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 ترجمة المؤلؼ
 عمي الينداكمحسيف 

 أديب كشاعر كقاص كمسرحي كناقد كصحفي -أ

 لو العديد مف الدراسات األدبية كالفكرية  -ب
 نشر في العديد مف الصحؼ العربية -ج
فرع  -مدرس في جامعة دمشؽ ػ كمية التربية  -د

 درعا
 ـ  ُٓٓٗدرعا عاـ  –كلد األديب في سكريا  -ق
ثانكم في تمقى تعميمو االبتدائي كاإلعدادم كال -ك

 مدينة درعا
قسـ  –انتقؿ إلى جامعة دمشؽ كمية اآلداب  -ح

 ُّٖٗالمغة العربية ك تخرج فييا عاـ 
 حائز عمى إجازة في المغة العربية  -ؾ
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 حائز عمى دبمـك تأىيؿ تربكم جامعة دمشؽ-ص
عمؿ محاضران لمادة المغة العربية في معيد إعداد  -ع

 ينة درعا قسـ المغة العربية في مد -المدرسيف 
انتقؿ إلى التدريس في المممكة العربية  -ؼ

( في مدينتػػػي  َََِ/ ُْٗٗالسػػػعكدية عاـ )
 َعنيزة كتبكؾ 

 عضك اتحاد الصحفييف العرب  -
 عضك اتحاد كتاب االنترنت العرب -
 عضك تجمع القصة السكرية -
 عضك النادم األدبي بتبكؾ -

 الصحؼ الكرقية التي نشر فييا أعمالو :
األسبكع  –البعث  –الثكرة  –سكريا ) تشريف  -ُ

 اإلمارات العربية ) الخميج ( -ِاألدبي ( 
عكاظ  –الببلد  –المدينة  –السعكدية ) الرياض  -ّ
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) 
 الكطف ( –اليدؼ  –الككيت ) الرأم العاـ  -ْ

 المجبلت الكرقية التي نشر فييا أعمالو : 
 مجمة المنتدل اإلماراتية -ُ
 ؿ السعكديةمجمة الفيصػػ -ِ
 المجمة العربية السعكدية -ّ
 مجمة المنيػػػؿ السعكدية -ْ
 مجمة الفرساف السعكدية -ٓ
 مجمة أفنػػػػاف السعكدية -ٔ
 مجمة السػػػػفير المصريػػػػة -ٕ
 مجمة إلى األماـ الفمسطينية -ٖ

 مؤلفاتو :
 الشعر :  - أ
 َُٗٗىنا كاف صكتي ك عيناؾ يمتقياف/ -ُ
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 ُْٗٗتشرؽ شمس ثبير/ ىؿ كاف عمينا أف -ِ
 ُْٗٗأغنيات عمى أطبلؿ الزمف المقيكر / -ّ
 ُٔٗٗسأغسؿ ركحي بنفط الخميج / -ْ
 ُٔٗٗالمنٌشى يسمـ مفاتيح ايمياء/ -ٓ
 ىذه الشاـ ال تقكلي كفانا / -ٔ
 ىؿ تعممكف مف حبيبتي؟؟؟!!!-ٕ
 القصة القصيرة : - ب
 ُٓٗٗشجرة التكت /-ُ
 زنكو-ِ
 المسرح :  –ج 
 ُٔٗٗيار /محاكمة ط -ُ
 ُٕٗٗدرس في المغة العربية / -ِ
 عكدة المتنبي / مخطكط  -ّ
 أماـ المؤسسة االستيبلكية / مخطكط -ْ
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 النقد األدبي :  –د 
 ُّٗٗمحاكر الدراسة األدبية  -ُ
 ُْٗٗالنقد كاألدب / -ِ
 مقدمتاف لنظريتي النقد كالشعر /  -ّ
 أسممة النقد األدب -ْ
 ينية : الدراسات الفكرية كالد -ىػ 
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء األكؿ -ُ
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء الثاني -ِ
 اإلسبلـ منيج كخبلص ػ الجزء الثالث -ّ
 فتاكل كاجتيادات / جمع ك تبكيب -ْ
 ىؿ أنجز اهلل كعده !!!!!! - ٓ
 المغة العربية-ك
 النحك العممي المستكل األكؿ-ُ



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

12 

 النحك العممي المستكل الثاني -ِ
 النحك العممي المستكل الثالث -ّ
 النحك العممي المستكل الرابع -ْ

 الصحؼ االلكتركنية التي نشر بيا :
 قناديؿ الفكر كاألدب -ُ
 أنيار األدب  -ِ
 شركؽ -ّ
 دنيا الكطف  -ْ
 ممتقى الكاحة الثقافي -ٓ
 تجمع القصة السكرية  -ٔ
 ركض القصيد -ٕ
 منابع الدىشة-ٖ
 أقبلـ -ٗ

 نكر األدب-َُ
 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

13 

 
 
 
 

 
 

 خطاب النثرم الفنيأشكاؿ ال
 في العصر الجاىمي

 
 
 
 
 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

15 

 
 

 
 

 قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 ػ حدثنا عبد اهلل بف يكسؼ :

أخبرنا مالؾ عف زيد بف أسمـ، عف عبد اهلل بف عمر 
 رضي اهلل عنيما :

أنو قدـ رجبلف مف المشرؽ فخطبا فعجب الناس 
 لبيانيما،

 رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :فقاؿ 
البياف سحر (( مفى البيافً لسحرا، أك إفَّ بعض ى  )) إٌف ى

 ػ صحيح البخارم
/ٕٕٓٔ/ 
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 كتاب 
 أشكاؿ الخطاب النثرم الفني

 في العصر الجاىمي
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 الباب األكؿ
 تعريؼ النثر كميزاتو

 ؼ العرب الجاىمييف عمى النثر: تعر  -أ  
بالنثر الجاىمي كؿ ما قيؿ مػف كبلـ غيػر مكزكف كغير يقصػد 

 مقفى ، كىػك ضرباف : نثر عادم ك نثر فني ؛ 
ما عبػر عػف قضايا مختمفة بمغػة ال تحمؿ قيما :  فالنثر العادم-ُ

 ببلغية ، 
ما عبػر عػف مػكاقؼ مختمفة بمػغة فنية ببلغية :  كالنثر الفنػي-ِ

جاىمػػي إذا ما قيس بالشعػر كاف مقصكدة ؛ كالنثػر فػي العصػر ال
نزرا قميبل ألسباب متعددة إضافة إلى أف حظ العرب في العصر 
الجاىمػي كاف قميبلن فػي الكتابة كالتأريخ،  كاألدب في حقيقتو تأريخ 
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بمغة فنية . كال نعرؼ مف الكتابة عند العرب إال ما كاف )يصفو لنا 
الذيف كانكا يكتبكف  أمية بف أبي الصمت كىك مف الشعراء الحنفاء

الكتاب العبراني  يترجمكف الكتاب المقدس مػف العبرية إلػى العربية 
، كما كرد عػف كرقة بف نكفؿ الذم كاف أيضان يكتب الكتاب 

النثر، ىك الكبلـ الذم لـ ينظـ في أكزاف كقكاؼ، العبرانػي ( ، ك 
 كىك عمى ضربيف: 
التخاطب،  لغة فيك النثر العادم يقاؿ في :أما الضرب األكؿ

قيمة أدبية، إال ما يجرل فيو أحيانا مف أمثاؿ  كليست ليذا الضرب 
 كحكـ، 

فيك النثر الذم يرتفع فيو أصحابو إلى لغة  :كأما الضرب الثاني
فييا فف كميارة كببلغة، كىذا الضرب ىك الذم يعنى النقاد في 

ار، المغات المختمفة ببحثو كدرسو، كبياف ما مر بو مف أحداث كأطك 
 ىكما يمتاز بو في كؿ طكر مف صفات كخصائص، كىك يتفرع إل

كيسمييا بعض الباحثيف باسـ النثر -الخطابة كالكتابة الفنية 
شمؿ الرسائؿ األدبية يكتشمؿ القصص المكتكب، كما  -الفني

تسع فتشمؿ الكتابة التاريخية المنمقة. كمف يرجع يالمحبرة، كقد 
د ىذا الضرب األخير مف النثر إلى العصر الجاىمي، كأخباره يج

يمعب دكرا ميما في حياة العرب حينئذ، إذ كاف عرب الجاىمية 
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مشغكفيف بالتاريخ كالقصص عف فرسانيـ ككقائعيـ كممككيـ، 
يقطعكف بذلؾ أكقات سمرىـ في الميؿ كحكؿ خياميـ، كقد دارت 
بينيـ أطراؼ مف أخبار األمـ المجاكرة ليـ ممتزجة بالخرافات 

أف النضر بف الحارث المشرفة ير، ففي السيرة النبكية كاألساط
المكي، كاف يقص عمى قريش أحاديث عف أبطاؿ الفرس أمثاؿ 
سفنديار، كأكثر ما كاف يستيكييـ مف القصص أحاديث  رستـ كا 
قصاصيـ عف أياميـ كحركبيـ في الجاىمية، مما يصكره لنا كتاب 

الفرج األصبياني، شرح النقائض ألبي عبيدة، ككتاب األغاني ألبي 
كقد تبلىما المغكيكف كاألدباء يعنكف بتمؾ األياـ كالحركب عناية 
كاسعة عمى نحك ما ىك معركؼ عف ابف عبد ربو في "العقد الفريد" 
كابف األثير في الجزء األكؿ مف كتابو "الكامؿ"، كالميداني في 
الفصؿ التاسع كالعشريف مف كتابو "مجمع األمثاؿ". كينبغي أف ال 
نعمؽ أىمية تاريخية، أك أدبية عمى ىذا القصص، فإف الركاة 
حرفكا فيو كثيرا قبؿ أف يأخذ شكمو النيائي عند أبي عبيدة، كغيره 
مف مؤلفي العصر العباسي، كتكضح ذلؾ تكضيحا تاما قصة الزباء 
ممكة تدمر ببادية الشاـ في القرف الثالث الميبلدم، كىي تمؾ 

العربية عف ىشاـ بف محمد الكمبي، القصة التي ركيت في الكتب 
كالتي تزعـ أنيا بنت عمرك بف الظرب العمميقي، كأف حركبا نشبت 
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بينو كبيف جذيمة األبرش ممؾ الحيرة، كتنكخ انتيت بقتؿ عمرك، 
فاحتالت بنتو الزباء عمى جذيمة، حتى قدـ عمييا فقتمتو، كخمفو 

كيسمى -ابف أختو عمرك بف عدم، فاحتاؿ بمساعدة أحد أتباعو 
حتى انتقـ منيا في مدينتيا التي بنتيا عمى الفرات، بأف  -قصيرنا

حمؿ إلى حصنيا رجاال في جكاليؽ أك صناديؽ، كفتحت لو 
الحصف، كىي تظنو يحمؿ بعض عركض التجارة، كخرج الرجاؿ مف 
الجكاليؽ، فقتمكىا كاستكلكا عمى المدينة. كىي أسطكرة ال تتفؽ في 

كماني الصحيحة عف الزباء، أك كما شيء ككثائؽ التاريخ الر 
يسمكنيا زنبكبيا زكج أذينة الذم قتؿ غدرا، كقد نشرت سمطانيا 
عمى العراؽ كالشاـ كمصر كآسيا الصغرل، كصارعت الركماف 
صراعا عنيفا، حتى تصدل ليا "أكرلياف" كانتصر عمى جيكشيا، 
كحاصر حاضرتيا تدمر، كطاؿ الحصار كيئست مف النصر، 

ار كلكف جنكده تعقبكىا كأسرارىا، كأخذىا معو أسيرة فحاكلت الفر 
إلى ركما حيث قضيت بقية أياميا. ككأف ال عبلقة بيف شخصية 
زنكبيا التاريخية، كشخصية الزباء في القصة العربية، فقد غيرت 
في القصة جميع المعالـ التاريخية، حتى مدينتيا تدمر كضع 

، كحتى اسميا كىك القصاص مكانيا مدينتيف بنتيما عمى الفرات
"زنكبيا" حرؼ إلى الزباء، كقد جمبكا جذيمة مف الحيرة ليحؿ محؿ 
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ذا كنا ال نستطيع أف نعتمد عمى  زكجيا أذينو الذم قتؿ غدرنا. كا 
ىذا القصص في حكادث التاريخ، فأكلى لنا أف ال نعتمد عميو في 
كصؼ صكرة النثر الجاىمي، كبياف خصائصو الفنية؛ ألنو لـ يكتب 

نما كتب في في  العصر الجاىمي، كال في عصر قريب منو، كا 
مف -العصر العباسي، كمف أجؿ ذلؾ كنا ال نستطيع أف نعتد 

بما يركل عف ىذا العصر مف عناصر القصص  -الكجية األدبية
كالتاريخ؛ ألف الركاة حرفكا لفظو، بؿ لقد حرفكا معناه عمى نحك ما 

، كلك أف العرب كتبكا حرفكا قصة زنكبيا، أك بنت زبام كأخبارىا
تاريخيـ، كقصصيـ في العصر الجاىمي العتددنا بيذا المكف مف 
نثرىـ، كلكنيـ لـ يكتبكا منو شيئا. أما ما يركل عف ىشاـ بف 
محمد الكمبي مف أنو رأل في بيع الحيرة بعض مدكنات استخراج 
منيا أخبار العرب، فإننا ال نستطيع االعتماد عمى ركايتو؛ ألنو 

ي كثير مما يركيو، كحتى لك صحت ركايتو، فأغمب الظف متيـ ف
أف ما شاىده مف تمؾ المدكنات لـ يكف مكتكبا بالعربية، إنما كاف 
مكتكبا بالسريانية التي كانت شائعة في الحيرة قبؿ اإلسبلـ. كالحؽ 
أنو ال يكجد تحت أيدينا دليؿ مادم عمى أف العرب ترككا في العصر 

أك أدبية، كليس معنى ذلؾ أف الخط  الجاىمي مدكنات تاريخية
العربي لـ يكف قد نشأ، فالنقكش المكتشفة حديثا تؤكد أنو تـ 
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تككنو في الحجاز منذ القرف السادس الميبلدم، كمنيا انتشر في 
المكرمة كفي مكة .  بعض البيئات الصحراكية، كقد جاء اإلسبلـ

مف  سبعة عشر كاتبا، كفي المدينة أحد عشر، ككاف بيف البدك
يعرؼ الكتابة مثؿ أكثـ بف صيفي حكيـ كخطيبيا، ككاف ابف أخيو 

. كمف  حنظمة بف الربيع مف كتاب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
الشعراء المتبديف الذيف اشتيركا بمعرفة الكتابة في ىذا العصر 
المرقش األكبر كىك مف بكر، كلبيد بف ربيعة، كىك مف بني عامر 

ليؿ عمى شيكع الكتابة بيف البدك أننا بف صعصعة. كلعؿ مف الد
نجد شعراءىـ يصفكف األطبلؿ كثيرا بنقكش الكتابة، يقكؿ المرقش 

 في فاتحة قصيدة لو معركفة:
 رقش في ظير األديـ قمـ ...الدار قفر كالرسكـ كما 

 كيقكؿ لبيد في مطمع معمقتو:
 بمنى تأبد غكليا كرجاميا ...عفت الديار محميا فمقاميا 

 خمقا كما ضمف الكحي سبلميا ...الرياف عرم رسميا فمدافع 
كالكحي: الكتابة، كالسبلـ: الحجارة البيض كالعظاـ التي كانكا 

األديـ الذم مر ك يكتبكف عمييا، ككانكا يكتبكف أيضا في األدـ أكال 
عند المرقش كىك الجمد المدبكغ، كما كانكا يكتبكف في عسب 

 كؿ:النخؿ، كيستمر لبيد في معمقتو، فيق
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 زبر تجد متكنيا أقبلميا ...كجبل السيكؿ عف الطمكؿ كأنيا 
البنة حطاف بف  كالزبر: الكتب. كيقكؿ األخنس بف شياب التغمبي:

الرؽ: الجمد ( ك كما رقش العنكاف في الرؽ كاتب:  )  عكؼ منازؿ
 الرقيؽ، كيقكؿ سبلمة بف جندؿ الفارس المعركؼ:

 ده بيف الصميب فمطرؽخبل عي ...لمف طمؿ مثؿ الكتاب المنمؽ 
كقد رد شعراء البادية ىذه الصكرة كثيرنا في شعرىـ. كما مف ريب 
في أف ذلؾ يؤكد أف الكتابة كانت معركفة في العصر الجاىمي، 
كلكف ىذه المعرفة شيء، كأف العرب أحدثكا بيا آثار فنية مكتكبة 
 شيء آخر، ىـ عرفكىا، كلكنيا معرفة محدكدة، فمـ يكتبكا بيا كتبا

نما كتب ا كال رسائؿ أدبية، كا  ا بيا بعض أغراضو تجارية ك كال قصصن
؛ المكرمة  كأخرل سياسية، كلذلؾ لـ يكف غريبا أف تشيع في مكة

ألنيا كانت مركزا تجاريا عظيما، كيحدثنا الجاحظ أنيـ كانكا يكتبكف 
بعض عيكدىـ السياسية، ككانكا يسمكف تمؾ العيكد المكتكبة 

كر ىذه الميارؽ في معمقة الحارث بف حمزة "ميارؽ"، كقد جاء ذ
 مشيرا بيا إلى ما كتب مف عيكد بيف بكر كتغمب، إذ يقكؿ:

 ػدـ فيو العيكد كالكفبلء ...كاذكركا حمؼ ذم المجاز كما قػ 
 ػقض ما في الميارؽ األىكاء ...حذر الجكر كالتعدم كىؿ ينػ 
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ذا: فالعرب استخدمكا الكتابة في العصر الجاىمي ألغر  اض كا 
سياسية كتجارية، كلكنيـ لـ يخرجكا بيا إلى أغراض أدبية خالصة 
تتيح لنا أف نزعـ أنو كجد عندىـ لكف مف ألكاف الكتابة الفنية، 
كمف المؤكد أف الكتابة لـ تكف حينئذ تؤدم بجانب أغراضيا 
السياسية، كالتجارية أغراضيا أدبية، أك فنية مف تجكيد كتحبير، 

ابة ساذجة أدت أغراضيا خاصة في عصرىا، إذ لـ تكف أكثر مف كت
كانتيت بانتياء ىذا الغرض. كمما ال شؾ فيو أنو ال يكجد تحت 
أيدينا كثائؽ نستطيع أف ندعي بيا أف الجاىمييف عرفكا الكتابة 

عف طريؽ الكثائؽ -الفنية، إنما الذم نستطيع أف ندعيو ليـ حقا 
ناؾ كتب ىك األمثاؿ، فقط أكثركا مف ضربيا، كى -الصحيحة

مشيكرة تتخصص ببحثيا، كبجانب األمثاؿ نعرؼ أنو كاف ليـ 
خطابة كخطب كثيرة، كقد أخذت الخطابة عندىـ صكرتيـ: صكرة 
اجتماعية عامة في منافراتيـ كمفاخراتيـ، كمجامعيـ كأسكاقيـ 
كحركبيـ، كصكرة خاصة في سجع الكياف، كما كاف ينزلؽ عمى 

لنا طائفة كاسعة مف األمثاؿ ألسنتيـ أثناء تكينيـ. كقد سممت 
تناقمتيا أجياليـ، كاألجياؿ التي تمتيا في اإلسبلـ مما أتاح ليا أف 
تحتفظ بصكرتيا الجاىمية، كمعركؼ أف األمثاؿ ال تتغير بؿ تظؿ 
طكيبل عمى ىيئتيا التي صيغت عمييا، كأما الخطابة كسجع 
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 الكياف، فضاعت نصكصيما إال قميبل جدًّا، إذ بقيت بعض قطع
، كتؤيد  كبعض صيغ منثكرة في ثنايا الكتب التاريخية كاألدبية

أف الجاىمييف كاف ليـ نثر أدبي، العربي كالعقؿ  الجاىمية الطبيعة
ذا كاف ليـ  فميس ىناؾ مانع يجعؿ ذلؾ مستحيبلن أك معدكمنا، كا 
شعر، فبل بد أنو كاف ليـ نثر، يتحمؿ فيو القائؿ مف قيكد الشعر 

األديب فبل يستطيع أف يمتزميا، كالكاقع أنو كاف التي قد تقؼ أماـ 
ا كانكا يجيدكف النثر األدبي، بدليؿ نزكؿ  ليـ نثر، كأنيـ حتمن
القرآف، كفيميـ لو، كمجادلتيـ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ فيما 

ليـ الكريـ كاف ينزؿ عميو، كما يتمكه عمييـ، كبدليؿ تحدم القرآف 
ف الكريـ ليس شعرنا، كالتحدم ال أف يأتكا بمثمو أك بعضو، كالقرآ

أف لو  مكاف في الناحية التي يزعـ المتحديككف لو معنى إال إذا 
ا، كيدعي لنفسو عمييا قكة كاقتدارنا، كمف ثـ ال بد أف اهلل  فييا نبكغن

قد أعجز أمة ذات قدرة فائقة عمى النثر. كنثر الجاىمييف غز كجؿَّ 
ا كاف ليـ مف شعر، كقد ال شؾ أنو كاف كثيرنا، يفكؽ في الكـ م

سبؽ أف كضحنا ذلؾ، كلكف سنة الككف دائما تجعؿ الشعر أكفر 
حظًّا مف العناية كاالىتماـ، فيحفظ، كيتناقؿ، كيركل عمى مر 
األجياؿ أكثر مف الشعر. كليذا نتكقع أف يككف ما حفظ لنا مف نثر 
ذا كاف في الشعر  الجاىمييف أقؿ بكثير مما حفظ لنا مف شعرىـ. كا 
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افية مكحدة، كمقاطع مكسيقية منتظمة تجعمو أسيؿ عمكقنا ق
ا جعمو يثبت في الحفظ،  بالذىف، كأكثر دكامنا بالذاكرة، فإف ذلؾ أيضن

الميـ في القميؿ نفسيا األلفاظ كالعبارات بكيتناقؿ مف جيؿ إلى جيؿ 
النادر، فيغمب عمى الظف؛ حينئذ أف عدـ كجكد ىذه الخاصية في 

فظو كفي ركايتو، فكاف أشؽ في الحفظ، كأقؿ النثر قد أثرت في ح
دكامنا في الذاكرة، ثـ كاف عرضة لمتغيير أك التحكير، مع المحافظة 
عمى المعنى المقصكد، بطبيعة الحاؿ، كمف ىنا ال شؾ أف النثر 
ذا حفظكا  الجاىمي كاف مف الصعب عمى الركاة أف يحفظكه كمو، كا 

اظو. كلكف ميما بعضو، فالغالب أنو قد ضاعت منيـ بعض ألف
يكف، فمف المؤكد أنو بقيت نصكص منو كاف ليا حظ الرعاية 
كاالىتماـ، فظمت سميمة كما صنعيا أصحابيا، حتى تسممتيا 

 بطكف الكتب كأميات المراجع، فكصمتنا صحيحة سميمة.
 دكاعي النثر الجاىمي:-ب

ظركؼ الحياة التي كاف يعيش فييا الجاىميكف كانت تدعكىـ إفَّ 
، كال شؾ أف ىذه الظركؼ نتج عنيا نثر ليؤالء النثرم قكؿإلى ال

المكىكبيف في صناعة الكبلـ كليس لدييـ مكىبة الشعر، لقد كاف 
لمعرب اجتماعات خاصة كعامة، كعمى نطاؽ ضيؽ كعمى نطاؽ 
كاسع، ككانت بينيـ منافسات كتسابؽ في المفاخر، كاألمجاد، 
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كخصكمات، كعداكات،  كاألفعاؿ، كالعادات، كحدثت بينيـ مشكبلت،
كما كانت ليـ تجارب في الحياة، فتككنت لدييـ خبرات، كانكا 

، األدب  أف يضعكىا بيف أيدم مف يحبكف -بطبيعة الحاؿ-يحبكف 
لكي يستفيدكا بيا في حياتيـ، كؿ ىذه المناسبات كانت تستدعي 
القكؿ المؤثر الذم يحفؿ بو صاحبو، كيكدع فيو مف طاقات اإلثارة 

ستطيع ؛ فالقبيمة في مجتمعيا الخاص، كبخاصة حينما كؿ ما ي
ينتيكف مف مشاغميـ اليكمية، كيجتمعكف بالميؿ في مجالس 
السمر، كانكا يتجاذبكف أطراؼ الحديث فيما يجرم مف شؤكنيـ أك 
شؤكف غيرىـ، أك يستمعكف إلى مف أكتي حظًّا أكفر مف القدرة 

شكقيـ أف عمى الكبلـ الفصيح، كال شؾ أف أحسف ما كاف ي
يستمعكا إليو أحاديث اآلباء كاألجداد، كما كاف ليـ مف مفاخر 
كأمجاد، كمف ثـ ال بد أنو كاف ىناؾ قصص طريؼ يحاكؿ فيو 

ىا لمسامعيف بأسمكب شيؽ ك القصاص أف يستعيد الحكادث، كيسرد
، كال ريب أف ىؤالء القصاصيف قد اتخذكا مف الحكادث  أخاذ

ادة لقصصيـ، كمف ىنا كجدت الجارية، كاألحداث السابقة م
قصص األياـ التي تحكي تاريخ الحركب بيف الجاىمييف، كقد حفمت 
بيا كتب كثيرة مف أىميا شرح النقائض ألبي عبيدة، كغني عف 
البياف أف ما يحكيو أبك عبيدة كأمثالو عف األياـ كغيرىا مما يتصؿ 
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ما بالجاىمييف، ليس مف نثر الجاىمييف كال يمثؿ أسمكبيـ، إال 
يجيء في ثنايا كبلـ المؤلفيف مف محفكظات بنصكصيا تنسب إلى 
قائميف فيذه جاىمية بالطبع، كذلؾ حفمت كتب التاريخ القديـ 
بقصص الجاىمييف عف ممكؾ المناذرة، كالغساسنة، كالحميرييف، 
كالفرس، كغيرىـ، كبأخبار سادتيـ، كرؤسائيـ، ككيانيـ، 

كىـ في  أساطير.كعشاقيـ، كشعرائيـ، كما كاف ليـ مف 
اتصاالتيـ بعضيـ ببعض، كمع غيرىـ كانكا يتحدثكف عف خبراتيـ 
كتجاربيـ في مختمؼ االتجاىات، أك يتباركف في السيادة كالشرؼ، 
أك في القكة كالييبة، أك في المكانة كاالحتراـ، أك يتناقشكف 
كيتبادلكف اآلراء لحؿ المشكبلت كفض المنازعات، أك يتآلفكف 

أك المصاىرات، أك يزجكف أكقات فراغيـ بما يسر بالمحالفات 
ا كثيرة لمف لدييـ مكىبة  آذانيـ كيمتع أفئدتيـ، كؿ ىذا ىيأ فرصن
أدبية، كليست فييـ مقدرة شعرية لكي يمارسكا فنكننا أدبية نثرية 
متعددة. كمف ثـ كردت ليـ في كتب األدب كالتاريخ أنكاع مف النثر 

مثاؿ، كالقصص، كالمفاخرات، األدبي، نجد منيا: الحكـ، كاأل
كلـ يمؽ النثر  كالمنافرات، كالخطب، كالكصايا، كسجع الكياف.

الجاىمي مف العناية كاالىتماـ مثؿ ما لقي الشعر، فما بقي منو ما 
زاؿ مبعثرنا في بطكف الكتب، كعند قراءتو تبيف أنو كاف يكجد في 
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مف جميع المناسبات كمختمؼ الظركؼ، كلكف إلى اآلف لـ نجد 
كال شؾ أف ىذا  اىتـ بجمع ىذا النثر كتحقيقو كتصنيفو كدراستو.

يحتاج إلى رغبة صادقة، كأناة، كمقدرة عمى البحث كالدارسة، 
 كالقياـ بذلؾ عمؿ عظيـ يستحؽ أسمى التقدير. 

 خصائص النثر الجاىمي: -ج 
شمؿ النثر الجاىمي عدة نكاح في الحياة الجاىمية، فطرؽ جميع 

تيـ اإلنساف في حياتو كاستخدـ كسيمة فعالة في المسائؿ التي 
لو أثر كبير ال يقؿ عف  -كما زاؿ-التأثير عمى النفكس، كفعبل كاف 

أثر الشعر النفسي فيك بذلؾ نثر أدبي. كمف الفنكف الجميمة 
الرفيعة. كما أنو صكر كثيرنا مف المشاعر اإلنسانية، فجاء في 

طابة كالحكـ كالكصايا أغراض مختمفة كبخاصة ما كاف منو في الخ
كتبعنا لذلؾ جاء في صكر متعددة. كأساليب متباينة. طبقنا لمنكاحي 
التي يعالجيا. كفي النماذج النثرية التي سقناىا لمجاىمييف، تجد 
منيا ما ىك طكيؿ، كمنيا ما ىك قصير. كيتجمى القصر بشكؿ 
ظاىر في الحكـ كاألمثاؿ. كتتراكح الخطب كالكصايا بيف الطكؿ 

إف  لقصر، كمف عادتيـ في الخطب في الزكاج يقكؿ الجاحظ:كا
الخاطب كاف يطيؿ، كيقصر المجيب كيقكؿ عف خطابتيـ بكجو 

اعمـ أف جميع خطب العرب مف أىؿ المدر كالكبر كالبدك ) عاـ: 
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كالحضر عمى ضربيف: منيا الطكاؿ، كمنيا القصار. كلكؿ ذلؾ 
ما يككف مستكينا مكاف يميؽ بو، كمكضع يحسف فيو. كمف الطكاؿ 

في الجكدة، كمتشاكبلن في استكاء الصنعة كمنيا ذكات الفقر 
الحساف. كالنتؼ الجياد. ككجدنا عدد القصار أكثر، كركاة العمـ 

. كفي النثر الجاىمي تتجمى العصبية القبيمة. ( إلى حفظيا أسرع
في الفخر باألحساب كاألنساب في المفاخرات كالمنافرات، كيظير 

كدة كالرغبة في الخير ألفراد األسرة أك العشيرة الكاحدة الحب كالم
في النصائح كالكصايا. كلئف شاع عنيـ الغضب كسرعة التيكر 
كالحمؽ كالسفو، فإننا نرل مف خبلؿ ىذه النماذج أنو كاف فييـ 
ميؿ لمصمح كحب لمخير كيذا الذم نراه في كثير مف تصرفات 

اعي الصمح بيف األعداء الحكاـ في المفاخرات كالمنافرات كفي مس
كالمتخاصميف لفض النزاع بالطرؽ السممية. كربما تككف القصص 
كاألخبار التي تحكي عف حكادث معينة لـ تحتفظ بألفاظ النص 

فاعتراىا التغيير مف جانب الركاة نفسيا ، الجاىمي كعباراتو 
كالقصاصيف لكف ال شؾ أف األحداث التي فييا، ليا أصؿ تاريخي. 

ـ كاألمثاؿ المنسكبة إلى الجاىمييف، فيي في الغالب أما الحك
ا ما جاء عف راكية مكثكؽ بو  صحيحة في نسبتيا إلييـ، خصكصن

سرعاف  -عمى العمكـ-كالمفضؿ الضبي؛ ذلؾ ألف الحكـ كاألمثاؿ 
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ما تعمؽ بالذىف، كتظؿ بالذاكرة مدة طكيمة كبخاصة إذا أتيحت ليا 
كنت في عيد مبكر، منذ القرف الفرص إلعادتيا كتكرارىا؛ ثـ إنيا د

ف كاف ىذا الكتاب قد  األكؿ، فقد كتب فييا عبيد بف شرية كتابنا. كا 
فقد، فغمب عمى الظف أف مف كتب فييا مف بعده قد انتفع بكتابو 
ىذا. عمى أف النصكص الدخيمة يغمب عمى الظف أف تككف تقميدنا 

في  مطابقنا لؤلصؿ بحيث نستطيع أف نتبيف منيا خصائص النثر
العصر الجاىمي. كالقصص الخرافية كاألمثاؿ الفرضية ال شؾ أنيا 
كانت ترمي إلى تصكير حاالت كتصرفات إنسانية كلـ يرض 
مؤلفكىا أف يكتبكا عف ىذه الحاالت أك التصرفات بالتصريح 
كالتعييف، فاخترعكا ىذه القصص مكتفيف لمكصكؿ إلى أغراضيـ 

ريب أنيا كانت ترمي كذلؾ بالتمميح كاإلشارة مف طرؼ خفي. كال 
إلى الناحية التيذيبية كالتكجيو إلى الخير كالنفع كبخاصة ما كاف 
. كال ريب أف تأليفيا يدؿ عمى الذكاء، كقكة  ا كأمثاالن منيا حكمن
المبلحظة، كخصكبة الخياؿ لدل مؤلفييا. كفي النثر الجاىمي ألفاظ 

في األصؿ؛  كعبارات قد تبدك لنا غريبة. كلكف ذلؾ ليس لغرابتيا
كلكف لعدـ استعمالنا ليا، كفي بعض القطع النثرية تبدك السيكلة 
في التعبير كالمعنى بشكؿ كاضح، كال يجكز أف تككف ىذه السيكلة 
كحدىا سببنا في الطعف في أصالة ىذه النصكص، فميست السيكلة 
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متعارضة مع األصالة الجاىمية، فكثير مف النصكص الجاىمية 
مة األسمكب، كىي مقطكع بصحتيا كأصالتيا، شعرية كنثرية، سي

كفي القرآف الكريـ يتجمى األسمكب السيؿ الكاضح في كثير مف 
آياتو، بؿ في كؿ سكرة مف سكره بأكمميا. ككاضح جدا أف أصحاب 

-النثر الجاىمي كانكا يعنكف عناية ظاىرة باأللفاظ كالعبارات فكانكا 
ر، كيظير ذلؾ في يختاركف كيدققكف في االختيا -عمى ما يبدك

القكة كالجزالة، كالتنغيـ المكسيقي الذم نراه في الجمؿ النثرية عمى 
اختبلؼ األشكاؿ كاألساليب ففي جميع أنكاع النثر الجاىمي نجد 
الرصانة كاالنسجاـ التاـ بيف الكممات كالعبارات بعضيا كبعض، كما 

الجممة  تظير الناحية المكسيقية ظيكرنا تامًّا في كؿ جممة، حتى إف
قد تصمح أف تككف شطر بيت مف الشعر لما فييا مف النغمات 
المكسيقية المنتظمة، كبخاصة في الحكـ كاألمثاؿ، مثؿ: "كتحت 
الرغكة المبف الصريح"، فيي شطر مف الكافر. كجاء في النثر 

 : الجاىمي 
 كيغمب النثر المرسؿ في خطب الصمح كالمعاىدات :نثر مرسؿ-ُ
النثر المسجع ففي المفاخرات كالمنافرات كفي  كأما: كنثر مسجع-ِ

نثر الكياف، بؿ إنو التـز في ىذا األخير التزامنا فكاف الكياف ال 
يقكلكف إال سجعنا كلذلؾ أطمؽ عمى نثرىـ "سجع الكياف" كيظير أف 
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الجاىمييف كانكا يعجبكف بالنثر المسجع، حتى إنو كاف يجيء 
فزع الفؤاد ذىب الرقاد" ك "ليس أحيانا في الجممة الكاحدة، مثؿ "إذا 

مف العدؿ سرعة العذؿ" ك "رب قكؿ أنفذ مف صكؿ" كلكنو عمى 
العمكـ كاف سجعنا لطيفنا كجميبلن في مكقعو مما يكحي بأنو طبيعي 
ال أثر لمصنعة فيو، إال في سجع الكياف، فالتكمؼ كاضح فيو. 

ي كيغمب في النثر الجاىمي الميؿ إلى الجمؿ القصيرة كبخاصة ف
الحكـ كاألمثاؿ حتى إف الجممة قد تجيء مككنة مف لفظتيف فقط 

"سميعنا دعكت". كما كاف يتخمؿ نثرىـ،  مثؿ "حر انتصؼ" ك
 ، كبخاصة الخطابة، أبيات شعرية، فتضفي عمى الكبلـ جماالن
كركعة. كفي النثر الجاىمي الكضكح كالصراحة بحيث ال يحتاج إلى 

ليس ىناؾ غمكض إال في سجع كد الذىف أك التعمؽ في الخياؿ، ك 
الكياف، كقد ذكرنا آنفنا أف الكياف كانكا يتعمدكف اإلبياـ في 
سجعيـ، فكانكا يقصدكف إليو قصدنا. كقد كرد في النثر بعض 
المحسنات الببلغية كالتشبييات كاالستعارات، كالجناس؛ كما في 
 "العدؿ" ك"العذؿ" في "ليس مف العدؿ سرعة العذؿ"؛ ككما في "قكؿ"
ك"صكؿ" في "رب قكؿ أنفذ مف صكؿ". كمف ىذا كمو يتبيف أف 
النثر الجاىمي يمكف أف نعتمد عميو في تصكير الحياة كالمغة 
العربية في العصر الجاىمي تصكيرنا صادقنا، كمف أنكاعو المختمفة 
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يتضح أنو كاف متنكع األغراض متعدد االتجاىات. كىك يدؿ داللة 
ة اإلحساس، كرقة الشعكر لدل كاضحة عمى قكة المبلحظة، كدق

أصحابو، كيتجمى فيو ذكقيـ الفني بما تحقؽ ليـ فيو مف حسف 
 التعبير كجماؿ التصكير.

 ميزات النثر الجاىمي :  -د
   يتميز النثر الجاىمي بالميزات التالية:                                                                                        
أنو كليد الطبع غالبا .                                                                                              -ُ
بعيد عف الصنعة كالزخرؼ كالغمك في معظمو.                                                            -ِ
لسجية                                                                                    يعتمد عمى السجع الذم يأتي عمى ا -ّ
يعتمد عمى قكة األلفاظ كمتانة التراكيب                                                                          -ْ
                                                       سطحي الفكرة                                         -ٓ
ال تكجد فيو ركابط بيف األفكار                                                                                   -ٔ
 ينزع إلى اإليجاز كالمكسيقا في الجممة كاألسمكب . -ٕ
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 الباب  الثاني
 الفني فنكف النثر

 في العصر الجاىمي
تعددت أنكاع النثر الفني األدبي في العصر الجاىمي بتعدد  

 األىداؼ التي كتبت مف أجميا ىذه األنكاع كمنيا :
الخطابة: كىي نكع أدبي مكغؿ في القدـ كلو مكانة بارزة -ُ

كمستمرة حتى يكمنا ىذا كذلؾ لقيمتو الكبيرة في مياديف الحياة 
 تمثؿ العصر الجاىمي بكؿ أبعاده  السياسية كاالجتماعية كىي

ف سجع الكياف-ِ : كقد عرفو العصر الجاىمي معرفة عميقة كا 
انقطع بعد ظيكر اإلسبلـ الرتباطو بالطقكس الكثنية الدينية كقد 

قراء الغيب كاستكناه خفايا تكاف النثر الجاىمي يقكـ عمى اس
ؽ يشغؿ عقكؿ الناس مف حقائ المستقبؿ كتأكيؿ الرؤيا كبياف ما

كذلؾ لتكجيو الناس كقيادتيـ كفؽ مصمحة الكياف مف خبلؿ 
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عبارات تتميز )بالسجع ( الغامض الذم يمؼ معاني النثر كىي 
 نصكص مفتعمة مصنكعة مكجزة كمركزة . 

: كىك نثر فني يتضمف خبلصة تجارب اإلنساف كالحياة الكصايا-ّ
أك في صحيفة لتنظيـ حياة الفرد أك الجماعة  ان يككف مباشر 

لمكصاة  تصاغ بعبارات فنية مؤثرة لترسخ في ذىف السامع أك ا
 القارئ بمغة اإليجاز .

: كىي معارضة الخصـ بالتمدح بالخصاؿ كعد القيـ المفاخرات-ْ
ميو كىي نكع ، كالمآثر فإذا أسكت المفاخر خصمو  فقد فخره كعي

يتميز باإليجاز عرفو الجاىميكف بسبب ارتباطو بطبقة النظاـ القبمي 
بياتو  يتفجر مف حيف آلخر عمى ألسنة بعض المتحمسيف كعص

 لعصبيتيـ .

: كىي افتخار رجميف كؿ كاحد منيما عمى اآلخر بمالو المنافرات-ٓ
مف مآثر كاقعية يقربيا الخصـ نفسو ثـ يحكما بينيما رجبلن شريفان 
أك كاىنان يقضي بالحكـ بينيما فإذا قضى الحكـ بالغمبة ألحدىما 

 أم غمبو في ىذه المنافرة . فقد نٌضر صاحبو
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: كىك خبلصة التجارب اإلنسانية تصب في قكالب نثرية الحكـ-ٔ
لتككف قانكنان اجتماعيان أك فرديان يحتذل بو كيسمؾ منيجو فيك 
فمسفة خاصة بالمرء الذم ينجيا كحدة فيي تمثؿ تجربة مف 
التجارب مختصرة لمزماف مكجزة مركزة سيمة الحفظ كالتداكؿ خالدة 

 ر األجياؿ تختمؼ عف المثؿ .عب

: ىي نثر فني مركز كخبلصة تجربة إنسانية مرتبطة األمثاؿ-ٕ
 بقصة عمى عكس الحكمة التي ال ترتبط بقصة أدت إلى كجكدىا .

مجمكعة حكادث تقع ألشخاص اك شخص  :الحكايات كالقصص-ٖ
تركل بشكؿ فني بطريقة شفكية كالسرد غايتيا الحكمة كاالعتبار 

مكف كمتنكع يصطبغ أسمكبيا بأسمكب الحككاتي أك مضمكنيا مت
القاص تتحدث عف قصص الحيكاف كقصص العشؽ كالحكايات 

 كالرحبلت كالمشاىدات كأياـ العرب ك أخبار القبائؿ كالممكؾ .

 كغير ذلؾ مما سنقكـ بالتعرض لو كدراستو
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 الباب الثالث
  الحكـ كاألمثاؿ

 في العصر الجاىمي
 لمثؿ في العصر الجاىمي :ا-أكالن 
 رؤيا المثؿ العربي الجاىمي : -أ

يعد المثؿ العربي في العصر الجاىمي مف أىـ فنكف النثر العربية 
عمى اإلطبلؽ، لما يمتمكو مف قدرة عمى رسـ القضايا االجتماعية 
كاإلنسانية كتصكيرىا بشكميا الكاقعي الصحيح ، فقد كانت األمثاؿ 

ذاعت األمثاؿ في كقد لمكاقع الجاىمي ،  الجاىمية صكرة مطابقة 
العصر الجاىمي كانتشرت بشكؿ كاسع ، فيي تتفؽ كعقمية العربي 
كنظرتو فيما يدكر حكلو كالمثؿ جزء مف قكؿو أك قكؿه بذاتو نيقؿ 
متكاتران مف جيؿ إلى جيؿ دكف تغيير كال يخمك مف الغمكض أحيانان 

كشرحيا كتبكيبيا  كقد أقبؿ كثير مف العمماء عمى جمع األمثاؿ
/ق ، فقد جمع كتابو))مجمع ُٖٓكأشيرىـ الميداني المتكفي سنة/
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األمثاؿ(( مف نحك خمسيف كتابان كرتبو عمى حركؼ المعجـ كمف 
خبلؿ دراستنا ليذه األمثاؿ نرل أنيا تعبر عف كثير مف مظاىر 
الحياة في ذلؾ العيد كتصدر مف طبقات الناس المختمفة كاف 

ارة صائب المعنى دقيؽ التشيبو يعتمد عمى الببلغة أكثرىا قكم العب
كاإليجاز.. مف ىذه األمثاؿ أقكاؿ قيمت في مناسبة مف مناسبات 
نما ارتبط  الحياة فأصبحت مثبلن  كمنيا ما يرتبط بحادثة كاقعية كا 
بقصة خيالية أك حكاية رمزية عمى ألسنة الحيكاف كالطير صدرت 

حظة كنفاذ بصيرة .. كذىب في أكثر حاالتيا عف ذكاء كدقة مبل
الباحثكف إلى أف األمثاؿ تعكس عقمية الشعب كتعبر عف القيـ 
التي يؤمف بيا عبر التاريخ عمى ما فييا مف تناقض في ىذه القيـ 
كالمثؿ مرده إلى اختبلؼ البيئات كتفاكت المكاقؼ كالتجارب في 

ؿ، كىي ككاف عرب الجاىمية قد خمفكا تراثا كبيرنا مف األمثاالحياة.. 
عبارات تضرب في حكادث مشبية لمحكادث األصمية التي جاءت 
فييا، كقد عني عمماء العصر العباسي بدراستيا، كممف سبؽ إلى 
ذلؾ المفضؿ الضبي كأبك عبيدة، ثـ خمؼ مف بعدىما خمؼ 
أشيرىـ أبك ىبلؿ العسكرم في كتابو "جميرة األمثاؿ"، كالميداني 

يقكؿ في مقدمتو: إنو رجع في في كتابة "مجمع األمثاؿ"، كىك 
تأليفو إلى ما يربك عمى خمسيف كتابا. كقد درج مف ألفكا في 
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األمثاؿ عمى أف يرتبكىا حسب حركفيا األكلى عمى نحك ما ترتب 
المعاجـ ألفاظيا، كلذلؾ نراىـ يكزعكنيا عادة عمى تسعة كعشريف 

نيا، بابا بعدد أبكاب الحركؼ اليجائية. ثـ بعد ىذا التكزيع يفسرك 
عمى  -غالبا-كيقصكف أحيانا حكادثيا التي جاءت فييا معتمديف 

الظف كالتخميف، مما جعؿ نيكسكف يذىب إلى أف قيمة األمثاؿ 
. كحقا ما يذىب إليو، فقد  محدكدة بالنسبة إلى العصر الجاىمي

نو  طاؿ العيد بيف العصر الجاىمي، كعصر ىؤالء المفسريف، كا 
كلكف مع شيء مف الحذر في األخذ  لينبغي أف نثني عمى صنيعيـ،

بتفسيرىـ كقصصيـ، كما يحككنو مف أخبار، ما دمنا نتيـ 
القصص الجاىمي، كما نسب إلى عرب الجاىمية مف أخبار 
كأحداث. كمعركؼ أف المثؿ ال يتغير، بؿ يجرم كما جاء عمى 

ف خالؼ النحك كقكاعد التصريؼ إذا نظرنا إلى ، ك)  األلسنة، كا 
 ية القديمة، كتدرجنا معيا مف المثؿ الطكيؿ المسيباألمثاؿ العرب

كمثؿ الخرافة، إلى اإلشارة المثمية المكجزة، كجدنا أف أسمكبيا 
المسيب أميؿ إلى التسكية كالتبلصؽ، تكثر فيو الفكاصؿ، كالقفزات 
السريعة، كالحركؼ العاطفة الخفيفة، كالكاك كالفاء كنحكىما، كال 

في القميؿ، كال يمجأ إلى أدكات الشرط  يمجأ المثؿ إلى التركيب إال
كالكصؿ كما شاكميا مف الركابط "الثقاؿ" إال عند الضركرة القصكل. 
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ففي خرافة الحية كالفأس نجد مثؿ ىذه العبارة: "فعمد إلى الفأس، 
فأحدىا، ثـ قعد ليا، فمرت بو فتبعيا، فضربيا فأخطأىا، كدخمت 

ر فيو" كمعظـ عبارات الجحر، ككقع الفأس بالجبؿ فكؽ جحرىا فأث
ىذه الخرافة متبلصقة متكافئة سريعة القفزات. كفي األمثاؿ المركبة 
المؤلفة مف جممتيف أك أكثر نجد التسكية العطفية تسكد كقكليـ: 
"رب عجمة تيب ريثا، كرب فركقة يدعى ليثا، كرب غيث لـ يكف 
عيثا" كقد ال يصطنع العطؼ، كربما استعممكا الجمؿ الحالية 

يـ: "أضرطا كأنت األعمى" أك الجمؿ الشرطية كقكليـ: "مف عز كقكل
فتركيب األمثاؿ العربية ، .( ََُ، ٗٗ)األمثاؿ لعابديف صػ( بز

ذا أنعمنا الجاىمية  إذنا ال يخرجيا عف سمة اإليجاز كالتركيز، كا 
النظر في ىذه األمثاؿ ألفينا ظاىرة ال مثيؿ ليا في األمثاؿ السامية 

جاز البالغ الذم يصؿ أحيانا إلى أف يككف المثؿ األخرل؛ ىذا اإلي
لفظا كاحدا أك صفة كمكصكفا أك مضافا كمضافا إليو أك جارا 
كمجركرا. فمف أمثاليـ: "أييا" كمعناه نعـ، كأصميا: "أم ىا اهلل" ثـ 
-كثر في كبلميـ حتى كصمكا. كمف ذلؾ قكليـ "الميـ" كاف أصمو 

كثر حتى كصمكا اهلل بحرؼ مف يا اهلل أمنا بخير، ثـ  -كاهلل أعمـ
أمنا. كمف المضاؼ عدد مف األمثاؿ أكردىا الثعالبي في كتابو 
"ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب" كقكليـ: غراب نكح، كذئب 
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يكسؼ، كعصا مكسى، كخاتـ سميماف، كبرد محارب، كعطر منشـ، 
إلخ. كذكركا ما سمكه "المكنى  ...كمكاعيد عرقكب، كجزاء سنمار 

مبني كالمثنى" كىي أمثاؿ أحصاىا حمزة األصفياني فبمغت كال
ثبلثمائة كسبعيف، كالمكنى كالمبني مف ىذه األمثاؿ ىما عبارة عف 
أسماء لؤلشخاص كاألشياء كالمعاني، أطمقيا العرب عمييا مبدكءة 
بأب أك أـ أك بنت. كمف أمثاؿ المثنى قكليـ: الجديداف لميؿ 

ماء، كالقمراف لمشمس كالقمر. كمف كالنيار، كاألسكداف لمتمر كال
أمثاؿ المكنى قكليـ: أبك الحارث كنية األسد، كأبك حباحب كنية 
النار التي ال ينتفع بيا، كأـ فركة كنية النعجة. كمف أمثاؿ المبني 
قكليـ: ابف جبل، كىك ألكؿ النيار، كطامر بف طامر لمبرغكث، 

لمخبز، كبنت كابف األياـ لمرجؿ الجمد المجرب، كجابر بف حبة 
الجبؿ لمصدل، كبنت الشفة لمكممة. كلعؿ أمثاؿ المكنى كالمبني 
كالمثنى ىي مف جممة األمثاؿ التي تدفقت عمى المثؿ العربي القديـ 
بعد أف اشتدت حركة أئمة المغة في جمع شكاىد العرب كأساليبيـ 
التقميدية مف أىؿ البكادم العربية، كقد عد كثير مف ىذه األساليب 

ال، فاقتحمت باب المثؿ باعتبارىا كبلما مأثكرا يعبر عف طرائؽ أمثا
كىذه الخصائص ( .َُٕ-َُٓمألكفة في لغتيـ) األمثاؿ لعابديف 

يعتبر كتاب ، ك  التي أسمفنا ذكرىا تشمؿ األمثاؿ العربية جميعيا
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"أمثاؿ العرب" لممفضؿ الضبي أقدـ ما كصؿ إلينا مف كتب األمثاؿ، 
أمثاال جاىمية، أك بعبارة أدؽ: أمثاال تصكر كىك يعالج إلى حد ما 

في صياغتيا كمكضكعيا نزعة جاىمية، كقمما يعثر الباحث فيو 
عمى قصص كأمثاؿ تشير إلى كاقعة إسبلمية. كىك يشتمؿ عمى 

منيا في  حكالي مائة كخمسيف مثبل مكجزا، تندرج الكثرة الغالبة
لقصة قصص، كيبمغ عدد ىذه القصص قرابة المائة، كتتضمف ا

مثبل أك أكثر. كيستغرؽ نصؼ صفحات كتاب الضبي تقريبا 
الحديث عف كقائع قصص كأمثاؿ مستمدة مف منطقة "تميـ" 
بقبائميا المختمفة. كىناؾ عدد مف القصص يركم ما كاف بيف 
اليمامة كالمناذرة، كقصص عف امرئ القيس، كعدد مف القصص 

رفة كالمتممس. يشير إلى أىؿ ىجر "البحريف"، كمنو ما ركل عف ط
ذا تجاكزنا عددا مف األخبار ليس فيو إشارة كاضحة إلى أسماء  كا 
ككقائع معينة، كىذه ال تزيد عمى بضعة عشر خبرا، كجدنا عددا 
آخر يتحدث عف الغساسنة كالحجازييف مف سكاف الجانب الغربي، 

إشارة إلى الخصكمة  -كىي حكالي سبعة-كفي أخبار الغساسنة 
كبيف المناذرة، أك بيف بعض عشائر قضاعة. التي نشبت بينيـ 

كظاىر أف ىذه األخبار مستمدة مف مصادر شرقية أيضا؛ ألنيا 
تسجيؿ لحكادث تيـ المناذرة بنكع خاص، كاألخبار الحجازية ال 
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تتجاكز الخمسة كأكثرىا فكاىات، كلبعضيا صمة بأىؿ الحيرة 
مصدر ىذه ك  كالنزعات الدينية التي ييميـ أف يعرفكىا عف الحجاز.

القصص إذنا ىك الشرؽ، أك إذا أردنا التحديد فيك منطقة المناذرة 
كجيات القبائؿ التي تقع تحت سمطانيـ. كطبيعي أف تككف عناية 
الضبي بأمثاؿ نجد كالمناذرة أكثر مف عنايتو بأمثاؿ الحجازييف، 
فيك ينتمي إلى قبيمة "ضبة" إحدل قبائؿ المنطقة الشرقية، كيعتبر 

رسة الككفية الضبية. كليس بمستبعد أف يككف المناذرة رأم المد
أنفسيـ قد أمركا بتدكيف ىذه األمثاؿ كاألخبار كجمعيا، ثـ تداكليا 
الركاة في الجاىمية حتى كصمت إلى الضبي في القرف الثاني 
لميجرة، فيي في مجمكعيا سجؿ لمفاخرىـ كأحكاليـ األدبية 

 كاالجتماعية، ممككا كرعية.
قسـ الباحثكف المثؿ العربي  مثؿ العربي الجاىمي : أقساـ ال-ب

 إلى قسميف:
كمكطنو العراؽ كالبحريف كعماف كحضرمكت :  المثؿ الشرقي -ُ

 كنجد.
 كبيئتو الحجاز كاليمف.:  المثؿ الغربي -ِ

كميما يكف مف شيء فمما ال شؾ فيو أف الحجازييف في العصر 
ييف كالغساسنة، الجاىمي قد كانت ليـ أمثاؿ مثؿ ما كاف لميمن
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كالنجدييف كالمناذرة. كلكف يبلحظ أف أمثاؿ الحجازييف كاليمنييف 
كالغساسنة أقؿ مف أمثاؿ النجدييف كالمناذرة، فما السر في ىذا؟ 

قد أعد لكي يؤثر في -كىؿ يمكف أف نتصكر شعبا كشعب الحجاز 
الحياة اإلنسانية عامة، ككانت ميزتو الكبرل التفكؽ في الفصاحة 

لـ يكف لو  -غة كلزعمائو الفصؿ في الخصكمات بيف العربكالببل
حظ كافر مف ىذا التراث الضخـ مف األمثاؿ؟ إننا نعتقد أف بيئة 
الحجاز قد كانت عامرة باألمثاؿ، بيد أف الزمف قد عفى عمى كثير 
منيا؛ ألنيا لـ تظفر مف العناية كالتسجيؿ كالتدكيف بما ظفرت بو 

لتي كانت تقع تحت نفكذىـ، كلـ تجد مف أمثاؿ المناذرة كالبقاع ا
السمطاف القائـ في تمؾ األزمنة مف يرعاىا كيحمييا كيحفظيا مف 

ثـ تراث ضخـ مف األمثاؿ العربية انبت عف أصمو، كلـ ك .  الضياع
تعيف بيئتو، حجازية أـ نجدية أـ غيرىما، بأية كسيمة مف الكسائؿ 

ائؿ . كيجدر بنا أف الكاشفة المميزة كالميجة أك الحادثة أك الق
، كمف ىؤالء:  نشير ىنا إلى عدد مف حكماء الحجاز في الجاىمية

أمية بف عكؼ الكناني ككاف مف أتباع الحنيفية، يدعك إلى ترؾ 
اآللية كالتمسؾ بإلو كاحد، ككاف يعظ العرب في فناء البيت، كمرعا 
بف الظرب العدكاني، كىك حكيـ قيس، ككاف متصبل بممكؾ غساف، 

ـ بف عبد مناؼ، كعبد المطمب، كأبك طالب مف حكماء كىاش
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قريش. ككاف بعض الحكماء يكرثكف أبناءىـ الحكمة، كما صنع 
حكماء الشرؽ القديـ، حيف كانكا يمقنكف أكالدىـ تعاليـ الحكمة، 
فكرثت ابنة عامر بف الظرب الحكمة مف أبييا، ككانت ذرية ىاشـ 

نعني ىشاما كعبد بف عبد مناؼ حكماء قريش في الجاىمية، ك 
المطمب كأبا طالب، أما في اإلسبلـ فقد اشتير بيا عمي بف أبي 
طالب، كعمرك بف العاص كما عرؼ بيا أبكه العاص بف كائؿ في 

تستقي  -بكجو عاـ-كأمثاؿ الحجاز في الجاىمية كانت  الجاىمية.
طابع الحجاز المحمي، كارتسمت عمييا صكرة بيئتيـ كعبرت  مف

التفكير كالتعبير، أك اقترنت بحادثة كاشفة أك عف طرائقيـ في 
ليجة مميزة أك تفكه بيا زعيـ مف زعمائيـ أك فصيح مف 

التي قيمت في بيئة المناذرة كالمناطؽ التي كانت كمف  فصحائيـ.
تدكر في فمكيا كنجد كىجر كالبحريف، ثـ انتقمت إلى الحجاز 

تمطت كشاعت في بيئتيـ االجتماعية كدارت عمى ألسنتيـ كاخ
بأمثاليـ الصميمة، كتناكلكىا بالتغيير كالتحكير حتى تنسؽ مع 
ميكليـ كنزعاتيـ كليجاتيـ، كقد أصبحت ىذه األمثاؿ جزءا مف 

ليا الركاج في منطقة الحجاز التي كتب كذلؾ مف ال تراثيـ الفني.
ككاف مصدرىا كتابيا تعميميا، كدلت الدالئؿ عمى أنيا مستقاة مف 

كتب مقدمة، ثـ أخذت صيغة األمثاؿ الشعبية، تعاليـ قديمة، أك 
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فقد كانت ىناؾ جاليات آرامية كغير آرامية استقر بعضيا في 
، المنكرة  مناطؽ عدة مف الحجاز في أخصب البقاع حكؿ المدينة

كأمرع الكاحات بيف الحجاز كالشاـ كذاعت في تمؾ المناطؽ قصص 
كالدعكات الكتابية مف التكراة كغير التكراة. ككاف مف أثر التيارات 

أف ضعؼ إلى حد ما نفكذ الكثنية، كذاعت بعض األفكار السماكية 
 .  ككاف بعضيا في صكرة حكـ كأمثاؿ ...كالتعاليـ الدينية 

 :لعربيةفي األمثاؿ االجاىمية أثر البيئة -ج
تعتبر األمثاؿ أصدؽ شيء يتحدث عف أخبلؽ األمة كتفكيرىا 

يصكر المجتمع كحياتو كشعكره أتـ كعقميتيا كتقاليدىا كعاداتيا، ك 
تصكير، فيي مرآة لمحياة االجتماعية كالعقمية كالسياسية كالدينية 
كالمغكية، كىي أقكل داللة مف الشعر في ذلؾ؛ ألنو لغة طائفة 

ىك صكت  -إذنا-ممتازة، كأما ىي فمغة جميع الطبقات. فالمثؿ 
مف  كلذا كاف ، كيصب فييا يـبك ، ينبع مف قم كصكرتو لناسا

في العصر الجاىمي صكرة  عربيةالطبيعي أف تككف األمثاؿ ال
كحياتيـ ، كأف تنعكس عمى مرآتيا بيئتيـ  عربصادقة لنفسية ال

الطبيعية كاالجتماعية، كتصكر عاداتيـ كتقاليدىـ كنزعاتيـ 
كميكليـ كىزليـ كجدىـ، كطرائقيـ في التفكير كالتعبير. كماذا 

الزراعة كالتجارة، الرعي ك ىميا بعسى أف ينتج مف بيئات اشتغؿ أ
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ككانت ليـ المصارؼ، كضربكا في جنبات الصحراء يحدكف القكافؿ 
المكقرة بالسمع المختمفة لحسابيـ، أك لحساب غيرىـ، حتى أصبح 
ليـ حظ مف الثراء كالترؼ كالحضارة، ككانت بديارىـ المكاسـ 

ارىـ لمبيت كالمجتمعات كاألسكاؽ التجارية كاألدبية، كما امتازكا بجك 
الحراـ الذم يقصده العرب جميعا ألداء الشعائر الدينية؟ كؿ ذلؾ 
كاف لو أثره العميؽ في نفكسيـ، كفيما ينتجكف مف أدب بصفة 

كىكذا كانت  عامة، كما يرسمكف مف حكـ كأمثاؿ بصفة خاصة.
 تيـالتي كصمت إلينا ترجمانا صادقا عف حيا جاىميةاألمثاؿ ال

الخمقية؛ نرل فييا شجاعتيـ كبأسيـ،  االجتماعية، كشمائميـ
 كجرأتيـ كفتكيـ، 

 مف أمثاؿ العرب الجاىمييف : -د
، كفي ضفقد ضرب المثؿ بالبراض الكناني، فقيؿ: أفتؾ مف البرا

قصة المثؿ المشيكر: "عند جيينة الخبر اليقيف" بعد أف فتؾ 
األخنس بف كعب الجيني بالحصيف بف عمرك، كقفؿ راجعا إلى 

امرأة تنشد الحصيف، فقاؿ ليا: مف أنت؟ فقالت: أنا قكمو رأل 
امرأة الحصيف. قاؿ: أنا قتمتو، فكذبتو كقالت: أما لك لـ يكف الحي 

 خمكا ما تكممت بيذا. فانصرؼ كفي ذلؾ يقكؿ:
 كأنمار، كعمميما ظنكف ...كصخرة إذ تسائؿ في مراح 
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 كعند جيينة الخبر اليقيف ...تسائؿ عف حصيف كؿ ركب 
ات الحجاز الزراعية كخيبر كالمدينة حيث تنتشر النخيؿ كفي بيئ

نجد أف الحجازييف قد اتخذكا مف "التمر" مادة لؤلمثاؿ يعالجكف بيا 
أطرافا مف شئكنيـ المعاشية كحياتيـ االجتماعية، فقالكا: 
"كمستبضع التمر إلى خيبر" كيقاؿ لمداللة عمى خطأ ىذا الفعؿ، 

لييا التمر مخطئ أعظـ الخطأ فخيبر مصدر التمر، كالذم يجمب إ
مقضي عمى تجارتو بالبكار كالكساد كىذا مف بديييات التجارة، 
كالشيء يجب أف يكضع في مكضعو، كيكجو لمف ىك في حاجة 

 إليو، قاؿ النابغة الجعدم:
ف امرأ أىدل إليؾ قصيدة   كمستبضع تمرا إلى أرض خيبرا ...كا 

كفي ( .ٖٗ/ ِني كقالكا: "كؿ خاطب عمى لسانو تمرة") الميدا
التمرة حبلكة، كالخاطب عادة يحمك لسانو حتى يحكز الرضا كيفكز 
بحبة قمبو، كىك يضرب لمذم يميف كبلمو إذا طمب حاجة. كقالكا: 
"التمرة إلى التمرة تمر" كينسب ىذا المثؿ إلى أحيحة بف الجبلح 

فتناكليا،  األكسي، كذلؾ أنو دخؿ حائطا لو فرأل تمرة ساقطة
يؤدم إلى  دي ذلؾ، فقاؿ ذلؾ القكؿ يريد أف ضـ اآلحافعيكتب ف

ككاف مف عادتيـ في  الجمع، كيضرب في استصبلح الماؿ.
الجاىمية أف يقكـ منادو عمى أطـ مف آطاـ المدينة حيف يدرؾ 
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التمر في البئر" يحثيـ عمى  ...البسر، فينادم: "التمر في البئر 
قبة سقيو في أف يكثركا مف سقي نخميـ، فإف مف سقى كجد عا

تمره، كىذا قريب مف قكليـ: "عند الصباح يحمد القكـ السرل"، 
/ ُكيراد بالمثميف: أف مف عمؿ عمبل كاف لو ثمرتو) الميداني 

.( كفي بيئات الحجاز التجارية ُٖٓ/ ُ، كجميرة األمثاؿ ُْْ
 كمكة مثبل، يجد الباحث أمثاال تصكر حياتيـ االقتصادية كقكليـ:

ريف: كالقرش: الجمع كالتجارة، كالتقرش: التجمع، أٍقرىش مف المجب
كمف ىذا سميت قريش قريشا. زعـ أبك عبيدة أنيـ أربعة رجاؿ مف 
قريش كىـ أكالد عبد مناؼ بف قصي؛ أكليـ ىاشـ ثـ عبد شمس 
ثـ نكفؿ ثـ المطمب بنك عبد مناؼ، سادكا بعد أبييـ. لـ يسقط ليـ 

لمجبريف؛ كذلؾ أنيـ كفدكا نجـ، جبر اهلل تعالى بيـ قريشا فسمكا ا
عمى الممكؾ بتجاراتيـ فأخذكا منيـ لقريش العصـ، أخذ ليـ ىاشـ 
حببل مف ممكؾ الشاـ حتى اختمفكا بذلؾ السبب إلى أرض الشاـ 
كأطراؼ الركـ، كأخذ ليـ عبد شمس حببل مف النجاشي األكبر حتى 
اختمفكا بذلؾ السبب إلى أرض الحبشة، كأخذ ليـ نكفؿ حببل مف 

مكؾ الفرس حتى اختمفكا بذلؾ السبب إلى أرض فارس كالعراؽ، م
كأخذ ليـ المطمب حببل مف حمير حتى اختمفكا بذلؾ السبب إلى 

، ( كانعكست عمى أمثاليـ كذلؾ صكر ِٕ/ ِببلد اليمف) الميداني 
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مف عاداتيـ الدينية كبيئتيـ المقدسة، فقالكا: "آمف مف حماـ مكة" 
" ك  ىما مف اآلمف، كقالكا: "آلؼ مف حماـ ك"آمف مف الظبي بالحـر

مكة" ألنو ال يثار كال يصاد، كقالكا: "أصح مف عير أبي سيارة" كىك 
 رجؿ مف بني عدكاف اسمو: عميمة بف خالد بف األعزؿ، ككاف

لو حمار أسكد أجاز الناس عميو مف المزدلفة إلى منى أربعيف 
ف الدية سنة، ككاف يقكؿ: أشرؽ ثبير كيما نغير، كىك أكؿ مف س

/ ِ، كجميرة األمثاؿ لمعسكرم ِِْ/ ُمائة مف اإلبؿ) الميداني 
.( كفي مكة تبرز أمثاؿ تصكر مبمغ ما كصؿ إليو بعض ُِٖ

القرشييف مف الثراء كالترؼ كقكليـ: أقرل مف حاسي الذىب: 
كحاسي الذىب ىك عبد اهلل بف جدعاف التيمي سيد مكة في 

في إناء مف الذىب، كىك  الجاىمية. كسمي بذلؾ؛ ألنو كاف يشرب
 الذم أطعـ العرب الفالكذ، كفيو قاؿ أبك الصمت الثقفي:

 كآخر فكؽ دارتو ينادم ...لو داع بمكة مشمعؿ 
 لباب البر يمبؾ بالشياد ...إلى ردح مف الشيزل مبلء 

 كنجد أمثاال أخرل تصكر جكدىـ كسخاءىـ كقكليـ:
ضربكه لثبلثة  أفرل مف زاد الركب: كىذا المثؿ مف أمثاؿ قريش،

مف أجكادىـ: مسافر بف أبي عمرك بف أمية، كأبي أمية بف 
المغيرة، كأسكد بف عبد المطمب بف أسد بف عبد العزل. سمكا زاد 
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الركب؛ ألنيـ كانكا إذا سافركا مع قكـ لـ يتزكدكا معيـ، كقد ذكرنا 
كمف أمثاؿ المكييف التي تحكي اعتزازىـ  نبأىـ فيما سبؽ.

أنا ابف كدييا ككدائيا: ككدل ككداء جببلف بمكة  :كتفاخرىـ قكليـ
كالياء راجعة إلى مكة، كىذا مثؿ يضربو مف أراد االفتخار عمى 
غيره. كمف أمثاليـ التي تصكر جماليـ ككسامتيـ قكليـ: أجمؿ 
مف ذم العمامة: كىك مثؿ مف أمثاؿ مكة، كذك العمامة سعيد بف 

س عمامة، ال يمبس العاص بف أمية، ككاف في الجاىمية إذا لب
ذا خرج لـ تبؽ امرأة إال برزت لمنظر  قرشي عمامة عمى لكنيا، كا 

. ( كمف األمثاؿ العربية قكليـ: ُٖٗ/ ِإليو مف جمالو) الميداني 
ٍير، ككؿ غير خير) األغاني  ، دار الكتب. ( كال ِّٗ/ ُكيسىٍير كعيكى

كلكه يزاؿ الحجازيكف حتى اليكـ يذكركف معنى ىذا المثؿ بعد أف ح
ال ما فيو خير".  إلى الميجة العامية، فيقكلكف: "صكير كعكير، كا 
كمف األمثاؿ الحجازية الشعبية قكليـ: "شاىد الثعمب ذنبو" كقد 

رضي اهلل عنو)  -جاء ىذا المثؿ في خبر ألبي بكر الصديؽ 
كسار عبر القركف حتى العيد ( ، .ُٖ/ ِجميرة األمثاؿ لمعسكرم 
عمى ألسنة الحجازييف عمى النحك اآلتي: الحاضر، فإذا ىك يدكر 

"قالمكا: ميف يشيد لؾ يا أبك الحصيف؟ قالمكا: ذنبي" كأبك الحصيف 
كنية الثعمب. أما حكميـ كأمثاليـ التي تجمت  -كما ىك معركؼ-
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فييا قدرتيـ الفائقة عمى فف التعبير، كبرزت فييا سمات الكجازة 
تأثرت بيا القمكب، كالببلغة الممتازة حتى دارت عمى األلسنة ك 

ال في العير كال  فحسبنا أف نشير إلى قكليـ: "الحرب سجاؿ"، ك"
كؿ الصيد في جكؼ الفراء"، ك"السميـ ال يناـ كال  في النفير"، ك"

رب زارع لنفسو حاصد سكاه". كقد يصكر المثؿ الحجازم  ينيـ"، ك"
حادثة أك شخصية جاىمية كقكليـ: "أندـ مف أبي غبشاف" كىك مف 

اعة. يركل أنو أسمـ قصي بف كبلب مفاتيح البيت الحراـ كىك خز 
سكراف، فطار بيا مف الطائؼ "كىك مكضع اجتماعيـ" إلى مكة، 
كقاؿ: معاشر قريش! ىذه مفاتيح بيت أبيكـ إسماعيؿ، ردىا اهلل 
عميكـ مف غير غدر كال ظمـ، كأفاؽ أبك غبشاف فندـ، فقيؿ: أندـ 

ستاذ أحمد السباعي في كتابو األ ىذا كقد سجؿ مف أبي غبشاف.
"تاريخ مكة" قد سجؿ جممة مف الحكـ كاألمثاؿ عزاىا إلى قريش 
في العصر الجاىمي. كالمثؿ: "عند الصباح يحمد القكـ السرل ) 

.(، فقد تفكه بو خالد بف الكليد حيف نجا ىك ْْٔ/ ُالميداني 
كجيشو مف اليبلؾ عطشا، بعد أف سمؾ المفازة بيف اليمامة 

اؽ كفي الكامؿ البف األثير: بيف الشاـ كالعراؽ. بناء عمى أمر كالعر 
لو بأف يتجو إلى العراؽ.  -رضي اهلل عنو-الخميفة أبي بكر 

/ ِكبعضيا مكلد كقكليـ: "يبني قصرا كييدـ مصرا") الميداني 
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.( ، كيضرب لمف شره أكثر مف خيره، كقد ذكره الميداني في ّّٗ
أراد اهلل ىبلؾ نممة أنبت ليا أمثاؿ المكلديف، كقكليـ: "إذا 

جناحيف". كبعضيا ليس قرشيا كالمثؿ: "حسبؾ مف شر سماعو"، 
فقد نسبو الميداني ألـ الربيع بف زياد العبسي، كنسبو المفضؿ 

كقكليـ: "مكره ك  لفاطمة بنت الخرشب مف بني أنمار بف بغيض.
أخكؾ ال بطؿ". ركل الضبي: "أخكؾ" عمى اإلعراب بالحركؼ، ثـ 

ا في ليجات بعض المناطؽ الغربية: "مكره أخاؾ ال بطؿ" نجدى
بالبناء عمى األلؼ. ككرد في الضبي المثؿ: "إذا عز أخكؾ فيف" 
فإذا بو يركل: "إذا عز أخاؾ فيف" كلكف الجاحظ يعده لحنا. ثـ 
نممح السمة الحجازية أحيانا في األمثاؿ، حيف يختمؼ الركاة في 

لى مصادر مختمفة، ففي شرح شرح قصصيا كمكاردىا، فيردكنيا إ
المثؿ القائؿ: "حدا حدا كراءؾ بندقة" يرل شرؽ بف القطامي 
الككفي أف "حدا" عمـ عمى قبيمة، ىي حدا بف نمرة بف سعد 
العشيرة، كىـ بالككفة، كبندقة مف مظة، كىك سفياف بف سميـ بف 
الحكـ بف سعد العشيرة كىك باليمف. أغارت حدا عمى بندقة فقتمت 

أما أبك عبيدة البصرم، فيرل أف المراد ىك ىذا الحدأ الذم منيـ، 
يطير، كالبندقة ما يرمى بو، كىي كرة تطمؽ مف السيـ يمعب بيا 
الصبياف، كىك مثؿ يضرب في التحذير. فعمى قكؿ أبي عبيدة 
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يككف المفظ جمع حدأة أسقطكا ىمزتو. كفي المساف: "العامة تقكؿ: 
قرب أف يككف المثؿ متأثرا بميجة حدا حدا بالفتح غير ميمكز" فاأل

غريبة أك ىك غربي المكرد، فإف حذؼ اليمزة في نحك "حدا" ىك 
ظاىرة مميزة لميجات الحجازية عمى أنو قد يصعب االىتداء إلى 
مصدر المثؿ في كثير مف األحياف، كما في شرح: "أنا النذير 

في العرياف"، فقد أكرد ابف الكمبي قصة كقعت حكادثيا في الحيرة 
أياـ المنذر بف ماء السماء. أما ابف سممة فيشرح المثؿ بما يدؿ 
عمى أف مصدره حجازم، إذ ينسبو إلى رجؿ مف خثعـ، حمؿ عميو 
يـك ذم الخمصة. كمف األمثاؿ التي يبدك األثر األجنبي في صيغتيا 
قكليـ: "إال ًدًه فبل ده" كىك كممة قاليا الكاىف عزل سممة حيف أتاه 

ؼ، كمعيـ عبد المطمب بف ىاشـ فخبئكا لو، كقالكا: جماعة مف ثقي
"الده" أم: بٌيف ىذا الشيء، فأجابيـ الكاىف بكبلـ مبيـ، فقالكا لو: 

 ..."الده" قاؿ ليـ: "إف الده فبلده" ىك رأس جرادة في خرز مزادة 
إلخ. قاؿ الخميؿ بف أحمد: "الده" فارسية األرض، كرده أبك عبيدة 

يد كذا ككذا، فإف قيؿ لو: ليس يمكف ذا، إلى أصؿ عربي قاؿ: "أر 
قاؿ: فكذا ككذا". كقاؿ األصمعي: إف معناه: إف لـ يكف ىذا اآلف، 
فبل يككف بعد اآلف. كقاؿ المنذرم: "قالكا: معناه: إال ىذه، فبل ىذه، 
يعني أف األصؿ إال ذه فبل ذه، بالذاؿ المعجمة". كبالرغـ مف أف 
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يما نظف عبارة مأثكرة مف تمؾ حكادث القصة حجازية، فإف المثؿ ف
المصطمحات العتيقة التي تتسرب عادة إلى أىؿ الحرفة مف عصكر 
بعيدة اآلماد. كيرجح بعض الباحثيف أف العبارة متأثرة بميجة آرامية 
أك فارسية، كأنيا جاءت مف جية العراؽ. كال ننسى طائفة أخرل 

كتابية مف األمثاؿ ىي خرافات شعبية، نشأت كترعرعت في أكساط 
غالبا في الفترة التي ظير فييا اإلسبلـ أك بعده بقميؿ. كىنالؾ نكع 
مف قصص الخمؽ نجدىا منتشرة في األكساط الكتابية، يذيعيا 
المعممكف كالكعاظ لبياف حكمة الخالؽ في خمقو، كىنالؾ عدد مف 
قصص الخمؽ ذاعت في الكتب المقدسة القديمة، كقد نجح صانعك 

يا بعبارات شعبية. قالكا: زعمت األعراب ىذا القصص في صياغت
أف النعامة ذىبت تطمب قرنيف، فرجعت ببل أذنيف؛ فمذلؾ يسمكف 
ذكر النعاـ الظميـ، كمف أمثاليـ: "كطالب القرف جدعت أذنو" 
كيركل أف بشارنا تمثؿ فقاؿ: "ذىب الحمار يطمب قرنيف فعاد ببل 

يف، كىك أبك أذنيف". ككرد المثؿ في شعر بعض اليذلييف المخضرم
العياؿ اليذلي، كاليذليكف مساكنيـ في الحجاز، كىك يشير إلى 
النعامة ال إلى الحمار. كىناؾ مثؿ آرامي ييكدم يقكؿ: "ذىب 
الجمؿ يطمب قرنيف فرجع ببل أذنيف" كبذلؾ يتبادؿ الدكر ثبلثة مف 

، كقد اختمطت  الحيكاف، كيبدك أف الجمؿ أقدميا كركدا في المثؿ
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منية باألمثاؿ الحجازية، فقد لبست جميعيا ثكبا مف األمثاؿ الي
العربية الفصحى كفي أمثاليـ: "مف دخؿ ظفار حمر، أك تحمر" 
كظفار بمد باليمف، كحمر: تكمـ بالحميرية. كقالكا: "ركغي جعار 
كانظرم أيف المفر" جعار الضبع، كىك مثؿ يضرب لمذم ييرب كال 

ر" يضرب لبلستكذاب كلـ يقدر أف يغمب صاحبو. كقالكا: "تيسي جعا
يعرؼ أصؿ ىذه الكممة، كالتيس جبؿ باليمف. كيقاؿ: فبلف يتكمـ 

، كاألمثاؿ ْٗ/ ُبالتيسية أم: بكبلـ أىؿ ذلؾ الجبؿ) كالمزىر: 
كفي الحجاز يصادؼ الباحث عددا مف  ، .(ٔٔ، ٓٔلعابديف 

كركم أف  . األمثاؿ يتسـ بسمة اإلغراب، كيستغمؽ معناه في الفيـ
الخطاب جاءه رجؿ يحمؿ لقيطا، فقاؿ عمر: "عسى  عمر بف

الغكير أبؤسا" كالغكير: تصغير غار، كاألبؤس: الشدائد جمع بؤس، 
صاحب ىذا المقيط، تعريضا بالرجؿ، كقاؿ المغكيكف في  أم: لعمؾ.

كمف   معناه: "لعؿ الغكير يصير أبؤسا" كقالكا: عسى بمعنى كاف
ك البراض بف قيس الكناني. أفتؾ مف البراض : ىاألمثاؿ العربية :

كمف خبر فتكو: أنو كاف كىك في حيو عيارا فاتكا يجني الجنايات 
كا مف صنيعو، ففرقيـ كقدـ مكة، ؤ عمى أىمو، فخمعو قكمو، كتبر 

فحالؼ حرب بف أمية ثـ نبا بو المقاـ بمكة أيضا ففارؽ أرض 
ـ الحجاز إلى أرض العراؽ، كقدـ عمى النعماف بف المنذر الممؾ فأقا
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ببابو. ككاف النعماف يبعث إلى عكاظ بمطيمة كؿ عاـ تباع لو 
كىك عركة بف عتبة بف جعفر -ىناؾ، فقاؿ كعنده البراض كالرحاؿ 

بف كبلب، كسمي رحاال ألنو كاف كفادا عمى الممكؾ: مف يجيز لي 
لطيمتي ىذه حتى يقدميا عكاظ؟ فقاؿ البراض: أبيت المعف أنا 

عماف: ما أريد إال رجبل يجيزىا عمى أجيزىا عمى كنانة، فقاؿ الن
الحييف قيس ككنانة. فقاؿ عركة الرحاؿ: أبيت المعف، أىذا العيار 
الخميع يكمؿ ألف يجيز لطيمة الممؾ، أنا المجيزىا عمى أىؿ الشيح 
كالقيصكـ مف نجد كتيامة. فقاؿ: خذىا، فرحؿ عركة بيا، كتبع 

و بجانب فدؾ، البراض أثره، حتى إذا صار عركة بيف ظيراني قكم
نزلت العير فأخرج البراض قدحا يستقسـ بيا في قتؿ عركة، فمر 
عركة بو، كقاؿ: ما الذم تصنع يا براض؟ قاؿ: أستخبر القداح في 
قتمي إياؾ، فقاؿ: "استؾ أضيؽ مف ذاؾ"، فكثب البراض بسيفو إليو 
فضربو ضربة خمد منيا، كاستاؽ العير، فبسببو ىاجت حرب 

ندؼ كقيس، فيذه فتكة البراض التي بيا المثؿ الفجار بيف حيي خ
 قد سار، كقاؿ فييا بعض شعراء اإلسبلـ:

 كالفيافي كالحية النضناض ...كالفتى مف تعرقتو الميالي 
 فتكة مثؿ فتكة البراض ...كؿ يـك لو بصرؼ الميالي 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

62 

قيؿ: إف أكؿ مف ك  إف العصا قرعت لذم الحمـ:كمف األمثاؿ : 
مالؾ بف ضبيعة، أخك سعد بف مالؾ  قرعت لو العصا عمرك بف

الكناني، كذلؾ أف سعدا أتى النعماف بف المنذر كمعو خيؿ لو قادىا 
كأخرل عراىا، فقيؿ لو: لـ عريت ىذه كقدت ىذه؟ قاؿ: لـ أقد ىذه 
ألمنعيا، كلـ أعر ىذه ألىبيا، ثـ دخؿ عمى النعماف فسألو عف 

فقاؿ النعماف: إنؾ  أرضو، فقاؿ: أما مطرىا فغزير كأما نبتيا فكثير.
ف شئت أتيتؾ بما تعيا عف جكابو. قاؿ: نعـ. فأمر كصيفا  لقكاؿ، كا 
لو أف يمطمو، فمطمو لطمة. فقاؿ: ما جكاب ىذه؟ قاؿ: رب يؤدب 
عبده. قاؿ: الطمو أخرل، فمطمو. قاؿ: ما جكاب ىذه؟ قاؿ: ممكت 
فأسجح، فأرسميا مثبل. قاؿ النعماف: أصبت فامكث عندم، كأعجبو 

رأل منو فمكث عنده ما مكث. ثـ إنو بدا لمنعماف أف يبعث رائدا ما 
فبعث عمرا أخا سعد، فأبطأ عميو فأغضبو ذلؾ، فأقسـ: لئف جاء 
ذاما لمكؤل أك حامدا لو ليقتمنو، فقدـ عمرك ككاف سعد عند الممؾ، 
فقاؿ سعد: أتأذف أف أكممو؟ قاؿ: إذف يقطع لسانؾ. قاؿ: فأشير 

يدؾ، قاؿ: فأقرع لو العصا؟ قاؿ: فأقرعيا، إليو؟ قاؿ: إذف تقطع 
أنو يقكؿ  فتناكؿ سعد عصا جميسو كقرع بعصاه قرعة كاحدة فعرؼ

لو: مكانؾ، ثـ قرع بالعصا ثبلث قرعات، ثـ رفعيا إلى السماء 
كمسح عصاه باألرض، فعرؼ أنو يقكؿ لو: لـ أجد جدبا، ثـ قرع 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

63 

أنو يقكؿ: كال  العصا مرارا ثـ رفعيا شيئا كأكمأ إلى األرض فعرؼ
نباتا، ثـ قرع العصا قرعة كأقبؿ نحك الممؾ فعرؼ أنو يقكؿ كممة، 
فأقبؿ عمرك حتى قاـ بيف يدم الممؾ، فقاؿ لو: أخبرني ىؿ حمدت 
خصبا أك ذممت جدبا؟ فقاؿ عمرك: لـ أذمـ ىزال كلـ أحمد بقبل، 
األرض مشكمة، ال خصبيا يعرؼ، كال جدبيا يكصؼ، رائدىا كاقؼ 

عارؼ كآمنيا خائؼ. قاؿ الممؾ: أكلى لؾ، فقاؿ سعد بف كمنكرىا 
 مالؾ يذكر قرع العصا:

 كلـ تؾ لكال ذاؾ في القـك تقرع ...قرعت العصا حتى تبيف صاحبي
 كال سارح فييا عمى الرعي يشبع ..فقاؿ رأيت األرض ليس بممحؿ 
 كال صابيا غيث غزير فتمرع ...سكاء فبل جدب فيعرؼ جدبيا 

 كقد عاد لكال ذاؾ فييـ تقطع ...نفس كريمة  فنجي بيا حكباء
كقاؿ آخركف في قكليـ "إف العصا قرعت لذم الحمـ": إف ذا الحمـ 
ىذا ىك عامر بف الظرب العدكاني، ككاف مف حكماء العرب ال تعدؿ 
بفيمو فيما كال بحكمو حكما، فمما طعف في السف أنكرت مف عقمو 

لي سيك، فإذا  شيئا، فقاؿ لبنيو: إنو قد كبرت سني كعرض
رأيتمكني خرجت مف كبلمي كأخذت في غيره فاقرعكا لي المجف 
بالعصا. كقيؿ: كانت لو جارية يقاؿ ليا: خصيمة، فقاؿ ليا: إذا أنا 
خيكًلطت فاقرعي لي العصا، كأتى عامر بخنثى ليحكـ فيو فمـ يدر 
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ما الحكـ، فجعؿ ينحر ليـ كيطعميـ كيدافعيـ بالقضاء، فقالت 
شأنؾ قد أتمفت مالؾ؟ فخبرىا أنو ال يدرم ما حكـ خصيمة: ما 

الخنثى، فقالت: اتبعو مبالو، قاؿ الشعبي: فحدثني ابف عباس بيا، 
 قاؿ: فمما جاء اإلسبلـ صارت سنة فيو، كعامر ىك الذم يقكؿ:

 بيضا نبتف جميعا تؤاما ...أرل شعرات عمى حاجبي 
 ب أحسبيف صكارا قياما ...ظممت أىاىي بيف الكبل 

 ػت شخصا أمامي رآني فقاما ...أحسب أنني إذا ما مشيػ ك 
خرج كخبره أنو :  (عند جيينة الخبر اليقيفكمف األمثاؿ الجاىمية )

حصيف بف عمرك بف معاكية بف كبلب كمعو رجؿ مف جيينة يقاؿ 
لو: األخنس بف كعب، ككاف األخنس قد أحدث في قكمو حدثا 

أنت، ثكمتؾ أمؾ؟ فقاؿ لو فخرج ىاربا فمقيو الحصيف، فقاؿ لو: مف 
األخنس: بؿ مف أنت، ثكمتؾ أمؾ؟ فردد ىذا القكؿ، حتى قاؿ 
ال أنفذت قمبؾ  األخنس: أنا األخنس بف كعب فأخبرني مف أنت كا 
بيذا السناف، فقاؿ لو الحصيف: أنا الحصيف بف عمرك الكبلبي. 
كيقاؿ: بؿ ىك الحصيف بف سبيع الغطفاني، فقاؿ لو األخنس: فما 

ريد؟ قاؿ: خرجت لما يخرج لو الفتياف. قاؿ األخنس: كأنا الذم ت
خرجت لمثؿ ذلؾ، فقاؿ لو الحصيف: ىؿ لؾ أف نتعاقد أال نمقى 
أحدا مف عشيرتؾ أك عشيرتي إال سمبناه؟ قاؿ: نعـ، فتعاقدا عمى 
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ليما: ىؿ  ذلؾ ككبلىما فاتؾ يحذر صاحبو، فمقيا رجبل فسمباه فقاؿ
تما مني كأدلكما عمى مغنـ؟ قاال: لكما أف تردا عمي بعض ما أخذ

نعـ، فقاؿ: ىذا رجؿ مف لخـ قد قدـ مف عند بعض الممكؾ بمغنـ 
كثير كىك خمفي في مكضع كذا ككذا، فردا عميو بعض مالو كطمبا 
المخمي فكجداه نازال في ظؿ شجرة كقدامو طعاـ كشراب، فحيَّاه 

صاحبو كحياىما كعرض عمييما الطعاـ فكره كؿ كاحد أف ينزؿ قبؿ 
فيفتؾ بو، فنزال جميعا فأكبل كشربا مع المخمي، ثـ إف األخنس 
ذىب لبعض شأنو فرجع كالمخمي يتشحط في دمو، فقاـ الجيني 
كىك األخنس كسؿ سيفو؛ ألف سيؼ صاحبو كاف مسمكال كقاؿ: 
كيحؾ، فتكت برجؿ قد تحرمنا بطعامو كشرابو. فقاؿ: يا أخا جيينة، 

الجيني: ىذا يكـ شرب كأكؿ،  أتدرم ما صعمة كما صعؿ؟ قاؿ
فسكت الحصيف حتى إذا ظف أف الجيني قد نسي ما يراد بو قاؿ: 
يا أخا جيينة ىؿ أنت لمطير زاجر؟ قاؿ: كما ذاؾ؟ قاؿ: ما تقكؿ 
ىذه العقاب الكاسر؟ قاؿ الجيني: كأيف تراىا؟ قاؿ: ىي ذه، 
كتطاكؿ كرفع رأسو إلى السماء فكضع الجيني بادرة السيؼ في 

فقاؿ: أنا الزاجر كالناصر، كاحتكل عمى متاعو كمتاع المخمي  نحره
كانصرؼ راجعا إلى قكمو، فمر ببطنيف مف قيس يقاؿ ليما: مراح 
كأنمار، فإذا ىك بامرأة تنشد الحصيف بف سبيع، فقاؿ ليا: مف 
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أنت؟ قالت: أنا صخرة امرأة الحصيف، قاؿ: أنا قتمتو. فقالت: كذبت 
لك لـ يكف الحي خمكا ما تكممت بيذا، أما  ما مثمؾ يقتؿ مثمو؟

فانصرؼ إلى قكمو فأصمح أمرىـ، ثـ جاءىـ فكقؼ حيث يسمعيـ 
 كقاؿ:

 أبي شبميف مسكنو العريف ...ككـ مف ضيغـ كرد ىمكس 
 فأضحى في الفبلة لو سككف ...عمكت بياض مفرقو بعضب 
 بعيد ىدكء ليمتيا رنيف ...كأضحت عرسو كليا عميو 

 إذا شخصت لمكقعو العيكف ...دريو ككـ مف فارس ال تز 
 كأنمار كعمميما ظنكف ...كصخرة إذ تسائؿ في مراح 
 كعند جيينة الخبر اليقيف ...تسائؿ عف حصيف كؿ ركب 
 لصاحبو البياف المستبيف ...فمف يؾ سائبل عنو فعندم 
 إذا طمبكا المعالي لـ ييكنكا ...جيينة معشرم كىـ ممكؾ 

 يعرؼ حقيقة األمر.كيضرب ىذا المثؿ في الرجؿ 
قالو عامر بف ( :  رب زارع لنفسو حاصد سكاهكمف األمثاؿ ) 

الظرب كذلؾ أنو خطب إليو صعصعة بف معاكية ابنتو، فقاؿ: يا 
صعصعة، إنؾ جئت تشترم مني كبدم كأرحـ كلدم عندم، منعتؾ 
أك بعتؾ، النكاح خير مف األيمة كالحسيب كؼء الحسيب كالزكج 

د أنكحتؾ خشية أال أجد مثمؾ، ثـ أقبؿ عمى الصالح يعد أبا، كق
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قكمو فقاؿ: يا معشر عدكاف، أخرجت مف بيف أظيركـ كريمتكـ 
عمى غير رغبة عنكـ، كلكف مف خط لو شيء جاءه، رب زارع 
لنفسو حاصد سكاه. كلكال قسـ الحظكظ عمى غير الحدكد ما أدرؾ 
 اآلخر مف األكؿ شيئا يعيش بو، كلكف الذم أرسؿ الحيا أنبت
المرعى، ثـ قسمو أكبل لكؿ فـ بقمة كمف الماء جرعة، إنكـ تركف 
كال تعممكف، لف يرل ما أصؼ لكـ إال كؿ ذم قمب كاعو كلكؿ شيء 
ما أحمؽ كما رأيت شيئا قط إال  ، إما أكيس كا  راعو كلكؿ رزؽ ساعو
سمعت حسو ككجدت مسو، كما رأيت مكضكعا إال مصنكعا، كما 

انما إال خائبا كال نعمة إال كمعيا بؤس، رأيت جائيا إال داعيا كال غ
كلك كاف يميت الناس الداء ألحياىـ الدكاء، فيؿ لكـ في العمـ 

فصدقت. فقاؿ: أمكرا  العميـ؟ قيؿ: ما ىك؟ قد قمت فأصبت كأخبرت
شتى كشيئا شيا حتى يرجع الميت حيا كيعكد ال شيء شيا؛ كلذلؾ 

كيميا نصيحة لك  خمقت األرض كالسماء، فكلكا عنو راجعيف، فقاؿ:
قالو  :(  كؿ شاة برجميا معمقة؛ كمف األمثاؿ )  كاف مف يقبميا.

ككيع بف سممة بف زىير بف إياد ككاف كلي أمر البيت بعد جرىـ، 
، كجعؿ فيو أمة يقاؿ ليا: حزكرة، كبيا  فبنى صرحا بأسفؿ مكة

سميت حزكرة مكة، كجعؿ في الصرح سمما فكاف يرقاه كيزعـ أنو 
 تعالى، ككاف ينطؽ بكثير مف الخبر، ككاف عمماء العرب يناجي اهلل
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يزعمكف أنو صديؽ مف الصديقيف، ككاف مف قكلو: مرضعة أك 
فاطمة ككادعة كقاصمة كالقطيعة كالفجيعة كصمة الرحـ كحسف 

زعـ ربكـ ليجزيف بالخير ثكابا كبالشر عقابا، )  :الكمـ. كمف كبلمو
ىمكت جرىـ كربمت إياد، إف مف في األرض عبيد لمف في السماء، 

. فمما حضرتو الكفاة جمع إيادا فقاؿ ليـ: ( ككذلؾ الصبلح كالفساد
اسمعكا كصيتي: الكمـ كممتاف كاألمر بعد البياف، مف رشد فاتبعكه 

كمف  كمف غكل فارفضكه، ككؿ شاة برجميا معمقة، فأرسميا مثبل.
يقاؿ: لقيتو صكة عمي كصكة أعمى كىك  :(  صكة عميذلؾ ) 

د الياجرة حرا، كعمي تصغير أعمى مرخما، قاؿ المحياني: ىي أش
أشد ما يككف مف الحر أم: حيف كاف الحر يعمي مف شدتو، كقاؿ 
الفراء: حيف يقكـ قائـ الظييرة. كعمي رجؿ مف عدكاف كاف يفتي 
في الحج، فأقبؿ معتمرا كمعو ركب حتى نزلكا بعض المنازؿ في 

ت عميو ىذه الساعة مف غد يكـ شديد الحر، فقاؿ عمي: مف جاء
كىك حراـ بقي حراما إلى قابؿ، فكثب الناس إلى الظييرة يضربكف 
أم: يسيركف حتى كافكا البيت، كبينيـ كبينو مف ذلؾ المكضع 

فضرب مثبل فقيؿ: أتانا صكة عمي، إذا جاء في الياجرة ،  ليمتاف
 الحارة، كفي ذلؾ يقكؿ كرب بف جبمة العدكاني:

 عمي كلـ ينعمف إال ظبلليا ...يرة غائرا كصؾ بيا نحر الظي
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 نعاـ تبغي بالشظى رئاليا ...كجئف عمى ذات الصفاح كأنيا 
 مناسكيا كلـ يحؿ عقاليا ...فطكفف بالبيت الحراـ كقضيت 

قالتو فاطمة بنت مر  :(  قد كاف ذلؾ مرة، فاليكـ الكمف األمثاؿ ) 
كمعو ابنو عبد الخثعمية ككانت قد قرأت الكتب، فأقبؿ عبد المطمب 

اهلل يريد أف يزكجو آمنة بنت كىب بف عبد مناؼ بف زىرة بف 
فرأت النبكة في كجو المكرمة ، كبلب، فمر عمى فاطمة كىي بمكة 

عبد اهلل، فقالت لو: مف أنت يا فتى؟ فقاؿ: أنا عبد اهلل بف عبد 
المطمب بف ىاشـ، فقالت: ىؿ لؾ أف تقع عمي كأعطيؾ مائة مف 

 اإلبؿ؟ فقاؿ:
 كالحؿ ال حؿ فأستبينو ...أما الحراـ فالممات دكنو 
 يحمي الكريـ عرضو كدينو ...فكيؼ باألمر الذم تنكينو 

كمضى مع أبيو فزكجو آمنة كظؿ عندىا يكمو كليمتو، فاشتممت 
ثـ انصرؼ كقد دعتو نفسو إلى  -صمى اهلل عميو كسمـ-بالنبي 

فيما قمت لي؟  اإلبؿ فأتاىـ فمـ ير منيا حرصا، فقاؿ ليا: ىؿ لؾ
فقالت: قد كاف ذلؾ مرة، فاليكـ ال. فأرسمت مثبل يضرب في الندـ 
كاإلبانة بعد االجتراـ، ثـ قالت لو: أم شيء صنعت بعدم؟ قاؿ: 
زكجني أبي آمنة بنت كىب فكنت عندىا، فقالت: رأيت في كجيؾ 
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نكر النبكة فأردت أف يككف ذلؾ في، فأبى اهلل تعالى إال أف يضعو 
 كقالت: حيث أحب،

 أمينة إذ لمباه يعتمجاف ...بني ىاشـ قد غادرت مف أخيكـ 
 بحـز كال ما فاتو بتكاني ...كما كؿ ما ناؿ الفتى مف نصيبو 

 سيكفيكو جداف يصطرعاف ...فأجمؿ إذا طالبت أمرا فإنو 
 كقالت في ذلؾ أيضا:

 فتؤلألت بحناتـ القطر ...إني رأيت مخيمة نشأت 
 ثكبيؾ ما استمبت كما تدرم ...هلل ما زىرية سمبت 

أكؿ مف قالو (  أم الرجاؿ الميذب؟كمف األمثاؿ الجاىمية ) 
 النابغة، حيث قاؿ:

 عمى شعت أم الرجاؿ الميذب ...كلست بمستبؽ أخا ال تممو 
قالو العباس بف عبد المطمب ( لقد استبطنتـ بأشيب بازؿككذلؾ ) 

مشيكر ألىؿ مكة، أم: بيًميتـ بأمر صعب  -رضي اهلل عنو-
كالبعير األشيب البازؿ، كىك األبيض القكم، كالباء في "بأشيب" 

 زائدة، يقاؿ: استبطنت الشيء، إذا أخفيتو.
 مف قكؿ النابغة: :(  ال قرار عمى زأر مف األسدكمف األمثاؿ : ) 

 كال قرار عمى زأر مف األسد ...نبئت أف أبا قابكس أكعدني 
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ال يجمع ككذلؾ : )  مؾ.تمثؿ بو الحجاج حيف سخط عميو عبد الم
 قاؿ أبك ذؤيب: :( سيفاف في غمد

 كىؿ يجمع السيفاف كيحؾ في غمد ...تريديف كيما تجمعيني كخالدا
قاؿ الجاحظ: إف أىؿ تيامة كالحجاز  :(ألذ مف الغنيمة الباردةك)

لما عدمكا البرد في مشاربيـ كمبلبسيـ إال إذا ىبت الشماؿ سمكا 
كثر ذلؾ منيـ حتى سمكا ما غنمكه الماء النعمة الباردة، ثـ 

 :(  الحرب سجاؿ) ك "البارد" تمذذا منيـ كتمذذىـ بالماء البارد.
المساجمة: أف تصنع مثؿ صنيع صاحبؾ مف جرم أك سقي. كأصمو 
مف السجؿ كىك الدلك فييا ماء قؿ أك كثر، كال يقاؿ ليا كىي 

 فارغة: سجؿ. قاؿ الفضؿ بف العباس بف عتبة بف أبي ليب:
 ،  يمؤل الدلك إلى عقد الكرب ...يساجمني يساجؿ ماجدا  مف
،  :( قد صرحت بجمداف) ك: ىك حمى قريب مف الطائؼ ليف مستكو

كالراحة، ال خمر فيو يتكارل بو. يضرب لؤلمر الكاضح البيف الذم 
سكاف ثانيو كبالداؿ  ال يخفى عمى أحد. كجمداف بكسر أكلو كا 

ف، كىي أرض سيمة؛ كلذلؾ قالكا: أسيؿ  الميممة عمى كزف ًفٍعبلى
 مف جمداف. قاؿ الشاعر:

 كيصبح منكـ بطف جمداف مقفرا ...ستشمظكـ عف بطف كج سيكفنا 
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جاء في أمثاليـ: أعط القكس بارييا  ككذلؾ تشمظكـ: تمنعكـ.
بتسكيف الياء في بارييا، كاألصؿ فتحيا، كجاء أيضا في أمثاليـ: 

س الصرفي: جناتيا بناتيا؛ "أجناؤىا أبناؤىا" جمع جاف كباف، كالقيا
ألف فاعبل ال يجمع عمى أفعاؿ. كتقكؿ: الصيؼ ضيعت المبف بكسر 
التاء إذا خكطب بيا المذكر كالمؤنث كاالثناف كالجمع، كمعنى ذلؾ 
أف المثؿ ال يغير، كأنيـ يستجيزكف فيو ما ال يستجيزكف في سائر 

يفيمو  الكبلـ. كينبغي أف نبلحظ أف بعض األمثاؿ مبيـ غامض، ال
سامعو، أك قارئو إال إذا رجع إلى كتب األمثاؿ يستعيف بيا في 
شرح المراد منو، مف ذلؾ قكؿ العرب: "بعيف ما أرينؾ"، فإف معناه 
أسرع، كىك معنى ال يفيـ مف المفظ بتاتا، كقد عمؽ عميو أبك ىبلؿ 
العسكرم بقكلو: "ىك مف الكبلـ الذم قد عرؼ معناه سماعا مف 

. كمف ىذه األمثاؿ الغامضة ما اضطرب  يو لفظو"غير أف يدؿ عم
الشراح في تفسيره عمى نحك ما نجد في ىذا المثؿ: "ال يعرؼ الير 
مف البر". فقد ذكر بعضيـ أف الير: السنكر، كالبر: الفأرة في لغة، 
كقاؿ بعض عمماء الككفة معنى المثؿ: ال يعرؼ مف بير عميو 

 دعاء الغنـ، كالبر: سكقيا "يكرىو" ممف يبره، كقاؿ آخركف: الير:
كقد  . عمى أف ىذه األمثاؿ الغامضة قمية، أما الكثرة فكاضحة بينة.

أكثر العرب مف صنع األمثاؿ، كضربيا في جميع أحداثيـ كشئكف 
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حياتيـ، ككثيرا ما كانكا يسكقكنيا في خطابتيـ، يقكؿ الجاحظ: 
، كلـ "كاف الرجؿ مف العرب يقؼ المكقؼ، فيرسؿ عدة أمثاؿ سائرة

يكف الناس جميعا ليتمثمكا بيا إال لما فييا مف المرفؽ كاالنتفاع"، 
 فقد أكدعيا تجاربيـ، فاتسمت بالقبكؿ كشاعت بالتداكؿ، 

 كمف األمثاؿ الجاىمية المشركحة 
 نفس عصاـ و سكدت عصاما-أ

يضرب لمف ناؿ شرفان بنفسو غير مكركث عف آبائو كأصؿ ذلؾ: 
عند ممؾ الحيرة النعماف بف المنذر  أف عصاـ بف بشير كاف حاجبان 

ثـ صار ممكان فأصبح مضرب المثؿ في االعتماد عمى الذات لبمكغ 
 اليدؼ الرفيع ...

 تسمع بالمعيدم خير مف أف تراه-ب
))يضرب لمف خبره خير مف مرآه(( كأصؿ ذلؾ أف المنذر بف ماء 

كاف يسمع بمشقة بف ضمرة المعيدم  –ممؾ الحيرة  -السماء
فمما رآه، ككاف قبيح المنظر، قاؿ: ))تسمع  ما بمغو عنو،كيعجبو 

  -بالمعيدم خير مف أف تراه((فذىب مثبلن 
كرىان تركب اإلبؿ لمسفر..  ))يضرب لئلنساف يفعؿ مف األمر ما -ج

 يكره((
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احفظ ما في الكعاء بشد الككاء .))يضرب في الحث عمى أخذ -د
))  األمر بالحـز

كعرؼ خيره  مف جرب الدىر،حمب الدىر أشطره ))يضرب في -ق
 مف شره((

 كاألشطر: جمع شطر كىك خمؼ الناقة أم حامة ضرعيا 
رجع بخفي حنيف ))يضرب عند اليأس مف الحاجة كالرجكع  -ك

بالخيبة(( كأصمو أف حنينان كاف إسكافان مف أىؿ الحيرة فساكمو 
أعرابي بخفيف فاختمفا حتى أغضبو فأراد حنيف غيظ األعرابي فمما 

األعرابي أخذ حنيف أحد خفيو كطرحو في الطريؽ ثـ ألقى  ارتحؿ
أشبو ىذا  اآلخر في مكضع آخر فمما مر األعرابي بأحدىما قاؿ: ما

الخؼ بخؼ حنيف ! كلك كاف معو اآلخر ألخذتو كمضى فمما انتيى 
إلى اآلخر ندـ عمى تركو األكؿ كقد كمف لو حنيف فمما مضى 

ى راحمتو كما عمييا فذىب األعرابي في طمب األكؿ عمد حنيف إل
بيا كأقبؿ األعرابي كليس معو إال الخفاف فقاؿ لو قكمو: ماذا جئت 

 جئتكـ بخفي حنيف فذىبت مثبلن .. بو مف سفرؾ ؟ فقاؿ:
في عممو فيكافأ  يضرب لمف يحسف: جزاؤه جزاء سنمار-ح

 .باإلساءة اليو
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يضرب لمف يرجك المعركؼ في :إنؾ ال تجني مف الشكؾ العنب -ط
 .أىمو أك لمف يعمؿ الشر كينتظر مف كرائو الخير يرغ

 كمف األمثاؿ المشيكرة :
 أم الرجؿ الميذب -ُ
 إياؾ أعني كاسمعي يا جارة-ِ
 تجكع الحرة كال تأكؿ بثديييا -ّ
    رب عجمة تيب ريثا- ْ
 رمتني بدائيا كانسمت  -ٓ
   ال تعدـ الحسناء ذاما-ٔ
 لكؿ جكاد كبكة، كلكؿ صاـر نبكة -ٕ
   مقتؿ الرجؿ بيف فكيو- ٖ
  المقدرة تذىب الحفيظة -ٗ

 أمف العثار مف سمؾ الجدد -َُ
 الصيؼ ضيعت المبف-ُُ
 أسمع مف فرس في غمس-ُِ
 إذا فزع الفؤاد ذىب الرقاد- -ُّ
ف مسو الضر  -ُْ  الحر حر كا 
 قمبو كلسانو  :  إنما المرء بأصغريو –ُٓ



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

76 

 أسمع جعجعة كال أرل طحنا-ُٔ
 عمف أجدب انتج -ُٕ
 كيؿ لمشجي مف الخمي-ُٖ 

 مف استرعى الذئب ظمـ  -ُٗ
 ال تمد الحية إال حية-َِ
 كؿ مجر في الخبلء يسر -ُِ
 تمؤل الكنائف ءقبؿ الرما- ِِ
      تجكع الحرة كال تأكؿ بثديييا .                                                                                                -ِّ
مفصؿ الرجؿ بيف فكيو .                                                                                    -ِْ
     أسمع جعجعة كال أرل طحنا .                                                                                                    -ِٓ
 أنتج . مف أجدب-ِٔ
 : الحكمة-ثانيان 

 تكضيح كتعريؼ : -ُ 
ا مسمَّمنا بو، أما المثؿ فيك قكؿ ىي  قكؿ رائع يتضمف حكمنا صحيحن

يشبو مضربو بمكرده فيك يقصد بو تشبيو الحاؿ التي حكي فييا 
بالحاؿ التي قيؿ بسببيا، كلذلؾ يحكى المثؿ بمفظو كما ىك بدكف 

بلـ. ككؿ مف الحكمة تغيير ميما كاف نكع الخطاب أك نسؽ الك
كالمثؿ، عبارة قصيرة بميغة، كلكنيا غاية في تأدية المعنى 
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المقصكد. ككؿ منيما يككف شعرنا، كيككف نثرنا، لكنيما في النثر 
أكثر دكراننا، كلذلؾ يعداف في النثر. كىما ثمار ناضجة مف ثمرات 

يد. االختبار الطكيؿ، كالتجربة الصادقة، كالعقؿ الراجح، كالرأم السد
ككثيرنا ما تقتبس الحكـ كاألمثاؿ، كتكضع في األقكاؿ كاألشعار، 
فتضفي عمى الكبلـ زينة؛ فكؽ ما تؤديو مف إصابة المعنى كحسف 
التشبيو، كلذلؾ كاف مف األدباء مف نظـ قصائد، كممف اشتير 
بالحكمة مف العرب: أكثـ بف صيفي التميمي، كعامر بف الظرب 

ف، ككانت العرب تحتكـ إلييما، كيقاؿ العداكني، كىما مف المعمري
إف عامر بف الظرب لما كبر كاعتراه النسياف أمر ابنتو أف تقرع 
بالعصا إذا جار عف القصد ككانت ابنتو مف حكيمات العرب مثؿ 

 ىند بنت الخس. 
                                                                                                                                                                          كمف أقكاؿ أكثـ في الحكمة : -ِ
 "كيؿ لمشجي مف الخمي، -
 لـ يذىب مف مالؾ ما كعظؾ، -
 رب عجمة تيب ريثنا، -
 ادرعكا الميؿ فإنو أخفى لمكيؿ، -
 إذا فزع الفؤاد ذىب الرقاد، -
 عة العذؿ،ليس مف العدؿ سر -
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 ال تطمع في كؿ ما تسمع، - 
 رب قكؿ أنقذ مف صكؿ، -
 حافظ عمى الصديؽ كلك في الحريؽ".-
 كمف أقكاؿ عامر بف الظرب: -ّ 
 "رب زارع لنفسو حاصد سكاه،-
ف لـ يجده أكشؾ أف يقع قريبا منو".  -  مف طمب شيئنا كجده، كا 
 نماذج مف حكـ العرب في الجاىمية: -ْ
فييا دعكة الي القناعة فإف  :حت بركؽ الطمعمصارع الرجاؿ ت-أ

 .الطمع يقتؿ صاحبو
دعكة إلى التحقؽ مف األمر قبؿ تكجيو  : رب ممكـ ال ذنب لو-ب

 .المكـ لمبرمء
معناىا أف قيمة اإلنساف بأدبو ال : أدب المرء خير مف ذىبو-ج

 ..بمالو
 سكء الظف منجاة كحسف الظف كرطة . -د
معناىا مف استعاف : ص بالماءمف فسدت بطانتو كاف كالغا-ق

بقكـ غير صالحيف لـ يفمح في عممو كيككف مثمو كمثؿ مف يقؼ 
فيي تدعك إلى  الماء في حمقو ، فبل يجد سبيبل إلى إزالة غصتو.

 .األعكاف حسف اختيار
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كمف تراخى تألؼ: فالناس تنفر مف الشديد  مف شدد نفر، -ك
 القاسي كتميؿ إلى الميف الرخي

 أنكى مف السناف ظمـ المساف -ح
 الخطأ زاد العجكؿ  - ط
 مف ضاؽ صدره اتسع لسانو . .-م
 الخصائص الفنية ألسمكب الحكمة-ٓ
 ركعة التعبير -أ
 قكة المفظ -ب
 دقة التشبيو -جػ 
 سبلمة الفكرة مع اإليجاز-ح
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 الباب الرابع
  الخطابػػػةفف 

 في العصر الجاىمي
 تعريؼ الخطابة :  -أ

كىي فف  ألنيا تعتمد عمي المشافية، لنثر،أقدـ فنكف اىي 
مخاطبة الجميكر بأسمكب يعتمد عمي االستمالة كعمى إثارة 

كذلؾ  كجذب انتباىيـ كتحريؾ مشاعرىـ، عكاطؼ السامعيف،
يقتضي مف الخطيب تنكيع األسمكب ، كجكدة اإللقاء كتحسيف 

كذلؾ  أما اإلقناع فيقكـ عمي مخاطبة العقؿ،.الصكت كنطؽ اإلشارة
يقتضي مف الخطيب ضرب األمثمة كتقديـ األدلة كالبراىيف التي 

كلمخطابة شأف عظيـ عند الجاىمييف يضاىي شأف  .تقنع السامعيف
الشعر ، إذ أف ىذه الخطابة كانت نظرا لعدـ كجكد قكانيف مدكنة ، 
كنظـ حككمية يمجأ إلييا لمدفاع عػف النفس كالقكـ كالقبيمة 

الدعكة إلى الصمح في المكاسـ كالمحافؿ كمفاخػرة القبائؿ األخرل ك 
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 . كقد اختمؼ الدارسكف في منزلة الخطيب فاعتبرىا البعض كعمرك
بف العبلء فكؽ منزلة الشاعر نظرا لتكسب الشعراء بشعرىـ ،كردىا 
الجاحظ إلى كثرة الشعراء كقد كاف لمعرب الجاىمييف سنف خاصة 

المكاسـ أك  فػي خطابتيـ كأف يخطبكف كىـ يركبكف ركاحميـ في
أف يقفكا عمى نثر مف األرض كأف يشيركا أثناء خطبيـ بالعصي 
كالقسي كالقنا كقػد امتدح الدارسكف فػػي الخطيب جيارة الصكت 
كفخامتو كظيػكر المحبة كثبات الجناف كذٌمكا البير عند الخطيب 

كالخطابة حديث يقصد بو إثارة كاالرتعاش كالرعدة كالحصر كالعػي ، 
لياب العكاطؼ في الحاؿ. كالحياة الجاىمية جعمت المشاعر ك  ا 

الخطابة ضركرية ليـ، فيـ في اجتماعاتيـ كفي عرض آرائيـ، 
 -كال شؾ-كفي القياـ بكاجباتيـ في السفارات كالكفكد كانكا 

يحتاجكف إلى اإلفصاح عما يريدكنو؛ رغبة في الكصكؿ إلى 
في القمكب مقاصدىـ ككمما كاف إفصاحيـ أقكل كأعذب كاف تأثيره 

أشد، فساعد ذلؾ عمى كجكد الخطابة بينيـ. كقد ثبت أنيـ كانكا 
يخطبكف في مناسبات شتى، فبالخطابة كانكا يحرضكف عمى 
القتاؿ؛ استثارة لميمـ، كشحذنا لمعزائـ، كبيا كانكا يحثكف عمى شف 
الغارات؛ حبًّا في الغنيمة، أك بثًّا لمحمية رغبة في األخذ بالثأر، 

كانكا يدعكف لمسمـ؛ حقننا لمدماء، كمحافظة عمى أكاصر كبالخطابة 
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القربى أك المكدة كالصمة، كيحببكف في الخير كالتصافي كالتآخي، 
كيبغضكف في الشر كالتباغض كالتنابذ، كبالخطابة كانكا يقكمكف 
بكاجب الصمح بيف المتنافريف أك المتنازعيف، كيؤدكف مياـ 

ببلء، أك تينئة بنعمة، أك تعزية أك السفارات جمبنا لمنفعة، أك درءنا ل
مكاساة في مصيبة، فكؽ ما كانت الخطابة تؤديو ىذه المصاىرات، 
فتمقى الخطب ربطنا ألكاصر الصمة بيف العشائر، كتحبيب 

 المتصاىريف بعضيـ في بعض. 
 مكاف الخطيب في العصر الجاىمي :-ب

يا يحفمكف بخطبيـ، كيتخيركف لفي العصر الجاىمي كاف الخطباء 
أشرؼ المعاني، كأقكل األلفاظ، كأشدىا كقعنا عمى القمكب؛ ليككف 
تأثيرىا أعظـ، كيقاؿ إنيـ كانكا يخطبكف، كعمييـ العمائـ، كبأيدييـ 
المخاصر، كيعتمدكف عمى األرض بالقسي، كيشيركف بالعصي 
كالقنا، راكبيف أك كاقفيف عمى مرتفع مف األرض . كقد أثارت 

العرب عادة اتخاذىـ العصي كالمخاصر الشعكبية في مكقفيا مف 
في أثناء خطابتيـ، فرد عمييـ الجاحظ في كتابو البياف كالتبييف، 
مبيننا فكائد العصا، كمما قالو: "إف حمؿ العصا كالمخصرة دليؿ 
عمى التأىب لمخطبة كالتييؤ لئلطناب كاإلطالة. كذلؾ شيء خاص 

تى إنيـ في خطباء العرب، كمقصكر عمييـ، كمنسكب إلييـ، ح
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ليذىبكف في حكائجيـ، كالمخاصر بأيدييـ إلفنا ليا، كتكقعنا لبعض 
ما يكجب حمميا، كاإلشارة بيا". كنجد أمثمة مف خطب الجاىمييف 
في كتب األدب كالتاريخ؛ مثؿ العقد الفريد البف عبد ربو؛ كاألغاني؛ 
كاألمالي؛ كالبياف كالتبييف لمجاحظ، كفتكح الشاـ ألبي إسماعيؿ 

م، كفتكح الشاـ لمكاقدم، كفتكح البمداف لمببلذرم كتاريخ البصر 
في العصر  كالخطابة بيكاف لمخطلما  الطبرم، كابف األثير.

شأف عظيـ، إذ كانكا يستخدمكنيا في منافراتيـ مف الجاىمي 
،  كمفاخراتيـ، كفي النصح كاإلرشاد، كفي الحث عمى قتاؿ األعداء

كفي مناسباتيـ االجتماعية كفي الدعكة إلى السمـ كحقف الدماء، 
، ككانكا يخطبكف في  المختمفة كالزكاج، كاإلصيار إلى األشراؼ

األسكاؽ كالمحافؿ العظاـ، كالكفادة عمى الممكؾ كاألمراء، متحدثيف 
عف مفاخر قبائميـ كمحامدىا، كنحف نعرؼ قصة كفد تميـ إلى 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كما كاف مف قياـ عطارد بيف 
حاجب بف زرارة خطيبا بيف يديو، كيقكؿ أكس بف حجر في رثاء 

 فضالة بف كمدة:
 أمسكا مف الخطب في نار كبمباؿ ...أبا دليجة مف يكفي العشيرة إذ

 لدل الممكؾ ذكم أيد كأفضاؿ ..أـ مف يككف خطيب القكـ إذ حفمكا
 : كيقكؿ فيو أيضا
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 عمى الحابر الحي كالحارب ...أليفا عمى حسف آالئو 
 ؾ بيف السرادؽ كالحاجب ...رقبتو جثمات الممك ك 

 ؿ غير معيب كال عائب ...كيكفي المقالة أىؿ الدحا 
كرقبتو: انتظاره إذف الممكؾ، كقد تجعمو بيف السرادؽ، كالحاجب 

دالئؿ مختمفة تدؿ عمى أف ىناؾ ك  ليدؿ عمى مكانة مف الممؾ.
قكؿ أبك منزلة الخطيب في الجاىمية كانت فكؽ منزلة الشاعر، كي

عمرك بف العبلء: "كاف الشاعر في الجاىمية يقدـ عمى الخطيب، 
لفرط حاجتيـ إلى الشعر الذم يقيد عمييـ مآثرىـ، كيفخـ شأنيـ، 
كييكؿ عمى عدكىـ كمف غزاىـ، كيييب مف فرسانيـ، كيخكؼ مف 
كثرة عددىـ، كييابيـ شاعر غيرىـ فيراقب شاعرىـ، فمما كثر 

الشعر مكسبة، كرحمكا إلى السكقة، الشعر كالشعراء كاتخذكا 
،  كتسرعكا إلى أعراض الناس صار الخطيب عندىـ فكؽ الشاعر"

كتابعو الجاحظ يقكؿ: "كاف الشاعر أرفع قدرا مف الخطيب، كىـ 
فمما كثر الشعراء  إليو أحكج لرده مآثرىـ عمييـ، كتذكيرىـ بأياميـ.

ضح أف ككا . ككثر الشعر صار الخطيب أعظـ قدرا مف الشاعر"
الجاحظ يجعؿ كثرة الشعر كالشعراء كحدىا ىي السبب في تقدـ 
الخطباء، أما أبك عمرك فيرد ذلؾ إلى أف ىذه الكثرة استتبعت 
تحكؿ الشعراء إلى التكسب بشعرىـ، كمسارعتيـ إلى الطعف في 
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األعراض، كنظف ظنا أف تفكؽ الخطيب عمى الشاعر في الجاىمية 
ألسباب منيا أف الخطابة كانت مف يرجع إلى طائفة متشابكة مف ا

لكاـز سادتيـ الذيف يتكممكف باسميـ في المكاسـ كالمحافؿ العظاـ، 
، كما ٓكمف أجؿ ذلؾ كانت تقترف بيا الحكمة كالشكؽ كالرياسة

تقترف بيا الشجاعة، كيتضح ذلؾ في مراثييـ، كمدائحيـ لسادتيـ 
، كيقكؿ عمى نحك ما تقدـ في رثاء أكس بف حجر لفضالة بف كمدة

 األعشى في مديح قكـ:
 ػدة جمعا كالخاطب الصبلؽ ...فييـ الخصب كالسماحة كالنجػ 
 كيقكؿ زباف بف سيار الغزارم:

 يرل ماليا كال يحس فعاليا ...كلسنا كأقكاـ أجدكا رياسة 
 قميؿ إذا األمكاؿ طاؿ ىزاليا ..يريغكف في الخصب األمكر، كنفعيـ 

 إذا النار نار الحرب طاؿ اشتعاليا ...كقمنا ببل عي كسسنا بطاقة 
 كيقكؿ عامر المحربي:

 أخك حدث يكما فمف يتيضما ...أكلئؾ قكمي إف يمذ ببيكتيـ 
 يياب إذا مار رائد الحرب أضرما ...ككـ فييـ مف سيد ذم ميابة 

 بكؿ خطيب يترؾ القكـ كظما ...كىـ يدعمكف القكؿ في كؿ مكظف 
 ذا الكرب أنسى الحبس أف يتكمماإ ...يقكـ فبل يعيا الكبلـ خطيبنا 
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يضا إلى ىذا السبب تفكؽ الخطيب عمى الشاعر في الجاىمية أك 
اتساع كظيفتو، إذ كاف يفاخر كينافر عف قكمو، فيشترؾ بذلؾ مع 
الشاعر كما يشترؾ معو في الحض عمى القتاؿ، ثـ ينفرد بمكاقؼ 
 خاصة بو كالكفادة عمى الممكؾ، ككالنصح كاإلرشاد، كخطبيـ في
اإلمبلؾ كالزكاج مشيكرة، كمف أىـ المكاقؼ التي كاف ينفرد بيا 
أنو كاف يدعك إلى السمـ، كأف تضع الحرب بيف القبائؿ المتخاصمة 
شعاؿ  أكزارىا، أما الشاعر فمـ يكف يدعك إال إلى األخذ بالثأر، كا 

 نار الحرب، كلعؿ ذلؾ ما جعؿ ربيعة بف مقرـك الضبي يقكؿ:
 خطباؤنا بيف العشيرة يفصؿ ...عشيرة كمتى تقـ عند اجتماع 
 كيقكؿ أبك زبيد الطائي:
 جو يكما في مأقط مشيكد ...كخطيب إذا تمعرت األك 
 : كيقكؿ بشر بف أبي خاـز

 إلى الرشد لـ يأت السداد خطيبيا ...ككنا إذا قمنا: ىكازف أقبمي
 أشير الخطباء في العصر الجاىمي : -ج

مجاحظ كغيره مف كتب األدب تتردد في كتاب البياف كالتبييف ل
أسماء طائفة كبيرة مف خطباء الجاىمية الذيف اشتيركا بالفصاحة، 
ككضكح الداللة كالبياف عما في أنفسيـ، مما جعؿ األسماع 
كالقمكب تيش إلييـ، كيعظـ في الناس خطرىـ، كيشيع في اآلفاؽ 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

87 

ذكرىـ، ككانكا ينتشركف في الجزيرة بمكة، كالمدينة كما كراءىما 
فقد كانت بيا دار الندكة، المكرمة ، ف قبائؿ البادية، أما مكة م

كىي أشبو بمجمس شيكخ مصغر، كاف يجتمع فييا سادة العشائر 
القرشية يتشاكركف في أمكرىـ، كفي أثناء ذلؾ يخطبكف 

 كيتحاكركف
 كأشير الخطباء في الجاىمية: 

مـ قس بف ساعدة األيادم، كقد أدركو النبي صمى اهلل عميو كس-ُ
 فرآه في سكؽ عكاظ عمى جمؿ أحمر، 

كسحباف بف كائؿ الباىمي الذم ضرب بفصاحتو المثؿ. فقيؿ: -ِ
"أخطب مف سحباف" كيقاؿ إنو كاف إذا خطب يسيؿ عرقنا، كال يعيد 

 كممة كال يتكقؼ كال يقعد حتى ينتيي مف كبلمو
 كمف خطباء تميـ المشيكريف: ضمرة بف ضمرة، -ّ
 كأكثـ بف صيفي، -ْ
 عمرك بف األىتـ المنقرم،ك -ٓ
 كقيس بف عاصـ.  -ٔ
كمف خطبائيـ المفكىيف عتبة بف ربيعة، كىك خطيب قريش -ٕ

 يكـ بدر،
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كمف خطبائيا سييؿ بف عمرك األعمـ، كىك الذم قاؿ فيو  -ٖ
منبي صمى اهلل عميو كسمـ: "يا رسكؿ اهلل انزع ثنيتيو ل عمر

أبدا، فقاؿ  السفمييف حتى يدلع لسانو، فبل يقكـ عميؾ خطيبا
ف كنت نبيا، دعو  الرسكؿ عميو السبلـ: "ال أمثؿ فيمثؿ اهلل بي، كا 
يا عمر فعسى أف يقكـ مقاما تحمده". كقد أسمـ كحسف إسبلمو، 

 ككانت لو مكاقؼ محمكدة. 
   كلقريش أيضا خطباء كاف ينفر إلييـ العرب أمثاؿ ىاشـ كأمية-ٗ

ليو نفر عبد كنفيؿ ابف عبد العزل جد عمر بف الخطاب، ك -َُ ا 
 . المطمب بف ىاشـ، كحرب بف أمية

الجاحظ مف خطبائيا قيس بف فذكر  المنكرة ، كأما المدينة -ُُ
 الشماس

خطيب الرسكؿ صمى اهلل عميو قيس بف شماس كثابت بف  -ُِ
  كسمـ
كسعد بف الربيع، كىك الذم اعترضت ابنتو الرسكؿ صمكات -ُّ

ابنة الخطيب النقيب الشييد اهلل عميو، فقاؿ ليا: "مف أنت؟ فقالت: 
  . سعد بف الربيع"
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ذا تركنا مكة كالمدينة إلى القبائؿ المنبطحة في البادية،  -ُْ كا 
كجدنا ممف اشتيركا فييا بالخطابة ابف عمار الطائي، كىك خطيب 

 مذحج كميا، 
 كىانئ بف قبيصة خطيب شيباف يـك ذم قار، -ُٓ
 كزىير بف جناب خطيب كمب كقضاعة، -ُٔ
ليو احتكـ الزبرقاف بف ك -ُٕ ربيعة بف حذار خطيب بني أسد، كا 

بدر كالمخبؿ السعدم، كعبدة بف الطبيب كعمرك بف األىتـ أييـ 
 أشعر. 

  كمف الخطباء المشيكريف في القبائؿ أيضا عامر بف الظرب-ُٖ
أحد حكاـ العرب في الجاىمية، كمف كانكا يقضكف بينيـ في 

 خصكماتيـ.
كالخطابة، كالشعر لبيد بف ربيعة كممف اشتير بالمسف -ُٗ

 العامرم، كمف قكلو:
 كأعيي عمى لقماف حكـ التدبر ...كأخمؼ قسا ليتني كلك أنني 

 كمف قكلو أيضا:
خطيبا إذا التؼ المجامع  ...كأبيض يجتاب الحركؽ عمى الكجى 

 فيصبل
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، كىك صاحب المنافرة  كمف خطبائيـ ىـر بف قطبة الفزارم-َِ
بف عبلثة، كعامر بف الطفيؿ، كقد رآه عمر  المشيكرة بيف عمقمة

-بف الخطاب يكما في المسجد، فقاؿ لو: "أرأيت لك تنافرا إليؾ 
أييما كنت تنفر: يا أمير المؤمنيف لك قمت  -يعني عمقمة كعامر

فييما كممة ألعدتيا جذعة، فقاؿ عمر: ليذا العقؿ تحاكمت إليؾ 
 .  العرب"
 مثـك خطيب تغمب. كمف الخطباء البمغاء عمرك بف ك-ُِ
كىيذاف بف شيخ الذم قاؿ فيو الرسكؿ عميو السبلـ: "رب -ِِ

  خطيب مف عبس" 
 كالعشراء ابف جابر-ِّ
 كخكيمد بف عمرك خطيب يكـ الفجار -ِْ
كقيس بف خارجة بف سناف، كيقاؿ: إنو خطب في حرب  -ِٓ

 داحس كالغبراء يكما إلى الميؿ، ككؿ ىؤالء مف غطفاف. 
حنظمة بف ضرار خطيب بني ضبة، كقد طاؿ  كمف الخطباء-ِٔ

 عمره حتى أدرؾ يـك الجـ. 
كلـ تشتير قبيمة بالخطابة كما اشتيرت إياد كتميـ، كمف إياد -ِٕ

قس بف ساعدة الذم قاؿ فيو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "رأيتو 
 بسكؽ عكاظ عمى جبؿ أحمر، كىك يخطب في الناس". 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

91 

 ة بف ضمرة،كمف خطباء تميـ المفكىيف ضمر -ِٖ
 ،  كأكثـ بف صيفي كقيس بف عاصـ -ِٗ
 كعطارد بف حاجب بف زرارة خطب كفد تميـ بيف يدم الرسكؿ، -َّ
كعمرك بف األىتـ المنقرم، كلـ يكف في بادية العرب في -ُّ

 زمانو أخطب منو. 
 سنف الخطيب الجاىمي :  -د

ككراءىـ كثير لـ -كما مف ريب في أف ىذه الكثرة مف الخطباء 
تدؿ داللة بينو عمى ما كنت عميو الخطابة مف رقي  -كرىـنذ

كازدىار. ككاف لمخطباء حينئذ سنف خاصة في أداء خطابتيـ، منيا 
أنيـ كانكا يخطبكف عمى ركاحميـ في المكاسـ العظاـ، كالمجامع 
الكبار، ككاف مف عادتيـ لكث العمائـ عمى رءكسيـ، كاإلشارة في 

. كفي  ر كالقنا كالقضباف كالقسيأثناء خطابتيـ بالعصي كالمخاط
 ذلؾ يقكؿ لبيد:

 قرع القسي كأرعش الرعديد ...ما إف أىاب إذا السرادؽ غمو 
كقد حممت الشعكبية حممة شعكاء عمى العرب التخاذىـ في 

المخاصر كالعصي، ككصؿ أيمانيـ بالقضباف كالقسي،  خطابتيـ
ثالث مف كرد عمييـ الجاحظ ردا طكيبل مفحما في فاتحة الجزء ال

كتاب البياف كالتبييف. كالعرب يمدحكف جيارة الصكت كشدتو، 
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كيعيبكف ضيقو، كدقتو كماف يعيبكف عمى الخطيب أف يعترضو 
البير، كاالرتعاش كالرعدة، أك يعتريو شيء مف الحصر كالعي، 

 يقكؿ أبك العياؿ اليذلي:
 إذا ما عزت الخطب ...كال حصر بخطبتو 

ب ذقنو، كسبالو كشكاربو، يقكؿ معف ككاف يكرىكف أف يمس الخطي
 بف أكس المزني في بعض ىجائو:

 كراء الماسحيف لؾ السباال ...إذا اجتمع القبائؿ جئت ردفا 
 كقد تكفى المقادة كالمقاال ...فبل تعطي عصا الخطباء فييـ 

ذا كانكا قد عابك  عمى نحك ما -ذلؾ في الخطيب، فقد مدحكا فيو  اكا 
شدة العارضة، كظيكر الحجة،  -انويبلحظ ذلؾ الجاحظ في بي

كثبات الجناف ككثرة الريؽ، كالعمك عمى الخصكـ في مضايؽ 
 أنو : خطبالسنف كتقاليد إلقاء مف ك  الكبلـ، كمآزؽ الخصاـ.

كأف يقؼ الخطيب عمى مرتفع مف األرض، معتمدان عمى  -ُ
 قكسو، أك ممسكان بعصا يشير بيا، 

ه الرمح، كقد الث العمامة كقد يخطب راكبان عمى ناقتو، كبيد -ِ
 عمى رأسو.

 كمما يمدح بو الخطيب عندىـ:-
 حضكر البديية،  -ُ
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 كقمة التمفت، -ِ
 كقكة الجناف،  -ّ
 كظيكر الحجة، -ْ
 جيارة الصكت. -ٓ
  عيكب الخطيب : كمف  -
 التنحنح،  -ُ
 كاالنقطاع،  -ِ
 كاالضطراب، -ّ
 كالتعثر في الكبلـ.  -ْ
 عصر الجاىمي  :أنكاع الخطابة في ال - ق
 تعددت أنكاع الخطابة في ىذا العصر:   
 خطب المنافرة المفاخرة             - ُ
 خطب النصح كاإلرشاد    -ِ
 خطب الحث عمى القتاؿ -ّ
 خطب الدعكة لمسمـ كحقف الدماء    -ْ
 خطب الزكاج كالمصاىرة    -ٓ
                                  خطب  األسكاؽ كالمحافؿ العظاـ                         -ٔ 
 الكفادة عمى الممكؾ كاألمراء                -ٕ 
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 الحديث عمى مفاخر القبيمة ك محامدىا-ٖ  
 ميزات الخطابة الجاىمية:-ك
 قصر العبارة -ُ
 ككثرة الحكػـ كاألمثاؿ -ِ
 كالمجكء إلػػػى السجػػع القصير الفكاصؿ  -ّ
 مخارج الكممةاإلحاطة بالتجكيد كالصكر ك  -ْ

كقد ازدىرت الخطابة عند العرب متأخرة في الزمف، ألف الشعر كاف 
متفكقان عمييا، فمما أصبح الشعر مطية لمتكسب صارت منزلة 
الخطيب ىي المقدَّمة. كاشتير في العصر الجاىمي خطباء كثيركف، 
مثؿ: قس بف ساعدة اإليادم، كىانئ بف قبيصة الشيباني كعامر 

دكاني، كعمرك بف كمثكـ التغمبي، كأكثـ بف صيفي بف الظَّرب الع
كعمرك بف األىتـ التميمياف، كىاشـ بف عبد مناؼ القرشي. عمرك 
بف معد يكرب عمرك بف كمثكـ ، ، عمرك بف األىتـ المنقرم كتعد 

 قبيمة تميـ مف أشير القبائؿ العربية خطابة .
 أغراض الخطابة الجاىمية : -ز

الجاىمية كأنكاعيا، إزاء ىذا االزدىار، كقد تعددت أغراض الخطابة 
 :فكانت

 كسيمة لمتحريض عمى القتاؿ، -ُ
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 أك لؤلخذ بالثأر، -ِ
كربما كانت في الكقت نفسو سبيبلن إلى إصبلح ذات البيف أك   -ّ

 إرساء قكاعد السمـ.
كقد تككف في إشاعة المفاخر، كاإلشادة باألنساب أماـ الممكؾ  -ْ

 .كزعماء القبائؿ، كاألمراء
كقد تمقى الخطب في مناسبات الزكاج، كالمصاىرات بيف ذكم  -ٓ

األحساب كاألنساب، فيتكمـ خطيب مف كؿ جانب. قاؿ الجاحظ: 
كانت خطبة قريش في الجاىمية، يعني خطبة النساء: باسمؾ »

الميـ ذكرت فبلنة، كفبلف بيا مشغكؼ. باسمؾ الميـ، لؾ ما 
 «.سألت، كلنا ما أعطيت

 ة في العصر الجاىمي :خصائص الخطاب -ح
الخطابة مظير مف مظاىر السيادة عند العرب كعبلمة مف عبلمات 
كبريائيـ كاعتزازىـ كسبيؿ مف سبؿ التأثير كاإلقناع تحتاج إلى 
حذاقة المساف كنصاعة البياف كطبلقة البديية كالعرب ذكك نفكس 

باء كأكلك غيرة كنجدة فكاف ليـ فييا القدـ السابقة  حساسة كا 
دح المعمى يمجأ إلييا المرء لمدفاع عف نفسو كقكمو في مكاقؼ كالق

صبلح ذات البيف بيف حي  المفاخرة كالذكد عف الشرؼ كالذمار كا 
كحي أك بيف قبيمة كقبيمة كالدعكة إلى التفاىـ كالصمح كما كاف 
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يدعك الخطيب إلى الحرب كسفؾ الدماء ، ككانكا كثيران ما يخطبكف 
كالممكؾ إذ يقؼ رئيس الكفد بيف يدم في كفادتيـ عمى األمراء 

األمير أك الممؾ فيحييو متحدثان بمساف قكمو يقكؿ الجاحظ في 
كتابو البياف كالتبييف اعمـ أف جميع خطب العرب مف أىؿ المدر 
كالكبر كالبدك كالحضر عمى ضربيف منيا الطكاؿ كمنيا القصار 

يككف كلكؿ ذلؾ مكاف يميؽ بو كمكضع يحسف فيو كمف الطكاؿ ما 
مستكيان في الجكدة كمتشاكبلن في استكاء الصنعة كمنيا ذكات الفقر 
الحساف كالنتؼ الجياد ككجدنا عدد القصار أكثر كركاة العمـ إلى 
حفظيا أسرع كقد اتخذ العرب مف مجالسيـ كمف أسكاقيـ كمف 
كفاداتيـ عمى األمراء كالممكؾ مياديف إلظيار براعتيـ في فنكف 

عميو مف فصاحة كحضكر بديية ككادت منزلة الكبلـ كما فطركا 
الخطيب تعمك منزلة الشاعر لكال حاجتيـ إلى الشعر الذم يعزز 
شأنيـ كيرفع منزلتيـ كيييب مف فرسانيـ عرؼ العرب لكنيف مف 
الخطابة لكنان مسجكعان كلكنان مرسبلن إذ كانكا يبتغكف التجكيد في 

خرل بما يخرجكنو كبلميـ تارة بما يصكغكنو فيو مف سجع كتارة أ
مف استعارات كأخيمة فجاء أسمكب الخطابة عندىـ رائع المفظ خبلب 
العبارة كاضح المنيج قصير السجع كثير األمثاؿ يعتمد عمى الخياؿ 

 كالببلغة 
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 : ميةكأىـ  خصائص أسمكب الخطبة الجاى-
 كضكح الفكرة.-ُ
 .العبارة كسبلمة ألفاظيا جكدة -ِ 
 .المتكمؼاإلكثار مف السجع غير  -ّ
 .التنكع في األسمكب بيف الخبرم كاالنشائي -ْ
 . .قمة الصكر البيانية -ٓ
صبلح ذات -ٔ استخداـ األسمكب المرسؿ في خطب المحافؿ كا 

في الكقت نفسو عف  -البيف، ك ال يغفؿ صاحب األسمكب المرسؿ
كتنقيح خطبتو، كالتركم فييا، سعيان إلى إثارة السامعيف  تجكيد

 كاستمالتيـ. 
 إيثار قصر العبارة ، كتكشيحيا ببعض الحكـ كاألمثاؿ،  - ٕ
قد تطكؿ الخطبة ، كقد تقصر، كلكؿ منيما مقاـ كمكضع   -ٖ

 كقدر مف العناية.
 لمخطبة أجزاء ثبلثة ىي :أجزاء الخطبة الجاىمية : - ط

 كالخاتمة( –كالمكضكع  –)المقدمة 
 .االستمالةأما أىداؼ الخطبة فيي: اإلفياـ كاإلقناع كاإلمتاع ك 

 :الخطبة في العصر الجاىمي أسباب ازدىار -م
 ازدىرت الخطبة في العصر الجاىمي لؤلسباب التالية :
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 حرية القكؿ.-ُ
 .كجكد دكاعي الخطابة كالحرب كالصمح كالمغامرات - ِ
 .الفصاحة فكؿ العرب كانكا فصحاء- ّ

كلقد اجتمعت كؿ ىذه الخصائص في خطبة )قس مف ساعدة 
ليس بيف أيدينا نصكص كثيقة مف بالذكر أنو الجدير ك  اإليادم(

الخطابة الجاىمية، لما قمناه مف بعد المسافة بيف العصر الذم 
 عصكر تدكينيا؛ ك قيمت فيو 

 :الصنعة في الخطابة الجاىمية -ؿ
مف الصفات التي تميز عرب الجاىمية أنيـ كانكا يحبكف البياف، 

ؾ إلى االحتفاؿ بخطابتيـ كالطبلقة كالتحبير كالببلغة، كدفعيـ ذل
احتفاال شديدا، ال مف حيث الصقؿ، كتجديد األلفاظ فحسب، بؿ 
أيضا مف حيث مخارج الكمـ، كلعميـ مف أجؿ ذلؾ كانكا يتزيدكف 
في جيارة األصكات، كما كانكا ينتحمكف سعة األشداؽ، كىدؿ 
الشفاه، حتى إف فريقا منيـ كانكا يتخممكف كبلميـ بألسنتيـ ، كمف 

إلى ضركب مف التقعير كالتمطيط كالجيكرة  يصنع ذلؾ عمدلـ 
كليس بيف أيدينا نصكص كثيقة نستطيع بيا أف نحكـ  . كالتفخيـ

أحكاما دقيقة عمى خطابتيـ كصناعتيـ فييا، كحقا نجد بعض 
كاألمالي كالعقد الفريد، كلكف  خطب مبثكثة في الطبرم، كاألغاني
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ىذه الخطب جميعا ينبغي أف نتمقاىا بشيء مف االحتراس، كخاصة 
ما ركاه الكتاب األخير مف خطب طكيمة ليـ في كفكدىـ عمى 
كسرل كغير كسرل، فإف االنتحاؿ ظاىر فييا، أما الخطب األخرل، 
فأكبر الظف أف الركاة جمعكا بعض شظايا ، كزادكا عمييا مف 

يـ، كمف ثـ ال يصح االستدالؿ بيذه الخطب جميعا عمى أنيا خيال
تمثؿ الخطابة الجاىمية تمثيبل صحيحا، كىذا الجاحظ عمى كثرة ما 
ركل في بيانو مف خطب لـ يستطع االستشياد لمجاىمييف، إال 
بجمؿ كصيغ متفرقة ال تككف خطبة كاممة. كميما يكف فنحف نؤمف 

اىمية ال يصح االطمئناف إليو بأف أكثر ما يركل مف الخطابة الج
ف كاف  مف الكجو التاريخية لطكؿ المسافة بيف ركايتو ككتابتو، كا 
ذلؾ ال يمنعنا مف تسجيؿ بعض الظكاىر، كالخصائص لتمؾ 
الخطابة، فإف مف يرجع إلى ما ركم منيا مف كتب األدب كالتاريخ 
يبلحظ أف أغمب ما ركم مف خطب القكـ ركم مسجكعا، كيؤكد 

أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك الذم ركل خطبة قس الجاحظ 
بف ساعدة اإليادم في سكؽ عكاظ، كيقكؿ: إنو إسناد تعجز عنو 
األماني، كتنقطع دكنو اآلماؿ، كمع ذلؾ لـ يستطع ركايتيا كاممة 
إنما ركل أجزاء منيا،. ككاضح أف ىذه القطع مف خطابة قس 

يؿ بف عبد العزكل بنيت عمى السجع، كقد ركل الطبرم كممة لنف
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في منافرة عبد المطمب بف ىاشـ، كحرب بف أمية، كىي مسجكعة 
كما ركل أبك عبيدة في النقائض منافرة جرير بف عبد اهلل البجمي، 
كخالد بف أرطاة الكمبي إلى األقرع بف حابس، كىي مسجكعة 
أيضا، كبنيت عمى السجع كذلؾ منافرة عمقمة بف عبلثة، كعامر 

ـ نسؽ ذلؾ لنسمـ بصحة ىذه المركيات مف كل . بف الطفيؿ
المنافرات كصحة صياغتيا، كلكنا سقناه لتخمص منو إلى أنو ثبت 
عند مف كانكا يرككف المنافرات كالخطب الجاىمية أنيا كانت تعتمد 
اعتمادا شديدا عمى السجع، كيؤيد ذلؾ قكؿ الجاحظ: إف "ضمرة بف 

بف عبد العزل كانكا ضمرة كىـر بف قطبة، كاألقرع بف حابس كنفيؿ 
، كقد اشتمؿ  يحكمكف كينفركف باألسجاع، ككذلؾ ربيعة بف حذار"

ىذا النص عمى خطباء مف تميـ، كأسد كفزارة كقريش، كفي ذلؾ ما 
يدؿ عمى شيكع السجع في الخطابة الجاىمية. كما مف شؾ في أف 
صناعة السجع تحتاج إلى قيـ مكسيقية كثيرة، حتى تتـ معادالتو 

كمكازناتو اإليقاعية، ككانكا يدمجكف كثيرا مف الصكر  الصكتية
كالتشبييات كاالستعارات في ىذا السجع، كما كانكا يدمجكف كثيرا 
مف التجكيد كالتحبير، كيشيد ليـ الجاحظ بما كانكا يعانكنو في 
خطبيـ كخاصة الطكيمة منيا إذ يقكؿ: "لـ نرىـ يستعممكف مثؿ 

ككانكا إذا  ...نعة طكاؿ الخطب تدبيرىـ في طكاؿ القصائد، كفي ص
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كه في ماحتاجكا إلى الرأم في معاظـ التدبير، كميمات األمكر مث
الثقات كأدخؿ الكير كقاـ  صدكرىـ، كقيدكه عمى أنفسيـ، فإذا قكمو

،  منقحا، كمصفى مف األدناس ميذبا" عمى الخبلص أبرزكه محككان 
 كقد عبر العرب أنفسيـ في شعرىـ بصكر مختمفة عف مدل
تجكيدىـ في خطابتيـ، كانظر إلى لبيد يقكؿ ليـر بف قطبة في 

 : حككمتو بيف عمقمة بف عبلثة، كعامر بف الطفيؿ
 فطبؽ المفصؿ كاغنـ طيبا ...إنؾ قد أكتيت حكما معجبا 

يقكؿ لو: احكـ بيف الرجميف بكممة فصؿ تفصيؿ بيا بيف الحؽ، 
قكؿ لبيد عف كالباطؿ كما يفصؿ الجزار الحاذؽ مفصؿ العظميف. كي

نفسو مدال ببيانو كبراعتو، كما أكتي مف حسف الجدؿ كالعمك عمى 
 خصكمو:

 ببياف كلساف كجدؿ ...كمقاـ ضيؽ فرجتو 
كيقكؿ قيس بف عاصـ المنقرم التميمي كاصفا ما فيو قكمو مف 

حساف ىذا الجانب مف البياف كالببلغة:  الخطابة كالفصاحة، كا 
 يفنده كال أفف. دنس ...إني أمرؤ ال يعترم خمقي 
 كاألصؿ ينبت حكلو الغصف ...مف منقر في بيت مكرمة 
 بيض الكجكه مصاقع لسف ...خطباء حيف يقكـ قائميـ 
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كعمى نحك ما كصفكا الخطيب بأنو مصقع، كلسف كصفكه بأنو 
 مدره، يقكؿ زىير بف أبي سممى في مديح ىـر بف سناف:

 ساف كباليدشديد الرجاـ بالم ...حرب جميعا يتقى بو  ةكمدر 
ككاضح أنو يشبو ما يمقيو مف لسانو كبلما بما يمقيو مف يده 

كقد كصفكا المساف بأنو عصب كقاطع كجارح، كما كصفكا  سيامنا.
 الخطيب بأنو لكذعي، يقكؿ شاعرىـ:

 كالفارس الحاـز كالشيـ األبي ...ىك الشجاع كالخطيب المكذعي 
يا كالكشي كلعؿ مف الطريؼ أننا نجدىـ يصفكف خطابيـ بأن

المنمؽ، ففييا تدبيح، كتزييف يشبو ما يجدكنو في الثياب اليمانية 
المكشاة، يقكؿ أبك قرد كدة الطائي في رثاء ابف عمار خطيب 

:  طيئ، كقد مات مقتكالن
كمنطقا مثؿ كشي اليمنة  ...يا جفنة كإزاء الحكض قد ىدمكا 

 الحبرة
ا:  كيقكؿ فيو أيضن

 شي اليمنة المراحؿلذ كك  ...كمنطؽ خرؽ بالعكاسؿ 
فأبك قردكدة يحس في خطب ابف عمار ما يحسو في كشي الحمؿ 
المنمقة، كىك إحساس بالغ، عبر بو ىك كأضرابو عف عنايتيـ 
بخطابتيـ، كمقدار ما كانكا يحققكف ليا مف ميارة كصنعة، كبمغ 
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ف كانكا  مف جماؿ بعض خطبيـ أف اقترحكا ليا أسماء، كا 
ركعة بيانيا كجكدة فصاحتيا كببلغتيا، يحفظكنيا كيتكارثكنيا، ل

يقكؿ الجاحظ: "كمف خطب العرب العجكز، كىي خطبة آلؿ رقبة، 
كمتى تكمممكا فبل بد ليـ منيا، أك مف بعضيا كمنيا العذراء، كىي 
خطبة قيس بف خارجة في حرب داحس كالغبراء، سميت بذلؾ؛ ألنو 

كا . كالحؽ أف خطباء العصر الجاىمي نيضٓكاف أبا عذرىا
بخطابتيـ نيضة كاسعة، كلذلؾ لـ يكف غريبا أف يستمع الرسكؿ 
صمى اهلل عميو كسمـ إلى بعضيـ كىك يخطب، فيقكؿ: "إف مف 
البياف لسحرا". كلـ يكف ىذا البياف الساحر شيئا خاصا بيذا 
الخطيب، بؿ كاف شيئا عاما بيف الخطباء، إذ ذىبكا جميعا مذىب 

 األسماع كيخمبكا األلباب. التجكيد كالتحبير، حتى يستميمكا
 نماذج مف الخطب في العصر الجاىمي :-ف
 خطبة قس بف ساعدة : -ُ

يؤكد الجاحظ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك الذم ركل خطبة 
قس بف ساعدة اإليادم في سكؽ عكاظ، كيقكؿ: إنو إسناد تعجز 
عنو األماني، كتنقطع دكنو اآلماؿ، كمع ذلؾ لـ يستطع ركايتيا 

ممة إنما ركل أجزاء منيا، ىي قكلو: "أييا الناس اسمعكا كعكا. كا
مف عاش مات، كمف مات فات، ككؿ ما ىك آت آت. آيات 
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محكمات، مطر كنبات، كآباء كأميات، كذاىب كآت، ضكء كظبلـ، 
كبر كآثاـ، لباس كمركب، كمطعـ كمشرب، كنجكـ تمكر، كبحكر ال 

ج، كسمات ذات تغكر، كسقؼ مرفكع، كمياد مكضكع، كليؿ دا
مكتكف كال يرجعكف، أرضكا فأقامكا، أـ يأبراج، مالي أرل الناس 

 حبسكا فنامكا".
 خطبة أخرل لقس لف ساعدة :-ّ
أيضا قطعة مف خطبة أخرل عمى  قس بف ساعدةكركل الجاحظ ل 

أيف ثمكد كعاد، كأيف اآلباء كاألجداد،  ىذا النحك: "يا معشر إياد،
كالظمـ الذم لـ ينكر". ككاضح أف أيف المعركؼ الذم لـ يشكر، 

 ىذه القطع مف خطابة قس بنيت عمى السجع،
النعماف بف المنذر( أماـ كسرل حيف كفد العرب عمى ) خطبة :-ْ

 كسرل(
يعد النعماف بف المنذر العربي شديد االعتزاز بكطنو كأمتو يأبى 
الضيـ كيرفض اليكاف يبذؿ دمو في سبيؿ كممة الحؽ ، كلمعرب في 

بيا ، كما  ية مكاقؼ بطكلية نعتز بيا نحف العرب كنفخرالجاىم
مكقؼ النعماف بف المنذر أماـ كسرل إال أحد ىذه المكاقؼ 
البطكلية الرائعة فقد قدـ النعماف بف المنذر عمى كسرل كعنده كفكد 
الركـ كاليند كالصيف فذكركا ممككيـ كببلدىـ فافتخر النعماف 
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كأحسابيا فميست أمة مف األمـ  بالعرب كمما قالو: ))كأما أنسابيا
إال كقد جيمت آباءىا كأصكليا حتى إف أحدىـ ليسأؿ عمف كراء 
أبيو فبل ينسبو كال يعرفو كليس أحد مف العرب إال يسمي آباءه أبا 
فأبان حاطكا بذلؾ أحسابيـ كحفظكا بو أنسابيـ فبل يدخؿ رجؿه في 

أبيو كأما ينتسب إلى غير نسبو كال يدعي إلى غير  غير قكمو كال
سخاؤىا  فإف أدناىـ رجبلن الذم تككف عنده البكرة كالناب عمييا 
ببلغو في حمكلو كشبعو كريو فيطرقو الطارؽ الذم يكتفي بالفمذة 
كيجتزلء بالشربة فيعقرىا لو كيرضى أف يخرج عف دنياه كميا فيما 
يكسبو حسف األحدكثة كطيب الذكر كأما حكمة ألسنتيـ فإف اهلل 

ىـ في أشعارىـ كركنؽ كبلميـ كحسنو ككزنو كقكافيو تعالى أعطا
ببلغيـ في الصفات ما  مع معرفتيـ باألشياء كضربيـ لؤلمثاؿ كا 
ليس لشيء مف ألسنة األجناس ثـ خيميـ أفضؿ الخيؿ كنساؤىـ 
أعؼ النساء كلباسيـ أفضؿ المباس كمعادنيـ الذىب كالفضة 

مثميا سفر كال تبمغ عمى  كحجارة جبميـ الجزع كمطاياىـ التي ال
يقطع بمثميا بمد قفر كأما دينيا كشريعتيا فإنيـ متمسككف بو حتى 
ال يبمغ أحد مف نسكو بدينو أف ليـ أشيران حرمان كبمدان محرمان كبيتان 
محجكجان ينسككف فيو مناسكيـ كيذبحكف فيو ذبائحيـ فيمقى الرجؿ 
دراؾ رغبتو في و قاتؿ أبيو أك أخيو كىك قادر عمى أخذ ثأره كا 
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ف أحدىـ ليرفع  فيحجزه كرمو كيمنعو دينو عف تناكلو بأذل ، كا 
عكدان مف األرض فيككف رىنان بدينو فبل يغمؽ رىنو كال تخفر ذمتو 
ف أحدىـ ليبمغو أف رجبلن استجار بو كعسى أف يككف نائيان عف  كا 
داره فيصاب فبل يرضى حتى يفني تمؾ القبيمة التي أصابتو أك تفنى 

 مف جكاره (( .قبيمتو لما أخفر 
 شرح المفردات:

 الكفاية، الجزع: الناقة المسنة، الببلغ: الناقة الفتية، الناب: البكرة:
 ىي المسافركف، المناسؾ: خرز يماني فيو سكاد كبياض، السفر:

استحقو  العيد، غمؽ الرىف: :اؽفركض الحج كتعبداتو، الكث
بد أف يفتكو  كالمراد ىنا أنو يجعؿ العكد بمنزلة رىف فبل المرتيف،

 كال يرضى بانتكاث عيده .
يحرض قكمو حيث ، خطبة ىانئ بف قبيصة في يكـ ذم قار-ٓ

بكرنا عمى القتاؿ، كمنيا: "يا معشر بكر، ىالؾ معذكر خير مف ناج 
ف الصبر مف أسباب الظفر،  فركر، إف الحذر ال ينجي مف القدر، كا 

الطعف في ثغر  المنية كال الدنية، استقباؿ المكت خير مف استدباره،
النحكر أكـر منو في األعجاز كالظيكر، يا آؿ بكر، قاتمكا فما 

 لممنايا مف بد". 
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حيف قدمكا عمى  : كممة قبيصة بف نعيـ في كفد بني أسد -ٔ
امرئ القيس بعد مقتؿ أبيو، فيركل أنو كفد عمى امرئ القيس، بعد 
ف مقتؿ أبيو، رجاالت مف بني أسد، كيكؿ كشباف، كفييـ عبيد ب

األبرص الشاعر، كالمياجر بف خداش، كقبيصة بف نعيـ، فمما عمـ 
امرؤ القيس بمكانيـ، أمر بإنزاليـ، كتقدـ في إفضاليـ، كاإلكراـ 
عمييـ، كاحتجب عنيـ ثبلثنا، فقالكا لمف يباريو مف رجاؿ كندة: ما 
باؿ الرجؿ ال يخرج إلينا؟ فقاؿ: ىك في شغؿ بإخراج ما في خزائف 

كالسبلح، فقالكا: الميـ غفرنا! إنما قدمنا عميو في حجر مف العدة 
أمر نتناسى بو ذكر ما فات، كنستدرؾ ما فرط. فميبمغ ذلؾ عنا. 
فخرج عمييـ في قباء، كخؼ، كعمامة سكداء، ككانت العرب ال 
تعتـ بالسكاد إال في الترات . فمما رأكه نيضكا، كبدر قبيصة فقاؿ: 

صرؼ الدىر، كما تحدثو أيامو، إنؾ في المحؿ كالقدر، كالمعرفة بت
كتنتقؿ بو أحكالو، بحيث ال تحتاج إلى تبصير كاعظ، كال تذكرة 
مجرب. كلؾ مف سؤدد منصبؾ، كشرؼ أعراقؾ، ككـر أصمؾ في 
العرب محتمؿ يحتمؿ ما حمؿ عميو مف إقالة العثرة، كالرجكع عف 
اليفكة، كال تتجاكز اليمـ إلى غاية إال رجعت إليؾ، فكجدت عندؾ 

ف فضيمة الرأم، كبصيرة الفيـ، ككـر الصفح، ما يطكؿ رغباتيا، م
كيستغرؽ طمباتيا؛ كقد كاف الذم كاف مف الخطب الجميؿ. الذم 
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عمت رزيتو نزارنا كاليمف، كلـ تخصص بو كندة دكننا؛ لمشرؼ 
خاء  البارع الذم كاف لحجر: التاج كالعمة فكؽ الجبيف الكريـ، كا 

الؾ يفدل باألنفس الباقية بعده لما الحمد، كطيب الشيـ كلك كاف ى
بخمت كرائمنا عمى مثمو ببذؿ ذلؾ، كلفديناه منو. كلكف مضى بو 
سبيؿ ال ترجع أكاله عمى آخره كال يمحؽ أقصاه أدناه، فأحمد 
الحاالت في ذلؾ أف تعرؼ الكاجب عميؾ في إحدل خبلؿ ثبلث: إما 

المكرمات أف اخترت مف بني أسد أشرفيا بيتنا، كأعبلىا في بناء 
 مع شفرات حسامؾ بباقي قصرتو تذىب صكتنا، فقدناه إليؾ بنسعة

: فيقاؿ: رجؿ امتحف بيمؾ عزيز عميو فمـ تستؿ سخيمتو إال 
بتمكينو مف االنتقاـ، أك فداء بما يركح عمى بني أسد مف نعميا، 
فيي ألكؼ تجاكز الحسبة، ككاف ذلؾ فداء ترجع بو القضب إلى 

ما أف تكاعدنا حتى أجفانيا، لـ يردده تسم يط اإلحف عمى البرآء، كا 
تضع الحكامؿ، فنسدؿ األزر، كنعقد الخمر فكؽ الرايات. قالكا: 
فبكى امرؤ القيس ساعة؛ ثـ رفع طرفو إلييـ، فقاؿ: قد عممت 
ني لف أعتاض بو ناقة أك  العرب أف ال كؼء لحجر في دـ، كا 

، فأكتسب بذلؾ سبة األبد، كفت العضد؛ كأما الن ظرة فقد جمبلن
أكجبتيا األجنة في بطكف أمياتيا، كلف أككف لعطبيا سببنا، 
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كستعرفكف طبلئع كندة مف بعد، تحمؿ في القمكب حنقناكفكؽ 
 األسنة عمقنا.

 تصافح فيو المنايا النفكسا ...إذا جالت الخيؿ في مأزؽ 
أتقيمكف أـ تنصرفكف؟ قالكا: بؿ ننصرؼ بأسكأ االختيار، كأبمى 

كبمية، كمكركه كأذية. ثـ نيضكا عنو، كقبيصة االجترار، لحرب 
:  يقكؿ متمثبلن

 كتائبنا في مأزؽ المكت تمطر ...لعمؾ أف تستكخـ الكرد إف غدت 
فقاؿ امرؤ القيس: ال، كاهلل ال أستكخمو، فركيدنا ينكشؼ لؾ دجاىا 
عف فرساف كندة؛ ككتائب حمير! كلقد كاف ذكر غير ىذا أكلى بي، 

كمتحرمنا بزمامي، كلكنؾ قمت فأجبت، قاؿ إذ كنت نازالن بربعي، 
قبيصة إف ما نتكقع فكؽ قدر المعاتبة كاإلعتاب. قاؿ امرؤ القيس: 

 فيك ذاؾ، كفي ذلؾ يقكؿ عبيد بف األبرص:
 يا ذا المخكفنا بقتؿ أبيو إذالالن كحينا

 ىبل عمى حجر بف أـ قطاـ تبكي ال عمينا
 نحف األلى فاجمع جمكعؾ ثـ كجييـ إلينا

  قيقتنا كبعض القكـ يسقط بيف بينانحمي ح
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 الباب الخامس
  الػكصايافف 

  في العصر الجاىمي
 :رؤل كأبعاد الكصية الجاىمية –أ 
قكؿ حكيـ صادر عف مجرب يكجو إلى مف يحب لينتفع بو، كىي  

مف ألكاف النثر التي عرفيا العرب في الجاىمية، كىػي قطعة نثرية 
حمؿ في طياتيا تجربة مف التجارب تقاؿ عمػى شكؿ تشبو الخطبة ت

حكـ كنصائح قد تككف مف أب إلى أبنائو ، أك مف أـ إلى ابنتيا ، 
بنت الحارث ابنتيا أـ  وأك مػف زعيـ إلى أفراد قبيمتو ، ككصية أمام

إياس عند زكاجيا . كتمتقي الكصايا بالحكـ كاألمثاؿ لتضمنيا كثيران 
النابعة مف التجربة، حتى لكأف الكصايا مف تمؾ األقكاؿ المكجزة 

كتركم ىذه  أحيانان قائمة عمى جممة مف الحكـ كاألقكاؿ المأثكرة.
الكصايا عادة عمى أ لسنة طكائؼ مف الحكماء كالمعمريف، الذيف 
عرفكا بكثرة تجاربيـ كخبرتيـ في الحياة، مف أمثاؿ: ذم اإلصبع 
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الظرب العدكاني، العدكاني، كزىير بف جناب الكمبي، كعامر بف 
بنت الحارث.  وكحصف بف حذيفة الفزارم. كمف النساء: أمام

كيغمب عمى الظف أف ىذه الكصايا جميعان ركيت بالمعنى، كلكنيا ال 
تخمك مف بعض العبارات األصمية المحفكظة، كالسيما في الكصايا 
القصيرة. كتقدـ  الكصايا صكرة عف ىذا الفف النثرم، ألف مف 

كىا قد راعكا أصكليا كتقاليدىا. كقد تعددت الكصايا رككىا أك حفظ
في العصر الجاىمي كتنكعت أغراضيا عمى كفؽ الحدث المرتبط 
بيا. كاختمفت عف غيرىا مف صنكؼ األدب، ألنيا كانت نابعة مف 
تجارب اإلنساف كخبرتو في الحياة. فالمكصي يضع في كصيتو 

أتي في كصيتو عصارة فكره كخبلصة تجاربو في الحياة. فنراه ي
بجمؿ قصيرة مركزة تحمؿ أبمغ المعاني، كأسمى القيـ. كصؿ إلينا 
مف تمؾ الكصايا بعضو مكجو إلى األبناء كالبنات، كبعضو اآلخر 

الكصية بمعنى النصح كاإلرشاد مكجو إلى أفراد مف القبيمة. ف
كالتكجيو، كىي قكؿ بميغ مؤثر، كيتضمف حثًّا عمى سمكؾ طيب 

تكجو إليو الكصية، كرغبة في رفعة شأنو كجمب  نافع، حبنا فيمف
الخير لو. كعادة تككف مف أكلياء األمكر كبخاصة األب كاألـ 
ألبنائيما عند حمكؿ الشدائد، أك حدكث األزمات أك اإلحساس بدنك 
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الفراؽ، كىي نتيجة الخبرة الطكيمة كالمبلحظة الدقيقة، كالعقؿ 
 كدة الصادقة كالحب العميؽ. الكاعي كالتفكير السميـ كيدفع إلييا الم

 أقساـ الكصايا:-ب
 فيمكف تقسيـ الكصايا إلى : 

 مف يقكـ مقاميـ. أك العيد كصاياالممكؾ  إلى أكلياء-ُ
 العشيرة كغيرىـ. كصاياالحكماء إلى أبنائيـ كأبناء-ِ
 كصايااآلباء لؤلبناء كأبناء األبناء.-ّ
 كصايااليداء)الزكاج(..-ْ
 .كصاياالسفركالمسافريف-ٓ
 كصاياالحرب.                       -ٔ
 كصايا دينية :  -ٕ
كصايا اجتماعية: كالكصايا المتعمقة بالزكاج، كالماؿ، - ٖ

كراميا، كمكاـر األخبلؽ كتيذيب  كالصداقة، كالعناية بالخيؿ كا 
المساف، كتربية النفس، كالحث عمى الصدؽ، كالبذؿ كالجكد... كمف 

 البنو أسيد. -لما احتضر  -كاني شكاىدىا كصية ذم اإلصبع العد
كصايا سياسية: تككف بيف الراعي كالرعية، كالدعكة إلى  -ٗ

 الحرب، كالدعكة إلى السمـ كالتحذير مف التنازع.
 كصايا الزكاج :  -َُ
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 كصايا السراؽ كالمصكص -ُُ
 كصايا اآلباء لؤلبناء - ُِ
 الجاىمية:  أجزاء الكصية -ج

 تتألؼ الكصية مف 
 .: كفييا تمييد كتييئة لقبكلياالمقدمة -أ
قناع ىاد -ب   ءلالمكضكع: كفيو عرض لؤلفكار في كضكح كا 

 .لو ىلممكص
 .ليدؼ الكصية الخاتمة: كفييا إجماؿ مكجز -ج 

  )بنت الحارث البنتيا عند زكاجيا وكلقد رأينا ذلؾ في )كصية أمام
تتميز الكصية الجاىمية عف غيرىا مف  ميزات الكصية الجاىمية -د

 فنكف النثر الجاىمي بما يمي:
 .كضكحا تاما مف غير إبياـ,كضكح األلفاظ -أ
يجازىا بحيث تؤدم المعنى بشكؿ مكجز.  -ب  قصر الجمؿ كا 
 .اإلطناب بالتكرار كالترادؼ كالتعميؿ حيف يحتاج المكقؼ لمشرح -ج
 .تنكع األسمكب بيف الخبر كاإلنشاء -د
 .اف أسبابيااإلقناع بترتيب األفكار كتفصيميا كبي -ى
 التنغيـ الداخمي كاإليقاع المكسيقي الجميؿ -ك
 البنتيا وتجمى كؿ ذلؾ في كصية أمامقد ك 
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 :الفرؽ بيف الكصية كالخطبة الجاىميتيف -ق
كالخطبة أف الخطبة ىي فف مخاطبة الناس  كالفرؽ بيف الكصية

قناعو  أما الكصية فيي قكؿ حكيـ إلنساف ، جميعا الستمالتيـ كا 
كتمتاز الكصايا  .بو مف يحب لينتفع بو في حياتو مجرب يكصي

 في العصر الجاىمي بجماليا ، كتناسب جمميا كرقتيا .                            
 نماذج مف الكصايا الجاىمية: -ك
 : عمرك بف كمثكـ كصية-ُ

جمع عمرك بف كمثكـ بنيو حينما حضرتو الكفاة ، ككاف قد عاش 
ركل فقاؿ : ػ" يا بىنيَّ ، قىٍد بىمٍغتي مٍف مائة كخمسيف سنة عمى ما ي

ـٍ يىٍبمٍغوي أحده مٍف آبائي ، كال بدَّ أٍف يىٍنزؿى بي ما نىزؿى بيـ  ًر ما ل العيمى
ني كاهلًل ما عٌيرتي أحدان بشيءو إال عييِّرتي بمٍثمًو ، إٍف  مفى المٍكًت . كا 

ف كافى بىاطبلن فبىاطبل ، كمٍف سىبَّ سي  بَّ . فكيف كا كافى حقان فىحقان ، كا 
ذا  ـٍ ، يحسٍف ثناؤيكـ ، كا  ـٍ ، كأحًسنكا ًجكارىك ـي لىك عًف الشٌتـً ،فإٌنوي أٍسم
دٍثتـ فأٍكًجزكا ، فإف مع اإلكثاًر يككفي األٍىذار  ذا حى دٍِّثتـ فىعكا ، كا  حي
.أشجعي القىكـً العىطكؼي عندى الكرِّ ، كىما أف أكرـن المنايا القتؿي ، كال 

ك  ًب ، كال مٍف إذا عيكتبى لـ ييٍعًتٍب ، خيرى فيمف ال رى ٌية لوي عندى الغضى
 كال تىتزكجكا في حيِّكـ ، فإٌنو يكدم إلى قيٍبًح البيٍغًض " . (
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 :كصية ذك األصبع العدكاني  - ِ 
ذك األصبع العدكاني ىك حرثاف بف الحارث ناثر كشاعر مف العصر 

ع لكجكد الجاىمي ينتمي لقبيمة عدكاف المضرية كسمي ذك األصب
أصبع زائدة برجمو ، ككاف مف حكماء العرب ، حيف حضرتو الكفاة 
أكصى ابنو أسيدان ببعض الكصايا التي  تعينيفي إحنو كمحنو 

ـى  : كمنيا " يا بيني ، إف أباؾى قد فىًنيى كىكى حي  ، كعاشى حتىى سىًئ
نِّي ميكصيؾى بما إٍف حفٍظتو بىمغتى في قىٍكمؾى ما بىمغتي  و : العىيشى . كا 

ـٍ يرفىعكؾى ، كابسيٍط كٍجيىؾى  أًلٍف جانبىؾ لقىكمؾ ييحب كؾى ، كتىكاضٍع ليي
ـٍ كىما  دكؾى ، كأٍكًرـ صغارىىي ـٍ بشيءو يسكِّ ييطيعكؾى ، كال تستأٍثر عمىيي
ـٍ ، كاٍسمٍح  ـٍ ، ييٍكرمؾى كبارىيـ ، كيىكبيٍر عمى مكدَّتؾى ًصغارىىي تيٍكرـٍ كبارىىي

يفؾى ، بمالؾى ، كأعزٍز جارىؾى  ، كأعٍف مف اٍستعافى ًبؾى ، كأكـر ضى
ـ  سيٍؤديديؾى ".   ٍف كجيؾى ، عٍف مسأًلة أحدو شيئان ، فىبذًلؾى يىت كصي
ف كانت تخرج لشخص كاحد، فيي يمكف أف تفيد  كالكصية كا 
مجتمعا كامبل كيمكف عدىا مرجعا يفيد كؿ مف يحتاج إلى النصح 

ية ىك األسمكب المرسؿ، كاإلرشاد. كالطابع العاـ لمكصايا الجاىم
الذم يترؾ فيو المكصى نفسو عمى سجيتيا، دكف تنميؽ أك 
زخرفة، مؤثران كضكح العبارات، كرشاقة التراكيب، كقصر الجمؿ بما 
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يحقؽ المناسبة بيف المعنى كالمفظ كطبيعة المقاـ الذم تقاؿ فيو 
 الكصية.

 : كصية عامر بف الظرب لقكمو-ّ 
ال تشمتكا بالذلة، كال تفرحكا بالعزة، كمنيا: "يا معشر عدكاف:  

فبكؿ عيش يعيش الفقير مع الغني، كمف يىرى يكمنا ييرى بو، كأعدكا 
لكؿ أمر جكابو، إف مع السفاىة الندـ، كالعقكبة نكاؿ، كفييا 
ذا شئت كجدت مثمؾ، إف عميؾ كما  ذمامة، كلميد العميا العاقبة، كا 

ف أف لؾ، كلمكثرة الرعب، كلمصبر الغمبة، كم ف طمب شيئا كجده، كا 
 لـ يجده أكشؾ أف يقع قريبا منو".

 : كصية زكجة عكؼ بف ممحـ الشيباني البنتيا -ْ 
حينما زفت إلى زكجيا الحارث بف عمرك ممؾ كندة، كفييا تقكؿ: 
"أم بنية، إف الكصية لك تركت لفضؿ أدب؛ تركت لذلؾ منؾ؛ 

فارقت الجك الذم كلكنيا تذكرة لمغافؿ، كمعكنة لمعاقؿ، أم بنية إنؾ 
منو خرجت، كخمفت العش الذم فيو درجت إلى ككر لـ تعرفيو، 
كقريف لـ تألفيو، فككني لو أمة يكف لؾ عبدنا. يا بنية: احممي عني 
عشر خصاؿ تكف لؾ ذخرنا كذكرنا، الصحبة بالقناعة، كالمعاشرة 
بحسف السمع كالطاعة، كالتعيد لمكقع عينو، كالتفقد لمكضع أنفو، 

ع عينو منؾ عمى قبيح؛ كال يشـ منؾ إال أطيب ريح؛ كالتعيد فبل تق
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لكقت طعامو؛ كاليدكء عند منامو؛ فإف حرارة الجكع مميبة، 
كتنغيص النكـ مغضبة، كاالحتفاظ ببيتو كمالو، كاإلرعاء عمى نفسو 
كحشمو كعيالو؛ فإف االحتفاظ بالماؿ حسف التدبير، كاإلرعاء عمى 

قدير، كال تفشي لو سرًّا، كال تعصي الحشـ كالعياؿ جميؿ حسف الت
ف عصيت أمره  لو أمرنا؛ فإنؾ إف أفشيت سره لـ تأمني غدره، كا 

ا، كاالكتئاب  -مع ذلؾ-أكغرت صدره، ثـ اتقي  الفرح إف كاف ترحن
ا، فإف الخصمة األكلى مف التقصير، كالثانية مف  عنده إف كاف فرحن

ا، يكف  أشد ما يككف لؾ التكدير، كككني أشد ما تككنيف لو إعظامن
إكرامنا، كأشد ما تككنيف لو مكافقة، يكف أطكؿ ما تككنيف لو 
مرافقة، كاعممي أنؾ ال تصميف إلى ما تحبيف حتى تؤثرم رضاه 
 عمى رضاؾ، كىكاه عمى ىكاؾ فيما أحببت ككرىت، كاهلل يخير لؾ".
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 الباب السادس
  سجع الكياف

 في العصر الجاىمي
 : كأبعاد  رؤلالسجع الجاىمي   -أ 

ىك فف مف فنكف النثر يعتمد مجمكعة مف الجمػؿ المترادفة 
كالمتكازنة كالمتزاكجػة يستخدميا الكاىف الذم يدعي معرفة الغيب 

كيزعـ ىذا  جماعة في قضية مف القضايا التي تعترض فردا أك
الكاىف أنو ينطؽ باسـ اآللية ، كأف الجف مسخرة لو يحركيا كيفما 

الجاىمية طائفة تزعـ أنيا تطمع عمى الغيب، ككانت في ،  أراد
كتعرؼ ما يأتي بو الغد بما يمقي إلييا تكابعيا مف الجف، ككاف 
 " كاحدىا يسمى كاىننا كما يسمى تابعو الذم يكحي إليو باسـ "الرًَّئيِّ
كأكثرىـ كاف يخدـ بيكت أصناميـ كأكثانيـ؛ فكانت ليـ قداسة 

شؤكنيـ، كقد يتخذكنيـ حكامنا دينية، ككانكا يمجؤكف إلييـ في كؿ 
في خصكماتيـ كمنافراتيـ عمى نحك ما كاف مف منافرة ىاشـ بف 
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عبد مناؼ، كأمية بف عبد شمس، كاحتكاميما إلى الكاىف 
الخزاعي، كقد نفر ىاشمنا عمى أمية. ككانكا يسشيركنيـ كيصدركف 
عف آرائيـ في كثير مف شؤكنيـ ككفاء زكجة، أك قتؿ رجؿ، أك 

، أك قعكد عف نصرة أحبلؼ، أك نيكض لحرب؛ ففي نحر ناقة
ؽَّ ليـ؛ فبعث في إثرىـ  أخبار بني أسد أف حجرنا أبا امرئ القيس رى
فأقبمكا حتى إذا كانكا عمى مسيرة يكـ مف تيامة تكيف كاىنيـ، 
كىك عكؼ بف ربيعة، فقاؿ لبني أسد: "يا عبادم، قالكا: لبيؾ ربنا، 

ب غير المغمَّب، في اإلبؿ كأنيا  قاؿ: مف الممؾ األصيب، الغبلَّ
الرٍَّبرب، ال يعمؽ رأسو الصَّخىب، ىذا دمو ينثعب، كىذا غدنا أكؿي مف 
يسمب، قالكا: مف ىك يا ربنا؟ قاؿ: لكال أف تجيش نفس جاشية، 
ألخبرتكـ أنو حجر ضاحية. فركبكا كؿ صعب كذىلكؿ فما أشرؽ ليـ 

كقتمكه. ككثيرنا  النيار حتى أتكا عمى عكر حجر فيجمكا عمى قبتو"
ما كانكا ينذركف قبائميـ بكقكع غزك غير منتظر، كما كانكا كثيرنا ما 
 يفسركف رؤاىـ كأحبلميـ.
فمنزلة كيَّانيـ في الجاىمية كانت كبيرة؛ إذ كانكا يعتقدكف أنو 
يكحى إلييـ، كلعؿ ذلؾ ما جعؿ نفكذ الكاىف يتجاكز قبيمتو إلى 
 كثير مف القبائؿ التي تجاكرىا،

ف ثـ كاف العرب يقصدكف كثيريف منيـ مف مناطؽ بعيدة. كمما كم
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يبلحظ أنيـ كانكا يتكثركف في اليمف كفي بيكت عبادتيا الكثنية، 
كخاصة مف يتعمقكف في القدـ، كلعؿ في ذلؾ ما يدؿ عمى الصمة 
القديمة بيف كثنية عرب الجنكب، كعرب الشماؿ. كتمقانا في كتب 

منيـ، كقد يبالغ القيصَّاص،  التاريخ كاألدب أسماء كثيريف
فيرسمكف لبعضيـ صكرنا خيالية؛ فمف ذلؾ أف شؽ بف الصعب كاف 
شؽ إنساف أك شطره فمو عيف كاحدة كيد كاحدة كرجؿ كاحدة، كأف 
سطيح بف ربيعة الذئبي لـ يكف فيو عظـ سكل جمجمتو كأف كجيو 
كاف في صدره كلـ يكف لو عنؽ، كربما كاف أحدب. كمف كيانيـ 

كاخر العصر الجاىمي سكاد بف قارب الدٍَّكسيِّ كقد أدرؾ في أ
اإلسبلـ كدخؿ فيو، كمنيـ المأمكر الحارثي، كاىف بني الحارث بف 
نافر الحميرم، ككاف يقكؿ: إنو أسمـ بمشكرة تابعو  كعب، كخي
ًممة، كمف قكلو: "كاألرض كالسماء،  "شصار". كأكينيـ عيٌزل سى

لقد نفر المجد بني العشراء  كالعقاب كالصقعاء، كاقعة ببقعاء،
لممجد كالسناء)كنجد بجانب ىؤالء الكياف جماعة مف الكاىنات، 
كربما كف في األصؿ مف النساء البلئي ييبف أنفسيف لآللية 
كمعابدىا. كمف أشيرىا الشعثاء ككاىنة ذم الخمصة كالكاىنة 
السعدية كالزرقاء بنت زىير كالغيطمة القرشية كزبراء كاىنة بني 

ـ، كيركل أنيا أنذرتيـ غارة عمييـ فقالت: "كالمكح الخافؽ كالميؿ رئا
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الغاسؽ كالصباح الشارؽ كالنجـ الطارؽ كالمزف الكادؽ، إف شجر 
ف صخر الطكد لينذر  ، كا  ، كيحرؽ أنيابنا عصبلن ٍتبلن الكادم ليأدك خى
". كمعنى ذلؾ أنو كجد في العصر  ، ال تجدكف عنو مىٍعبلن ثكبلن

يقكلو الكياف، كقد اختمط األمر عمى بعض الجاىمي سجع كاف 
قريش في أكؿ نزكؿ الذكر الحكيـ؛ فقرنكه بسجع كينتيـ كرد 
ا  عمييـ القرآف الكريـ بمثؿ قكلو جؿ كعز: }كىال ًبقىٍكًؿ كىاًىفو قىًميبلن مى
بِّؾى ًبكىاًىفو  { كقاؿ سبحانو كتعالى: }فىذىكٍِّر فىمىا أىٍنتى ًبًنٍعمىًت رى كفى تىذىكَّري

ا ىيكى ًبقىٍكًؿ شىاًعرو قىًميبلن كىال مى ، كى { كقاؿ:}ًإنَّوي لىقىٍكؿي رىسيكؿو كىًريـو  مىٍجنيكفو
.} كفى ، كىال ًبقىٍكًؿ كىاًىفو قىًميبلن مىا تىذىكَّري كمما يدؿ عمى أف  مىا تيٍؤًمنيكفى

كينتيـ كانكا يسجعكف؛ بؿ كانكا ال يتكممكف إال بالسجع، الحديث 
د حدث أنو: "اقتتمت امرأتاف مف ىذيؿ؛ المركم عف أبي ىريرة؛ فق

فرمت إحداىما األخرل بحجر، فقتمتيا كما في بطنيا، فاختصمكا 
مَّـ، فقضى رسكؿ اهلل أف دية  سى مىيًو كى مَّى اهللي عى إلى رسكؿ اهلل، صى
جنينيا غرة: عبد أك كليدة، كقضى بدية المرأة عمى عاقمتيا... 

اهلل كيؼ أغـر مف ال شرب فقاؿ حمؿ بف النابغة الييذلي: يا رسكؿ 
مَّى  كال أكؿ كال نطؽ كال استيؿ، فمثؿ ذلؾ يطؿ؛ فقاؿ رسكؿ اهلل، صى
مَّـ: "إنما ىذا مف إخكاف الكياف، مف أجؿ سجعو الذم  سى مىيًو كى اهللي عى

كمف ثـ كاف مف أىـ ما يميز أسجاعيـ عدـ كضكح الداللة  سجع
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ما يبلحظ عمى كليس ىذا كؿ  كأف يكثر فييا االختبلؼ كالتأكيؿ.
ا كثرة األقساـ  السجع الذم يضاؼ إلييـ؛ فإنو يبلحظ عميو أيضن
كاأليماف بالككاكب كالنجكـ كالرياح كالسحب كالميؿ الداجي كالصبح 
المنير كاألشجار كالبحار ككثير مف الطير كفي ذلؾ ما يدؿ عمى 
ا خفية، كمف أجؿ  اعتقادىـ في ىذه األشياء كأف بيا قكل كأركاحن

مفكف بيا، ليؤكدكا كبلميـ كليبمغكا ما يريدكف مف التأثير ذلؾ يح
في نفكس ىؤالء الكثنييف. كىذا السجع الديني كاف يقابمو، كما 
قدمنا، سجع آخر في خطابتيـ بؿ في كبلميـ كأمثاليـ التي دارت 

ككانت عند العرب في العصر الجاىمي طائفة تدعي التنبؤ بينيـ.  
ؽ عف آليتـ بما سخر ليا مف الجف كمعرفة المغيبات، كأنيا تنط

التي تسترؽ ليا السمع، فتكشؼ ليا الحجب، كما تأتي بو ألكاح 
الغد. ككانكا يسمكنيا الكياف، ككاحدىـ يمسي كاىنا، أما تابعو مف 
الجف فيسمى رئيا، ككانكا يفزعكف إلييـ الستشارتيـ في األمكر 

قتؿ الجمى كإعبلف حرب، أك قعكد عف نصرة أحبلؼ، أك كشؼ 
إنساف أك ناقة، أك خبلؿ بنذر مف النذكر ألربابيـ ال يستطيعكف 

، ممتثميف  . كقد يمجأكف إلييـ لمحكـ بينيـ أك لممنافرة أداءه
ألحكاميـ فيي ال تنقض كال ترد، كقد يطمبكف إلييـ تعبير رؤاىـ 

، كىـ بدكرىـ قد يتنبئكف ألقكاميـ بكقكع كارثة، أك  كأحبلميـ
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ي ذلؾ كمو ما يدؿ عمى أنيـ كانكا يتمتعكف . كلعؿ ف حدكث غزك
بنفكذ كاسع، كلـ يكف ليذا النفكذ حدكد قبمية، فكثيرا ما يسيطر 
الكاىف عمى مجمكعة مف القبائؿ بكيانتو، فتصدر عف رأيو، كقد 
تتخطى شيرتو إقميمو، فتقصده العرب مف أقاليـ نائية، ككثير مف 

جميكر كيانيـ كانكا كياف اليمف، كلعمنا ال نبعد إذا قمنا: إف 
يمنييف، كخاصة مف يرجع بيـ القصاص إلى الحقب األكلى مف 
العصر الجاىمي، كمف أشيرىـ سطيح الذئبي، كشؽ بف مصعب 
لييما فزع نصر بف ربيعة ممؾ اليمف في تفسير رؤيا  األنمارم، كا 

، كقد أخرجيما القصاص، كركاة األخبار مف عالـ الكاقع إلى  لو
لكا: إف سطيحا لـ يكف فيو عظـ سكل جمجمتو، عالـ الخياؿ، فقا

ف كجيو كاف في صدره كلـ يكف لو عتؽ، كلعمو كاف أحدب، أما  كا 
شؽ فقالكا: إنو كاف شؽ أك نصؼ إنساف لو عيف كاحدة، كيد 

. كمف كيانيـ المشيكريف المأمكر الحارثي،  كاحدة كرجؿ كاحدة
خنافر ، ك  ككاف مف فرساف مذجح، ككانت بأمره تتقدـ كتتأخر

،  الحميرم، ككاف يزعـ أنو دخؿ اإلسبلـ بمشكرة رئيو شصار
كعكؼ بف ربيعة األسدم، كىك الذم أشار عمى قكمو بالثكرة عمى 

، كسممة الخزاعي الذم تنافر إليو  حجر بف الحارث الكندم كقتمو
، كسكاد  ىاشـ بف عبد مناؼ، كأمية بف عبد شمس فنفر ىاشما
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، كعزل سممة كىك أكينيـ  إلسبلـبف قارب الدكسي، كقد أدرؾ ا
، ككجد بجانب ىؤالء الكينة بعض نسكة عرفف بالتكيف مف  جميعا

، كالكاىنة  ، ككاىنة ذم الخمصة ، كزبراء مثؿ الشعثاء الكاىنة
. كركت كتب  كالزرقاء بنت زىير، كالغيطمة القرشية  السعدية

، األدب كالتاريخ طائفة مف أقكاؿ ىؤالء الكياف، كالكاىنات 
كخطابيـ، ككميا تمتـز السجع، كما نشؾ في أف أكثر ما ركم عنيـ 
ف مف الخطأ أف يعتمد باحث عمى تمؾ المركيات،  مصنكع، كا 
كيظنيا صحيحة النسبة إلى مف قيمت عمى ألسنتيـ، لسبب 
طبيعي، كىك أنيا لـ تكف مدكنة كال مكتكبة، كمف مصعب أف 

اف أك أكثر، فبل تبدؿ نحتفظ بيا ذاكرة الركاة نحك قرنيف مف الزم
فييا كال تحرؼ، حتى يخرج العصر العباسي فيدكنيا المغكييف 

خباريكف. عمى أننا نستطيع بعد أف نرفض ما يركل مف كاإل
أقكاليـ، كخطبيـ أف نعكد فنظف ظنا أنيـ كانكا يسجعكف في 
ال لما استقر عند جميع مف نحمكىـ بعض األقكاؿ،  خطابتيـ، كا 

يعتمدكف عمى السجع في كيانتيـ، كمف ثـ كالخطب أنيـ كانكا 
صاغكا ما نسبكه إلييـ مف كبلـ سجعا خالصا، كلعؿ ىذا السجع 
في كبلميـ ىك الذم دفع بعض المشركيف مف قريش إلى الظف بأف 
ما يتمكه الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف القرآف، إنما ىك مف 
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ذىكٍِّر فىمىا فى  : } كبلـ الكياف، فقاؿ جؿ كعز ينقض دعكاىـ الباطمة
بِّؾى ًبكىاًىفو  ًإنَّوي لىقىٍكؿي رىسيكؿو  كقاؿ: } ]           [{ أىٍنتى ًبًنٍعمىًت رى

، كىالى ًبقىٍكًؿ كىاًىفو قىًميبلن  مىا ىيكى ًبقىٍكًؿ شىاًعرو قىًميبلن مىا تيٍؤًمنيكفى ، كى كىًريـو
كفى  ف ، كقد جاء في الحديث النبكم أ ]             [{ مىا تىذىكَّري

الرسكؿ صمكات اهلل عميو، قضى عمى رجؿ في جنيف قتمت أمو 
" مف ال شرب كال أكؿ، كال صاح كال  بدية، فقاؿ الرجؿ: "أأدل "أأغـر

؟ فقاؿ رسكؿ اهلل عميو السبلـ: "إنما  استيؿ، أليس مثؿ ذلؾ يطؿ
ىذا مف إخكاف الكياف، مف أجؿ سجعو الذم سجع" ، كفي ركاية 

لكياف؟ كفي ىذا الحديث أكبر الداللة، أنو قاؿ لو: أسجع كسجع ا
كأعظميا عمى أف الكياف كانكا يستخدمكف السجع في كيانتيـ، 
كيقكؿ الجاحظ: "كاف حازم "كاىف" جيينة، كشؽ كسطيح كعزل 
سممة، كأشباىيـ يتكينكف، كيحكمكف باألسجاع، كيركل مف سجع 
عزل سممة قكلو: "كاألرض كالسماء، كالعقاب كالصقعاء، كاقعة 

ذا صحت  بقعاء، لقد نفر المجد بني العشراء، المجد كالسناء"ب . كا 
ىذه الكممة لعزل سممة، فإنيا ترينا أف الكياف كانكا يعتمدكف في 
كيانتيـ عمى السجع، كما كانكا يعتمدكف عمى مثؿ ىذه األقساـ، 
كاأليماف باألرض كالسماء، كالطير كالشمس، كما يتصؿ بذلؾ مف 

اكب، كاألشجار كالرياح، ككؿ ما يظنكف أنو القمر كالنجكـ، كالكك 
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يحمؿ قكل خفية، كأيضا فإنيـ كانكا يعتمدكف عمى اإلغراب في 
ألفاظيـ لئليياـ، كالتأثير في نفكس السامعيف. كىذه ىي نفس 
السمات العامة التي يمكف أف نستنبطيا مف خبلؿ النصكص الكثيرة 

في ىذه  التي ركيت مف سجعيـ، كنحف نرل ىذه السمات كاضحة
القطعة الصغيرة التي ركاىا الجاحظ لعزل سممة، كىي سمات 

كف إلى اإليياـ في أحاديثيـ كأقكاليـ، ككانكا ؤ طبيعية، إذ كانكا يمج
يعتمدكف في ىذا اإليياـ عمى األقساـ، كالمفظ الغريب ليتيح ليـ 
ذلؾ ما يريدكف مف الكىـ في أساليبيـ، كمعاني كبلميـ. كأكبر 

كا يبالغكف في ذلؾ حتى تنبيـ معانييـ كتغمض الظف أنيـ كان
دالالتيـ، فيكثر عند السامعيف الفيـ، كيكثر االحتماؿ كالتأكيؿ، 
كلعمنا ال نبعد إذا زعمنا أف الكياف كانكا يبنكف سجعيـ في كثير 
مف جكانبو عمى الرمز، فإف كيانتيـ كانت تقتضي أف يختاركا 

في كثير مف -فصح ألفاظا مكىمة تكعظ بما يريدكف دكف أف ت
عف داللة بينو، كميما يكف فإف حرقة الكياف في ىذا  -أحكاليا

العصر أثمرت ضربا طريفا مف السجع كاف يتكئ عمى األقساـ، 
كاأليماف المكىمة كاأللفاظ الغريبة. كأكبر الظف أف فيما قدمنا مف 
حديث عف سجع الكياف، كخطابة الجاىمييف كما كاف مف أمثاليـ 

لة صريحة عمى أف ما سمـ لنا مف بقايا نثرىـ، إنما ىك ما يدؿ دال 
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شظايا متناثرة مف صناعة بميغة كانت تستفيد مف أصحابيا آمادا 
كاسعة مف التعب، كالعناء كالجيد، كالنشاط. كلقد كانت عند العرب 
في العصر الجاىمي طائفة تدعي التنبؤ كمعرفة المغيبات، كأنيا 

الجف التي تسترؽ ليا السمع،  تنطؽ عف آليتـ بما سخر ليا مف
فتكشؼ ليا الحجب، كما تأتي بو ألكاح الغد. ككانكا يسمكنيا 
الكياف، ككاحدىـ يمسي كاىنا، أما تابعو مف الجف فيسمى رئيا، 

،  ككانكا يفزعكف إلييـ الستشارتيـ في األمكر الجمى كإعبلف حرب
، أك  ، أك كشؼ قتؿ إنساف أك ناقة أك قعكد عف نصرة أحبلؼ

كف ؤ . كقد يمج خبلؿ بنذر مف النذكر ألربابيـ ال يستطيعكف أداءه
، ممتثميف ألحكاميـ فيي ال تنقض  إلييـ لمحكـ بينيـ أك لممنافرة

، كىـ بدكرىـ قد  كال ترد، كقد يطمبكف إلييـ تعبير رؤاىـ كأحبلميـ
. كلعؿ في ذلؾ كمو  يتنبئكف ألقكاميـ بكقكع كارثة، أك حدكث غزك

نيـ كانكا يتمتعكف بنفكذ كاسع، كلـ يكف ليذا النفكذ ما يدؿ عمى أ
حدكد قبمية، فكثيرا ما يسيطر الكاىف عمى مجمكعة مف القبائؿ 
بكيانتو، فتصدر عف رأيو، كقد تتخطى شيرتو إقميمو، فتقصده 
العرب مف أقاليـ نائية، ككثير مف كياف اليمف، كلعمنا ال نبعد إذا 

ييف، كخاصة مف يرجع بيـ قمنا: إف جميكر كيانيـ كانكا يمن
القصاص إلى الحقب األكلى مف العصر الجاىمي، كمف أشيرىـ 
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لييما فزع نصر بف  سطيح الذئبي، كشؽ بف مصعب األنمارم، كا 
ربيعة ممؾ اليمف في تفسير رؤيا لو، كقد أخرجيما القصاص، 
كركاة األخبار مف عالـ الكاقع إلى عالـ الخياؿ، فقالكا: إف سطيحا 

ف كجيو كاف في صدره كلـ لـ يكف في و عظـ سكل جمجمتو، كا 
يكف لو عتؽ، كلعمو كاف أحدب، أما شؽ فقالكا: إنو كاف شؽ أك 
نصؼ إنساف لو عيف كاحدة، كيد كاحدة كرجؿ كاحدة. كمف كيانيـ 
المشيكريف المأمكر الحارثي، ككاف مف فرساف مذجح، ككانت 

أنو دخؿ اإلسبلـ كخنافر الحميرم، ككاف يزعـ ، بأمره تتقدـ كتتأخر
، كعكؼ بف ربيعة األسدم، كىك الذم أشار  بمشكرة رئيو شصار

، كسممة ٓعمى قكمو بالثكرة عمى حجر بف الحارث الكندم كقتمو
الخزاعي الذم تنافر إليو ىاشـ بف عبد مناؼ، كأمية بف عبد 

، ـ شمس فنفر ىاشما، كسكاد بف قارب الدكسي، كقد أدرؾ اإلسبل
، ككجد بجانب ىؤالء الكينة بعض  نيـ جميعاكعزل سممة كىك أكي

نسكة عرفف بالتكيف مف مثؿ الشعثاء الكاىنة، كزبراء، ككاىنة ذم 
بنت زىير، كالغيطمة   ، كالكاىنة السعدية كالزرقاء الخمصة

القرشية. كركت كتب األدب كالتاريخ طائفة مف أقكاؿ ىؤالء 
ما نشؾ في أف الكياف، كالكاىنات كخطابيـ، ككميا تمتـز السجع، ك 

أكثر ما ركم عنيـ مصنكع، كيقكؿ الجاحظ: "كاف حازم "كاىف" 
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جيينة، كشؽ كسطيح كعزل سممة، كأشباىيـ يتكينكف، كيحكمكف 
باألسجاع، كيركل مف سجع عزل سممة قكلو: "كاألرض كالسماء، 
كالعقاب كالصقعاء، كاقعة ببقعاء، لقد نفر المجد بني العشراء، 

ذ المجد كالسناء" ا صحت ىذه الكممة لعزل سممة، فإنيا ترينا . كا 
أف الكياف كانكا يعتمدكف في كيانتيـ عمى السجع، كما كانكا 
يعتمدكف عمى مثؿ ىذه األقساـ، كاأليماف باألرض كالسماء، كالطير 
كالشمس، كما يتصؿ بذلؾ مف القمر كالنجكـ، كالككاكب، كاألشجار 

كأيضا فإنيـ كانكا  كالرياح، ككؿ ما يظنكف أنو يحمؿ قكل خفية،
يعتمدكف عمى اإلغراب في ألفاظيـ لئليياـ، كالتأثير في نفكس 
السامعيف. كىذه ىي نفس السمات العامة التي يمكف أف نستنبطيا 
مف خبلؿ النصكص الكثيرة التي ركيت مف سجعيـ، كنحف نرل 
ىذه السمات كاضحة في ىذه القطعة الصغيرة التي ركاىا الجاحظ 

كف إلى اإليياـ في ؤ ي سمات طبيعية، إذ كانكا يمجلعزل سممة، كى
أحاديثيـ كأقكاليـ، ككانكا يعتمدكف في ىذا اإليياـ عمى األقساـ، 
كالمفظ الغريب ليتيح ليـ ذلؾ ما يريدكف مف الكىـ في أساليبيـ، 
كمعاني كبلميـ. كأكبر الظف أنيـ كانكا يبالغكف في ذلؾ حتى تنبيـ 

كثر عند السامعيف الفيـ، كيكثر معانييـ كتغمض دالالتيـ، في
االحتماؿ كالتأكيؿ، كلعمنا ال نبعد إذا زعمنا أف الكياف كانكا يبنكف 
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سجعيـ في كثير مف جكانبو عمى الرمز، فإف كيانتيـ كانت 
تقتضي أف يختاركا ألفاظا مكىمة تكعظ بما يريدكف دكف أف تفصح 

حرقة عف داللة بينو، كميما يكف فإف  -في كثير مف أحكاليا-
الكياف في ىذا العصر أثمرت ضربا طريفا مف السجع كاف يتكئ 

كأكبر الظف أف  عمى األقساـ، كاأليماف المكىمة كاأللفاظ الغريبة.
فيما قدمنا مف حديث عف سجع الكياف، كخطابة الجاىمييف كما 
كاف مف أمثاليـ ما يدؿ داللة صريحة عمى أف ما سمـ لنا مف بقايا 

يا متناثرة مف صناعة بميغة كانت تستفيد مف نثرىـ، إنما ىك شظا
ككانت  أصحابيا آمادا كاسعة مف التعب، كالعناء كالجيد، كالنشاط.

الكيانة مكجكدة عند العرب في الجاىمية، ككاف لمكياف قداسة 
دينية، كنفكذ كبير، إذ كانكا يكىمكف العامة بأنيـ يعرفكف الغيب 

يتجيكف إلييـ  عف طريؽ ما يتمقكف مف الجف، ككاف الناس
يحكمكنيـ في المنازعات. كالمنافرات. كيستشيركنيـ في أمكرىـ 
كبخاصة المستقبمة. كيقصكف عمييـ أحبلميـ لكي يفسركىا ليـ. 

كلـ تكف  كأحيانا كاف الكياف ينذركف بعض القكـ بأحداث تقع ليـ.
الكيانة مقصكرة عمى الرجاؿ، بؿ كاف ىناؾ نساء كاىنات كذلؾ. 

كتحكي األساطير عف خمقتو أنو  ياف: شؽ أنمار.كمف أشير الك
كاف شؽ إنساف لو عيف كاحدة. كيد كاحدة كرجؿ كاحدة. كمنيـ 
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: كيقكلكف عنو إنو لـ يكف فيو عظـ سكل  سطيح الذئبي
جمجمتو؛ كأف كجيو كاف في صدره؛ كلـ يكف لو عنؽ. كمنيـ 
المأمكر الحارثي: كاىف بني الحارث بف كعب، كعزل سممة. كمف 

شير الكاىنات: طريفة الكاىنة: ككانت باليمف كفاطمة الخثعمية: أ
ككاف  ككانت بمكة، كالزرقاء بنت زىير، كزبراء كاىنة بني رئاـ.

الكياف في أحاديثيـ يعمدكف غالبنا إلى سجع مصطنع، فيو 
بياـ، ككأنما كانكا يقصدكف زيادة التأثير في السامعيف،  غمكض كا 

لياءىـ عف التتبع لما يمق ى إلييـ مف األخبار التي كانت في كا 
ما يركل أف حجرا أبا امرئ   كمما كرد ليـ منتيى الغرابة كالعجب.

القيس رؽ لبني أسد، فبعث في أثرىـ؛ فأقبمكا حتى إذا كاف عمى 
مسيرة يكـ مف تيامة تكيف كاىنيـ كىك عكؼ بف ربيعة فقاؿ لبني 

األصيب، الغبلب  أسد: "يا عبادم! قالكا: لبيؾ ربنا، قاؿ: مف الممؾ
المغمب، في اإلبؿ كأنيا الربرب، ال يعمؽ رأسو الصخب، ىذا  غير

، كىذا غدنا أكؿ مف يسمب. قالكا: مف ىك يا ربنا؟  دمو ينشعب
قاؿ: لكال أف تجيش نفس جاشية، ألخبرتكـ أنو حجر صاحية، 
فركبكا كؿ صعب كذلكؿ، فما أشرؽ ليـ النيار حتى أتكا عمى 

ا  مى قبتو كقتمكه".عسكر حجر فيجمكا ع كيركل أف شقًّا كسطيحن
اتفقا عمى تعبير رؤيا رآىا ربيعة بف نصر المخمي أحد ممكؾ 
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العرب، فأخبره سطيح بإغارة الحبشة عمى ببلد اليمف بسجع متكمؼ 
يبعث عمى التردد في تصديقو، إذ قاؿ: "أحمؼ بما بيف الحرتيف مف 

.  يف إلى جرش"حنش، لييبطف أرضكـ الحبش، كليممكف ما بيف أب
كقاؿ شؽ: "أحمؼ بيف الحرتيف مف إنساف لييبطف أرضكـ 

كيقاؿ إف زبراء أنذرت  السكداف، كليممكف ما بيف أبيف إلى نجراف".
قكميا غارة عمييـ، فقالت: "كالمكح الخافؽ كالميؿ الغاسؽ، كالصبح 
الشارؽ، كالنجـ الطارؽ، كالمزف الكادؽ، إف شجر الكادم ليأدكا 

، كيح ، كال  رؽ أنيابنا عصبلختبلن ف صخر الطكد لينذر ثكبلن ، كا 
" كمف المؤكد أف الكياف كانكا يسجعكف في . تجدكف عنو معبلن

كبلميـ بمثؿ ىذا السجع بدليؿ أنيـ لما سمعكا القرآف ظنكه مف 
ًة  ىذا القبيؿ، فرد اهلل زعميـ بقكلو تعالى: } فىذىكٍِّر فىمىا أىٍنتى ًبًنٍعمى

بِّؾى ًبكىاًىفو  ا ىيكى ًبقىٍكًؿ  . كقكلو تعالى: }]              [ {  رى مى كى
كفى  ا تىذىكَّري ، كىال ًبقىٍكًؿ كىاًىفو قىًميبلن مى ]                       {  شىاًعرو قىًميبلن مىا تيٍؤًمنيكفى

كظاىر مف نماذج نثرىـ أف الكياف كانكا  ، كغير ذلؾ مف اآليات.[ 
كفي جمؿ قصيرة، كغير يستعممكف السجع المتكمؼ الغامض، 

كاضحة المعنى، لكي تتحير األذىاف في فيـ المقصكد منيا كأغمب 
الظف، بؿ يكاد يككف مف المؤكد أنيـ لـ يككنكا يدرككف حقيقة ما 

كيرصفكنيا بعضيا بجانب بعض  يقكلكف فكانكا يأتكف باأللفاظ.
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بدكف كعي تاـ لمعانييا، ما داـ السجع مكجكدا فييا، كيكتنفيا 
كض كاإلبياـ، مكتفيف باإليماء كالتمميح، متخذيف مف حاؿ الغم

مخاطبييـ النفسية ما يساعدىـ عمى ذلؾ، كما يفعؿ ضاربك الرمؿ 
 كالحصى بيننا اآلف.

  سجاع في الجاىمية :أشير األ -ب 
،كالمأمػكر ي كمف أشير المتكينيف فػي الجاىمية : سطيح الذئب

ربيعػػة األسدم ،  كخنافػر الحميرم ،ك عػكؼ بف الحارثػي ،
كمسممة الخزاعي . كشؽ األنمارم، كسممة بف أبي حٌية، المشيكر 
باسـ عيٌزل سممة، كعكؼ األسدم، .بؿ كاف فييـ نساء كاىنات 

 أيضان، مف أمثاؿ: فاطمة الخثعمية، كطريفة اليمينية، كزبراء. 
  مكقؼ العرب مف الكياف : -ج 

ت قداسة دينية، كسمطاف كالكٌياف عند العرب  الجاىمييف طائفة ذا
كبير لدل القبائؿ، شأنيـ شأف الحكاـ في المنافرات. ككانكا 

أم صاحبان مف  -يزعمكف االطبلع عمى الغيب، كأف لكؿ منيـ رئٌيان 
يعرؼ الكاىف عف طريقو ما سيككف مف أمكر. ككاف  -الجف 

الناس يتكافدكف عمى ىؤالء الكيٌياف مف مختمؼ الجيات فيحكمكنيـ 
زعاتيـ، كيستشيركنيـ في أمكرىـ الخاصة كما يزمعكنو مف في منا

أعماؿ، أك ما يركنو في مناميـ مف أحبلـ. ككانكا يستخدمكف في 
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أحكاميـ كأقكاليـ ضربان مف النثر المسجكع عرفكا بو، كيبلحظ في 
نصكص الكياف أنيا تحمؿ طابع التكمؼ الشديد في سجعيا كليذا 

بعضيا الكضع كالنحؿ، كربما كاف  ال يطمأف إلييا كميا، فربما شاب
يجازه.  بعضيا محفكظان صحيحان، لقصره كا 

 :  خصائص أسجاع الكياف -د 
كبلـ عاـ، ال  -في جممتيا  -كمف خصائص أسجاع الكياف أنيا 

نما يضعو في الغمكض كاإلبياـ،  يرشد السامع إلى حقائؽ جمية، كا 
ع عف تتبع باصطناع السجع، كاإليماء، كقصر الجمؿ إللياء السام

ما يمقى إليو مف األخبار العربية، كجعمو في حالة نفسية مضطربة 
تساعد الكاىف عمى الكصكؿ إلى ما يريد، بكؿ سيكلة كيسر، 
كيككف المخاطب، بتمؾ اإلشارات الغامضة، كاأللفاظ المبيمة، 
كاألقساـ المؤكدة، كاألسجاع المنمقة، مستعدان لقبكؿ كؿ ما يقاؿ 

اعتراض، كتأكيؿ ما يسمعو بحسب حالتو كمدل لو، ببل جداؿ أك 
 فيمو.

ذـ القرآف الكريـ كالحديث مكقؼ القرآف الكريـ مف الكياف :   -ىػ  
النبكم الشريؼ الذىاب الى الكياف كنفى القرآف الكريـ صفة 
 الكيانة عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،
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 الباب السابع
 القصص فف 

 ميفي العصر الجاى
  : رؤل كأبعاد القصة العربية الجاىمية -أ 

تعد القصص مف فنكف النثر الجاىمي كما يتصؿ منيا بسبب، 
كاألسمار، كالحكايات، كاألساطير، التي تتناثر في كتب األدب 
كالتاريخ كاألمثاؿ، كالتفسير، ككتب الشكاىد النحكية كالببلغية، 

ة، تمثؿ في كمؤلفات الشرَّاح مما يؤلؼ ذخيرة قصصية غزير 
مضمكنيا جكانب مف المجتمع العربي في العصر الجاىمي، أك ما 

لـ تكف قصص ك ىك قريب منو، إذا صحت نسبتيا إلى ذلؾ العصر. 
العرب الجاىمييف تحمؿ في طياتيا أكثر مف أحاديث السنة ، كأياـ 
الحركب كالكقائػع كيكـ داحس كالغبراء كيكـ ذم قار، تحمػػؿ ىػذه 

ر مػػػف الخرافات كاألساطير كقد صكر كتاب شرح القصص الكثيػػ
النقائض ألبي عبيدة ككتاب األغاني ألبي الفرج األصفياني أياـ 
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مػف ىػػػذه  العػػرب فػي حركبيـ كسمميـ كقػػد حٌرؼ الركاة الكثير
القصص كزادكا فييا كأدخمكا فيػػيا خرافات الحيكانات كقصص الجف 

لناس يتداكلكف ىذه القصص عف ، كالعفاريت كالشياطيف .  كبقي ا
طريؽ الركاية الشفكية، حتى بدأ تدكيف بعضيا في العصر األمكم، 
كتكفي اإلشارة إلى أف أياـ العرب كمبلمحيـ الحربية تؤلؼ ينبكعان 
قكيان لتمؾ القصص، كقد دكنيا أبك عبيدة في شرحو لنقائض جرير 

ؾ المناذرة كالفرزدؽ. كمف ىذا التراث القصصي أيضان ما يتصؿ بممك 
كالغساسنة كالدكلة الحميرية، كغيرىـ ممف سبقكىـ أك عاصركىـ، 
كالزباء أك زنكبيا. كمنو أيضان قصص المحبيف كأخبارىـ، كبعض 
األساطير عف الحيكانات كقصة الحية كالفأس في خبر المثؿ: 

إلضافة إلى قصص أخرل اب «.كيؼ أعاكدؾ كىذا أثر فأسؾ؟»
غيره عف عمرك بف كمثكـ كربيعة بف متناثرة في كتاب األغاني ك 

مكدـ، كعبد اهلل بف جدعاف، كغيرىـ. ككؿ ذلؾ مف مكركثنا النثرم، 
 كلكنو ال يمثؿ أسمكب الجاىمييف كال صياغتيـ.

 أنكاع القصص الجاىمي :   -ب 
 القصة الخرافية الجاىمية :    - ُ

عرؼ العرب في جاىميتيـ القصص التي تتحدث عف مخمكقات غير 
كالشياطيف كالغكؿ كالعنقاء كغيرىا مما صنعو الخياؿ  مرئية
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الجاىمي أما خكفا مف الطبيعة كغضبيا أك إشباعا لتطمع إلى عالـ 
آخر تطمح إليو النفس البشرية تعكيضا لعقدة المككث في األرض 
كعدـ معرفة ما في السماء كساعد في ذلؾ السحرة القادريف عمى 

كاالنمساخ أك تحكيؿ المناديؿ  القياـ بتمثيؿ أعماؿ خارقة لمعادة
البيضاء إلى حماـ بطريقة بيمكانية كتتميز ىذه الحكايات بترابط 
ىذه الحكادث المشدكدة فييا بطريقة كاىية ضعيفة كىي جافة 
مقصكرة عمى حادثة أك اثنتيف كقد استمدت النساء العجائز 
كالمرضعات مف معيف ىذه القصص إلمتاع أطفاليف بنيف كبنات . 

أكلع العرب القدماء ) بالعنقاء (  )كاليدرة ( الحيكاف الخرافي كقد 
ذك تسعة رؤكس )كالتنيف ( حارس الكنكز المتمكضعة في ببلد 
اليمف ككذلؾ فكرة الصراع بيف اإلنساف كالجف مع أنيا قد ثبت 
كجكدىا مف خبلؿ نصكص القرآف الكريـ كالصراع مع الشياطيف 

ناث عمى أننا مقتنعكف التي جعؿ منيا العرب الجاىميكف ذ ككرا كا 
بكجكد الشياطيف دكف أف نراىا كما ذكر لنا ذلؾ القرآف الكريـ كقد 

 قاؿ الشاعر الجاىمي :
 شيطانو أنثى كشيطاني ذكر   إني ككؿ شاعر مف البشر 

حتى كصؿ بالعرب اليمنييف أف ذكركا أف الجف أقامكا ليـ في 
مدينة البرنز في  منطقة كتار اليمنية مممكة يممؤىا السحر حيث
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كحشة ألحد كليا ككذلؾ قصص اختطاؼ الجف ألطفاؿ األشراؼ مف 
 لحيرة كلقيط بف زرارة سيد فزارة الناس أمثاؿ عمرك بف جذيمة ممؾ ا

 الجاىمية :  القصة المثمية -  ِ
اختزؿ العرب الكثير مف قصصيـ الجاىمية في أمثاؿ كحكـ كانت 

ـ لـ تترؾ جانبا مف جكانب مف صميـ التجربة كىذه األمثاؿ كالحك
الحياة كالمجتمع إال كطرقتو كتحدثت عنو مف بيف ثبلث آالؼ 
كخمسمائة صيغة مثمية جمعيا كشرحيا الميداني تجد المئات ذات 
قصص كحكايات متنكعة كما في الصالة لقماف الحكيـ  كأكثـ بف 

 صيفي  كزرقاء اليمامة 
 القصة التعميمية الجاىمية :  - ّ

تحدث عف التراث الديني الذم ينتشر عمى مساحة كىي قصة ت
كاسعة مف أرض العرب حيث تعرض مظير جبؿ أك انحدار كاد أك 
نتكء صخرة أك تغكر مغارة أك اكتشاؼ سبب تككيف مخمكؽ عجيب 
ففي كادم منى في مكة المكرمة اكتشؼ المذبح الذم كاف يكد أف 

شكؿ فريد يضحي نبينا إبراىيـ بابنو إسماعيؿ عميو كتمة ذات 
كبجانبو شؽ في الصخر يمثؿ الحزة التي أحدثتيا السكيف التي 
استعمميا سيدنا إبراىيـ لمحاكلة التضحية بكلده امتثاال ألمر اهلل 

ككذلؾ قصة إيساؼ كنائمة المذيف زنيا في الكعبة المشرفة ، تعالى 
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ثـ مسخا إلى ضبييف كقصة نصب رجؿ ألصناـ في كادم منى 
بر الذم يرجمو الحجاج في العصر الجاىمي تمثؿ الشيطاف األك

كقصة قبر أبي رغاؿ بيف مكة المكرمة كالطائؼ الذم يرجمو المارة 
ألنو قاد األعداء إلى ببلده ككذلؾ الصخرة التي كاف يجمس عمييا 
عنترة في منطقة ذات الجكاء كىي ما تزاؿ مكجكدة إلى يكمنا ىذا 

تيف في كتاب أك قصتي طكؽ الحمامة كطكؽ اليدىد المذككر 
الحيكاف لمجاحظ كقصة غار حراء كغار ثكر كىما حقيقيتاف األكؿ 
كاف يتعبد فيو رسكؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ كالثاني اختبأ 
فيو الرسكؿ عندما ىاجر مع أبي بكر مف مكة المكرمة إلى المدينة 
المنكرة بعد أف الحقيـ المشرككف كقصة مسخ طائفة مف الييكد 

بسبب عصيانيـ ألكامر اهلل تعالى كىناؾ قصة الصرح  إلى قردة
الذم بناه ىاماف بأمر مف فرعكف كقصكر ثمكد في كادم القرل 
كقصة خراب سد في اليمف كقبلع غمداف في اليمف كقصة قصر 
 الخكرنؽ المنيؼ في الحيرة كالقصر البلمح األبمؽ في كاحة تيماء 

 الغرامية الجاىمية :  القصة – ْ
لعرب في جاىميتيـ كجكد قصص تتحدث عف الحب لـ يعيد ا

كالغراـ سكاء منو العفيؼ أك الصريح دكف تكريس معنى نكعي 
الحب بشكؿ ظاىرة فقد كانت حياة كثير مف الشعراء قصصا كقصة 
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دار جمجمة الخميعة المرئ القيس كقصة رحيؿ امرئ القيس إلى 
راع الذم ببلد الركـ الستعادة ممكو كقصو عنترة ممحمة الحب كالص

 خمفو لكنو األسكد .
 :  (الشطار)قصص المصكص كقطاع الطرؽ  - ٓ

إف ىذا النكع مف القصص يسبب ميؿ اإلنساف بشكؿ عاـ لمغرائب 
المضحكة كالعرب كغيرىـ مالكا إلى ىذا النكع مف القصص كقد ماؿ 
ىذا النكع مف القصص إلى الفكاىة المصبكغة بالجد كقصصو 

 كثيرة كمدىشة .
 صة الجاىمية عمى لساف الحيكاف :الق - ٔ

يبدك أف العصر الجاىمي لـ يخؿ مف القصص عمى لساف الحيكاف 
إلظيار عبرة أك حكمة أك لمفكاىة كالتندر كما في قصة ابف آكل 
كالثعمب رمز الميارة كالتيس كالضبع رمز السذاجة كقصة اليدىد 

كقصة رمز األلمعية كالعبقرية كالذكاء كقصة الغراب رمز الحيمة 
 صة براقش تمثؿ إلى مرافقة الغبي الديؾ كالنعامة رمز الخدكعيف كق

 : الحكاية التقكية الجاىمية - ٕ 
النصارل الجكالكف الدعاة ىذا النكع مف القصص التي كاف يذكرىا 

في الجاىمية في أسكاؽ العرب كمكاسميـ أمثاؿ قس بف ساعدة 
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شبابو في سكؽ  الذم لقيو الرسكؿ محمد عميو الصبلة كالسبلـ في
 عكاظ .

 : حكايات البدك الجاىمية - ٖ  
كىي قصص كحكايات تتحدث عما يفعمو البدك بعضيـ ببعض في 
غزكاتيـ كغاراتيـ عف خطؼ النساء كسرقة المكاشي كمطاردة 
المغيريف يتسامركف بيا في مجامعيـ كنكادييـ ليبل كسيراتيـ كقد 

تالية كغاية ىذه يككف منيا أعماؿ محاربيف عنيفة اندفاعات ق
الحكادث تمجيد أصحاب ىذه الكقائع كمنيا حكايات حرب داحس 
كالغبراء كمنيا أياـ العرب الكثيرة كيكـ جبمة كيكـ الكبلب كيكـ ذم 
قار كحرب البسكس كالحديث عف مآثر البداكة مف خبلؿ كـر حاتـ 

 الطائي كبطكالت عنترة العبسي .
 : جاىميةالطريفة ال قصص الحمقى كاألذكياء- ٗ 

كىي نكع مف القصص يتحدث عف األشخاص الحمقى كاألذكياء 
كالزكج المخدكع كالمرأة الخائنة حيث تظير في ىذه القصص 
الطرافة كقصة ىبنقة الشخصية ذات الجانبييف الطريفيف شخصية 
معقدة كشخصية ذات حس سميـ كشخصيات ىذه القصص ساذجة 

 .ميرجة خبيثة 
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 :بعض القصص الجاىمي -َُ
 : قصة المرقش األكبر كصاحبتو أسماء بنت عكؼ-أ
كما كاف مف عشقو ليا كىك غبلـ كمحاكلتو خطبتيا مف أبييا.  

كاعتذار األب لو بحداثة سنو كأنو لـ ييٍعرىؼ بعد بشجاعة. كما كاف 
مف انطبلؽ المرقش إلى بعض الممكؾ كمديحو لو كبقائو عنده 

شديد، فأتاه رجؿ مف زمننا، كفي ىذه األثناء أصاب عكفنا زماف 
مراد، فأرغبو في الماؿ، فزكجو ابنتو عمى مائة مف اإلبؿ، كرحؿ 
بيا إلى أىمو. كقاؿ إخكة المرقش: ال تخبركه بخبرىا حيف يرجع؛ 
بؿ قكلكا لو: إنيا ماتت، كذبحكا لذلؾ كبشنا، أكمكا لحمو كدفنكا 

ؼ عظامو. فمما قدـ المرقش قالكا لو: إنيا ماتت. كلـ يمبث أف عر 
الحقيقة بعد أف ظؿ مدة يعكد قبر الكبش كيزكره. كخرج المرقش 
يطمب أسماء، كبعد مغامرات يتعرؼ عمى راعي زكجيا، كيتكسؿ 
إليو أف يحدثيا عنو، فيقكؿ لو: إني ال أستطيع أف أدنك منيا؛ 
كلكف تأتيني جاريتيا كؿ ليمة، فأحمب ليا عنزنا، فتأتييا بمبنيا. 

ىذا؛ فإذا حمبتى فألقو في المبف، فإنيا فقاؿ لو مرقش: خذ خاتمي 
نؾ مصيب بذلؾ خيرنا لـ يصبو راع قط إف أنت فعمت  ستعرفو، كا 
ذلؾ. فأخذ الراعي الخاتـ. كلما راحت الجارية بالقدح كحمب ليا 
العنز طرح الخاتـ فيو؛ فانطمقت الجارية بو كتركتو بيف يدم أسماء 
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تصنع. فقرع الخاتـ  فمما سكنت الرغكة أخذتو فشربتو، ككذلؾ كانت
ثنيتيا، فأخذتو كاستضاءت بالنار، فعرفتو، فقالت لمجارية: ما ىذا 
الخاتـ؟ قالت: ما لي بو عمـ فأرسمتيا إلى مكالىا كىك بنجراف، 
فأقبؿ فزعنا، فقاؿ ليا: لـ دعكتني؟ قالت لو: ادع عبدؾ راعي 
غنمؾ، فدعاه، فقالت: سمو أيف كجد ىذا الخاتـ، قاؿ: كجدتو مع 

بَّاف، فقاؿ لي: اطرحو في المبف الذم تشربو ر  جؿ في كيؼ خي
أسماء، فإنؾ مصيب بو خيرنا، كما أخبرني مف ىك، كلقد تركتو 
بآخر رمؽ. فقاؿ ليا زكجيا: كما ىذا الخاتـ؟ قالت: خاتـ مرقش، 
فأعجؿ الساعة في طمبو؛ فركب فرسو كحمميا عمى فرس آخر 

إلى أىميما؛ فمات عند  كسارا حتى طرقاه مف ليمتيما، فاحتمبله
 أسماء كقاؿ قبؿ أف يمكت:
ياؿه ًمٍف سيمىٍيمى   فأىرَّقىني كأٍصحابي ىيجيكدي ...........سىرل لىٍيبلن خى

ـي بعيدي .............فىًبت  أيًديري أىٍمًرم كؿَّ حاؿو   كأىٍرقيبي أىٍىمىيا كىي
 مكاًثؽي كالعيييكدي كقيطِّعىًت ال.............سىكىفَّ ببٍمدىةو كسىكىٍنتي أيخرل 

ٍيًدم   كما بالي أيصادي كىال أىًصيدي ............فىما بالي أىًفي كييخافي عى
 ثـ مات فدفف في أرض مراد.
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"زعمكا أف  كقد ركاىا الضبي عمى ىذه الشاكمة. :الحية كالفأس-ب

أخكيف كانا فيما مضى في إبؿ ليما؛ فأجدبت ببلدىما، ككاف قريبنا 
، قد حمتو مف كؿ أحد؛ فقاؿ أحدىما لآلخر: يا منيما كاد فيو حية

فبلف، لك أني أتيت ىذا الكادم الميٍكمى؛ فرعيت فيو إبمي 
كأصمحتيا، فقاؿ لو أخكه: إني أخاؼ عميؾ الحية، أال ترل أف أحدنا 

لـ ييبط ذاؾ الكادم إال أىمكتو، قاؿ: فكاهلل ألىبطف. فيبط ذلؾ 
حية لدغتو، فقتمتو: فقاؿ أخكه: الكادم، فرعا إبمو بو زماننا، ثـ إف ال

ما في الحياة بعد أخي خير، كألطمبف الحية فأقتميا أك ألتبعف 
أخي؛ فيبط ذلؾ الكادم؛ فطمب الحية ليقتميا، فقالت: ألست ترل 
أني قتمت أخاؾ، فيؿ لؾ في الصمح، فأدعؾ بيذا الكادم، فتككف 

؟ قالت: بو، كأعطيؾ ما بقيت دينارنا في كؿ يكـ. قاؿ: أفاعمة أنت
نعـ، قاؿ: فإني أفعؿ؛ فحمؼ ليا كأعطاىا المكاثيؽ، ال يضيرىا. 

كجعمت تعطيو كؿ يكـ دينارنا؛ فكثر مالو كنمت إبمو؛ حتى كاف مف 
. ثـ إنو ذكر أخاه، فقاؿ: كيؼ ينفعني العيش،  أحسف الناس حاالن
كأنا أنظر إلى قاتؿ أخي فبلف؟ فعمد إلى فأس؛ فأحدىا، ثـ قعد 

، فتبعيا، فضربيا فأخطأىا، كدخمت الجحر، فرمى ليا، فمرت بو
الفأس بالجبؿ فكقع فكؽ جحرىا، فأثر فيو؛ فمما رأت ما فعؿ قطعت 
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الدينار الذم كانت تعطيو، كلما رأل ذلؾ تخكؼ شرىا كندـ  عنو
كنعكد إلى ما كنا عميو؛  -نتعاىد–فقاؿ ليا: ىؿ لؾ في أف نتكاثؽ 

نت فاجر، ال تبالي العيد. فقالت: كيؼ أعاىد؟ كىذا أثر فأسؾ كأ
فكاف حديث الحية كالفأس مثبلن مشيكرنا مف أمثاؿ العرب، قاؿ 

 نابغة بني ذبياف، مف قصيدة يعاتب بيا بني مرة:
ٍثرىةو كالنفس ال بيد عاثرة ـي ببل عى ىلقى ًمف ذىكم الًضغًف ًمنيي ٌني ألى  كىاً 

ما ًانفىكَّ  ميًفيا كى فا ًمف حى ألىمثاؿي في الناًس ًت اكىما لىًقيىت ذاتي الصى
 . ة.ساًئر 

 كمف قصص ىبنقة -ج
يركل أف ىبنقة فقد بعيره فقاؿ مف كجد بعيرم فمو مئة بعير فقيؿ 

 كما يمنعؾ مف ىذا  إنكـ ال تدركف ما حبلكة الكجداف ،
ركل ىبنقة : قاؿ رجؿ أردت النكاح فقمت ألشترم أكؿ مف يطمع 

تحتو قصبتو فقمت عمي ثـ برأيو فكاف أكؿ مف طمع ىبنقة القيسي ك 
لو أريد النكاح فما تشير عمي قاؿ : البكر لؾ كالثيب عميؾ كذات 

 الكلد ال تقربيا كاحذر جكادم ال ينفحؾ .
يركل أف ىبنقة كاف يرعى غنـ أىمو فيرعى السماف في العشب 
كينحي الميازيؿ فقيؿ لو :كيحؾ ما تصنع ؟ قاؿ : ال أفسد ما 

 أصمحو اهلل كال أصمح ما أفسده 
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 الباب الثامف
 الرسائؿ فف 

 في العصر الجاىمي
  :ماىية الرسالة الجاىمية -أ 

كبلـ يراسؿ بو عف بعد سميت بالصحيفة أك الكتاب أك : الرسالة
األلككة تنقؿ مضمكف كتاب كظيفتيا الفائدة كالمتعة الفنية 
 كالجمالية كقد تعددت أشكاليا بيف الشكؿ اإلشارم المعتمد عمى
 الصكت كتقميد الطيكر كالحيكانات كالشكؿ الشفكم بنكعيو الكاضح

عف طريؽ الكتابة كلمرسائؿ الفنية قيمة  يكالغامض كالشكؿ التدكين
أدبية في فيـ حياة األدباء كغيرىـ مف الناس . كتعد الرسائؿ أقؿ 
فنكف النثر شيكعان، كلكنيا أكثرىا حاجة إلى التدكيف الستخداـ 

في األمكر التجارية كالسياسية كالقبمية، كفي  الجاىمييف إياىا
 السفارة بينيـ كبيف األكاسرة كممكؾ المناذرة كالغساسنة. 
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كمما يثبت ذلؾ أف لقيط بف يعمر  :كتاب الرسالة الجاىمية -ب 
اإليادم مثبلن، كاف يحسف الفارسية، ككاف مف مقدمي تراجمة 

خك  تو مف كتاب كسرل سابكر، ككذلؾ كاف عدم بف زيد العبادم كا 
األكاسرة كالمترجميف عندىـ. كال شؾ أف مكضكع التدكيف في 
العصر الجاىمي كاف مقتصران عمى الحاجات الضركرية الميمة في 
حياتيـ لعدـ كجكد استقرار اجتماعي عاـ أك نظاـ دكلة ثابت كقد 

 كانت أىـ المكضكعات التي تخضع لمتقييد :
 العيكد كالمكاثيؽ في التحالؼ كالصمح -ُ
 الصككؾ التجارية كالعقكد -ِ
 الكتابات الدينية -ّ
 األشعار -ْ
 الرسائؿ -ٓ

كفي مكضكع الرسائؿ فقد تبادؿ أفراد المجتمع الجاىمي الرسائؿ 
بشكؿ ميسكر رغـ أنو لـ يصمنا منيا إال القميؿ لضعؼ الكتابة 

 كعدـ االىتماـ بكتابة كحفظ الكثائؽ كمف ىذه الرسائؿ :
لى أخيو مف أمو ) رزاح بف كتاب ) قصي بف كبلب( بمكة إ-ُ

 ربيعة العذرم بالشاـ يطمب منو النصرة في زعامتو لمكة .
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كتاب مف قيصر إلى امرئ القيس بعد اف سيره عمى رأس جيش -ِ
 لنصرتو كمع الكتاب حٌمة مسمكمة                                                                                               

كنص الرسالة : )) إني قد بعثت إليؾ بحمتي التي ألبسيا يكـ 
الزينة لتعرؼ فضؿ منزلتؾ عندم ، فإذا كصمت إليؾ فالبسيا عمى 

 الييمف كالبركة ، كاكتب إلي مف كؿ منزؿ بخبرؾ ((

رسالة مف المنذر األكبر بف ماء السماء إلى كسرل أنك شركاف -ّ
أصابيا في بعض حركبو  يصؼ لو فييا سبٌيو ركمية فائقة الجماؿ

 ساني كقد بعث بيا إليو ىدية .غمع الحارث بف ابي شمر ال

صحيفة الشاعر المتممس التي كتب بيا عمرك بف ىند إلى -ْ
عاممة عمى البحريف كنصيا: )) باسمؾ الميـ، مف عمرك بف ىند 
إلى المكعبر : إذا أتاؾ كتابي ىذا مع المتممس فاقطع يديو كرجميو 

 (( ثـ ادفنو حيان 

 صحيفة طرفة بف العبد : الرسالة نفسيا التي كتبت لممتممس .-ٓ

رسالة النعماف بف المنذر إلى كسرل مع كفد كجكه العرب الذيف -ٔ
بعث بيـ إليو ليبينكا فضؿ العرب عمى جميع األمـ بعد أف كاف 
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النعماف قد حضر عنده مجمسان لممفاخرة بيف األمـ طعف فيو كسرل 
 ياء كثيرة.بالعرب كتنقصيـ بأش

رسالة النعماف إلى كسرل يخبره بمكت عدم بف زيد ككاف عدم -ٕ
يمي المكاتبة عند  الممؾ إلى ممكؾ العرب في أمكرىا كفي خكاص 
أمكر الممؾ كيمتمس منو  فييا أف يعٌيف أبنو زيد بف عدم لكفايتو 

 فييا كليعكضو مف فقد أبيو الذم مات في سجنو .

 بف صيفي الحكيـ التميمي .رسالتاف تنسباف إلى أكثـ -ٖ

رسالة حنظمة بف أبي سفياف مف مكة المكرمة إلى أبيو في -ٗ
اليمف ككاف في تجارة لو فييا كنصيا : )) إني أخبرؾ أف محمدان 
قاـ باألبطح غدكة فقاؿ : أنا رسكؿ اهلل أدعككـ إلى اهلل (( كقد 
 عرؼ الجاىميكف أشكاالن متعددة مف الرسائؿ شكؿ ًإشارم كإيقاد
النيراف عمى رؤكس الجباؿ كنباح الكبلب كشكؿ لغكم يعتمد الرمز 
لنقؿ معانيو فظاىره ساذج كمضمكنو عميؽ كمنيا رسالة  ) يكـ 
الكقيط ( كقد جاءت ىذه الرسالة عمى نمطيف شعرم كنثرم 
كمنسكبة لنا شبي األعكر الغبرم كشكؿ شعرم كالرسالة التي 

المرم (كالثانية رسالة جاءت عمى لساف  ) سناف بف ابي حارثة 



 ثر الفني الجاهلي                 حسين علي الهنداويأشكال خطاب الن

 

 

153 

األسير العنبرم السالفة الذكر كشكؿ تدكيني مكتكب عمى كسيمة 
 لمكتابة

 :كمف أبرز خصائص ىذه الرسالة -ج

اإليجاز : الف الجاىمي إذا كتب اقتضب ككذلؾ يفعؿ إذا خطب -ُ
ذا بعث برسالة شفكية تكخى االختصار في لفظو كمعانيو .  كا 

العبارات المأنكسة كالكممات  سيكلة المغة كلينيا مف حيث-ِ
 المحسكسة .

اعتماد لغة التخاطب نفسيا دكف اىتماـ بجناس اك طباؽ أك -ّ
 تكرية أك أم محسف لفظي سكل السجع .

اعتمد الجاىميكف فػي حياتيـ الثقافية  أنكاع الرسائؿ الجاىمية :-جػ
كالتعميـ  ، عمػى الشعر كالنثر كاعتبركا أف النثر كسيمة لمتفكػو

كما كصؿ إلينا مف ،  عمؿ االجتماعي كالسياسي كأىـ فنكنوكال
 نصكص الرسائؿ الجاىمية قميؿ جدان، 

: كرسالة النعماف بف المنذر إلى منيا ما ىك ذك طابع سياسي - ُ
كسرل، حيف جيز إليو كفدان ضـ كجكه العرب مف قبائؿ مختمفة، 
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رىـ ليتكمـ كؿ منيـ أماـ كسرل بما يحضره عف مآثر العرب كمفاخ
 إذا صح ىذا الخبر.

مف عيكد كمحالفات   كمف تمؾ الرسائؿ ما يككف في القبائؿ: - ِ
تقتصر عمى أغراض ضيقة جدان، كيمكف أف تعد كثائؽ تاريخية. 
كمثاليا كتاب التحالؼ بيف عبد المطمب بف ىاشـ، كقبيمة خزاعة 
عمى التناصر كالتعاكف مدل األياـ في جمؿ مرسمة معبرة، تطكؿ 

حكاـ كتقصر،  .مع قكة كا 
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 الباب التاسع
 المنافراتفف 

 في العصر الجاىمي
   :تعريؼ المنافرات الجاىمية -أ 

التي أسيمت في رسـ صكرة  تعد المنافرات مف الفنكف األدبية
كاقعية لمعرب الجاىمييف حيث يذكر المتفاخركف مآثر أنفسيـ إف 

 كانكا أفرادا، كمآثر أقكاميـ إف كانكا قبائبل. 
 أنكاع المنافرات الجاىمية :  - ب

 :كالمنافرات نكعاف
 : تحدث بيف اثنيف أك أكثر مف سادة العرب كأشرافيـ منافرات -ُ
كفييا يشيد كؿ مف المتفاخريف بحسبو كنسبو كمجده كسجاياه،  

أماـ حكـ مف أشراؼ العرب أك كيانيـ، ليككف لو القكؿ الفصؿ في 
الحكـ يسعى في كثير مف  تفضيؿ أحد الطرفيف عمى اآلخر. كلكف

األحياف إلى الصمح بيف المتنافريف، تفاديان لمشر، كيتحاشى الحكـ 
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ألحدىما عمى اآلخر، كيمقي عمييـ كبلمان بميغان يدعكىما فيو إلى 
السبلـ كالصفاء. كمف ذلؾ ما كاف مف ىـر بف قطبة الفزارم، حيف 

شتد النزاع تنافر إليو عامر بف الطفيؿ كعمقمة ابف عبلثة بعد أف ا
بينيما، فجعؿ ىـر يطاكليما، كيميد لمصمح بينيما، حتى قاؿ ليما 

«. أنتما كركبتي البعير، تقعاف إلى األرض معان كتقكماف معان »أخيران: 
فرضيا بقكلو كانصرؼ كؿ منيما إلى قكمو. كاشتير مف ىؤالء 
الحكاـ أيضان: ربيعة ابف حذار، كاألقرع بف حابس، كنفيؿ بف عبد 

 ، كىاشـ بف عبد مناؼ.العزل
 منافرات تحدث بيف قبيمتيف: - ِ

كربيعة كمضر، أك قيس كتميـ. كىذا ما يحيؿ المنافرة إلى صكرة 
مف صكر الخطابة، إذ يقؼ كؿ سيد ليعدد مآثر قكمو أماـ الحكـ، 
بحضكر سادة القبائؿ كأشرافيا كيحاكؿ التأثير في السامعيف ليحكز 

ذا فصؿ الحكـ بيف  ى خصمو،اإلعجاب كالحكـ لو بالغمبة عم كا 
 المتنافريف، سجع في كبلمو حينان، كأرسمو حينان آخر.

كقد ركل الطبرم كممة لنفيؿ بف عبد العزكل في منافرة عبد 
المطمب بف ىاشـ، كحرب بف أمية، كىي مسجكعة كما ركل أبك 
عبيدة في النقائض منافرة جرير بف عبد اهلل البجمي، كخالد بف 

لى األقرع بف حابس، كىي مسجكعة أيضا، كبنيت أرطاة الكمبي إ
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 . عمى السجع كذلؾ منافرة عمقمة بف عبلثة، كعامر بف الطفيؿ
كلـ نسؽ ذلؾ لنسمـ بصحة ىذه المركيات مف المنافرات كصحة 
صياغتيا، كلكنا سقناه لتخمص منو إلى أنو ثبت عند مف كانكا 

اعتمادا شديدا يرككف المنافرات كالخطب الجاىمية أنيا كانت تعتمد 
عمى السجع، كيؤيد ذلؾ قكؿ الجاحظ: إف "ضمرة بف ضمرة كىـر 
بف قطبة، كاألقرع بف حابس كنفيؿ بف عبد العزل كانكا يحكمكف 

، كقد اشتمؿ ىذا  كينفركف باألسجاع، ككذلؾ ربيعة بف حذار"
 .النص عمى خطباء مف تميـ، كأسد كفزارة كقريش
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 العاشر الباب
  المفاخراتفف 

 في العصر الجاىمي
 :تعريؼ المفاخرة -أ

محاكرة كبلمية بيف اثنيف أك أكثر، كفييا يتباىى كؿ مف المفاخرة: 
المتفاخريف باألحساب كاألنساب، كيشيد بما لو مف خصاؿ، كما 

 قاـ بو مف جبلئؿ األعماؿ، 
 : أنكاع المفاخرة-ب
 :المفاخرة بيف قبيمتيف-ُ
بيف القبائؿ كربيعة كمضر، كبكر كتغمب مف ربيعة، كانت تحدث ك 

كقيس كتميـ مف مضر، كقد تغمغمت المفاخرات في بطكنيـ حتى 
كانت بيف ابني العـ في العشيرة الكاحدة مثؿ ما حدث بيف عامر 
 بف الطفيؿ كعمقمة بف عبلثة، كقد تنافرا إلى ىـر بف قطبة الفزارم

 . 
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 المفاخرة بيف اثنيف : -ِ
بلف إذا تنازعا الفخر، كادعى كؿ منيما أنو متفكؽ عمى ككاف الرج

صاحبو، نفرا إلى حاكـ يرضيانو، ليقضي بينيما، فمف فضمو عمى 
صاحبو كاف لو غنـ الحكـ، كعمى صاحبو غـر الجعؿ المفركض 
مف اإلبؿ أك غيرىا. كلكف الحكـ كثيرنا ما كاف يتحاشى الحكـ 

المتنافريف، حسمنا  ألحدىما عمى اآلخر، كيعمد إلى الصمح بيف
لمنزاع، كتفادينا لمشر. كيمقي عمييما كبلمنا بميغنا يدعكىما فيو إلى 
الصفاء كالسبلـ كالمكدة كالمحبة. مف ذلؾ ما كاف مف ىاشـ بف 
عبد مناؼ في خزاعة كقريش حيف نفرتا إليو، فقاؿ: "أييا الناس، 
ك نحف آؿ إبراىيـ، كذرية إسماعيؿ، كبنك النضر بف كنانة، كبن

، لنا ذركة الحسب  قصي بف كبلب، كأرباب مكة، كسكاف الحـر
كالنسب، كمعدف المجد، كلكؿ في كؿ حمؼ يجب عميو نصرتو، 
جابة دعكتو، إال ما دعا إلى عقكؽ عشيرة كقطع رحـ. يا بني  كا 
قصي، أنتـ كغصني شجرة، أييما كسر أكحش صاحبو، كالسيؼ ال 

مو. أييا الناس، الحمـ يصاف إال بغمده، كرامي العشيرة يصيبو سي
شرؼ، كالصبر ظفر، كالمعركؼ كنز، كالجكد سؤدد، كالجيؿ سفو، 
كاألياـ دكؿ، كالدىر غير، كالمرء منسكب إلى فعمو، كمأخكذ بعممو، 
فاصطنعكا المعركؼ تكسبكا الحمد، كدعكا الفضكؿ تجانبكـ 
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السفياء، كأكرمكا الجمس يعمر ناديكـ، كحابكا الخميط يرغب في 
، كأنصفكا مف أنفسكـ يكثؽ بكـ، كعميكـ بمكاـر األخبلؽ جكاركـ

ياكـ كاألخبلؽ الدنية، فإنيا تضع الشرؼ، كتيدـ  فإنيا رفعة، كا 
المجد، كمقاـ الحميـ عظة لمف انتفع بو". فأذعف لو الفريقاف 
بالطاعة، كتصالحا. كمف ذلؾ ما حدث مف ىـر بف قطبة الفزارم 

مة بف عبلثة العامرياف، فقد حيف نفر إليو عامر بف الطفيؿ كعمق
ا، فجعؿ ينازعو الشرؼ في قكمو،  ركم: أف عامرنا كقؼ لعمقمة يكمن
كتفاقـ بينيما األمر، فكاف مما قالو عامر: كاهلل ألنا أشرؼ منؾ 
حسبنا، كأثبت منؾ نسبنا، كأطكؿ قصبنا! قاؿ عمقمة: أنا فرؾ، كأنا 

ا الكبلـ. أشرؼ منؾ أمة، كأطكؿ قمة، كأبعد ىمة. كطاؿ بينيم
فتكاعدا عمى الخركج إلى مف يحكـ بينيما. كجعبل يطكفاف األحياء. 
كىاب الناس أف يحكمكا بينيما. خيفة أف يقع في حيييما الشر. 
حتى دفعا إلى ىـر بف قطبة الفزارم "كىك غير ىـر بف سناف المرم 
ممدكح زىير". فمما عمـ بأمرىما، أمر بنيو أف يفرقكا جماعة الناس 

ا لمفتنة، كجعؿ يطاكليا، كيخكؼ كؿ كاحد منيما مف صاحبو تفادين 
حتى لـ يبؽ لكاحد منيما ىـ سكل أف يسكم في حكمو بينيما، ثـ 
دعاىما بعد ذلؾ، كالناس شيكد، فقاؿ ليما: أنتما كركبتي البعير، 
تقعاف إلى األرض معنا، كتقكماف معنا". فرضيا بقكلو، كانصرفا عنو 
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ىذا إلى أياـ عمر بف الخطاب رضي  إلى حيييما. كقد عمر ىـر
اهلل عنو. فقاؿ عمر: أييما كنت منفرنا؟ فقاؿ: يا أمير المؤمنيف لك 
قمتيا اآلف لعادت جذعة "يعني الحرب أك الفتنة" فقاؿ لو عمر: 

 "إنؾ ألىؿ لمكضعؾ مف الرياسة".
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 الباب الحادم عشر
 المناظرات فف 

 في العصر الجاىمي
  لمناظرة الجاىمية :تعريؼ ا -أ 
المناظرة حكار كمحاججة بيف شخصيف خصميف أك شيئيف  

متباينيف في صفاتيما بحيث تظير خكاص كؿ شخص أك شيء 
عمى حدة مف خبلؿ نصرتو لنفسو كتفنيد مزاعـ نفيره بأدلة مف 
شأنيا أف ترفع مف قدره كتحط مف مكانة كمقاـ خصمو بحيث يميؿ 

معاني كمراجعات ترتب عمى سياؽ السامع عنو إليو مصكغة ضمف 
 كتنمي فيو الرغبة في حؿ المشكؿ  محكـ ليزيد ذلؾ أنشاط السامع

 :شركط المناظرة -ب 
 لممناظرة شركط متعددة منيا .

 أف تككف بيف خصميف متضاديف كمتباينيف في الصفة  -ُ
 إظيار خكاص كؿ خصـ  -ِ
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 استخداـ الحجج كالبراىيف مف قبؿ كؿ خصـ  -ّ
 در كؿ خصـ أماـ مناظره رفع ق -ْ
 محاكلة جذب ميؿ السامع لممناظرة  -ٓ
 صياغة المناظرة بمعاني حسنة  -ٔ
 حؿ المشكمة التي دفع التدافع كالتناظر عمييا . -ٕ
 المناظرات : نماذج مف –ج 
   مناظرة النعماف بف المنذر ككسرل أنك شركاف في شأف العرب - ُ

ـ النعماف بف المنذر عمى ركل ابف القطامي عف الكمبي قاؿ : قد
كسرل كعنده كفكد الركـ كاليند كالصيف فذكركا مف ممككيـ 

فافتخر النعماف بالعرب كفضميـ عمى جميع األمـ ال  –كببلدىـ 
يستثني فارسان كال غيرىا فقاؿ كسرل كأخذتو عزة الممؾ : يا نعماف 
لقد فكرت في أمر العرب كغيرىـ مف األمـ كنظرت في حالة مف 

فكجدت لمركـ حظا في اجتماع ألفتيا  –عمٌي مف كفكد األمـ يقدـ 
كعظـ سمطانيا ككثرة مدائنيا ككثيؽ بنيانيا كأف ليا دينا يبيف 

كرأيت اليند نحكا مف  –حبلليا كحراميا كيرد سفيييا كيقيـ جاىيا 
ذلؾ في حكمتيا كصبيا مع كثرة أنيار ببلدىا كثمارىا كعجيب 

حسابيا ككثرة عددىا ككذلؾ صناعتيا كطيب أشجارىا كدقيؽ 
الصيف في اجتماعيا ككثرة صناعات أيدييا كفركسيتيا في آلة 
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كالترؾ كالخزر عمى  –الحرب كصناعة الحديد كأف ليا ممكا يجمعيا 
ما بيـ مف سكء الحاؿ كقمة الريؼ كالثمار كالحصكف كما ىك رأس 
عمارة الدنيا مف المساكف كالمبلبس ليـ ممكؾ تضـ قكاصييـ 

ر أمرىـ كلـ أر لمعرب شيئا مف خصاؿ الخير في أمر ديف كال كتدب
دنيا كال حـز كال قكة كمع أف مما يدؿ عمى ميانتيا كذليا كصغر 
ىمتيا محمتيـ التي ىـ بيا مع الكحكش النافرة كالطيكر الحائرة 
يقتمكف أكالدىـ مف الفاقة كيأكؿ بعضيـ بعضا مف الحاجة قد 

يا كمشاربيا كليكىا فأفضؿ طعاـ خرجكا مف مطاعـ الدنيا كمبلبس
ظفر بو ناعميـ لحكـ اإلبؿ التي يعافيا كثير مف السباع لثقميا 
كسكء طعميا كخكؼ دا ئيا كأف قرل أحدىـ ضيفا عدىا مكرمة 
ف أطعـ أكمة عدىا غنيمة تنطؽ بذلؾ أشعارىـ كتفتخر بذلؾ  كا 
رجاليـ ما خبل ىذه التنكخية التي أسس جدم اجتماعا كشد 

كمنعيا مف عدكىا فجرل ليا ذلؾ إلى يكمنا ىذا كأف ليا  مممكتيا
مع ذلؾ آثارا كلبكسا كقرل كحصكنا كأمكرا تشبو بعض أمكر 

ثـ ال أراكـ تستكينكف عمى ما بكـ مف  الناس ) يعني اليمف ( .
المذلة كالقمة كالفاقة كالبؤس حتى تفتخركا كتريدكا أف تنزلكا فكؽ 

مح اهلل الممؾ . حؽ ألمة الممؾ قاؿ النعماف : أص مراتب الناس .
منيا أف يسمك فضميا كيعظـ خطبيا كتعمك درجتيا إال أف عندم 
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عميو كال تكذيب لو فإف َجكابا في كؿ ما نطؽ بو الممؾ في غير رد
أمنني مف غضبو نطقت بو قاؿ كسرل : قؿ فأنت آمف قاؿ النعماف 

الذم : أما أمتؾ أييا الممؾ : فميست تنازع في الفضؿ لمكضعيا 
ىي بو مف عقكليا كأحبلميا كبسطة محميا كبحبكحة عزىا كما 
أكرميا اهلل بو مف كالية أبائؾ ككاليتؾ . كأما األمـ التي ذكرت فأية 
أمة تقرنيا بالعرب ألفضمتيا قاؿ كسرل :  بماذا ؟ قاؿ النعماف : 
بعزىا كمنعتيا كحسف كجكىيا كبأسيا كسخائيا كحكمة ألسنتيا 

فتيا ككفائيا .فأما عزىا كمنعتيا فإنيا لـ تزؿ كشدة عقكليا كأن
مجاكرة آلبائؾ الذيف دكخكا الببلد ككطدكا الممؾ كقادك الجند لـ 
يطمع فييـ طامع كلـ ينيميـ نائؿ حصكنيـ ظيكر خيميـ كميادىـ 
األرض كسقكفيـ السماء كجنتيـ السيكؼ كعدتيـ الصبر ، إذ 

كأما  كجزائر البحكر .غيرىا مف األمـ إنما عزىا الحجارة كالطيف 
حسف كجكىيا كألكانيا فقد يعرؼ فضميـ في ذلؾ عمى غيرىـ مف 

أما  اليند كالصيف المنحفة كالترؾ المشكىة كالركـ المقشرة .
أنسابيا كأحسابيا : فميست أمة مف األمـ إال كقد جيمت آباءىا 
كأصكليا ككثيرا مف أكليا حتى أف أحدىـ ليسأؿ عمف كراء أبيو 

ينسبو كال يعرفو كليس أحد مف العرب إال يسمى آباءه أبا  دنيا فبل
فأبا حاطكا بذلؾ أحسابيـ كحفظكا بو أنسابيـ فبل يدخؿ رجؿ في 
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كأما  غير قكمو كال ينتسب إلى غير نسبو كال يدعى إلى غير أبيو .
سخاؤىا : فإف أدناىـ رجبل الذم تككف عنده البكرة كالناب عمييا 

ية فيطرقو الطارؽ الذم يكتفي بالفمذة ببلغة في حمكلة كشبعو كر 
كيجتزم بالشربة فيعقرىا لو كيرضى أف تخرج عف دنياه كميا فيما 

أما حكمة ألسنتيـ :فإف اهلل  يكسبو حسف األحدكثة كطيب الذكر .
تعالى أعطاىـ في أشعارىـ كركنؽ كبلميـ كحسنو ككزنو كقكافيو 

ببلغيـ ف  ي الصفات مامع معرفتيـ باألشياء كضربيـ لؤلمثاؿ كا 
ثـ خيميـ أفضؿ الخيؿ كنساؤىـ  –ليس لشيء مف ألسنة األجناس 

أعؼ النساء كلباسيـ أفضؿ المباس كمعادنيـ الذىب كالفضة 
كحجارة جباليـ الجزع كمطاياىـ التي ال يبمغ مثميا سفر كال يقطع 

كأما دينيا كشريعتيا : فإنيـ متمسككف بو حتى  بمثميا بمد قفر .
نسكو بدينو أف ليـ أشير حرما محرما كبيتا يبمغ أحدىـ مف 

يـ كيذبحكف فيو ذبائحيـ فيمقى يمحجكبا ينسككف فيو مناسك
الرجؿ قاتؿ أبيو أك أخيو كىك قادر عمى أخذ ثأره كأدراؾ رغمو منو 

كأما كفاؤىا :فإف  فيحجزه كرمو كيمنعو دينو عف تناكلو بأذل .
ال خركج نفسو كأف أحدىـ يمحظ المحظة كيكمئ اإليماءة ال يحميا إ

أحدىـ يرفع عكدا مف األرض فيككف رىنا بدينو فبل يغمؽ رىنو كال 
تخفر ذمتو كأف أحدىـ ليبمغو أف رجبل استجار بو كعسى أف يككف 
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نائيا عف داره فيصاب فبل يرضى حتى يفني تمؾ القبيمة التي 
أصابتو أك تفنى قبيمتو لما أخفر مف جكاره كأنو ليمجأ إلييـ المجـر 

محدث مف غير معرفة كال قرابة فتككف أنفسيـ دكف نفسو ال
كأما قكلؾ أييا الممؾ يئدكف أكالدىـ فإنما ؛  كأمكاليـ دكف مالو 

 يفعمو مف يفعمو منيـ باإلناث أنفة مف العار كغيرة مف األزكاج .
كأما قكلؾ إف أفضؿ طعاميـ لحكـ اإلبؿ عمى كصفت منيا فما 

و فعمدكا إلى أجميا كأفضميا فكانت دكنيا إال احتقاران ل ترككا ما
مراكبيـ كطعاميـ مع أنيا أكثر البيائـ شحكما كأطيبيا لحكما 
كأرقيا ألبانا كأقميا غائمة كأحبلىا مضغة كأنو ال شيء مف المحماف 

أما تحاربيـ كأكؿ  يعالج بو لحميا إال استباف فضميا عميو .
فإنما يفعؿ بعضيـ لبعض كتركيـ االنقياد لرجؿ يسكسيـ كيجمعيـ 

ذلؾ مف يفعمو مف األمـ إذا أنست مف نفسيا ضعفا كتخفكت 
نيكض عدكىا إلييا بالزحؼ كأنو إنما يككف في المممكة العظيمة 
أىؿ بيت كاحد يعرؼ فضميـ عمى سائر غيرىـ فيمقكف أمكرىـ 

كأما العرب فإف ذلؾ كثير فييـ حتى لقد  كينقادكف ليـ بأزمتيـ .
أجمعيف مع أنفتيـ مف أداء الخراج  حاكلكا أف يككنكا ممككا

كأما  أم الضرب الشديد بالرجؿ عمى األرض بالعسؼ  سكالكط
اليمف التي كصفيا الممؾ فإنما أتى جد الممؾ إلييا الذم أتاه عنده 
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غمبة الجيش لو عمى ممؾ متسؽ كآمر مجتمع فأتاه مسمكبا طريدا 
جد مف مستصرخا كلكال ما كتر بو مف العرب لماؿ إلى مجاؿ كلك 
قاؿ :  يجيد الطعاف كيغضب لؤلحرار مف غمبة العبيد األشرار .

فعجب كسرل لما أجابو النعماف بو كقاؿ : إنؾ ألىؿ لمكضعؾ 
الرياسة في أىؿ إقميمؾ ثـ كساه مف كسكتو كسرحو إلى مكضعو 
مف الحيرة فمما قدـ النعماف الحيرة كفي نفسو ما فييا مما سمع 

جيف أمرىـ بعث إلى أكثـ بف مف كسرل مف تنقص العرب كتي
لى الحارث بف ظالـ كقيس بف  صيفي كحاجب بف زرارة التميمييف كا 
لى خالد بف جعفر كعمقمة بف عبلئة كعامر بف  مسعكد البكريف كا 
لى عمرك بف الشريد السممي كعمرك بف معد  الطفيؿ العامرييف كا 

فمما قدمكا عميو في  –يكرب الزبيدم كالحارث بف ظالـ المرم 
خكرنؽ قاؿ ليـ قد عرفتـ ىذه األعاجـ كقرب جكار العرب منيا ال

كقد سمعت مف كسرل مقاالت تخكفت أف يككف ليا غكر أك يككف 
إنما أظيرىا ألمر أراد أف يتخذ بو العرب خكال كبعض طماطمتو في 

فاقتص  –تأديتيـ الخراج إليو كما يفعؿ بممكؾ األمـ الذيف حكلو 
و فقالكا : أييا الممؾ كفقؾ اهلل ما عمييـ مقاالت كما رد بو عمي

شئت  رددت كأبمغ ما حججتو فمرنا بأمرؾ كادعنا إلى ما أحسف ما
نما ممكت كعززت بمكانكـ كما يتخكؼ  . قاؿ : إنما أنا رجؿ منكـ كا 
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مف ناحيتكـ كليس شيء أحب إلي مما سدد اهلل أمركـ كأصمح بو 
ـ أييا الرىط كالرأم أف تسيركا بجماعتك –شأنكـ كأداـ بو عزكـ 

كتنطمقكا إلى كسرل فإذا دخمتـ : نطؽ كؿ رجؿ منكـ بما حضره 
ليعمـ أف العرب عمى غير ما ظف أك حدثتو نفسو كال ينطؽ رجؿ 
منكـ بما يغضبو فإنو ممؾ عظيـ السمطاف كثير األعكاف مترؼ 
معجب بنفسو كال تنخذلكا لو انخذاؿ الخاضع الذليؿ كليكف أمر بيف 

ثو حمكمكـ كفضؿ منزلتكـ كعظيـ أخطاركـ كليكف ذلؾ تظير بو دما
أكؿ مف يبدأ منكـ بالكبلـ أكثـ بف صيفي ثـ تتابعكا عمى األمر مف 
منازلكـ التي كضعتكـ بيا فإنما دعاني إلى التقدمة إليكـ عممي 
بميؿ كؿ رجؿ منكـ إلى التقدـ قبؿ صاحبو فبل يككنف ذلؾ منكـ 

كقادر مسمط ثـ دعا ليـ فيجد في آدابكـ مطعنا فإنو ممؾ مترؼ 
بما في خزانتو مف طرائؼ حمؿ الممكؾ كأعطى كؿ رجؿ منيـ حمة 
كعممو عمامة كختمة بياقكتو كأمر لكؿ رجؿ منيـ بنجيبة ميرية 

 كفرس نجيبة ككتب معيـ كتابا :
أما بعد : فإف الممؾ ألقى إلي مف أمر العرب ما قد عمـ كأجبتو بما 

عمى عمـ كال يتمجمج في نفسو أف قد فيـ مما أحببت أف يككف منو 
أمة مف األمـ التي احتجزت دكنو بمممكتيا كحمت ما يمييا بفضؿ 
قكتيا تبمغيا مف األمكر التي يتعزز بيا ذكك الحـز كالقكة كالتدبير 
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كقد أكفدت أييا الممؾ رىطا مف العرب ليـ فضؿ في  –كالمكيدة 
ليغمض ال أحسابيـ كأنسابيـ كعقكليـ كآدابيـ فميسمع الممؾ ك 

عف جفاء أف ظير مف منطقيـ كليكرمني بإكراميـ كتعجيؿ سراحيـ 
فخرج القكـ في  .كقد نسبتيـ في أسفؿ كتابي ىذا إلى عشائرىـ .

أىبتيـ حتى كقفكا بباب كسرل بالمدائف فدفعكا إليو كتاب النعماف 
فقرأه كأمر بإنزاليـ إلى أف يجمس ليـ مجمسا منيـ فمما أف كاف 

ـ أمر مرازبتو ككجكه أىؿ مممكتو فحضركا كجمسكا بعد ذلؾ بأيا
عمى كراسي عف يمينو كشمالو ثـ دعا بيـ عمى الكالء كالمراتب 
التي كصفيـ النعماف بيا في كتابو كأقاـ الترجماف ليؤدم إليو ثـ 

 أذف ليـ في الكبلـ .
: إف أفضؿ األشياء أعالييا كأعمى الرجاؿ فقاـ أكثـ بف صيفي فقاؿ

الممكؾ نفعا كخيران ألزمنة أخصبيا كأفضؿ الخطباء  ممككيا كأفضؿ
الصدؽ منجاة كالكذب ميكاة كالشر لجاجة كالحـز مركب  أصدقيا .

صعب كالعجز مركب كطيء، آفة الرأم اليكل كالعجز مفتاح الفقر 
كخير األمكر الصبر كحسف الظف كرطة كسكء الظف عصمة 

صبلح فساد الرعية خير مف إصبلح فساد الراعي ك  مف فسدت كا 
شر الببلد ببلد ال أمير بيا، كشر  بطانتو كاف كالغاٌص بالماء .

الممكؾ مف خافو البرمء. المرء يعجز ال محالة أفضؿ األكالد البررة، 
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خير األعكاف مف لـ يراء بالنصيحة أحؽ الجنكد بالنصر مف حسنت 
. حسبؾ مف شر سماعو. زاد ما بمغؾ المحؿسيرتو. يكفيؾ مف ال

قميؿ فاعمو. الببلغة اإليجاز. مف شدد نفر كمف الصمت حكـ ك 
تراخى تألؼ فتعجب كسرل مف أكثـ ثـ قاؿ : كيحؾ يا أكثـ ما 
أحكمؾ كأكثؽ كبلمؾ لكال كضعؾ كبلمؾ في غير مكضعو قاؿ أكثـ 
: الصدؽ ينبئ عنؾ ال الكعيد قاؿ كسرل : لك لـ يكف لمعرب غيرؾ 

حاجب بف زرارة قاـ لكفى قاؿ أكثـ : رب قكؿ أنفذ مف صكؿ ثـ 
إف العرب  –: كرم زندؾ، كعمت يدؾ كىيب سمطانؾ التميمي  كقاؿ

أمة قد غمظت أكبادىا كاستحصدت مرتيا كمنعت درتيا كىي لؾ 
الينتيا سامعة إف سامحتيا كىي  كامقة ما تألفتيا مسترسمة ما

العمقـ مرارة كىي الصاب غضاضة كالعسؿ حبلكة كالماء الزالؿ 
إليؾ كألسنتيا لديؾ ذمتنا محفكظة كأحسابنا  نحف كفكدىا سبلسة .

ممنكعة كعشائرنا فينا سامعة مطيعة إف نؤٍب لؾ حامديف خيرا فمؾ 
ف نذـ لـ نخض بالذـ دكنيا قاؿ كسرل : يا  بذلؾ عمكـ محمدتنا كا 
حاجب ما أشبو حجر التبلؿ بألكاف صخرىا قاؿ حاجب : بؿ زئير 

الحارث البكرم فقاؿ :  األسد بصكلتيا قاؿ كسرل : كفى ذلؾ ثـ قاـ
دامت لؾ المممكة باستكماؿ جزيؿ حظيا كعمك سنائيا مف طاؿ 
رشاؤه كثر متحو كمف ذىب مالو قؿ منحو تناقؿ األقاكيؿ يعرؼ 
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المب كىذا مقاـ سيكجؼ بما تنطؽ الركب كتعرؼ بو كنو حالنا 
العجـ كالعرب كنحف جيرانؾ األدنكف كأعكانؾ المعينكف خيكلنا جمة 

ف استطرقتنا فغير كجيكشنا  فخمة إف استنجدتنا فغير ربص كا 
ف طمبتنا فغير غمص كال ننئ لذعر كال نتنكر لدىر  جيض كا 

قاؿ كسرل :أنفس عزيزة كأمة ضعيفة .رماحنا طكاؿ كأعمارنا قصار 
قاؿ الحارث : أييا الممؾ كأنى يككف لضعيؼ عزة أك لصغير مرة ؟ 

نؾ نفسؾ قاؿ قاؿ كسرل : لك قصر عمرؾ لـ تستكًؿ عمى لسا
الحارث : أييا الممؾ إف الفارس إذا حمؿ نفسو عمى الكتيبة مغررا 
بنفسو عمى المكت فيي منية استقبميا كجناف استدبرىا كالعرب 
تعمـ أف أبعث الحرب قدما كأحسبيا كىي تصرؼ بيا حتى إذا 
جاشت نارىا كسعرت لظاىا ككشفت عف ساقيا جعمت مقادىا 

زئيرم كلـ أقصر عف خكض رمحي كبرقيا سيفي كرعدىا 
خضخاضيا حتى أنغمس في غمرات لججيا كأمكف فمكا لفرساني 

ستمطرىا ىادما كأترؾ حماتيا جزر السباع اإلى بحبكحة كيشيا ف
ككؿ نسر قشعـ ثـ قاؿ كسرل لمف حضره مف العرب :     كذلؾ 
ىك ؟ قالكا : فعالو أنطؽ مف لسانو قاؿ كسرل : ما رأيت كاليكـ 

  شيكدا أكفد .كفدا أحشد كال
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ثـ قاـ عمرك بف الشريد السممي فقاؿ : نعـ بالؾ كداـ في السركر 
حالؾ إف عاقبة الكبلـ متدبرة كأشكاؿ األمكر معتبرة ككثير ثقمو 
كفي قميؿ بمغة كفي الممكؾ سكرة العز كىذا منطؽ لو ما بعده : 
شرؼ فيو مف شرؼ كخمؿ فيو خمؿ لـ نأت لضيمؾ كلـ نفد 

ض لرفدؾ إف في أمكالنا منتقدا كعمى عزنا معتمدا لسخطؾ كلـ نتعر 
ف أكد دىر بنا اعتدالنا إال أنا مع ىذا لجكارؾ  إف أكرينا نارا أثقبنا كا 
حافظكف كلمف رامؾ كافحكف حتى يحمد الصدر كيستطاب الخبر 
قاؿ كسرل :ما يقكـ قصد منطقؾ بإفراط كال مدحؾ بذمؾ قاؿ عمرك 

مخبرا كلـ يمـ مف غربت نفسو  : كفى قصدم ىاديا كبأيسر إفراطي
عما يعمـ كرضي مف القصد بما يبمغ قاؿ كسرل : ما كؿ ما يعرؼ 

ثـ قاـ خالد بف جعفر الكبلبي فقاؿ :  المرء ينطؽ بو اجمس .
أحضر اهلل الممؾ إسعادا كأرشده إرشادا إف لكؿ منطؽ فرصة كلكؿ 
حاجة غصة كعي المنطؽ أشد مف عي السككت كعثار القكؿ أنكأ 

عثار الكعث كما فرصة المنطؽ عندنا إال بما نيكل كغصة  عف
المنطؽ بما ال نيكل غير مستساغة كتركي ما أعمـ مف نفسي 
كيعمـ مف سمعي إنني لو مطيؽ أحب إلي مف تكمفي ما أتخكؼ 
كأتخكؼ مني كقد أكفدنا إليؾ ممكنا النعماف كىك لؾ مف خير 

الطاعة لؾ باخمة األعكاف كنعـ حامؿ المعركؼ كاإلحساف أنفسنا ب
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كرقابنا بالنصيحة خاضعة كأيدينا لؾ بالكفاء رىينة قاؿ كسرل : 
ثـ قاـ عمقمة بف عبلثة  نطقت بعقؿ كسمرت بفضؿ كعمكت بنبؿ .

العامرم فقاؿ : نيجت لؾ سبؿ الرشاد كخضعت لؾ رقاب العباد إف 
لؤلقاكيؿ مناىج كلآلراء مكالج كلمعكيص مخارج كخير القكؿ أصدقو 

ف كانت المحبة أحضرتنا كالكفادة  –لطمب أنجحو كأفضؿ ا أنا كا 
قربتنا فميس مف حضرتؾ منا بأفضؿ ممف عزب عنؾ بؿ لك قست 
كؿ رجؿ منيـ كعممت منيـ ما عممنا لكجدت لو في آبائو دنيا 
أندادا كأكفاء كميـ إلى الفضؿ منسكب كبالشرؼ كالسؤدد  

حماه كيركم مكصكؼ كبالرأم الفاضؿ كاألدب الناقد معركؼ يحمي 
نادماه كيذكد أعداه كال تخمد ناره كال يتحرز منو جاره أييا الممؾ 
مف يبؿ العرب يعرؼ فضميـ فاصنع العرب فإنيا الجباؿ الركاسي 
عزا كالبحكر الزكاخر طميا كالنجكـ الزكاىر شرفا كالحصى عددا 
ف تستصرخيـ ال يخذلكؾ قاؿ  فإف تعرؼ ليـ فضميـ يعزكؾ كا 

تي منو كبلـ يحممو عمى السخط عميو : حسبؾ كسرل كخشى أف يأ
ثـ قاـ قيس بف مسعكد الشيباني فقاؿ : أطاب  أبمغت كأحسنت .

اهلل بؾ المر أشد كجنبؾ المصائب ككقاؾ مكركه الشدائد ما أحقنا 
إذ أتيناؾ بأسماعؾ ماال يحنؽ صدرؾ كال يزرع لنا حقدا في قمبؾ لـ 

داة كلكف لتعمـ أنت نقدـ أييا الممؾ لمساماة كلـ ننتسب لمعا
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كرعيتؾ كمف حضرؾ مف كفكد األمـ أنا في المنطؽ غير محجميف 
ف سكمينا  كفي الناس غير مقصريف إف جكرينا فغير مسبكقيف كا 
فغير مغمكبيف قاؿ كسرل : غير أنكـ إذ عاىدتـ غير كافيف كىك 
يعرض بو في تركو الكفاء بضمانة السكاد قاؿ قيس : ما كنت في 

غدر بو أك كخافر أخفر بذمتو قاؿ كسرل : ما يككف ذلؾ إال ككاؼ 
لضعيؼ ضماف كال لذليؿ خفارة قاؿ قيس : أييا الممؾ ما أنا فيما 
أخفر مف ذمتي أحؽ بإلزامي العار منؾ فيما قتؿ مف رعيتؾ كانتيؾ 
مف حرمتؾ قاؿ كسرل :ذلؾ ألف مف ائتمف الخكنة كاستنجد األئمة 

كيؼ رأيت  –لناس سكاء نالو مف الخطأ ما نالني كليس كؿ ا
حاجب بف زرارة لـ يحكـ قكاه فيبـر كيعيد فيكفي كيعد فينجز ؟ ؟ 
قاؿ كما أحقو بذلؾ كما رأيتو إال لي قاؿ كسرل : القكـ بزؿ 
فأفضميا أشدىا ثـ قاـ عامر بف الطفيؿ العامرم فقاؿ :كثر فنكف 
نما الفخر في  المنطؽ كلبس القكؿ أعمى مف حندس الظمماء كا 

كالعجز في النجدة كالسؤدد مطاكعة القدرة كما أعممؾ بقدرنا  الفعاؿ
كأبصرؾ بفضمنا كالحرم أف أدالت األياـ كثابت األحبلـ أف تحدث 
لنا أمكرا ليا أعبلـ قاؿ كسرل : كما تمؾ األعبلـ ؟ قاؿ مجتمع 
األحياء مف ربيعة كمضر عمى أمر يذكر قاؿ كسرل : كما األمر 

لي عمـ بأكثر مما خبرني بو مخبر قاؿ الذم يذكر ؟ قاؿ عامر : ما
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كسرل : متى تكاىنت يا بف الطفيؿ ؟ قاؿ : لست بكاىف كلكني 
بالرمح طاعف ؟ قاؿ كسرل : فإف أتاؾ آت مف جية عينؾ العكراء 
ما أنت صانع ؟ قاؿ : ما ىيبتي في قفام بدكف ىيبتي في كجيي 
د كما أذىب عيني عبث كلكف مطاكعة العبث ثـ قاـ عمرك بف مع

يكرب الزبيدم فقاؿ : إنما المرء بأصغريو قمبو كلسانو فببلغ 
المنطؽ الصكاب كمبلؾ النجدة االرتياد كعفك الرأم خير مف 
استكراه الفكرة كتكفيؽ الخبرة خير مف اعتساؼ الحيرة فاجتذب 
طاعتنا بمفظؾ كاكظـ بادرتنا بحممؾ كألف لنا كنفؾ يسمس لؾ قيادنا 

قراع مناقير مف أردنا قضما كلكف  فإنا أناس لـ يكقس صفاتنا
ثـ قاـ الحارث بف ظالـ  منعنا حمانا مف كؿ مف راـ لنا ىضما .

المرم فقاؿ : إف مف آفة المنطؽ الكذب كمف لؤـ األخبلؽ الممؽ 
كمف خطؿ الرأم خفنة الممؾ المسمط فإف أعممناؾ أف مكاجيتنا لؾ 

منا بخميؽ عف ائتبلؼ كانقيادنا لؾ عف تصاؼ فما أنت لقبكؿ ذلؾ 
كال لبلعتماد عميو بحقيؽ كلكف الكفاء بالعيكد كأحكاـ كلت العقكد 
كاألمر بيننا كبينؾ معتدؿ مالـ يأت مف قبمؾ ميؿ أك زلؿ قاؿ كسرل 
: مف أنت ؟ قاؿ : الحارث بف ظالـ قاؿ : إف في أسماء أبائؾ 
لدليبل عمى قمة كفائؾ كأف تككف أكلى بالغدر كأقرب مف الكزر قاؿ 

ث : إف في الحؽ مغضبة كالسر في التغافؿ كلف يستكجب الحار 
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أحد الحمـ إال مع القدرة فمتشبو أفعالؾ مجمسؾ قاؿ كسرل :ىذا 
فتى القكـ ثـ قاؿ : قد فيمت ما نطقت بو خطباؤكـ كتفنف فيو 
متكممككـ كأكال إني أعمـ أف األدب لـ يثقؼ أكدكـ كلـ يحكـ أمركـ 

عنده منطؽ الرعية الخاضعة  كأنو ليس لكـ ممؾ يجمعكـ فتنطقكف
الباخعة فنطقتـ بما استكلى عمى ألسنتكـ كغمب عمى طباعكـ لـ 
ني ألكره أف أجبو كفكدم أك أحنؽ  أجز لكـ كثيرا مما تكممتـ بو كا 
صدكرىـ كالذم أحب مف إصبلح مدبركـ كتآلؼ شكاذكـ كاإلعذار 

رتو إلى اهلل فيما بيني مف خمؿ فانصرفكا إلى ممككـ فأحسنكا مؤاز 
كالتزمكا سفياءكـ أكدىـ كأحسنكا أدبيـ فإف في ذلؾ صبلح العامة 

ركل عف الكمبي أنو قاؿ : كاف كسرل يحفؿ بالعرب كيستأنس  ؟
بمشاىدتيـ كيرغب في سماع محادثاتيـ كمفاخراتيـ كمنافراتيـ كلـ 
يدخر كسعا إال بذلو لمحصكؿ عمى ذلؾ كمما اتفؽ لو أف النعماف 

و يكما فقاؿ لو : ىؿ في العرب مف قبيمة بف المنذر كاف بمجمس
تشرؼ عمى قبيمة ؟ قاؿ فبأم شيء ؟ قاؿ : مف كانت لو ثبلثة 
آباء متكالية رؤساء كاتصؿ ذلؾ بمزية رابعة فبيتو أشرؼ بيت 
ليو تنسب القبيمة كبو تعمك عمى غيرىا قاؿ : أحضر مف ىذه  كا 

بدر كآؿ صفتيـ فطمبيـ النعماف فمـ يصبيـ إال في آؿ حذيفة بني 
ذم الجحديف كآؿ األشعث بف قيس بف كندة فأحضرىـ في جممة 
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مف عشائرىـ فقعد ليـ كسرل مجمسا عاما حضره الحكاـ كالعدكؿ 
فانتصب  كاألعياف ثـ قاؿ : ليتكمـ منكـ بمآثر قكمو كليصدؽ .

حذيفة بف بدر قائما ككاف ألسف القكـ فقاؿ : قد عممت العرب أف 
ر األعظـ فقيؿ لو : لـ ذاؾ يا أخا فزارة ؟ فينا الشرؼ األقدـ كالفخ

قاؿ : ألسنا الدعائـ التي ال تراـ ؟ كالعز ال يضاـ ؟ فقيؿ لو : 
 صدقت ثـ قاـ شاعرىـ فقاؿ : 

 فزارة بدر حسب بدر نضاليا    فزارة   بيت العز كالعز فييـ       
 بناه لبدر في القديـ رجاليا    قعساء كالحسب   الذم ليا العزة ال

 مآثر بدر مجدىا كفعاليا   يييات قد أعيا القركف التي مضت ف
 إلى الشمس في مجرل النجكـ يناليا ....أف مد يكما بكؼأحد كىؿ 

 .يصمحكا يصمح لذاؾ  جميعنا ففإ
ف يفسدكا يفسد عمى الناس حاليا                                كا 

: لقد عممت العرب أنا نقاتؿ عديدىا األشعث بف قيس فقاؿ ثـ قاـ
ت فقيؿ جمعيا األكبر كأنا غياث المزبات زبناة المكرما األكثر كنقير

ألنا كرثنا ممؾ كندة فاستظممنا بأفيائو  :لو لـ يا أخا كندة ؟ قاؿ
كتقمدنا منكبو األعظـ كتكسطنا يحبكحو األكـر . ثـ قاـ شاعرىـ 

 فقاؿ : 
 دعائـ ىذا الناس عند الجبلئؿ   فسائؿ أبيت المعف عنا فإننا 
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اصـ السعدم فقاؿ : لقد عمـ ىؤالء أنا أرفعيـ ثـ قاـ قيس بف ع
في المكرمات كأثبتيـ في النائبات فقيؿ لو : لـ ذاؾ يا أخا بني 
سعد ؟ فقاؿ : ألنا أدركيـ لمثأر كأمنعيـ لمجار ال نتكمؿ إذا حممنا 

 كال نراـ إذا حممنا ثـ قاـ شاعرىـ فقاؿ : 
 التي ترل كجؿ تميـ كالجمكع    لقد عممت قيس كخندؼ أننا 

 إذا جز بالبيض الجماجـ كالطمى     بأنا ليكث البأس في كؿ مأزؽ 
 أجبنا سراعا في العبلئـ مف دعا ......لنجدة ا إذا داع   دعانا كأن

 فيييات قد أعيا الجميع فعاليـ 
 كقامكا بيكـ الفخر مسعاة مف سعى                                

فقاؿ كسرل حينئذ : ليس منيا إال سيد لمكضعو ثـ أعظـ صبلتيـ 
 جمعيف كردىـ إلى أقكاميـ معظميف أ
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 الباب الثاني عشر
 المكعظة التقكية  

 الجاىميفي العصر 
 
 : المكعظة رؤل كأبعاد -أ

عرفت المكعظة التقكية طريقيا إلى الحياة في كؿ العصكر كلـ 
يخؿ العصر الجاىمي عمى الرغـ مف ككنو يتمحكر حكؿ عبادة 

س كالقمر كالككاكب مف األصناـ أك عبادة مظاىر الطبيعة كالشم
دعاة نصارل أك ييكد أك أحناؼ مف أتباع سيدىا إبراىيـ عميو 
السبلـ ، فقد كاف زىير بف أبي سممى مف الشعراء األحناؼ ككذلؾ 
الشاعر أمية بف أبي الصمت الذم كاف يدعك لمتكحيد في شعره 
ككذلؾ كاف كرقة بف نكفؿ الذم كاف يكتب الكتاب العبراني ) التكراة 

في مكة المكرمة ككذلؾ كاف الراىب بحيرا في بصرل الشاـ الذم ( 
لقي الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ عندما كاف مع عمو أبي طالب 
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في تجارة لخديجة رضي اهلل عنيا كقد حاكؿ ىؤالء الدعاة أف 
يعيدكا الناس إلى قضية التكحيد كنحف نعرؼ كـ كاف الحبر كرقة 

ميو الصبلة كالسبلـ حيف أكد لو بف نكفؿ متحمسا ن لمنبي محمد ع
أف أىؿ مكة سيخرجكف نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف مكة 
كأنو يتمنى أف يككف جنبو لينصره عمى كفار مكة )كثيقة كرقة بف 
نكفؿ كحكاره مع النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ( ، كقد ذكر لنا 

) أكثـ بف رسكؿ اهلل صمكات اهلل عميو أنو شاىد الخطيب المشيكر 
صيفي ( في سكؽ عكاظ كىك يخطب خطبتو المشيكرة كاعظا ن 
الناس : )) أييا الناس مف عاش مات كمف مات فات ككؿ ما ىك 

 آت آت . . . (( . 
كتتميز المكاعظ التقكية في العصر الجاىمي سكاء كانت شعرا أـ 
يجازىا كببلغتيا كقدرتيا عمى مخاطبة القمب  نثرا بفطريتيا كا 

ف كاف بشكؿ بسيط . كالعاطف  ة كتمس العقؿ كا 
 مكعظة قس بف ساعدة اإليادم:-ب

ذا كعيتـ فانتفعكا إنو مف عاش مات  )أييا الناس اسمعكا كعكا كا 
 كمف مات فات

 ككؿ ما ىك آت آت مطر كنبات كأرزاؽ ك أقكات
 كآباء كأميات كأحياء كأمكات جمع كأشتات كآيات
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 كأرض ذات رتاج ،كبحار ذات أمكاج
 أرل الناس يذىبكف فبل يرجعكفما لي 

 أرضكا بالمقاـ فأقامكا أـ ترككا ىناؾ فنامكا
 أقسـ قس قسمان ال حانث فيو كال آثمان 

 إف هلل دينان ىك أحب إليو مف دينكـ الذم أنتـ عميو
 كنبيان قد حاف حينو كأظمكـ أكانو فطكبى

 لمف آمف بو فيداه ، ككيؿ
 لمف خالفو كعصاه

 ثـ قاؿ:
 غفمة مف األمـ الخالية كالقركف الماضيةتبان ألرباب ال

 يا معشر إياد أيف اآلباء كاألجداد كأيف ثمكد كعاد
كأيف الفراعنة الشداد أيف مف بنى كشيد كزخرؼ كنجد كغره الماؿ 

 كالكلد
 أيف مف بغى كطغى كجمع فأكعى كقاؿ أنا ربكـ األعمى
 ـ آماالن ألـ يككنكا أكثر منكـ أمكاالن كأطكؿ منكـ آجاالن كأبعد منك

طحنيـ الثرل بكمكمو كمزقيـ بتطاكلو فتمؾ عظاميـ بالية كبيكتيـ 
 خاكية
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عمرتيا الذئاب العاكية كبل بؿ ىك اهلل الكاحد المعبكد ليس كالد كال 
 مكلكد

 ثـ أنشأ يقكؿ:
 في الذاىبيف األكليف مف القركف لنا بصائر

 كرأيت قكمي نحكىا تمضي األصاغر كاألكابر
 ي كال مف الباقيف غابرال يرجع الماضي إل

 .أيقنت أني ال محالة حيث صار القكـ صائر(
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 عشر لثالباب الثا
 خصائص النثر الفني 

 الجاىميفي العصر 

 
 تميز النثر الفني الجاىمي بخصائص عٌدة ، مف أىميا:  
كاف ذلؾ النثر، بفنكنو كميا متممان لمشعر الجاىمي في تصكير  -ُ

ل مف الحياة العربية، تصكيران أقرب إلى الحقيقة كالكاقع، جكانب أخر 
 بما في تمؾ الحياة مف مفارقات كمتناقضات. 

و النثر إلى نكاح خمقية كتيذيبية، كالميؿ إلى الخير  -ِ تكج 
إلى  كاإلصبلح في الكصايا، كبعض كالخطب كالحكـ، كاالرتداد

شاعة شادة باألحساب كاألنساب، كا  لمعصبيات  الغضب كالتيكر، كا 
كالمفاخر القبمية، كالمصالح الخاصة، في المنافرات كبعض الخطب 

 كالحكـ األخرل، 
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تصكير النثر الجاىمي لذلؾ كمو ىك تصكير أقرب إلى الحقيقة   -ّ
كالكاقع، ألف كاضعي بعض تمؾ النصكص، أك صائغييا، قد حاكلكا، 
بقكة مبلحظتيـ كمزيد عنايتيـ أف يجعمكىا محاكية ألصكليا 
األكلى، مستيديف في ذلؾ بقرائف مختمفة. كليذا فإف تمؾ 

مع ما اعترل معظميا مف تغيير أك زيادة أك  -النصكص النثرية 
 ىي في ركحيا كبنائيا مقاربة ألصكليا الجاىمية،  -نقص 

تغمب عمى ىذا النثر، بفنكنو المختمفة العناية كالتجكيد،  -ْ
 كالبعد، ما أمكف، عف اليميمة كالضعؼ. 

يأتي النثر الجاىمي مرسبلن طبيعيان تارة، كمتكمفان محمى بالسجع - ٓ
كالتصكير البياني تارة أخرل، بحسب الفف النثرم مف جية، 

 كبحسب الحاؿ كالمقاـ مف جية ثانية، 
رغبة في تحقيؽ اإلمتاع، أك التأثير كاإلقناع لدل السامع،  -ٔ

 كالنفكذ إلى مكامف نفسو. 
ـ في نثرىـ كحرصكا عمى القكة كالجزالة، تخير الجاىميكف الكبل-ٕ

كالتنغيـ المكسيقي بيف الجمؿ إذا احتاجكا إلى ذلؾ، كما في سجع 
 الكياف كالمنافرات.

تترجح النصكص النثرية الجاىمية بيف الطكؿ كالقصر، كلكؿ  -ٖ
منيا مكضع يحسف فيو. فالخطبة نفسيا قد تطكؿ كقد تقصر، 
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ؿ كأسجاع الكياف فبل تخرج عف ككذلؾ الكصية، أما الحكـ كاألمثا
 القصر كاإليجاز.

يغمب عمى ذلؾ النثر الجاىمي الكضكح كالسيكلة في ألفاظو  -ٖ
 كتراكيبو عدا سجع الكياف،

في سجع الكياف تعمد كاتبكه  الغرابة في األداء، كالغمكض   -َُ
 في التعبير، إمعانان منيـ في اإليياـ كاإلبياـ، 

طائفة مف كصاياىـ كمنافراتيـ كجكد ألفاظ غريبة، في  -ُُ
 كبعض خطبيـ، تناسبا مع كاقع البيئة كالحياة الجاىمية
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