الزمن ،وتح ّول
الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور السلم ،وتغ ّير المرئيات وتنوعها ،وربما كان عنصر اللغة من
أكثر العناصر استفادة من سنة التط ّور ،فاستعمل الشعراء بعض المفردات الدينية السلمية مثل:
المسجد ،المعتمر والعمرة ،احتساب الجر عند ال ،اليمان بالقضاء والقدر ،التقوى وخشية ال،
الورع وغيرها .وا ّتجه بعض الشعراء إلى اللفاظ السهلة ،م ع احتفاظها بطاب ع الجزالة البعيد عن
الهلهلة والركاكة.
وختام ًا فإن هذه الدراسة هي محاولة الستكشاف حال الشعر العربي ،ومدى مواكبته للتطور
الذي أصاب حياة الناس بتأثير ظهور السلم في مكان محدد هو مدينة الطائف ،وإطار زماني معين
نهايته سقوط الدولة الموية .وأظهر التحليل الدبي أن شعراء الطائف كانوا سلفيين ،وساروا وراء
جعه النقاد والعلماء ،فكانوا يحترمون من يقتفي أثر
النموذج الثابت الذي أق ّره الذوق الدبي العام ،وش  ّ
الشعراء الفحول؛ الذين أرسوا تقاليده منذ العصر الجاهلي ،ويدور في فلك المعاني التي طرحوها
سسوا لها .وكثر هذا الشيء عندهم لدرجة أن المرء ال يستطي ع أن يم ّيز هذا الشعر
والساليب التي أ  ّ
أحيانا ً عن شعر الجاهليين ،غير أن هذه النمطية في النظم ال تعني التقليد الذي ال دور لشاعره إال دور
المحاكاة )صورة طبق الصل ،(،بل تعني أن شعر هذه الفترة كان امتداد ًا طبيعي ًا للشعر الجاهلي في
الشكل والمضمون ،وهو امتداد جميل ،صادر عن الطب ع واالنفعال ،وصدق التعبير عن دخائل
نفوسهم ،ال عن التطب ع واالفتعال واصطناع العاطفة.
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Abstract
Compared to literature of other nations, Arabic poetry is unique…It
has acquired this distinguished quality from the language in which it is
composed, the language of the Quran. Thus it is the oldest international
living language. In this way, communication between the ancient past and
the present has and will continue. Ancient pre-Islamic poetry is still read
today. Following the common saying that poetry is the a reflection of the age
in which it is composed, this study centers on constant and variable elements
of this poetry.
Chapter 1 describes the natural terrain of the mountain city of Taef
with a moderate climate like that of Syria. Chapter 2 describes the coverage
of Taef in poetry. Chapter 3, the key section of the study, investigates
poetical trends between pre-Islamic and Islamic themes .Here, comparative
analysis methods are used. Literary analysis has shown that Taef poets were
salafis.(،"ancesterists") because they followed certain traditional themes like
enthusiasm, pride, praise, obituaries, yet wrote very little pejorative poems.
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Their poetry can be described as individualistic rather than typical. In other
words, they deviated from the mainstream literary themes. Unlike the wine
poet abu Mihjan al-thaqafi, Umaya ibn abi asalt, for example, pioneered the
ascetic poetic movement and wrote religious poems that served preaching
purposes. Chapter 4 is a technical study of some poems.
In conclusion, this study is an attempt to explore the extent to which
poetry has kept up with modern developments which accompanied the
emergence of Islam with specific reference to Taef until the fall of the
Umayyad era. The Taef poets followed their predecessors and followed the
fixed poetic prototypes of their forefathers which were shaped by literary
critics and common fad of the time which encouraged imitation of key preIslamic models. This has been the case so much so that one can hardly tell
whether a poem is Pre-Islamic or modern Taef poem. Yet this fixed style
cannot be designated as an exact replica of the past, but rather as a continuity
and extension of an old tradition and a true expression of feelings and
human nature.
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هقائـمة المصـادر والمراجـع
أوً:ل :المصــادر
القرآن الكريــم
الــتــوراة
النجيــــل
 -1المدي ،أبو القاسم الحسن بن بشر ) 370هـ(،
المثؤتلف والمختلف ،عني بتصحيحه ف.كرنكو ،دار الكتب العلمية ط  ،2بيروت.1982 ،
 -2البشيهي ،بهاء الدين محمد بن أحمد ) 851هـ(،
المستطرف في كل فن مستظرف ،مصر ،د.ت.
 -3ابن الثير ،ضياء الدين بن محمد ) 673هـ(،
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تحقيق كامل محمد عويضة ،دار الكتب العلمية،
بيروت.1998 ،
-4ابن الثير ،عز الدين علي بن أبي الكرم ) 630هـ(،
أسد الغابة في معرفة الصحابة ،جمعية المعارف1286 ،هـ.
اللباب في تهذيب النساب ،مكتبة المثنى ،بغداد ،د.ت.
-5
 -6الزرقي ،محمد بن عبد ال ) 250هـ(،
أخبار مكة ،مطبعة دار النلس.1961 ،
-7الصطخري ،إبراهيم بن محمد ) 364هـ(،
المسالك والممالك ،تحقيق محمد جابر عبد العال ،مطبعة الرشاد المصرية.1961 ،
 -8الصفهاني ،الحسن بن عبد ال ) 300هـ(،
بلد العرب ،تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي ،دار اليمامة ط  ،1الرياض.1968 ،
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-9البغدادي ،عبد القادر بن عمر ) 1093هـ(،
خزانة الدب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق عبد السلم هارون ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة.1976 ،
 -10البلذري ،أحمد بن يحيى ) 279هـ(،
أنساب الشراف ،تحقيق محمد حميد ال ،دار المعارف بمصر.1959 ،
 -11فتوح البلدان ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1978 ،
-12أبو تمام ،حبيب بن أوس الطائي ) 231هـ(،
ديوان الحماسة ،دار القلم ،بيروت ،د.ت.
 -13الوحشيات ،تعليق عبد العزيز الميمني ،دار المعارف ،القاهرة.1963 ،
 -14الجاحظ ،عمرو بن بحر ) 255هـ(،
البيان والتبيين ،دار الكتب العلمية ط  ،1بيروت.1988 ،
 -15الحيوان ،تحقيق عبد السلم هارون ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر .د.ت.
 -16ابن حبيب ،محمد ) 245هـ(،
المح ّبر ،اعتنى بتصحيحه ايليزه ليختن ،دار الفاق الجديدة ،بيروت.1964 ،
 -17المنمق في أخبار قريش ،حيدر أباد.1964 ،
 -18من نسب إلى أمه من الشعراء ،ضمن كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء ،تحقيق عبد
السلم هارون ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ،ط .1972 ،2
 -19ابن حجر العسقلني ،أحمد بن علي ) 852هـ(،
الصابة في تمييز الصحابة ،تحقيق علي محمد البجاوي ،دار الجيل ،بيروت.1992 ،
 -20ابن حزم الندلسي ،أبو محمد علي بن سعيد ) 456هـ(،
جمهرة أنساب العرب ،تحقيق عبد السلم هارون ،دار المعارف بمصر ط .1971 ،3
 -21الحصري ،أبو اسحق إبراهيم بن علي ) 453هـ(،
زهر الداب وثمر اللباب ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق.1996 ،
 -22الحميري ،محمد بن عبد المنعم ) 900هـ(،
الروض المعطار ،تحقيق إحسان عباس ،دار القلم ،بيروت.1975 ،
 -23ابن حوقل ،أبو القاسم ) 367هـ(،
صورة الرض ،مطبعة بريل ،ليدن.1918 ،
 -24ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ) 808هـ(،
تاريخ ابن خلدون ،مثؤسسة العلمي للمطبوعات ،بيروت.1971 ،
 -25ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسين ) 321هـ(،
االشتقاق ،تحقيق عبد السلم هارون ،مكتبة الخانجي بمصر.1958 ،
-26الدميري ،كمال الدين محمد بن موسى ) 808هـ(،
حياة الحيوان ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي.1970 ،
-27الدينوري ،أبو حنيفة أحمد بن داود ) 282هـ(،
الخبار الطوال ،تحقيق عبد المنعم العامر ،دار المسيرة ،بيروت ،د.ت.
-28ابن رشيق القيرواني ،أبو علي الحسن ) 456هـ(،
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تحقيق محي الدين عبد الحميد ،در الجيل ،ط ،5
بيروت.1981 ،
-29الزبيدي ،محمد مرتضي ) 1205هـ(،
تاج العروس ،تحقيق عبد الستار ف ّراج ،مطبعة حكومة الكويت ،د.ت.
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-30الزركشي ،محمد بن عبد ال ) 794هـ(،
البرهان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة البابي الحلبي ط ،2
.1972
 -31الزمخشري ،محمود بن عمر ) 538هـ(،
أساس البلغة ،دار الكتب المصرية ،القاهرة.1923 ،
-32الزوزني ،أبو عبد ال الحسين بن أحمد ) 468هـ(،
شرح المعلقات السب ع ،دار المعرفة ط  ،1بيروت.2003 ،
-33المعلقات العشر
شرح أحمد المين الشنقيطي ،دار الكتاب العربي ،دمشق.1983 ،
-34السجستاني ،أبو حاتم ) 255هـ(،
المعمرون والوصايا ،تحقيق عبد المنعم عامر.1961 ،
-35ابن سعد ،محمد بن رفي ع الزهري ) 230هـ(،
الطبقات الكبرى ،دار صادر ودار بيروت.1957 ،
-36ابن سعيد الندلسي 685) ،هـ(،
نشوة الطرب ،تحقيق نصرت عبد الرحمن ،مكتبة القصى ،عمان.1982 ،
-37ابن سلم ،أبو عبد ال محمد بن سلم ) 231هـ(،
طبقات فحول الشعراء ،تحقيق محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة ،د.ت.
-38السيوطي ،جلل الدين ) 911هـ(،
المزهر في علوم اللغة وآدابها ،شرح محمد جاد المولى وآخرين ،دار إحياء الكتب العربية ط
 ،3القاهرة ،د.ت.
 -39ابن الشجري ،هبة ال بن علي ) 542هـ(،
الحماسة الشجرية ،عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،
.1970
-40الشريف المرتضى ،علي بن الحسين ) 436هـ(،
أمالي المرتضي ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الكتاب العربي ط  ،2بيروت،
.1967
-41الطبري ،محمد بن جرير ) 310هـ(،
تاريخ الرسل والملوك ،دار الكتب العلمية ط  ،3بيروت.1991 ،
 -42تفسير الطبري ،تحقيق محمود محمد شاكر ،دار المعارف بمصر ،د.ت.
-43ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف ) 463هـ(،
النباه على قبائل الرواه ،تحقيق علي محمد البجاوي ،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة ،د.ت.
-44ابن عبد ربه ،أحمد بن محمد ) 328هـ(،
العقد الفريد ،تحقيق محمد سعيد العريان ،دار الفكر ،د.ت.
 -45أبو عبيد البكري ،عبد ال بن عبد العزيز ) 487هـ(،
التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ،دار الكتب العلمية ،د.ت.
 -46معجم ما استعجم ،تحقيق مصطفى السقا ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط ،1
القاهرة.1945 ،
-47أبو عبيدة ،معمر بن المثنى ) 209هـ(،
الديباج ،تحقيق عبد ال بن سليمان وآخر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.1991 ،
 -48عرام بن الصبغ السلمي) ،القرن  3هـ(،
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أسماء جبال تهامة وسكانها ،ضمن نوادر المخطوطات ،تحقيق عبد السلم هارون ،طبعة
مصطفى البابي الحلبي ط .1972 ،2
 -49ابن عساكر ،ثقة الدين علي بن الحسين ) 571هـ(،
تهذيب تاريخ ابن عساكر ،تصحيح عبد القادر بدران ،مطبعة روضة الشام ،دمشق ،د.ت.
 -50العسكري ،أبو أحمد الحسن بن عبد ال ) 382هـ(،
المصون في الدب ،تحقيق عبد السلم هارون ،دائرة المطبوعات والنشر ،الكويت.1960 ،
 -51العسكري ،أبو هلل الحسن بن عبد ال ) 395هـ(،
ديوان المعاني ،دار الجيل ،بيروت ،د.ت
 -52الصناعتين ،تحقيق مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1984 ،
 -53أبو الفرج الصفهاني ،علي بن الحسين ) 356هـ(،
الغاني ،دار الكتب المصرية ،القاهرة.1935 ،
-54ابن الفقيه الهمذاني ،أحمد بن محمد
مختصر كتاب البلدان ،مطبعة بريل ،ليدن 1302 ،هـ.
 -55أبو علي القالي ،إسماعيل بن القاسم ) 356هـ(،
المالي،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ت.
 -56ذيل المالي والنوادر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ت
 -57ابن قتيبة ،أبو محمد عبد ال بن مسلم ) 276هـ(،
الشعر والشعراء ،تحقيق مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ط  ،1بيروت.2000 ،
 -58عيون الخبار ،المثؤسسة المصرية العامة ،القاهرة.1925 ،
-59قدامة بن جعفر ) 377هـ(،
نقد الشعر ،مطبعة الجوائب ط  ،1القسطنطينية ،د.ت.
 -60القزويني ،أبو عبد ال زكريا بن محمد ) 682هـ(،
تقويم البلدان ،دار صادر ودار بيروت ،بيروت ،د.ت
 -61القلقشندي ،أبو العباس أحمد ) 821هـ(،
صبح العشى في صناعة النشاء ،القاهرة.1963 ،
 -62ابن كثير ،عماد الدين أبو الفدا ) 774هـ(،
البداية والنهاية ،مكتبة المعارف ط  ،1بيروت/مكتبة النصر ،الرياض.1966 ،
 -63تقويم البلدان ،باريس.1850 ،
 -64ابن الكلبي ،هشام بن محمد ) 204هـ(،
جمهرة النسب ،تحقيق نهاية سعيد سلمان ،رسالة ماجستير مخطوطة ،الجامعة الردنية،
عمان.1983 ،
-65المب ّرد ،أبو العباس محمد بن يزيد ) 285هـ(،
الكامل ،تحقيق حنا الفاخوري ،دار الجيل ط  ،1بيروت.1997 ،
 -66أبو محجن الثقفي ،حبيب بن عمرو ) 30هـ ،(،ديوان أبي محجن ،ق ّدم له صلح الدين المنجد،
.1970
 -67المرزباني ،أبو عبيد محمد بن عمران ) 384هـ(،
معجم الشعراء ،تصحيح ف .كرنكو ،دار الكتب العلمية ط  ،2بيروت.1982 ،
 -68الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،المطبعة السلفية ،القاهرة 343 ،هـ.
 -69المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين ) 354هـ(،
مروج الذهب ،مراجعة محي الدين عبد الحميد ،دار الرجاء للطباعة بمصر ،د.ت.
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 -70المقدسي ،مطهر بن طاهر ) 334هـ(،
البدء والتاريخ ،المنسوب البن سهل البلخي ،نشر كليمان هوار ،باريس.1919 ،
 -71ابن النديم ،أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب ) 385هـ(،
الفهرست ،تحقيق رضا المازنداني ،مطبعة دانشكاه.1971 ،
-72ابن هشام ،أبو محمد عبد الملك ) 218هـ(،
السيرة النبوية ،تحقيق عمر عبد الخالق ،دار الفجر للتراث ط  ،1القاهرة.1999 ،
-73الهمداني ،الحسن بن أحمد ) 334هـ(،
صفة جزيرة العرب ،مطبعة بريل ،ليدن.1968 ،
-74ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبو عبد ال ) 626هـ(،
معجم الدباء ،دار المأمون القاهرة 1355 ،هـ.
 -75معجم البلدان ،دار صادر دار بيروت ،بيروت.1975 ،
-76اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب ) 283هـ(،
تاريخ اليعقوبي ،دار صادر ودار بيروت ،بيروت.1960 ،

ثانيا :المراجع
 -77إبراهيم ملحم
ي القديم ،دار الكندي ط  ،1إربد.2001 ،
بطولة الشاعر العرب  ّ
 -78إحسان العمد
الحجاج بن يوسف الثقفي ،دار الثقافة ،ط  ،1بيروت.1971 ،
 -79أحمد كمال زكي
الساطير ،مكتبة الشباب ،القاهرة.1975 ،
 -80أحمد محمد الحوفي
أدب السياسة في العصر الموي ،دار النهضة ط  ،1القاهرة.1960 ،
 -81الحياة العربية من الشعر الجاهلي ،مكتبة نهضة مصر ط  ،5القاهرة.1972 ،
 -82أدونيس ،علي أحمد سعيد
الثابت والمتح ّول ،دار الفكر ط ،5بيروت.1986 ،
 -83إيليا حاوي
فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب ،دار الثقافة ،بيروت ،د.ت.
 -84فن الفخر وتطوره عند العرب ،منشورات دار الشرق الجديد ،بيروت.1960 ،
 -85بروكلمان ،كارل
تاريخ الدب العربي ،دار المعارف بمصر.1959 ،
 -86بطرس البستاني
أدباء العرب في الجاهلية والسلم ،دار مارون عبود ،بيروت.1979 ،
 -87بهجة الحديثي
أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ،مطبعة العاني ،بغداد.1975 ،
 -88جواد علي
المفصل في تاريخ العرب قبل السلم ،دار العلم للمليين ،بيروت.1970 ،
 -89جورجي زيدان )1914م(،
أنساب العرب القدماء ،دار الهلل بمصر ط .1921 ،2
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 -90حسين عطوان
شعراء الدولتين الموية والعباسية ،دار الجيل ط  ،2بيروت.1981 ،
 -91الوليد بن يزيد ،مكتبة القصى ،ع ّمان.1979 ،
 -92ح ّنا الفاخوري
الجام ع في تاريخ الدب العربي ،دار الجيل ،بيروت2000 ،
 -93ختام سعيد سلمان
حركة الشعر في قبيلة ذبيان في العصر الموي ،رسالة ماجستير) ،مخطوطة ،(،الجامعة
الردنية.1979 ،
 -94خير الدين الزركلي
العلم ،دار العلم للمليين ط  ،5بيروت.1980،
 -95شكري فيصل
تطور الغزل بين الجاهلية والسلم،دار العلم للمليين ط ،7بيروت.1986 ،
-96شوقي ضيف
التطور والتجديد في الشعر الموي ،دار المعارف بمصر ط  ،4د.ت.
 -97العصر الجاهلي ،دار المعارف بمصر ط ،7د.ت.
-98صالح أحمد العلي
محاضرات في تاريخ العرب ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ،د.ت.
 -99صلح عبد ال
التقليد والتجديد في الشعر العربي ،دار المعرفة الجامعية ،السكندرية.1991 ،
-100عبد الله الصايغ
الزمن عند الشعراء العرب قبل السلم ،دار الرشيد ،بغداد.1982 ،
 -101عبد الج ّبار منسي العبيدي
الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ،دار الرفاعي للنشر ،الرياض.1982 ،
-102عبد القادر القط
في الشعر السلمي والموي،دار النهضة العربية ،بيروت1979،
-103عبد المنعم الزبيدي
مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي.1980 ،
-104علي البطل
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن 2هـ ،دار الندلس ط  ،3بيروت.1983 ،
 -105علي الجندي
تاريخ الدب العربي ،مكتبة النجلو المصرية ،القاهرة.1969 ،
-106عمر رضا كحالة
معجم قبائل العرب ،دار العلم للمليين ،بيروت.1968 ،
 -107كمال اليازجي
ي القديم ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت.1973 ،
في الشعر العرب  ّ
 -108لويس شيخو
شعراء النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية ،مطبعة الباء اليسوعيين ط  ،2بيروت،
.1967
 -109المجاني الحديثة ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت.1962 ،
 -110المانس ،ب.هـ
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الطائف قبيل الهجرة ،دائرة المعارف السلمية ،بيروت.1922 ،
ح ّور
 -111محمد ابراهيم حُ
ي القديم ،مكتبة المكتبة ط  ،2العين.1985 ،
النزعة النسانية في الشعر العرب  ّ
 -112محمد جاد المولى وآخرون
أ ّيام العرب في الجاهلية ،دار الفكر.1942 ،
 -113محمد عبد المنعم خفاجي
الحياة الدبية في العصر الجاهلي ،دار الطباعة المحمدية ط  ،1القاهرة.1949 ،
 -114محمد مصطفى ه ّدارة
اتجاهات الشعر العربي في القرن 2هـ ،دار المعارف بمصر.1963 ،
 -115الشعر العربي في القرن ال ّول هـ ،دار العلوم العربية ،بيروت.1988 ،
 -116محمد نجيب البهبيتي
تاريخ الشعر العربي ،دار الكتب المصرية ،القاهرة.1950 ،
 -117محي الدين أبو شقرا
مدخل إلى سوسيولوجيا الدب العربي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.2005 ،
 -118مخيمر يحيى
رثاء البناء في الشعر العربي ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،د.ت.
 -119مصطفى الدباغ )(،1898
جزيرة العرب ،دار الطليعة.1963 ،
 -120مصطفى صادق الرافعي
تاريخ آداب العرب ،دار الكتاب العربي ط  ،5بيروت.1999 ،
 -121موسى ربابعة
قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،دار الكندي ،إربد .2001
 -122نادية صقر
الطائف في العصر الجاهلي وصدر السلم ،دار الشروق ،جدة.1982 ،
 -123ناصر الدين السد
مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،دار المعارف بمصر ط .1982 ،6
 -124نالينو ،كارلو )(،1938
تاريخ الداب العربية ،دار المعارف بمصر ط  ،2د.ت.
 -125يحيى الجبوري
الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه ،مثؤسسة الرسالة ط  ،5بيروت.1986 ،
 -126شعر المخضرمين وأثر السلم فيه ،مثؤسسة الرسالة ط  ،6بيروت.1981 ،
 -127يوسف اليوسف
مقاالت في الشعر الجاهلي ،وزارة الثقافة الفلسطينيةط  ،3رام ال.2001 ،
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فهرس القوافي
القافية
اللف المقصورة

الشاعر

هداها
أبدى
يلقاها

أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل

الصفحة
264
276
205

الهمزة
براءحُ
الحياء
السناء
اللقاء
جلء
السماء
سماء

أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
سان بن ثابت
ح  ّ
زهير بن أبي سلمى
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
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273 ،147 ،144
146
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246،271
275،270

مساء
جزاؤها
الثواء

أمية بن أبي الصلت
يزيد بن حكم
الحارث بن حلزة

275
276 ،136
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الباء
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يسا حُ
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عجيب
الكتب
أشيب
الحسب
الذنوب
كذاب
تهاب
عجب
كذبوا
تشرب
الدب
جانبه
حالبه
قبابها
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ب
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القطب
يحابي

أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
غيلن بن سلمة
طريح بن إسماعيل
أبو محجن الثقفي
يزيد بن الحكم
عبيد بن البرص
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
أبو محجن الثقفي
طريح بن إسماعيل
الحارث بن كلدة
الحارث بن كلدة
أبو ذؤيب الهذلي
المحبرالثقفي
يزيد بن حكم
يزيد بن حكم
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
الحجاج بن يوسف

51
71
272، 168، 85
163
199 ،91،196
159
160،233
242 ،213
214
297 ،267 ،162
278
279 ،196
294 ،274
83
208
41
109 ،88
293 ،169 ،151
301
248 ،112
113
223

التاء
عطرات(ِ
معتجرات
مقتدرات
النظرات
مثؤتجرات

محمد النميري
محمد النميري
محمد النميري
محمد النميري
محمد النميري
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289 ،258 ،294 ،173 ،97
171
180
184
223

مهتصرات
فتزينت

محمد النميري
غيلن بن سلمة

253
294

الثاء
بالمراثي
الثاث
البراث

محمد النميري
محمد النميري
محمد النميري

177،255
294 ،271 ،238 ،180
254

الجيم
الولجحُ
يعتلج
الحرج
فامتزج
غنج

طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي

293 ،115 ،96
154 ،141
189
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250

الحاء
أفرححُ
صلحا
الربيح
القارح
الممادح
المنتصح
صالح
المناجح
المناضح

أبو نوفل الثقفي
مجهول
عمرو بن الطنابة
الحجاج بن يوسف
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
المغيرة بن شعبة

149
162 ،95
142
136
291 ،283 ،243 ،126 ،56
209
272
299
298

الدال
أريدحُ
مرصد
يتورد
الوتد
جهدوا

جميل بثينة
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
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64
226 ،80 ،68
68
72
96 ،73

ويغمد
رؤد
سعدوا
حُأحد
السهود
سبد
رفدوا
صعد
الجمد
رغد
مجد
فسدوا
الهدهد
سجدوا
شرد
التصدد
يجمد
نولد
جدد
يهمد
سعيد
داودا
عيدا
الجيدا
محم(ِد
ينادي
النجاد
زبرجد
متلدي
مخلدي
يعاود
ند

أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
السود بن المطلب
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
يزيد بن الحكم
يزيد بن الحكم
يزيد بن الحكم
حمزة بن بيض
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
طرفة بن العبد
طرفة بن العبد
طرفة بن العبد
أبو محجن الثقفي
طرفة بن العبد

266
255
157،281
246
129
152
155
156
281 ،232 ،159
234 ،160
298 ،242 ،211
225 ،156
256
281
235
264
266
267
274
276
276
152،99
291 ،235 ،183 ،180 ،159
253
98
145
146
181
187
191
279 ،262 ،198
247

الراء
عامحُر

الوليد بن يزيد
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36

أكبر
ينتصر
الكفور
لشاكر
الثر
جوهر
مضمار
لحاذر
تاجره
القبر
تدبر
يظهر
يتنمر
الحذر
لصبور
شكورا
الكوث(ِر
القبر
الطائر
عمرو
بالكبير
المعاصر
بصابر
المقادر
يجري
حذر
عقير
الكبر
الصفر
تعطري
فاستتر
معصره
مفاخِنْر
السور
مدابر

أوس بن حجر
ش ّداد بن عارض
أمية بن أبي الصلت
طريح بن إسماعيل
أبو محجن الثقفي
طريح بن إسماعيل
سان بن ثابت
ح  ّ
أبو محجن الثقفي
ابن ميادة الم ّري
عبد ال أراكة
جميل بثينة
جميل بثينة
عمر بن أبي ريبعة
أمية بن أبي الصلت
محمد بن القاسم
أمية بن أبي الصلت
شاعر مجهول
أراكة الثقفي
يزيد بن الحكم
فارس السرح
المنخل الشكري
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أراكة الثقفي
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
ابن الذئبة الثقفي
أمرأة مجهولة
أبو محجن الثقفي
ابن أذينة الثقفي
أبو الهندي
أمية بن أبي الصلت
الوليد بن يزيد
أمية بن أبي الصلت
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98
123
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164
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137
175
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242 ،211
263
298
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137 ،75
99
255 ،112
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281
298
115 ،84
166
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300
243 ،123

السين
متنفس

شاعر مجهول

169 ،151

العين
مضل عحُ
مفظ ع
زمعه
وازع
متضعض ع
مقن ع
تضي ع
مضل ع

طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
أمية بن أبي الصلت
يزيد بن الحكم
طريح بن إسماعيل
طريح بن إسماعيل
يزيد بن الحكم
طريح بن إسماعيل

97
97،163
124
224
224
300 ،271 ،253
296
296

الفاء
ثقيفحُ
وقوف
السيوفا
سيوفا
الزحوفا
بالطائ (ِ
ف
الطائف

أبو طالب بن عبد المطلب
أبو محجن الثقفي
كعب بن مالك
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
محمد النميري
يزيد بن الحكم

16
276 ،119
86 ،15
115
115
286 ،262 119،،106 ،12
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القاف
الحلقحُ
الحنق
الحمق
طبق
عروقها
غبوقها
حلوقها
لواحقه
ورتو (ِ
ق

أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
غيلن بن سلمة
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
محمد النميري
أمية بن أبي الصلت
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292 ،277
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البرق
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بمستفيق
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خلقي

أبو محجن الثقفي
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طريح بن إسماعيل
أبو محجن الثقفي
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ك

الحجاج بن يوسف
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الضللحُ
مكبول
يألوا
الباجل
مجاهل
رواحل
نائل
أرتحل
بطل
العمل
الغزل
الوصل
الحلل
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سائله
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ل

شاعر مجهول
كعب بن زهير
زهير بن أبي سلمى
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
أبو محجن الثقفي
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محمد بن القاسم
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أبو الصلت بن ربيعة
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أبو محجن الثقفي
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رغال
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صل
المف  ّ
أشغال
الجبل
ثقيل
معجل
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سان بن ثابت
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عقيل بن علفة
امرؤ القيس
امرؤ القيس
امرؤ القيس
عمار بن غيلن
محمد النميري
المختار الثقفي
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98
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176
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116

الميم
النعمحُ
ظلم
طعم
تتكلم
عالم
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رؤوم
رجيم
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يزيد بن الحكم
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فتتئم
المترنم
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أمية بن أبي الصلت
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يغتدينا
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أمية بن أبي الصلت
النعمان بن المنذر
أمية بن أبي الصلت
القطامي
غيلن بن سلمة
غيلن بن سلمة
غيلن بن سلمة
غيلن بن سلمة
عروة بن حزام
غيلن بن سلمة
محمد النميري
غيلن بن سلمة
غيلن بن سلمة
المغير بن شعبة
محمد النميري
محمد النميري
القاسم بن امية
الوليد بن يزيد
يزيد بن الحكم
محمد النميري
محمد النميري
أعشى همدان

الياء
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212
275
271
296،230
15
27
272،232،118
43
110
296،240،110
111
111
14
276
70
296،290،133
135
274،167
297،289،237،177
272
148
300
161
171
175،179
35

ثانيا
وثاقيا
ساحيا
فانيا
مانيا

53،78،210
114،90
231
242
257

أمية بن أبي الصلت
أبو محجن الثقفي
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت
أمية بن أبي الصلت

*فهرس العل م
الصفحة

السم
اللف

100
75-76
38
35
77-82
73
73
37

الجرد الثقفي
أراكة الثقفي
الخنس بن شريق
أعشى همدان
أمية بن أبي الصلت
إبراهيم الموصلي
إسحق الموصلي
أوس بن حذيفة
الباء

101
27

أبو البهار ،محمد بن القاسم الثقفي
بسر بن أرطاة
الثاء

16، 23-26، 30، 33-34
20، 30-34

ثقيف بن منبه
ثمود
الجيم

37

جابر بن سفيان

*
ملحوظتان:
 - 1يشتمل هذا الفهرس على العلم الذين لهم دور بارز في البحث ،أما العلم الذين حُذكروا بصورة عابرة فلم يتم تسجيلهم.
 - 2بالنسبة إلى الشعراء؛ اكتفيت في هذا الفهرس بالشارة إلى الصفحات التي تتضمن تراجم لهم ،أما بقية الماكن التي وردت
أسماؤهم فيها ،فلم أذكرها ،منع ًا للتكرار ،إذ جاءت أسماء الشعراء في فهرس القوافي اللحق.
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الحاء
31-36، 38-39، 59، 97، 136
83

الحجاج بن يوسف الثقفي
الحارث بن كلدة
الذال

84

ابن الذئبة الثقفي
الراء

26، 34-35

أبو رغال
الزين

22، 59

زياد بن أبيه
السين

58-59، 89-91
12، 42، 152، 158-159، 235
73
37، 43

سعد بن أبي و ّقاص
سليمان بن عبد الملك
ابن سريج
السائب بن القرع
الصاد

100

أبو الصلت بن أبي ربيعة
الضاد

37

ضحُِنْبيس بن أبي عمرو
الطاء

95
100

طريح بن إسماعيل
أبو طليق الثقفي
العين

73، 96
16، 23-24
16، 23-24
37
103، 133، 144-147
42، 59، 97، 151، 169،173
37، 58
37، 58
100

ابن عائشة
عامر بن الظرب
عامر بن صعصعة
عبد الرحمن بن أم الحكم
عبد ال بن جدعان
عبد الملك بن مروان
أبو عبيد بن مسعود
عثمان بن أبي العاصي
عثمان بن بشر
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57
100
38، 44، 48، 57
57
46، 50
100
36
37

عثمان بن عبد ال
عدي بن خزاعى
عروة بن مسعود
عفيف بن عوف
عمرو بن لحي
عنترة بن عروس
عوف بن ثقيف
عياض بن عبد ال
الغين

37
85

غيرة بن عوف
غيلن بن سلمة

القاف
15، 25-28، 30، 40
100
100

قسي بن منبه
القاسم بن أمية
القاسم بن عمر
الكاف

86-87

كنانة بن عبد ياليل
اللم

46، 52

اللت

الميم
37
36
83
89-94
37، 59
97
98
36، 88، 101
12، 27، 59
38، 21، 29، 48، 59

مالك بن أراكة
مالك بن حطيط
المحبر الثقفي
أبو محجن الثقفي
المختار بن أبي عبيد
محمد بن عبد ال النميري
)محمد بن القاسم )فاتح السند
مسعود بن معتب
معاوية بن أبي سفيان
المغيرة بن شعبة
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الهاء
27، 29

هند بنت النعمان
الواو

13
67، 95، 96، 153-155

وج بن عبد الح  ّ
ي
الوليد بن يزيد
الياء

99

يزيد بن الحكم
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