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  مقدمة
  اجمللد اخلامس

وصـىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه  , احلمد هللا رب العـاملني,ن الرحيمبسم اهللا الرمح
 :وبعد. حسان إىل يوم الدين ومن تبعهم بإ,وصحبه أمجعني

 الذين غابوا عن مرسح التاريخ بعد فتح مكة املكرمة أن يعـودوا إىل سـدة مل يكن لألمويني
 أيب طالب ريض اهللا عنه يف حبـال احلكم لوال القدر الذي أوقع اخلليفة الراشدي سيدنا عيل بن

فقد حالف احلظ سيدنا معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنه أحد كتاب الوحي والقائـد  ,املوت
الفذ الذي استطاع أن يؤسس يف الشام خالفة إسـالمية فتحـت معظـم الـبالد املحيطـة بـبالد 

وا هـذه اخلالفـة  وإن صـبغ,ولة اإلسالمية بعد احلكـم الراشـديووسعوا مساحة الد ,العرب
 .بسمة األرسة األموية

دون النظر إىل اخلالفة عىل ) التقو( هلذه اخلالفة سمة ولألسف بعد أن أعطى الرسول 
 )دينيـة دنيويـة( أن اخلالفـة مؤسـسة ًمعتـربا ,)ذات لون أو عرق أو قبيلـة أو أرسة أو دم(أهنا 

القاعدة اخللفـاء الراشـدون عىل هذه  وقد سار ,ًغايتها إقامة العدل واحلق واخلري للناس مجيعا
 وبإعطاء اخلالفة سـمة األرسة , سنة الرسول عليه الصالة والسالم الذين مل حييدوا عنةاألربع

 )القيسية واليامنيـة( القبلية العصبية ًاواإلسالم ثانيًأوال  فقد عادت إىل أبناء العروبة )بني أمية(
 .لفاء بعد الراشدينليتسنى هلم القبول عند الناس والرضا هبم كخ

ومن هنا انفتحت عىل األمويني نريان اخلالفات مما جعلهم يسفكون الكثـري مـن الـدماء يف 
 إىل خادم هلؤالء اخللفـاء عـىل األغلـب )الشعر(وحتول األدب  ,سبيل تثبيت أركان امللك هلم

 وإن كان شعر اخلوارج السيايس وشعر األحزاب األخر قد فـتح صـفحة جديـدة يف تـاريخ
والتـي ستـصبح فـيام  ,األدب العريب يف هذا العرص متثل يف نبذ فكرة اخلالفة القائمة بالتوريـث

وحتى سقوط اخلالفة العثامنيـة عـىل يـد  ,بعد سمة من سامت هذه اخلالفة يف العصور الالحقة
 .١٩٢٦كامل أتاتورك عام 
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وع جديـد مـن أن هذا العرص فتح لنا صفحة جديدة من صفحاته األدبيـة متثلـت يف نـكام 
مدينـة العـال اليـوم يف ( يف وادي القـر  املنسوب لقبيلة بني عـذرة,العذريالغزل هو الغزل 

 هذا الغزل النقي الصالح البعيد عن الشهوة واملنقـصة وتطـور فـن )اململكة العربية السعودية
القـصص النثر بجميع أشكاله ابتداء من الدراسات القرآنية ودراسات السنة النبوية املطهـرة و

 .رات األدبيةوالوصايا واملناظ ,نافرات القبليةالوعظي والرسائل وامل
وإذا كان الشعر قد طغى عىل األجناس األدبية األخر فإن تلـك األجنـاس اجلديـدة قـد 
نمت وعىل رأسها اخلطابة وبقيت مكانة اخلطيب أكثر منزلة وإن عادت للشاعر منزلتـه بـدعم 

 يف فتهم عربية سامقة تعطي لألدب ولألدبـاء املتميـزين األمهيـةمن اخللفاء الذين ما زالت ثقا
إضافة إىل أن اخللفاء األمويني مل يكونـوا أو  ,عالم ناجح لقبيلتهظل قبلية ترمز الشاعر كوزير إ

 هلذا الشعر يشددون عىل وظيفتـه ًوإنام كانوا نقادا ,بعضهم شعراء فحسب أو متذوقني للشعر
  التي جاء هبـا, الفضائل ونبذ الرذائل ورفع مكانة مكارم األخالقالتي ما زالت تركز عىل نرش

 .رسول اهللا عليه الصالة والسالم
نعم لقد أردنا أن نبني يف هـذا العـرص أن الدولـة األمويـة بقيـت بلوهنـا العـريب وبوالهتـا 
األمويني وبقادة جيوشها العـرب وبثقافتهـا العربيـة املتامزجـة مـع اإلسـالم والتـي مل تـنجح 

 حيـث مل تعـد النزعـة العربيـة املالئمـة لـشعوب كثـرية ذات ًالصمود أكثر من تسعني عامـاب
وطالبت برضورة تطبيق تعاليمه التي عىل رأسها قوله  ,توجهات قومية أخر أحيت اإلسالم

ُ﴿ يا أهيا الناس إنا خلقناكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوب: تعاىل َ َ َ َ ْ ُُ ْ ْ َُ َ َُ َ َ َّْ ََ ْْ َُّ ٍَ َ ِ ِ َ َّ وقبائـل لتعـارفوا إن ًاُّ ِ ُ َ َ َ ََ ِ َِ َ
ٌأكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم إن اهللاََّ عليم خبري﴾  ِ َ ْ َ ٌْ ْ ْ َ َِ َِ َّ ِ ُ َْ َ  .]١٣:احلجراتسورة [َُ

 التـي متثلهـا اإلجيابيـةل األمويون قـيم األدب احلقيقيـة وعـادوا هبـا إىل القـيم َّنعم لقد مث
ولكنهـا مل تكـن بـزخم  ,طـوة رابعـةوهكذا فقد خطا األدب خ ,اجلاهليون وأكدها املسلمون

األدب الدعوي ضمن دائرة توظيف األدب وحتى يكسب اخللفاء األمويون القبائـل أكرمـوا 
شعراءها من جهة وأثاروا النزعات القبلية بينهم ونشأ مـا يـسمى بفـن النقـائص الـذي يعـد 

 .وصمة عار يف قيمية الشعر العريب
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 العصر األموي يف املشرق

  ) هـ١٣٢ – ـه٤١(
  :التعريف بالعصر األموي وامتداده -أ

ألن اخللفـاء  ; الفرتة التي تلت العـرص الراشـديأطلق املؤرخون اسم العرص األموي عىل
وقد امتدت من حكم معاوية بـن أيب  .الذين حكموا يف هذه الفرتة ينتسبون إىل األرسة األموية

وانتقـال  ,) هــ١٣٢(هم عـام  حممـد آخـر خلفـائبن وحتى مقتل مروان ) هـ٤١(سفيان عام 
 مـنهم مـن البيـت الـسفياين ة خليفة ثالث عرشةوحكم خالهلا أربع حلكم إىل األرسة العباسيةا

 .والباقي من البيت املرواين
  :نسب األمويني ومكانتهم -ب

وكان أمية من سـادات العـرب  .يعود نسب األمويني إىل أمية بن عبد شمس بن عبد مناف
وقـد  .وهذا ما جعله يف مقام عمه هاشم بن عبـد منـاف , بالغنى يف مكةورجاالهتا املشهورين

فكان  :ثم اتفقا عىل اقتسام مظاهر هذه الزعامة .تنازع هذان البيتان زعامة قريش قبيل اإلسالم
واإلرشاف عـىل الكعبـة  , هاشم إطعام احلجيج وسقايتهمولبني , أمية السيادة العسكريةلبني

 ,خصيات بني أمية زمن البعثة أبو سفيان الذي أسلم عند فـتح مكـةوكان من أبرز ش .املرشفة
 .وهو والد معاوية مؤسس الدولة األموية
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 قيص
  

 عبد مناف
   

 هاشم عبد شمس
    

 عبد املطلب أمية
    

      حرب 
 عبد اهللا أبو طالب العباس  

       أبو سفيان(صخر 
  حممد  عيل    

   العباسيون )فاء بني أميةأول خل(معاوية 
  شجرة نسب لألمويني

  )الحظ صلة القربى بني اهلامشيني واألمويني(

  :معاوية بن أبي سفيان -ج
ًرمة قبل اهلجرة بخمسة عرش عاما وأسـلم مـع أهلـه  بن أيب سفيان يف مكة املكولد معاوية

 خدمـة الدولـة وقـد أسـهم يف . لـهًا مكة املكرمة وأصبح بعد ذلـك كاتبـيوم فتح الرسول 
رافق معاوية أخـاه يزيـد الـذي الصديق ريض اهللا عنه  ففي خالفة أيب بكر ,اإلسالمية اجلديدة

ويف خالفة عمـر  اجليوش اإلسالمية املتوجهة إىل بالد الشام لتحريرها من الروم البيزنطينيقاد 
د اخللفيـة عـثامن ويف عه ,بن اخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه ويل معاوية بن أيب سفيان عىل األردن

وهلذا برز معاوية كرجل  , تعاىل عنه أصبح معاوية واليا عىل بالد الشام كلهابن عفان ريض اهللا
 .دولة يف وقت مبكر



١٩ 

 ةتأسيس الدولة األموي -د
 :معاوية مؤسس الدولة األموية -١

تعـاىل  اهللا تعاىل عنه وتنازل ابنه احلـسن ريض اهللا  مقتل اخلليفة عىل بن أيب طالب ريضبعد
اخلليفـة  انتقل حكم الدولة العربية إىل معاويـة بـن أيب سـفيان الـذي أصـبح ,عنه عن اخلالفة

سـمي  و) هـ٤١(حاول اخلليفة األموي بعد أن أمجع الناس عىل بيعته عام . األوحد للمسلمني
عاشـت  )هــ٦٠(واستمر حكمه حتـى عـام  ,التفاق كلمة املسلمني ,ذلك العام بعام اجلامعة

 .العربية خالل هذه الفرتة يف سالم وازدهارالدولة 
  :سياسته وأعماله الداخلية -٢

تعارضه وتنازعـه عـىل  احلكم يف دمشق قامت فئات خمتلفة حني توىل معاوية بن أيب سفيان
 :احلكم واخلالفة منها

ريض اهللا تعـاىل (الذين يرون وجوب حرص اخلالفة يف آل عيل بـن أيب طالـب  :الشيعة -أ
 .)عنه

الذين يرون أن اخلالفة حق لكل شخص كفء من املسلمني دون النظـر إىل : خلوارجا -ب
 .قبيلتهأرسته أو 

 ;غـريهمالذين يرون أن تكون اخلالفة يف الصاحلني من قـريش ال يف  :أبناء الصحابة  -ج
إال أن معاوية متكن من التغلب عـىل هـذه الفئـات بدهائـه وحلمـه املقـرون بـاحلزم والـشدة 

 ,فكسب والء السكان وحمبـتهم لـه ,التدبرييسوس البالد سياسة تدل عىل حسن واستطاع أن 
فاختـار أعوانـه ممـن عرفـوا بالـذكاء والـدهاء  ,وقد استطاع أن يوطد حكمه بوسائل خمتلفـة

وارتـبط بـصلة املـصاهرة مـع  ,السيايس مثل زياد بن أبيه وعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة
 .قبيلة كلب اليامنية

  : أعماله الداخليةومن أهم
 .نقل العاصمة من الكوفة إىل دمشق لوجود أنصاره فيها −١
 .حيث هيأ اجلو لتحقيق فكرة والية العهد البنه يزيد بعده ,حرص اخلالفة يف أهل بيته −٢
 .جعل اخلالفة وراثية بعد أن كانت شور يف العهد الراشدي −٣
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 .إلسالميعد أول من أقام احلرس والرشطة واحلجابة يف ا −٤
 .أوجد املقصورة بقصد محايته يف أثناء الصالة −٥
 . من وضع نظام الربيد لوصول األخبار برسعة من الواليات واليها أول−٦
 .التزوير من ً ديوان اخلاتم خلتم الرسائل الرسمية خوفا أسس−٧
 .حفر اآلبار عىل الطرقات للقوافل التجارية −٨
  :احلروب اخلارجية -٣

وبعـد  .عاوية الشاغل يف أول عهده باخلالفة توطيد أركان دولته الداخليـةلقد كان شغل م
 :أن تم له ذلك اجته إىل اجلهاد والفتح فحارب الروم البيزنطيني عىل جبهتني مها

  :يف مشايل بالد الشام -٤
وصل العرب بفتوحاهتم األوىل إىل جبال طوروس يف شاميل بالد الشام وأقاموا من هـذه اجلبـال 

وقد حـاول هـؤالء ختطـي احلـدود عنـدما قامـت  , بينهم وبني الروم البيزنطينيً فاصالًة حدااملنيع
 ملعاوية دفعة املحاولة إخضاعهم وإزالة ًاحلرب األهلية بني عيل ومعاوية فكانت حماولتهم هذه نذيرا

عـىل  )مدن ومراكز عـسكرية(ن انتهى من مشكالته الداخلية حتى بدأ بإقامة الثغور وما إ .خطرهم
وقـد تبـني للعـرب بعـد سلـسلة مـن  ,كام رتب الشوايت والـصوائف ,احلدود الشاملية لبالد الشام

ولذلك اجتهت أنظارهم نحـو البحـر املتوسـط  , يف هذه اجلبهةًاهلجامت صعوبة الفتح والتوسع برا
 . بعد أن تكررت اعتداءات البيزنطيني عىل السواحل العربيةوخاصة

 عىل الشام يف خالفة عـثامن ريض ًباحلروب البحرية منذ كان والياكان معاوية أول من اهتم 
س اللتان كانتـا  فتح فيه عدة جزر منها قربص وروداهللا تعاىل عنه فعمل عىل بناء أسطول عريب
 .قواعد للبحرية البيزنطية يف البحر املتوسط

ً البيزنطية برا  لفتح القسطنطينية عاصمة الدولةً عظيامً جهز معاوية جيشا) هـ٤٨(ويف عام 
ّوقـد أمـر  .وكان يف هذا اجليش معظم الصحابة وأوالدهم منهم أبو أيوب األنصاري ,ًوبحرا

ً طـواال مـن الـرب ًمعاوية ابنه يزيد عىل هذه احلملة التي حـارصت العاصـمة البيزنطيـة أشـهرا
 : التاليةوالبحر وحدث قتال شديد عىل أبواهبا مل يتمكن املسلمون بنتيجته من فتحها لألسباب
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 .أسوارها متانة −١
 .موقعهامناعة  −٢
 .بسفنهمفتك النار اإلغريقية  −٣

تــل الــصحايب اجلليــل أبــو أيــوب األنــصاري ودفــن خــارج أســوار ُويف أثنــاء احلــصار ق
 .وال يزال قربه هناك ,القسطنطينية

  :يف مشال إفريقيا -٥
البيزنطيني عـيل يـد عمـرو رأينا كيف استطاع العرب أيام الراشدين حترير مرص من الروم 

ثم توقفت حروب التحرير فرتة  , من حترير برقة وضمها إىل مرصً أيضابن العاص الذي متكن
 . الزمن بسبب املنازعات الداخليةمن

 ًجيـشا ) هــ٥٠(وعندما استتب األمر ملعاوية وجه اهتاممه إىل شامل إفريقيـا فأرسـل عـام
وكانت آخـر معقـل هلـم يف  ,أيدي الروم البيزنطينيبقيادة عقبة بن نافع الفهري لتحريرها من 

 بعـد أن دخـل ًوقد حررها بعـد مقاومـة عنيفـة خـصوصا ,الشواطئ اجلنوبية للبحر املتوسط
فسهلوا لعقبة عملية التحريـر  ,وانضموا إىل اجليش العريب ,سكاهنا األصليون يف الدين اجلديد

رب قرطاجة وجعلهـا معـسكرا جليـشه وأقام مدينة القريوان ق ,إذ تقدم نحو طرابلس وتونس
استؤنفت زمن اخلليفـة  ثم ,توقفت بعدها حروب التحرير لفرتة . للوالية التي أسسهاًومركزا

عقبة بن نافع الفهري بتحرير بقية البالد العربية حتى بحـر الظلـامت  يزيد بن معاوية حيث قام
 .)املحيط األطليس(
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  توطيد أركان الدولة األموية

  لك بن مروانعبد امل )آ(
  ) م٧٠٥ – ٦٨٥ ، هـ٨٦ – ٦٥(

  :خلفاء معاوية

م يزيد احلكم بعد موت أبيه معاوية حيث أخذت لـه البيعـة يف َّلتس :يزيد بن معاويـة    -أ
دامت خالفته أربع سنوات قامت خالهلا مـشكالت عظـام يف وجهـه ) هـ٦٠( حياة والده عام

كام نقض أهـل املدينـة بيعتـه وأعلنـوا  ,عتهمنها رفض احلسني بن عيل وعبد اهللا بن الزبري مباي
وخلفـه ابنـه معاويـة الثـاين وكـان  ,ًوقد تويف يزيد شابا ومل حتل مجيع هذه املـشكالت ,الثورة
 . لهً مل تطل خالفته أكثر من شهرين تنازل عنها دون أن يعني خلفاًاضعيف
اويـة الثـاين بعـد وفـاة مع : اخلالفة إىل البيـت املروانـي      مؤمتر اجلابية وانتقال   -ب

 للتداول يف أمر )موقع جنوب دمشق يف منطقة حوران(تداعى األمويون إىل عقد مؤمتر اجلابية 
وقد تم االتفاق عىل مبايعة مروان بن احلكم عىل أن خيلفـه خالـد بـن احلكـم عـىل أن  ,اخلالفة

 إىل وبـذلك انتقلـت اخلالفـة ,ثم عمرو بن سعيد بن العـاص ,خيلفه خالد بن يزيد بن معاوية
 .البيت املرواين من األرسة األموية

  :خالفة مروان بن احلكم -ج
 :كان من أبرز أعامله بعد أن أصبح خليفة

فقاد جيوشـه  ,أن عمد إىل توطيد حكمه وذلك بالتغلب عىل الفئات التي امتنعت عن بيعته −١
 . حيث هزمهم)موقع رشق دمشق بالقرب من قرية عذرا(لقتاهلم يف معركة مرج راهط 

فلم يكـد مـروان ينتهـي مـن خـصومه يف بـالد  ,أعاد مرص إىل حظرية اخلالفة األموية −٢
 سار به هو وابنه عبد العزيز إىل مرص الستخالصها من يد أنصار ابـن ًحتى جهز جيشا ,الشام
 .تم له ذلك وقد ,الزبري
قيقهـا بـسبب فلـم يـستطع حت ,أما حماولته اسرتجاع احلجاز والعراق من عبد اهللا بن الـزبري −٣
 . بذلك مقررات مؤمتر اجلابيةًثم عبد العزيز خمالفا , عبد امللكوكان قد أخذ البيعة البنيه ,وفاته
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   عبد امللك بن مروان–ب 

 ) م٧٠٥ –٦٨٥)( هـ٨٦ – ٦٥(
  أعماله الداخلية وحروبه اخلارجية

ًتاركـا ثم تويف مـروان بـن احلكـم )  هـ٨٦ – ٦٥(امتدت خالفة عبد امللك بن مروان من 
ًالبنه عبد امللك عددا من املشكالت التي كانت هتدد كيان الدولة فسارع عبد امللك ملواجهتهـا 

بـن مـروان ا جعل املؤرخني يعدون عبد امللـك تارة بالشدة واحلزم وتارة باحلكمة والسياسة مم
 .د األول للدولة األمويةِّاملوط
  :أعماله الداخلية -أ

د سـلطانه داخـل َّم بـشؤون اإلدارة واإلصـالح بعـد أن وطـانرصف عبد امللك إىل االهتام
 . يتمشى مع حاجات الدولةًوأعطاها مضمونا ,فأوىل الناحية اإلدارية عناية فائقة ,البالد
  :ومن أبرز أعماله الداخلية -ب
بغيـة إزالـة  ,اتباع سياسة تقوم عىل إجياد توازن بني القبائل العربية من قيسيني ويامنيني −١
 القيسيون عبد اهللا بن َت التي كانت قد جتددت إثر معركة مرج راهط وذلك عندما واىلاخلالفا

وقد برهن عبد امللك بذلك عىل أنه رجل دولة لرتفعه عن  ,الزبري وانحاز اليامنيون إىل األمويني
 . بني الرعية كلهاً نفسه حكامًاخلالفات معتربا

تعريـب ( بعـدة وسـائل يف مقـدمتهادها وذلـك إضفاء الصفة العربية للدولـة وتأكيـ −٢
 .)ام سنر يف بحث التنظيم اإلداريك ,والطراز ,والنقد ,الدواوين

إذ خـصص لـه اخليـول  ,عمل عىل تطوير نظام الربيد الذي وجـد منـذ زمـن معاويـة −٣
وبذلك ربـط  ,واجلامل يف املناطق الصحراوية واملوظفني واألماكن ووضع الصو عىل الطرق

 .طلع عىل أمورها بشكل تامدولة واأجزاء ال
 .أمر ببناء مسجد قبة الصخرة يف القدس −٤
 . شكلها احلايل بناء الكعبة عىل تم يف عهدهكام −٥



٢٤ 

  :احلروب اخلارجية -ج
  : يف اجلبهة الشرقية- أوالً

تقوم هبا بعـض  ,كانت العمليات العسكرية يف هذه اجلبهة تأخذ شكل غزوات غري منظمة
ن تـوىل ومـا إ , تكليف من اخللفاء أو الـوالة كلـام سـنحت الفرصـةقطع من اجليش بناء عىل

املهلب بن أيب صفرة أمر احلرب يف خراسان بتكليـف مـن وايل العـراق احلجـاج بـن يوسـف 
 املهلب أعامله العـسكرية بـالزحف عـىل وبدأ ,ً منظامًأخذت هذه الغزوات شكالالثقفي حتى 

 . يف أفغانستان ومناطق أخر)كابول(كام زحف أبناؤه من بعده عىل مدينة  ,خوارزم
  : اجلبهة الشمالية البيزنطية- ثانياً

فكانـت تنتهـز كـل فرصـة  ,مر عىل الدولة العربية الناشئةبيزنطية عن التآمل تكف الدولة ال
وقد مر معنا كيف انتهزت فرصة اخلالف بني عيل ومعاويـة ريض اهللا تعـاىل عـنهام  ,للنيل منها

كـام  ,وإثـارة القالقـل داخلهـا ,والية هلا إلزعـاج الدولـة العربيـةفحرضت بعض العنارص امل
انتهزت الفرصة بعد وفاة يزيد لتقوم ببعض احلركات العسكرية هبدف حتقيق نرص رسيع عـىل 

تنبـه إىل اخلطـر البيزنطـي القريـب مـن احلـدود  ,وحني آلت اخلالفة إىل عبـد امللـك ,العرب
لـذا سـارع  , املشكالت الداخلية التي كانت هتدد عرشهوأراد أن ينرصف إىل معاجلة ,الشاملية

وبعد أن توطـدت األمـور يف الـداخل أعـاد تـشكيل فـرق الـصوائف  ,إىل مهادنة البيزنطيني
 . يف زمن معاوية بن أيب سفيانًوالشوايت لقتال الروم البيزنطيني كام كان متبعا

  : جبهة مشال إفريقيا- ثالثاً
يقيا للمرة الثانية زمن يزيد بن معاوية فتـابع أعاملـه العـسكرية توىل عقبة بن نافع والية إفر

 ويف أثناء عودته قتـل مـع بعـض أصـحابه )بحر الظلامت(ووصل إىل املحيط األطليس  ,هناك
وبعـد مقتلـه حـاول الـروم  ,قبل وصوله القريوان من قبـل أعدائـه سـكان الـبالد األصـليني

فرتاجـع إىل مـا  , والقضاء عىل احلكم العريب فيهاالبيزنطيون إعادة سيطرهتم عىل شامل إفريقيا
 .وراء حدود تونس وكان البد من حركة حترير جديدة للمغرب

وعندما اطمأن عبد امللك بن مروان إىل متانة مركزه يف املرشق وجه محله بقيادة حـسان بـن 
ا الكاهنـة النعامن الستعادة املغرب العريب فاصطدمت هذه احلملة بمقاومة سكان البالد تقوده
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 وقد متكـن اجلـيش العـريب مـن قتلهـا وتـشتيت صـفوف أتباعهـا )عت النبوةّوهي امرأة اد(
 عىل أمـل البيـزنطيني باسـتعادة ًيض هنائياُوبذلك ق ,جاع املغرب بكامله عدا مدينة سبتةواسرت
ً حماربـا يف خدمـة ًوأصـبحوا عنـرصا ,وأقبلت مجوع السكان عىل الدخول يف اإلسالم ,املغرب

 .ول العربية السيام يف فتح األندلسالد
  :لك بن مروانعبد املوفاة  -د

 ألن ; ثـم سـليامن,تويف عبد امللك يف دمشق بعد أن عهد باخلالفة من بعده إىل ولديه الوليد
 .وهبذا أصبحت اخلالفة يف أبنائه من بعده ,أخاه عبد العزيز تويف يف حياته
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  دور القوة

  الوليد بن عبد امللك )١(
  ) م٧١٥ – ٧٠٥ ، هـ٩٦ – ٨٦(

  :أعماله الداخلية وحروبه اخلارجية -
 ,وخزانـة عـامرة بـاألموال ,ال يعكر صفوة ثـائر ,ًورث الوليد عن أبيه ملكا متني األركان

 .فتحققت يف أيامه إصالحات داخلية كثرية وأعامل عمرانية وفتوحات عسكرية .ً قوياًوجيشا
  : األعمال الداخلية- آ

 : أهم ما قام بهومن ,الوليد يف عهد ًىل مصاحلها واضحاشؤون الرعية والسهر عكان االهتامم ب
 .أمر بإصالح الطرق وحفر اآلبار يف خمتلف البلدان واستصالح األرايض الستغالهلا يف الزراعة −١
 كـل رعايـة مـن الدولـة ,لخإ...لقي ذوو العاهات من مكفوفني ومقعدين وجمذومني −٢

حيـث جيـدون  ,أمر أن تبنى مشايف خاصـة للمجـذومني لإلقامـة فيهـاإذ  ,بتوجيه من اخلليفة
 .الطعام واملبيت والرعاية التامة

فقد أمر ببناء املسجد األموي يف دمـشق وبتجديـد بنـاء  , باألعامل العمرانيةًكان مولعا −٣
ويف عهـده بنـي عـدد مـن القـصور  , يف املدينة املنورة بعد أن جـر توسـيعهمسجد النبي 

 ملـا ًونظـرا , قرب عـامن يف األردن)قرص عمره( يف مناطق خمتلفة من الدولة من أبرزها الفخمة
نجازات التـي حتققـت يف عهـد ن تقدير من الدول األخر بسبب اإلكانت تتمتع به الدولة م

 .الوليد فإن املؤرخني يعدون هذا العهد العرص الذهبي للدولة األموية
  : احلروب اخلارجية–ب 

 هات هيوتشمل عدة جب
  :اجلبهة الشرقية: أوالً

وقـد أخـذت  ,تابع العرب توغلهم يف املناطق الرشقية للدولة منذ بدايات العهـد األمـوي
 عـىل ً يوسـف واليـابـنحروهبم شكل الفتح واالستقرار يف عهد الوليد حيث كـان احلجـاج 
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ستمر يف والئه وا ,وقد قام بخدمات كبرية لتثبيت خالفة األمويني ,العراق منذ عهد عبد امللك
وهـو  ,ما يدل عىل أنه كان موضع ثقة لد الوليد فأبقاه عـىل العـراق ;هلذه األرسة حتى وفاته

وقد شمل النشاط العـسكري منطقتـني مهـا بـالد مـا  ,الذي سري جيوش الفتح يف هذه اجلبهة
 .بالد السند ,وراء النهر

 عىل خراسان ًم الباهيل عامالعني احلجاج قتيبة بن مسل :الفتح يف بالد ما وراء النهر      -١
وعهد إليه بمهمة فتح بالد الرتك فصار قتيبة يف كـل صـيف  ,وهي املقاطعة الرشقية من فارس

فاسـتوىل عـىل بلـخ  .ثم يرجع يف اخلريف إىل مرو عاصمة خراسـان ,ًايقطع هنر جيحون غازي
بـادة وقـد أبطـل ع ,وخوارزم حتى وصل إىل كاشغر عىل حـدود الـصني وسمرقند وبخار

ًإذ سمح هلم بقراءة القرآن بلغتهم بدال من اللغـة  ,األصنام وحبب الناس بالدخول يف اإلسالم
 .العربية التي ال يعرفوهنا

  :الفتح يف بالد السند -٢
 ,ًحممد بن القاسم الثقفي قائدا عـىل اجلـيش املكلـف بفـتح بـالد الـسند ,كام عني احلجاج

وقـد متكـن هـذا  . لشجاعته وعبقريته العسكريةًاوذلك نظر ,) سنة١٨(بالرغم من صغر سنة 
 ثم تابع زحفه شامل السند حيث التقى مع ملكهـا )كراتيش اليوم(القائد من فتح مدينة الديبل 

ثـم أخـذ يتوغـل يف فتوحاتـه حتـى وصـل  ,ومتكن من قتلـه ,داره يف معركة انترص عليه فيها
وعزله للقائدين أوقـف الفتوحـات يف كشمري إال أن موت الوليد وتسلم أخيه سليامن اخلالفة 

 .وعادت اجليوش العربية إىل قواعدها يف العراق ,هذه اجلبهة
  :اجلبهة الشمالية البيزنطية :ثانياً

إذ كلـف أخـاه مـسلمة  ,تابع الوليد سياسة أبيـه عبـد امللـك يف حماربـة الـروم البيـزنطيني
 عىل عدد من احلصون يف بالد الروم فاستوىل , يف القتالً باحلرب وشجاعاًوكان مولعا ,بالقيادة

 .لكن وفاة الوليد حالت دون ذلك ,وتطلع إىل فتح القسطنطينية عاصمتهم
  : حروب التحرير يف مشال إفريقيا:ثالثاً

وكانـت قبـل ذلـك تتبـع مـن الناحيـة  ,تقلد موسى بن نصري والية إفريقيا من قبل الوليد
 ,البالد املمتدة من ليبيا حتـى املحـيط األطلـيسوقد أطلق هذا االسم عىل  .اإلدارية وايل مرص
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 , إفريقيا فلام وصلها وجدها ثائرة ضـد العـربًخرج موسى من مرص عىل رأس جيش قاصدا
ثـم  ,واسـتطاع سـحق مقاومـة هـذه القبائـل ,فسارع لقتال القبائل الثائرة يف مناطقهم اجلبلية

ينـة طنجـة فحارصهـا حتـى أرسل أحد قادته وهو طارق بن زياد عىل رأس جيش لتحرير مد
 .حتررت وتقلد طارق واليتها

وكانت القو البحرية البيزنطية هتدد مدهنا فقد وجـد  ,وملا كانت إفريقيا طويلة الشواطئ
موسى أن من رضورات الدفاع عن البالد االهتامم بدار صناعة السفن قرب مدينة تونس التـي 

لـه الـسفن احلربيـة حتـى هـاجم اجلـزر ن توافرت وما إ ,أنشئت زمن سلفه حسان بن النعامن
ومنورقة وأبعد بـذلك  والقواعد البحرية البيزنطية يف البحر املتوسط وفتح بعضها مثل ميورقة

ومل يبـق خـارج النفـوذ العـريب عـىل الـشاطئ  , عن شامل إفريقيـاًخطر الروم البيزنطيني هنائيا
وكانت هـذه تتبـع  , رشقي طنجةقعة عىل ساحل املتوسطريقي إال قالع سبتة احلصينة الوااإلف

 بني حاكمهـا ًاإال أن الشقاق كان حمتدم , من قبلهمًفكانوا يعينون عليها حكاما ,سبانياملوك إ
 مما سهل عىل العرب حتريرها بعد االستعانة بسكان البالد )لذريق(سبانيا  وبني ملك إ)يوليان(

 .األصليني الذين أعلنوا انضواءهم حتت راية الدين اجلديد
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  دور القوة

  عمر بن عبد العزيز )٢(
  ) م٧٢٠ – ٧١٨،  هـ١٠١ – ٩٩(

  :اخلالفة بعد الوليد -أوالً
كـام أن احلملـة التـي أعـدها  ,آلت اخلالفة بعد وفاة الوليد إىل أخيه سليامن بن عبـد امللـك

الوليد لفتح القسطنطينية بقيادة أخيه مـسلمة اسـتمرت يف مهمتهـا زمـن سـليامن فحـارصت 
 مـن ًبعد أن تـوىل اخلالفـة نحـوا ) هـ٩٩(وقد وافته املنية عام ,نية ومل تستطع فتحهاالقسطنطي

وعندما شعر سليامن بـن عبـد امللـك بـدنو أجلـه أوىص باخلالفـة البـن عمـه  ,ثالث سنوات
 .ومن بعده ألخيه يزيد بن عبد امللك ,بن عبد العزيز عمر

  :خالفة عمر بن عبد العزيز -ثانياً
 ألخيـه عبـد ًوكان واليا , العزيز من جهة أبيه إىل عبد العزيز بن مروانينتسب عمر بن عبد

 وقـد تـزوج مـن ابنـة ,عمر بن اخلطـابوأما من جهة أمه فكان نسبه يتصل ب ,امللك عىل مرص
وحني آلت اخلالفة إليه اختذ  , للعلم والورعً عىل املدينة فكان مثاالًعبد امللك وعينه الوليد واليا

فكانت سياسته ترتكـز عـىل العـدل  , أعىل سار عىل هديةً بن اخلطاب مثالمن سرية جده عمر
 لعهـد اخللفـاء ً عـده مـتمامن بعض املؤرخنيأحتى  ,والبساطة يف العيش والشعور باملسؤولية

 .الراشدين
  :عماله الداخليةأ -ثالثاً

 :من أبرز أعامل عمر بن عبد العزيز الداخلية
 . عىل الفقهاء وقرهبم اعتمد−١
 . للقايض منزلة ممتازة ومستقلةجعل −٢
وسمح  , للدولةًمنع العرب من استمالك األرايض يف البالد املفتوحة حيث عدت ملكا −٣

 .هلم فقط باستثامرها مقابل دفع خراج عنها
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 .مما ساعد عىل اعتناق اإلسالم , اجلزية عمن أسلم أسقط−٤
 من ًكام أبطل كثريا ,ل املتنفذينأعاد احلقوق إىل أصحاهبا بعد أن كانت مغتصبة من قب −٥

 .الغرامات واملصادرات التي أحدثها احلجاج يف العراق
بل  ,لقوة والعنفإذ مل حياول أخذهم با ,فتح باب النقاش مع اخلوارج فاملوا إىل اهلدوء −٦

 .استامهلم باحلجة واملنطق
 .أمر ببناء اخلانات يف املناطق البعيدة ليأوي إليها املسافرون −٧
  :النشاط العسكري يف عهده -بعاًرا

ً كليا إىل حتقيق العدالة بني رعايا الدولة ممـا شـغله ً انرصافاًكان عمر بن عبد العزيز منرصفا
 : عسكرية متت يف عهده هيًعن التفكري بالفتوحات عىل نطاق واسع ومع ذلك فإن أعامال

 جيش اجتاز به جبال فزحف عىل رأس ,ًعني السمح بن مالك اخلوالين واليا عىل األندلس
وقـد وصـل  ,الربانس إىل األرايض الفرنسية حيث احتل مدينة ناربونة وحارص مدينـة تولـوز

معركـة واشـتبك اجليـشان يف  ,ملك الفرنجة بجيش جرار لتخليص املدينة من احلصار العريب
ًائـدا م القيادة بعده عبد الرمحن الغافقي الذي سحب جيشه عَّلحامية استشهد فيها السمح فتس

 أمر بسحب احلملة التي كانت حتارص القسطنطينية منذ زمن سليامن بـن عبـد إذ ,إىل األندلس
 .امللك

  :وفاته -خامساً
استمرت خالفة عمر بن عبد العزيز نحو سنتني ونـصف كانـت ثقيلـة عـىل بعـض أفـراد 

وقد اهتم  ,ادهم من امتيازاهتم وأجربهم عىل إعادة احلقوق إىل أصحاهبّألنه جر ;البيت األموي
 .) هـ١٠١( هؤالء أهنم دسوا له السم فتويف يف دير سمعان عام
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 دور القوة

  هشام بن عبد امللك )٣(
  ) م٧٤٣ – ٧٢٤،  هـ١٢٥ – ١٠٥(

  :خالفته -أ
ثـم تـاله أخـوه هـشام الـذي كـان  ,بعد وفاة عمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد امللك

 باالضـطرابات الداخليـة ً ومع أن عهده كان حـافال,ة بإدارة شؤون الدولًمهتام ,حسن السرية
 .ن هذا اخلليفة من تذليل كثري من الصعاب التي اعرتضت سبيلهَّفقد متك ,واحلروب اخلارجية

  :أعماله -ب
 .وقد أحرزت جيوشه النرص يف أغلب امليادين , الفتن التي ظهرت يف عهده قمع−١
 .امياهتاعمل عىل تقوية الثغور اإلسالمية وتعزيز ح −٢
كـام بنـى قـرصي احلـري الـرشقي  ,أمر بحفر القنوات والربك عىل طريق احلج إىل مكة −٣

 .والغريب
 .وضغط نفقاهتا حتى اهتم بالبخل ,وأحسن تدبريها , ميزانية الدولة راقب−٤
 النظـر عـن انـتامئهم القـبيل مثـل خالـد ِّاختار أفضل الرجال جلهـازه اإلداري بغـض −٥

 .ار وغريهمالقرسي ونرص بن سي
 : يف عهدهةالنشاطات العسكري −ج

روب والفتوحات  إىل احلًبل وجه اهتاممه أيضا ,الشؤون الداخليةعىل  مل تقترص عناية هشام
 :يف جبهات متعددة

ويف  ,ًخاض حروبا ضد الرتك الذين يعيشون وراء بحر ابن عبـد امللـك :ففي الـشرق   -١
 ,حيـث بنـى احلـصون وقواهـا ,م البيـزنطينيالشامل استؤنفت العمليات العسكرية ضد الرو

الروم  وًوكان يقوم يف كل صيف بغزوات كثرية ملع فيها اسم قائد عريب اشتهر جدا عند العرب
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هو عبد اهللا البطال الذي متكن من إلقاء الذعر يف قلوب البيـزنطيني فأخـذوا ينـسجون حولـه 
س هو عبد الـرمحن الغـافقي الـذي ًويف األندلس عني هشام واليا عىل األندل ,القصص الكثرية

فعرب احلدود الفرنـسية عـىل رأس  ,فكر بالثأر للهزيمة التي حلقت باملسلمني أمام أسوار تولوز
 .وتورجيش قوي واستوىل عىل مدن كثرية منها بوردو 

 حيث حدثت املعركـة بـني هثم التقى بجيش الفرنجة بقيادة شارل مارتل عند مدينة بواتيي
 , يتم للعرب لوال ما وقـع مـن اضـطرابات يف صـفوف جـيش املـسلمنينرصكاد ال ,الطرفني

 )بواتييـه(وقد دعيت هذه املعركة باسم بالط الشهداء  ,واستشهد عبد الرمحن وتراجع العرب
 ,وتعد من املعارك احلاسمة يف التـاريخ ,لكثرة من استشهد فيها من العرب , م٧٣٢ −هـ١١٤

 .با يف يدهم ونرشوا فيها لغتهم ودينهم وحضارهتموورإذ لو تم النرص فيها للعرب لوقعت أ
  :وفاة هشام -د

وقـد تـويف  ,كانت فرتة خالفة هشام مليئة باألحداث الكبرية أكسبت الدولـة قـوة رهيبـة
 .ًأحياناهشام يف مدينة الرصافة التي كان يستجم فيها 
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  االحنطاط ودور الضعف
)١(  

  )٧٤٩ – ٧٤٣ ، هـ١٣٢ – ١٢٥(
  :االحنطاطدور الضعف و -

وعمـت الفـتن  ,رجـاء الدولـة هشام بـن عبـد امللـك سـادت الفـوىض أبعد وفاة اخلليفة
وقـد حكـم يف هـذه الفـرتة التـي  ,والثورات التي أدت يف النهاية إىل سقوط اخلالفـة األمويـة

كان أوهلم الوليد بن يزيد بن عبد امللك وآخـرهم  ,استمرت حوايل سبع سنوات أربعة خلفاء
وقد أطلق عـىل هـذه الفـرتة  , عهده اخلالفة عىل يد العباسينيمد الذي سقطت يفمروان بن حم

 :ألهنا متيزت بام ييل ;دور الضعف واالنحطاط
إذ مل تقـم فيهـا إصـالحات أو حـروب  ,أن الدولة عاشت عىل أجماد اخللفاء الـسابقني −١

 .خارجية
 .والكفاءة يف احلكماختلف خلفاء هذا الدور عن اخللفاء السابقني من حيث القوة  −٢
  ) هـ١٢٦ – ١٢٥( الوليد الثاني بن يزيد الثاني :والًأ

جـون وانـشغاله بـذلك وعرف بانرصافه إىل اللهو وامل ,ًكان شاعرا ,ويعرف بالوليد الثاين
 .عن أمور الدولة

بحجة أن  ,واالنتقام من أنصاره وأركان دولته ,بدأ عهده بمصادرة أمالك عمه وأمواله −١
 .عمل إلبعاده عن اخلالفة وهتيئة اجلو لتولية ابنهعمه كان ي

 .وقد تشدد يف معاملة أوالد أعاممه −٢
 .وأثار نقمة القبائل اليمنية عندما قتل زعيمهم خالد بن عبد اهللا القرسي −٣
 .بعد قتله أحد زعامئهم ,كام زاد يف حقد الشيعة عليه −٤

 :ني له وتغاضيهم عن سلوكه مثلوقام ببعض األعامل هدف منها إىل كسب تقدير املسلم
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 .زيادة رواتب اجلند ليكسب تأييد اجليش وعطفه −١
 .إعطاء الفقراء واملرىض والعجزة من األرزاق ما حيتاجون إليه −٢

مـا أد إىل اسـتغالل هـذا  ;لكن هذه األعامل مل تفده يف يشء بعد أن عاد إىل هلـوه وجمونـه
 اخلالفة فعملوا إىل قتلـه يف قـرص قـرب عـامن يف السلوك من قبل بعض األمويني الطامعني يف

 .األردن
  :نتائج مقتل الوليد -
 .ازدياد العداء بني القبائل القيسية والقبائل اليمنية −١
 .انقسام البيت األموي يف الشام عىل نفسه −٢
 .ضياع هيبة اخلالفة −٣

  :يزيد الثالث بن الوليد األول :اًثاني
 , عطايا اجلنـدألنه أنقص ;وقد سمي بالناقص ,األمويةدولة خلف الوليد الثاين يف حكم ال

قامت يف عهـده اضـطرابات بـني أفـراد البيـت األمـوي يف الـشام أدت إىل قيـام معـارك وقد 
كام بعثت العصبية القبليـة مـن  ,وحروب أهلية بني أنصار الوليد املقتول وأنصار يزيد اخلليفة

أ للعباسيني نرش َّوكل ذلك هي , العراق وخراسان يفًاوخصوص ,جديد بني القيسيني واليامنيني
وقد خلفه أخوه إبراهيم بن  ,مل تطل خالفه يزيد ,دعوهتم واالستعداد إلسقاط اخلالفة األموية

 . حممد آخر اخللفاء األموينيبنوحل حمله مروان  ,الوليد الذي مل يتمتع بشخصية قوية
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 دور الضعف واالحنطاط

  مروان بن حممد )٢(
  ) هـ١٣٢ – ١٢٧(

  :خالفته -أ
ًكـان حمبـا  ,رمينيـاورث عن أبيه والية اجلزيرة وأ ,هو مروان بن حممد بن مروان بن احلكم

كام  ,ًيف القيادة العسكرية عندما كان قائدا للجيوش العربية يف اجلبهة البيزنطية للعلم والفلسفة
يف  , بـن الوليـد األولم اخلالفة بعد أن تغلـب عـىل إبـراهيمَّتسل, عرف بحزمة وحسن إدارته

ومل يـستطع بـالرغم مـن قـوة شخـصيته  ,وقت كانت فيه البالد غارقة بالفتن واالضـطرابات
حيـث كانـت قواعـدها تـرتنح وتتهـاو لتـستقر  ,وحنكته من املحافظة عىل اخلالفة األموية

 .مكاهنا اخلالفة العباسية
  :نقل العاصمة إىل حران -ب

وملا شعر أن دمشق أصبحت  ,) هـ١٢٧(ة من أهلها سنةجاء مروان إىل دمشق وتلقى البيع
ًميدانا للنزاع بني أفراد البيت األموي نقل العاصمة إىل مقر واليته يف حران حيث يتجمع فيهـا 

 . عليه نقمة أهل دمشق وغريهمَّلكن ذلك جر ,أنصاره وجنده
  :هأبرز احلوادث اليت جرت يف عهد -ج
 ,قد ثار سليامن بن هشام بـن عبـد امللـك يف الـشاملف ,انقسم البيت األموي عىل نفسه −١

 . باخلالفةًواعتصم يف قنرسين مطالبا
كـام ثـار أبـو محـزة  ,ثار اخلوارج يف شامل العراق واحتلـوا منطقـة املوصـل ونـصيبني −٢

وقـد متكـن مـروان بـن حممـد مـن  ,اخلارجي يف جنويب شبه اجلزيرة وسيطر عىل طريق احلـج
 التي شغلته عن اخلطر الرئيس املتمركز يف خراسان والتمثل بالدعوة القضاء عىل هذه الثورات

 .العباسية
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  :هناية اخلالفة األموية -د
 ,بينام كانت جيوش مروان تتحرك لقمع هذه الثورات والفتن يف الشام والعـراق واحلجـاز

سـان يف مـرو عاصـمة خرا )الرايـة العباسـية(راية السوداء كان أبو مسلم اخلراساين قد رفع ال
 بداية الزحف العبايس الذي استطاع االستفادة من عوامل الضعف والفساد بالرغم مـن ًمعلنا

وزحفت  ,وطلب إليه قوات للقضاء عىل الثورة ,أن عامل األمويني عىل خراسان نبهه إىل ذلك
اجليوش العباسية إىل الغرب واصطدمت بجيش مروان يف معركة الزاب بالقرب من املوصـل 

وهكـذا  , هــ١٣٢وهرب مروان فالحقه العباسيون إىل مـرص وقتلـوه  ,ألمويونحيث اهنزم ا
 .انتهت اخلالفة األموية بعد أن استمرت قرابة قرن من الزمن



٣٧ 

 
  عوامل ضعف الدولة األموية وسقوطها

دور التأسيس  :مرت الدولة العربية يف العهد األموي بكل األدوار التي متر هبا عادة أية دولة
هـا منـذ عهـد عبـد َفقد بلغت الدولة األموية كام رأينا أوج .ر الضعف واالهنيار دو– القوة –

 أخذت بعد ذلك متيل إىل الضعف واالنحطاط السلطة األمويةإال أن  :امللك وحتى عهد هشام
 :بنتيجة العوامل التالية

ة البنـه ها معاوية عندما أخذ البيعـَّالتي سن ,ة احلكميمع سائر املسلمني عىل فكرة وراثمل جي
وقد استمر العمـل  , يف العهد الراشديًألن يف ذلك خمالفة ملبدأ الشور الذي كان متبعا ;يزيد

 .بمبدأ والية العهد طيلة فرتة احلكم األموي
  :الثورات الداخلية -أ

واجهت الدولة يف ظل اخلالفة األموية ثورات خمتلفة قامت هبا عدة فئات معارضة للحكم 
 :نيوهي عىل نوع ,األموي
 وعبـد اهللا ثورات الشيعة وبني العباسثورات قامت هبا فئات تعتقد بأهنا أحق باحلكم ك −

 .بن الزبري
 . لعصبية قبلية تسببت يف متزيق الدولةًوثورات قامت هبا بعض القبائل انتصارا −
  :موقف املوايل -ب

دفعهم ذلك إىل ف ,استاء املوايل من سياسة األمويني التي قامت عىل عدم مساواهتم بالعرب
ًوجتـىل ذلـك واضـحا يف انـضاممهم إىل الـدعوة  ,يل من الدولةَّاالنضامم إىل كل حركة تريد الن

 .العباسية
  :إحياء العصبية القبلية -ج

كان لسياسة بعض خلفاء بنـي أميـة القائمـة عـىل تـشجيع بعـض القبائـل وتقريبهـا دون 
 .ي قادت إىل متزق الدولة من الداخلاألخر األثر الكبري يف إحياء العصبية القبلية الت
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 مـن اخللفـاء ًإن وراثية احلكم والتنافس داخل البيت األموي قد أوصلت إىل اخلالفة عددا
وتركـوا أمـور  ,انغمس هؤالء باللهو واملفاسـد فـأمهلوا احلكـم ,الضعفاء الذين ال أهلية هلم

 .الدولة فوىض
خللفاء األمويني مـروان بـن حممـد يف ن كل العوامل التي سبق ذكرها سببت إخفاق آخر اإ

التي انضم إليها مجيع الناقمني عىل احلكـم  ,محاية كيان الدولة ومهدت لنجاح الدعوة العباسية
 . هـ١٣٢األموي وذلك سنة 



٣٩ 

 
  الباب األول
  الفصل الثاني

  احلضارة العربية يف العصر األموي
  اجملال العروبي -أ

  :ولةاألمويون وسيادة العرب يف الد -أوالً
وإن  ,عروبية بمعناها غـري الـشوفوين التعـصبيحتديد فرتة معينة لظهور الفكرة الال يمكن 

وتوضـحت  ,وقد جتلت يف معركة ذي قـار ,كانت هناك بوادر تشري إىل ظهورها قبل اإلسالم
 يف معركة البويب عندما انـضم بنـو تغلـب وخاصةيف مواقف عديدة يف أثناء حروب التحرير 

 ًوازداد هذا الشعور نمـوا ,انب أبناء جنسهم من العرب املسلمني ضد الفرسالنصار إىل ج
ألن العرب أخذوا عىل عاتقهم نقـل القـرآن كدسـتور إىل الـشعوب  ;أثناء مرحلة الفتوحات

وذلـك  ,حيث اعتمد األمويون يف حكمهم عىل العرب بفرعيهم اليمنيني والقيسيني ,األخر
 :ألسباب عديدة منها

والعرب هم محاة اإلسالم وعلـيهم  ,والقرآن نزل بلغتهم ,م ظهر بني العربأن اإلسال −١
 .تلك الرسالة التي نقلتهم من الرشك إىل التوحيد ,نرش رسالته بني األمم

 .خاصة بعد أن هزموا دولتي الفرس والروم ,تعميق فكرة االعتزاز بالعروبة −٢
 .فاخرهم هبا فيام بينهموت ,وأنساهبم الصافية ,اعتزازهم بأخالقهم احلميدة −٣

دفعهم ذلك االعتامد عـىل العـرب وجعلهـم أسـاس  ,شعر األمويون بأمهية هذه األسباب
 .الدولة

  :تعريب الدولة -ثانياً
لـذلك فقـد كـان  , هذا االعتزاز بالعروبة يف رضورة إضفائها عىل مجيع مرافق الدولـةَّجتىل

وأصبحت الدواوين تكتب  ,ارون من العرباخللفاء والوالة وقادة اجلند واإلداريون كلهم خيت
 ,عربيـة ًاّ سـك األمويـون نقـودًوأخـريا ,وكانت الكتابات عىل الطـراز عربيـة ,باللغة العربية
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وهكذا صـبغت  ,وطوروا النظم التي أخذوها عن الروم والفرس بام يتالءم مع املجتمع العريب
وانتـرشت الثقافـة  ,علم اللغـة العربيـةوقد اضطر املوايل إىل ت ,الدولة األموية بالصبغة العربية

 .العربية اإلسالمية الواحدة يف إرجاء الدولة كلها
وقـد كثـر عـددهم بعـد القـضاء عـىل الدولـة  ,وهم املسلمون من غري العرب :املوايل -

 , إلعادة بنـاء دولـتهمً منهم كان متحمساًوبالرغم من دخوهلم يف اإلسالم فإن قسام ,الفارسية
ومـن  ,ني بخطورة هؤالء املوايل فقد حرموهم من حـق املـساواة مـع العـربولشعور األموي

مـا زاد يف نقمـة هـؤالء  ;مناصب الدولة العليا مدفوعني بـاعتزازهم بعـروبتهم وبجـذورهم
 .وجعلهم ينضمون إىل مجيع احلركات املناوئة للدولة األموية



٤١ 

 
  الباب األول
  الفصل الثالث

  احلضارة العربية يف العصر األموي
 يف اجملال السياسي

  :اخلالفة يف العصر األموي -أ
 أطلق عىل كل رئيس من رؤساء الدولة العربية اإلسالمية الذين حكموا بعـد الرسـول 

ويـصل إىل اخلالفـة بطريـق  ,وكان اخلليفة هو الرئيس الديني والسيايس للدولة ,)خليفة(اسم
هذا وجع ,الشور وأصبح اخلليفة  ,ل اخلالفة وراثيةبدل معاوية بن أيب سفيان نظام الشور

ويسمى الـشخص  ,وجتدد البيعة بعد وفاته ,األموي يأخذ البيعة البنه أو أحد أقربائه يف حياته
 .الذي تؤخذ له البيعة ويل العهد

  :عالمات اخلالفة -ب
 استمر األمويون يف محل عالمات اخلالفة التي توارثهـا اخللفـاء الراشـدون عـن النبـي 

 :وهي
 يلـبس الـربدة وهي كساء أشبه بالعباءة يلبس فوق الثياب وكـان الرسـول  :ربدةال −١

 .عندما يبارش أمور الدولة
 .وخيتم به الرسائل ,هو خاتم كان حيمله الرسول  :اخلاتم −٢
 . يف أثناء اخلطابة عىل عادة العربيستعمله الرسول  :القضيب −٣
  :شارات اخلالفة -ج
 .ليفة عىل منابر املساجد كل يوم مجعة ويف املناسباتهي الدعاء للخ :اخلطبة −١
 .هي سك النقود املتداولة بني الناس يف الدولة :السكة −٢
 .هو لباس اخلليفة الرسمي ويتميز به عن سائر الناس :الطراز −٣
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كام أن وجود الـشارات يف واليـة مـا يعنـي  . من السكة والطرازًوقد أحدث األمويون كال
 .ة للدولةخضوع هذه الوالي

  :السياسة الداخلية -د
 :اعتمدت سياسة األمويني الداخلية عىل األسس التالية

  :تنظيم الدولة -١
 ,ونظمـوا املاليـة والقـضاء ,ًنظرا التساع الدولة فقـد أوجـد األمويـون واليـات جديـدة

وأضافوا دواوين جديدة إىل جانب الدواوين القديمة حققت هذه السياسة الـرسعة يف إنجـاز 
 .ور الدولة وضبطها واإلرشاف عىل الوالياتأم

  :توطيد األمن -٢
وطد األمويون حكمهم تارة باللني وتارة بالشدة معتمدين يف سياستهم عىل بعـض الـوالة 

ومنهم من عرف بقسوته وشدته كاحلجاج بن  , بن أبيهفمنهم من عرف بدهائه كزياد ,ادةوالق
عربية إىل املناطق املفتوحة وبعضهم رحـل إىل وقد تم يف عهدهم ترحيل قبائل  ,يوسف الثقفي

 .وبذلك انترش العنرص العريب يف هذه املناطق ,السودان
  :العصبية القبلية -٣

قامت سياسة الدولة عىل إحياء العصبية القبلية التي جاء اإلسالم إلضعافها ليحـل رابطـة 
 .ولتكون الرابطة األساسية يف املجتمع ,العقيدة الدينية حملها

  :تعريب الدولة -٤
 عرب األمويون الدواوين والسكة والطراز وجعلـوا املناصـب العليـا يف الدولـة واجلـيش

وقد أدت هذه الـسياسة إىل ظهـور دولـة عربيـة موحـدة ومنظمـة  ,الدواوين بأيدي العربو
 .القيام بفتوحات كبرية ونت من مواجهة أعدائهاَّمتك

  :السياسة اخلارجية -ـه
  :مالعالقات مع الرو -١

 استغالل انشغال العرب يف العهد األمـوي باملـشاكل الداخليـة وختطـوا ًحاول الروم دائام
ثـم  ,واجههم العرب بتحصني الثغور حتى يضمنوا سالمة حدودهم الشاملية ,احلدود العربية



٤٣ 

ورافقها هجوم بـري  ,وقد استمرت هذه الغزوات املتبادلة طوال عمر الدولة األموية ,غزوهم
بعـض وكان كل من الطرفني العرب والـروم يعمـد إىل اسـتخدام  ,لقسطنطينيةوبحري عىل ا

ورغم هذه احلروب فإن العالقات الثقافية والتجارية كانت  ,رض عدوةالعنارص املوالية له يف أ
 .تتم خالل فرتات السلم مبارشة أو بوساطة وسطاء

  :العالقات مع دولة الفرجنة -٢
ولكـنهم أخفقـوا يف ذلـك ورأ بعـض  , األنـدلسحاول الفرنجة القضاء عىل العرب يف

غـري أن معركـة بـالط  ,الوالة أن احتالل جنوب فرنسا سيحمي األندلس من هجوم الفرنجة
ومل يمنع ذلك من قيام مبادالت جتارية بـني جنـوب فرنـسا  ,باوالشهداء أوقفت املد باجتاه أور

 .وشامل إفريقيا
  :العالقات مع الصني واهلند -٣

ًالعالقات طابعا وديا وسليامأخذت هذه  ً وقـد كانـت  ,خاصة بعد توقف موجة الفتوحو ,ً
 .هذه العالقات تتم مبارشة أو بوسطاء



٤٤ 

 
  الباب األول
  الفصل الرابع

  احلضارة العربية يف العصر األموي
  يف اجملال اإلداري

   احلجابة والدواوين والواليات)١(
  :معنى احلجابة -أ

وهي كمنصب تعنـي تنظـيم مقـابالت  ,حجب أي منع من كلمة احلجابةاشتقت كلمة 
 .وعدم السامح بدخوهلم إليه إال بعد موافقته ,الناس مع اخلليفة

  :نشأة احلجابة -ب
وقـد  ,ولكنهم أخفقـوا ,حاول اخلوارج اغتيال معاوية بن أيب سفيان حسب ما اتفقوا عليه
بـة لتنظـيم دخـول النـاس دفعت حماولتهم هذه بمعاوية بن أيب سفيان إىل إنشاء منصب احلجا

كام أمر بإنشاء املقصورة ليحتجـب فيهـا أثنـاء الـصالة يف  ,وخشية إعادة حماولة اغتياله ,عليه
 .خاصة يف األندلست مكانة منصب احلجابة فيام بعد ووازداد ,اجلامع
  :الدواوين -ج

فـظ وأطلقها العرب عىل مكـان ح ,الديوان كلمة فارسية األصل معناها السجل أو الدفرت
عرف العرب يف العرص الراشدي ديوانني مها ديوان اخلراج وديـوان  ,سجالت الدولة الرسمية

 .وقد أضاف األمويون دواوين جديدة منها ,اجلند
أنشاه معاوية ومهمته نسخ رسائل اخلليفة وإيداعها يف خزانـة خاصـة  :ديوان اخلامت  -د

 . هلا من التزويرًبعد ختمها حفظا
 ,ويرشف عىل شؤون الواليات والرسائل التي ترد منها :أو اإلنشاء ديوان الرسائل    -ـه

 .والتي ترسل من اخلليفة إليها
 .ل فيه واردات أمالك الدولةوتسج :ديوان املستغالت -و
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ويرشف عىل مراكز صنع املالبـس واألعـالم التابعـة للدولـة واملـسامة  :ديوان الطراز  -ز
وقـد  ,وأهم هـؤالء كاتـب ديـوان الرسـائل ,بوكان عىل رأس كل ديوان كات ,بدور الطراز

 .ومن أشهر كتاب الدواوين عبد احلميد الكاتب ,اختارهم األمويون من أهل الفصاحة
إن أهم اخلطـوات التـي قامـت هبـا الدولـة األمويـة هـي تعريـب  :تعريب الدواوين  -ح

ويف مـرص  ,ونانيةويف الشام بالي ,وقد كان ديوان اخلراج يكتب يف العراق بالفارسية ,الدواوين
مللـك بـن وعندما توىل عبـد ا ,وذلك ألن العرب مل يكن هلم خربة يف األمور احلسابية ,بالقبطية

تعريبه يف عهد ابنـه  وأما ديوان مرص فقد تم , ديواين الشام والعراقمروان اخلالفة أمر بتعريب
 .وتم تعريب الدواوين بعد هتيئة موظفني عرب للعمل فيها ,الوليد
  :اب تعريب الدواوين ونتائجهأسب -ح
 .وذلك بتعريب مجيع مؤسساهتا ,ً عربياًإعطاء الدولة مضمونا −١
وال يمكـن حتقيـق ذلـك إال بكتاهبـا  ,رضورة مراقبة سجالت الدولة ليسهل ضـبطها −٢

 .وتعيني موظفني يتقنون اللغة العربية لإلرشاف عليها ,باللغة العربية
  :ا أدت إىلومن نتائج تعريب الدواوين أهن -ط
 .تقلص نفوذ الفرس والروم يف الدولة العربية −١
 .موا إدارة الدولة ومؤسساهتاّ وجود فنيني عرب تسل–٢
 .تطور فن الكتابة عند العرب وإدخال مصطلحات جديدة إىل اللغة العربية −٣
 . إرشاف املسؤولني عىل سجالت الدولة ومؤسساهتا– ٤
  :تعريب النقد -ي

والـدينار الـذهبي  ,ل يف الدولـة العربيـة هـو الـدرهم الفـيض الفـاريسكان النقد املستعم
 إسالمية وسـحبفلام ويل عبد امللك اخلالفة أمر برضب نقود ونقش عليها كتابات  ,البيزنطي

 . ثم واسط,ًوأسس عبد امللك لذلك دارا لسك النقود يف دمشق ,النقود املتداولة بني الناس
ب النقـد االسـتقالل املـايل واالقتـصادي للدولـة حقق تعري :أمهية تعريب النقـد    -ك
 .وجعلها يف منجى من ضغط بيزنطة عليها ,العربية
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استمر دور بيزنطية التي كانت موجودة يف مـرص يف صـناعة الطـراز  :تعريب الطـراز   -ل
كـام اسـتورد اخللفـاء بعـضه مـن  ,عىل الشكل البيزنطي القديم بام فيه الكتابات اليونانية عليه

وقد أمر عبد امللك عند توليه اخلالفة أن يصنع الطراز كلـه يف الـبالد العربيـة  ,ألجنبيةالدول ا
وأن يزين بكتابات عربية بعد أن وجـد عـىل األلبـسة املـستوردة كتابـات ال تتــفق والعقيـدة 

 .اإلسالمية
وتشمل كل والية منها عدة  ,أعاد األمويون تقسيم الدولة إىل ست واليات :الواليـات  -م
ويعـني الـوايل مـساعديه مـن  ,وكان اخلليفة يعـني الـوالدة أو العـامل عـىل الواليـات ,ليمأقا

وكـان الـوالة يقـدمون  ,املوظفني يف أجزاء الوالية املختلفة بعد احلصول عىل موافقـة اخللفيـة
 .دون استئذانه مهم وال يقومون بعمل ,حساهبم إىل اخلليفة مع تقارير عن وضع والياهتم

  :كانت الوالية على نوعني :اليةأنواع الو -ن
 .الوالية العامة وتكون سلطات الوايل واسعة كوالية احلجاج بن يوسف الثقفي −١
 .الوالية اخلاصة وتكون سلطة الوايل حمدودة بام يمنحه اخلليفة من سلطات −٢
  القضاء والربيد والتنظيمات املالية )٢(
  :القضاء -أ

وقد توسعت اختـصاصات القـايض يف  ,إقامة العدلهو الفصل بني الناس يف املنازعات و
وعـىل األغلـب  ,وربـام يف الواليـات ,وكان اخلليفة يعني القايض يف العاصمة ,العرص األموي

 .كان الوايل يعني القايض يف واليته
  :الشروط اليت جيب توافرها يف القاضي -ب

 .ً عاملا بالرشيعة,ً مستقيام,ً عادال,ً تقيااحلواس, يف القايض أن يكون سليم يشرتط
 :استند القضاة يف أحكامهم إىل املصادر التالية :مصادر التشريع -ج
 .كتاب اهللا املنزل عىل رسوله :القرآن الكريم −١
 . من قول أو فعل أو تقريرما أثر عن رسول  :السنة −٢
هو رأي القايض يف املسائل التي ليس فيها نـص قـرآين أو يف الـسنة حـسب  :االجتهاد −٣

 .فهمه للرشيعة
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 .هو قياس حادثة تعرض هلم عىل حادثة مشاهبة وردت يف القرآن والسنة :القياس −٤
 .وهو الرأي الذي يتفق عليه أئمة املسلمني حول قضية ما :اإلمجاع −٥
ً القضاة مقابـل عملهـم مرتبـا مـن الدولـة واختلـف املبلـغ تقاىض :مرتبات القـضاة   -د

 .املخصص هلم من عهد إىل آخر
  :دور القضاء -ـه

 .وإنام كان القايض يامرس مهمته يف اجلامع أو يف منزل ,مل يكن هناك دور خمصصة للقضاء
عدالة يف يلجأ إليها املتخاصمون إذا شكوا  ,ة حمكمة استئناف علياوهي بمنزل :املظـامل  -و

وكـان  ,مون من تعدي الوالة وكبار املوظفني وأصـحاب النفـوذِّ إليها املتظلأو يلجأ ,القايض
ًبعض اخللفاء األمويني خيصصون يوما خاصا للنظر يف املظامل ً. 

  :ومن متممات القضاء -ز
ويسمى املـسؤول عنهـا املحتـسب  ,وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر :احلسبة -١

وتـشبه احلـسبة يف بعـض مهامهـا  ,ع الغش وما ينايف اآلداب العامةومهمته مراقبة األسواق ملن
 .ت والتموينرشطة البلديا

أصبح  ,أصبح هلا دائرة مستقلة يف العرص األموي ثم ,وكانت تابعة للقضاء :الـشرطة  -٢
وكانت مهمتها تنفيـذ أحكـام  ,ويسمى مديرها صاحب الرشطة ,لكل مدينة رشطة خاصة هبا

 .القضاء وإلقاء القبض عىل املخالفني للقانون والدولة
ولكـن املـنظم احلقيقـي لـه  ,منذ عهد معاويةاهتم األمويون بالربيد  :تنظيم الربيد  -٣

وسـمي املـسؤول عنـه  ,اهتموا به لتسهيل إرشاف اخلليفة عىل الواليـات وقد ,كان عبد امللك
ولتـسهيل مهمـة الربيـد اهـتم األمويـون  ,وله أعـوان يف الواليـات املختلفـة ,صاحب الربيد

 .كام مر معنا ,بالطرق
الربيد نقـل رسـائل اخلليفـة إىل الـوالة كانت مهمة صاحب  :مهمة صاحب الربيـد    -٤

رفـة أخبـار الواليـات واحلـوادث إضافة إىل أنه كان عليـه مع ,ونقل رسائل الوالة إىل اخلليفة
 .مة التي تقع فيها وإبالغها إىل اخلليفةامله



٤٨ 

وكـان  ,أودعت أموال الدولة العربية اإلسالمية يف بيت مال املسلمني :تنظيم املاليـة   -ح
 . إليه وما خيرج منه يف ديوان اخلراجيسجل ما يدخل

 ,قام بجباية األموال يف إنحاء الدولة موظفون معنيون هلـذه الغايـة :جباية األمـوال   -ط
وتنفق كل والية من وارداهتا عىل شؤوهنا وترسل ما  ,وكان يرأسهم مدير يسمى عامل اخلراج

وذلـك  ,فيض والدينار الذهبيوأما العملة املستعملة فهي الدرهم ال ,يفيض عنها إىل العاصمة
 .كام مر معنا ,منذ عهد عبد امللك

الزكـاة واجلزيـة واخلـراج والغنيمـة والفـيء والعـرش واملكـوس  :واردات بيت املال   -ي
 .والركاز
رصفــت الغنيمــة والفــيء والزكــاة وفــق النــصوص الــرشعية  :نفقــات بيــت املــال -ك

قـضاة واجلنـد رتبـات الـوالة والوأما الرضائب األخـر فكانـت تـرصف عـىل م ,اإلسالمية
 .وعىل مرافق الدولة العامة وجتهيز اجليوش ونفقات اخلليفة ,موظفي الدولةو

يف عهد عمر بن عبـد العزيـز ًعد األمويون بيت املال ملكا للخليفة يترصف به كام يشاء إال 
 .ً ملكا للمسلمنيفقد عده
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  الباب األول

  اخلامسالفصل 
   األموياحلضارة العربية يف العصر

  اجملال العسكرييف 
  اجليش واألسطول -
ًاهتم األمويون باجليش اهتامما بالغـا :اجليش -والًأ وبـذلوا األمـوال الكثـرية لتـسليحه  ,ً

فشكل هذا اجليش يف بالد الـشام مـن قبائلهـا  ,اعتمد األمويون عىل العرب فيه وقد ,وإعداده
 , املستوطنة يف الواليات واملناطق املفتوحـةواعتمد والهتم كذلك عىل القبائل العربية ,العربية

وقد استقرت هـذه اجليـوش عـىل احلـدود يف الثغـور  ,كام استعانوا بعنارص مسلمة غري عربية
 .كمالطية واملصيصة ويف معسكرات كالكوفة ومرو

  :التطورات اليت أدخلت على ما كان لدى العرب يف عهد الراشدين -ثانياً
  :التجنيد اإلجباري -١

 ,إىل فـرض التجنيـد اإلجبـاري الزدياد حاجة الدولة إىل اجلند جلأ عبد امللـك بـن مـروان ًنظرا
 واليه عىل العراق احلجاج بن يوسف وتشدد يف تطبيقه بحيث اضطر مجيع الرجـال القـادرين وطبقه

 :وأصبحت اجليوش العربية تقسم إىل فئتني ,عىل محل السالح إىل االلتحاق باملعسكرات
 .ظامية الدائمةاجليوش الن −
 .واجليوش املتطوعة التي تدعى عند احلاجة −
أهم فرق اجليش الكشافة واملشاة والفرسان وسالح اهلندسـة وأحـدث  :فرق اجليش  -٢

 .وقد تبع اجليش قراء القرآن والنساء إلثارة احلامسة ,يف العرص األموي فرقة لنقل اجلرحى
 يصدر بالقتـال كـان القـراء يبـدؤون عندما كان األمر :إثارة احلماسة لدى اجلنـد     -٣

فتثـور احلامسـة يف صـدور  ,وتزغرد النـساء ,وتدق الطبول والصنوج ,بقراءة القرآن والتكبري
 .ويندفعون ملهامجة عدوهم ويف أغلب احلاالت كان النرص حليفهم ,املحاربني
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أيـنام توجـه العـرب كانـت تـسبقهم عيـوهنم  :االستطالع وتنظيم وسائل اإلنذار   -٤
كـام كـان  , وكان هؤالء ينقلون إىل قادهتم أخبار العدو ونواحي ضـعفه وقوتـه)واسيسهمج(

 ًفـإذا مـا رأ املراقبـون خطـرا ,)املنـاظر(القادة يضعون يف املناطق املرتفعة نقط مراقبة تسمى 
ً أرسعوا بإنذار اجليش بإطالق الدخان هنارا أو إشعال النار ليالًمقبال فال يـتمكن العـدو مـن  ,ً
 .اغتتهممب

بقيت طرق القتال عىل ما كانت عليـه يف عهـد اخللفـاء الراشـدين مـع  :طرق القتال  -٥
ويف أواخـر العـرص األمـوي  , حسب ظروف املعركة وأحوال اخلـصمتعديل بسيط كان يطرأ

 . الكراديس بشكل هنائي يف اجليشعمم نظام
 ,مـن ديـوان اجلنـد اجلند ما يشبه املرتب يف عـرصنا احلـارض تقاىض :مرتبات اجلنـد   -٦

 .ويضاف إليه وقت احلرب حصصهم من الغنائم ,وكان يسمى ما يأخذه عطاء
ويقـوم بتعيـني القـادة عـىل  ,كان اخلليفة هـو القائـد األعـىل للجـيش :قيادة اجلند  -٧

وكـان قائـد اجلنـد يـستعني , حلرب أو ألهنم من أصحاب العصبيةما لرباعتهم يف اإ ,اجليوش
وأشهر هؤالء القادة مسلمة بن  ,لني معه يف رسم اخلطط احلربية وتنفيذهابعدد من القادة العام

 .عبد امللك بن مروان وقتيبة بن مسلم وحممد بن القاسم وأبو املهاجر
  :األسطول -ثالثاً

وقـد بـدأ العـرب ببنـاء  ,كلمة يونانية األصل معناها جمموعة مـن الـسفن :األسطول -أ
وكانـت أول معاركـه معركـة ذات  ,م زمن اخلليفة عثامناألسطول منذ والية معاوية عىل الشا

وقد رأ األمويون رضورة االهـتامم باألسـطول  ,الصواري التي انترص فيها العرب عىل الروم
ًفأنـشؤوا دورا لـصناعة  ,ولـدعم اجلـيش الـربي ,لرد اعتداءات الروم عىل السواحل العربيـة

ول تـوافر اخلـشب يف مـرص ولبنـان وساعد عىل نمو األسـط ,السفن يف مرص وتونس وغريها
واسـتخدمت يف هـذه الـسفن األرشعـة  ,ووجود الصناع املهرة من سكان السواحل ,وتونس

 .ًواملجاديف مستغلة هبوب الرياح وخصوصا يف جنوب شبه اجلزيرة العربية
 ,كان للدولة األموية ثالثـة أسـاطيل قويـة :األساطيل العربية يف العصر األموي     -ب
 :وهي
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 .طول املرصي وتلحق به وحدة بحرية يف البحر األمحراألس −١
 .واألسطول الشامي −٢
 .واألسطول املغريب −٣
 .كام وجدت وحدة بحرية يف اخلليج العريب −٤

 .وكانت األساطيل العربية تتعاون فيام بينها يف أثناء احلرب
تعددت أنواع سـفن األسـطول يف العهـد األمـوي حـسب مهامهتـا  :سفن األسطول  -ج

 :أمههاو
وتـستخدم للـدفاع  ,ومها أكرب سفن األسطول وتوجد فيهـا أبـراج :ةالشونة والبارج −١

 .واهلجوم
 .وهي سفينة صغرية تستعمل حلمل النفط واملواد املحرقة :احلراقة −٢
 .سفينة صغرية تشبه الربميل تستخدم حلمل اخليول والفرسان :الطراد −٣
وقـد اسـتخدمت لغـزو  , مقدمتها رأس الغرابسفينة تشبه الشونة وتشبه يف :الغراب −٤

 .شواطئ السند
ولكـل سـفينة قائـدان  ,كان لكل أسطول قائـد يـسمى أمـري املـاء :قيادة األسـطول   -د

وأهم القادة جنـادة بـن  ,واآلخر يدير شؤون احلرب ,أحدمها ربان مسؤول عن تسيري السفينة
 . هـ٥٣أمية األزدي فاتح رودس سنة 

فباإلضـافة إىل  ,تطورت أسلحة األسـطول يف العـرص األمـوي :األسلحة البحرية  -ـه
فقد قذفوا النفط حلرق سـفن العـدو بوسـاطة  ,الكالليب التي استخدمت يف العرص الراشدي

واستخدموا املزاريق خلرق سفن العدو وغـري ذلـك مـن  ,منجنيقات صغرية تسمى العرادات
 .األسلحة

ًهد األموي طرقا خمتلفة من أساليب القتـال اتبع العرب يف الع :طرق القتال البحرية   -و
 .االشتباك مع جنودها ثم ,مثل شد سفن العدو إىل سفنهم والقفز إليها
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  الباب األول

  السادسالفصل 
  احلضارة العربية يف العصر األموي

  يف اجملال الفكري
  :منت احلركة الفكرية يف العصر األموي لألسباب التالية

لقد دعا اإلسالم إىل حترر العقـل واسـتخدامه يف التفكـري يف  : ـ تشجيع اإلسالم للعلم ١
واآليات التـي تـشري  ,لو يف أقىص األرض وكام دعا إىل طلب العلم ,خلق السموات واألرض

 .إىل ذلك كثرية
أد تعريب الدواوين إىل إجياد فنيني ومصطلحات جديدة أغنـت  : ـ تعريب الـدواوين  ٢

 .العلم واللغة
ًتشجيع اخللفاء والوالة لألدب وخـصوصا و :قافات األمم األخرى ـ االطالع على ث ٣

الشعر والشعراء تعدت هذه احلركـة الفكريـة العنايـة باللغـة العربيـة وآداهبـا وبـدأ االهـتامم 
 .بالتاريخ والعلوم األخر والتعليم

  :علوم اللغة وآداهبا :أوالً
األعاجم بعد قيام حركة أد اختالط العرب ب :)النحو وقواعد اللغـة   (علوم اللغة    -آ

وقد دفع هذا أبـا األسـود  ,يف اللغة) اخلطأ(الفتوح وتعلم هؤالء لغة العرب إىل انتشار اللحن
 , بن أيب طالب ريض اهللا تعاىل عنـهواعد اللغة بتوجيه من اخلليفة عيلالدؤيل إىل وضع أسس ق

 يف ذلك احلجـاج بـن وأسهم ,وقد ضبطت اللغة يف العرص األموي بإجياد الشكل والتنقيط هلا
 .يوسف الثقفي وأبو األسود الدؤيل

  :)ويقصد هبا الشعر والنثر( آداب اللغة –ب 
النـشغاهلم الـدور األول  واخللفاء الراشدين لشعر يف عهد الرسول ل مل يعد: الشعر -١

وعندما جاء العرص األموي ازدهر الشعر وعاد إىل جمده القـديم بفـضل تـشجيع  ,بالفتوحات
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ّألنه كان يؤمن هلم الدعاية السياسية الالزمـة إذ كـان بمثابـة الـصحافة يف  ; للشعراءاألمويني
 .عرصنا

ً كـل فئـة شـاعرا يـدافع عنهـا وهيـاجم وتبنت ،النشاط السياسي للفئات املختلفة    -
 .أعداءها

بني عرب الـشامل وعـرب اجلنـوب وقيـام شـعراء اجلـانبني عودة العصبية القبليـة      -
 .ومهامجة القبائل املنافسة هلم ,مباالفتخار بقبائله

الناتج عن الفتوحات والذي أد إىل إغداق األموال عىل األدباء لقـاء  :الرتف والغنـى   -
 .وزادت عام كانت عليه زمن اخللفاء الراشدين ,وقد تنوعت موضوعات الشعر ,مدحهم هلم

 .)اخلطابة والكتابة(  يف العرص األموي النثرازدهرت من فنون :النثر -٢
ًازدادت أمهيتها يف العرص األموي نظرا الزديـاد احلاجـة إليهـا للـدعوة إىل  :اخلطابـة  -٣
ولبعث روح الطاعة للخليفة وللدعاية السياسية ومن أشهر خطباء هذا العهد احلجاج  ,اجلهاد

 .بن يوسف الثقفي
وقـد  ,ابةكان لتعريب الدواوين وإنشاء ديوان الرسائل أثر كبري يف تطور الكت :الكتابة -٤

 .ًأدخلت إليها أساليب جديدة وخصوصا فن كتابة الرسائل عىل يد عبد احلميد الكاتب
  :التاريخ: ثانياً

 . وغزواتـهحيـاة الرسـول ظهر التاريخ عىل شكل قصص تروي حياة األمم املاضية أو 
لتـاريخ ومما دفع إىل االهـتامم با ,وقد مجعها الرواة عن طريق املحدثني دون التدقيق يف صحتها

وسـمي  ,احلاجة إىل التعرف عىل أخبار الرسول وغزواته وأخبار الـصحابة واألمـم األخـر
وأشهر من اهتم هبا حممـد بـن شـهاب الزهـري  ,كتاب السري واملغازي أو اإلخباريني :كتاهبا
 . هـ١٢٤ َّاملتوىف

  : العلوم املختلفة:ثالثاً
بن معاوية الذي عوض عـن إخفاقـه يف بدأت بواكري احلركة العلمية عىل يد خالد بن يزيد 
وقـد ترمجـت لـه كتـب يف الكيميـاء  ,الوصول إىل اخلالفة باالهتامم بعلم الصنعة أو الكيميـاء
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وأشهر الكتب املرتمجـة يف  ,ومن املحتمل أن خالد بن يزيد نفسه ألف يف علم الصنعة ,والطب
 .رون بن أعني يف الطباهذا العرص كتاب ه

  : التعليم:رابعاً
وإنـام كـان هنـاك تعلـيم بـسيط يـتم يف الكتاتيـب  ,يكن هناك تعليم باملفهوم احلديث لهمل 

وأمـا أبنـاء اخللفـاء  ,حيث يتعلم الطالب القراءة والكتابة وبعض التاريخ ,وحلقات املساجد
وكبار األمراء فقد كان هلم مؤدبون يعلموهنم القراءة والكتابـة والرمايـة والـسباحة وركـوب 

 .م يف الكتابة ورق الربدي والورق اخلراساين واجللودواستخد ,اخليل
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  الباب األول

  السابعالفصل 
  احلضارة العربية يف العصر األموي

  يف اجملال الفين
   فن العمارة وبناء اجلوامع واملدن)١(
اهتم العرب يف العـرص األمـوي بـالعامرة بعـد اسـتتباب  :العمارة يف العصر األموي    -أ

وحـب اخللفـاء للـرتف  ,ولـة وتـدفق األمـوال علـيهم بـسبب الفتوحـاتًاألمن نسبيا يف الد
ًوخصوصا أهنم استقروا يف بالد الشام وابتعدوا عن جو  ,والعامرات وتقليدهم الفرس والروم

 .احلجاز الديني
استفاد العرب يف فني البناء والزخرفة من فنون الـروم  :مصادر فن العمارة العربيـة     -ب

فظهـر  , بـل ابتكـروا أسـاليب جديـدة,ولكنهم مل يتوقفوا عنـدها ,والفرس والعرب القدماء
 .لذلك فن عريب له شخصيته املميزة

 :ناء العريب بمجموعة من اخلصائص منهامتيز فن الب :خصائص فن البناء العربي -ج
ويظهر ذلك يف بناء املساجد واالبتعـاد عـن رسـم اإلنـسان  :تأثره بالدين اإلسالمي   -

 وهو متامثل يف كل إنحاء ,وتزيني األبنية بكتابة اآليات القرآنية عليها ,فهاواحليوانات يف زخار
 .الدولة من حيث طرازه وتزييناته

مني أماكن العبادة للمسلمني الذين كان أاهتم األمويون ببناء اجلوامع لت :بناء اجلوامـع   -
ة وألخذ البيعة وقد استخدمت هذه اجلوامع كمقر للتعليم واالجتامعات العام ,يتزايد عددهم

 واستقدموا لذلك الصناع املهرة مـن بيزنطـة كـام ,واعتنى األمويون بتزيينها ,والدعوة للجهاد
 .فعل الوليد يف بناء جامع املدينة

قـدوة بنـاء املـساجد يف الدولـة العربيـة  اختذ جامع الرسول  :طراز بناء اجلوامع   -د
 فأضـيفت إىل املـسجد األقـواس والقبـاب جر تطوير بنائها يف عهد بني أمية ثم ,اإلسالمية
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وأصبح اجلامع يتألف من بناء يتوسـطه صـحن مكـشوف فيـه  ,واملقصورة واملئذنة واملحراب
 .ويقع يف جنوب الباحة مكان مسقوف للصالة حيث يوجد املحراب واملنرب ,مكان للوضوء

  :أهم اجلوامع -ـه
ن َّوهـو بنـاء مـثم ,بن مـروانأمر ببنائه عبد امللك :  جامع قبة الصخرة يف القـدس      -١

 .وقد زين بالفسيفساء اجلميلة ,الشكل حيمل يف وسطه قبة
يف موضـع  :)هــ٩٦(بني بأمر من الوليد بن عبد امللك عام : اجلامع األموي بدمشق   -٢

وقـد تعـرض هـذا  ,اشتهر هـذا اجلـامع بفسيفـسائه وزخارفـه ًكان منذ القديم مكانا للعبادة
 .من فسيفسائه مهم ما أد إىل دمار قسم; املسجد للحريق عدة مرات

٣− وجددوا املساجد التي بنيـت أثنـاء  ,سجد األقـصى كامل بني األمويون مساجد أخر
 .املدينةمسجد كالعهود األوىل 

 ,ًأوالوكان يبنى املـسجد  ,أنشأ األمويون املدن لرضورات أمنية وعسكرية :بناء املدن  -و
وكانت كل قبيلـة مـن القبائـل تـسكن حيـا  ,اق واألحياءثم تبنى األسو ,دار اإلمارة قربهثم 

 :ومن أهم املدن التي بنيت يف العرص األموي ,ًخاصا هبا
ً جلنـده ومركـزا ًلتكـون مقـرا) هــ٥٠(أمر ببنائها عقبة بن نافع  : القريوان يف تونس -١

 .لوالية شامل إفريقيا
يف مكـان ) هـ٨٣( اج بن يوسفأمر ببنائها احلج ,قرب قرية احلي اليوم : واسط يف العراق   -٢

 .ًوجعلها مركزا لوالية العراق وأسكن فيها اجلند الشامي ,وسط بني الكوفة والبرصة واألهواز
  : الزخرفة- بناء القصور )٢(

 ,متيزت بيوت العرب بوجود باحة ساموية تقوم عىل جوانبها الغرف : بناء البيـوت   - أوالً
وأصبحت هذه  ,توحات أخذت عنايتهم ببيوهتم تزدادومع ازدياد غنى املسلمني الناتج عن الف

وقد بلغ االهـتامم بـالعامرة  , من اآلجر والطني واحلجارة وتزين بالنقوشالبيوت واسعة وتبنى
 .درجة كبرية عند اخللفاء األمويني فبنوا القصور املختلفة

 , واملـدنتزال بقايا كثري من قـصور األمـويني منتـرشة يف الباديـة ال :قصور األمويني  -١
 .ًوهي تربو عىل ثالثني قرصا أمهها قرص اخلرضاء وعمرة واحلري الغريب



٥٧ 

أمر ببنائه معاوية بن أيب سفيان يف دمشق جنـوب رشقـي  : قصر اخلضراء يف دمشق    –أ  
 .وسمي باخلرضاء نسبة إىل قبة خرضاء كانت له ,املسجد األموي

أمر ببنائه  ,يت يف رشقي األردنيقع يف الطرف الشاميل الرشقي للبحر امل : قصر عمرة  –ب  
 ويتميـز ,وأهم ما بقي منـه احلـامم ,الوليد بن عبد امللك ليستجم فيه ويامرس هوايته يف الصيد

 .بوجود صور برشية عىل جدرانه إضافة إىل مشاهد الصيد واملهن املختلفة
وقـد شـيدت  ,أمر ببنائه هـشام بـن عبـد امللـك : الغربي قرب تدمر    قصر احلري  –ج  
 ,ونقـل إليـه املـاء بوسـاطة قنـاة ,ودعمت بأبراج نصف دائريـة ,ره من احلجارة واألجرأسوا

 .ونقلت واجهته إىل متحف دمشق
  :طراز قصور األمويني -٢

تألفت قصور األمويني من سور خـارجي مرتفـع تتوسـطه باحـة مكـشوفة تلتهـا أروقـه 
 .األجنحة السكنية ثم ,مسقوفة

  : فن الزخرفة-ثانياً 
لـذلك  , مـن عـودة النـاس إىل الوثنيـةًسالم عىل تصوير الكائنات احلية خوفامل يشجع اإل

ومل يمنع ذلك من وجود صـور قليلـة  ,انرصف الفنانون العرب إىل الزخرفة اهلندسية والنباتية
واستخدم الفنانون العرب  , يف املساجدًوال نجد ملثلها أثرا ,برشية وحيوانية يف قصور األمويني

 . الكويف يف التزينيًفة اهلندسية والنباتية اخلط العريب وخصوصاإىل جانب الزخر
 وجتلـت ,برع العرب بتطعيم اخلشب والنحاس واخلـزف :الفنون الصناعة األخـرى    -

 .هملفوها وراءبراعتهم يف هذه الصناعة يف كل اآلثار التي خ
 وإعجـاهبم إن قيام العرب بالفتوحات واختالطهم بالروم والفرس : فن املوسيقا  -ثالثاً  

تطويرها  ثم ,بموسيقاهم دفع املوهوبني من العرب إىل نقل أحلاهنم وتكييفها مع الذوق العريب
ًوشجع األمويون الغناء واملوسيقا خالفا ملا كان يف عهـد اخللفـاء الراشـدين  ,يف العهود التالية

نوا يقيموهنا يف واستمعوا إليهم يف جمالس الطرب واألدب التي كا ,ومنحوا املغنني هبات كبرية
 .وأشهر املغنني يف هذا العرص ابن رسيج ومعبد ,قصورهم

 كام استعملوا ,عرف العرب الدف واملزهر والقصبة والزمر والناي :اآلالت املوسـيقية   -
 .وقد أباح الفقهاء استعامل الدف منها فقط ,الطبول والصنوج
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 الباب األول

  الثامنالفصل 
  موياحلضارة العربية يف العصر األ
  يف اجملال االقتصادي

نقصد باحلياة االقتصادية الزراعة والصناعة والتجارة وطرق املواصالت وتطورها يف ظـل 
 .الدولة األموية

 ,لقد شغلت الفتوحات واملشاكل الداخلية األمويني عن االهتامم بالزراعة :الزراعة -أوالً
فقد أمر يزيد بن معاوية بحفر قناة  ,واآلخربل التفتوا إليها بني احلني  ,ًولكنهم مل هيملوها متاما

وقيـام والة  ,وأطلـق عليهـا اسـم هنـر يزيـد ,من هنر برد لري املناطق املرتفعة مـن الغوطـة
 ,وإعـادة فـتح مـا ردم منهـا وإصـالحها ,األمويني كاحلجاج بن يوسف بـشق قنـوات الـري

لذي جلب من إفريقيـا واستخدام يف ذلك الرقيق ا ,وجتفيف املستنقعات واستصالح األرايض
ًكام منع احلجاج هجرة الفالحني من الريف إىل املدينة حرصا عـىل عـدم  ,ومن أرس احلروب

 .نقص املحاصيل الزراعية ورضيبة اخلراج
 :كانت ملكية األرض الزراعية ثالثة أنواع: ملكية األرض الزراعية -أ
 .ذون العربِّ األرايض التي استوىل عليها املتنف−١
 .)ذون من الفرسِّاملتنف(ايض التي كان يملكها الدهاقنة  األر−٢
وكانـت تـوزع عـىل أبنـاء البيـت  ,ً أرايض أمالك الدولة وخصوصا املستصلحة منهـا−٣

 وقد تشكلت نتيجة هذا ,كام كانت هنالك ملكيات خاصة لبعض الفالحني ,املالك وأتباعهم
 .الرقيق يف زراعتهاالنظام طبقة متلك األرايض الواسعة استخدمت الفالحني و

تنوعــت احلاصــالت الزراعيــة يف الدولــة األمويــة تبعــا  :أهــم املنتجــات الزراعيــة -ب
وكانـت أهـم احلاصـالت الزراعيـة  ,الختالف املناخ وتوافر وسـائل الـري والرتبـة اخلـصبة

 .احلبوب والزيتون الفواكه والكتان والتمور وقصب السكر
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ًرتبيـة املاشـية إذ بقيـت مـصدرا هامـا مـن مـصادر اهتم العرب ب :تربية املاشية  -ثانياً
كـام  ,وأهم احليوانات التي ربوها اإلبل والغنم والبقـر ,غذائهم وتنقلهم وصناعتهم النسيجية

وقد بذلت عناية خاصـة لرتبيـة  ,جلبوا اجلاموس من اهلند إىل أهوار العراق واجلزيرة السورية
 .اخليول العربية األصلية يف هذا العهد

عمل سكان البالد عىل تطوير الصناعات التي كانت عمدهم بتـشجيع  :الـصناعة  -ثالثاً
كـام  ,وقد ازدهرت الصناعة املعدنية بسبب توافر املعادن الـرضورية هلـا ,من اخللفاء األمويني

 ,متيزت صـناعة النـسيج برقيهـا بـسبب وجـود دور الطـراز واخليـوط املختلفـة الالزمـة هلـا
كـام , اين ودمشق بالنسيج احلريـري وأرمينيـا وفـارس بالـسجادفاشتهرت مرص بالنسيج الكت

وجدت صناعات أخـر كـصناعة الـورق يف مـرص وخراسـان وصـناعة الـسفن يف املنـاطق 
 .الساحلية
ولكن ذلك مل يمنع العـرب مـن  ,انشغل األمويون عن التجارة باحلروب :التجارة -رابعاً

 .القيام بنشاط جتاري
وساعد عـىل تقـدمها اتـساع  ,ت تتم بني الواليات املختلفةوكان :التجارة الداخليـة   -١

وتوطيـد  ,وإجياد نقد عريب ثابـت وموحـد للدولـة ,واالهتامم بطرق املواصالت ,رقعة الدولة
 .األمن
  :التجارة اخلارجية -٢
 بـني العـرب والبيـزنطيني إىل ًأد الرصاع الذي كـان قـائام : جتارة البحر املتوسط   –أ  

ومل خيفف من هذا النقص قيام جتار بعـض املـوانئ  ,من الرشق إىل الغربتناقص تدفق السلع 
 . اجلنوبية بالتجارة مع سواحل شامل إفريقيااإليطالية

 ,مل يكن هناك عائق يمنع التجـارة مـع اهلنـد والـصني : التجارة مع اهلند والـصني     –ب  
قية إىل مـوانئ لذلك كانت السفن التجارية تصل إىل سواحلها وجتلب خمتلف البـضائع الـرش

وقـد وصـلت  ,وكانت أهم السلع املستوردة التوابـل واملعـادن الثمينـة ,اخلليج العريب وعدن
 .احلضارة العربية إىل أقىص الرشق بفضل التجارة العربية
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  :الطرق التجارية -٣
 ومـن ثـم ,وكانت متتد بني العاصمة دمشق وواليات الدولة املختلفة : الطرق الربية  - أ

 :وأهم هذه الطرق ,ملجاورةإىل الدول ا
 . طريق تصل دمشق بالواليات الرشقية والسند والصني−١
 . طريق ممتدة إىل األندلس عرب شامل إفريقيا−٢
 .وقد اهتمت الدولة بطرق املواصالت الربية,  اليمن– احلجاز – طريق دمشق −٣
  :الطرق املائية - ب
محر وعدن وموانئ اخلليج العـريب ويبدأ من موانئ البحر األ : طريق احمليط اهلنـدي    -١

 .إىل اهلند والصني
ويبدأ من موانئ بالد الشام ومرص وشامل إفريقيا إىل جنـويب  : ـ طريق البحر املتوسط ٢
 . وفرنسا وغريهاإيطاليا
 واإلسـكندرية  يف بالد الشام دمـشق  كانت أهم املدن التجارية: أهم املدن التجارية   -٤

 والكوفـة  يف شـبه اجلزيـرة العربيـة وعدنيف األندلس  املريةو يف املغرب والقريوانيف مرص 
 . يف خراسانومرو يف السند والديبل يف العراق والبرصة

كان للدولة حـق مراقبـة التجـارة ملنـع الغـش والتالعـب  :مراقبة الدولة التجـارة    -٥
 .وكان املحتسب يف كل مدينة يقوم هبذه األمور ,باألسعار وجلباية رسومها
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  الباب الثاني
  العصبية القبلية يف العصر األموي
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  الباب الثاني
  الفصل األول

  عوامل عودة العصبية القبلية يف العصر األموي

ًبلغت العصبيات القبلية يف هذا العرص من احلدة مبلغـا كبـريا بـسبب بـروز عوامـل عـدة  ً
 :أبرزها
ية من الطور البدوي إىل الطور وتتمثل يف انتقال القبائل العرب : ـ العوامل االجتماعيـة  ١

 إال أن نظـام توزيـع العطـاء عـىل ,احلرضي الذي كان من املفرتض أن يفتت هذه العـصبيات
, حتـى استنفار املقاتلني قد فرض عىل الدولة أن ختطط املدن واألمصار عىل أساس قبيل واجلند

 مـا وهـذال النزارية, يمنية وشطر آخر للقبائ للقبائل الًان مدينة الكوفة شطرت شطرين شطرأ
أضف إىل ذلك حرص بني أميـة وأرشافهـم ووالهتـم عـىل جعل العصبيات تعود بشكل حاد 

ويـدل  , من القبائل تعـصب هلـاتزوج اخلليفة أو الوايل من قبيلةفإذا  ,مصاهرة القبائل العربية
رسة  إىل آل الزبري من تبـدل شـعوره نحـو هـذه األ)خالد بن يزيد(عىل ذلك ما أحدثه أصهار 

 . ويف ذلك يقول,التي ناصبت بني أمية العداء ونازعتها سلطاهنا حتى غدت أحب أرسة إليه
ـــا  ًأحــــب بنــــي العــــوام طــــرا حلبهــــا ـــر كلبه ـــت آخ ـــا أحبب ـــن أجله  وم

أد  و)قـيس(  ومـرة إىل)كلب(أن هذه املصاهرات جعلت بني أمية ينحازون مرة إىل كام 
 .ذلك إىل الرصاع القبائل وتنافسها

 ,التي هي بـدورها زرعـت بـذور االحـرتام بـني هـذه القبائـل :العوامل الـسياسية  ـ  ٢
ًولــذلك وجــد األمويــون يف إثــارة العــصبيات بــني القبائــل كــسبا سياســيا لــدولتهم ودعــام  ً ً

ً انشغال القبائل يف تيار اخلصومات القبلية كان عامال يف انجراف هـذه القبائـل ; ألنلسلطاهنم
وقد وضع معاوية اللبنة األوىل هلـذه  ,عدم تكتل هذه القبائل ضدهم وعن نظام احلكم األموي

فانحاز يف بداية أمره إىل القبائـل اليمنيـة بالـشام حتـى عـزت الـيمن يف الـشام يف  ,العصبيات
ما أد إىل حترك العـصبية املـرضبة يف  ; قرصه ومهوا بإخراجهم من الشام وتطاولوا عىل,عهده
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يغـزو (جعـل  ثـم ,ً رجل من قيس عطاء خمصصا)٤٠٠٠(ى فأخذ يتعصب هلا وأعط ,معاوية
 :)قيس يف الرب( و)اليمن بالبحر

ـــــدارهم ـــــني ب ـــــسا آمن ـــــرتك قي  ونركــب ظهــر البحــر والبحــر زاخــر   ًأت
 وهكذا بقي خلفاء بني أمية يقربون القيسية ويقصون اليامنية وبالعكس حتـى دال ملكهـم

اء والرجـال البـارزين زاد مـن حـدة أضف إىل ذلك أن التحريض بـني الـشعر .اهنار حكهمو
ار كـل  الذي اختية القبلية احلجاج بن يوسف الثقفي وقد كان ممن اهتم بالعصب,الرصاع القبيل

ًوقد كان اجلراح بن عبد اهللا احلكمي من أشد والة بني أميـة تعـصبا عامله ووالته من القيسية, 
 .) من مئة غريهمَّومي أحب إيلواهللا لرجل من ق(: ومن املغالني يف تعصبهم حيث كان يقول

وقد أدت عصبية الوالة إىل اتقاد نار العصبيات القبيلة طوال عهـد بنـي أميـة وإىل اتـصال 
ًومما ساعد عىل اشتهار النـزاع القـبيل سياسـيا تنـازع , الفتن القبلية يف شتى األقطار اإلسالمية

 قبيلـة ترغـب أن يكـون هلـا فيهـا فكـل) السلطان الـسيايس(القبائل التي تنزل يف ديار واحدة
 وهذا ما جعل بني العبـاس يقوضـون حكـم بنـي أميـة ,نصيب األسد من املناصب السياسية

 .للسهولة
التي برزت يف رغبته القبائل العربية يف احلصول عـىل القـسط  : ـ العوامل االقتـصادية  ٣

داخل العـاملني  وليس فقط السلطان الـسيايس عـىل أن تـ,األوىف من املكاسب املادية واملغانم
 كـام كـان هـو ,جعل الرصاع حيتد أكثر فالبحث عن السلطات السيايس دوافعه كسب املغانم

 .)املاء والكأل واملرعى(رصاع القبائل العربية يف العرص اجلاهيل عىل 
ام قام به الشعراء واخلطبـاء مـن إيقـاد لنـريان العـصبية املتمثلة في : ـ العوامل الثقافيـة  ٤
 يف إثـارة العـصبيات ًحلقيقة أن هؤالء الشعراء واخلطباء هم أكثـر النـاس تـأثرياويف ا ,القبلية

أو بشكل غري مبارش من خـالل  ,القبلية بشكل مبارش من خالل دعوة القوم للثأر والتحريض
 والتي ساعدت يف نرش ثقافة التذكري بالوقائع واملعارك القديمـة ,املفاخرات واملناقضات بينهم

 .عايب ونكء اجلروح القديمة وإثارة احلزازات التي عفا عليها الزمنونرش املثالب وامل
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  الباب الثاني
  الفصل الثاني

 مظاهر العصبية القبلية يف العصر األموي

 باإلضـافة إىل )حريب ولـساين(لقد أد إذكاء نار العصبية القبلية يف هذا العرص إىل رصاع 
روايات التـي ترفـع مـن شـأن القبائـل واسـتمرار اعتزاز القبائل بأنساهبا وافتعال األخبار وال

 :النزعات القبلية والتنافس القبيل والثأر واملعاقرات ومن تلك املظاهر
  إىل كنانـة)كثـري اخلزاعـي(نتـساب ومن ذلـك ا : ـ التمسك باإلنسان واالعتزاز به ١

 :ويفخر باتصال نسبة بقريش أمام عبد امللك بن مروان
ـــيس إخـــ ـــصلت أم ل ـــيس أيب بال ــرا  ويتأل ــرض أزه ــي الن ــن بن ــان م ــل هج  بك

 فـــإين قيـــيس حيمـــل النبـــل ميـــرسا  إذ مــــا قطعنــــا مــــن قــــريش قرابــــة
 :فرد عليه األحوص األويس

 وال النـــرض أن ضـــيعت شـــيك تلحـــق  ًفإنـــــك ال عمـــــرا أبـــــاك حفظتـــــه
الذي أدركت معناه القبائـل مـن أجـل حتقيـق مـصاحلها ويـتجىل  : ـ التماسك القبلي ٢

 وما صـنعه الفـرزدق مـن أنـه , يف قصة سجن خالد القرسي للفرزدقًقبيل واضحاالتامسك ال
أوىص ابنه أن يستعني بقيسية الشام ليشفعوا له عند هشام ففعلـوا وعـرب الفـرزدق عـن أمهيـة 

 :)قيس ومتيم(الرابطة املرضية التي تؤلف بني 
ـــيالن شـــمرت ـــيس ع ـــسا ق ـــر قي ـــا  ًأمل ت ـــاك قرومه ـــاطتني هن ـــرصي وح  لن

ــاس كلهــمفقــد ح ــسا عــىل الن ــــا  ًالفــت قي ــــا متيمه  ًمتــــيام فهــــم منهــــا ومنه
ــــسا ألرسيت ــــدوي إن قي ــــادت ع  وقــومي إذا مــا النــاس عــد صــميمها  ًوع

التي حاول اإلسالم وأدها يف مهدها غـري أن العـرص األمـوي جـاء  :ـ األحقاد القبلية  ٣
 :ألحقاد حني قالوقد عرب األخطل عن عمق هذه ا ,وأعاد بعثها من جديد وأذكى نارها
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ــــد  إذا مـــا قلـــت قـــد صـــاحلت بكـــرا ــــسب البعي ــــى اإلضــــغان والن  أب
ــــــد  وأيـــــام لنـــــا وهلـــــم طــــــــوال ـــــيهن احلدي ـــــام ف ـــــض اهل  يع

 األخـر,وهكذا كانت هذه األحقاد جتعل القوم يرسون بكـل مـصيبة تظهـر يف القبائـل 
 وأصـبح الـسلعة ,هذا العرصوقد ازداد التشفي بني القبائل يف , ويبتهجون لكل نائبة تنزل هبم

 .الرابحة التي ال ينفك أصحاهبا يبيعون ويرشون هلا
ن ومتـسك هبـا النـاس ملـا التي حارهبا اخللفاء األمويو : ـ استمرار النزعات اجلاهلية ٤

حياز يف السلطان كالتداعي إىل القبائل والعشائر والتنافس يف الكـرم املـوروث مـن رأوه من ان
 وكذلك نزعة املفـاخرة واملنـافرة وعـىل الـرغم مـن أن , وإطعام الناسخالل املعاقرات لإلبل

َّإن أكرمكم عنـد اهللاَِّ أتقـاكم إن اهللاََّ﴿  ميزان التفاضل)التقو(اإلسالم وضع  َِّ ِْ ْ َ َُ َْ ْ َ َْ َِ ٌ علـيم خبـريُ ِ َ ٌ ِ َ ﴾
 .إال أن الكثري من القبائل عادت مليزان اجلاهلية يف تفاضل الناس ]١٣ :احلجراتسورة [

التي عادت إىل الظهور يف هذا العرص إلقامة التـوازن بـني الكثـري  : ـ األحالف القبلية ٥
 حلـف  ومن ذلك,من املشاكل القبلية يف البلد الواحد أو التنافس لدفع أذ قبيلة قوية معادية

 . بالبرصة)بكر الربيعية وقبيلة الزاد اليمنية( وحلف )ربيعة واليمن( وحلف )كلب ومتيم(
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   الثانيالباب

  الفصل الثالث
  أثر العصبية القبلية يف الشعر األموي

جوا نارها ّمحل الشعراء العرب منذ عرص اجلاهلية لواء العصبية القبلية ونفخوا ببوقها وأج
 وخاصة حني وجـدت ,وزاد صد النزعة القبلية يف العرص األموي مرتافقة مع النزعة الدينية

ً وقل أن نجد شاعرا أمويا, هلاًرسبااألحزاب السياسية والفرق الدينية م  مل خيضع للنزعة القبلية ً
فقـد بقـي معظـم  ,العبـث كعمـر بـن أيب ربيعـةسو شعراء اجتهوا للهو والنزاع والسياسية 

الشعراء األمويني يسريون عىل سنن الشعراء اجلاهليني يف احلـديث عـن األغـراض القبليـة يف 
لنزعـات واملنافحـة عـن القبيلـة واإلشـارة بمآثرهـا شعرهم وتقديم الوالء القبيل عىل سائر ا

 .)ال شعراء الشام وال العراق وال احلجاز وال خراسان(والشعراء املحرتفون مل ينج من ذلك 
 ونطـق بلـسان رث ونفيع بن صفار والعجري الـسلويل زفر بن احلا)قيس(وقد نطق بلسان 

 عمـرو بـن خمـالة )اليامميـة( األخطل الكبري والقطامي وأعشى تغلب ونطق بلـسان )تغلب(
وعمران بن هلباء واألصـبغ بـن وجواس بن القعطل وحكيم بن عياش املعروف بابن األعور 

سليطي والعجـاج والراجـز وابنـه  الفرزدق وجرير والبعيث وغسان الـ)نزار( وبلسان ذؤالة,
ا املواقع أم ; الطرماح بن حكيم الطائي ورساقة بن مرداس البارقي)القحطانية(بلسان و ,رؤبة

التي كان العرب خيوضون فيها املعارك يف بالد العجم فقد حكى عنها النابغة اجلعدي واملغـرية 
 . البكريوالشمردل الريبوعي وهنار بن توسعة بن حبناء وكعب األشقري

 ,وقد كان الشاعر املتعصب لقومه يعتقد أن اهللا ما وهبه موهبة الشعر إال ليدافع عـن قومـه
 :لفرزدقويف ذلك يقول ا

ـــــيهم ـــــضامن الراعـــــي عل ـــــا ال ــا أو مــثيل   أن  وإنــام يــدافع عــن أحــساهبم أن
قـف الـشعراء مـن األحـداث  إذ و,وقد كان النزاع السيايس وثيق االرتباط بالنزاع القـبيل

دوا هلـذه العـصبية اقـ ولكـن بعـض الـشعراء مل ين, القبيلةحسب املوقف الذي متليهالسياسية 
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 –هنـار بـن توسـعة (ومن هـؤالء الـشعراء اهضة هذه العصبية, نوبقيت أصواهتم خافتة يف م
 : الذي كان يؤثر اإلسالم عىل االنتامء إىل بكر أو متيم)التميمي البكري

 إذا هتفـــــــوا ببكـــــــر أو متيــــــــــم  أيب اإلســـــــــالم ال أب يل ســـــــــواه
ـــــه ـــــرص مدعي ـــــوم ين ـــــي الق ــــصميم  ّدع ــــسب ال ــــذي الن ــــه ب  فيلحق
 التقـــــي هـــــو الكريــــــــمولكـــــن  ومــــا كــــرم ولــــو رشفــــت جــــدود

ضه يزيد بن معاوية عىل هجاء َّولألخطل الكبري موقف فخر يف إثارة الفتن القبلية حني حر
ْريض اهللاَُّ عنهم ورضوا عنـه ذلـك ملـن  ﴿ نه الكريمالذين ريض اهللا تعاىل عنهم يف قرآاألنصار  ُ َ َ ََِ ِ َِ َ ْ ُْ َ ْ َُ َ

ُخيش ربه﴾ َّ َ َ ِ  :خطلوقد قال فيهم األ] ٨:البينةسورة [ َ
ــــال ــــارم والع ــــريش باملك ــــت ق  واللــــؤم حتــــت عامئــــم األنــــصار  ذهب

وهكذا نجد أن الشعراء الذين جيب أن يكونوا رسل سالم وحمبـة وخـري وخاصـة بعـد أن 
 كام أكـد زفـر بـن احلـارث أن حـزازات الـصدور ,جاء اإلسالم يبرشون بالرش وتلقيح الفتن

 . مهام مر عليها الزمن,اجلاهلية ستبقى كام هي
ــر ــة الث ــىل دمن ــى ع ــت املرع ــد ينب  وتبقـــى حـــزازات الـــصدور كـــام هيـــا  فق

ل أن الشعراء كانوا حيرضون قومهم عىل الثأر من أعدائهم وحيثـون املوتـورين فغعىل أال ن
 ;عىل الطلب بدماء قتالهم حتى أن بعض الشعراء وصف القاعدين عن الثأر لقتالهم بالنساء

 :ألهنم عجزوا عن إدراك وترهم
ــــــأخيكمووإ ــــــأروا ب ــــــتم مل تث ـــل  ن أن ـــوق وللكح ـــساء للخل ـــوا ن  فكون

ـــدوا ـــاحليل واقع ـــات ب ـــوا الرديني  عـــىل الـــذل وابتـــاعوا املغـــازل بالنبـــل  وبيع
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  الباب الثاني
  الفصل الرابع

  الرثاء القبلي يف العصر األموي

ص بغض النظر عن دوافع الرثاء املختلفة يف نفس الشاعر سواء مـا كـان منهـا لفقـد شـخ
فإن الرابطة القبلية , عزيز أو تربطه به رحم أو صلة أو يمثل عقيدة أو مذهب أو منزلة اجتامعية

 من دوافع الرثاء حيث هتز املواجع التي تنـزل بقـوم الـشاعر وقبيلتـه ذلـك يف هـذا ًمتثل جانبا
 ففي أعقاب موقعه مرج راهط التي دارت الدائرة فيها عىل قيس قـام شـعراء القيـسية ,العرص

ًيندبون من رصع يف مرياث املعركة مـن فرسـاهنم ويتوعـدن كلبـا بلقـاء قريـب يثـأرون فيـه 
 :من ذلك ما قاله سيد قيس زفر بن احلارث و,هلزيمتهم

ــــا ــــا رماحن ــــب مل تنله ــــذهب كل  وتــــرتك قــــتىل راهــــط هــــي ماهيــــا  أت
ــابعوا ــى تت ــن معن ــرو واب ــن عم ــد اب ـــــا  أبع ـــــن األماني ـــــام أم ـــــل مه  ومقت

, ان الفتوح والفتن السياسية واحلروب الداخليةَّاء من هلك من أقوامهم إبوقد رثى الشعر
 يف ً عميقـاً أثـراألزد يف الكوفـة يف قتالـه األزارقـة سـيد اففلقد ترك موت عبد الرمحن بن خمن

 :ً بن مروان البارقي قائالاه رساقةنفوس أهل الكوفة فرث
ـــسواكب ـــدموع ال ـــودا بال ـــي ج ـــع   أعين ـــنة م ـــواهي ش ـــا ك ـــبوموت  راك
ـــب  عـــىل األزد ملــــا أن أصـــيب رساهتــــم ـــك خائ ـــد ذل ـــيش بع ـــا لع  ًفنوح
ـــن خمـــنن ـــل اب ـــل قت ـــا بخـــري قب  ًوكـــل امـــرئ يومـــا لـــبعض املـــذاهب  وكن

 ,وأكثر ما كان يؤمل الشاعر تفرق قومه وتشتت أمـرهم بـسبب املنـافع واصـطراع املطـامع
ا آل إليه أمـر قـريش مـن الفرقـة ومن ذلك قصيدة عبد اهللا بن قيس الرقيات التي يأسى فيها مل

 :ًواالختالف وقتال بعضها بعضا
ـــع ـــومي مجي ـــني ق ـــيش ح ـــذا الع ـــــــواء  حب ـــــــا األه ـــــــرق أموره  مل تف
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 ومن الرثاء القبيل يف هذا العرص رثاء السادة واألرشاف يف القبائل الذين تغتاهلم يد الـرد
 .ائيته البن األشعث ومن ذلك ما عرب عنه أعشى مهذان يف بك,أو يستشهدون يف سح الوغى

ــــــت ــــــا ثوي ــــــد مل ــــــك حمم ـــــــجارها  علي ـــــــبالد وأش ـــــــي ال  تبك
ـــــــي ـــــــة إذ ترمت ـــــــت كدجل ـــــــا  وكن ـــــــر تياره ـــــــذف يف البح  فيق

 كام يف قول احلكم بـن عبـد ,وقد يكون الرثاء بسبب وباء جارف أو بسبب جائحة طبيعية
 :الفارضي األسدي يرثي مجاعة من بني فارضة هلكوا بطاعون وقع يف الكوفة

ـــ ـــدلأبع ـــن بح ـــد اب ـــي زر وبع ــيش يف حــيض  د بن ــذة الع ــي ل ــرو أرج  وعم
ــن يمــيض  وهنــوا وبقينــا نأكــل العــيش بعــدهم ــر م ــىل أث ــى ع ــن يبق  أال إن م
 :وللرثاء القبيل خصائص متميزة تتمثل بـ

 .أنه صوت الشعور جتاه املرثي −١
 .خماجلة اليأس لنفس الشاعر −٢

 .هتويل اخلطب وتعظيم الرزء −٣
 .مناقب املرثي التي تسوغ شدة اجلزع عليهتعداد  −٤
 .ة بشجاعة املرثياإلشاد −٥
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  الباب الثاني
  الفصل اخلامس

  الفخر القبلي يف العصر األموي

 ولكنه يف اهلجـاء والفخـر ,غلب الطابع القبيل عىل الشعر األموي بشكل عام وموضوعاته
 األمـوي بـسبب إذكـاء الـروح كان أكثر فقد عاد الفخر القبيل إىل صورته اجلاهلية يف العـرص

 :مثل ذلك الفرزدق يف قوله وقد ,القبلية
ــــا  متــــيم هــــم قــــومي فــــال تعــــدلنهم ــــور كبريه ــــز األم ــــي إذا اعت  بح

 وقـد ,وحتى حني ينزع الشاعر إىل الفخر بنفسه فإن فخره يف الغالب يكون صد عصبيته
 :ًقال الفرزدق أيضا

ـــام ـــيهم وإن ـــي عل ـــضامن الراع ـــا ال ـــن  أن ـــدافع ع ـــثيلي ـــا أو م ـــساهبم أن   أح
ولذلك فقد كانت موضوعات الفخر القبيل تتمثل يف املناقب واملآثر التي كـان اجلـاهليون 

 . وأهم هذه املوضوعات,يفاخرون هبا
فشعر كل قبيلة سـجل يـؤرخ وقائعهـا الظـافرة كفخـر  :التفاخر باأليام والوقائع   -١

 −شـعب جبلـة − بيومامر بن صعصعةوفخر بني ع −ذي قار −ومالعديل بن الفرخ العجيل بي
وفخر شعراء اليامنية بأيامهم عىل معد يف اجلاهليـة  −السالن −ويوم −رحانرح–والفخر بيوم 

 −وكـذلك فخـر بنـي يربـوع بأيـام −الكـالب األول − وفخر بني تغلـب بيـوم)أوارة(كيوم 
 :ومن ذلك قول جرير −والصمد −وذي نجب −طنحفة

ـــوا ـــوك وعجل ـــام املل ـــوا ه ـــم رضب  بـــــورد غـــــداة احلـــــوفزان فبكـــــرا  ه
ـــا ـــة خيلن ـــا بطخف ـــت يوم ـــد جعل ًآلل أيب قــــــابوس يومــــــا مــــــذكرا  ًوق

التي فرضتها البيئـة عـىل املجتمـع القـبيل كالـشجاعة  :التفاخر بفضائل الـصحراء    -٢
 جريـر الفائيـة متثـل ذلـك اية املستجري وقر الضعيف ونقيـضةوالنجدة وإغاثة امللهوف ومح

 :أصدق متثيل
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ـــر ج ـــىت ـــري وإن جن ـــا جي ـــا فيه  فـــال هـــو ممـــا ينطـــف اجلـــار ينطـــف  ارن
ــــأنف  ًويمنــــع موالنــــا وإن كــــان نائيــــا ــــاف وي ــــا خي ــــاره مم ــــا ج  بن
ــــدورنا ــــريان أن ق ــــم اجل ــــد عل ـــزف  وق ـــريح زف ـــألرزاق وال ـــوامن ل  ض
ـــالقر ـــل ب ـــضيفان يف املح ـــل لل ـــــرف  نعج ـــــد وتق ـــــوط مت ـــــدورا هبب  ًق

وقـد مثلـت ذلـك الـشاعرة  : حيـاة احلـضر    التفاخر بإيثار حيـاة الباديـة علـى        -٣
 .ميسون بنت بحدل حني رفضت العيش يف حياة القصور وآثرت العيش يف اخليام

ــــــه ــــــصف األرواح في ــــــت تع ـــــف  لبي ـــــرص مني ـــــن ق ـــــب إيل م  َّأح
واخلـضوع لـسادة القبيلـة واالنقيـاد إىل أويل  :التفاخر بالتمسك بالنظـام القبلـي      -٤
 :قوله يفعرب عن ذلك القطامي , وقد الرأي

لـــــذوي جالدتنـــــا وجـــــزم قوانـــــا  ونطيـــــع آمرنـــــا ونجعـــــل أمرنـــــا
كـل بحـسب املوقـف واحلاجـة إليـه فحـني  :الفخر برجاحة العقل وشدة النزق     -٥

 :وحني تستثار ترد كاجلن يقول الفرزدق ,تعامل بالعقل ترد بالعقل
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن اجلب ـــــا ت ـــــل  أحالمن ـــــا نجه ـــــا إذا م ـــــا جن ًوختالن

 :رويرد عليه جري
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن اجلب ـــــا ت  ويفــــوق جاهلنــــا فعــــال اجلهــــل  أحالمن

 ً وأرشفها بيتـاً وأفضلها نسباً وأنبلها حمتداًبأهنا أعرق القبائل رشفا :تفاخر كل قبيلـة    -٦
 : ويف ذلك يقول الفرزدق,لة وأكثرها عزةوأعالها منز

ـــا ـــى لن ـــسامء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
 مـن ذلـك مـا قالـه ,واملـشاركة بـالفتوح اإلسـالمية : بقتال أهل الـشرك    التفاخر -٧

 كام نرصوا النبي من ,الطرماح مفاخرا بقومه اليامنية الذين نرصوا اخلليفة وقاتلوا الثائرين عليه
 :قبل وقاتلوا املرشكني

ـــــام ـــــة كل ـــــرص اهللا اخلليف  رأوا نعـــل صـــنديد عـــن احلـــق زلـــت  هبـــــم ين
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ــتمرت  بتـــــتهبـــــم نـــــرص اهللا النبـــــي وأث ــى اس ــالم حت ــد اإلس ــر عق ع
 كـام ,القحطانية ولواسعة بني العدنانيةوقد دارت هذه املفاخرات يف إطار العصبية القبلية ا

 :هو يف فخر الوليد بن يزيد بالعدنانية
ــــرسا ــــاس ق ــــالكون الن ــــن امل ـــــــاال  ونح ـــــــة والنك ـــــــسومهم املذل  ن
ــــــاض احلــــــي ذال ــــــوردهم حي ــــــــاال  ون ــــــــالوهم إال خب  ومــــــــا ن
ــــاال  شــــــددنا ملكنــــــا ببنــــــي نــــــزار ــــان م ــــن ك ــــم م ــــا هب  وقومن

 :وفخر القحطانية ببالئها يف مرج راهط الذي مثله عمرو بن خمالة
 بجـــــريون إذ ال تـــــستطيعون منـــــربا  حزينـــا لكـــم مـــن منـــرب امللـــك أهلـــه
ـــؤزرا  وأيـــام صـــوت كلهـــا قـــد عـــرفتم ـــرصا م ـــرج ن ـــوم امل ـــرصنا وي  ًن

طار العصبية الضيق وبـني القبائـل التـي تربطهـا أرصة وكذلك دارت هذه املفاخرات يف إ
وخاصة بني القبائل املتجاورة ومن املفاخرات الشعرية التي متثل هذا الرضب  ,الرحم الكرب

 مستخدمني املـآثر )البعيث من جانب آخر والفرزدق( و)جرير من جانب(تفاخر شعراء متيم 
ام الـضيف ونجـدة املـستغيث ومحايـة دات وإكـرهلية إلبراز خصائصهم كإحيـاء املـوءواجلا

 وقد كان جرير والفرزدق عىل الرغم من هتـاجيهام يركـزان عـىل ,املظلوم والشجاعة يف القتال
 .الفخر بتميم القبيلة األم

 :يقول جرير
ــــضابا  إذا غـــــضبت عليـــــك بنـــــو متـــــيم ــــم غ ــــاس كله ــــسبت الن  ح

 :ويقول الفرزدق يف متيم نفسها
ــــوا تكــــاثر ــــوال أن تقول ــــاهللا ل ـــــوا  توب ـــــا متـــــيم ظـــــاملني وأرسف  علين

ـــــبع ـــــرشن بإص ـــــركتكن ت ـــــا ت ــرف  مل ــىل األرض تط ــني ع ــت ع  وال ترك
ــا ــسريون خلفن ــا ي ــا رسن ــاس م ــر الن ـــوا  ت ـــاس وقف ـــا إىل الن ـــن أومأن  وإن نح

 :وقد متيز الفخر بخصائص فنية بارزة متثلت بـ
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 . ـ ظهور أثر الصنعة الفنية فيه١
 .) احلديث الرشيف−القرآن الكريم (فيه  ـ ظهور أثر الثقافة الدينية ٢

 .)وجود صد احلياة االجتامعية فيه( ـ ظهور أثر الثقافة الفكرية فيه ٣

 . ـ االتكاء عىل التصوير احليس٤
 .ذان بقوة جرسها ومتأل الفم لفخامتهافاظ الفخمة املجلية التي تقرع اآل ـ اللجوء إىل األل٥
 .وة التأليف ـ االعتامد عىل جزالة الرتاكيب وق٦
 . ـ استخدام أسلوب التهويل والتعظيم واملبالغة٧
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  الباب الثاني
 الفصل السادس

  ياهلجاء القبلي يف العصر األمو

ذلك أنه سالح حاد هيدد به الشاعر  ,يعد اهلجاء القبيل يف العرص األموي من الفنون العريقة
سامته من خالل  وافعه وطوابعه وبذلك يكون اهلجاء األموي قبيل يف دو,خصوم وأعداء قبيلته

ن تثور فتنة أو هتيج عصبية ما حتى يسارع الشعراء إىل خـوض املعمعـة فام إ ,الطعن بخصومه
 ًوبلغ من شدة تأذي بعـض القبائـل باهلجـاء مبلغـاحهم اللساين فيتهاجون ويتفاخرون, بسال

 ً معقـداًذا العرص فناوقد أصبح فن اهلجاء يف ه ,محلها عىل قتل الشعراء الذين تصدوا هلجائها
 ً حيث أضاف شعراء العرص األموي إىل ألوان اهلجـاء القـديم ألوانـاً بسيطاًبعد أن كان سابقا
 :جديدة متثلت يف

من مجيع الفضائل واملناقب التـي كانـت منـاط التفـاخر يف  : وقبيلته ـ جتريد املهجو ١
 ,ر ونبل املحتد وعراقـة النـسيبجمتمعه القبيل كالشجاعة والنجدة وإغاثة امللهوف ومحاية اجلا
 املجتمـع القـبيل مل خيتلـف ; ألنوهي مآثر جاهلية استمرت يف عرص اإلسالم والعرص األموي

 ومن ذلك ما قاله األخطل يف بني النجار حـني جـردهم , عام كان عليه يف العرص اجلاهيلًكثريا
 .من مكارم األخالق

ـــا ـــن أهله ـــستم م ـــارم ل ـــوا املك ــــي النجــــاروخــــذوا مــــساحيكم  ُخل   بن
حيث يصف الشاعر قبح مهجوه به  : ـ التعرض للصفات احلسية والعيوب اخللقية ٢

وسوء منظرهم ملا أصاب العرب يف هذا العرص من حترض نسبي وتغـري أذواقهـم حيـث يكثـر 
االلتفات يف املجتمع املتحرض إىل العيوب اخللقية التي تؤذي حاسة االستامع باجلامل واألذواق 

 : قول جرير يف هجاء قبيلة اهلجيم حيث يصور سوء منظرهم ومن ذلك,املرهفة
ـــــامن  لـــــو يـــــسمعون بأكلـــــة أو رشبـــــة ـــــم بع ـــــامن أصـــــبح مجعه  بع
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العجـز واخلـضوع للقبائـل و : ـ أحل الـشعراء علـى نعـت القبيلـة املهجـرة بـاهلوان       ٣
د ليزيـد بـن  ومن ذلك هجاء الطرماح لقبيلـة متـيم وتعيـريهم باالنقيـا,ًاألخر حتقريا لشأهنا
 :املهلب والقحطانية

 بمولـــــدها هانـــــت متـــــيم وذلـــــت  بــــأي بــــالد تطلــــب العــــز بعــــدما
 ًوكانـــت إذا ســـيمت هوانـــا أقـــرت  أقـــرت متـــيم البـــن دمحـــة حكمـــة

كانـت , وقـد والتنقيب عن خمـازي كـل قبيلـة ومثاليهـا : ـ التعيري باملثالب القبليـة  ٤
ك من ذلك ما قاله جرير يف بني حنيفـة حيـث العرب تعري غريها بمزاولة الزراعة وصيد السم

 :عريهم بمزاولة الزراعة
ــــة ــــان ومزرع ــــل وحيط ــــاء نخ ـــــساحيها  أبن ـــــشب يف م ـــــيوفهم خ  س

 : أزد عامن بمزاولة املالحظة وصيد السمكًويقول الفرزدق معريا
ــــوا ــــا صــــباحا فريكب ــــضبب  ًومل يــــدع داع ي ــــسفني امل ــــروع إال يف ال  ِإىل ال

أو تفضيل إحـد القبائـل  :ون القبيلة على البطن املهجـو  ـ تفضيل بطن من بط ٥
 : بني نمريً ويف ذلك يقول جرير موبخا,عىل القبيلة املهجوة

ـــــا  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــري ـــــت وال كالب ـــــا بلغ ـــــال كلب  ًف
تتمثــل يف إضــحاك :  ـ إضــافة أســاليب جديــدة مل يعرفهــا القــدماء يف اهلجــاء    ٦

 أو ,سم صورة ساخرة له حتمل السامع عىل الضحك منه وذلك بر,اآلخرين من صورة املهجو
 : ويف ذلك يقول جرير,باستخدام ألفاظ مثرية للضحك

ــــــر ــــــضح للق ــــــي إذا تن ـــــاال  والتغلب ـــــل األمث ـــــته ومتث ـــــك اس  ح
 :وكذلك قوله

ـــبهم ـــياف كل ـــتنبح األض ـــوم إذا اس ــــار  ق ــــويل عــــىل الن ــــم ب ــــالوا ألمه  ق
فعل ذلـك  وقد ,راض وهتك العوراتوهنش األع :فحاش يف اللفـظ اإل ـ استخدام  ٧

م من القبائل األخر وامـتعض منـه فئة من الناس وأشفى غليلهم هذا اإلفحاش جتاه أعدائه
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ه ليس من أخالق العرب التي مل تكن كـذلك يف اجلاهليـة وال ألفـوا مـا  ألن;خرون ومل يألفوهآ
 .ورد من هذا النوع من اهلجاء ملا دعا إليه اإلسالم من أخالق محيدة

 :وقد متيز اهلجاء القبيل بخصائص فنية جديدة قديمة رسمت معامله بشكل آخر من خالل
 . ـ ترك العفوية وعدم االكتفاء بأبيات قليلة١
 . ـ احلرص عىل اإلتيان بمعاين بكر وصور طريفة٢
 . ـ االعتامد عىل الصنعة واملهارة الفنية٣
 .امر يف هذا املض إظهار مقدرته اهلجائية وطول باعه ـ٤
 ـ استخدام الثقافة الدينية القرآنية واحلـديث النبـوي الـرشيف يف وصـم املهجـو بعـدم ٥

 .مراعاته لألخالق الدينية
 اسـتخدام احلجـج م أسـلوب القـرآن الكـريم واحلـديث الـرشيف واقتباسـه يفُّ ـ ترس٦

 . قضية من القضاياوالرباهني يف دحض
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  الباب الثاني
  الفصل السابع

  لية يف العصر األموياملناقضات القب

 يف الشعر يف عرص بني أمية عىل الرغم من حماربـة اإلسـالم هلـذه ًظل الطابع القبيل واضحا
تغني الـشعراء بمـشاعرهم  و وازدادت النزعة الفردية يف هذا العرص,النزعة يف جانبها السلبي

 شخـصية الفـرد  وطغى اسـتقالل)عمر بن أيب ربيعة ومجيل بن معمر(كام عند  ,ًأحياناالغزلية 
ويف العمـوم فقـد بقيـت  ,وبحث بعض الشعراء عـن مكاسـب فرديـة ,عىل شخصية اجلامعة

 .املظاهر القبلية الرابطة للشاعر بقبيلته
ومل تكتمل الصورة الفنية للمناقضات القبلية عىل الرغم من وجودها يف العرص اجلاهيل إال 

 حتـى غـدا هـذا ) األخطل−  الفرزدق− جرير(يف عرص بني أمية عىل يد فحول شعراء اهلجاء 
ًالفن فنا أمويا وذلك بعد أن كان فن النقائض جيري عىل هـواه وضـع لـه الـشعراء يف ً خالصا, ً

موسـيقاها  وًالعرص األموي رشوطـا دقيقـة متثلـت يف رشوط متـس بنـاء القـصيدة اخلـارجي
ًالتزام الشاعرين املتناقضني بحرا واحدا وقافية واحدة وروي(الشعرية  ًا واحـداً  ورشوط متـس )ً

 وتلمس ذلك يف نقيضتي جريـر )ًنقض الشاعرين معاين بعضهام بعضا(بناء القصيدة الداخيل 
 :والفرزدق يقول الفرزدق

ـــا ـــى لن ـــسامء بن ـــمك ال ـــذي س ـــــول  إن ال ـــــز وأط ـــــة أع ـــــا وعائم  ًبيت
 :ويقول جرير

ـــح األعـــزل  ملــــــن الــــــديار كأهنــــــا مل حتلــــــل ـــني طل ـــاس وب ـــني الكن  ب
 مـن ً وتعترب النقيـضة مزجيـا)حركة الروي(الشاعران برشوط النقيضة باستثناء وقد التزم 

 فهي تنفـيس عـام تكنـه ,املنازعة يف الرشف واملنافسة يف املآثر واهلجاء والفخر القبيل والتصدي
الصدور من أحقـاد وضـغائن ومطاولـة ومنازعـة يف الـرشف والفـضائل وحتقـري للخـصوم 

 : قول الفرزدق كام يف,وجتريدهم من كل منقبة
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إىل الــضيف نمــيش بــالعبيط ونلحــف  وكنـــا إذا نامـــت كليـــب عـــن القـــر 
املدح أو قد يلجا يف نقيضة إىل مزج رثاء زوجته  ووقد يمزج الشاعر يف النقيضة بني اهلجاء

 : هبجاء الفرزدق)خالدة(
ــــتعبار ــــاجني اس ــــاء هل ــــوال اهلج ــــزار  ل ــــب ي ــــربك واحلبي ــــزرت ق  ول

يبـادر  وقـد ,الوقـوف عـىل األطـالل وتلهمون نقائـضهم بالنـسيبوقد كان الشعراء يس
 يف حماولـة حتقـري صـاحبه ًشاعر النقيـضة جهـدا وخصمه مبارشة باهلجوم دون مقدمة وال يأل

اجلـدل واملنـاظرة واستقـصاء املثالـب (ًلو كذبا غري متجاهل إلحكام الصنعة الفنية  ووتقزيمه
 .)واملفاخر وإطالة القصيد

ت كل القبائل يف العـرص األمـوي فهـي مناقـضات يف نطـاق العـصبيات وهكذا فقد دخل
 ة بـني وحيث اشتعلت نار العـدا نزار واليمن( )ربيعة ومرض( )العدنانية والقحطانية(الكرب

وجرت املناقضات بني زفـر س والقبائل اليمنية ومتثلها كلب, مرضية الشام التي متثلها قبيلة قي
وشارك يف هذه املعركة اللـسانية يف أعقـاب معركـة  ,كلبيبن احلارث وجواس بن القعطل ال

 املناقضات املشهورة بني الشعراء نـزار وقحطـان هط شعراء كثريون من اجلانبني, ومنمرج را
 بـسبب األحـداث القبليـة التـي )الطرماح الطـائي والفـرزدق التميمـي(تلك التي ثارت بني 

لـشاعر زيـاد األعجـم شـاعر عبـد القـيس ا(كذلك مـا دار بـني و ,شهدهتا العراق يف زمنيهام
 .)والشاعر كعب األشعري شاعر األزد

الـشاعر ( واخلوارج من خصومات سياسـية جعـل لك ما نشب بني املهلب بن أيب صفرةكذو
 وكذلك ما جر بني الـشاعر عبـد )ابن الكواء اليشكري يتهاجى مع الشاعر ثابت قطنة األزدي

, وكـذلك مناقـضة جريـر بد الرمحن بن احلكم األمـويالرمحن بن حسان بن ثابت األنصاري وع
 . البارقي وكذلك ما جر بني ثابت قطنة األزدي وحاجب بن ذبيان املازينورساقة

 إىل العـصبيات الـصغر ومن اجلدير بالذكر أن املناقضات امتدت من العصبيات الكرب
 )ة بـن سـبية املـريرطـأأ( وبني )النابغة اجلعدي وابن مفراء السعدي التميمي(كام حدث بني 

ر األسدي املرار بن سـعيد الشاعر العبيس املساور بن هند والشاع(وبني ) شيب بن الربصاء(و
ابـن (ومن أشهر املناقضات التي جرت يف احلجاز ما دار بـني الـشاعرين القيـسيني  )الفقعيس

 .)ميادة املري وحكم بن معمر اخلرضي
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 الباب الثاني
 الفصل الثامن

 راء من العصبيات واألحزاب السياسيةمواقف الشع

 كانت القبيلة يف العموم تستظهر بشاعرها الذي يمثل وزير إعالمهـا مـن أجـل اتقـاء أذ
ذلك أن القبيلة ال تلوذ إال بشاعر مفلق تطمئن عىل براعته اهلجائية كام  ,شعراء القبائل املعادية

 : قالحصل مع جرير عندما هجا قبيلة نمري بقصيدته املشهورة حني
ـــــا  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــري ـــــت وال كالب ـــــا بلغ ـــــال كعب  ف

 وربـام دعـا ,ًتضم قومه مجيعـا بل ,كام وأن عصبية الشاعر مل تكن تقف عند حدود عشريته
ومع قـدوم  ,مجع كلمة العشائر حتت رابطة واحدة والشاعر إىل نبذ أسباب العداوة واخلصومة
ة كعصبية جديدة أخـذ يـدافع عنهـا دون أن تقتلـع اإلسالم تبلورت لد الشاعر القيم الديني

ًهذه القيم الدينية عصبية الشاعر القبلية مع أن بعـضا مـن شـعراء اخلـوارج سـموا بعقيـدهتم 
الدينية فوق روابط الرحم والعصبية القبلية متخذين ميزان تقو اهللا امليزان احلقيقي يف تفاضل 

دورهم أكثر لعقيدة التـشيع كـام اتـسعت  ومثل ذلك شعراء الشيعة الذين اتسعت ص,الناس
 فقد كان الكميت األسـدي أشـد شـعراء الـشيعة ,لنحلة العصبية والتقت عندهم العصبيتان

ًغلوا يف تشيعه كام كان أشدهم غلوا يف عصبيته وانتصاره لقومه النزارية ً. 
 فقد كـان الكميـت ,وأعجب ظاهرة تلك التي قامت بني شاعرين مها الكميت والطرماح

ًنانيا عصبيا وشيعيا من القاليةدع ً ً يتعصب ألهل الكوفة بينام كـان الطرمـاح قحطانيـا عـصبيا ً ً
ًوخارجيا من الصفرية يتعصب ألهل الشام مع العلـم أن كلـيهام يقـف مـن احلكـم األمـوي 

لو أنا درسنا مواقف الشعراء مـن عـصبياهتم  و,موقف املعارض وينظر إىل السلطة نظرة الكره
 كام حصل مـع ,أهنم مل يكونوا يتخلون عنها حتى يف حالة مدح اخللفاء والوالةنا لوجدالقبلية 

استنشده فعـدل عـن مدحـه إىل  ثم , احلكم الثقفي حني وفد عىل احلجاج فواله فارسبنيزيد 
 :رهطه بني كعب والفخر بقومه
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ــــإين ــــي ف ــــائال عن ــــك س ــــن ي ـــد مـــن ســـلفي ثقيـــف  ًوم ـــن العب ـــا اب  أن
ــــب ــــاحلي كع ــــن ك ــــب وم ـــــة اجلبـــــل املنيـــــف  ويف كع  حللـــــت ذؤاب

 : وملا فارقه يزيد وأمن جانبه قال,فغضب احلجاج وعزله وطرده
ـــــــه ـــــــده ومقال ـــــــي أيب جم ــــا  أورثن ــــزا ترعاه ــــوك أعن ــــك أب  ًوأورث

و لو رحت تستجيل مواقف الشعراء من األحزاب السياسية لوجـدت أن الـذين وقفـوا يف 
ً وقلـيال مـا كـان ,ال واألعطيات يف الغالبجانب احلزب األموي احلاكم كانوا يبحثون عن امل

الشاعر خيالف موقف قومه حني جيمعون عىل منارصة حزب سيايس كـام حـصل مـع أعـشى 
 , ونرصته بينام آثر هو البقاء يف جانب مصعب بن الـزبري فقبيلته شايعت املختار الثقفي,ذانمه

 :ويف ذلك يقول أسى عىل قومه الذين أوقع هبم مصعب
ــــــا إن رسين ــــــوميوم ــــــالك ق ــــــار   إه ــــــدك يف خب ــــــانوا وج  وإن ك

 , الـزبريبـنملوقف قبائلهم حني نرصت عبـد اهللا راء احلزب الزبريي فقد استجابوا أما شع
أن الـشاعر كـام  ,رية بني أميةي عاد شعراء احلزب الزبريي إىل حظفلام قيض عىل احلزب الزبري

 فلام غلب مـصعب بـن الـزبري عـىل ,يةعبد اهللا بن الزبري األسدي كان من املدافعني عن بني أم
وانقطـع ًليه فانقلب نصريا للحزب الزبريي,  عليه مصعب وأحسن إَّ فمنًالكوفة أتى به أسريا

إىل مصعب يمدحه حتى أواخر حياته وترك موته يف نفس عبد اهللا بن الزبري األسـدي الـشاعر 
 :ًقائالًأسى عميقا وخاطب قاتل عبيد اهللا بن زياد بن ظبيات 

 بــسنيك رأس ابــن احلــواري مــصعب   ا مطـــر شـــلت يمـــني تفرغــــتأبـــ
أمـا , فلام انقادت املرات لسلطان بني أمية عاد الشاعر عبد اهللا بـن الـزبري يمـدح األمـويني

ه مل ; ألنـ تـدعو لـهًاحلزب الزبريي فلم يستطع استاملة الشعراء إليه يف الغالب واختاذهم أبواقا
 طائفة أخر مـن الـشعراء كـان مههـا التكـسب بالـشعر يكن يبسط كفه بالعطاء هلم عىل أن

 ومل يظفر احلزب الزبريي إال بشاعر واحد أخلـص ,تعرضه عىل كل من يبسط هلا كفه بالعطاء
 ,الزم الشاعر مصعب بن الزبري حتى آخر أيامـه, وقد  الرقياتله الوالء هو عبيد اهللا بن قيس

أمـا شـعراء  و,ىل نفسه عاد إىل مدح بنـي أميـة فلام أمن ع,فلام قتل توار الشاعر عن األنظار
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 بأحقيتهم ًالشيعة فقد كانوا جيمعون بني السياسة والدين مالوا إىل نزعة نرصة آل البيت اعتقادا
ً بن زيد مل يقبل نواال وعطاء عىل نرصته آلل البيت إال بعـض الثيـاب يف اخلالفة فهذا الكميت ً

 فلام قامت ثورة بن األشـعث ,كري كان ينارص احلجاج اليش هبا عىل أن الشاعر أبو جلدةًتربكا
بني أمية فانتهى األمـر  وًكان من أشد الناس حتريضا عىل احلجاجو, شارك مع قبيلته يف نرصهتا

 .بقتله
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  الباب الثاني
 الفصل التاسع

 رعاية الشاعر ملصاحل القبيلة يف العصر األموي

ثل يف حظوة الشاعر عند قومه وحظوته عند هتيأ للشاعر يف العرص األموي عالقة ثنائية تتم
فإذا ما , ً مما جعل الشاعر أسريا لقومه يقوم عىل خدمتهم والدفاع عنهم;ذوي امللك والسلطان

ًأصاب قوم الشاعر مظلمة وجه الشاعر للسلطان عتبا كام حصل مع قوم الراعي النمريي حني 
 :عدل التي أمرهم بلزومهااستبد سعاة اخلليفة يف جباية الصدقات وجانبوا جادة ال

ـــــرش ـــــا مع ـــــرمحن أن ـــــة ال  حنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيال  أخليف
ـــــــا ـــــــر هللا يف أموالن ـــــــرب ن  ًحـــــق الزكـــــاة منـــــزال تنـــــزيال  ع
ــــــشرييت ــــــرمحن إن ع ــــــة ال ــــوال  أخليف ــــزين فل ــــوامهم ع ــــسى س  أم
ـــــا ـــــت أبناءن ـــــامل عيل ـــــارفع مظ ـــــأكوال  ف ـــــلونا امل ـــــذ ش ـــــا وأنق  عن
ـــوال  إن الــــسعاة عــــصوك حــــني بعثــــتهم ـــت وغ ـــو عمل ـــي ل ـــوا دواه  وأت

 :وملا قال الشاعر
ــــيال  ولـــــئن بقيـــــت ألدعـــــون بطعنـــــة ــــرشيف قل ــــرائض بال ــــدع الف  ت

 وعـاد الـشاعر إىل الـشكو ,غضب عبد امللك بن مروان فلم جيب الراعي النمريي سؤله
 :جابهأللخليفة بأسلوب رقيق ف

ـــه ـــت حلوبت ـــذي كان ـــري ال ـــا الفق ـــه   أم ـــرتك ل ـــم ي ـــال فل ـــق العي  ســـبدوف
ــت ــد بقي ــرون ق ــال واملث ــل ذو امل ـــد  واخت ـــوالكم عق ـــن أم ـــل م ـــىل التالت  ع
ـــشقهم ـــا تع ـــم رأس ـــت هب ـــإن رفق ـــسدوا  ًف ـــل ف ـــن قاب ـــا م ـــوا مثله  وإن لق

 يف ذلـك ً وعنيفاًوكان غليظا, وكذلك دافع النعامن بن بشري عن قومه األنصار لد معاوية
 :ًمذكرا ما صنع األنصار بمرشكي قريش يف بدر
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ـــم  ي إال تعطنــــا احلــــق تعــــرتفمعــــاو ـــا العامئ ـــشدودا عليه  ًبحـــي األزد م
ـــــيوفنا ـــــدر س ـــــوم ب ـــــد, ي ــــاتم  أمل تتب ــــك ق ــــاب قوم ــــيال حمــــا ن  ًول
ــــم ــــرق مجعك ــــى تف ــــاكم حت ــــنكم ومجــــاجم  رضبن ــــف م ــــارت أك  ُوط

ًوملا أبىل اليامنية بالء حسنا يف تثبيت احلكم األموي بعد وفاة يزيد وتوقعـوا أن يقـرهبم بنـو 
ويباعدوا خصومهم القيسية وخذلوا انطلقت ألسن الشعراء شعراء كلـب وتوجهـت إىل أمية 

 : يقول عمرو بن خمالة الكلبي ويف ذلك,األمويني بالعتب واللوم والتذكري بصنيعهم
 بجـــــريون إذ ال تـــــستطيعون منـــــربا  حربنــا لكــم عـــن منــرب امللــك أهلـــه

من بني أمية وعامهلـم ينـافحون عـن وكذلك كان شعراء العدنانية وقفوا مثل هذا املوقف 
عاملهم عـىل العـراق  وقبائلهم ويدافعون عن حقوقهم حيث نجد الفرزدق يثور عىل بني أمية

 :خالد بن عبد اهللا القرسي حني سجن خالد نرص بن سيار
ـــة ـــط طاع ـــدين مل تع ـــوال ال ـــد ل ـــرصا  أخال ـــوا ن ـــو مـــروان مل توثق ـــوال بن  ول
ـــــة ـــــزال كتيب ـــــا ال ت ـــــق أن ـــرسانط  أيف احل ـــم ق ـــدين هل ـــى ت ـــا حت  اعنه

مـن و ,وهكذا كان الشعراء ينتهزون املناسبات التي تظهر فيها قبيلـتهم الـوالء لألمـويني
ًذلك قول الشاعر خلف بن خليفة خماطبا بني أمية ومدلال عليهم بموقف ربيعة منهم ووالئهـا  ً

 :هلم
ــــــــة يف ملكهــــــــا ــــــــا أمي  ونخطـــــر مـــــن دوهنـــــا أن تراعـــــا  حفظن

ـــــ ـــــا وع ـــــدافع عنه ـــــان ـــــــا  ن ملكه ـــــــدهيا امتناع ـــــــد بي  إذا مل نج
ــــــى لنــــــا ــــــة ترع ــــــل ألمي ــــــا واصــــــطناعا  فق ــــــادي مل نجزه  أي
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  الباب الثاني
  الفصل العاشر

 املديح املتصل بالعصبيات القبلية

يعد املديح يف عرص بني أمية حرفة جمزية يبذل الـشاعر يف جتويـدها غايـة جهـده إذ مل يعـد 
جتـاوز ذلـك إىل اخللفـاء واألمـراء وأرشاف القبائـل األخـر ل  ب,ًاملديح مقترصا عىل القبيلة

 بالشعر ذات أولوية كبرية عند أكثر الـشعراء باسـتثناء )التكسب(وأجواءهم وصارت قضية 
وحتـى يف حالـة  ,قلة منهم بقيت ترصد بالشعر خلجات النفس ومشاعر وأحاسيس الـشاعر

كانـت الرغبـة  بل , عاطفة الوالء للقبيلةمديح الشاعر لرجل من قبيلته مل يكن دافع هذا املدح
شـقري األزدي يف مـدح املهلـب ومن هذا النوع مديح كعـب األ بالتكسب هي الدافع لذلك

 .وآله وبنيه
ــــيض ــــرات أم ــــومي األزد يف الغم  وأوىف ذمــــــــة وأعــــــــز جــــــــارا  لق
 مـــــن األمـــــصار يقـــــذفن املهـــــارا  هـــم قـــادوا اجليــــاد عـــىل وجاهـــا

 :ًثم يثني عىل املهلب قائال
ـــــه ـــــامء عن ـــــتيل الظل ـــــهاب خت ـــــارا  ش ـــــة من ـــــل مبهم ـــــر يف ك  ي
ـــــرا ـــــراك بح ـــــني ب ـــــراك اهللا ح ـــــزارا  ب ـــــارا غ ـــــك أهن ـــــر من ًوفج َّ 

ًوكذلك وقف الفرزدق وجرير جانبا من مدائحهام عىل طائفة من رجال بني متيم البـارزين 
يـة بمجالـدهتم فهذا الفرزدق يف مدائحه البن أحوز يدل عىل اخلليفة وعـىل بنـي أم ,يف العراق

 :عنهم وبالئهم يف سبيلهم فيقول
ـــــا ـــــة ابن ـــــشام اخلليف ـــــأت بال ـــالف  أمل ي ـــه خي ـــل عن ـــن ك ـــه م ـــا ل  رضبن
ــــهم ــــه رؤوس ــــدينا إلي ــذارف  صــــناديد أه ــسيوف اخل ــه ال ــارشت من ــد ب  وق

 :ثم يمدح ابن األحوز بعد ذلك
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ــذي ــازي ال ــى املعــروف والغ ــــىل املخــــاوف  فأنــت الفت ــــاد جت ــــد عب ــــه بع  ب
ــــيم ــــز عظ ــــهأع ــــام ب ــــني س  إىل كـــرم املجـــد الكـــرام الغطـــارف   املنكب
ً جرير يقف جانبا من نقيضته له عـىل مـدح هـالل بـن أحـوز وإيقاعـه بـآل ًاوكذلك نجد

 :يل ويفخر بتميم بقناداملهلب وأنصارهم األزد
ــمرا  أال رب ســامي الطــرف مــن آل مــازن ــاقها احلــرب ش ــن س  إذا شــمرت ع
ــــه ــــاق وأهل ــــريان النف ــــأت ن ــــسعرا  وأطف ــــة أن ت ــــاولوا يف فتن ــــد ح  وق

 :ويتصف هذا النوع من املدح القبيل
 .صدق الشعور −١
 .قوة العاطفة −٢
 .االنسجام مع عصبية الشاعر لقومه −٣
 .وصف وقائع املمدوح احلربية −٤
 .شجاعتهم ومناقبهم والفخر يقوم الشاعر واإلشادة ببطوالهتم −٥
 .تكسب بالشعرالترصيح بطلب العطاء من املمدوح وال −٦
 .نعت املمدوح باجلود ليهزوا أرحييته −٧
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  الباب الثالث
 الشعر يف العصر األموي
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  الباب الثالث
  الفصل األول

  حاضنة الشعر يف العصر األموي

أتت الدولـة األمويـة بعـد منازعـات وإحـن وإيقـاظ لفـتن نائمـة وازدادت معهـا رقعـة 
 بـام وراء مـرص إىل املحـيط ًد السند واألفغان الرشقية وغربا ببالًاإلمرباطورية اإلسالمية رشقا

وأصبحت عاصمة الدولة دمـشق يف بيئـة فاتنـة مليئـة باملنـاظر الطبيعيـة  ,األطليس يف إفريقيا
 وهل غري الشعراء الـذين ,اجلميلة من جبال وأهنار وأودية ورياض فهل وصفت تلك الطبيعة

 أمري املؤمنني املنهاج القديم كال ظل الشعراء يقفون أقاموا هبا وأخذوا ينشدون أشعارهم أمام
باألطالل ويصفون الناقة والرحيل ويمعنون باملعاين اجلاهلية من اخلمر والنساء كأن اإلسـالم 

 .مل يغري حياة الشعراء وكان حياهتم مل تتغري
 وقـد بقيـت الـشاعرية يف ,وتعد البيئة التي يعيش فسها الشعر احلاضنة األسـاس للـشاعر

 ,فـإن لألقـاليم آثارهـا املختلفـة يف حيـاة أهلهـا ,القبائل العربية التي كانت هتتم به ومن هنـا
وللعراق كذلك حياته  ,ًومن نحو اجتامع وسيايس أيضا ,فللحجاز حياة خاصة من نحو مادي

فمـن الطبيعـي أن  , وإذا كـان ذلـك,اخلاصة التي ختتلف من هذه األنحاء عـن حيـاة احلجـاز
فيقل شعراء احلجـاز  ,يتمثلوهنا ووهم الذين خيضعون هلذه املؤثرات املختلفة, اءخيتلف الشعر

من املدح واهلجاء والفخر ويكثرون من الغزل عـىل هـذا النحـو الـذي يـصور حيـاهتم حيـاة 
 ,مبتهجة

عىل حني , ويقف بعض الشعراء يف نجد وبادية العراق شعرهم عىل املدح واهلجاء والفخر
 .ون خاص هو الشعر السيايسيعنى بعضهم األخر بل

اوزت ذلـك إىل مـادة الـشعر يف ألفاظـه جتـو ,عىل أن هذه املؤثرات كانت عىل فنون الشعر
فإذا وفق الشاعر أن يعيش عيشة نعيم كـام وفـق إىل ذلـك شـعراء املـدن يف احلجـاز  ,ومعانيه

 خـشن العـيش ً وإذا ظل بدويا,وستكون ألفاظه ألفاظ املرتفني ,فستكون معانيه معاين مرتفني
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وهكذا اختلـف الـشعر  ,ًكام كانت احلال يف نجد وبادية العراق فسيظل شعره بدويا يف ألفاظه
ولعـل أرق الـشعر كـان يف  ,بل يف معانيه وألفاظه كذلك ,باختالف األقاليم ال يف فنه فحسب

 .لعل أغلظه كان يف نجد وبادية العراقو, احلجاز
ًوإن الشعر كان عـدنانيا مـرضيا ,ية وقحطانيةإن العرب يف األصل ينقسمون إىل عدنان  ومل ً

أو حيـث  ,وأنه مل يزدهر بعد اإلسالم إال حيـث اسـتطاعت املـرضية أن تـسود ,ًيكن قحطانيا
 ويتبـني هـذا ,استطاعت القبائـل واملجموعـات األخـر إن تتـصل باملـرضية وأن تتـأثر هبـا

فـإذا استقـصينا فيـه  ,األول للهجـرةثناء القرن أيوضحه أمر العراق بعد الفتح اإلسالمي يف و
ًوال نكـاد نجـد فـيهم شـاعرا  ,مـن املـرضيني ,الشعراء الناهبني وجدنا أهنم من عرب الشامل

 ,ومع ذلك فقد استقرت مجاعات ضخمة من العرب اجلنوبيني يف العـراق, ينتسب إىل قحطان
 ,ًإال يف عرص متأخر جـداومل تتعلمه ,  ولكنها مل تأخذ عنها الشعر,واتصلت بالبيئات العدنانية

وإنام يعود ذلك إىل أسباب أخر. 
فلم يفش  ,فالكثرة املطلقة من العرب الذين كانوا يقيمون بالكوفة كانوا من عرب اجلنوب

وإن الكثرة املطلقة من عرب البـرصة يف حارضهتـا وباديتهـا  ,فيهم الشعر يف العرص اإلسالمي
وكثر فيهم الـشعراء مثـل جريـر والفـرزدق  ,ركانت من عرب الشامل ولذلك فشا فيهم الشع

ا ; ألهنـًوأن بالد الشام ال تكاد تعرف شاعرا يعـد يف طبقـات الـشعراء املعـروفني ,وذي الرمة
وموصـولة أو كاملوصـولة ببيئـات أجنبيـة  ,كانت مقطوعة أو كاملقطوعة عـن عـرب الـشامل

 .غربية
 ًخـذ الـشعر يف تطـوره طريقـاوهنالك أشياء أخر تتصل هبذه البيئـات وتـدعو إىل أن يأ

 ,ًتبعا للظروف التي حتيط بـه ,ويشتهر هبذا الفن أو ذاك ,فيقال يف هذا املوضوع أو ذاك ,بعينها
 يف مجلتها أنـشأت ًإن ظروف احلجاز مثال ,والتي ختضع للبيئة اجلغرافية التي ينشا فيها الشعراء

نهـا فرقـت بـني غـزل  مـا بيوهذه الظروف نفـسها يف اخـتالف, ً خاصا هو شعر الغزلًشعرا
 . يف البوادياحلجاز الذي نشأ يف احلوارض وغزل احلجاز الذي نشأ

فخالفت بينه وبني شعر احلجـاز , وظروف العراق التي أحاطت بالشعر دفعته يف اجتاه آخر
 ,ذلك أنه اختذ وجهة املعارضة للحكم القائم, ونجد



٩١ 

عارضـة ومل يكـن وجهـة املعارضـة ًومل يكن موقف البيئات اإلسالمية واحـدا مـن هـذه امل
 وذلك إن بالد املسلمني أو بالد العرب اخللص يف العهد األموي كانت تنقـسم ,كذلك واحدة

 :يف مجلتها إىل ثالثة أقسام
 .العرب املوالون لبني أمية −١
 .والعرب املعارضون يف صمت لبني أمية −٢
 .والعرب املعارضون يف عمل ومقاومة −٣

 أهـل احلجـاز ; ألن صـامتةما احلجاز فقد كانت معارضةوأ , موالية هلمفأما الشام فكانت
وألن املال الذي اهنال عليهم مـن بنـي , ن يناهلم ما ناهلم مع الزبرييني من تقتيل وتدمريخافوا أ

وكانـت معارضـته صـاخبة ال  ,واتسعت املعارضة يف العراق ,أمية رصفهم عن هذه املعارضة
ذلـك أن العـراق كـان مـوطن اخلـصومات  ,ومتنوعة ال واحدة ,ومتكثرة ال مقتصدة ,صامتة

 .السياسية بني السلطان األموي ومعارضيه من الزبرييني والشيعة واخلوارج
 :وقد بدت هذه املعارضة يف وجهتني كبريتني

وتـر إن  ,لة اخلالفـةة وهي تتناول أصل نظـام احلكـم ومـسأمعارضة السياسة العام −١
  بني املسلمنيًيش أو بني هاشم منها أو أن يكون شائعاينتقل هذا احلكم إىل قر

فتنكر منهم  ,ومعارضة إقليمية كانت تقف لألمراء والوالة يف طريقة حكمهم لألقاليم −٢
 ولكنهـا تكـره بعـض , ال تنفي السلطان األمـوي يف أساسـهفهي ,ما يكون من جور أو قسوة

 . أو تكره ما يكون منهم من حيفًالوالة كاحلجاج مثال
 رصفـوا الـشعراء عـن ; ألن األموينيفيه ً للشعر يف عرص بني أمية ال جيد جتديداتصفحوامل

 للناس عن اخلالفة وبقي الشعراء رغم حياتـه ًإشغاال واكبة احلياة اجلديدة إىل مناحرات قبليةم
 : يبدأ حديث اهلو بقولهًاحلرضية يعيشون يف رسوم األطالل فعمر بن أيب ربيعة مثال

ــــــسأ ــــــاأمل ت ــــــالل واملرتبع  بــــــبطن حليــــــات دوارس بلقعــــــا  ل األط
ـــــاء زعزعـــــا  إىل الــرش مــن وادي املغمــس بــدلت ـــــال ونكب ـــــه وب  معامل
ـــا ـــد م ـــالعلم بع ـــبخلن أو خيـــربن ب ًنكـــأن فـــؤادا كـــان قـــدما مفجعـــا  في ً 
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فهل كانت لصاحبنا نزعـة بدويـة أو كـان  , البداوة األصلية إىلدناتعيوال ريب أن هذه وقفة 
 نشأ يف مكة وكان أبوه ً ال لقد كان الشاعر حرضيا?طالهلانه العناية بالبادية واهليام بأّلق ًبدوياأبوه 

وإنـام بـدأ  , من املكيني املعروفني بالثروة والنعيم إنه مل يعرب عـن عاطفـة أو هـو بـدويًحرضيا
 . حلبًة آثارا وليس من الالزم أن تكون هذه املعامل الباهت,كام بدأ القدماء قصائدهم ,قصيدته

 ً وإنام كـانوا أشـد مجـودا,ومل يكن كثري من الشعراء بصورة خمتلفة عنه وبأكثر مرونة من عمر
 بل يف األخيلة والصور التي ينتزعوهنا من احليـاة والطبيعـة حـني يتحـدثون ,عىل املعاين اجلاهلية

علـيهم القـول يرسفون يف املعاين البدوية حتى يسخر منهم معـارصوهم وتنكـر  وقد ,عن احلب
 ويبدو اجلمود عىل أشده عند شعراء األقاليم املداحني الذين اتصلوا بملـوك األمـويني ,حبيباهتم

 وهؤالء هم الشعراء الذين حيتلون املكانة األوىل يف العـرص ,ووالهتم وتوفروا عىل املدح واهلجاء
 وعملهم هلـذه ,ء والوالةاألموي وتسري أشعارهم يف أنحاء اإلمرباطورية اإلسالمية بتأثري اخللفا

 .السريورة ويشتغل العامة واخلاصة بإنشادها واملبارزة يف املفاضلة بني أصحاهبا
وأعالم هذه اجلامعة األخطل وجرير والفرزدق والثالثة من بـالد مـا بـني النهـرين ولـدوا 

ا امتثلـو, وقـد أقبلوا يسهمون يف األحداث السياسية ويرضبون بـسهم وافـر ثم ,ونشؤوا فيها
 ال يتفـق ًالشعر القديم وسلكوا يف املدح الطريقة اجلاهلية ومجدوا يف األوصاف الطبيعية مجـودا

 .مع حياهتم االجتامعية والسياسية وال مع البيئة التي نشؤوا فيها
 وال نـستطيع أن , مـروانبـنواألخطل أكرب هذه اجلامعة وشاعر أمري املؤمنني عبـد امللـك 

 أي فرق بينها وبـني الـشعر اجلـاهيل ً وتقرص حيناًعية التي تطول حينانتبني يف استفتاحاته الطبي
 . وفضلوه هلذا عىل معارصيهنيحتى أحلقه مجهرة النقاد بالشعراء اجلاهلي

وقد أوغل يف وصف حيوان الوحش وعهدنا بشعراء بكر الذين كانوا يسكنون بيئتـه قبـل 
 مجلة الشعر القديم ما اتصل ببيئته ومـا  لكنه حياكي من,احلضارة اإلسالمية أال يتوغلوا توغله

 .بعد عنها
وهو هلذا اجلمود ال يظفر بمميزات بيئته من الرتتيـب ووضـوح الوحـدة يف القـصيدة وإن 

 ففي قـصيدة ينتقـل مـن املنـزل إىل وصـف ,ظفر بالعناية اللونية وبيشء من التصوير املعنوي
اب والنـديم ومنـه إىل القـسم عـىل ومن هذا إىل حديث الـرش ,املهمة والناقة وحيوان الوحش
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الطريقة الوثنية لينتهي باملدح وكل هذه االنتقـاالت مفاجئـة ال رابـط بينهـا وإن صـح تقـدير 
 . فإهنا ال تصح يف هذا الشعر بحال,روابط نفسية يف الشعر القديم

وإذا احتمل هذا اجلمود إن صح للجمود أن حيتمل من األخطل بام كان لـه يف الباديـة مـن 
ولد يف البـرصة املدينـة اإلسـالمية آلخـر عهـد  وقد , فإنه ال حيتمل من الفرزدق, ومقامهو

وعرفت أرسته منذ اجلاهلية بالرقة والبعد عن الفظاظة والوحشية لكنه عىل هذا  ,اخلليفة الثاين
 . عىل القديم البدويًكله كان جامدا

 : هذا اجلمود يف الوقوف باألطالل حني يقولويبدو
ـــــم   أطـــالل ســـعدي نـــسلمأملـــا عـــىل ـــــتنطقت مل تكل ـــــا اس  دوارس مل

ّوقوفــــا هبــــا صــــحبي عــــيل وإنــــام ـــوهم  ً ـــد ت ـــدار بع ـــوم ال ـــت رس  عرف
ــون ــدت: يقول ــد ب ــى ولق ــك أس ـــــيم   ال هتل ـــــستهام املت ـــــربات امل ـــــم ع  هل

ــــم ــــت هل ــــا:فقل ــــذلوين فإهن  منـــازل كانـــت مـــن نـــوار بمعلـــم   ال تع
 وألفها هذا التأليف اجلامـد ,لروح والدم احلارفقد أخذ ألفاظ امرئ القيس بعد أن سلبها ا

الذي جيرد أسمى املعاين كل ما فيها من مجال وينتقل من هذا احلديث يف غري متهيد إىل موضوع 
 .آخر ال صلة لألول به

ووهم الفرزدق إذ ظن أن هذه الوقفات التي يقـصدها ويـصطنعها حـني شـاء تعـرب عـن 
 :حقيقة أمره حني قال

ــــاجتني ــــئت ه ــــةإذا ش ــــار حميل  ومـــــربط أفـــــالء أمـــــام خيـــــام   دي
 وأنه يقصد إىل هـذا الـرضب عـىل أنـه ,فهذا القول واضح الداللة يف أن األطالل ال هتيجه

 .ًلون من الرباعة النظمية لكن التصنع يكشف عن نفسه دائام
لفـاظهم يف لشعري حني يـصطنع معـاين القـدماء وأوتبدو طريقته يف اجلمود عند املايض ا

 ويتحـدث عنـه بعـض ,ويصف الفرزدق الذئب فيعجـب وصـفه القـدماء ,الطبيعةأوصاف 
وهـذه مرتبـة عظيمـة مـن مراتـب األلفـة  , ويبدو فيه معنى الود للحيوان املفـرتس,املحدثني
 : لقد وصف الفرزدق الذئب مرة فقال?للطبيعة
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ـــــالغريني ضـــــافنا ـــــا ب ـــــة بتن ــس  وليل ــذراعني أطل ــشوق ال ــزاد مم ــىل ال  ع
ـــــى أ ـــــسنا حت ـــــزلتلم ـــــا ومل ي  لـــــدن فطمتــــــه أمـــــه يــــــتلمس  تان

ــــا ــــان داني ــــا ك ــــه إذ جاءن ــــو أن ــــبس  ول ــــان يل ــــه ك ــــو أن ــــسته ل  أللب
ـــا ـــا دن ـــد م ـــه بع ـــن تنحـــى جنب  فكــان كقيــد الــرمح بــل هــو أنفــس  ولك
ـــس  فقاســــــــمته نــــــــصفني بينــــــــي ـــب نع ـــة زادي والركائ ـــه بقي  وبين
ــذئب داره ــر ال ــيىل إذ ق ــن ل ــان اب ــــامء ال ي  وك ــــارق الظل ــــىل ط ــــبسع  تع

وقال يف أخر: 
 ًدعـــــوت بنـــــاري موهنـــــا فأتـــــاين  وأطلـــس عـــسال ومـــا كـــان صـــاحبا
 وإيــــــــــاك يف زادي ملــــــــــشرتكان  فلـــام دنـــا قلـــت ادن دونـــك إننـــي
ــــه ــــي وبين ــــزاد بين ــــد ال ــــت أق ــــان  فب ــــرة ودخ ــــار م ــــىل ضــــوء ن  ع
ــــا تكــــرش ضــــاحكا ــــه مل ــــت ل ـــان  فقل ـــدي بمك ـــن ي ـــيفي م ـــائم س  وق
ــــونني ــــي ال خت ــــإن واثقتن ــــش ف ــصطحبان  تع ــب ي ــا ذئ ــن ي ــل م ــن مث  نك
ــتام ــدر كن ــب والغ ــا ذئ ــرؤ ي ــت ام ـــــان  وأن ـــــعا بلب ـــــا أرض ـــــني كان  أخي
ـــر ـــتمس الق ـــا نبهـــت تل ـــو غرين ـــــنان  ول ـــــباة س ـــــسهم أو ش ـــــاك ب  أت
 : ال يمت إىل األلفة بسبب حني شبه فقالًعىل أن الفرزدق نفسه قد نعت الذئب نعتا
ـــصاحبه ي  وكنـــت كـــذئب الـــسوء ملـــا رأ دمـــا  ًومـــا أحـــال عـــىل الـــدمب

 وقد ,ً جامداًوثالث الثالثة جرير بن عطية كان كزمالئه يف تناول األوصاف الطبيعية تناوال
يرسع يف الوقوف باألطالل حتى ال يستغرق سو بيـت واحـد ينتقـل بعـده إىل غرضـه مـن 

 . فال تر عنده طرافة يف الطول وال يف القرصًيطيل قليال وقد ,اهلجاء أو املدح
 :قد يطيل يف وصف رحيل األحبة بعد حديث األطالل كام يف قصيدته التي مطلعهاو

ـــر ـــك املط ـــقى أطالل ـــديار س ـــل لل ــذكر  ق ــع ال ــامذا ترج ــوقا ف ــد هجــت ش  ًق
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 وقـد مـذكور, ليس له يف هذا الباب جديـد ًأحيانا كثريةيف ألفاظه  بل معانيه,وهو يف مجلة 
 :لوصف والذكرأفصح عن حقيقة شعوره حني قال بعد أن أطال ا

ـــروا  مــــاذا هييجــــك مــــن دار ومنزلــــة ـــك ابتك ـــاؤك إذ جريان ـــا بك  أم م
 . ليس فيه جديد سو النظمًفهو جيمع معاين القدماء مع اإلفادة من ألفاظهم مجعا

 وال تبني عىل الشواذ اللهم بعض ,ولكل قاعدة استثناء واألحكام األدبية متثل االجتاه العام
 .و اخلاطر من شعراء كانت عاطفتهم صادقةشعر الطبيعة الذي جاء عف

 يف دور اجلمود لشعر الطبيعة العـريب تتمثـل يف شـعر ًوهذه السامت املعطرة التي هتب قليال
 . وحتس أثرها فيام وصلنا من شعر الوليد بن اليزيد,جمنون ليىل

هذا اللون من الشعراء املخلصني يف احلب الصادرين عن أنفسهم قد كان لعنرص الـصدق 
 .يف شعرهم أثر يف شعر الطبيعة وأن الشعر املنسوب للمجنون مثل له

والطبيعة يف شعر املجنون وثيقة الصلة باحلب تـرتبط هبـا نفـسه حتـى تـشاركه مظاهرهـا 
 .وموجوداهتا يف احلب يف الفتنة هبذه املظاهر

حيـة هل مها هيديان الت :فطلوع الشمس وغروهبا يصالن بينه وبني ليىل حتى يسائل النفس
 ?إىل إليها

 إىل آل لــــــيىل أو دنــــــو غروهبــــــا  أال هــل طلــوع الــشمس هيــدي حتيــة
 :ويثري طلوع النجم والصبح شجونه

 وال الــــصبح إال هيجــــا ذكرهــــا ليــــا  فـــام طلـــع الـــنجم الـــذي هيتـــدي بـــه
 : حيلق يف جوها محلة السالم إىل احلبيبًوإذا نظر إىل السامء فرأ طريا

ــــا  اديـــــاأال أهيـــــا الطـــــري املحلـــــق غ ــــذرين منادي ــــالمي ال ت ــــل س  حتم
ومن أجل احلب هام برائحة اخلزامى وأخذ يناجي شجرات األثل يطلب الطمأنينة لفـؤاده 

 :يف ظلها
ــــبيل  أال هــــل إىل شــــم اخلزامــــى ونظــــرة ــــامت س ــــل امل ــــر قب  إىل قرق
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ـــحبتي ـــت ص ـــاع مل ـــالت الق ـــا أث ــــل  في ــــن مقي ــــل يف ظلك ــــسريي فه  م
ـــا ـــاهر م ـــاع ظ ـــالت الق ـــا أث ـــداوي ــــل   ب ــــالفؤاد دلي  بحمــــى عــــىل مــــا ب

 حنينــــــي إىل أفيــــــائكن طويــــــل  ويــا أثــالت القــاع مــن بــني توضــح
 بكــــن وجــــدو غــــريكن قليــــل  ويـــا أثـــالت القـــاع قلبـــي موكـــل

 عـن ًوإذا مر بعقاب ساقط عىل وكره دعا له وطلب منه بيانا , حدثه عن ليىلًوإذا رأ ظبيا
 .احلبيب خيرجه من الظلامت إىل النور

وحني تصور الغراب دليـل الفـراق ونـذير الرحيـل قـسا ودعـا عليـه بالعـذاب واهلـوان 
 .وبالترشيد وفراق األحبة مثله

 احلبيبـة بفتنتهـا وأنـشد أشـعار اهلـو ً ومتذكراًوإذا مر بأطيار عىل أشجار دنا منها مفتونا
ئـم طمأنينتهـا مـع وقد ينفس عـىل احلام, وإذا هتفت ورقاء عىل فنن بكى بكاء الوليد, والغرام

 . من املقابلة الطريفة الدالة عىل شدة الفناء يف الطبيعةًاضطرابه ويعقد بينه وبينها ألوانا
ومن هذا تشبيه قلبه ليلة الرحيل بقطاة وقعـت يف الـرشك معلقـة اجلنـاح يبكيهـا فرخاهـا 

د داللـة عـىل وأش , بقدومهاًالقائامن بقفر يمنيان النفس بمرآها ويتخيالن عصف الرياح إيذانا
يه أن يكون هو واحلبيب غزالني يرتعان يف الرياض أو طائرين حيلقان ِّمعنى الفناء يف الطبيعة متن

 . يف البحرًيأويان مساء إىل وكرمها أو حوتني يسبحان معا ثم , يف اجلوًهنارا
 ة وامللـكوالوليد بن يزيد ـ وقد كان يسري مع نفسه عىل سجيتها غري حافل بأعبـاء اإلمـار

 : يدل املأثور من شعره وهو قليل عىل نزعـة متـشاهبة لنزعـة املجنـونوال مقيد نفسه بأي قيد,
 :ومن شعره الدال عىل االتصال النفيس بالطري عن طريق احلب قوله

ــــــــصىل  خـــــــــــــربوين أن ســـــــــــــلمى ــــــــوم ال ــــــــت ي  خرج
ــــــــــيح ــــــــــري مل ــــــــــإذا ط ـــــــــوق  ف ـــــــــتفىلف ـــــــــصن ي  غ

ـــــت ـــــلمى: قل ـــــرف س ـــــن يع ـــــــال  م ـــــــم:ق ـــــــا ث ـــــــىل ّه  ّتع
ــــــت ــــــي: قل ــــــا طــــــري ادن من ـــــــال  ي ـــــــدىل:ق ـــــــم ت ـــــــا ث ّه ّ 
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ـــــلمى ـــــرصت س ـــــل أب ـــــت ه ـــــــــال  قل ـــــــــوىل!ال:ق ـــــــــم ت   ث
ْفنكــــــــا يف القلــــــــب كلــــــــام ّباطنــــــــــا ثــــــــــم تعــــــــــىل  َ ً 

 .ك عن العصافري وتبشريها بالصباحوقد حتدث كذل
تهر يف غزل يف احلجـاز مـش :إن األحداث السياسية هي التي قسمت الشعر عىل هذا النحو

 ومدح تقليدي عنـد شـعراء , وشعر سيايس عند اخلوارج والشيعة,بادية وعفيف يف ال,احلرض
 ,ذلك بأن احلجاز قد سلب السلطان حني صارت العاصمة اإلسالمية دمشق الـشام ,األقاليم

 .بل أصبح مأو للثائرين من بني هاشم والزبرييني واألنصار
 وانقلـب سـكان , شهرته ومل يبق له سو موسم احلـجوهبذا عاد إىل مخول الذكر وذهبت
ال يصطنع املدح طبيعي أ , وانرصفوا عن السياسة واجليش,احلجاز ونجد إىل حياهتم املحدودة

فاملدح مصدره االتصال باحلكم واهلجاء الذي ينال من الناس وال حيميـه اخلليفـة  ,وال اهلجاء
نجـاة مـن  أما إذا اتصل باخلليفة نفسه فالويل للـشاعر الـذي ال يـستطيع ال,يؤاخذ به صاحبه

 للحجاز والويل ,بالد فارس وممتلكات الروم بل ,سلطان اخلليفة بعد أن دانت له شبه اجلزيرة
 !إن محى هذا الشعر الثائر

 وشـاع , ذروته عند األعـشى الـشاعر املغنـياصطنع أهل احلجاز الغزل اجلاهيل الذي بلغ
 مـن النـساء مثـل  يف بيـوت املـشهوراتوخاصة , حتى أصبح ينشد يف البيوتًاعندهم شيوع

 بل كان ينشد يف مسجد رسول اهللا كـام كـان النـساء جيلـسن يف املـسجد ,سكينة بنت احلسني
 .احلرام يوازن بني شعر كثري ومجيل ونصيب

 والذي ال يزال له نظري يف تلك ,أما أهل البادية فقد اصطنعوا الغزل الشعبي املالئم لبيئتهم
 .البيئات حتى اليوم

 وكان مجودمها يف شعر الطبيعة عـىل ,دين مل خيرجا عىل األصول القديمةوكان الفريقان مقل
 وهم اخلوارج والشيعة فقد رشدوا ومل ,ّأما الذين ثاروا وهيؤوا أنفسهم حلمل أعباء الثورة ,أمته

 :وكان لكل ذلك أسبابه ,وأما املداحون فقد مجدوا يف التقليد ,يكن هلم يف شعر الطبيعة نصيب
ليفـة يـصطنع  فكـان اخل,القـبيل األمويون وخاصة من بعد معاوية النزاع أحيا اخللفاء −١

 . ويستبد بالقبائل التي تعاديه,القبائل التي تنارصه
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 وانبعث املايض بكل ما فيـه مـن ألـوان شـعرية وخـصومات ,وثارت بني القبائل فتن −٢
 يف قـول األخطـل ,ًعنيفـا ً ضـارباً وبعثه بعثا,ويتمثل هذا النزاع القبيل, وفخر باأليام واملواقع

 : وبني كلب وحيرض عليهامً وهيجو قيسا,يمدح عبد امللك بن مروان
ـــــم ـــــح لك ـــــة إين ناص ـــــي أمي  ًفــــال يبيــــتن فــــيكم آمنــــا زفــــر   بن
ـــــدمت ـــــضعينة تلقاهـــــا وإن ق  ًكــــالغر يكمــــن حينــــا ثــــم ينتــــرش   إن ال

 :وهي أبيات طويلة منها
ـــن ضـــاللتها ـــسا م ـــد اهللا قي ـــال ه ــــ   ًف ــــا لبن ــــرواًوال لع ــــوان إذ عث  ي ذك
ـــصدر   ومل يـــــزل بـــــسليم أمـــــر جاهلهـــــا ـــراد وال ـــا اإلي ـــا هب ـــى تعاي  حت
ــــدر  أمـــا كليـــب بـــن يربـــوع فلـــيس هلـــم ــــراد وال ص ــــارط إي ــــد التف  عن
ــــبطن الغوطــــة اخلــــرب   وقـــد نـــرصت أمـــري املـــؤمنني بنـــا ــــاك ب ــــا أت  مل

 مـن القبائـل أرأيت جاهلية أمعن مـن أن يـستمع أمـري املـؤمنني إىل شـاعر نـرصاين ينـال
أد ببعض املتعصبني  وقد ,ً إن هذا قد يبدو نابيا?اإلسالمية ويمن عىل اخلليفة بنرص تغلب له

 لكن احلقائق األدبيـة ال تـوزن بميـزان غريهـا ويف سـبيل الفتنـة ,إىل الطعن عىل دين بني أمية
ين للـشاعر أنكر هذا أحـد املـسلمني املعـارص وقد ,األدبية ويف سبيل السياسة يستساغ الكثري

 لكن اإلحياء للعـصبية , لألخطل نرصاين كافر هيجو املسلمنيًيا عجبا :وقال لعمرو بن العالء
يـا لكـع لقـد  :اجلاهلية كان من الوضوح بحيث استحق عجب عمرو من هذا العجب فأجابه

 ًكان األخطل جييء وعليه جبة خز يف عنقه سلسلة ذهب فيها صليب ذهب تنفض حليتـه مخـرا
 .ل عىل عبد امللك بن مروان بغري إذنحتى يدخ

 إحيـاء ال يـأهبون يف سـبيل اخللفاء األمويني للعصبية اجلاهلية واألدب اجلـاهيل إحياء −٣
 ًأغدقوا عىل شعراء املدح أنواعـا, وقد حياء ليشء وحييون وسط احلضارة بعقول بدويةهذا اإل

أشد مما  بل , واختذ احلكام يف اجلاهلية كام أغدقًا خمتارً واختذ كل خليفة شاعرا,من النعيم بالغة
 .فعلوا

 .وترتب عىل فتنتهم باحلياة اجلاهلية وأدهبا الفتنة بشعراء اجلاهلية وبأوصافها الطبيعية
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 ويطلبون إىل الشعراء احلياة ,نياخللفاء يشغلون جمالسهم بحديث املفاضلة بني اجلاهلي −٤
 .اهيل كل الطرب ويطربون للشعر اجلً مفصالًالبدوية بإبلها وصفا

كانت الناس عىل دين ملوكهم تطرب للشعر اجلاهيل وتـشغل نفـسها باملفاضـلة بـني  −٥
 كام كان الوقوف باألطالل وبكاء الدمن ووصف الرحيل واإلبـل ومـا إليهـا ,شعراء اجلاهلية

 . ويفضلون الشعراء الذين يتبعون الطريق اجلاهيل ويعنون هبذه األلوانم,يستهوهي
 وكان اخللفاء جييزوهنم عىل ,وي إليها الناس ليسمعوا من الشعرواة حلقات يأكان للر −٦

 .أعظم مما جييزوهنم بل ,روايتهم كام جييزون الشعراء
ومل ال يفعل اخللفاء والناس ذلك والشعراء حيتذون القدماء وجيمدون عند أمثلـتهم ألـيس 

 .األصل أحق بالتقدير من الفرع
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 الباب الثالث

  يثانالفصل ال
  مسات الشعر يف العصر األموي

تتمثل سامت الشعر يف هذا العرص عىل األحكام العامة املختصة بالشعر يف شـكله وأهدافـه 
 :اتسم هذا الشعر بالسامت اآلتية وقد وأغراضه,وأساليبه 

ونعني هبذه السمة األهواء واآلراء اخلاصة واملشاعر الذاتية التي تـرتجم  : الذاتيـة  -١
 عن ذات الفـرد ًاِّبدا الشعر يف هذا العرص معرب, وقد اح التي عاشها الشاعراألفراح واألتر

بسبب عودة النظام القـبيل وبـسبب القهـر الـذي عاشـه النـاس بعـد انتقـال الـسلطة إىل 
فانكب كل شاعر يتحدث عن مهومه اخلاصة ومشاعره الذاتية كـام عنـد مجيـل  ,األمويني

 :الذي يقول
ـــون جاهـــد يـــا مجيـــل بغـــزوة ـــــــد يقول ـــــــريهن أري ـــــــاد غ  وأي جه
ــــــد لكــــل حــــديث بينهـــــن بــــشاشة ــــــن شهي ـــــل بينه ـــــل قتي  وك

 ًأحياناوغريبة  ًأحياناومل خيرج معظم الشعراء عن هذه الذاتية التي عربوا عنها بألفاظ جزلة 
وفخمة من جهة ثالثة ,أخر. 
الـشاعرية  قـوة  عـىلً بالتعابري البليغة ومعتمداًإذ بقي الشعر مهتام :التعبري اجلمـايل   -٢

 ومعنـى عـىل الطريقـة ً طريقة القدماء يف حتكيك الشعر وتنقيحه واالعتنـاء بـه لفظـاًومرتسام
 .واألخطل والفرزدق وجرير كعب بن زهري واحلطيئة عند كام ,األوسية
 األديب عىل النص وقد حافظ شعراء العرص األموي عىل قوة :القوة واالتساع املكـاني    -٣

إىل الـشام ومـرص  عة املكانية له بحيـث امتـدت خـارج اجلزيـرة العربيـةرقال الرغم من اتساع
 .ّرق بل ,وخوزستان ومل يضعف الشعر كام يزعم املسترشقون والباحثون
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وثنائيـة معـارك شـعراء األمـويني ثنائيـة  ,التي متثلت يف شعر املدن والبادية :الثنائية -٤
وثنائية الـسهولة والغرابـة كـام يف  ل منهاممن سامت يف كبه وما يتميز  ,الغزل احليس والعذري
 .وثنائية استخدام القصيد من جهة والرجز من جهة ,شعر جرير والفرزدق

 :ومن ثنائيات الغزل قول مجيل بن معمر
ــف  ومـــا ذكرتـــك الـــنفس يـــا بـــثن مـــرة ــنفس تتل ــادت ال ــدهر إال ع ــن ال  م
ـــسوف  ّتــــسوف دينــــي وهــــي ذات يــــسارة ـــدهيا ي ـــي ل ـــى دين ـــى مت ّفحت َْ 

 :بينام يقول عمر بن أيب ربيعة
ــــد ــــا تع ــــا م ــــدا أنجزتن ــــت هن ــــــسنا ممــــــا جتــــــد  ًلي  وشــــــفت أنف
ـــــستبد  واســــــــتبدت مــــــــرة واحــــــــدة ـــــن ال ي ـــــاجز م ـــــام الع  إن

وقد جاءت هذه اخلصيصة من اختالف ثقافة الشاعر عام كانت  :التعمق والتخصص  -٥
ٌّكـل  ,األمويـة واخلارجيـةفكانت القصائد اهلاشـمية و ,عليه ومـن انتشار األحزاب السياسية

 ,بحسب معتقده وفكره إضافة إلــى أن شـعراء آخـرين ختصـصوا فــي موضـوعات معينـة
 ,كتخصص ابن ربيعة بالغــزل وذي الرمـة بالوصـف واخلـوارج بالـسياسة اخلاصـة بامللـك

 .وكذلك جعـل الشعـر يستمر يف نموه وارتقائه
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 الباب الثالث

  الثالثالفصل 
  صر األمويأغراض الشعر يف الع

ّ القيم االجتامعية واإلنسانية يف عرص صدر اإلسالم والعرص األموي عـام كانـت ُّ لتغريًنظرا
 الستمرار قسم من هذه القيم فقد استمر الشعراء يف احلديث عن أغراض متنوعة ً ونظرا,عليه

 ,اعر ملد التأثر الذي طرأ عىل شخـصية الـشًومنها ما هو مستحدث تبعا ,منها ما هو تقليدي
 :وأهم األغراض التي كتب هبا الشعراء يف هذا العرص

 ,نقصد باحلامسة التعبري عن عمق الشجاعة واجلرأة لـد الـشاعر :الفخر واحلماسة  -١
اجته الفخـر عنـد  وقد ,ونقصد بالفخر ذكر الصفات التي يتاميز هبا الناس ضمن أعراف معينة

 ومل يعـد ,إلسالم وترك وراءه الوالء القبيلاجتاه ترشب بروح ا ,شعراء العرص األموي اجتاهني
 :ركز عىل معان جديدة للفخر تتمثل يف بل ,يفتخر بالعصبية القبلية

 . ـ احلرص عىل نيل الشهادة١
 . ـ الفخر بانتصار املؤمنني٢

إنام ( : هلاًباإلضافة إىل القيم التي أبقى عليها اإلسالم والتي جاء الرسول عليه السالم متمام
الـشعراء بقـيم اجلاهليـة مثـل إكـرام الـضيف والعفـة  افتخـر )م مكارم األخـالقبعثت ألمت
 .وغريها ...والشجاعة

 : باستقبال الضيوفًيقول بيهس بن صهيب مفتخرا
ــد أســب إذا ــبح الكلــب ضــيفي ق ــا ين ّم ــــارا  ُ ــــوا الن ــــيل أطفئ ــــول أله  وال أق
 إين أخــــــاف عقــــــاب اهللا والنــــــارا  مــــن خــــشية أن يراهــــا جــــائع رصد

 : عن اجلهلًقول أبو األسود الدؤيل مرتفعاوي
ــــا ــــل واخلن ــــن اجله ــــي ع ــع  وإين ليثنين ــق أرب ــى خالئ ــتم ذي القرب ــن ش  وع
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ـــــي ـــــا وأنن ـــــاء وإســـــالم وبقي  ّكــــريم ومــــثيل قــــد يــــرض وينفــــع  حي
وهناك اجتاه عاد إىل التفاخر باآلباء يف اجلاهليـة بعـد أن أعـاد األمويـون نزعـات القيـسية 

ًطرماح بن حكيم مفتخرايقول ال ,واليامنية ّ  : بقومه األسد واليمنيةّ
ـــئ كـــل معقـــل ـــا مـــن جمـــازي طي ّلن ــــــت  ّ ـــــني حل ــــــز إذا دار األذل ِعـزي ّ 
ـــاح اســـتحلت  لنـــا نـــسوة لــــم جيــــر فـــيهن مقـــسم ـــذار بالرم ـــا الع  ِإذا م

 :ًقائالإىل أن يمدح قومه 
ــتمرت  هبـــــم نـــــرص اهللا النبـــــي وأثبتـــــت ــى اس ــالم حت ــد اإلس ــر عق  ع

وإسـباغ الـدروع وبوقـائع عـشريته يف  , أبـو حمجـن الثقفـي يفخـر بكـرم الـسيوفوهذا
 :القادسية

ـــــيوفا  لقــــد علمــــت ثقيــــف غــــري فخــــر ـــــرمهم س ـــــن أك ـــــا نح  بأن
ــــــابغات ــــــا س ــــــرهم دروع ـــــا  ًوأكث ـــــوا الوقوف ـــــربهم إذا كره  وأص

رشف للمـرء إال  وللتفـاخر باألنـساب وأن ال أما اخلوارج فقد تنكـروا للعـصبية القبليـة
 :تقواهب

 إذا هتفــــــــوا ببكــــــــر أو متيــــــــم  أيب اإلســـــــــالم ال أب يل ســـــــــواه
ـــــه ـــــرص مدعي ـــــوم ين ـــــي الق ّدع ُ ــــصميم  ُّ ــــسب ال ــــذي الن ــــه ب  ّفيلحق
ـــــم  ومــــا كــــرم ولــــو رشفــــت جــــدود ــــو الكريــ ــــي أخ ــــن التق ّولك ّ 

جاء اإلسالم لينفي وليبعد صفة التكسب عن الشعراء من خالل قول الرسول  : ـ املديح ٢
عـاد إىل مـا كـان عليـه يف  ولكن املدح, )احثوا يف وجوه املادحني الرتاب(السالم  الةعليه الص

أخفـى الـشعراء عـىل  والـوالة واألمـراء وفقـد اجتـه هـذا املـدح إىل اخللفـاء ,العرص األموي
ًإن بقي املدح أحيانـا  و, عن حرماهتمالذود ومحاية املسلمني والورع وممدوحيهم صفات التقى

 :ً يقول األخطل مادحا بني أمية, املدح عند اجلاهلينيئب إىل صفاتيرش
ــف ــى أن ــافو اخلن ــق عي ــىل احل ــشد ع ــــربوا  ّح ــــة ص ــــم مكروه ــــت هب  إذا أمل
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ـــاهم اهللا جـــدا ينـــرصون بــــــه ًأعط  ّال جــــد إال صــــغري بعـــــد مـــــحتقر  ّ
 : األخيلية مادحة احلجاجو تقول ليىل

ـــضة ــــاج أرضـــا مري ـــبط احلجــ  ها فــــشفاهــاّتتبــــع أقــــىص دائـــــ  ًإذا ه
ـــا ــذي هب ــداء العــضال ال ــن ال ـــــا  شــفاها م ــــاة سقاهــ ــــز القن ــــالم إذا ه  ّغ

 :ًقائالّو قد استنكر عمران بن حطان املدح التكسبي 
ــــــد ليعطـــــى  إن هللا مـــــــا بأيــــــــدي العبـــــــاد  أهيــــــا املـــــادح العاب
ــــواد  ال تقــــل يف اجلــــواد مــــا لــــيس فيــــه ــــم اجل ــــل باس ــــسمي البخي  ّوت

شـجعوا هـذا  بـل , األمويون الطرف عن هجاء من خالف سياسـتهمغض : ـ اهلجــاء  ٣
فهذا  ,ّالفن بصورته القبلية الذي فرخ لنا فن النقائض والذي هو من أشبع صور اهلجاء العريب

ّهو يزيد بن معاوية يشجع األخطل التغلبـي عـىل هجـاء األنـصار وأمنـه مـن غـضب والـده 
 :معاوية

ــــن النجــــاروخــــذوا  خلـــو املكـــارم لـــستم مـــن أهلهـــا ــــساحيكم م   م
ــــصـار  ّذهبــــت قــــريش باملكــــارم كلهــــا ــــم األن ــــت عامئ ــــؤم حت  والل

ّوما حتمله من هجاء قبيل مثله الطرماح بن احلكـيم الطـائي  ,وهكذا عادت العصبية القبلية
 :عندما هجا بني متيم قوم الفرزدق بعد أن خضعت هذه القبيلة ليزيد بن املهلب

ــــا أمــــرت   ّأقـــرت متـــيم البـــن دمحـــة حكمـــه ــــت إذا ســــبت هوان ّوكان ّ 
ًأفخـــــرا متيمـــــا إذا فتنــــة خبــــت ّولؤمـــــا إذا مـــــا املـــــرشفية ســـــلت   ً ً 

ـــدجال ــــرج ال ــــو خ ـــةول ـــشد ذم ًين َّ  لزافـــت متـــيم حولـــه واحزألــَّــــت   ُ
ــا ــجاح بقومه ــارت س ــد س ــري لق ــــت  ِلعم ــــيم لول ــــىل صــــفي مت ــــر ع َّيك َ ٍ ْ ُّ ََّ َ ُ 

 .استعرت ناره وحتول إىل نقاش سيايسكام أن اهلجاء بني األحزاب السياسية 
 يف هجاء شاعر شاعر من الشعراء يقوهلا قصيدة النقيضة يف الشعر هي:  ـ فـن النقـائض  ٤

تكون عىل الـروي  ,تظهر خمازي األول وقومه د الشاعر الثاين بنقيضة أخرفري ,قومه آخر مع
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 وموضـوعها الـشتم ,ًأحيانـاوالقـوايف  وإن اختلفـت بعـض احلركـات ,ذاهتـا نفسه والقافية
يف   حـدث ملاًكانت النقائض استمرارا وقد ,ُوعدم مراعاة احلرم واألعراف والسباب والقذف

عنـدما ذكـر ابـن الزبعـر  ,كام حصل بني حـسان والزبعـر ,ضاتمن مناق العرص اجلاهيل
 وقـد نشأ هذا الفن وتطـور يف العـرص األمـوي بفعـل عوامـل )عمرة(أخت حسان بن ثابت 

 .ة وسياسية وعقليةاجتامعي
 أما العوامل االجتامعية فتنطلق مــن الفـراغ الـداخيل الـذي أحدثـه األمويـون فـــي  ـ١

 .فاملوا إىل الفراغ ,الناس نفـوس
 ـ أما العوامل العقلية فتتمثل يف نمـو العقل العـريب ونمـو اجلـدل واملنـاظرة يف العقائـد ٢

 .والترشيع وأحقية اخلالفة
مـويني رصف النـاس عـن أمـور احلكـم مثـل يف حماولـة األتسياسية فت ـ وأما العوامل ال٣
 .شغال بعضهم ببعضوإ

وكان يبعثها عـادة  , للهجاء القبيل يف اجلاهليةًالقد كانت النقائض يف العرص األموي استمرار
 ,فريد عليه شاعر من هـؤالء ,خالف بني قبيلتني أو أرستني فينترص شاعر لقومه أو أحالف قومه

ولقد أذكى هـذه النزعـة يف الـشعراء قيـام  ,ثم يلتحم اهلجاء ويستطري ,ول إىل الرد عليهفيعود األ
 . للاملًتقرب هؤالء الشعراء إىل اخللفاء واألمراء هبجاء خصومها تكسبا واألحزاب

ولقد دلت النقائض عىل أن احلمية اجلاهلية ظلت ذات أثر يف النفوس حتى بعـد أن انتـرش 
إن يـشيدوا بعظمـة  ,يف غمرة نزاعهم القـبيل املحـيل ,ء النقائض مل ينسوا إال أن شعرا,اإلسالم

يف فـارس واهلنـد  : يف املـرشقًوخـصوصا ,العرب وأن يشريوا إىل اتـساع الفتـوح اإلسـالمية
 ,ولعل جمموع الشعر األموي يدلنا عىل أن البداوة ظلت غالبة عىل املجتمـع األمـوي, والصني

اخر اجلاهليـة والبدويـة كـالفخر باألنـساب وبأيـام العـرب وأن الشعر األمـوي مملـوء باملفـ
وظل شعراء املناقضات حتى أواخر العرص األموي  , وبالكالم عىل الثأر)ومعاركهم اجلاهلية(

 ,م زراعـون; ألهنـفاألخطل قد هجا األنـصار ,ب العربيةاحلرضية يف باب املعاييعدون احلياة 
 )احلـدادة(ذلـك ألن القيانـة  ,)حدادون(م قيون ; ألهنوجرير ظل إىل آخر حياته هيجو جماشع

 .وسائر الصناعات إنام كان يقوم هبا العبيد يف العرص اجلاهيل
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 وذكـر جريـر , باأللفـاظ اإلسـالمية واآلراء اإلسـالميةًولكن الشعر األموي امـتأل أيـضا
 . كلهم من القرآن الكريم ظاهرهم الصالة واحلج يف شعرها واقتباسهموالفرزدق وغري

فشعراء املناقضات قد حفظوا اللغة العربية صـافية  ,شك يف ذلك للنقائض قيمة لغوية الو
 ًوكان أكثرها غريبا ,يف النقائض كانت كثرية ,فاأللفاظ التي حفظت لنا ,كام كانت يف اجلاهلية

 من ألفاظ النقائض كانت أكثر غرابة من ألفـاظ ًلعل قسام, بل  باملعاين اجلاهلية القديمةًمتصال
 .املعلقات

 يف شـكل القـصيدة ويف كثـرة ًتقليـدا : للمعلقات خاصـةً واضحاًوكانت النقائض تقليدا
ويف كثري من خصائصها األخر كالفخر باألنساب واهلجـاء القـبيل  ,أغراضها وطول نفسها

 .ً ورصحياًعفيفا ,والنسب يف مطالع القصائد وكالغزل البدوي
 فإننـا ال ننكـر إن شـعراء , اخللقيـة واالجتامعيـةومع أننا ال نعجب بالنقائض من الناحيـة
أو أهنم عىل األصـح , ً جديدا هو فن الشعر السيايسًاملناقضات قد أضافوا إىل الشعر العريب فنا

 ً جعله فنـاًتوسيعا ,الذي ظهرت طالئعه منذ اجلاهلية عند النابغة خاصة, قد وسعوا هذا الفن
إن شـعراء  ,بخـالف أكثـر الـشعر اجلـاهيل) )التكـسب((والنقائض قد قامت عـىل  ,ًجديدا

مالوا إىل كـل حـزب , بل  دون حزب بدافع املبدأ والعقيدةًالنقائض عموما مل يميلوا إىل حزب
 .كان يفيض عليهم بالعطايا

 عليه َّ فانقضً هجا جريراً يربوعياًوقد كان السبب املبارش يف ظهور هذه النقائض أن شاعرا
فانصب جرير عـىل  ,ًبوعي بالبعيث املجاشعي فأغاثه فهجا جريراجرير باهلجاء فاستغاث الري

 وهكذا تكاملـت ,ًجماشع وأفحش بذكر النساء فاستغاثت نساء جماشع بالفرزدق فهجا جريرا
 من أقبح فنـون الـشعر العـريب بحيـث ً وأصبح هذا الفن الذي دام مخسني عاما,حلقة املناظرة

 عـىل دعـوة ًشعر العـريب بعـد مـرور مخـسني عامـاّأبرز هذا الفن مد الرتاجع الذي حل بالـ
 : برشفه وأصله وعزة بيتهًيقول الفرزدق مفتخرا ,الرسول عليه السالم

ـــا ـــى لن ـــسامء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتــــا دعائمــــه أعــــــز وأطــــــول  إن ال
ـــــى ــــا بنـ ــــك وم ــــاه امللي ــــا بن ــــل  ًبيت ــــه ال ينق ــــسامء فإن ـــــم ال  حكــ
ــــــــه ــــــــب بفنائ ــــــــا زراة حمت ــــوارس هنــــشلوجماشــــع وأ  ًبيت ــــو الف  ب
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 :ً قائالوقد أجابه جرير
ــعا ــسامء جماش ــمك ال ــذي س ــز ال ـــفل  أخ ـــاءك يف احلـــضيض األس ـــى بن  وبن
ـــي ــارم أولـ ـــي املك ـــي ف ـــى ل ـــي بن  ونفخــــت كــــريك يف الزمــــان األول  إن

 بعقول قومه الراجحـة ًومن املناقضات التي انترشت يف ذلك العرص ما قاله الفرزدق معتدا
 :سلم وشجاعتهم يف أيام احلربيف أيام ال

ـــــة ـــــال رزان ـــــزن اجلب ـــــا ت ــــــل  أحالمن ـــــا نجه ـــــا إذا م ـــــا جن  ًوختالن
 :وقد نقض جرير ذلك يف قصيدة

ــــان أن حلــــومهم ــــي وقب ــــغ بن  ّحفــــت فــــام يزنــــون حبــــة خــــردل  أبل
ّ جياهر بام ال حيل من النساء فيذكر يف هجائه مـا يعـف عـن ً مقذعاًاءّوقد كان الفرزدق هج

 :صل معه يف املدينة املنورة من ذلكذكره كام ح
ــــة ــــني قام ـــــن ثامن ــــاين م ــــا دلت ــارسه  مه ــريش ك ــتم ال ــاز أق ــض ب ــام انق  ك

ًفرد جرير متهكام  :ً وساخراّ
ــــني قامــــة ــــزين مــــن ثامن ــــدليت ت  وقـــرصت عـــن بـــاع العـــال واملكـــارم  ت

إن األخطل التغلبي قد حكم للفرزدق بالسبق عىل جريـر بعـد أن أغـراه بـرش بـن  :ويقال
 .مروان وايل العراق بأن ينحاز إىل الفرزدق بعد أن حكم بالسبق جلرير

 :يقول األخطل
ــــعا ــــب إن جماش ــــك كلي ــــسأ إلي ــــوان  اخ ــــشال أخ ــــوارس هن ــــا الف  ًوأب
ــــوا ــــد أقبل ــــدارم ق ــــمعت ب ــــان  وإذا س ــــة الطوف ــــك خماف ــــاهرب إلي  ف

 :فريد عليه جرير
ـــىض ـــد ق ـــرشا ق ـــاوة إن ب ـــا ذا الغب ــــــشو  ًي ــــــة الن ــــــوز حكوم  انأال جت
ـــا ـــن أهله ـــستم م ـــة ل ـــدعو احلكوم  إن احلكومــــــة يف بنــــــي شــــــيبان  ت
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 , عنـد اجلـاهلينيًوهو فن استمر يف العرص األموي عىل مـا كـان معروفـا :الرثـاء فن   -٥
ّ وعزوا أحياءهم وإن تغريت مناقب التأبني وتبـدلت شـامئلها فأصـبح املرثـي يتـصف فندبوا

 .هلداية والطهربالتقو واإليامن واخلري والرب والرمحة وا
 :وقد يتناول الرثاء زوجة حمببة لد الشاعر متنعه العادات أن يزور قربها فيقول

ــــزار  لــــوال احليــــاء هلــــاجني اســــتعبار ــــب ي ــــربك واحلبي ــــزرت ق  ول
ــــغار  وهلـــــت قلبـــــي إذ علتنـــــي كـــــربة ــــك ص ــــن بني ــــتامئم م  وذوو ال
 والــــــصاحلون عليــــــك واألبــــــرار  صـــــىل املالئكـــــة الـــــذين ختـــــريوا

احلصني يقول عمر بن  ,النهار قيام الليل وصيام ُمناقب العباد من فيصف  رثاء اخلوارجأما
 :ي وأبا محزة اخلارجيي عبد اهللا بن حيًراثيا

ـــه ـــت ب ـــد فجع ـــك ق ـــن أخ ل ـــم م ــــــر  ك ــــــى الفجــ ـــــه إلـ ـــــوام ليلت  ّق
ــــــن ـــــو ارع مـ ــــــو ق ـــــأوه يتلـ ــــــصــدر  مت ــــــرع ال ــــــران مف  ّآي الق

 لكثـرة الغـزوات واحلـروب الداخليـة واخلارجيـة التـي ًنظـرا :قصائد االنتصارات  -٦
فقد كتب الشعراء الـذين خاضـوا تلـك املعـارك قـصائد متثـل  ,خاضها العرب بعد اإلسالم

 .االنتصارات
ّعرب الشعراء يف العرص األموي عن التظلم واليأس من سوء العالقات  :شعر الـشكوى   -٧

فقـد أخذ بالتحول البطيء باجتاه التخيل عـن  ,االجتامعية وتوزيع األموال واملناصب السياسية
 .القيم اإلجيابية التي كان اإلسالم قـد بدأ بغرسها فـي نفوس الناس

 إيـاه شـكواه ًوهذا هو الراعي النجدي يتوجه إىل اخلليفـة عبـد امللـك بـن مـروان منـشدا
 :الشعرية من جباة الرضائب الذين جلدوا قومهم بالسياط لعجزهم عن دفع الرضائب

ـــــرش ـــــا مع ـــــرمحن إن ـــــة ال  حنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيال  أخليف
 ًحـــــق الزكـــــاة منـــــزال تنـــــزيال  عـــــرب نـــــر هللا فـــــــي أموالنـــــا
 وأتـــوا دواهـــي لـــو علمـــت ونحـــوال  إن الــــسعاة عــــصوك يــــوم دعــــوهتم
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ـــه ـــوا حيزوم ـــف فقطع ـــذوا العري ـــــــوال  أخ ــــــائام مغلــ  ًباألصــــــبحية ق
ــــــ  إن الــــــذين أمــــــرهتم أن يعدلـــــــوا ـــــيالمل يفعل ــــــرت فت  وا ممـــــا أم

 : من عاملهًوهذا الشاعر كعب األشقري يستغيث بعمر بن عبد العزيز متظلام
 عـــــامل أرضـــــك بـــــالبالد ذئـــــاب  إن كنــــت حتفــــظ مــــا يليــــك فــــإنام
 ّحتــــى جتلــــد بالــــسيوف رقـــــاب  لـــن يـــستجيبوا للـــذي تـــدعو لـــه

ني مـن َّمـكـزين مه حتى تـصبح املدينـة ومكـة مرال نصل إىل عرص بني أمية : ـ الغـــزل ٨
ًوحتى تتحرضا حترضا واسعا ,مراكز الشعر بتأثري ما صب  , والنعيم, وتغرقا إىل آذاهنام يف الرقةً

وأخذ هذا الرقيق يسد حاجة الـشباب املتعطـل مـن  ,فيهام من أموال الفتوح والرقيق األجنبي
أنفاسـه باملوسـيقا وقد شاعت يف هـذا اجلـو املعطـرة , اللهو بام كان يقدم له من غناء وموسيقا

ورقيت األذواق ودقت األحاسيس وعاش الـشعراء للحـب والغـزل , موجة واسعة من املرح
وبـذلك , فهو املوضوع الذي كان يطلبه املغنون واملغنيات ويستهوي الناس من رجال ونـساء

إنـام  , أو هجـاءًفقلام نجد فيهام مـدحيا ,كادت ختتفي من املدينتني املوضوعات األخر للشعر
 .نجد الغزل يشيع عىل كل لسان

إذ أصـبحت كثرتـه مقطوعـات  ,ً واسـعاًوأخذ يتطور بتأثري الغناء الـذي عـارصه تطـورا
وعدل الشعراء إىل األوزان اخلفيفة مـن مثـل الرمـل والـرسيع واخلفيـف واملتقـارب  ,قصرية

قـد دفـع ف , وليس ذلك فقط ما أثر به الغناء األموي يف الغـزل الـذي عـارصه,واهلزج والوافر
حتى يرضـوا أذواق املـستمعني يف هـذا املجتمـع  ,الشعراء إىل اصطناع األلفاظ العذبة السهلة

 .املتحرض الذي خياطبونه
غري أهنـا تتخـذ , وهو احتجاج بالكلمة والسالح, وكانت هذه أول دفعة قوية نحو العريب

ً مجاهرييا واسعا ومنظام ليكتب هلا النرصًطابعا ً من أمل يف حترير اإلنسان من وهي مع ما محلته  ,ً
وحقدهم عـىل , الظلم مل ختل من مواقف سلبية جتلت يف كره شعرائها للمجتمع وانعزاهلم عنه

تـصفية الـشعر العـريب مـن , ً والتامسهم حلوال غري جمدية يف حل مشكلتهم االجتامعية,الناس
يل القـديم يف صـورته ومل خيتلف هذا الغزل اجلديـد عـن الغـزل اجلـاه, ألفاظه البدوية اجلافية
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ًإذ مل يعـد تـشبيبا  , يف صـورته املعنويـةًفقد أخذ خيتلـف أيـضا ,املوسيقية واألسلوبية فحسب
ًبـل أصـبح غالبـا  ,كام كان اجلاهليون يصنعون يف مجهور غـزهلم ,بالديار وبكاء عىل اإلطالل

تمع ظفـرت وهو جم , ألحاسيس احلب التي سكبها املجتمع اجلديد يف نفوس الشعراءًتصويرا
ن املـرأة يف شـأ ,وكانت ,فكانت تلقي الرجال وحتادثهم ,فيه املرأة العربية بغري قليل من احلرية

ًوكان النـاس رجـاال ونـساء يف مكـة  ,تعجب بمن يصف مجاهلا وتعلق القلوب هبا ,كل عرص
 .واملدينة يقبلون عىل شعر الغزل

بـل يـرصح بحبـه  ,ال يتحفظ ومنهم من ,وأخذ الشعراء خيضعون ملكاهتم وعواطفهم له
وعـىل رأسـهم عمـر بـن أيب ربيعـة واألحـوص  ,وهـم اجلمهـور األكثـر ,وزياراته ملحبوباته

 يلقـون مـن حوهلـا شـباك ًوهم مجيعا , يطلبون املرأة ويلحون يف الطلبًفهم مجيعا ,والعرجي
 .ستعطفهوبلغ من تيه عمر يف ذلك أن رأيناه يصورها متهالكة عليه تترضع إليه وت ,اإلغراء
 :أسباب ازدهار الغزل يف العرص األموي :ًأوال

 يف حيـاة اإلنـسانية بـشكل عـام والعـرب ً كبرياًالذي أحدث تغيريا: أ ـ األثر اإلسـالمي  
ودعـوة , التي تـدعو إىل رفعـة حيـاة املـرأة وذلك من خالل النصوص القرآنية ,بشكل خاص

ُ﴿وعارشوهن باملعرو: الرجل أن يرتفق هبا ْ َّ ُ َ ََْ ِ ُ َ﴿ومـن آياتـه أن خلـق . ]١٩:سورة النـساء[ِف﴾ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ َ
َلكم من أنفسكم أزواج ْْ َ َْ ُْ ْ ُِ ُِ َ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة﴾ ًاَ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ َ َ َ ًَ ُ َُ ُ ََ ََ ِ فقـد . ]٢١:سورة الـروم[ِ

 ثـره يف احليـاةان أوكـ ,جل واملرأة عن طريق املـودة والتعـاطفرأحكم اإلسالم الرابطة بني ال
ما ;  من العفةًا وأسبغ عليها ثوباالفطرية التي سام هبالروحية والعاطفية من خالل عاطفة احلب 

 الغزل ودفع بعضهم عىل ترويض خصاب معاين من الشعراء يف نجد واحلجاز عىل إدفع الكثري
 هلـم أن عـاىل لـيس حتى اعتربوا أن حبهم قدر من اهللا ت, الحتامل الصرب عىل كرب احلبنفسه
 .ا يف وجههيقفو

ـــر ـــيام قـــىض اهللا مـــا ت ـــه ف ـــن رد  فقلـــت ل ـــىض اهللا م ـــيام ق ـــل ف ـــيل وه ّع ّ 
بسبب تـدفق املـوايل واألرقـاء عـىل  :ب ـ الغناء الذي انتشر يف احلواضر اإلسالمية 

 وهذا ما يفرس نزوع شـعراء ,احلوارض وانترش الكثري من املغنني الذين ال حاجة لذكر أسامئهم
 .ىل الغزل املاجن عىل نقيض شعراء الباديةالغزل يف هذه احلوارض إ
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قيام الدولة اإلسالمية بالقضاء عـىل املنازعـات القبليـة وعـصبياهتا أ َّالذي نش: ج ـ الفـراغ  
 .والفخر القبيل واهلجاء القبيل ومنع شعراء نجد واحلجاز من املشاركة باألحداث السياسية

 ,مـن غنـائم ما أفاءته عىل املـسلمنيالذي تدفق عن طريق الفتوح اإلسالمية و :د ـ الثراء 
وما أغدقه بنو أميـة مـن مـال عـىل أرشاف مكـة املكرمـة واملدينـة املنـورة والقبائـل النجديـة 

وهـذا مـا جعـل  , وكذلك املال الذي جاء عن طريق التجارة بـني الـشام والـيمن,واحلجازية
 .الناس ينغمسون يف اللهو

األعــاجم بــالعرب وظهــور نــزعتني بــسبب اخــتالط  :هـــ ـ تطــور اجملتمــع احلجــازي  
 :اجتامعيتني مها

  ـ نزعة زاهدة١
  ـ نزعة الهية٢

 .ن بعض الزهاد قالوا الغزل نازعني فيه إىل العفةحتى أ
 :حتـى قيـل ,حماكاة الشعراء بعضهم يف قول الغزل مع خلوهم من جتارب عشق حقيقيةو

عراء ملجنون ليىل يف ادعاء اجلنـون يف وكام يف تقليد الش ,ً ومل يكن عاشقاًإن كثري عزة كان مدعيا
 .احلب

  :أنواع الغزل يف العصر األموي :ثانياً
 ,)الـرصيح العمـري( ,)العـذري العفيـف(شاع يف العرص األموي ثالثة أنواع من الغزل 

 .)التقليدي النسيب(
  :الغزل العذري -١
كانـت تنـزل وينسب إىل قبيلة عذرة القضاعية اليمنيـة التـي  : تعريف الغزل العذري   -آ

ذكـر ابـن  وقـد ,وادي القر شامل احلجاز والتي كان أبناؤها مشهورين هبذا النوع من الغزل
 وهـو امتـزاج للظـاهرة ,أن اجلامل والعشق يف عذرة كثـري ,"الشعر والشعراء"قتيبة يف كتابه 

 وهـو ,البدوية مع العفة اإلسالمية بحيث جعلت هذه الظاهرة منزهة عـن الـدوافع اجلـسدية
 كام خيتلف عن احلـب الـصويف ,تلف عن احلب األفالطوين الذي يقوم عىل النظرة الفلسفيةخي
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رأ البـاحثون أن هـذا احلـب جتـسيد لعقـدة , وقـد الذي يتجه فيه املحب إىل الـذات اإلهليـة
 وإن كان البعض يروي أو ير أن يف هـذا احلـب ,املازوخية القائمة عىل التلذذ باألمل والعذاب

ل سامته التي تتمثـل بالعفـة وتوقـد العاطفـة والديمومـة والوحدانيـة واملعانـاة  من خالًسموا
 وتعني مالزمته واحلرص عىل رضاه والقناعـة ,والشكو واخلضوع املطلق لسلطان املحبوب

كبـار املـرأة مـن خـالل وصـف حماسـنها القيميـة ال , وإبه واإلعراض عن أقوال العذال فيـه
 . النقاء والطهارةاجلسدية غزل نقي طاهر ممعن يف

وقد نسب إىل بني عذرة إحد قبائـل قـضاعة التـي كانـت تنـزل يف وادي القـر شـاميل 
 مـن هـذه ًل رجـال سـأًن سـائالويـرو أ اءها أكثروا من التغني به ونظمـه شعر ألن;احلجاز
ل عروة بـن حـزام  سأً أن سائالًويرو أيضا ,من قوم إذا عشقوا ماتوا :ممن أنت? قال: القبيلة

, نعـم:  فأجابـه?ًأصحيح ما يرو عنكم من أنكم أرق الناس قلوبـا: العذري صاحب عفراء
ومل تقـف موجـة الغـزل , ًواهللا لقد تركت ثالثني شابا قد خامرهم املوت وماهلم داء إال احلـب

وخاصـة بـني بنـي  ,فقد شاع يف بوادي نجد واحلجاز ,العذري هلذا العرص عند عذرة وحدها
 .هرة عامة حتتاج إىل تفسريحتى أصبح ظا ,عامر

وكانت  ,ر النفوس وبراها من كل إثمَّن تفسريها يرجع إىل اإلسالم الذي طه شك يف أوال
وهي  , ساذجة مل تعرف احلياة املتحرضة يف مكة واملدينة وال ما يطو فيها من هلو وعبثًنفوسا
فقـد كانـت  ,لغرائـزجل ذلك مل تعرف احلب احلرضي املرتف وال احلب الذي تدفع إليه امن أ

 ,تعصمها بداوهتا وتدينها باإلسالم احلنيف ومثاليته السامية من مثل هذين اللونني مـن احلـب
حتى ليصبح  , املحب بناره ويستقر بني أحشائهعرف احلب العفيف السامي الذي يصبيوإنام ت

 .كأنه حمنة أو داء ال يستطيع التخلص منه وال االنرصاف عنه
 فيها لوعـة هـؤالء املحبـني وظمـأهم إىل من هذا الغزل مادة وفرية نقرأاين ويف كتاب األغ

فالـشاعر ال ينـي  , من التـصوفًباظمأ نحس فيه رض ,رؤية معشوقاهتم ظمأ ال يقف عند حد
 ,ًوكأهنا فعال وراء الـسحب ,فهي مالكه الساموي ,ً متوسالً مترضعاًمتذلال ,بمعشوقته يتغنى

يصور فيها وجده الذي ليس بعده وجد وعذابـه الـذي ال , يةوهو ال يزال يناجيها مناجاة شج
وقـد يـصبح , بل يذكرها يف يقظته وحيلم هبا يف نومه ,ومتيض األعوام ال ينساها, يشبهه عذاب
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ال يؤثر فيه الزمن وال يرقى إليـه , ًلكن حبها يظل شابا يف قلبهو,  أو يصري إىل الشيخوخةًكهال
ًجنونا إذا كان الشاعر اجلـاهيل يعـيش  ًأحيانا حتى ليجن بل ,حتى ليظل يغشى عليه ,السلوان
 رفـع مـن شـأن ً الفروسية واملرأة فإن الشاعر يف العرص األموي قد عايش مبـدأ جديـداًمتمثال

 ذلك أن الـشعر الغـزيل قـد تطـور يف هـذا العـرص ;املرأة وبوأها مكانة مرموقة ألسباب كثرية
 :ّألسباب عدة

 :يقول مجيل بثينة
ـــــذي ـــــهال وال ـــــاه ل ـــــسجد اجلب ــــــر   ت ـــــا خبــ ـــــام دون ثوهب ـــــايل ب  م

ـــــــه ـــــــت ب ـــــــا وال مهم  مـــــا كـــــان إال احلـــــديث والنظـــــر  وال بفيه
 :ويقول كثري عزة

ـــــسى ذكرهـــــا فكـــــأنام ـــــد ألن ُمتثــــــل يل لــــــيىل بكــــــل ســــــبيل  أري ّ 
 :ويقول مجيل بثينة

ــثلام ــاس م ــضلت حــسنا عــىل الن ــد ف ــدر  ًلق ــة الق ــضلت ليل ــهر ف ــف ش ــىل أل  ع
 :حزامويقول ابن 

ـــي ـــل إنن ـــرش إذا قي ـــو احل  وعفـــــراء يـــــوم احلـــــرش ملتقيـــــان  وإين أله
ـــــان  ًفيـــا ليـــت حميانـــا مجيعـــا وليتنــــــا ـــــا ضـــــمنا كفن  ّإذا نحـــــن متن

 :ويقول مجيل بثينة
ــــة ــــون إال كرام ــــا الواش ــــاذا ده  ّعـــيل ومـــا زالـــت مودهتـــا عنـــدي  وم

  :ب ـ مسات الغزل العذري
واإلخفاق يف الوصول إىل املحـب وصـد للمعانـاة إذ كان الغزل العذري صد للخيبة 

فإن الشعر قد تلون باحلزن واليأس الذي صفاه الشعور الديني ومازجه  ,الصادقة يف هذا احلب
 : فإنه اتسم بــ,رضب من اإلذعان لقضاء اهللا تعاىل

التي متنع الشاعر العذري أن يتحدث عن فتاة شائنة أو عن أمور ختدش احليـاء  : ـ العفة ١
 . ممن حيب حيدثه وينظر إليه فقطًحسب الشاعر أن يكون قريبا, األنوثي أو تلوث الطهر
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 :يقول مجيل بن معمر
ـــــه ـــــاه ل ـــــسجد اجلب ـــــذي ت ــــــرب  ال وال ــــــا خ ــــــدون ثوهب ــــــا يل ب  م
ـــــــه ـــــــت ب ـــــــا وال مهم  مـــــا كـــــان إال احلـــــديث والنظـــــر  وال بفيه

يقـول مجيـل , مر األيـامبسبب اهلو املشبوب املتوقد دون فتور عىل  :ةف ـ توقد العاط ٢
 :بن معمر

ـــثلام ـــون م ـــى املحب ـــذا يلق ـــل هك  لقيــــت هبــــا أم مل جيــــد أحــــد مــــثيل  وه
 ,لكون هذا احلب شعلة دائمة التوقد فهو ال يسلو حبيبته وال يعرض عنها : ـ الدميومـة  ٣

 :يقول كثري عزة
ـــــسى ذكرهـــــا فكـــــأنام ـــــد ألن  متثــــــل يل لــــــيىل بكــــــل ســــــبيل   أري

ألن الشاعر العذري يقف فـؤاده عـىل امـرأة واحـدة ال حيـب  : ـ الوحدانية يف احلـب  ٤
 : يقول قيس بن ذريح,سواها

 ويكـــره ســـمعي بعـــدها كـــل منطـــق   فتنكـــر عينـــي بعـــدها كـــل منظـــر
إذ ال يتذوق الشاعر العذري طعم الراحـة ملـا يعانيـه مـن  :ة والشكوى املتصلةا ـ املعان ٥

 ,الدنيا وحتولت حياتـه إىل جحـيم مـستعرفإذا هجره املحبوب ضاقت به  ,عذاب حبه اليائس
 :يقول املجنون

ــــاء   ًفـــوا كبـــدا مـــن حـــب مـــن ال حيبنـــي ــــن فن ــــا هل ــــرات م ــــن زف  وم
دون  ذري هلو حمبوبتـهبحيث يذعن الشاعر الع :ـ اخلضوع املطلق لسلطان احملبوب    ٦

 :يقول جمنون ليىل ,ًتذمر فهي كالسحر ال يستطيع منه فكاكا
 وإين ال ألفــــي هلــــا الــــدهر راقيــــا   قيــــةهــــي الــــسحر إال أن للــــسحر ر

 :ميقول ابن حزا ,طيلة الدهر وحتى بعد املامت :ـ متين مالزمة احملبوب٧
وعفـــــراء يـــــوم احلـــــرش ملتقيـــــان   وإين ألهـــو احلـــرش إذ قيـــل إننـــي
ــــا ــــا وليتن ــــا مجيع ــــت حميان ــــا لي ـــــان   ًفي ـــــا ضـــــمنا كفن  إذا نحـــــن متن
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سو النظر واحلديث واألمـاين والنظـرة  بوبتهفهو ال يرجو من حم :ـ القناعة يف احلـب    ٨
 : يقول مجيل,العابرة

ـــــة بالـــــــذي ـــه   وإين ألرىض مـــــن بثين ـــرت بالبل ـــوايش لق ـــرصه ال ـــو أب  ل
ـــــى ــــتطيع وباملنـــ ــــأال أس ــــال وب ـــــه   ب ــــاب آملـ ــــو خ ــــل املرج  ّوباألم
ـــيض ـــاحلول ينق ـــالنظرة العجـــىل وب  أواخــــره مــــا نلتقــــي وأوائلـــــــه   وب

 حمبوبته بحيـث يقـدم يف سـبيل و سو رضافهو ال يرج : احملبوب ضاـ احلرص على ر   ٩
 : يقول مجيل,ذلك أي أمر يطلب منه

ـــي ـــة تبتغ ـــا بثين ـــلت يوم ـــو أرس  ّيمينــــي ولــــو عــــزت عــــيل يمينــــي   ًول
ـــوهلا ـــي رس ـــاء يبغ ـــا ج ـــا م  وقلـــت هلـــا بعـــد اليمـــني ســـليني   ألعطيته

قـوال الوشـاة ولـوم فهـو يـسخر مـن عاذليـه ومـن أ :اإلعراض عن قول العـذال     ـ١٠
  بمن حيبًالالئمني ونصائحهم التي ال تزيده إال تعلقا
ــــة ــــا الواشــــون إال كرام ــــا زاده  ّعـــيل ومـــا زالـــت مودهتـــا عنـــدي   وم

 :بام يالئم اهلو العفيف من القدود والعيون :ـ وصف حماسن احملب١١
ــــا ــــو أن ريقه ــــاب ل ــــة األني ــرب   مفلج ــن الق ــاموا م ــوتى لق ــه امل ــداو ب  ي

فهـي  ,ألن الشاعر العذري ال ير يف املرأة وسيلة لتحقيق املتع احلـسية :إكبار املـرأة  ـ  ١٢
 .شطر من روحه ال يعيش دوهنا

يف إثراء اجلانب الفكري كجعل مجيل فضل  : ـ التأثر باملعاني اإلسالمية والقرآنية ١٣
 :بثينة عىل النساء كفضل ليلة القدر عىل سائر الليايل

ــضلت حــسنا عــىل ــد ف ــثلامًلق ــاس م ــدر   الن ــة الق ــضلت ليل ــهر ف ــف ش ــىل أل  ع
  :ج ـ اخلصائص الفنية للشعر العذري

 . ـ تشابه أساليب الشعراء١

 .ـ تشابه معاين الشعراء٢
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 .ـ عدم اتضاح شخصية فنية متميزة للشاعر٣
 .ـ بروز الشعر العذري كتيار سائد يف احلجاز٤
 . هذا الفنـ حماكاة كل شاعر ملن سبقوه يف٥
 .غارة عىل معاين الغريـ اإل٦
 .ـ اإلغارة عىل أساليب الغري٧
 .ـ جريان شعرهم عىل الطبع٨
 .ـ إيثار السهولة والبساطة٩

 .تأنق وال تنقيح للشعر ـ ال١٠
 .ـ تصوير املواجد بأقرب لفظ وأيرس عبارة١١
 .ـ جمانبة األلفاظ الغريبة املستكرهة١٢
 .ـ مراعاة الرقة والعذوبة١٣
 .ملوسيقية للشعرـ توفري القيم ا١٤
 .ـ احلرص عىل الرصاحة١٥
 .ـ صدق التصوير١٦
 .ـ بروز الطابع البدوي يف الشعر١٧
 .ـ سذاجة املعاين وعفويتها١٨
 .ـ التجديد يف املعاين الغزلية١٩
 .ـ الوحدة العضوية للنص الغزيل٢٠
 .ً وتالمحاًـ جاء بناء القصيدة أشد متاسكا٢١
 :ـ بروز صد القرآن الكريم٢٢

 .يف معاين القصائد  ـأ
 .ب ـ وهتذيب األلفاظ

 .ج ـ وإثراء الصور
 .د ـ وطرق األداء
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  :))العمري((الغزل الصريح  -٢
أبنـاء احلجـاز  سياسة رصف الناس عن اخلالفـة فقـد أغـدقوا عـىل  العتامد األموينيًنظرا

اء احلجاز إىل من أبن, فاجته قسم كبري األموال وأعادوا خارطة العصبية القبلية إىل واقع اجلزيرة
 فانتـرش الغنـاء وكثـرت املغنيـات وغلـب ,اللهو والرتف والتألق يف املأكل وامللبس واملسكن

 ,ًيتحسس مجال املرأة جـسديا الغزل الصـريـح الذيكبري مـن شعراء مكة واملدينة  معلـى قس
 ؤالء الشعراءه  منًن كثرياإذ إ ,ولكنه عىل رأي األدباء بقي أسري دوافع مجالية ال دوافع جنسية

 ,ً رشعـاًوال يتعدون ذلك وإن كان ذلك حمرما ,والتحدث إليهن متعة يف جمالسة النساء جيدون
 ٍقد اتسم هذا الغزل الـرصيح بـسامت متمثلـة بالـرصاحة يف وصـف عالقـة الـشاعر بفتاتـهو
ذلك أن هؤالء الـشعراء  ,ووصف معاناته بعاطفة سطحية رسيعة االنطفاء ,تصوير حماسنهاو

من ذلك  ,إضافة إىل نزعة االستعالء التي تستحوذ عىل نفوسهم ,وا بأكثر من امرأة واحدةتعلق
 :قول عمر بن أيب ربيعة يف حماسن حمبوبته

ــــــنبها ــــــن أش ــــــرت ع ــــــادة تف  حــــــني جتلــــــوه أقــــــاح ٍأو بــــــرد   غ
ـــــد   و هلـــــــا عينـــــــان يف طـــــــرفيهام ـــــد غي ـــــا ويف اجلي ـــــور منه  ٌح

 :ًوأيضا قوله
 يمي نحــــــــوه النظـــــــراال تــــــد  ثــــــم قالــــــت للتــــــي معهــــــا
ـــــر ـــــت يف خف ـــــا أخ ـــــسيه ي  فــــــوعيت القــــــــول إذ وقـــــــرا   خال
ــــــرصمنا ــــــت ي ــــــا أخ ــــــه ي ـــــرا  إن ـــــة وط ـــــن حاج ـــــىض م  إن ق

احلـارث بـن , العرجي عبد اهللا بن عمر ,يب ربيعةعمر بن أ :وقد برز من شعراء هذا االجتاه
 .عبد اهللا بن حممد األنصاري, أبو دهبل اجلمحي ,خالد املخزومي

الغزل الرصيح الذي كان يصدر عن شـعراء احلـوارض كعمـر بـن أيب ربيعـة  :ماهيته -أ
 فاحلب إنام هو رباط عاطفي بـني ,واألحوص والعرجي ال يمثل عاطفة احلب بداللتها الدقيقة

, أما التعلق بعديد من النساء ً وال يبغي عنه بديال,شخصني يرغب كل منهام يف مالزمة صاحبه
 وكذلك تلك العاطفة اآلنية الرسيعة الـذبول واالنطفـاء ,ًصح أن يسمى حبا واحد فال يٍنيف آ
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 فاحلب يبنى عىل التعلق بامرأة واحدة وعىل اسـتمرار هـذه العاطفـة ,ليست من احلب يف يشء
وصدقها نعم نحن ال نذهب إىل أن هذه العاطفة ينبغـي أن تكـون رسمديـة لكـي تـستحق أن 

اسية من سامت احلب الصادق والتقلب العـاطفي لـيس  ولكن االستمرار سمة أس,ًتسمى حبا
 .من آيات هذا احلب

 وإنـام كـان صـد الغريـزة ,فغزل عمر وإرضابه مل يكن إذن صد باملعنى الذي حـددناه
 وكان هؤالء الشعراء ينشدون لـد املـرأة ,اجلنسية والشهوة وامليل الفطري إىل اجلنس اآلخر

ت عواطفهم رسعان ما يـدب إليهـا املـالل والفتـور بـدافع  ومن هنا كان,املتعة العابرة واللهو
ن تعيـد  يتحولوا إىل امرأة أخـر خليقـة بـأ فال يلبثون أن,االرتواء واإلشباع فتنطفئ جذوهتا

 .احلرارة إىل عواطفهم
 :عىل أنه من اإلنصاف أن نسجل هنا مالحظتني

كـان إىل جانبهـا دوافـع  وإنـام ,ًأن هؤالء الشعراء مل تكن دوافعهم جنسية حمـضا :األوىل
 فالشاعر كان إذا وقعت عينه عىل نموذج للجامل الرائع فـتن ,مجالية تعلل سعيهم وراء النساء

 , مجايل بتمثال أبدع النحات يف تصويره أو بلوحـة مـن روائـع الفـنٍّ كام يفتن كل ذي حس,به
 .ويؤكد هذا التعليق

 وإنـام كـانوا , املتعة اجلنـسيةً يكن دائامأن ما ينشده هؤالء الغزليون من النساء مل: والثانية
 ويقنعـون يف غالـب األحيـان , من جمالسة النساء والتحـدث إلـيهنجيدون كذلك متعة كبرية

رأة كـان يبعـث فـيهم اللـذة  فـإن كـل مـا يتـصل بـامل, سواهاًابمتعة احلديث ال يتوخون شيئ
ن يف مناجاة لذين كانوا جيدو وهم يف هذا اجلانب يقرتبون من شعراء الغزل العذري ا,والنشوة

 ويصور هذه اللذة التي كان جيدها يف مناجاة شعراء الغـزل الـرصيح يف ,من أحبوا لذة أي لذة
لقيتنـي فتاتـان مـرة  : عنـه قولـهيحمادثة النساء ما رواه أبو الفرج يف األغاين عن عمر فقـد رو

وت منهـا ودنـت األخـر  فـدنًا إليـك شـيئُّرسُبن أيب ربيعة أان مني يا اد :حدامهافقالت يل إ
 .ة تلكّ هذه من لذِّ فام شعرت بعض,فجعلت تعضني
 , صارمة بني غزل العذريني وغزل عمر وإرضابـهً أننا ال ينبغي أن نضع حدوداًوقد بينا آنفا

 ومـا كانـت ,عىل نحو ما نجد يف الـشعر العبـايس ,ًا فاحشًباحيا إًفام كان غزل احلرضيني غزال
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 ,سمح بظهور ذلك اللون مـن الغـزل اإلبـاحيال العرص الذي وجدوا فيه ليالبيئة احلجازية و
وقد يتصور بعضهم أن هؤالء الشعراء كانوا يطلقون العنـان لـشهواهتم ال حيـد مـن مجاحهـا 

 ونحن نجد يف أخبارهم , وهذا التصوير يباين احلقيقة,رادع من دين أو خلق أو رقابة اجتامعية
 كـام كانـت املبـادئ ,طة والتوقي لئال يتهموا بتحـدي جمـتمعهمنبئ بأخذهم بأسباب احليُما ي

كبح مجاح شهواهتم عىل أهنم كانوا حيظـون بقـسط مـن  ًأحياناالدينية واخللقية تفرض عليهم 
ن هـذه  ولكـ,احلرية يف صالهتم العاطفية أوىف من القسط الذي كان حيظى بـه شـعراء الباديـة

قابة املجتمع اإلسالمي يف عرص قريب من عـرص  وهي ختضع لر,احلرية هلا حدود تقف عندها
حـوص عـىل مـا ونحن نجـد األ,  الرسالة املحمدية ويف بيئة كانت إىل حني قريب مهد,النبوة

 , يرصح بأنه ال يتحرش وال يعرض يف غزله جلاراته وال لنساء خالتهعرف به من فساد اخللق,
 :رعاية لواجب الصداقة وملا أمره اهللا به

ــــب    لوصـــــــلهامثنتـــــــان ال أدنـــــــو ــــارة اجلن ــــل وج ــــرس اخللي  ع
ـــــه ـــــست فاجع ـــــل فل ـــــا اخللي  واجلــــــــار أوصــــــــاين بــــــــه ريب  أم

وأوجه االختالف األصيلة بني هذين الرضبني من الغزل إنام تتجىل يف السامت التي نجدها 
 .يف كل منهام

  مسات الغزل الصريح -ب
  الصراحة يف وصف عالقة الشاعر بفتاته -١

 ومـن التـرصيح بـام , يتحرج من وصف صالته باملرأة التي هيواهامل يكن الشاعر احلرضي
 فقد كانت بيئته تتيح له من حرية القول ما مل تتـيح مثلـه بيئـة ,يعف الشاعر العذري عن ذكره

 : عىل نحو ما نجد يف قول عمر,البادية للشاعر البدوي
ـــا ـــت هل ـــديني قل ـــدة الث ـــي:وناه ـــد  اتك ـــة مل توس ـــن جبان ـــل م ـــىل الرم  ع

ـــود  عـــىل اســـم اهللا أمـــرك طاعـــة: تفقالـــ ـــا مل أع ـــت م ـــد كلف ـــت ق  وإن كن
ــــشهد  فــــام زلــــت يف ليــــل طويــــل مــــثلام  لذيــــذ رضــــاب املــــسك كاملت

ــام دنــا اإلصــباح قالــت  فقــم غــري مطــرود وإن شــئت فــازدد  فــضحتني:فل
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  فاحشة كالتي نجدها يف شعر املجـان يفًا وصورًومع ذلك فإننا ال نجد يف هذا الغزل هتتكا
يـل وأصـحابه يف جنوحـه إىل العفـة ثري من هذا الغزل ينحو نحو غزل مج وك,العرص العبايس

فالرصاحة التي تتحدث عنها رصاحة نـسبية بالقيـاس  ,سواء يف اللفظ أم يف تصوير العواطف
 .إىل تعفف أهل البادية

 , يف كثري من قـصائدهمًاوقد نحا عمر وأصحابه يف تصوير صالهتم بالنساء منحى قصصي
وهذا القصص يذكرنا بـامرئ القـيس يف حديثـه عـن مغامراتـه ويف وصـف تعرضـه للنـساء 

 .واتصاله هبن
  وصف حماسن احملبوب -٢

 ولكن ,نه حمق يف تعشقه هلاف حماسن فتاته ليقيم الدليل عىل أكان الشاعر العذري ربام وص
 ,ن قـصائدهمو منـه قـصيدة مـ ال ختلـًا أساسيًاوصف املحاسن كان يف شعر احلرضيني غرض

 فقد كانت مظاهر اجلامل اخلارجيـة جتتـذب انتبـاههم ,ن تعلقهم إنام كان هبذه املفاتنوذلك أل
 ومن هنا نجدهم وقفوا عىل وصفها اجلانب األكـرب مـن شـعرهم وهـم ,قبل جوانبه الداخلية

  والتـي جيـدون فيهـا املثـل األعـىل,يصورون املرأة يف الصورة التي جتد ذوق أبناء ذلك العرص
 عن وصـفها الـشعراء ُّ كام نجدهم يعنون بوصف نواح من جسد املرأة ربام يعف,جلامل األنثى
 : عىل نحو ما نجد يف قول عمر,العذريون

ــــــنبها ــــــن أش ــــــرت ع ــــــادة تف  حــــــني جتلــــــوه أقــــــاح أو بــــــرد  غ
ـــــد  وهلــــــــا عينــــــــان يف طــــــــرفيهام ـــــد غي ـــــا ويف اجلي ـــــور منه  ح
ــــــــيظ إذا ــــــــاردة الق ــــــــة ب   ينتقــــدمعمعــــان الــــصيف أضــــحى  طفل
 حتـــت ليـــل حـــني يغـــشاه الـــرصد  ســـــخنة املـــــشتى حلـــــاف للفتـــــى

  :وصف معاناة الشاعر -٣
 , فهي سـمة عامـة يف الغـزل األمـوي,يلتقي الغزل العمري بالغزل العذري يف هذه السمة

وهي التي جتعله خيتلف عن الغزل اجلاهيل الذي يدور حول األوصاف املادية أكثـر ممـا يـدور 
 , يف تـصوير مواجـدهًبيد أن الشاعر احلرضي مل يكن دائـام , واألحاسيسحول وصف املواجد
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رقه وسهده وما لقيه مـن  ويصف أ,ذرف الدموع من شدة الوجدفرتاه ي ,شأن الشاعر العذري
 :ًحوص يقول مثالفإذا سمعنا األ ,ف ونحو ذلك مما وجدناه لد الشاعر العفي,عناء يف حبه

ــأنني ــى ك ــراك حت ــن ذك ــت م ــا زل ـــــ  وم ـــــليبأم ـــــديار س ـــــاء ال  يم بأفي
ـــنفس حاجـــة ـــا ألقـــى ويف ال ـــك م ـــب  أبث ـــام دبي ـــدي والعظ ـــني جل ـــا ب  هل
ـــا ـــعاعا فإهن ـــيس ش ـــي نف ـــال ترتك ًف ــذوب  َ ــك ت ــادت علي ــد ك ــزن ق ــن احل  م

 ومثـل هـذا كثـري يف شـعر عمـر ,نه حمب صادق الصبابة يكاد العشق يودي بـهخيل إلينا أ
 ّ وربـام نـم,يف الترصف باملعاين الغزليـة الـشعرية وهو يف شعرهم لون من االفتنان ,وأصحابه

 . ولكنه يف جله بادي التكلف ال يصدر عن عاطفة صادقة مشبوبة,عن معاناة صادقة ًأحيانا
  سطحية العاطفة وسرعة انطفائها -٤

مل يعرف من شعراء الغزل الرصيح يف داللته احلقيقية الصادقة التي وجـدناها عنـد شـعراء 
 ومن هنا , باملفاتن اجلسدية الظاهرة وإرضاء لنزوات اجلنسًام عرفوه تعلقا وإن,الغزل العفيف

 , ويعوزها الـصدق والعمـق,كانت عاطفتهم إزاء من تغزلوا هبن تتسم بالسطحية والضحالة
 وإن وصف هـؤالء الـشعراء معانـاهتم يف ,ه من غزهلمؤ تبدو متكلفة فاترة يف جل ما تقروهي

ذا الوصف اقتضته الصناعة الـشعرية أكثـر ممـا اقتـضته املعانـاة  فإن ه– عىل ما قدمنا –حبهم 
 .الصادقة

هـي أشـبه بـشهاب ال , ومثل هذه العاطفة الفاترة القريبة الغور مآهلا إىل االنطفاء الـرسيع
 أو ماء ضحل ال يكـاد يتعـرض لوقـد اهلـاجرة ,يكاد يسطع نوره حتى ينطفئ ويبتلعه الظالم

 وهو حيـاول أن ,ًا هجاده أكثر منًااحلرضي يبدو يف غزله عابث ومن هنا كان الشاعر ,حتى جيف
 أو بإطالة احلوار بينه وبني ,يعوض عن نضوب العاطفة بوصف حماسن فتاته ومفاتنها اجلسدية

 حياول هبذا التنقـل أن , كان تقلب الشاعر احلرضي بني العديد من النساءً ومن هنا أيضا,فتاته
 .عد السأم عن نفسه الطرفة امللوليشيع احلرارة يف عواطفه وأن يب

  التعلق بأكثر من امرأة واحدة -٥
بسبب من سطحية العاطفة ورسعة انطفاء حب الـشاعر احلـرضي املـاجن نـراه ال يتعلـق 

رأة إىل  وإنام كان مهه التنقـل مـن امـ– شأن الشاعر العذري –بامرأة واحدة يقف عليها شعره 
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اد يمل حمبوبة حتى يسعى إىل ال يك,أخرثاليـة  فالشاعر احلرضي مل يعرف صورته امل, أخر
 وهلذا وجدنا عاطفته آنية رسيعة االنطفاء فالشاعر العمري فراشة ,التي عرفها الشاعر البدوي

إذا اسـتهوته حماسـن امـرأة ,تقف عىل الزهرة فإذا ارتوت من رحيقها غادرهتا إىل زهرة أخر 
 ً فال يكاد يلقاها ويعارشهـا حينـا,الزمه طوال حياتهنه سي خيل إليه أًق هبا أول األمر تعلقاتعل

 . عن سواهاًمن الدهر حتى يدب إليه املالل فيسلوها ويميض باحثا
 ً وليـست جـزءا,فاملرأة يف نظر عمر وأصحابه ال تعدو أن تكون وسيلة لالستمتاع واللهـو

لعاطفـة املبنيـة عـىل وا ,هنا عند الشاعر العذري شأ,ًامن حياة الشاعر ووجوده ال يطيق له فراق
 وحسبنا أن نـذكر أسـامء ,اللهو واالستمتاع من شاهنا أن تكون رسيعة االنطفاء قصرية العمر

فاطمـة   فمـنهن,طائفة من النساء الاليت أحبهن عمر وتغزل هبن للتحقق من صحة ما ذكرنـاه
 بنـت  وهند بنت احلارث وليىل, والثريا بنت عيل, وزينب بنت موسى,بنت حممد بن األشعث

 وكـان , فهو كام يتحدث عن نفسه مولـع باحلـسن يتبعـه أنـى رآه, وكلثم بنت سعد,احلارث
جـئن مـن خمتلـف بقـاع الدولـة اإلسـالمية يقـضني  وقـد ,ينتهز مناسبة احلج ليلقـى النـساء

 ويدفعـه هـذا اإلعجـاب إىل , فال تكاد عينه تقع عىل فتاة حسناء حتـى يتعلـق هبـا,فريضتهن
 :تى لقد متنى لو أن احلج فريضة يؤدهيا املسلم كل يومني ح,التغزل بجامهلا

ـــا ـــتام علين ـــان ح ـــدهر ك ـــت ذا ال ـــــتامرا  ًلي ـــــة واع ـــــومني حج ـــــل ي  ك
 ويصور هـذا االقتـدار قولـه يف , باقتداره عىل مفارقة املرأة التي يتعلق هباًاوكان عمر عارف

 :بعض شعره
ــــنيا  وكـــم مـــن خلـــة أعرضـــت عنهـــا ــــا ض ــــت هب ــــيل وكن ــــري ق  لغ

ـــــاأرد ـــــصددت عنه ـــــا ف ــــا  ت بعاده ــــا جنون ــــؤاد هب ــــن الف ــــو ج  ول
والنساء كذلك كن يعرفن يف عمر هذه اخلصلة ورسعة حتولـه عـن املـرأة إذا قـىض وطـره 

 : عىل نحو ما نجد يف هذه األبيات, من احليل ليبقني عىل صحبتهً فكن يصطنعن ألوانا,منها
 ال تـــــــديمي نحـــــــوه النظـــــــرا  ثــــــم قالــــــت للتــــــي معهــــــا

 فوعيـــــــت القـــــــول إذ وقـــــــرا  أخـــــــت يف خفـــــــرخالـــــــسيه
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ــــــرصمنا ــــــت ي ــــــا أخ ــــــه ي  إن قــــىض مــــن حاجــــة أو وطــــرا  إن
يف حــني وجــدنا الــشاعر العــذري ينقــاد إىل ســلطان حمبوبــه النزعــة االســتعالئية  -٦

 نجـد أن , وال جيد غضاضة يف إظهـار التـذلل لـه,وتتوار شخصيته وراء شخصية من حيب
أيب ربيعة وأصحابه كانوا يقفون من حمبوبتهم وقفة املـستعيل زعيم الشعراء احلرضيني عمر بن 

 وكان يدفعهم إىل هذا االستعالء أمور عديدة منها ما كان هلم مـن نـسب ,يف كثري من األحيان
نوا مـن كـرام  وال غرو فإن عمر وجل شعراء الغزل الرصيح كا,عريق ومكانة اجتامعية رفيعة

 – ألنه ,)العدل( وكان يسمى ,ن رساة قريش البارزين فكان أبو عمر م,أبناء قريش واألنصار
والعرجي كان يمت بنسبه  , كان يكسو الكعبة من ماله سنة وتكسوها قريش سنة–فيام ذكروا 

 . واحلارث بن خالد كان من أرشاف بني خمزوم,إىل عثامن بن عفان
مـاء ومن دواعي االستعالء كذلك وفـرة النـساء يف املجتمـع احلـرضي وكثـرهتن مـن اإل

 ,شـأهنا يف املجتمـع البـدوي  فلم تكن املرأة عزيزة املنال يف ذلـك املجتمـع,والقيان املجتلبات
عيل عـىل النـساء وعمر خاصة توافرت له إىل جانب ما ذكرنا دواع أخر حتملـه عـىل أن يـست

  عـن نـشأته املدللـة املرفهـة يفً فـضال,فقد توافر له الشباب واجلامل والثـراء الاليت اتصل هبن
إىل اإلعجاب املفرط بنفسه  تلك النشأة التي ولدت فيه عقدة النرجسية ودفعته ,حجور النساء

 وأن يـصور لنـا يف , فال غرو أن نراه يصف تعلق النساء به أكثر مما يـصف تعلقـه هبـن,ومجاله
 :شعره حترش النساء به حتى يف مواسم احلج
 لنفـــــــسدن الطـــــــواف يف عمـــــــر  قالــــــت هلــــــا أختهــــــا تعابثهــــــا
ـــــا ـــــه ليعرفن ـــــصدي ل ـــــومي ت  ثــــم اغمزيــــه يــــا أخــــت يف خفــــر  ق

ــــا ــــت هل ــــأبى:قال ــــه ف ــــد غمزت ـــري  ق ـــىل أث ـــسعى ع ـــبطرت ت ـــم اس  ث
 :النساء بحسن طلعته يف نظر ًوال غرو أن ير نفسه قمرا

ــــر  بيــــــــنام ينعتننــــــــي أبــــــــرصنني ــــدو يب األغ ــــل يع ــــد املي  دون قي
ــــرب ــــت الك ــــى:قال ــــرفن الفت ـــطى  أتع ـــت الوس ـــذا :قال ـــم ه ـــرنع  عم

ــــا ــــد تيمته ــــصغر وق ــــت ال  قــــد عرفنــــاه وهــــل خيفــــى القمــــر  :قال
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وربام وجدناه يصف وجد النساء به وما يلقـني مـن عنـاء يف حبـه وكأنـه هـو املعـشوق ال 
 :العاشق
 شـــــفه الوجـــــد وأضـــــناه الكمـــــد  أنــا مــن:مــن أنــت? فقالــت: قلــت

 :شق عىل فتياته من فراقه هلنوليس ثمة أمر أ
 يــا ليتنــي مــت قبــل اليــوم يــا عمــر  : مفارقهـــــاّتقـــــول إذ أيقنـــــت أين
رسـتقراطيات وقـل أن وجـدناه ه كان ال خيتار مـن النـساء إال األوال حساسة برفعة منزلت

تني مكـة يف مواسـم احلـج مـن كان يتعمد أن يعرض ملـن يـأ بل ,لناسيتغزل بفتاة من سواد ا
 .الرشيفات الرسيات ليتغزل هبن

 فكان جـل غزلـه ,ر يف التغزل بالنساء ذوات املنزلة الرفيعةونحا احلارث بن خالد نحو عم
 ولكنه مل يكـن يـستعيل عـىل حمبوباتـه اسـتعالء عمـر ,يف عائشة بنت طلحة وليىل بنت أيب مرة

 .فتلك اخلصيصة تربز خاصة يف شعر أيب ربيعة
  :اخلصائص الفنية للغزل الصريح -ج

ذري هي خـصائص مـشرتكة للغـزل إن جل اخلصائص الفنية التي وجدناها يف الغزل الع
 ومن ذلك رقـة األلفـاظ وعـذوبتها والعفويـة يف الـنظم وجمانبـة التكلـف ,اإلسالمي بقسميه

 ولكن النوعني يتباينان بعد ذلك يف طائفة من اخلصائص تتـصل ,والغرابة اللفظية ونحو ذلك
أللفـاظ وبـساطة ففي الغزل العذري يتجىل الطابع البدوي من حيث اختيار ا ,ببيئته كل منهام

 أمـا يف غـزل عمـر وأصـحابه ,ومن حيث الصور املنتزعة من البيئة البدوية ,املعاين وسذاجتها
 البيئتـني مل ; ألنولكن الفوارق تبقى مع ذلك هينـة ,فالطابع احلرضي واضح يف هذه اجلوانب

 .متباعدتني كل التباعد من حيث مشاهدمها ونمط احلياة فيهام تكونا عرصئذ
 فـاملرأة يف شـعر مجيـل ,لطابع احلرضي خاصة يف موضوع هذا الغزل وهـو املـرأةويتجىل ا

 والبعيـدة عـن ,وأصحابه هي تلك املرأة البدوية التي تنهض مبكرة لتزاول األعامل املنوطة هبـا
 يف ً وهي يف شعر احلـرضيني امـرأة منعمـة مرتفـة تـنهض مـن نومهـا مكـساال,الرتف والتأنق

وإذا استقبلها  .ناط باملرأة البدوية من أعامل خشنة مضنية تفسد مجاهلاالضحى وال يناط هبا ما ي
 ووقعت عينك عـىل ,فاحت منها شتى روائح العطور التي كانت جتتلب من بالد اهلند والروم
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بـرز فيهـا عمـر وإليك هـذه الـصورة التـي أ , تزين جيدها وأذنيها ومعصميهاألوان من احليل
 :فتاته

ـــــــا ـــــــىل ترائبه ـــــــران ع ـــــــر  والزعف ـــــــات والنح ـــــــه اللب  رشق ب
 ســــــلس النظــــــام كأنــــــه مجــــــر  وزبرجـــــد ومـــــن اجلـــــامن بـــــه
ـــــــرن ـــــــان يف ق ـــــــد املرج  والــــــدر واليــــــاقوت والــــــشذر  وبدائ

ونالحظ يف هذا الغزل ما الحظناه يف الغزل العذري من نواحي التجديـد بالقيـاس إىل مـا 
 ًة وصريورة الغـزل غرضـا ومنها وحدة الغرض يف القصيد,كان عليه الغزل يف العرص اجلاهيل

 حتى أننا لنر شعراء خيتـصون بـالغزل ال يكـادون جياوزونـه إىل , من أغراض الشعرًارئيسي
وحني طلب إليه ,فلم يؤثر عن عمر إال مقطوعات قليلة يف غري هذا املوضوع ,أغراض أخر 

 .نه ال يمدح الرجال وإنام يمدح النساء يف املديح كان جوابه أًاقول شيئأن ي
هذا التفرغ لفن الغزل أتاح للشعراء الغزليني جتديد هذا الفن وتطـويره وابتكـار اجلديـد و

وهذا التجديد يبيح لنا الزعم بأن فن الغزل عرف غايـة ازدهـاره  , عمرالسيام و,من املعاين فيه
 .وتألقه يف العرص األموي

 الغزليني يف مجيـع  فهو رائد,ومن املحقق أن النصيب األوىف من هذا التجديد حيظى به عمر
 فقد فرغ هلذا الفن الذي عرفه اجلاهليون يف صورته الساذجة البسيطة ودفعه وضعته ,العصور

 فقـال الفـرزدق , وعرف النقاد والشعراء لعمر هذا الفضل,يف مقدمة الفنون الشعرية املزدهرة
 ووقـع هـذا ته وبكت الديارذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأه:  من نسيبهًاحني سمع شيئ

 .قدم يف فن خماطبة النساء ووصفهن زعيم العذريني أقر به بالتًبل إن مجيال ,عليه
ويف األغاين خرب مطول مروي عن مصعب بن عبد اهللا الزبريي يعدد فيه ما ابتكره عمر من 

 وقد مثل أبـو الفـرج لكـل , وهو من النصوص النقدية النادرة يف تقويم الشعر,املعاين الغزلية
 .بأبيات من شعر عمرمعنى 

واسـتنطاق  ,ومن مناحي جتديده التي ذكرها سهولة شعره وحسن الوصـف ودقـة املعنـى
 . وتبخيل املنازل, وطالوة االعتذار,ثبات احلجة وإ,الربع وإنطاق القلب
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القصص الغزيل الذي كـان بـدأه امـرؤ ضيف ميزة عمر األوىل وهي تطويره ُىل هذا كله نوإ
إىل شبه مرسحية شعرية تتوافر فيهـا  ًأحياناتى حتولت القصيدة عند عمر  ح,القيس يف اجلاهلية

 : ويتجىل هذا خاصة يف رائيته التي أوهلا,جل مقوماهتا من حدث وعقدة وحل العقدة ونحوها
ـــــر  أمـــن آل نعـــم أنـــت غـــاد فمبكـــر ـــــح فمهج ـــــد أم رائ ـــــداة غ  غ

 . من جزالته ومتانة تراكيبهًائشي ًأحيانافقد أسلوبه أن الطابع احلواري يف قصائده قد أعىل 
يـة نـر وحني نوازي بني شعراء الغزل العذري وشعراء الغزل الرصيح يف اخلصائص الفن

يه مـن عفويـة وصـدق وبعـد قرب إىل النفس وأنفذ إىل القلوب ملا فأن شعر الفئة األوىل كان أ
 يف املعـاين ًتقانـاإيف شـعر الفئـة الثانيـة كانـت أكثـر  يف حني أن الصنعة الشعرية ,عن التكلف

 .ًا حال فإن هنضة الغزل يف العرص األموي مدينة إليهام مجيعة وعىل أي,أوىفوالغزلية 
   مقارنة بني الغزل العفيف والصريح-د

 وهــو يعـود إىل بنـي عـذرة ,الغزل العذري غزل نقي طاهــر ممعن فـي النقاوة والطهارة
شـاع يف , بـل ي عىل قبيلة عـذرة وحـدها ومل تقترص موجة الغزل العذر,إحد قبائل قضاعة

ويرجـع تفـسري انتـشار هـذا الغـزل يعـود إىل  ,بوادي نجد واحلجاز حتى أصبح ظاهرة عامة
طبـع هــذا ومن أهـم الـسامت التـي ت ,ّظهور اإلسالم الذي طهر النفوس وبرأها من كل إثم

ظمـأ نحـس فيـه ّ ال يقف عنـد حـد ًهم إلـى رؤية معشوقاهتم ظمأالغزل لوعة املحبني وظمؤ
 وهـو دائم بدوام احلياة ومرافق للحياة حتى املامت كقول الـشاعر قـيس , مـن التصوفًرضبا

 :بن ذريح
ـــا ـــل خلقن ـــق روحـــي روحهـــا قب  ًومـــن بعـــد مـــا كنـــا نطافـــا ويف املهـــد   ّتعل
ــــا ــــا فأصــــبح نامي ــــام زدن ــــزاد ك ــــد   ف ــــرصم العه ــــا بمن ــــيس إذا متن  ول
ّولكنـــه بـــاق علــــى كـــل حـــادث ـــ   ٍ  ا فــــي ظلمـــة القـــرب واللحـــدوزائرن

عىل عكس الغزل الرصيح الذي يتسم باآلنية والتجدد وعـدم الـصدق يف العاطفـة كقـول 
 :عمر بن أيب ربيعة

ـــــــا ــــــي معهـ ــــــت للت ــــــم قال ـــــــديمي نحــــــــوه النظــــــــرا   ث  ال ت
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ــــــرصمنا ــــــت ي ــــــا أخ ــــــه ي ـــــرا   إن ـــــة وط ـــــن حاج ـــــىض م  إن ق
 حتـى ,واآلالم واللوعة واألحـزانأما الليل عند شعراء الغزل العذري فهو مصدر اهلموم 

 فيقــول ,أهنم يمضـون الليل كله حيلمـون باألحبة ويتمنـون أن تتحـول األحالم إلـى حقيقة
 :قيس بن ذريح

ــــون  وإين ألهــــو النــــوم يف غــــري حينــــه ـــام يكـ ــــي املن ــــاء فـ ـــل لقـ  ّلع
ـــــي أراكــــم ـــــي األحـــــالم أن ــــني  حتدثن ــــام يق ــــالم املن ــــت أح ــــا لي  في

 حتى أهنم حتنـوا أن يطـول , الشعراء الرصحيني فالليل ليل الفرح واللعب والعبثأما عند
 : احلب عاش يف هذه الليايل ونام يف ظالمها كقول عمر بن أيب ربيعة; ألنأكثر

ــــــــا ــــــــن أال ليتن ــــــــمون يقل ــــــهرا  س ــــــام أش ــــــا دائ ــــــر ليلن  ًن
راء الرصحيـني إلـى بني الغزلني تتضـح مـن خالل إقبال الشع الفارقة أما الصفة األساسية

 لباسـهن وصـف فتطـــرقوا إلـــى بمتعهــا بالتلـذذ ووصف املحـاسن اجلسدية والتغني هبا
 :وحديثهن وعطورهن وزينتهن كقول عمر بن أيب ربيعة

ــات ـــرات حافظ ـــواريا خف ــسانا ج ًوح ــــــــسابا  ً ــــــــو األح ــــــــد اهل  عن
ــــــون  ســـحرتني الزرقـــاء مـــن مـــارون إنـــام ـــــــد زرق العي ــــــسحر عن  ال

ــــضو ــــربوت ــــذكي وعن ــــسك ال  مــــن جيبهـــا قــــد شـــابه كافــــور  ع امل
اقتـرصوا عـىل وصـف مـشاعرهم  بـل ,أما الشعراء العذريون فلـم هيتمـوا هبـذه األمـور

 :وعذاهبم ولوعتهم يف احلب لقول قيس بن ذريح
ــــيىل ــــب ل ــــا ح ــــذبتني ي ــــد ع ــــــاة   ّلق ـــــوت أو حيـ ـــــا بم ـــــع إم  فق
ـــــاة ـــــن حي ـــــوت أروح م ـــــإن امل  والــــشتاتتــــدوم عــــىل التباعــــد   ف

 :واحلب عند العذريني مصدر الشقاء واحلرمان واألمل واحلرارة كقول قيس بن ذريح
ـــــر   إىل اهللا أشـــكو مـــا أالقـــي مـــن اهلـــو ــــادين وزفي ـــــرق تعت ـــــن ح ٍومـ َ ُ 
ــــاطن احلــــشا ـــصري  ومــــن أمل للحــــب يف ب ـــري ق ـــزن غ ـــل احل ـــل طوي  ولي
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نه مصدر املتعة والرتف والـرتويح إ بل ,ولكنه ال يشكل أي أمل أو لوعة للشعراء الرصحيني
من ذلـك  , وبذلك يتحىل بعدم صدق العاطفة كام أهنم ال يكتفون بمحبوبة واحدة,عن النفس

وال يفكـر  , إن الغزل الرصيح غزل يعتمد احلب الذي يؤمن باللحظـة:كله نخلص إىل القول
ي الذي يتسم بالبقاء بالديمومة يؤمن باللهو والعبث ويكره اجلد واملعاناة بعكس الغزل العذر

واللوعة واألمل الغزير الذي يلحق باملحبني وهو غزل عفيف ال يتطرق إىل املسائل املاديـة التـي 
ويعلـو عليـه ويكـون تـأثريه يف  ,وهبا يسمو العذري فوق الـرصيح ,تطرق هلا الغزل الرصيح

 .النفوس أقو وأوجع وأقرب إىل النفوس السامعة أو القارئة
 عىل ًالذي كان به الشعراء يصدرون به قصائدهم جريا )النسيب(: ليدي ـ الغزل التق ٣

ه رضب مـن  ألنـ; إزاء املـرأةًصـادقا ًسنن القصيدة العربية اجلاهلية والـذي ال يمثـل شـعورا
 .الصناعة الشعرية

ليس لد اجلاهليني شعر سيايس بـاملفهوم العـرصي ملعنـى كلمـة  : ـ الشعر السياسي ٩
دفاعه عنهـا دفـاع  والتي ينتمي إليها اإلنسان اجلاهيل  هي الدولة املصغرةإذ أن القبيلة ,سياسة

 فإن اإلسالم قـد ,إذا كان هناك بعض املاملك قد بدأت تتبلورو ,عن حدود مناطق الرعي فيها
ًفأنشأ نظاما جديدا للحياة الـسياسية املتمثلـة بإجيـاد خليفـة واحـد  ,قطع الطريق عليها وجاء ً

 ملـن تكـون ,لكن خالف املسلمني حول مفهوم اخلالفةو , التي فتحتمحى األرض يدافع عن
ًكيف تكون? جعل املسلمني يف العرص األموي ينقسمون إىل أحزاب اختذت طابعـا سياسـيا و ً

 :متثل يف
 .آ ـ احلزب اخلارجي
 .ب ـ احلزب األموي
 .ج ـ احلزب الزبريي
 .د ـ احلزب اهلاشمي

مية لوجدنا أن مسألة تبليغ الرسالة الدينية قد أخـذت و لو عدنا إىل بدايات الدعوة اإلسال
ًطابعا سياسيا ً. 
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اخلوارج هم شيعة عيل بن أيب طالب ريض اهللا تعـاىل عنـه  :شعر اخلوارج السياسي   -١٠
ذلـك أن معركـة  ,بـني معاويـة وّالذين خرجوا عن صفه بعد أن قبل بمسألة التحكـيم بيـنهم

مجاعتـه يرفعـون املـصاحف  وّ مما جعل معاويـةصفني قد أوشكت هنايتها عىل فوز جيش عيل
قد زعم هؤالء اخلوارج الذين انشقوا عن عيل بن أيب طالـب ريض اهللا تعـاىل و ,ًطلبا للتحكيم

َلكن عيل قبل هبو ,عنه أن مسألة التحكيم خدعة ِ َ ا تطلب حتكيم القـرآن الكـريم يف هـذا ; ألهناّ
 . عنه أن يرفض التحكيمما كان خلليفة مثل عيل ريض اهللا تعاىلو ,اخلالف
ًشكلت هذه الفئة من املسلمني جيشا عنيدا صلبا رأ باجلهاد ركنا أساسيا من أركـان وقد  ً ً ً ً
ّاحلروريـة ,اخلـوارج ,املحكمة ,ُّالرشاة( :اعتقد أصحاب هذا احلزب الذين تسموا واإلسالم َ (

, تعيـني خليفـة للمـسلمنيأنه ال جيـوز و ,هي كلمة حق أريد هبا باطلو, ) هللا حكم إالال(ّأنه 
 ,النجـدات(:قد انقسم اخلوارج إىل طوائف متعددة منهمو ,خرجوا إىل بالد ما وراء النهروقد 
 األزارقة الذين يرون أن القعود عن اجلهـاد ً وأشدهم تعنتا)الصفـرية و,باضيةاإل و,األزارقةو

 .لعربتكون من القرشيني أو من ا بالرضورة أن وأن اخلالفة ليست ,إثم كبري
ّفنبذوا كـل تعـصب يقـوم عـىل األرسة أو  ,قد مثل هؤالء من اخلوارج حزهبم أكرب متثيلو
ومـن أشـهر وأهـم شـعراء  ,فقـد كـانوا جمموعـة أفـراد ينتمـون إىل فئـات متعـددة ,اجلنس
ّالطرماح بـن حكـيم الطـائي, قطري بن فجاءة(:اخلوارج عمـرو بـن و ,ّعمـران بـن حطـان ,ّ
وعرب عـن رؤيـة  ,وقد مجع قطري بني رقة النفس واحلامسة للعقيدة ,)يزيد بن حنباء ,احلصني

 :اخلوارج يف القتال فقال
ــــــاة لزاهـــــــد ـــق أم حكـــيم  لعمــــــرك إين يف احلي ـــا مل أل ــــي العـــيش م  ّوف
ــا ــر مثله ـــم ي ــيض ل ــرات الب ــن اخلف ــــسقيـم  م ـــــث وال ل ــــذي ب ــــفاء ل  ّش
ـــد  لعمــــرك إين يــــوم ألطــــم وجههــــــا ــــر ج ـــات الدهــ ـــىل نائب ّع ـــيمّ   لئ
ــيم  ولــو شــهدتني يــوم دوالب أبــصـرت ــري ذم ــرب غ ـــي احل ــى ف ــان فت  طع
ن مـن جنـد عبيـد بـن ألفا ,زم أربعون من اخلوارجُويقول عيسى بن فاتك احلبطي حينام ه

 :زياد يف معركة آسك
ـــــــا  أألفــــــا مــــــؤمن فــــــيام زعمــــــتم  وهيـــــــزمهم بآســـــــك أربعون
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ــــتم ــــام زعم ــــيس ذاك ك ــــذبتم ل ـــــــ  ك ـــــــن اخلـــــــوارج مؤمنون  اولك
ــــك ــــري ش ــــة غ ــــة القليل ــــم الفئ ـــــة الكثـــــرية ينـــــرصونا  ّه  عـــــىل الفئ

ويقول مصقلة بن عتبان يفتخر عىل بني أمية بأنصاره اخلارجني كـسويد والبطـني وقعنـب 
وشبيب وغزالة التي نذرت أن تدخل مسجد الكوفـة وتـصيل فيـه ركعتـني ووفـت بوعـدها 

 :وصلت واحلجاج ال جيرؤ عىل اخلروج إليها
ــــري ــــغ أم ــــؤمنني رســــالةوأبل  وذو النــصح إن مل يــربح منــك قريــب  امل

 ومنــــا أمــــري املــــؤمنني شبيــــــب ٌفمنـــا ســـويد والبطـــني وقعنـــب
ــــدة ــــا محي ـــصيب ًغزالــــة ذات النــــذر من ـــسلمني ن ـــهام امل ـــا يف س  هل

فلسف اإلسالم النظرة إىل احلياة الدنيا من منطلـق بـسيط يـدعو إىل أن  : ـ شعر الزهد ١١
  فيه احلياة األبدية; ألنوركز عىل النظر إىل ما بعــد املوت , بالقليل مـن متاعهايكتفي اإلنسان

َ﴿وابتغ فيام آتاك اهللاَُّ الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كام أحـسن : الرسمديةو ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ ْ َ َّ َ ََ َ َْ َ َ َ ِ
َاهللاَُّ إليك﴾ ْ َ ِوما احلياة الـدنيا إال متـاع الغـرور﴾﴿:قوله تعاىلو,]٧٧:سورة القصص[ِ ُ َ َ َ َُ ْْ ُ ََ َُّّ ِ ُ سـورة [َْ

 ].٢٠:احلديد
ى عدد من الشعراء املسلمني يف العرص األموي هذه الفلسفة ودعـوا إىل َّمن هذا املنطق تبنو

ٌاإليامن بأنه متكفـل بـرزق العبـاد  والتوكل عىل اهللا والثقة به واإلقبال عىل اآلخرة وطرح الدنيا
 ,عيل ريض اهللا عنه أبو األسود الدؤيل تلميذ(: من هؤالء الشعراء الذين دعوا إىل ذلكو ,ًمجيعا

 .)وسابق الرببري ,عروة بن أذينة و,مالك بن دينار
 :يقول عروة بن أذينة

 إن الـــذي هـــو رزقـــي ســـوف يـــأتيني  لقــد علمــت, ومــا اإلرساف مــن خلقــي
ــــي ــــه مــــا يعنين ــــهأســــعى إلي  عنينـــــيولـــــو قعـــــدت أتـــــاين ال ي  ّتطلب

 :ًويقول أبو األسود الدؤيل داعيا إىل السعي من أجل العيش القائم عىل احلياة الكريمة
ـــــي ــــشة بالتمنـ ــــب املعي ــــا طل ـــدالء  وم ــــي ال ـــوك فـ ـــق دل ـــن أل  ولك
ـــــى ــــسل متنــّ ــــىل ك ــــد ع ـــــضاء  وال تقع ـــــادر والق ـــــل عـــــىل املق  حتي
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 :وينتقد الشاعر سابق الرببري انرصاف األغنياء إىل مجع املال
ـــل ـــزل باط ـــو بمن ـــى تله ـــى مت ـــاطن  فحت ـــل ق ـــت األص ـــه ثاب ـــك في  كأن
ـــا ـــدهر دائب ـــل ال ـــا ال تأك ـــع م ــــازن  وجتم ــــريك خ ــــدنيا لغ ــــك يف ال  كأن

ن شعراء الزهد يف هذا العرص قد أكثروا من ذكر املوت وحتدثوا عـن هاجـسه املفـزع كام أ
 :قائلني

ــع ــو واق ــذي ه ــوت ال ــن امل ــوحيي م ـــ  ف ـــد داخل ـــت الب ـــاب أن ـــوت ب  هوللم
ــامل ـــو ع ـــن ه ــيش م ــذ الع ــف يل ــــائله  ّوكي ــــد س ــــق الب ــــه اخلل ــــأن إل  ب

يذكر املوت وعذاب اهللا يف اآلخرة يف حوار مع احلسن البـرصي يف يـوم  وهذا هو الفرزدق
 :جنازة زوجه النوار

ـــافني ــــم يع ـــرب إن ل ـــاف وراء الق ًأشـــد مـــــن القبـــــر التهابـــا وأضـــيقا  أخ ّ 
ــــوم القيامـــة قائ ــــي ي ــــدإذا جـــاء ف ــــرزدقا  ـ ـــســوق الف  ّعنيـــف وســـواق ي

ــشـى ــن م ــن أوالد دارم م ــاب م ــد خ ـــقا  لق ــالدة موثــ ــول الق ــار مغل ـــى الن  إل
 لنزوح العرب بني حياة الصحراء وحياة احلضارة اجلديدة فقـد ًنظرا :شعر الطبيعة  -١١

خيـام ونـوق  يف أذهان الشعراء جمال الصحراء وما حتمله من ذكريات بـام فيهـا مـن ًبقي عالقا
  .وبقي كثري من الشعراء يفضل حياة الصحراء عىل حياة املدن ,وخيول وحيوانات ونجوم

 وما فيها ورأ ما ,ويعد الشاعر ذو الرمة من أكرب الشعراء الذين عشقوا الصحراء وأيامها
يف الصحراء مسالة يف إطار ذكره ملية تلك املرأة التي أفلتت من يـده فجعلتـه يـذوب يف رمـال 

 عواطـف اإلنـسان ًيقول ذو الرمة يف وصف حيوان الصحراء بظبية وابنها عاكـسا ,صحراءال
 :عليهام

 تنحــــت ونــــصت جيــــدها باملنــــاظر  ًإذا اســــتودعت صفــــصفا أو رصحيــــة
ــــر  حــذار عــىل وســنان يــرصعه الكــر ــــن ضـــعاف فوات ـــل ع ـــل مقي  بك
ـــــا ــــات هنارهـ ــــره إال اختالس ــاجر  وهتج ــني ه ــة الع ــب رهب ــن حم ــم م  وك
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 بـالغ التـأثري يف نفـسية الـشاعر ً إن الطبيعة كانت عىل الدوام ملهـام:ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا
فلواهتـا  ,فهم يـصورون ,وقد مىض أسالفه يف اجلاهلية يصدرون عنها ال يف أشعارهم ,العريب

 ,وحيواهنا وطريها ,ونباتاهتا وأشجارها ,وخصبها وجدهبا ,غدرها وسيوهلا وبكثباهنا ورماهلا
 .وما قد ينزل ببعض أطرافها من الربد وقوارصه ,وزواحفها وهواجرها

مون الـصحراء مـزواجني عـىل هلستعـىل سـنة آبـائهم يـ ,ومىض شعراء العرص األمـوي
 مطوالته بوصف أطالل الـديار ًإذ يفتتح الشاعر غالبا ,شاكلتهم بني حب الطبيعة وحب املرأة
وال , سل يف احلديث عن بعض ذكريات حبـهويسرت ,التي قىض فيها شبابه مع بعض صواحبه

 يسهب يف وصـفها ملـا ,يلبث أن يتحدث عن رحلته يف الصحراء وما قطع من مفاوز عىل ناقته
وهو يف ثنايا ذلك حيدثنا عن كل ما تقع عليه  ,كام يسهب يف وصف فرسه ,هلا من مجال يف نفسه

 .وم وكواكب يف نفسه من طري وحيوان ونجًأو خيلف أثرا ,عينة يف صحرائه
فإن الـصحراء  ,وعىل الرغم من أن مجهور الشعراء يف هذا العرص عاش يف بيئات متحرضة

 عىل نحو ما نجـد عنـد ,هم األول يف أشعارهمَبل قد ظلت ملهم ,مل جتف ينابيعها يف نفوسهم
 ومن خري ما يصور ذلك أبيات للفـرزدق فيهـا ,مربزهيم من أمثال الفرزدق واألخطل وجرير

موازنة يعيل فيها الطبيعة األوىل علـوا  ,جيل وما جيري فيه من سفن دعة الصحراء وهنربني طبي
 :ًكبريا

 :ًيقول الفرزدق واصفا السفينة
ـــيهام ـــو رست ف ـــحراواه ل ـــج وص ـــضل  لفل ـــل وأف ـــن دجي ـــا م ـــب إلين  أح
ـــــها ــــد عــــودوين ركوبـ ــــة ق  ًومـــا كنـــت ركابـــا هلـــا حـــني ترحـــل  وراحل

ـــال إذا انت ـــدي الرج ـــا أي ـــل  حـــتقوائمه ـــودا وحتم ـــا قع ـــن فيه ـــل م  وحتم
وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية عىل طبيعة البيئات اجلديدة وما فيها من أهنـار 

وهو يعرب عن شعوره وشعور من حوله مـن الـشعراء الـذين فتنـوا مثلـه بالـصحراء  ,وسفن
 لطبيعة ًي مل يفسح جماالوليس معنى ذلك أن الشاعر األمو, ومناظرها الطبيعية أمثال ذي الرمة

 .وإنام معناه إن الطبيعة الصحراوية كانت تستويل عىل ملكاته ,البيئات اجلديدة يف شعره
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فيصور ما فيها من جبـال  ,أما بعد ذلك فقد كانت تنفيذ طبيعة األقاليم اجلديدة إىل حواسه
 صـحبه يف وقد صور الفرزدق يف بعض رحالته إىل دمشق ما كـان ينـزل عليـه وعـىل ,وثلوج

 :يقول ,طريقه شتاء من نثري الثلج
 بحاصـــب كنـــديف القطـــن منثـــور  مــــستقبلني شــــامل الــــشام تــــرضهبم
ــــري  عـــــىل عامئمنـــــا يلقـــــي وأرحلنـــــا ــــا حماس ــــف نزجيه ــــىل زواح  ع

 ومـع ذلـك ,وكان جرير عىل شاكلته ال يزال يبدئ ويعيد يف وصـف املنـاظر الـصحراوية
وما نبت عىل ضـفافها مـن  ,ريات شقها هشام بن عبد امللكتلقانا يف ديوانه قطعة صور فيها هن

 :زرع وزيتون
ــــات ــــرات مبارك ــــن الف ــــققن م ــــد  ش ــــام تري ــــن ك ــــد بلغ ــــواري ق  ج
ـــــود  هبـــــا الزيتـــــون يف غلـــــل ومالـــــت ـــــن س ـــــروم فه ـــــد الك  عناقي
ـــــــساتينا يؤازرهـــــــا احلـــــــصيد  فتمـــــت يف اهلنـــــيء جنـــــان دنيـــــا  ًب
ـــــع  ومــــــن أزواج فاكهــــــة ونــــــــخل ـــــه طل ـــــون حلمل ـــــضيديك   ن
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 الباب الثالث
  الفصل الرابع

  العصر األمويالتحوالت اليت طرأت على الشعر يف 

إذا كانت احلياة اجلاهلية التي عاشها العرب يف صحراء اجلزيـرة العربيـة وأطـراف الـشام 
قد نتج عنها أدب بسيط ال حيمل من الفكر إال النـزر اليـسري  ,والعراق حياة بسيطة غري معقدة

 باستثناء ما جاء عىل لسان الشعراء املتأهلني كأمية بن أيب ,الفلسفة وال العقائد الدينيةوال يبطن 
فإن احليـاة يف العـرص  ,الصلت الذين ذكروا يف شعرهم قضية التوحيد اإلهلي بمفهومه البسيط

 خمتلفـة للقـضايا الـسياسية واالجتامعيـة ًاإلسالمي قـد محلـت معهـا رؤ جديـدة وأشـكاال
وقـد أسـهم يف إبـراز  ,من هنا بدأ التحول يأخذ جمراه يف األدب وخاصة يف الشعر و,والفكرية

 :هذه التحوالت سببان رئيسيان
 :التي تعطـي للعـامل الـداخيل عنـد اإلنـسان األولويـة مـن حيـث :ـ التجربة الذاتية  ١

ومحل لنا شعرهم رغبات وانفعاالت تعرب عن موقف  ,ّ وقد مثل ذلك شعراء العذرية,املشاعر
 .عىل الكره واحلب ملختلف هذه القضايا عقدي

 أن الشعر هــو أحـد القائمة عىل التوحيد يف الفكر علــى اعتبار : ـ التجربة الفكريـة  ٢
مثل ذلك شعراء اخلوارج الذين محلـوا لنـا يف شعــرهـــــم الـرصاعات  وقد ,وسائل الفكر

 قـد طرأ عىل مـضمون ً جديداًومن هنا فإن حتوال ,الفكرية حــول مفهومي العبــادة والسلطة
الشعـــر متثل فــي إحداث أغراض جـديدة كالشعر الديني الذي يتحدث عن عقائد الـدين 

 ,وكشعر الوعظ الذي يدعو إىل التقو وينهى النفس عن اهلو ,واملثل العليا التي ينطلق منها
عـىل األقـوام باإلضافة إىل شعر الفتوحات الذي يتحدث عـن انتـصارات العـرب املـسلمني 

ومـن ثـم شعـر الـشكو الـذي فـضح ممارسـات الـوالة وشـعر  ,وبيزنطة األخر كفارس
والـشعر  ,املذاهب السياسية الذي نشأ بفعل نشوء األحزاب السياسية املتصارعة عىل الـسلطة

 .فـي احلياة  مـن أشكال اجلاملً ال شكالً إنسانياًالعذري الذي يتناول املرأة مضمونا
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يث الشكل فقـد بدأ الشعـــراء اإلسالميون يتحررون من املقدمة الطللية ومـن أما مـن ح
وبدأ هؤالء الشعراء بكتابة مقـدمات ) ّقفا نبك ـ خلييل( :االبتداء القائم عىل خماطبة شخصني

 :دينية كام يف شعر عبد اهللا بن األمحر األسدي
 يــــاوقلــــت ألصــــحايب أجيبــــوا املناد  صـــحوت وودعـــت الـــصبا والقوافيـــا
ـــدعا  وقولـــوا لـــه إذ قـــام يـــدعو إىل اهلـــد ـــل ال ـــا:وقب ـــك داعي ـــك لبي  لبي
وشـعراء املـذاهب الـسياسية  ,ومجيـل بـن معمـر ,ولو رجعنا إىل شعر عمر بن أيب ربيعـة
هو الكميت عىل تعلقه العـاطفي بـآل البيـت  فها ,لوجدنا مقدماهتم ليست باملقدمات الطللية

 التغزل يقولًنافيا ,من أجلهموانرصافه إىل حبهم وحتمل األذ : 
ــرب ــيض أط ــوقا إىل الب ــا ش ــت وم ـــب  ًطرب ـــشيب يلع ـــي وذو ال ـــا من  ًوال لعب
ـــــزل ـــــم من ـــــي دار وال رس ٍومل تلهن ــــــضب  ٌ ــــــان خم ـــــــي بن  ومل يتطربن
ـــى أهـــل الفــضائل والنهــــى ـــب  ولكــن إل ـــري يطل ـــواء واخل ـــي ح ـــري بن  وخ

 عىل اإلقناع وأكثر الشعراء يف هذا العرص ًوقد تأثر الشعراء بأسلوب اجلدل الذي كان قائام
وقـد سـاهم أسـلوب القـرآن يف  ,) إما عرضت فبلغن ـ أبلـغً راكبايا( :من استخدام تراكيب

وأسلوب احلوار القصـيص املعتمـد  ,تصاعد االعتامد عىل أسلوب املناقشات واإلقناع الفكري
 :كقول عمر ابن ربيعة ,)قالت ,قلت( :عند شعراء اخلوارج عىل

ـــد  متـــــى ميعادنـــــا:كلـــــام قلـــــت ـــد غ ـــت بع ـــد وقال ـــحكت هن  ِض
 :اإلسـالمية مثـليضاف إىل ذلك استخدام صيغ وعبارات جديدة مـستوحاة مـن املعـاين 

 ,احلــرام ,الــشهداء ,اجلهــاد ,التقــو ,القيامــة ,الــوحي ,الــصالة ,الزكــاة ,الكفــر ,اإليــامن(
 :العامري يقول عمرو بن قريط .)...احلالل

ــــ ــــت صــــالة امل ــــيكمثقل ــــل  سلمني عل ــــد ثقي ــــامر واحلــــق ج ــــي ع  ّبن
ــــــتم ــــــاة وقل ـــــــا بالزك ــــــل  واتبعوهـ ـــــــا بفتي ــــــروا منهـم  أال ال تق

 :كقول جرير
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ـــــا  إن الـــــذي حـــــرم املكـــــارم تغلبـــــا ـــــة فين ـــــوة واخلالف ـــــل النب  جع
كـاحلزم الـذي أصـبح  ,ًوأخذت ألفاظ جديدة تكتيس معاين جديدة مل تكن حتملها سـابقا

 :روة بن نوفلكقول م :بمعنى التقى
ـــه ـــم أنفع ـــد علمـــت وخـــري العل ـــار  ولق ـــن الن ـــذي ينجـــو م ـــسعيد ال  أن ال

 : عىل معاين القرآن يف خماطبة زوجته نوارًويقول الفرزدق متكئا
ــــا ــــت منه ــــي فخرج ــــت جنت ــــرضار  وكان ــــه ال ــــج ب ــــني ل ــــآدم ح  ّك

 :كام أن الصور اخليالية ازدادت خصوبة كقول الشاعر
ــــل يفــــد ــــة قي  بلـــــــيىل العامريـــــــة أو يـــــــراح  كــــأن القلــــب ليل
ـــــــت ـــــــا رشك فبات ـــــــاة عزه  جتاذبـــــه وقـــــد علـــــق اجلنـــــاح  قط
ــــوكر ــــا ب ــــد ترك ــــان ق ــــا فرخ  فعـــــــشهام تـــــــصفقه الريـــــــاح  هل
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  الباب الرابع
  رموز الشعر يف العصر األموي
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   ـ الفرزدق١

  مهام بـن غالب بـن صعصعة التميمــي

مـن  ,مهام بـن غالب بـن صعصعة التميمــي ,دق أبو فراسولـد الفرز :نشأته وأ ـ حياته 
 )م٦٤١ــ  هــ٢٠(سنة والدة األخطـل  ,وجماشع فرع قوي من متيم ,جماشع بن دارم من بني متيم

الباديـة فجـــده بني مدينـة البـصــرة و , نشأة بدويةرشقي مدينة الكويت اليوم ونشأ ,ةيف كاظم
عرضه والـده عـىل عـيل بـن أيب طالـب قد  و, إذ كـان يفتدهين باملال;داتصعصعة حميـي املوءو

دق هــو زالفـرو ,دق لغلظ فـي وجـههولقب بالفرز ,ه أن يعلمه القرآنريض اهللا عنه فأشار علي
 لألمويني من أعامقـه إال أنـه كـان يـرتدد عـىل ًلــم يكن الفرزدق منارصا ,العجني غيــر اخلامـر

; وداتعة جد الفرزدق هو حميـي املـوءصعص ,ما يلبث أن يعود إىل البادية, ثم عاصمتهم دمشق
واشـتهر والـد  ,ن يئدوها يف اجلاهلية من فقرّه كان يفدي كل فتاة يبلغ إليه أن أهلها يريدون أألن

 . كثريةً وأنعاماًوكان ينزل جنوب البرصة ويملك إبال ,الفرزدق غالب بالكرم
إلمـام عـيل كـرم اهللا فحملـه أبـوه إىل ا ,ًنظم الشعر وعمره مخسة عرش عامـاي الفرزدق بدأ
فقيد الفرزدق نفسه بقيد من حديد ومل  ,ن حيفظ القرآنفلام سمع اإلمام شعره نصحه بأ ,هوجه

 .نظ القرآينزعه إال بعد حف
فانقلبـت املهاجـاة  ,لبعيـثفأعان الفرزدق ا ,هاجاة بني جرير والبعيث املجاشعيبدأت امل

فكان ديوان شعر النقـائض  , الفرزدقًانيودخل فيها األخطل التغلبي مع , الفرزدق وجريربني
 .ي أسهم يف بعث العصبيات القبليةالذ
والفـرزدق شـاعر  ,الفـرزدق وجريـر واألخطـل :شعر الفحول يف العرص األموي ثالثـةأ

 ,ومعانيه كثرية متنوعـة ,مقتدر ألفاظه جزلة فخمة كثرية الغريب وتراكيبه متينة شديدة األرس
ًبـرع الفـرزدق كثـريا يف فـن  , من اخلشونة والـصالبةًعره شيئاوكان يف طبعه جفاء محل إىل ش

 .ديوان شعر مطبوعله و ,وقرص يف فني الغزل والرثاء ,وأجاد يف املديح واهلجاء ,الفخر
 خشنة تعتـــد ًفكان حيـمل نفسا ,طغت البداوة علـى شخصية الفرزدق :ب ـ شخـصيته  

 ,فيبيع إبله وينثر أمواهلا عىل النـاس ,قـومهفقـد كان يتمسك بمآثر  ,بنشأتــها وبأصالة نسبها
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متيز الفرزدق بأنـه فاحش النطــق  ,وقد جيري كام يصنع آباؤه مـن يطلب اإلجارة علـى قرب أبيه
 .ه تقلب بانتامئه بني األحزاب السياسية يف العرص األموي ألن;ضعيف االنتامء ,خبيث اهلجاء
ولكنه مل يفلح إال يف  ,وضوعات واألغراضتطرق الفرزدق بشعره إىل معظم امل :ج ـ شعره 

 .فني املديح واهلجاء
  :املديح عند الفرزدق -١

ر ذلك من مدحه لعيل بن ويظه , يف أعامقه لبني هاشم وإن أبد مساملة لبني أميةًكان مواليا
 : حيث يقول)زين العابدين( احلسني

ــــرم  هـــذا الـــذي تعـــرف البطحـــاء وطأتـــه ــــل واحل ــــه واحل ــــت يعرف  والبي
ــــم ـــاد اهللا كله ـــري عب ـــن خ ــــذا اب ـــم  ه ـــاهر العل ـــي الط ـــي النق ـــذا التق  ه
ـــشهده ــــي ت ـــط إال فـ ـــال ال ق ـــا ق ــــم  م ــــت الؤه نع ــــشهد كان ــــوال الت  ل

فقد برع يف حماولة  ,ه وأجداده العتداد الشاعر بمكانة آبائًنظرا :الفخر عند الفرزدق   -٢
 :ومه بقً يقول مفتخرا,برازه واالتكاء عليهم يف إثبات وجودهإ

ـــا ـــى لن ـــسامء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
ـــــل  أحالمنـــــا تــــــزن اجلبـــــال رزانـــــة ـــــا نجه ـــــا إذا م ـــــا جن  وختالن

إن كون الفرزدق أحد شعراء النقـائض الـذين دارت بيـنهم  :دقاهلجاء عند الفـرز    -٣
هجـــاء   بـرز كـشاعرفيه بحيث  ويربعً كبرياًمعارك يف املهاجاة جعلته هيتم هبذا الفـن اهتامما

 : جريرًأ املنزلة العالية يقــول الفرزدق مهاجياّتبو
ـــزل  رضبـــت عليـــك العنكبـــوت بنـــسجها ـــاب املن ـــه الكت ـــك ب ـــىض علي  وق
ــــــوا ــــــم فتحينـ  ورد العــــيش إليــــه يــــصفــو املنهــــل  إن الزحـــــام لغريك
ـــي ـــك إنن ـــن خال ـــن املراغـــة أي ـــا اب ـــضل  ي ـــيش ذو الفعـــال األف ــــي حب  خال

كتب الفرزدق القصة الشعرية يف حماورة جرت بينه  : الشعرية عند الفرزدق   القصة -٤
 إىل ًا حمببـً هذا الـذئب وجعلـه حمـاورا)جسد(وبني ذئب جائع جسد فيه هذا الشاعر شخص 

 :القلب عىل الرغم من رشاسته
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 ًدعـــــوت بنـــــاري موهنـــــا فأتـــــاين  وأطلـــس عـــسال ومـــا كـــان صـــاحبا
ـــت ـــا قل ـــام دن ـــي:فل ـــك إنن  وإيــــــــــاك يف زادي ملــــــــــشرتكان  ادن دون

مجـاع لعــلامء كثرة الغـريب فيـه وشعــره موطــن إيتسم شعـر الفرزدق بمتانة األلفاظ و
 ولوال شـعر الفـرزدق لـذهب نـصف , وديوانه سجل أليام العرب ومناقبهم ومثالبهم,اللغة

 .)والفرزدق ينحت يف صخر ,جرير يغرف من بحر( :قيل, وقد أخبار الناس
  :شعرهمناذج من  -د
  :فخر وهجاء -١

ال , قـوالبعد عن الفـضائل ,فخر العريب بالقوة واملكارم والشيم وهجا خصومه بالضعف
 :ًالفرزدق يفخر بقومه وهيجو جريرا

ـــا ـــى لن ـــسامء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
ـــى ـــا بن ـــك, وم ـــا امللي ـــاه لن ـــا بن ـــــل  ًبيت ـــــه ال ينق ـــــسامء فإن ـــــم ال  حك

 ًأبــــدا إذا عــــد الفعــــال األفــــضل   بيتـــــك مـــــثلهمال حيتبـــــي بفنـــــاء
ـــزل  رضبـــت عليـــك العنكبـــوت بنـــسجها ـــاب املن ـــه الكت ـــك ب ـــىض علي  وق
ــــل  إن الزحــــــام لغــــــريكم, فتحينــــــوا ــــصفو املنه ــــه ي ــــيش إلي  ورد الع
 والـــــسابغات إىل الـــــوغى نتـــــرسبل  حلــــل امللــــوك لباســــنا يف أهلنــــا
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن اجلب ـــــا ت ـــــا إ  أحالمن ـــــا جن ـــــلًوختالن ـــــا نجه  ذا م
ـــــا ـــــك إن أردت بناءن ـــــادفع بكف ـــل  ف ـــل يتحلح ـــضبات ه ـــالن ذا اهل  ثه
ــهم ــوك نفوس ــصب املل ــذي غ ــايل ال ــــة ينقــــل  خ ــــاء جفن ــــه كــــان حب  وإلي
 إن اللئــــيم عــــن املكــــارم يــــشغل  وشــغلت عــن حــسب الكــرام ومــا بنــوا
 الفيـــصل: وهـــي التـــي دمغـــت أبـــاك  إن التــــي فقئــــت هبــــا إبــــصاركم

  ))قديوان الفرزد((
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الفعـل  : الفعـال.ال جيتمع :حيتبي  ال. اهللاحكم:  حكم السامء.رفع :سمك :شرح املفـردات  
َّإن و﴿: تعـاىلهإشارة إىل قول :قىض عليك به الكتاب املنزل . ذلكاحلسن من اجلود والكرم وغري ِ

ِأوهن البيوت لبيـت العنكبـوت﴾ ُِ َ َ ُ َ َ َْ ْ ُْ َ ْْ ُ حتينـوا ورد و .ورود املـاء :الـورد]. ٤١:سـورة العنكبـوت[َ
 بعـد أن ًلكن املاء ال يكـون صـافيا ,أي انتظروا انتهاء الناس من ورود املاء فيصفو لكم, العيش

 .ةوهـي ثـوب مـن قطعتـني لـه بطانـ ,مفردهـا حلـة : احللـل.ًترده الناس إذا بقـي مـاء أصـال
ل جبـ : ثهـالن.العقول : األحالم.نلبس : نترسبل.احلرب : الوغى.الدروع الطويلة :السابغات

 وكـان حبـيش الـضبي الغساسنة ملوك الشام, : آل جفنة.زحزحيت : يتحلحل.يف جزيرة العرب
خال الفرزدق قد أرس عمرو بن احلارث الغساين فأطلقه واشرتط عليه أن يبعث إليه يف كل سـنة 

 .الفاصل بني احلق والباطل : الفيصل.أصاب عىل الدماغ : دمغت.عطاءب
 : بن مروان ويذكر تغلبه عىل ابن الزبريقال الفرزدق يمدح عبد امللك −٢

ـــا ـــك طاعته ـــد أعطت ـــراق فق ـــا الع  وعــــاد يعمــــر منهــــا كــــل ختريــــب  أم
ــــــه ــــــا خليفت ــــــاألرض هللا واله  وصــــاحب اهللا فيهــــا غــــري مغلــــوب  ف
ــه ــام ب ــان ق ــد ك ــذي ق ــساد ال ــد الف ـــب  بع ـــر وختري ـــن مك ـــة م ـــذاب مك  ك
ـــوا اخلالفـــة يف غـــدر فأخطـــأهم  عراقيــــبمنهــــا صــــدور وفــــازوا بال  رام
ــــت ــــاء إذ حقن ــــوب  كــــانوا كــــسائلة محق ــــري مرب ــــم غ ــــالءها يف أدي  س
ــــول وحمــــروب  والنـــاس يف فتنـــة عميـــاء قـــد تركـــت ــــني مقت  أرشافهــــم ب
ـــريهم ـــرمحن خ ـــستخلف ال ـــوا لي ـــروب  دع ـــل مك ـــو ك ـــسمع دع  واهللا ي
ـــه ـــري تتبع ـــق الط ـــل عتي ـــانقض مث ــن شــيب  ف ــرد وم ــن م ــساعر احلــرب م  م

ـــ ـــدو وه ـــاد ويغ ـــدو اجلي ـــتمتغ ـــوب  و يف ق ـــى وجمن ـــة تزج ـــع منعل ـــن وق  م
ــشام ضــمرها ــصور ال ــن ق ــه م ــدت ل ـــب  قي ـــد تغري ـــي أرض بع ـــبن رشق  يطل
ـــبط ـــاطع س ـــصعب يف س ـــد رأ م ــــب  فق ــــارات أطاني ــــوابق غ ــــا س  منه
ـــــة ـــــراهيم عافي ـــــركن إلب ـــــوم ت ــــب  ي ــــا واليعاقي ــــسور وقوع ــــن الن  ًم
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ـــوقهم ـــات ف ـــن الراي ـــريا م ـــأن ط  ابيـــــبُليطهـــــا محـــــر األنٍيف قـــــاتم  ًك
 ًمحـــرا إذا رفعـــت مـــن بعـــد تـــصويب  أشـــطان مـــوت تراهـــا كلـــام وردت
ـــــريهم ـــــر خ ـــــبح اهللا وىل األم ــشعوب  فأص ــري م ــدع غ ــتالف وص ــد اخ  بع
ـــه ـــاء ل ـــانوا األولي ـــثامن ك ـــراث ع  رسبــال ملــك علــيهم غــري مــسلوب  ت

 :قال يعلن توبته عن هجاء الناس ويذم إبليس ويعدد آثامه −٣
ــــــدت ريب ــــــرين عاه ــــــيأمل ت ــــــام  وإنن ــــــائم ومـق ـــــاج ق ـــــني رت  لب

ـــسلام ـــدهر م ـــتم ال ـــسم ال أش ـــىل ق ــــالم  ع ــــوء ك ــــن يف س ــــا م ّوال خارج ً 
ـــة ـــبعني حج ـــيس س ـــا إبل ـــك ي ــــم متــــامي  أطعت  فلــــام انتهــــى شــــيبي وت
ــــامي  فــــــررت إىل ريب وأيقنــــــت أننــــــي ـــــمنون مح ــــام ال ـــــالق ألي  م
ـــاقتي ـــع ن ـــت يوض ـــد ب ـــا ق  أبــــو اجلــــن إبلــــيس بغــــري خطــــام  أال طامل
ـــــه ـــــوت وأن ـــــن أم ـــــرشين أن ل ـــــــالم  يب ـــــــة وس ـــــــلد يف جن  سيخ

ـــه ـــت ل ـــك أخرجـــت:فقل ـــال أخي ْه َّ  يمينــك مــن خــرض البحــور طــوامي  ُ
 بــــأنعم عــــيش يف بيــــوت رخــــام  أمل تـــأت أهـــل احلجـــر واحلجـــر أهلـــه
 لــــكم أو تنيخــــوها لــــقوح غـــرام  فقلـــت اعقـــروا هـــذي اللقـــوح فإهنـــا
ـــــنهم ـــــربأت م ـــــا ت ـــــام أناخوه ـــاموك  فل ــــل ذم ـــد ك ـــا عن ـــت نكوص  ًن
ــــاكن ــــو س ــــه وه ــــد أخرجت ـــــه مـــــن خـــــري دار مقـــــام  وآدم ق  وزوجت
ـــح ـــك ناص ـــيس أن ـــا إبل ـــسم تب ــــام  ًوأق ـــــر آث ــــسام غي ــــا أق ـــــه وهل  ل
 بأيـــدهيام مـــن أكـــل شــــر طعـــــام  فظــــال خييطــــان الــــوراق علــــيهام
ــــامم  فـكم مـن قـرون قـد أطـاعوك أصـبحوا ــــالل غ ــــانوا يف ظ ــــث ك  أحادي

ـــا ـــت ي ـــا أن ـــىم ـــاملرء ابتغ ـــيس ب ـــــــام   إبل ـــــــقتادين بزم  رضـــــــاه وال ي
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   ـ جرير بن عطية اخلطفي٢

فجريـر  ,بعض بني متـيم , أحد بني يربوعطية اخلطفيهو جرير بن ع :اته ونشأتهأ ـ حي  
 , يرعى إبل قومـهً فقرياونشـأ ,)هـ٣٠(ولد بالياممة سنة , يلتقي الفرزدق يف جدمها األعىل متيم

 .بعد وفاة الفرزدق بستة أشهر ,) هـ١١٥ أو ١١٤(لياممة سنة وكانت وفاته با
 يف املهاجــاة التــي جــرت إىل ًنظم الــشعر يف مطلــع حياتــه رجــزايــبــدأ  :ب ـ شخــصيته  

 .املناقضات بينه وبني الفرزدق واألخطل
اتـصل , ثـم انحدر من الياممة إىل البرصة مركز احلركة السياسية وميدان شعراء املناقضات

 .ونال حظوة عند اخلليفة عبد امللك بن مروان ,ومدحهمباألمويني 
جرير يغـرف مـن بحـر ( :وقد قيل ,غزير الشعر ,جرير شاعر وجداين مطبوع :ج ـ شـعره  

جيمـع جريـر بـني وضـوح املعـاين وفـصاحة األلفـاظ ومتانـة ) )والفرزدق ينحت من صخر
وقـد امتـاز جريـر  ,ءوشعره شديد العلوق بالذاكرة مطاوع للغنـا ,الرتاكيب وعذوبة السبك

وفـاق الفـرزدق  ,وله براعة يف الوصـف واملـديح ,بالفنون الوجدانية كالغزل والرثاء واهلجاء
وتغلب عـىل مجيـع الـشعراء  ,وأمخل ذكر شعراء كثريين ,واألخطل يف الغزل والرثاء واهلجاء

 .ام اجتمعا عليه; ألهنماعدا األخطل والفرزدق ,الذين هاجوه
  :مناذج من شعره -د
  :أنا البازي -١

ًفهجـا جريـرا فـرد عليـه جريـر بقـصيدته  ,كان راعي اإلبل النمريي يميـل إىل الفـرزدق
 .ومات الراعي يف العام نفسه ,وانكرست ,فخزيت بنو نمري) )الفاضحة((

 :فقال جرير يفخر بنفسه وهيجو الفرزدق وراعي اإلبل
 فأمــــسى جهــــد نــــرصته اغتيابـــــا  لقـــــد خـــــزي الفـــــرزدق يف معـــــد

ـــام ـــتمف ـــد علم ـــرزدق, ق ـــت الف ــــا   هب ــــروع إن هياب ــــن ب ــــا حــــق اب  وم
ــــا  أعــــــــد اهللا للــــــــشعراء منــــــــي ــــا الرقاب ــــضعون هل ــــواعق خي  ص
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ــــري ــــىل نم ــــدل ع ــــازي امل ــــا الب ــــصبابا  أن ــــه ان ــــسامء ل  أحتــــت مــــن ال
 أصـــاب القلـــب أو هتـــك احلجابـــا  إذا علقــــــــت خمالبــــــــه بقــــــــرن
ـــــورهم  فــــال صــــىل اإللــــه عــــىل نمــــري ـــــقيت قب  االـــــسحاب وال س
ــــي نمــــري ــــت حلــــوم بن ــــو وزن ــــا  ول ــــت ذباب ــــا وزن ــــزان م ــــىل املي  ع
ـــــت  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــري ـــــا بلغ ـــــال كعب ـــــا ًف  وال كالب
ــــــــــدك اآلرصة  لعلـــك يـــا عبيـــد حـــسبت حـــريب ــــــــــاتقل  والغالب
ــــضابا  إذا غـــــضبت عليـــــك بنـــــو متـــــيم ــــم غ ــــاس كله ــــسبت الن  ح
ـــــال ـــــني رج ـــــر الثقل ـــــسنا أكث ـــــا  أل ـــــه قباب ـــــى وأعظم ـــــبطن من  ب

  ))ديوان جرير((
  :املفردات شرح
 ابـن .الغيبـة : االغتيـاب.الوسـع والطاقـة : اجلهد.وأراد قبائل العرب ,جد العرب :معد
 ,احلـداد : والقني.راعي اإلبل : عبد بني نمري.ربطت : قرنت.أمة :وبروع ,راعي اإلبل :بروع

فضل الفـرزدق عـىل  األخطل ليالفرزدق وحممد بن عطارد التميمي الذي رشا :وأراد بالقينني
 .هيئـت وقـدرت مـن الـسامء : أحتت من السامء.قوم راعي اإلبل : نمري.املحوم : املدل.جرير

 : كعـب وكـالب.حجاب القلـب :هنا  احلجاب.البطل : القرن.انقضاضه :وانصباب البازي
 بـه وهو خـيط يـربط ,واآلرصة مفردها رصار ,جعلها يف عنقك : تقلدك اآلرصة.قبائل عربية

 من جلد أو خشب حيلـب وهي وعاء ,مفردها علبة : والعالب.ناقة ال يرضعها ولدهارضع ال
بلـد قـرب مكـة املكرمـة ينزلـه  : منـى.الرجـال : الرجل.اجلن واإلنس : الثقالن.فيه احلليب
 .وهي اخليمة العظيمة من اجللد ,مفردها قبة : القباب.وفيه تنحر اإلبل ,احلجاج
  :التنديد بالظلم -٢

 :جو األخطل وقومه بني تغلب ويفخر عليهم ببني متيم قومهقال جرير هي
ـــدار  قـــومي متـــيم هـــم القـــوم الـــذين هـــم  ينفـــون تغلـــب عـــن بحبوحـــة ال
ــــبلهم ــــرع ق ــــى مل ي ــــازلون احلم ــــار  الن ــــف وال ج ــــال حل ــــانعون ب  وامل
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ـــكرمة ــريان م ــن ن ــاس م ــد الن ــا أوق ـــار  م ـــدي الن ــــا موق ـــطلينا وكن  إال اص
ـــم ـــد وس ـــب إين ق ـــزر تغل ـــا خ ـــار  تكمي ـــوما ذات أحب ـــوف وس ـــىل األن  ًع

ــــــرن فــــــإن اهللا أنــــــزلكم ـــار  ال تفخ ـــذل والع ـــب دار ال ـــزر تغل ـــا خ  ي
ــــاري  مـــا فـــيكم حــــكم تـــرىض حــــكومته ــــشهد ش ــــسلمني وال مست  للم
ــــتهم ــــا لبيع ــــاولوا حج ــــوم إذا ح ـــرار  ًق ـــوس وحجـــوا غـــري أب  رصوا الفل
ـــــع ـــــابور ممتن ـــــك باخل ـــــت أن ـــد  نبئ ـــا بع ـــت انفراج ـــم انفرج ـــرارًث   إق
 أخزيت قومــك واستـشعلت مـن نـاري  قـــد كـــان دوين مـــن النـــريان مقتـــبس

  :اهلل أعطاك فاشكر فضل نعمته -٣
 :قال جرير يمدح يزيد بن عبد امللك وهيجو آل املهلب حني ثاروا عليه

 أعطــاك ملــك التــي مــا فوقهــا رشف  اهللا أعطــــاك فاشــــكر فــــضل نعمتــــه
ــا ــيت هل ــا رض ــرىض م ــة ت ــذي الربي  ن رست ساروا وإن قلـت اربعـوا وقفـواإ  ه
ــم ــىض لك ــا ق ــوا م ــة فارض ــو اخلليف ـــف  ه ـــه جن ـــا يف قول ـــصدع م ـــاحلق ي  ب
ــوا  يقــيض القــضاء الــذي يــشفى النفــاق بــه ــذي عرف ــاحلق ال ــاس ب ــرش الن  فاستب
ــــريته ــــون س ــــارك وامليم ــــت املب  لـــوال تقـــوم بـــدرء النـــاس الختلفـــوا  أن
ـــل الـــشام أهنـــم ـــدعو فينـــرص أه  اعوا والة احلــــق وأتلفــــواقــــوم أطــــ  ت
ــــرض ــــوهبم نكــــث وال م ــــا يف قل ــــذفت حمــــال خالعــــا قــــذفوا  م ًإذا ق ً 
ــــــرهم ــــــذ اهللا داب ــــــب ج  ًأمـــسوا رمـــادا فـــال أصـــل وال طـــرف  آل املهل
ـــــاق ختتطـــــف  مــا نالــت األزد مــن دعــو مــضلهم  إال املعاصـــــم واألعن
ـــدهم ـــوف قائ ـــوا املنت ـــد جعل ــــــ  واألزد ق ــــــود اهللا وانتتف ــــــتهم جن  وافقتل
ــــف  ًهتـــوي بـــذي العقـــر أقحافـــا مجامجهـــا ــــان ينتق ــــل اخلطب ــــا احلنظ  كأهن
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  حرب إذا سعر اخلليفة نار -٤
 :قال جرير يمدح احلجاج

 فأســــــمع ذا املعــــــارج فاســــــتجابا  دعــــا احلجــــاج مثــــل دعــــاء نــــوح
ـــل ـــن أيب عقي ـــا اب ـــنفس ي ـــــا  صـــربت ال ـــــر الثواب ـــــف ت  حمافظـــــة فكي
ـــــزل ـــــك مل ين ـــــرض رب ـــــو مل ي  رص املالئكـــــة الغـــــضابامـــــع النـــــ  ول
ــــــهابا  إذا ســـــعر اخلليفـــــة نـــــار حـــــرب ــــــا ش ــــــاج أثقبه  رأ احلج
 إذ لبـــــــسـوا بــــــــدينهم ارتيابـــــــا  نــــر نــــرص اإلمــــام عليــــك حقــــا
ـــــا  تـــشد فـــال تــــكذب يـــوم زحـــف ـــــت العقاب ـــــرات زعزع  إذا الغم
ــــنهم ــــراق شــــفيت م ــــت الع ــــا  عفاري ــــك الرقاب ــــعني ل ــــسوا خاض  فأم
ــــــكتابا  وقــــــالوا لــــــن جيامعنــــــا أمــــــري ـــــع ال ــــــد واتب ـــــام احل  أق
 ببـــــاب يمــــــكرون فتحـــــت بابـــــا  إذا أخــــــذوا وكيــــــدهم ضــــــعيف
ـــــامه ـــــردد يف ع ـــــد ت ـــــمط ق ــــضابا  وأش ــــه خ ــــشيب حليت ــــت ل  جعل
 رأ العــــايص مــــن األجــــل اقرتابــــا  إذا علقــــت حبالــــك حبــــل عــــاص
 إذا أفـــــر عـــــن الرئـــــة احلجابـــــا  بــــأن الــــسيف لــــيس لــــه مــــرد
ـــــدمات ـــــت مق ـــــد رأي ـــــك ق  صينـــــستان قـــــد رفعـــــوا القبابـــــاب  كأن
ـــــا  جلعــــت لكــــل حمــــرتس خمــــوف ـــــه وغاب ـــــني ب ـــــفوفا دارع  ًص

  ألستم خري من ركب املطايا؟ -٥
 :وقال يمدح عبد امللك بن مروان ويذكر إيقاعه بأعدائه

ـــؤادك غـــري صـــاح ـــصحو بـــل ف ـــــروح  أت ـــــك بال ــــم صحب ــــشية ه  ّع
ــــيب ــــالك ش ــــاذالت ع ــــول الع ـــــراحي  يق ــــي م ــــشيب يمنعن ــــذا ال  أه
ـــــواه ـــــن ه ـــــؤادي م ـــــي ف  ظعـــــائن جيـــــرتعن عـــــىل رمــــــاح  يكلفن
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ـــصار ـــع الن ـــدن م ــــم ي ـــائن ل ــــراح  ّظع ــــمك الق ــــا س ـــــدرين م  وال ي
ــــاب مــــزن  وبعـــض املـــاء مـــن ســـبخ مــــالح  فــــبعض املــــاء مــــاء رب
ـــــــي ــــــواذل أرحب  هجــــان اللــــون كــــالفرد الليــــاح  ســــــيكفيك الع
ـــىل  يعــــز عــــىل الطريــــق ِ بمنـكبيـــــه ـــع ع ـــرتك اخللي ــــام اب ــــداحك   الق
ـــــت ـــــم قال ـــــزرة ث ـــــزت أم ح ـــــــاح  تع ــــــوردين ذوي لق ــــــت امل  رأي
 بأنفـــــــاس وتنتظـــــــر امتيـــــــاحي  تعلـــــل وهـــــي ســـــاغبة بنيهـــــا
ــــك ـــــه رشي ــــيس ل ــــاهللا ل ــــي ب  ومـــــن عــــــند اخلليفـــــة بالنجـــــاح  ثق
ـــــي ـــــداك أيب وأم ـــــا ف ـــــي ي  بــــسيب منــــك إنــــك ذو ارتيــــاح  أغثن
 زيــــــاريت اخلليفــــــة وامتــــــداحي  ّفـــــإين قـــــد رأيـــــت عـــــيل حقـــــا
ـــــيش ـــــيل ري ـــــكر إن رددت ع ــــــاحي  سأش ــــــوادم يف جن ــــــت الق  ّوأنب
ــــــون راح  ألــــستم خــــري مــــن ركــــب املطايــــا ــــــاملني بط ــــــد الع  وأن
ــــــــــة رداح  وقــــوم قــــد ســــموت هلــــم فــــدانوا ـــــــــــم يف ململم  بده
 ومــــــا يشء محيــــــت بمــــــستباح  أبحــــت محــــى هتامــــة بعــــد نجــــد
ـــروايس ـــن ال ـــال م ـــم اجلب ــــم ش ـــــلج البطــــاح  لك  وأعظــــم ســـــيل معت
ــــب ــــا خبي ـــــحدين أب ــــوت املل  ًمجاحـــا هـــل شـــفيت مـــن اجلـــامح  دع
ـــــا ــــة هزبري ــــدوا اخلليف ــــد وج  ألـــف العـــيص ليــــس مـــن النـــواحي  فق
ـــــواحي  فــــام شــــجرات عيــــصك يف قــــريش ـــــروع وال ض ـــــشات الف  بع
ــــصحاح  رأ النـــــاس البـــــصرية فاســـــتقاموا ــــن ال ــــراض م ــــت امل  وبين

  نال اخلالفة إذ كانت له قدرا -٦
 :ح عمر بن العزيزوقال يمد

ـــا ـــث أخلفن ـــا الغي ـــو إذا م ـــا لنرج ـــا نرجـــو مـــن املطـــر  إن ـــة م  مـــن اخلليف
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ــذي بلغــت مــن خــربي  أأذكـــر اجلهـــد والبلـــو التـــي نزلـــت ــاين ال ــد كف  أم ق
ــــي ــــدك يف دار تعرقن ــــت بع ــــا زل ــدري  م ــعادي ومنح ــدك إص ــال بع ــد ط  ق
ـــة ـــعثاء أرمل ـــن ش ـــم م ـــم باملواس ــر  ك ــصوت والنظ ــعيف ال ــيم ض ــن يت  وم
ـــه ـــأن ب ـــوف ك ـــوة مله ـــدعوك دع ًخــبال مــن اجلــن أو مــسا مــن النــرش  ي ً 
ـــدرج ومل يطـــر  ممــــن يعــــدك تـــــكفي فقــــد والــــده ـــالفرخ يف العـــش مل ي  ك
 تعــيص اهلــو وتقــوم الليــل بالــسور  أنــــت املبــــارك واملهــــدي ســــريته
ـــك واحلجـــر  أصـــبحت للمنـــرب املعمـــور جملـــسه ـــاب املل ـــن قب ـــا وزي  ًزين

ـــدر  كانـــت لـــه قـــدرانـــال اخلالفـــة إذ ـــىل ق ـــى ع ـــه موس ـــى رب ـــام أت  ك
ـــرر  فلـــن تـــزال هلـــذا الـــدين مـــا عمـــروا ـــك واضـــح الغ ـــامرة مل ـــنكم ع  م
ــــكم ـــدا يعادل ـــم ن ـــدت لك ـــام وج  ومــا وجــدت لكــم يف النــاس مــن خطــر  ًف
ــشكر  إين سأشـــكر مـــا أوليـــت مـــن حـــسن ــا ذوو ال ــت معروف ــن نل ــري م  ًوخ

  !؟أتفخر تيم بالضالل -٧
 :لة التيم رهط عمر بن جلا الشاعرقال هيجو قبي

ــــن ــــضالل ومل يك ــــيم بال ــــر ت  هلــــم حــــسب زاك وال عــــدد مثــــري  أتفخ
 وال قبــــــضوا إال بخالفــــــة صــــــفر  فــــام فخــــرت تــــيم بيــــوم عظيمــــة
ــر ــسن الق ــيم أو حت ــستعف الت ــو ت ــــري  ول ــــف وال تق ــــيام ال تع ــــن ت  ًولك
ــرب  ولــــو يــــدفن التيمــــي ثــــم دعوتــــه ــن الق ــسعى م ــاء ي ــضل زاد ج  إىل ف
ـــه ـــد نجاف ـــي عق ـــسن التيم ـــد حي ــــاملهر  وق ــــالدة ب ــــد الق ــــسنوا عق  ومل حي
 وال يــــسرت التيمــــي إال عــــىل القــــدر  وال حيتبـــــي التيمـــــي قـــــدام بيتـــــه
ـــاف وال خـــدر  ًوقـــد عمـــرت تـــيم زمانـــا ومـــا يـــر ـــن حف ـــيم م ـــسوة ت  لن
ـــرش  وآيــــة لــــؤم التــــيم أن لــــو عــــددتم ـــن الع ـــصن ع ـــي نق  أصـــابع تيم
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ــــارا ــــدوا ن ــــام أوق ــــارياًف ــدر  وال دل س ــهيل وال ه ــن ص ــيم م ــي ت ــىل ح  ع
ـــذكروا ـــوين لي ـــد هج ـــيام ق ـــت ت  فهـــذا الـــذي ال يـــشتهون مـــن الـــذكر  ًونبئ

  منري على أنا البازي املطل -٨
 : نمري وشاعرهم الراعيوقال هيجو

ـــــــي ـــــــشعراء من ــــــــد اهللا للـ ــــا  أع ــــا الرقاب ــــضعون هل ــــواعق خي  ص
ــــري ــــي نم ــــد بن ــــد عب ــــت العب ـــــني إ  قرن ـــــع القين ـــــا وخــــــابام  ذ غلب
ــــوء ــــول س ــــرادة ق ــــن ع ــــاين ع ـــــابا  أت ـــــا أص ـــــرادة م ـــــال وأيب ع  ف
ـــــو نمـــــري ـــــسباب بن ـــــتمس ال  فــــــقد وأبـــــيهم القــــــوا سبــــــابا  أتل
ــــري ــــىل نم ــــل ع ــــازي املط ــــا الب ـــصبابا  أن ــــا ان ـــسـامء هل ـــن ال ـــت م  أحت
 وال ســـــقيت قــــــبورهم الـــــسحـابا  فــــال صــــىل اإللــــه عــــىل نمــــري
ـــــن نمـــــري ـــــابن م ــــا  وخـــــرضاء املغ ــــشني ســـــواد حمجـــــرها النقاب  يـ
ــــي نمــــري ــــساء بن ـــــت ن ــــد جل  ومــــا عرفــــت أناملهــــا اخلــــضابا  وق
ــــي نمــــري ــــت حلــــوم بن ــــو وزن ــــا  ول ــــت ذباب ــــا وزن ــــزان م ــــىل املي  ع
ــــري ــــي نم ــــوس بن ــــا تي ــــصربا ي ـــــهابا  ًف ـــــدة ش ـــــرب موق ـــــإن احل  ف
 ًفـــــال كــــــعبا بلغـــــت وال كالبـــــا  فغـــض الطـــرف إنـــك مـــن نمـــري

ــــــــــغالبا  حـــريبلعلـــك يـــا عبيـــد حـــسبت ــــــــــلدك اآلرصة وال  تق
ــــضابا  إذا غـــــضبت عليـــــك بنـــــو متـــــيم ـــــهم غ ــــاس كل ــــسب الن  ح
ـــــال ـــــني رج ـــــر الثقل ـــــسنا أكث ـــــا  أل ـــــه قباب ـــــى وأعظم ـــــبطن من  ب
 تــــر يف مـــــوج جريتــــه حـــــبابا  تــــــنح فــــــإن بحــــــري خنــــــديف
ـــــري ـــــي نم ـــــعا وبن ـــــت جماش ــــا  ًترك ــــت اخلراب ــــسوء أرسع ـــــدار ال  ك
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 أجرتهال تويف جبار  رأيتك -٩
ــــاجرا ــــرزدق ف ــــدت أم الف ــــد ول  وجــــاءت بــــوزواز قــــصري القــــوائم  لق
ـــسلم ـــرزدق م ـــار للف ـــان ج ـــا ك  ًلــــيأمن قــــردا ليــــلة غـــري نــــائم  وم
ـــــة ـــــه إذا جـــــن ليل ــــــسالمل  يوصـــــل حبلي ــــــه بالـ ــــــى إىل جارات  لريق
ـــافع ـــت ي ـــذ أن ـــدود اهللا م ـــت ح ـــازم  أتي ـــاك شـــيب الله ـــام ينه  وشـــبت ف
ـــــ ـــــل مربي ـــــاخور ك ـــــع يف امل  ولـــست بأهـــل املحـــصنات الكــــرائم  ةتتب
ــــمطاعم  رأيتـــــك ال تـــــويف بجـــــار أجرتـــــه ــــام ال ـــن لئ ـــستعفـا ع  ًوال م
ــة فاحــذروا ــا أهــل املدين ــــات عــــامل  هــو الــرجس ي ــــداخل رجــــس باخلبيث  م
 ًطهــــورا ملــــا بــــني املــــصىل وواقــــم  لقـــد كـــان إخـــراج الفـــرزدق عـــنكم
ــــني قامــــة ــــزين مــــن ثامن ــــدليت ت  لعــال واملـــكارموقــرصت عــن بــاع ا  ت
ـــــائم  وإنـــك يـــا ابـــن القـــني لـــست بنـــافخ  ًبكـــــريك إال قاعـــــدا غـــــري ق
ـــع ـــل جماش ـــريان حب ـــد اجل ـــام وج  ًوفيــــــا وال ذامــــــرة يف العــــــزائم  ف
ـــالوم  والمـــت قـــريش يف الـــزبري جماشـــعا  ومل يعـــذروا مـــن كـــان أهـــل امل
 وغـــريك جلــــى عـــن وجـــوه األهـــاتم  فغــــــريك أد للخليفــــــة عـــــــهده

ـــإن وكي ـــعف ـــارت جماش ـــني خ ـــا ح  كفـــى شـــعب صـــدع الفتنـــة املتفـــاقم  ًع
 وأســــــلمهم للمــــــأزق املــــــتالحم  وقبلـــك مـــا أخـــز األخيطـــل قومـــه
 هـــالل اجلـــز واســـتعجلوا بالـــدراهم  ُرويــــدكم مــــسح الــــصليب إذا دنــــا
ــــدف ـــارم  إذا حــــدبت قــــيس عــــيل وخن ـــرين األك ـــضل األكث ـــذت بف  أخ

  ؟أنسيت يومـك باجلزيرة -١٠
 :هم هزائمهم أمام قيس عيالنِّعريُ األخطل وقومه بني تغلب ويوقال هيجو

ــــه وجــــوه تغلــــب إهنــــا ـــــت عـــــيل مراســـــنا وســـــباال  قــــبح اإلل ًهان َّ 



١٥٢ 

ــــالال  قـــبح اإللـــه وجـــوه تغلـــب كــــلام ــــربوا إه ــــيج وك ــــبح احلج  ش
ـــد ـــذبوا بمحم ـــصليب وك ـــدوا ال  وبجبـــــــرئيل وكـــــــذبوا ميكــــــاال  عب
ــــــاهتم ــــــشوا ببن ــــــني إذا انت  ـدائبني إجــــــارة وســــــؤاالوالــــــ  املعرس
ــــــر ــــــي إذا تنحــــــنح للق  حــــــك استــــــه ومتثـــــل األمثـــــاال  والتغلب
ـــــاال  أنــــسيت يومـــــك بــــاجلزيرة بعــــدما ـــــه عليـــــك وب  كانـــــت عواقب
ـــا ـــيس خيله ـــاة ق ـــك مح ـــت علي ــــاال  محل ــــل األبط ــــوابس حتم ــــعثا ع  ًش
ــــاال  مـــا زلـــت حتـــسب كـــل يشء بعـــدهم ـــــكم ورج ــــشد علي ـــــال تـ  ًخي

ـــو ـــرئيس أب ـــر ال ـــادكمزف ـــذيل أب ــــواال  اهل ــــساء وأحــــرز األم ــــسبى الن  ف
ـــــاهتم ـــــل إذ رأ راي ـــــال األخيط  يـــا مـــار رسجـــس ال نريـــد قتــــاال  ق
ـــاهلم ـــددت فع ـــدف إن ع ـــيس وخن  خــــري وأكــــرم مــــن أبيــــك فعــــاال  ق
ــــب مجعــــت أحــــساهبا ــــو أن تغل  يـــــوم التفاضـــــل مل تـــــزن مثقـــــاال  ّول
ــــــب ــــــة يف تغل ــــــبن خؤول  واالفـــــالزنج أكــــرم مــــنهم أخــــ  ال تطل
 يف املـــــــسلمني فكنـــــــتم أنفـــــــاال  لـــوال اجلـــز قـــسم الـــسواد وتغلـــب

  أال ال ختافا نبوتي يف ملمة -١١
 :قال يفخر بنفسه ويعاتب قومه

 رسيــــــع إذا مل أرض داري انتقاليــــــا  وإين لعــــف الفقــــر مــــشرتك الغنــــى
إذا مــا جعلــت الــسيف مــن عــن شــامليا  جـــريء اجلنـــان ال أهـــال مـــن الـــرد 

ــــا  ًارا يـــــصطليها عـــــدوكمأمل أك نـــــ  ًوحــــرزا ملــــا أجلــــأتم مــــن ورائي
ـــــه ـــــيكم بيمين ـــــري ف ـــــط خ ــــشامليا  وباس ـــــكم بـ ـــــر عن ــــابض ش  وق
ـــابق ـــه س ـــسحوا وج ـــم أن مت  جـــواد فمـــدوا وابـــسطوا مـــن عنانيـــا  إذا رسك
 وخافـــــا املنايـــــا أن تفـــــوتكام بيـــــا  أال ال ختافـــــــا نبـــــــويت يف ملمـــــــة



١٥٣ 

ــوة ــري دع ــدف غ ــي خن ــن رصحي ــا اب  ن مــــكان القلـــب منهـــا مكانيـــايكـــو  أن
ــــة ــــام بقي ــــسيفي يف العظ ــــيس ل  وللـــسيف أشـــو وقعـــه مـــن لـــسانيا  ول

 أنا الذائد احلامي -١٢
 :وقال يفاخر برهطه بني يربوع

ـــا ختمطـــت ـــد احلـــامي إذا م ـــا الذائ  عــــرانني يربــــوع وصــــالت قرومهــــا  أن
ــــع ــــاظ جماش ــــفتنا يف احلف ــــام ناص  وال قايـــــست باملجـــــد إال نـــــضيمها  ف
 وزافـــــرة تــــــمت إلينـــــا متيمهــــــا  ويـــــوم عبيـــــد اهللا خـــــضنا برايـــــة
ـــا  لنـــــا ذادة عنـــــد احلفـــــاظ وســـــادة ـــعاعا عزيمه ـــذهب ش ـــاديم مل ي  ًمق
ـــيلهم ـــروع خ ـــب ال ـــوا مل تره ـــسيمها  إذا ركب  ولكـــن تالقـــي البـــأس أنـــى ن
ــا  عـــن املنـــرب الـــرشقي ذادت رماحنـــا ــى حطيمه ــان يرم ــة األرك ــن حرم  وع

 أيدينا يعاذ هباتلقى السيوف ب -١٣
 :وقال يفخر بقومه

ــــرشفة ــــاء م ــــى يل املجــــد يف عيط ــــل  بن ــــصيد املباجي ــــة ال ــــاء حنظل  أبن
ــــــآمية ــــــت ش ــــــون إذا هب ـــزول  املطعم ـــرأس مه ـــم ال ـــابرون وعظ  واجل
ــــينا ــــون قاص ــــنا حيم ــــى فوارس ــــــاس تنكيـــــــل  تلق ــــــنتنا للن  ويف أس
ــصب ــاج معت ــه الت ــيس علي ــن رئ ــم م ـــول  ك ـــو مقت ـــادي وه ـــه جي ـــد غادرت  ق
ــــوا ــــل مل يقف ــــوا باخلي  نعــــم الفــــوارس ال عــــزل وال ميــــل  أســــد إذا أحلق
ـــا ـــاذ هب ـــدينا يع ـــسيوف بأي ـــى ال ــل  تلق ــى اخلالخي ــني ال ختف ــوغى ح ــد ال  عن
 قـــوم بقـــومي يرجـــع وهـــو مفـــضول  فمــن يــرم جمــدنا العــادي ثــم يقــس
 أحـــالم عـــاد إذا مـــا أهـــذر القيـــل  حــــكام فــــصل وتلفــــى يف جمالــــسنا



١٥٤ 

 : إذ علتين كربةوهلت قليب -١٤
 قال يرثي زوجه خالدة بنت سعد

ــــزار  لــــوال احليــــاء هلــــاجني اســــتعبار ــــب ي ــــربك واحلبي ــــزرت ق  ول
ــــع نظــــرة ــــار  ولقــــد نظــــرت ومــــا متت ــــن املحف ــــث متك ــــد حي  يف اللح
ــــغار  وهلـــــت قلبـــــي إذ علتنـــــي كـــــربة ــــك ص ــــن بني ــــتامئم م  وذوو ال
ـــــار  عمـــرت مكرمـــة املـــساك وفارقـــت ـــــسها صـــــلف وال إقت ـــــا م  م
ــاحك ــة ض ــدث بربق ــد ج ــسقى ص ـــــدرار  ف ـــــة م ـــــش وديم ـــــزم أج  ه
 خيــــشى غوائــــل أم حــــزرة جــــار  كانــــت مـــــكرمة العــــشرية مل يكــــن
ـــــار  ولقــــد أراك كــــسيت أمجــــل منظــــر ـــــكينة ووق ـــــع اجلـــــامل س  وم
ــــــتقبلتها ــــــة إذا اس ــــــريح طيب  والعـــــرض ال دنـــــس وال خـــــوار  وال
ـــــه اإل  وإذا رسيــــت رأيــــت نــــارك نــــورت ـــــر يزين ـــــا أغ ـــــفارًوجه  س
 والــــــصاحلون عليــــــك واألبــــــرار  صـــــىل املالئكـــــة الـــــذين ختـــــريوا
ــــدين وغــــاروا  وعليـــك مـــن صـــلوات ربـــك كــــلام  شــــبح احلجــــيج ملب
ــــــار  ال تكثـــــرن إذا جعلـــــت تلـــــومني  ال يــــــذهبن بحـــــــلمك اإلكث
ـــــــار  كــان اخللــيط هــم اخللــيط فأصــبحوا ــــــــديار دي ـــــــدلني وبال  متب
ـــــوا ــــــقرناء أن يتفرق ــــــلبث ال  يــــــل يـــــــكر علــــــيهم وهنــــــارل  ال ي

  وأظلمت البالد عليه حزنا -١٥
 :وقال يرثي عبد العزيز بن عبد امللك

ــــري  نعــــوا عبــــد العزيــــز فقلــــت هــــذا ــــدث الكب ــــرزء واحل ــــل ال  جلي
ــــــوم ــــــطعم ن ــــــقر ب ـــــا ال ن  وال ليــــــــل نكابــــــــده قــــــــصري  فبتن
ــــــور  فهـــــد األرض مـــــرصعه فـــــامدت ــــــضبت البح ــــــيها ون  رواس



١٥٥ 

ـــــري  نـــــاوأظلمـــــت الـــــبالد عليـــــه حز ـــــر املن ـــــارق القم ـــــت أف  وقل
 وكــــل القــــوم حمتـــــسب صــــبور  ّوكـــــل بنـــــي الوليـــــد أرس حزنـــــا
 ّيــــــرد عــــــىل ســــــقائفه احلفــــــري  وكيــــف الــــصرب إذ نظــــروا إليــــه
ــــــيام ــــــه جــــــدثا مق ــــــزور بنات ًت  بنفـــــيس ذلـــــك اجلـــــدث املـــــزور  ً
ـــد ـــل نج ـــراق وأه ـــل الع ـــى أه ــــز ومــــن يغــــور  بك ــــد العزي  عــــىل عب

 وأحــــــزهنم وزلزلــــــت القــــــصور   عليـــهوأهـــل الـــشام قـــد وجـــدوا
  بان اخلليط -١٦

 :وقال يتغزل
 وقطعـــوا مـــن حبـــال الوصـــل أفرانـــا  بــان اخللــيط ولــو طووعــت مــا بانــا
ــــدال ــــي ب ــــازل إذ ال نبتغ ــــي املن ـــــا  ح ـــــريان جريان ـــــدار دارا وال اجل  ًبال
 ًمروعـــا مـــن حـــذار البـــني حمزانـــا  قـــد كنـــت يف أثـــر األظعـــان ذا طـــرب

ـــكوانا  لــذي نلقــي أويــت لنــالــو تعلمــني ا ـــرش ش ـــسمعني إىل ذي الع  أو ت
ــى مــن يعللــه ــا ليــت ذا القلــب الق ــــلوانا  ي ــــوم س ــــسقاه الي ــــاقيا ف  ًأو س
ـــا  مـــا كنـــت أول مـــشتاق أخـــي طـــرب ـــني أحزان ـــه غـــدوات الب  هاجـــت ل
ــــرة ــــزاك اهللا مغف ــــرو ج ــــا أم عم ــــا  ي ــــذي كان ــــؤادي كال ــــيل ف  ردي ع
ــدم ــيل ق ــيش ع ــن يم ــسن م ــست أح ــ  أل ــساناي ــاس إن ــل الن ــاس ك ــح الن  ا أمل
ـــي ـــى هتيمن ـــو حت ـــت اهل ـــد كتم  ال أســــتطيع هلــــذا احلــــب كتامنــــا  لق
ــــت ــــدنيا إذا انقطع ــــارك اهللا يف ال ـــا  ال ب ـــن أســـباب دنيان ـــاك م  أســـباب دني
ـــا أم عـــثامن إن احلـــب عـــن عـــرض  يــصبي احللــيم ويبكــي العــني أحيانــا  ي
ــــه ــــرسي كواكب ــــل ال ت ــــدل اللي ــ  أب ــى ح ــال حت ــاأم ط ــنجم حريان  سبت ال
ــــالنا  إن العيــــون التــــي يف طرفهــــا حــــور ــــن قت ــــم حييي ــــم ل ــــتلننا ث  ّق
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ــه ــراك ب ــى ال ح ــب حت ــرصعن ذا الل ــــا  ي ــــق اهللا أركان ــــن أضــــعف خل  وه
ــت ــي طرق ــود الت ــع اخل ــؤاد م ــار الف  يف النـــــوم طيبــــة األعطــــاف مبــــدانا  ط
ـــسك  مثلوجـــة الريـــق بعـــد النـــون واضـــعة ـــج امل ـــان مت ـــن ذي مث ـــاع   والبان
ـــل ـــن جب ـــان م ـــل الري ـــذا جب ـــا حب ـــا  ي ـــن كان ـــان م ـــاكن الري ـــذا س  وحب
 تأتيــــك مــــن قبــــل الريــــان أحيانــــا  وحــــــبذا نفحــــــات مـــــن يامنيـــــة
ـــا ذكـــرتكم ـــذكر م ـــا  ًهبـــت شـــامال ف ـــي حوران ـــي رشق ـــصفاة الت ـــن ال  ّع
 عـــيش هبـــا طاملـــا احلـــوىل ومـــا النـــا  هـــل يـــرجعن ولـــيس الـــدهر مرجتعـــا

ــدعونني ــان ي ــزيلأزم ــن غ ــشيطان م  وكـــــن هيــــوينني إذ كنــــت شــــيطانا  ال
  من حكمة -١٧

ـــــــالت ـــــــجنائز مقب ـــــــا ال  فنلهــــو حــــني تــــذهب مــــدبرات  تروعن
ـــــبع ـــــار س ـــــة ملغ ـــــة هجم ـــــات  كروع ـــــادت راتع ـــــاب ع ـــــام غ  فل
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   ـ األخطـل الكبري٣

  ) م٦٤٠/هـ٢٠١(
  :أ ـ نشأته وحياته

وهو  ,عر كعب بن جعيل لكثرة هجائهوهو لقب أطلقه عليه الشا ,األخطل لغة هو السفيه
بادية احلرية أو قرب الرصافة حيـث مـضارب الكبري غياث بن عوف التغلبي يف ولد األخطل 

وتربـى يف  ,وكانت تقـسو عليـه ,وماتت أمه ليىل وهو طفل فرتبى يف كنف زوج أبيه ,عشريته
 نشأته فـــي أرض فأساءت معاملته وقــد كانت ,ًأحضان زوجة أبيه بعد أن فقـد أمه صغريا

 عنــده فهـــاجى جمموعـة مـن ًوظهـر الشعــر مبكـرا ,اجلزيرة السورية حيث يقطن التغالبة
ودافع عن السيدة رملة بنت معاوية حني تعــرض هلــا عبــد  ,الشعراء منهم كعب بن جعيل

 األخطل بطلب من يزيد بـن معاويـة األنـصار هالـرمحن بن حسان بن ثابت فـي شعـره فهجا
 :ًقائال

ــــال ــــارم والع ــــريش باملك ــــت ق  واللــــؤم حتــــت عامئــــم األنــــصار   ذهب
فهجـاهم  ,ورشحه كعب بن جعيـل شـاعر تغلـب ليهجـو األنـصار ,ًنظم الشعر صغريا

وجعله عبد امللك بـن مـروان شـاعر الـبالط  ,فقربه يزيد ,وتعززت صلته ببني أمية بعد ذلك
 .وهياجم خصومها ,ينافح عن دولة بني أمية ,الرسمي

وامتـد اهلجـاء  ,حم نفسه يف املهاجاة بني جرير والفرزدق حني فضل الفرزدق عىل جريرأق
 .األخطل و وقد مجع أبو متام الشاعر نقائض جرير,بينه وبني جرير طوال حياته

علـى الرغم من صلة األخطل بملوك بني أمية فقـد بقيـت نظرتـه إلــى  :ب ـ شخـصيته  
وقـد أثـر يف شخـصيته  .ويـرفض اإلقامـة يف دمـشق ,احلياة نظرة البدوي الذي هيو التنقـل

 :عامالن
 .كان ذاك مدعاة لألنفة والتعايل عندهم وقد ,االنتساب إىل قبيلة تغلب :األول

 .وقد دفعه ذلك إىل اهلجاء منذ الصغر ,سوء املعاملة التي لقيها من زوج أبيه :والثاني
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 .افتخر وهجا ووصففمدح و ,مةكتب األخطل يف األغراض امله :ج ـ جوانب شعره
اجته مديح األخطل إىل األمويني أصحاب السلطة واملكانـة وزعـامء العـرب  :مدحيـه  -١

ودافع عن حقيقتهم يف اخلالفة وأشار إلـى مكانتهم وإلـى عظمة خلفائهم وهـو أحـد أعـالم 
 : األموينيًشعراء احلزب األموي الذين كانوا دعاة لسياسة األمويني يقول األخطل مادحا

ــ ــفح ــا أن ــافو اخلن ــق عي ــىل احل  إذا أملــــت هبـــــم مكروهــــة صــــربوا  شد ع
ًأعطاهـــــم اهللا جــــدا ينــــصـرون بــــه ـــــر  ّ  ّال جــــد إال صغـــــري بعـــــد حمتق
ـــستقاد هلـــم ـــدروا  شـــمس العـــداوة حتـــى ي ـــا إذا ق ـــاس أحالم ـــم الن  ًوأعظ

ممـا  ,وهذه الصفات التي أضفاها الشاعر عىل األمويني هي صفات املـدح عنـد اجلـاهليني
يدل علـى أن القيم فـي الدين اجلديد مل خترتق نفس الشاعر بعـد مرور ثالثة أربـاع قـرن مـن 

يقيمــون  ,منصفـون ,فهـم يستحقون اخلالفة ال ألهنم عادلـون ,الزمن علـى انتشار اإلسالم
ًبل ألهنم ينتسبون إىل جد كان زعيام ,شعـائر الدين  . من زعامء العربّ

العتداد الشاعـر بانتـسابه إلــى قبيلـة تغلـب فقــد افتخــر الـشاعـر  ًنظرا :فخـــــره  -٢
 ويف ذلـك ,بشجاعة أبناء قبيلته الذين انترصوا عىل قبيلة متيم يف منطقة الكالب قـرب البـرصة

 : عىل جريرًيفتخر األخطل رادا
ــــان  ردت متـــيم بـــالكالب لـــو أنـــــــها ـــــها بزم ــــاك زمانـ ـــــت هن  باع

ــــالكامة كأ ــــردي ب ــــل ت ـــــهاواخلي ــــان  نــ ــــوارس العقب ــــالب ك ــــوم الك  ي
 ًقتلـــوا طريفـــا فــــي بنــــي شـــيبان  برجـــال تغلـــب كاألســـود ومعـــرش

 . تأثره بالواقع الرتاثي اجلديدتدل عىل ,وليس لفخر الشاعر أي مزية جديدة
فإذا ما  , وإلـى عشريته كليب,ًتوجه شاعرنا األخطل هبجائه إلـى جرير غالبا :هجـاؤه  -٣
 :كقوله ,اؤه بالفحش واإلقذاع هجّحتربهجا 

ــــدر  أمـــا كليـــب بـــن يربـــوع فلـــيس هلـــم ــــراد وال ص ــــارط إي ــــد التف  عن
ــــة ــــيهم كــــل خمزي  ُوكـــل فاحـــشة ســـبت هبـــا مـــرض  قــــوم أنابــــت إل
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 :ومن هجائه لقوم جرير قوله
ـــبهم ـــياف كل ـــتنبح األض ـــوم إذا اس  قـــالوا ألمهـــم بـــويل علــــى النـــار  ق

ه يصور يف نقائضه مع ; ألن قيمه تارخيية عظيمةلشعر األخطل :ميزات شعر األخطـل    -د
وقد بـرع األخطـل يف  ,جرير حوادث عارصها أو يشري إىل حوادث تارخيية مل تذكرها املصادر

 ,ويتهمه النقاد باإلغارة عـىل معـاين مـن سـبقه مـن الـشعراء ,املدح واهلجاء ووصف اخلمرة
 , نظـرهم شـاعر غـري مطبـوع كجريـروهو يف ,ًأحياناواخلشونة وااللتواء يف الشعر والتكلف 

متيز شـعره بجزالـة األلفـاظ  ,متثل الرتاث األديب وأحسن استغالله ,لكنه واسع الثقافة اللغوية
فقـد طبـع هـذا  , للنابغـة الـذبياينً نجيبـاًوقد اعتربه النقاد تلميذا ,وصعوبتها ووضوح املعاين

 .له ديوان شعر مطبوع, و وقال شعره دون تكلف,الشاعر
وأنه كان أحـد الـشعراء الثالثـة  ,متيز األخطل بأنه شاعر اخلليفة عبد امللك بن مروانوقد 

  تويف غياث بن غوث فـي خالفـة الوليـد بـن عبــد امللـك سـنة,الذين شكلـوا فـن النقائض
 .)م٧١٠/هـ٩٢(

  :مناذج من شعره -ـه
  :مدح بين أمية -١

ن حيسن حكمهم يف وهو حياول أ ,تعد قصيدة األخطل يف مدح بني أمية درة من درر املديح
 :بأسلوب عاطفي ال خيلو من مبالغة ,رادة اهللاوجيعل سلطتهم مستمدة من إ ,نظر الناس

 خليفــــة اهللا يستــــسقى بــــه املطــــر  اخلـــائض الغمـــرة, امليمـــون طـــائره
ـــــرش  ومـــا الفــــرات إذا جاشــــت حوالبــــه ـــــاطه الع ـــــه ويف أوس  يف حافتي
ــــسأله ــــه حــــني ت ــــأجود من ـــــه حـــــني جيتهـــــروال  ًيومــــا ب ـــــأجهر من   ب
ـــا ـــصبون هب ـــريش يع ـــن ق ـــة م ـــشجر  يف نبع ـــا ال ـــأعىل نبته ـــوازي ب ـــا إن ي  م
ــف ــا أن ــافو اخلن ــق, عي ــىل احل ــشد ع ــــربوا  ح ــــة ص ــــم مكروه ــــت هب  إذا أمل
ــــه ــــرصون ب ــــدا ين ــــاهم اهللا ج  ال جـــــد إال صـــــغري بعـــــد حمتقـــــر  ًأعط
ـــستقاد هلـــم ْشـــمس العـــداوة حتـــى ي ـــ  ُ ـــا إذا ق ـــاس أحالم ـــم الن  درواًوأعظ
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ــــريح إذا ــــادرون ال ــــذين يب ــــم ال ـــرتوا  ه  قـــل الطعـــام عـــىل العـــافني أو ق
ــــــة ــــــم جملل ــــــة نعامك ــــــي أمي ــــدر  بن ــــا وال ك ــــة فيه ــــال من ــــت ف  ّمت

  :شرح املفردات
 .الـشدة : الغمـرة.نـوع مـن الـشجر :مجع عـرشة : العرش.األمواج :مجع حالب :احلوالب

نـزل أ ,إذا دعا الناس اهللا به : املطريستسقي به .مبارك الطلعة :وميمون الطائر ,املبارك :امليمون
شـجر صـلب  : النبع.عظم يف عينه وراعه مجاله وهيئتهنظر إليه و : اجتهره.املطر ليمنه وبركته
 يف ًيعني بعضهم بعضا : حشد عىل احلق.به به فروع قريش لرفعتها ورشفهاش ,تتخذ منه القيس

 ,احلظ : اجلد.نزلت : أملت.األيب :مجع أنوف :نف أ.يكرهون الفحش : عيافو اخلنا.نرصة احلق
 ,شديدة العداوة :شمس العداوة .كل حظ غري حظهم يف الغلبة صغري حمتقر :ال جد إال صغري

 .عامة : جمللة,يطاع أمرهم : يستقاد هلم,موسَش :سْمُومفرد ش
  :حشد على احلق -٢

 :قال األخطل يمدح بني أمية ويفضلهم عىل مناوئيهم
ــق ــىل احل ــشد ع ــفح ــا أن ــافو اخلن ُعي ــــربوا  ُ ــــة ص ــــم مكروه ــــت هب  إذا أمل

 كـــان هلـــم خمـــرج منهـــا ومعتـــرص  وإن تـــدجت عــــىل اآلفــــاق مظلمــــة
ــــه ــــرصون ب ــــدا ين ــــاهم اهللا ج  ال جـــــد إال صـــــغري بعـــــد حمتقـــــر  ًأعط
ــــة ــــانوا موالي ــــه إذ ك ــــأرشوا في  ولــــو يكــــون لقــــوم غــــريهم أرشوا  مل ي
ـــستقاد هلـــم ْشـــمس العـــداوة حتـــى ي ـــم  ُ ـــدرواوأعظ ـــا إذا ق ـــاس أحالم  ًالن
ــــرهبم ــــغان ح ــــستقل ذوو األض ـــــــور  ال ي ــــــداهنم خ ــــــني يف عي  وال يب
ــــاح إذا ــــارون الري ــــذين يب ــــم ال ـــرتوا  ه  قـــل الطعـــام عـــىل العـــافني أو ق
ــــــة ــــــم جملل ــــــة نعامك ــــــي أمي ــــدر  بن ــــيها وال ك ـــة ف ـــال من ــــمت ف  َّت
ـــرصوا  بنــــي أميــــة قــــد ناضــــلت دونكــــم ـــم ن ـــم آووا وه ـــوم ه ـــاء ق  أبن
ـــدروا  أفحمت عـنكم بنـي النجـار قـد علمـت ـــا ه ـــانوا طامل ـــد وك ـــا مع  علي
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ـــر  حتى اسـتكانوا وهـم منـي عـىل مـضض ــــنفذ اإلب ـــا ال ت ــــذ م ـــول ينـف  والق
  واملسلمون خبري ما بقيت هلم -٣

وقال يمدح عبد امللك وبني أمية ويفضلهم عىل منافسيهم ويـشيد بـاملواقع التـي انتـرصوا 
 :فيها

ـــد   فــــــضلهممتــــــت جــــــدودهم واهللا ـــل نك ـــواهم خام ـــوم س ـــد ق  وج
ــــوهتم ــــاب اهللا دع ــــذين أج ــــم ال  ملــا تالقــت نــوايص اخليــل فاجتلــدوا  ه
 وليس يـنقض مــكر النــاس مـا عقـدوا  ليــست تنــال أكــف النــاس بــسطتهم
ـــلهم ـــت فواض ـــوا كان ـــوم إذا أنعم ــــسد  ق ــــن وال ح ــــن اهللا ال م ــــيبا م  ًس
ـــم ـــت هل ـــيس اذ مني ـــة ق ـــوم رشط  يــل مــن إيقاعـــكم نكــدحـــنت مثاك  وي
 أمــــدهم إذ دعـــوا مـــن رهبــــم مــــدد  ويــــوم صــــفني واألبــــصار خاشــــعة
ــــة ــــثامن مظلم ــــوا ع ــــىل األىل قتل ــشدوا  ع ـــد ن ــه وق ــشد عن ــنههم ن ـــم ي  ل
ــــه ــــائرين ب ــــون الث  وأدركــــوا كــــل تبــــل عنــــده قــــود  فــــثم قــــرت عي
ـــق خـــرضاء حتطمهـــم ـــزل فيل ـــم ت ــصيد  فل ــرخ ال ــى أف ــان حت ــن عف ــي اب  تنع

ــــرد  كم فـــوق أيـــدي النـــاس فاضـــلةأيـــدي ــــيب وال م ــــوازنكم ش ــــن ي  فل
ــــشا عــــن ذوائبهــــا  فهــــم أفاضــــلها األعلــــون والــــسند  وإن ســــألت قري
ـــم ـــت هل ـــا بقي ـــري م ـــسلمون بخ ـــد  وامل ـــني تفتق ـــري ح ـــدك خ ـــيس بع  ول
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  الراعي النمريي  ـ٤

  عبيد بن حصني الراعي
  :أ ـ حياته ونشأته

م بطن من عامر بـن صعـصعة يف أواسـط اجلزيـرة عبيد بن حصني من نمري وه أبو جندل
لكثـرة وصـفه  .امللقب براعي اإلبـل , يف البرصةً أقام مرارا,يف قومه ًكان الراعي سيدا .العربية

 .اإلبل ورعيها
 . يف قومهًوكان وجيها ,ينتسب إىل بيت رشف ورئاسة يف اجلاهلية واإلسالم

 . م٧٠٩/ هـ٩٠تويف سنة  .وميله إىل التكسب بالشعر ,عرف بتقلبه السيايس
  : ـ شعرهب

 فهجاه ,امل إىل الثاينف.  بني جرير والفرزدق الراعي النمرييشاءت املصادفات أن يعرتض
 .جرير وفضحه بقصيدة مل يستطع الراعي وال بنو نمري حمو عارها

 القحط يـشكو ِّوللراعي قصيدة اسرتحامية وجهها إىل عبد امللك بن مروان يف إحد سني
 هبا سعيد بن عبد الـرمحن بـن  مقطوعة مدحً وللراعي أيضا,له وجامعي الزكاة  سعاتهفيها من
 ٧٥سـنة َّاملتـوىف (بـرش بـن مـروان   وثمة نادرة تظهر مع األخطل يف البرصة يف حرضة,عتاب
  وقـصيدة يـنم مطلعهـا النـسيبي,ًاد وحفظت باسمه ست مقطوعات قصرية ج,)م٦٩٤/هـ

 يف حني أن بقية شعره يعكس مشاغل البدو اجلياع ,ات الشعريةاملتكلف عن أثر أرباب املختار
مرييون خـالل القـرن الثـاين ني به النُالذي م  وال ريب يف أن االنحطاط,الساعني وراء القوت

 يف زمنـه غطـى عليـه شـعر الثالثـي ًاالثامن امليالدي يفرس ضـياع شـعر كـان غزيـر/اهلجري
 .الفرزدق وجرير واألخطل
ثـار  املذكورة متيز عىل نحـو جيـد مجـع آ يف حالتها احلارضة والقصيدةإن تلك املقطوعات

 .احلياة الصحراوية حتت طالء إسالمي رقيق
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 , عىل األلـسنةًوكان شعره سائرا ,جعله ابن سالم يف الطبقة األوىل من الشعراء اإلسالميني
أمـا غزلـه  ,وصف الوجـداينوله يف الفخر واحلامسة وال ,برع يف اهلجاء واملديح ووصف اإلبل

 .بدوي النزعة يف الوصف ,وهو مولع بالبديع يف شعره ,فقليل
  :مناذج من شعره -ج
  رسالة تظلم -١
وارتكبـوا مظـامل  , عبد امللك بن مروان عـىل قـوم الـشاعر يف مجـع الـصدقاتقسا جباة −
 :فكتب إىل اخلليفة يشكوهم ,منكرة

ـــــرش ـــــا مع ـــــرمحن إن ـــــة ال  حنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيال  أخليف
ـــــــا ـــــــر هللا يف أموالن ـــــــرب ن  ًحـــــق الزكـــــاة منـــــزال تنـــــزيال  ع
ـــوال  إن الــــسعاة عــــصوك يــــوم دعــــوهتم ـــت وغ ـــو علم ـــي ل ـــوا دواه  َوأت
ـــه ـــوا حيزوم ـــف فقطع ـــذوا العري ـــــــوال  أخ ـــــــائام مغل  ًباألصـــــــبحية ق
ـــــه ـــــؤمنني ودون ـــــري امل ـــــدعو أم ــــوال  ي ــــاح ذي ــــه الري ــــر ب ــــرق جت  خ
ــــــشرييت ــــــرمحن إن ع ــــــة ال ــــ  أخليف ــــوامهم ع ــــسى س ــــوالأم  زين فل
ــــأهنم ــــردون ك ــــة يط ــــوا اليامم ـــــيال  قطع ـــــاملني قت ـــــابوا ظ ـــــوم أص  ق
ـــــا ـــــت أبناءن ـــــامل عيل ـــــادفع مظ ـــــأكوال  َّف ـــــلونا امل ـــــذ ش ـــــا وأنق  عن
ــــــدلوا ــــــرهتم أن يع ــــــذين أم ـــــيال  إن ال ـــــرت فت ـــــا أم ـــــوا مم  مل يفعل
ـــــيال  أخـــذوا العـــشار مـــن الكـــرام ظالمـــة ـــــري أف ـــــب لألم ـــــا ويكت  من

  :شرح املفردات
صحك يف الرفـق بجمـع مل يتقيـدوا بنـ : عـصوك.سـاع :مفـرده ,جباة الصدقات :السعاة
األمـر  : الغـول.ًارتكبوا أمورا عظيمة مـن الظلـم : أتوا دواهي.اخرتهتم : دعوهتم.الصدقات

 .يـستجري : يـدعو.السوط :صبحي األ.وسط اإلنسان : احليزوم.ومرئيس الق : العريف.املنكر
 .األنعام السائمة : السوام.تعصف به الرياح :ً الرياح ذيوالر به جت.الفالة القفر الواسعة :اخلرق
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مـا يبقـى مـن  : الـشلو.أثقلتهم وأفقـرهتم : عليك أبناءنا.مهزومة متفرقة :ً فلوال.ًفرقا :عزين
أفـضل  : العـشار مـن الكـرام.قليـل : فتيـل. مجعـه أشـالء,أعضاء اإلنسان إذا افرتسه السبع

 إن اجلبـاة :يريـد , فـضلها وال أسـوئهامـن خذ من أوساطها ال وزكاة األنعام عادة تؤ,األنعام
أي ابـن خمـاض صـغري  :خذوا أفيال ثم يسجلون أهنم أ,اة أفضل األنعامكانوا خيتارون يف الزك

 .السن
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  ة بن حمكانمر -٥

  :أ ـ حياته ونشأته
 ,ةشاعر مقل من شـعراء الدولـة األمويـ ,من بني سعد بن زيد مناة بن متيم ,مرة بن حمكان

 . والفرزدق فأمخال ذكره لنباهتهام يف الشعرًعارص جريرا
  :ب ـ شخصيته

 بنـي  مـنًومها معا ,يوائمه يف الرشف وكان أبو البكراء ,كان مروة سيد قومه من بني ربيع
 ,فلام أطلقه ذبح أبو البكراء مئـة شـاة ,فحبسه عبيد اهللا بن زياد ,هنب مرة ماله الناسفأ ,الربيع

لكن هذه الوقائع تدل  ,وقد هنى اإلسالم عن اإلرساف والتبذير ,كان مئة بعريبن حمافنحر مرة 
ومنهـا اإلرساف يف  ,عىل رسوخ بعض العادات اجلاهلية واستحكامها لـد سـكان البـوادي

 . للظهور االجتامعيًوالتباهي به واختاذه سبيال الكرم
  :ج ـ شعره

 ,ابـن رسيـج :ومن الذين غنـوا شـعره , البائيةوالسيام قصيدته ,)مرة(تداول املغنون شعر
 .والغريض ,ومعبد

 .حمكمونسج جاهيل  ,نزعة بدوية واضحة )مرة (ويف شعر
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   ـ الكميت بن زيدٍ األسدي٦

  :أ ـ حياته ونشأته
فـاجتمع لـه علـم واسـع بلغـه  ,ونشأ يف وسطها الثقايف املتطور ,هـ٦٠ولد يف الكوفة سنة 

 .ًغريا ومل يتخذه وسيلة إىل التكسبنظم الشعر ص ,العرب وأشعرها وأنساهبا
فـنظم اهلاشـميات وهـي جمموعـة قـصائد  , الكوفة السيايسّ بجوًتشيع ألهل البيت متأثرا

وكـان يـرفض هبـات  ,ويندد باحلكم األموي ,يمدح فيها أهل البيت ويؤيد حقهم يف اخلالفة
 .ًبني هاشم مظهرا عزة نفسه وإخالصه ملبدئه

فغـضب عليـه وايل العـراق  ,بنـي أميـةهامجة اليامنية من أنصار  إىل مه الرصاع السيايسّجر
مـن ويلـتمس العفـو عنـه  , من السجنَّن يفرلكنه استطاع أ ,ًوكان يامنيا ,لكهلشام بن عبد امل

لكنه مل يتورع عن رثاء زيـد بـن  ,ظهر التوبة عن التشيعمدحه وأن فأمنه اخلليفة بعد أ ,اخلليفة
فظـل وايل العـراق يتحـني الفرصـة  ,إعالن سخطه عىل بني أميةو ,عيل حني قتله وايل العراق

 ن يستل ضغنه دس إليه من قتله غيلـة سـنة يريد أًاحتى إذا وفد عليه مادح ,املالئمة لإليقاع به
 .هـ١٢٦
  شعره -ب

 ,وتأييد حق اهلاشـميني باخلالفـة ,وبراعة اجلدل واحلجاج ,متتاز هاشمياته بصدق العاطفة
 ال ًجعل النقاد القدامى يعدون شـعره أشـبه بـالنثر ويـرون فيـه خطيبـا ; ماوحجاجه املنطقي

 .ًشاعرا
  :مناذج من شعره -ج
  خباء املكرمات -١

 ودفاع عن حقهم يف اخلالفة يقوم عىل احلجـة ,ةمنزه عن كل غاي , خالص لبني هاشممدح
 :لقصيدة من هاشمياتهوهذه ا .الرباهني العقلية وواملنطق

ــوقا إىل ا ــا ش ــت وم ــربًطرب ــيض أط ـــب  لب ـــشيب يلع ـــي وذو ال ـــا من  ًوال لعب
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ـــــزل ـــــم من ـــــي دار وال رس  َّومل يتطربنـــــــي بنـــــــان خمـــــــضب  ومل يلهن
ـــى ـــضائل والنه ـــل الف ـــن إىل أه ـــب  ولك ـــري يطل ـــواء واخل ـــي ح ـــري بن  وخ
ــــذين بحــــبهم ــــيض ال ــــر الب ـــــــرب  إىل النف ـــــــابني أتق ـــــــيام ن  ّإىل اهللا ف
 ًمـــرارا وأغـــضبهبـــم وهلـــم أرىض  بنـــي هاشــــم رهــــط النبــــي فــــإنني
ـــة ـــاء جون ـــل عمي ـــذي يف ظ ـــل لل  ًتـــر احلـــور عـــدال أيـــن تـــذهب  فق
ــــــة ـــــة سن ــــــاب أم بأي ـــــأي كت ـــسب  ب ـــيل وحتـ ـــارا ع ـــبهم ع ـــر ح َّت ً ّ 
 ومــــايل إال مــــشعب احلــــق مــــشعب  فـــــــاميل إال آل أمحـــــــد شـــــــيعة
ـــــت ـــــي تطلع ـــــيكم ذوي آل النب  نــــوازع مــــن قلبــــي ظــــامء وألبــــب  إل
ـــب  ميـــــشريون باأليـــــدي إيل وقـــــوهل ـــشريون أخي ـــذا وامل ـــاب ه  أال خ
 وطائفـــة قالــــوا مــــيسء ومذنــــب  فطائفــــة قــــد كـــــفرتني بحــــبكم
ـــنهم ــــك م ــــكفري هاتي ـــام ســـاءين ت  وال عيـــب هاتيـــك التـــي هـــي أعيـــب  ف
ــب  يعيبـــونني مـــن خـــبهم وضاللــــهم ــسخرون وأعج ــل ي ـــكم ب ــىل حب  ع
 ببــــذلك أدعـــــى فـــــيهم وألقــــ  ّوقــــــالوا تــــــُرايب هــــــواه ورأيـــــه
ــــورهم ــــضبا جتــــوز أم ــــصب  ًبخــــامتكم غ ــــه يتـغ ــــصـبا مثل ــــم أر غ  ًفل
ــــــــتهم ذاك أم وال أب  وقـــــالوا ورثـــــناها أبانــــا وأمنــــا ـــــــــا ورث  وم
ــا ــاس واجب ــىل الن ـــا ع ـــم حق ــرون هل ـــب  ًي ـــميني أوج ــــق اهلاش ـــفاها وح  ّس
ــــه ــــو ال تراث ــــورث ول ــــون مل ي  لقـــد رشكــــت فيـــه بــــكيل وأرحـــب  يقول

ـــسـكو ـــم وال ـــك وخل ــــمريوع  وكنـــــدة واحليـــــان بـــــكر وتغلــــب  ن وح
ـــوم ســـواهم ـــصـلح لق ـــإن هـــي مل ت ــــى أحــــق واقــــرب  ف ــــإن ذوي القرب  ف
ـــريك ضــــوءها ـــارا لغ ــــدا ن ـــا موق ًفي ــا حاطبــا يف غيـــر حبـــلك حتطــب  ً  ًوي
ـــد ـــب آل حمم ــــن ح ــــرين م ــــم ت  ًأروح وأغـــــدو خائــــــفا أترقـــــب  أل



١٦٨ 

ـــــة ســـــرية ـــــىل أي جـــــرم أم بأي ــــــقري  ع ــــــنف يف ت ـــــبأع  ظهم وأؤن
ــبحت ــريش فأص ـــزت ق ــم ع ــاس هب  وفيــــهم خبـــاء املكرمـــات املطنـــب  أن
ـــروة ـــاح م ـــي جن ـــم من ـــضت هل ــــر ومرحــــب  خف ــــاه أم ــــف عطف  إىل كت

  :شرح املفردات
ج  : البـيض,وذو الـسن قـد هيـزه العـشق : وذو الشيب يلعب,احلسان :ج بيضاء :البيض

لغـضبهم وأرىض غـضب أ :غـضبوأ هبم وهلم أرىض , الرشيف النبيل,الرجل التقي :بيضأ
ًخـضعت يف حمبـتهم خـضوعا كـامال : خفضت هلم جناح مودة,لرضاهم  ,الـسرت : الكنـف,ً
 وقد كنى عن مكارم قريش باخليمـة التـي حـوت ,اخليمة : اخلباء,جمرم : جان,جانباه :عطفاه

 .كل املكرمات
  كالم النبيني اهلداة كالمنا -٢

 :ً أيضاومن هاشمياته
ـــل  رأيــــه متأمــــلأال هـــــل عـــــم يف ـــاءة مقب ـــد اإلس ــــدبر بع ـــل م  وه

ــــرشدهم ـــستيقظون ل ــــة م ـــل أم  فيكــــشف عنـــه النعــــسة املتزمــــل  وه
ــدل  لقد طـال هـذا النـوم واسـتخرج الكـر ـــل يع ـــان ذا املي ـــو ك ــساوئهم ل  م
ــــا ـــــى كأنن  عـــىل مــــلة غــــري الــــتي نتنحــــل  وعطلــــت األحكــــام حت
ـــــنا ــــداة كـالم ـــــنبيني اهل ـــــالم ال ـــــفعل  ك ـــــجاهلية ن  وأفعــــال أهــــل ال
ــــقول  فيــا ساســة هــاتوا لنــا مــن حــديثكم ـــانني م ـــري ذو أف ـــيكم لعم  فف
ـــتم ــــه وأن ـــن في ــــاب نح ـــل كت  عــىل احلـــق نقــيض بالكتــاب ونعــدل  أأه
ــــهزل  فكيـــف ومـــن أنـــى وإذ نحـــن خلفـــة ـــسـمنون ون ــــى ت ـــان شت  فريق
 لــــعناء الــــمطولفــــحتام حــــتام ا  فتـلك مـلوك الـسـوء قـد طـال ملككـم
ـــــهم ــــسلـمني لدي ـــــاء امل  وحيـــــرم طلــــع النخلــــة املتهــــدل  حتـــــل دم
 ولــيس لنــا يف رحلــة علـــيك املعــول  ولـــيس لنــــا يف الفـــيء حــــظ لـــدهيم
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ــك النـــرص يرجتــى ــا رب هــل إال ب  علــــيهم وهــــل إال عـــــليك املعــــول  في
ــــهم ـــضه أن خيل ـــب مل أق ـــن عج  ألجوافهــــا حتــــت العجاجــــة أزمــــل  وم

ــــل حـــــولهكــــ ًأن حــــسـينا والبهالي ـــــتبقل  ّ ـــــختيل امل ـــــا ي ــــيافهم م  ألس
 غواتــــهم مـــن كــــل أوب وهللـــوا  إذا شــــرعت فيـــه األســـنة كــــربت
 وملــــا تـــصبهم ذات ودقـــني ضـــئبل  أال يفـــــزع األقـــــوام ممــــــا أظلـــــم
ــــــل إهنــــــم ـــــوئل  إىل اهلاشــــــميني البهالي ـــــالذ وم ــــا الراجــــي م  خلائفن
ـــــرحل  ريةإىل أي عــــــدل أم أليــــــة ســــــ ــــؤم الظــــاعن املت  ســــواهم ي

 إذا الليــل أمــسى وهــو بالنــاس أليــل  وفــيهم نجــوم النــاس واملهتــدي هبــم
ـــيهم ــــؤمل ف ـــا ي ــــيا رب عــــجل م ـــــل  ف ــــشبع مـرم ــــرور وي ــــدفأ مق  لي
ــــتنخل  هلم من هواي الـصفو مـا عـشت خالـصا ـــزون وامل ـــعري املخ ـــن ش  وم

 



١٧٠ 

 
  الرقيات ـ عبيد اهلل بن قيس ٧

  :ه ونشأتهحيات -أ
 رقية ًه شبب بثالث نسوة سمني مجيعا; ألنامللقب بقيس الرقيات عبيد اهللا بن قيس الرقيات

ولـد عبيـد اهللا يف مكـة  .أصله من بطن مغمور من قريش وهم ربيعة بن أهيب من عبد شمس
 وذهـب يف تـاريخ غـري , وقىض شبابه يف مسقط رأسـه يف املدينـة? م٦٣٠ أو ٦٢٥حوايل سنة 
 الذي صـار فـيام , م إىل الشام واتصل بالوليد بن عقبة٦٥٧/هـ٣٧عله حوايل سنة معروف ول
 وملا شبت االضطرابات التي رافقت تويل اخلليفة مـروان بـن عبـد امللـك , عىل الرقةًبعد واليا
 فجاء , إىل البحث عن محاية الكرباء يف مكان آخر ذلكه ودفع, عن احلجازًيد اهللا هنائياحتول عب

 سنة املتوىف( وبعد سنتني وجدناه يف حاشية حاكم سجستان طلحة الطلحات ,الشامعندئذ إىل 
 الـزبري أخـي  ويف السنة التالية انضم رصاحة إىل حزب مصعب بن, ورثاه بقصيدة)٦٥/٦٨٥

 .عبد اهللا بن الزبري
 ولكن القـضاء عـىل ,إن القصائد التي نظمها ابن الرقيات يف مدح ابن الزبري تفيض محاسة

 إال , محل الشاعر عىل االختفاء يف منطقة الكوفـة,م٦٩١/هـ٧٢ الزبريية يف العراق سنة الثورة
أن شفاعة عبد اهللا بن جعفر جعلت اخلليفة عبد امللك بـن مـروان يعفـو عنـه فأصـبح منذئـذ 

 ولكنه فضل مالزمة عبد العزيز بن مروان أخي عبد امللك ووايل مـرص ,شاعر األمويني األمني
 ويبدو أن قيس الرقيات مـات يف مـرص ,ً به شخصياً يف مقامه يف حلوان مرتبطا وحلق به,العام

 . من العمرًبعد أن قارب التسعني عاما
  :موضوعات شعره -ب
 فقد كان هذا , إذ مل يبق منه سو ألف بيت,ً أن أثر ابن الرقيات الشعري كان ضخامالبدو

 وجيـدر يف الواقـع ,ًا ولطيفً ناعامً غزالًا قبل كل يشء شاعر,الشاعر يف نظر املؤرخني العراقيني
 ذات صـعوبة غـري , إن القضايا التي يثريها هذا املظهر املزدوج يف أثره,احنيّ من املدً أيضاعده

 وكثـري , فاألوىل عادة ذات طول حمدود,متعادلة حسبام يكون املقصود قصائد غنائية أم مدحية
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 ويبدو أن القصائد املدحية مل تكن معرضة ملثل , وساعد عىل تقليدها,منها حلن مما سهل انتقاهلا
 يف هـذا األثـر ويف اإلمكـان ,حـسب مـشيئة احلـوادث ولكن املهداة إليه تـدل ,تلك األخطار

 شأن القصائد التي أوحاهـا إليـه فـراره إىل الـشام )املناسبات( قصائد ًالشعري أن نضع جانبا
 −محينـه −الذي أثارته فيه نساء يمنيـات واألمل ,والعزاء الذي وجده بالقرب من امرأة كوفية

 ويمكننـا تكـوين ,ويسرتسل الشاعر يف تلك القصائد مع أفكار دون إدراجهـا يف أطـر ضـيقة
فكرة عن أمهية املديح يف شعر ابن قـيس الرقيـات إذا تـذكرنا أن الـديوان يـضم قـصيدتني يف 

وقصيدتني يف  ,مرثية ومخس قصائد يف مديح مصعب بن الزبري باإلضافة إىل ,طلحة الطلحات
 مديح عبد اهللا بن جعفر ومخس قصائد يف مديح اخلليفة عبد امللك بن مروان وأرسة املـروانيني

 .وقصيدتني يف مديح عبد العزيز بن مروان وأهبته
 قـصائد فخفخـة ,ًاوجاءت هذه املدائح يف شـكل قـصائد تقليديـة وكـان بعـضها حرفيـ

 مـديح من مديح كبري الدولة أو امللـك إىل ًانتقل طبع فإن الشاعر ي,خمصصة لإللقاء االحتفايل
 ,ما أتاح له تعظـيم نفـسه; ً ابن قيس الرقيات مدحيه إىل قريش مجيعا وقد وجه,قبيلته أو أرسته

) )ن قيس الرقيات كان شـاعر قبيلـة قـريشإ(( : بن بكار فيام بعد أن يقولوهذا ما دعا الزبري
 عىل إدخـال تلميحـات بـالواقع تـارة ًوحمموال  تارة أعمىًوكان قيس يف شعر النسيب تقليديا

وثمة قـصائد ,يعود ابن قيس الرقيات هنا وهناك إىل طريقة أسالفه يف شبه اجلزيرة ثم ,أخر 
 . سواء يف الصيغة أو املوضوعات الوصفية أو املدحيةًيظهر فيها الفخر البدوي ساذجا

 الرواسم القديمة عن رحيل العشرية ًا حينًويصادف هذا التنوع يف قصائده الغزلية مستعيدا
 ً وعندئذ فهو ال جيـدد شـيئا,ورحيل احلسناوات يف اهلوادج واحلزن الذي يثريه يف نفسه الفراق

 أو ًراِّ كام فعل مع أختني متساويتني يف اجلامل ويستحرض الشاعر مذك,فهو تارة يلتفت للدعابة
 بـل , الرسـائل وخيانـات زوجيـة حوادث مـن حياتـه العاطفيـة ومـصادفاته وتبـادلًواصفا

 وتعترب هذه القصائد واملقطوعـات مـن نـوع شـعر املدرسـة ,ومالحظات عن اخللق النسائي
 .ً أيضا املآثر هي املقصودة هنا; ألناحلجازية وال عجب من وجود فخر فيها

 فليست البحور التـي اسـتعملها وهـي ,وتبدو األداة الشعرية عند ابن قيس الرقيات زائغة
 التي عرفت برجحاهنا عند شعراء زمنه ففي الـديوان قـصائد مـن املنـرسح واخلفيـف أو ذاهتا
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 ; إذًا حجازيـً ولعله ينبغي اعتبار هـذه الظـاهرة تـأثريا, ولكنها موجزة كالكامل,بحور طويلة
 تـسبغ عـىل العبـارة , فهي بسيطة وجمردة من كل تكلـف لفظـي,للغة هذا الشاعر خصائصها

 إن مكـان ابـن قـيس الرقيـات بـني ,حتومة واقعية هي عـدوة التـشدقبالرغم من الرواسم امل
 وال جـرم يف أن شـعره املـدحي ال ,هم مما كان يشيعه أرباب املختـارات الـشعريةَمعارصيه أل

 فـإن هـذا ,ً باملقابـل انفـصاما, ولكن مقطوعاته وقصائده الغزلية حتدد,ً خاصاًيستحق انتباها
 كممثل أصيل لالجتاهات املدنية فرت ن الشعر اإلبيل يبدوكرب مالشاعر بتحرره من القسم األ

رسـم أخـذت تالمـس مراكـز عراقيـة وت بـل ,من خالله أهنا مل تكن حمصورة يف إطار احلجاز
 .مالمح صورة بشار خلف نصيب

وهو يعد يف الطليعة من شعراء  ,وكان يستهل قصائده بالغزل التقليدي ,برز يف املديحلقد 
 .الغزل املكيني

وهو أكثر شـعراء احلجـاز  ,تاز شعره بالنقاء والعذوبة والصفاء بسبب مالزمته للمغننييم
 .ويف شعره حالوة النغم وخفه اإليقاع ,مالزمة لألوزان املجزوءة والقصرية

وفيـه تنديـد  ,ففيه افتخار بقريش ورجاالهتا وأعامهلا يف اجلاهلية واإلسـالم ,أما شعره السيايس
 .وتأييد احلق عبد اهللا بن الزبري هبا ,دعوة إىل حرص اخلالفة يف قريشو ,ببني أمية وأعامهلم

  :مناذج من شعره -ج
  حبذا العيش -١

 ,ويمدح مصعب بـن الـزبري , بقومه قريشّر من الفرقة واالنقسام اللذين حليأسى الشاع
 :وهيجو بني أمية من قصيدة ,ويمجد حكم الزبرييني يف احلجاز

ـــع ـــومي مجي ـــني ق ـــيش ح ـــذا الع  لـــــم تـــــفرق أمورهــــا األهـــــواء  حب
ــــك ــــل يف مل ــــل إن تطمــــع القبائ  قـريـــــــش وتــــــشـمت األعــــــداء  قب
ـــــش ــــاء قـري ــــشتهي فن ـــــها املـ ـــــــفناء  أي ـــــــا وال ـــــــد اهللا عمـره  بي
 ال يـــــكن بـــــعدهم حلــــي بقـــــاء  إن تـــــودع مـــــن الـــــبالد قريــــــش
ــــــــــريك األدواء  مل نـــــزل آمنـــــني حيـــــسدنا النـــــا ــــــــــميتن غ  س ت



١٧٣ 

ـــذه ــــكت ه ـــو ب ـــول ـــسامء عـــىل ق  م كـــــرام بـــــكت علينــــا الــــسامء   ال
ـــصديق ـــي وال ـــي األم ـــا النب ــــــــخلفاء  نحـــن من ــــــــتقي وال ــــــــنا الـ  م
ـــــنا ـــــتيل األحــــزاب حـــــمزة م ــــــــاء  وق ـــــــسناء سن  أســـــــد اهللا والـ
ــــــاحني ــــــر ذو اجلن ــــــيل وجعف  هـــــــناك الـــــــويص والــــــشــهداء  وع
ـــــــ  والـــزبري الـــذي أجـــاب رســـول اهللا ـــــــالء ب ـــــــرب والب  الءيف الك
 حـــي الـــشياطني والـــسـيوف ظـــامء  والـــذي نغـــض ابـــن دومـــة مــــا تـــو
ــــــالء  فأبــــاح العــــراق يــــرضهبم بالــــسيف ــــــرضاب غ ـــــــتا ويف الـ  ًصل
ـــــظلامء  إنـــــام مـــــصعب شـــــهاب مـــــن اهللا ـــــهه ال ــــن وج ـــــجلت ع  ت
ــــه ـــــس في ــــك رمحــــة لي ـــــــربياء  ملكــــه مل ـــــــه ك ـــــــربوت وال ب  ج
ــــح ـــــد أفل ــــور وق  ان مهــــــه االتــــــقاءمــــــن كــــــ  يتقــــي اهللا يف األم
ــريش وهــل يرجــع ــابكي عــىل ق  مــــا فـــــات إن بـــــكيت الـــــبكاء  عــني ف
ـــي العـــال  ت خيــــــشون أن يــــــضيع اللـــــــواء  معـــرش حـــتفهم ســـيوف بن
ــــاء  تـــــرك الــــرأس كالـــــثغامة منــــي ـــــها األنب ــــرسي ب ـــــكبات تـ  ن
ـــــت ـــــل بي ــــــيس هللا حــــــرمة مث ـــــالء  ل ـــــه امل ـــــه علي ـــــن حجاب  نح
ــــــواء  باخـــــــصه اهللا بالكرامـــــــة فالــــــــ ــــــه س ــــــعاكفون في  دون وال
ـــــــداء  حرقتــــه رجـــــال لـــــخم وعــــك ـــــــمري وص ـــــــذام وح  وج
ــــــــوه ــــــــعدما حـرق ـــــــاه ب ـــاء  فبنين ـــتقل البن ـــسـمك واس ـــتو ال  فاس
ــــعواء  كيـــف نـــومي عـــىل الفـــراش وملـــا ـــــارة ش ــــشـأم غ ــــشـمل ال  ي
ـــدي ـــه وتب ـــن بني ـــشـيخ ع ــــذهل ال  عـــــن بــــــراها العقيلـــــة العـــــذراء  ت

ـــــنكم ب ــــا ع ــــزورأن ــــة م ــــي أمي ـــــــداء  ن ـــــــيس األع ـــــــتم يف نـف  وأن
ــــي ـــــد أوجعتن ــــالطف ق ــــتىل ب ــــفاء  إن ق ــــلتم ش ــــئن قت ــــكم ل ـــان من  ك
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  :شرح املفردات
هـو  :مصعب ,تذهب ويفنى ملكها : تودع,امليل من نوازع النفس :هو :مفرده :األهواء

الكـرب  : اجلـربوت–تكـشف  : جتلـت,الكوكـب : الـشهاب,أخو عبد اهللا :مصعب بن الزبري
 .والتجرب
  رجال هم األقتال من يوم راهط -٢

 :ًوقال ابن الرقيات يذكر موقعه احلرة ويمدح مصعبا
ـــــم ــــــحرة راق ـــــتىل ب ـــــذكرين ق ـــوابكا   ت ـــن ش ـــا قطع ـــيبت وأرحام  ًأص
ــا   وقـــد كـــان قـــومي قبـــل ذاك وقومهـــا ــد تامك ــن املج ــودا م ــا ع ــد أوروا هب  ًق
ـــه ـــد انخراق ـــق بع ـــون الفت ـــم يرتق ـــدون   ه ـــم وهي ـــيج املناســـكابحل   احلج
ــــة ــــضت مجاع ــــام وف ــــع أرح  وعـــادت روايـــا احللـــم بعـــد ركائكـــا   فقط
ًيــــداوي كــــريام هالكــــا متهالكــــا   فهــــل مــــن طيــــب بــــالعراق لعلــــه ً 
ــــا   فلـــوال جيـــوش الـــشأم كـــان شـــفاؤه ــــاف النيازك ــــي أخ ــــا ولكن  ًقريب
ــا ــا أن أرومه ــن دوهن ــرد م ــاف ال ـــسكاسكا   أخ ـــا وال ـــا دوهن ـــب كلب  ًوأره

ــ ــال ه ــطرج ــوم راه ــن ي ــال م  أجــــاز والغــــوار بيننــــا والتــــسافـكا   م األقت
ــــيهم ــــود إل ـــــلم إال أن نق ـــــال س ـــا   ف ـــالص الرواتك ـــبعن الق ـــاجيج يت  عن
ـــداركا   ًإذا حثهـــا الفرســـان ركـــضا رأيتهـــا ـــديم م ـــذحل الق ـــصاليت بال  م
ــــا ــــيض أمامن ــــا ونم ــــدارك أخران  ونتبـــــع ميمـــــون النقيبـــــة ناســـــكا   ت

ــا   يلـــــةإذا فرعــــت أظفــــاره مــــن قب ــسيوف البواتك ــر ال ــىل أخ ــال ع  أم
ـــصعبا ـــايعن م ـــة اإلســـالم ب  ًكــراديس مــن خيــل ومجعــا ضــباركا   عـــىل بيع
ــــت بنــــرص اهللا عــــنهم عــــدوهم ــا   نفي ــهم برماحك ــي حوض ــبحت حتم  فأص
ـــرة هنكـــت هبـــم ـــنهم عث ـــداركت م  عـدوهـــــــــم واهللا أوالك ذالكـــــــــا   ت
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  قطري بن الفجاءة -٨

  :أ ـ حياته ونشأته
 وهـم فرقـة مـن رئيس من رؤساء األزارقـة ,تميميقطري بن الفجاءة املازين ال ,نعامةأبو 
 .وشاعرهم وخطيبهم ,اخلوارج

وظـل قطـري  خرج يف زمن مصعب بن الزبري ملا ويل العراق عن أخيه عبـد اهللا بـن الـزبري
 )م ٦٩(ن عثرت به فرسه فاندقت فخـذه فـامت سـنةإىل أ, ن سنة يقاتل يف سبيل معتقدهعرشي

ن الكفاح املسلح هو السبيل الوحيـد النتـصار وير أ ,ًكان قطري ثائرا يؤمن بالثورة املسلحة
الذين كانوا يؤثرون نرش دعـوهتم باألسـاليب الـسلمية  ,وكان يلوم القعدة من اخلوارج ,املبدأ

 .دون القتال يف سبيلها
  :شعره -ب

 ,ة والـصدق والـرصاحةيتـسم بـاحلرار ,شعر قطري يصدر عن التزام بعقيدتـه الـسياسية
وتـشيع فيـه  ,فيكثر فيه من التـضمني واالقتبـاس ,ويعتمد عىل معاين القرآن الكريم وأسلوبه

 .احلكمة
  :مناذج من شعره -ج
  أقول هلا -١

وشـجاعة  يرفـدها إيـامن ال يتزعـزع ,عتقـدنفس قوية جبارة تستهني بـاملوت يف سـبيل امل
 .ين نذروا حياهتم لألعامل اجلليلةوتصميم ال نجدها إال عنه أصحاب املبادئ الذ
ـــي  أقــــول هلــــا وقــــد طــــارت شــــعاعا ـــن تراع ـــك ل ـــال وحي ـــن األبط  م
ــــوم ــــاء ي ــــألت بق ــــو س ــــك ل ـــاعى  فإن ـــك مل تط ـــذي ل ـــىل األجـــل ال  ع
ـــــستطاع  فــــصربا يف جمــــال املــــوت صــــربا ـــــود بم ـــــل اخلل ـــــام ني  ف
ــــوب جمــــد ــــاة بث ــــا طــــول احلي ـــرياع  وم ـــع ال ـــي اخلن ـــن أخ ـــو ع  فيط
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ــــوت ــــة كــــل حــــيســــبيل امل ـــــــــل األرض داع  غاي ـــــــــه أله  وداعي
ــــــاع  ومـــــن ال يعتـــــبط يـــــسأم وهيـــــرم ــــــون إىل انقط ــــــسلمه املن  وت
ــــاع  ومـــــا للمـــــرء خـــــري يف حيـــــاة ــــقط املت ــــن س ــــد م ــــا ع  إذا م

  :شرح املفردات
ًمتزقت خوفا وهلعا :ً طارت شعاعا.أقول لنفيس :هلال أقو  .لن يصيبك : لن تراعي.ً
  يوم دوالب -٢

 :بقال يف يوم دوال
ــــــد ــــــاة لزاه ــــــرك إين يف احلي ــــيم  لعم ــــق أم حك ــــا مل أل ــــيش م  ويف الع
ــــا ــــم وجهه ــــوم ألط ــــرك إين ي  عــــىل نائبــــات الــــدهر جــــد لئــــيم  لعم
ـــيم  ولـــو شـــهدتني يـــوم دوالب أبـــرصت ـــري ذم ـــرب غ ـــى يف احل ـــان فت  طع
ـــيم  غـــداة طفـــت علـــامء بكـــر بـــن وائـــل ـــو مت ـــل نح ـــا صـــدور اخلي  وعجن
ـــ ـــر مقع ـــان أكث ـــا ك ـــم أر يوم ــــليم  صاًفل ــــض وك ـــن فـائ ــــا م ـــج دم  ًيم

ــــه نفوســــهم ــــاعوا اإلل ــــة ب ـــــيم  رأت فتي ـــــده ونع ـــــدن عن ـــــات ع  بجن
  ملقابرا  من بعث األىل يفالبدو -٣

 وقال قطري سربة بن اجلعد اخلارجي عىل اللحاق بأصحابه ومفارقه احلجاج
ــى ــم والنه ــم واحلل ــن العل ــد أي ــا اجلع  ومــــرياث آبــــاء كــــرام العنــــارص  أب

ــــر  ــــازلأمل ت ــــك ن ــــوت ال ش ــــابر  أن امل ــــد مــــن بعــــث األىل يف املق  والب
ـــضيا ـــك مغ ـــد وال ت ـــا جع ـــواظر  ُفراجـــع أب ـــع الن  عـــىل ظلمـــة أعـــشت مجي

 



١٧٧ 

 
  عمر بن أبي ربيعة -٩

  الغزل الصريح

فـي أجواء مكة املكرمة وفـــي بيئة كثر فيهــا اجلـواري الفارسـيات  :أ ـ حياته ونشأته 
ولـد الشاعر عمـر بن أيب ربيعـة  ,لغناء وتدفقت أموال الفتوحاتوالروميات وانترش فيهـــا ا

فرتبـى يف ) ًعامـا١٢( مـن أرسة ثرية وتويف أبوه قبل أن يتجـاوز عمـره)هـ٢٣(املخزومي سنة
 ,عىل لـسانه  تدفق ينبوع الشعرً مجيالً أنيقاًكنف أمه تربية دالل ونعيم فـي املأكل وامللبس شابا

 ,وجتول فــي احلجـاز واليمــن والعـراق والـشام ,ية فـي عرصهابتعد عـن األحزاب السياس
 .وأصبـح هـذا الشاعـــر شخصية خيالية واضطربت أخبـاره كاضطــراب شخـصية عنـرتة

وقــد انقطع فــي أواخـر حياته عــن اللهو والطيش وحلف أال يقول بيـت شـعر إال أعتـق 
 .رقبة

 يشتمل عىل بـضعة آالف بيـت أغلبهـا له ديوان شعر )هـ٩٣(تويف عمر بن أيب ربيعة سنة 
 .فـي الغزل

علـى اعتبار أن الشاعر عمر بن أبـي ربيعة قـد انرصف  :ب ـ األغراض الشعرية عنده 
فإن شعره قـد انصب علـى املرأة وما يتعلـق هبـا  ,عن السياسة واجته إلـى حياة اللهـو والرتف

 .مـن حماسن وجمالس أنس ووقوف عىل األطالل
مل حياول الشاعر يف معظـم قـصائده أن يلتـزم هنـج القـصيدة  :لى األطالل ـ الوقوف ع  ١

فهــو فــي بعـض  , يف وقوفـه عـىل األطـاللًيف أن يكون مقلـدا ًأحياناوإن حرص  ,اجلاهلية
يقـف  وقد , ويف بعضها اآلخر هيمل تلك الوقفة,قصائده يطيل الوقوف علـى هــذه األطالل

 :عىل األطالل يف هناية القصيدة
ــــويقة داراأعر ــــو س ــــوم ل ــــت ي ـــتعبارا  ف ـــومها اس ـــك رس ـــت علي  هاج

 لـــوال تكفكـــف دمـــــع عينيـــك مـــارا  ًوذكـــرت هنـــدا فاشـــتكيت صـــبابة
 : بعض قصائده بالوقوف عىل األطاللً منهياً أيضاويقول
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ـــــى واصـــــل  يــــا ليتنــــي مــــت ومــــات اهلــــــو ـــــل امللتق ـــــات قب  وم
ــــمها ــــا رس ــــست دارس ــــا دار أم ــــا هبــــ  ًي ــــارا م ًوحــــشا قف ـــــلً  ا آهــ
ــــــــل  ّقـــــد جـــرت الـــريح بــــها ذيلهـــا ـــــــا واب  ّواســـــــتن يف أطالهل
ره بحكاياتـه مـع صـاحباته فتتـسم هـذه األطـالل ِّوأطالل الشاعر عمر بن أيب ربيعة تذك

 ,بالفرح والرسور عىل عكس أطالل الشاعر الذي تظهر رائحة احلزن من وقوفه عىل األطـالل
ة إىل أماكن حية تتحول مرتبطة بمشاعر ومناسـك احلـج كام أن أطالل الشاعر من رموز دارس

 :يقول عمر بن أيب ربيعة ,يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
ــــسبـع رمــــني اجلمـــــر أم بــــثامن  فــــواهللا مــــا أدري وإن كنــــت داريــــا  ب
 ّعفـــا بـــني املحـــصب فالطلــــــوب  ْأمل تربـــــع عـــــىل الطلـــــل املريـــــب
ـــني ا  ّحــــي املنــــازل قــــد تــــركن خرائبــــا ـــسابب ـــن ك ـــني رك ـــر وب  جلري

 .ّفاملحصب والطلوب وجرير وكساب أمكنة واقعية زارها عمر بني مكة واملدينة
ّقـل أن متـر  ,أكثر الشاعر عمر بن ربيعة مـن وصـف حماسـن النـساء :ـ وصف احملاسـن  ٢

 :قصيدة دون أن يتعرض فيها الشاعر إىل وصف حماسن النساء
ــسق ــاب مت ــح األني ـــن واض ــل عـ ــــه أرشعــــذب امل  ّتنك ــــصقول ل ــــل, م  ّقب
ــه ــذوب النحــل خيلط ــيب ب ــسك ش ــــدر  كامل ـــت ج ــــا عتق ـــصهباء مم ـــج ب  بل

 : يف وصف العيونً أيضاويقول
ــــارون ــــن م ــــاء م ــــحرتني الزرق ــــون  س ــــد زرق العي ــــسحر عن ــــام ال  إن

 : يف وصف جمموعة نساءً أيضاويقول
ًوحـــــسانا جــــــواريا خفــــــــــرات  حافظــــات عنــــد اهلــــو األحــــسابا  ً

 : يف وصف عطور بعض النساءًأيضا ويقول
ــــرب ــــذكي وعن ــــسك ال ــــضوع امل ــــور  وت ـــابه كافــــ ـــد ش ـــا ق ـــن جيبه  م
 وريــــــح اليلنجــــــج والعنبــــــــر  يفـــــوح القرنفــــــل مــــــن جيبهـــــا
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 وهـــذا مـا ,واليشء املميز أنه أجـر علــى لسان النسوة وصف حـسنه ومجالـه وشـبابه
 :يسمــى بالنرجسية

ـــــاهللا جـا ـــــفت ب ــــا حل ـــــدةوأهن ـــروا  ه ـــاج واعتم ـــه احلج ـــل ب ـــا أه  ّوم
ــــرسبه ــــنفس يف يشء ت ــــق ال ــــا واف ــــر  م ـــه عمــ ـــني إال فوق ـــب الع  وأعج

 .واألوصاف التي وصفها يف شعره ,و ال ندري مبلغ الصدق الذي يكتنف قصائد عمر
لشعـره مـوضـوعات اعتمــدت  ربيعة اختــذ الشاعـر عمـر بن أيب :ـ وصف حكاياتـه   ٣

وما يظهر خالل ذلك مـن مفاجآت ومغامــرات مــرتبطة بالــزمان  ,حلكايةعلــى القص وا
 وحكايـات بعـضهـــا ًواملتصفح لديوان عمر بـن أيب ربيعـة جيـد أن هنـاك قصـصا ,واملكان

 وأضـفى عليـه , والبعض اآلخر نسجه مـن بنـات خيالـه,الواقـــع استمدها الشاعـــر مـن
 :اياتهيقول عمـر يف وصف بعض حك ,عنرص التشويق

ـــفا ــــى ش ــــرفاق عل ـــا للـ ـــت رقيب ًفب  أحــاذر منهـــم مـــن يطــوف وأنظـــر  ّ
ــــر  إلـــيهم متـــى يـــستمكن النـــوم منهــــم ــــة أوع ــــوال اللبان ــــس ل  ويل جمل
ــت ــنهم وأطفئ ــصوت م ــدت ال ــام فق ـــور  فل ـــشاء وأن ـــبت بالع ـــصابيـــح ش  م
ــــت ــــا فتوهل ــــا فاجأهت ــــني إذ م ـــر  فحي ـــة جته ـــصوص التحي ـــادت ملخ  وك

ولكنـه تعـرض  ,مل يكن عمر بن أيب ربيعة يف موضوع الفخـر قـصائد كثـرية :ـ الفخــر  ٤
وهلـا  ,وهــي قبيلة تتزعم الكثري مــن القبائـل ,نه ينتسب إلــى قبيلة خمزوم إلوصف قومه إذ

وعند قبائـل العــرب ذلـك أهنـــا ذات عـز ومنعـة ونفـوذ  ,مكانتها املرموقة يف مكة املكرمة
 :ة نرشت األمن والطمأنينة والنعم والفضل واألعطياتوفعــال كريمة وخصـال محيد

ــــب  فهـــــــال تــــسألـــي أفنــــاء سعــــــد ــــدو التجــــارب للبي ـــــد تب  وقــ
ـــأرب فالـــدروب  سبقنـــــــا باملكــــــارم واستبحنــــــــا ـــا بـــني م ـــر م  ًق
ـــا ـــن تران ـــاظ فل ــــى احلف ــــم علـ ـــــوب  نقي ــــة اخلط ــــاف عاقب ــــشل نخ  ن
ـــــصالي  ٌّويمنــــع رسبنــــا يف احلــــرب شــــم ــــــروبم ـــــساعر للحـ  ت م
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  :لغة عمر بن أبي ربيعة الشعرية
عمر يكتب لعامة الناس فإنه يـستخدم لغـة احليـاة اليوميـة املعتمـدة علــى أن عىل اعتبار 

 ,عـن النفـور والغلظـة والثقـل ًالسهولة والرقة واللني واأللفاظ التي يتبادهلا املحبون مبتعــدا
 وسعــي املغنني لغنــاء أبياته التي كـان ,احلجازساعده علـى ذلك انتشار الغناء فـي حوارض 

 :كقوله ,يقوهلا يف صواحبه
ــــــد  ًليـــت هنــــدا أنجــــزتنا مـــا تعــــد ــــــا جت ـــــسنا مم ــــــت أنف  وشف
ـــــــدة ـــــــرة واحــ ـــــــدت م ـــــستبد  واستب ــــــن ال ي ـــــاجز م ـــــام الع  إن

 :ًوأيضا
 عــــدد الرمـــل واحلـــىص والتــــراب  هبــــرا:حتبهــــا? قلــــت:ثــــم قــــالوا

 وكأن القصائد قد , أن لغة عمر هي اللغة التي ما زالت تعيش إىل يومنا هذاومن ذلك نجد
 .قيلت يف عرصنا احلارض

 :أهم الطوابع الشعرية يف الغزل العمري -ج
ّن كل قصيدة من قصائد الشاعر هي حب جديد يغطـي احلـب إذ إ : ـ اآلنية والتجـدد  ١ ّ ّ

ال تلبـث  ثم ,عاطفته,  يفتن بجاملهًيدا جدًفهـو يف قصيدة يتعرف وجها ,السابق وينزل منزلته
وهذه الصفة تعـاكس صـفة الديمومـة والعمـق التـي يتـصف هبـا الـشعراء  .أن هتدأ وهكذا

 :العذريون
ـــــــها ــــــي مع ــــــت للت ــــــم قال  ال تـــــــديمي نحـــــــوه النظـــــــرا  ث

ــــــت ــــــا أخ ــــــه ي ــــــرصمناإن ـــــرا  ي ـــــة وط ـــــن حاج ـــــىض م  إن ق
عر مـن كونه ينتـسب إىل بيـت وقــد جاءت هــذه الصفة للشا : ـ االستعالء والفخر  ٢

 وكـل ذلـك قـــد يـؤدي ,سيادة وجتتمع فيه الثـروة والـرتف والـشباب واجلمـــال والفـراغ
 بـام لديـه مـن ً عىل اآلخـرين مفتخـراًباإلنسان أن ينحـو به نحـــو النرجسيـة فيبدو مستعليا

 :صفات
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 لنفـــــــسدن الطـــــــواف يف عمـــــــر  قالــــــت هلــــــا أختهــــــا تعابثهــــــا
ـــــه لي ـــــصدي ل ـــــومي ت ـــــاق  ثــــم اغمزيــــه يــــا أخــــت يف خفــــر  عرفن

ــــا ــــت هل ــــأبى:قال ــــه ف ــــد غمزت ـــري  ق ـــىل أث ـــسعى ع ـــبطرت ت ـــم اس  ّث
والرسور بعكس املحبني الذين  نظر عمر إىل الليل عىل أنه مصدر السعادة : ـ إيثار الليل ٣
فليله كام يقول مرح وعبث ولقـاء يتمنـى أن  ,يرون فيه مصدر اهلموم واآلالم واألحزان كانوا
 :وليط

ــــــــا ــــــــن أال ليتن ــــــــمون يقل ــــــهرا  س ــــــام أش ــــــا دائ ــــــر ليلن  ًن
صفة التحرض واملدنية واالبتعاد عــن البداوة مـــن  ,وتبدو هــذه الصفة : ـ احلضريــة ٤

يقــول عمـــر فــي وصـف  ,خالل وصف الشاعر للباس وحديث وعطـور وزينة صواحبه
 :رسالة كتبهــا إليــه إحد صواحبه

ٍأحــــد بكــــافور ٍومــــسك وعنــــرب  نــــاس مثلــــهأتــــاين كتــــاب مل يــــر ال ّ 
 بـسبب البعـد ويتـأملون كـانوا يبكـون يبدو عمـر بعكـس الـشعراء الـذين : ـ التفـاؤل  ٥

والنـساء وافـرة يف  ,نه قد يـرتك واحـدة لينتقـل إىل أخـر; إذ إفهـــو حمب متفاءل واحلرمان
 .املجتمع احلرضي

  مناذج من شعره -د
  ؟وهل خيفي القمر -١

فانرصف الشباب إىل اللهو والغزل بالنـساء  ,والرتف احلجاز يف عرص بني أميةعم الرخاء 
 :اجلميالت

ـــــري ـــــان وص ـــــب مغ ـــــيج القل ــــشجر  ه ــــن ال ــــد عاله ــــات ق  دارس
ـــــا ـــــوم واقف ـــــه ذات ي ـــــت في ــــرب  ظل ــــه خ ــــل في ــــزل ه ــــأل املن  أس
ـــــر  قلــــــت قالــــــت ألتــــــراب هلــــــا ـــــس وخف ـــــيهن أن ـــــف, ف  قط
ــــــــق ــــــــو مؤن ــــــــشني بج ـــــشاه ال  إذ مت ـــــت تغ ـــــري النب  :زهـــــرن
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ــــــا ــــــني بن ــــــا فتمن ــــــد خلون  إذ خلونــــا اليــــوم نبــــدي مــــا نــــرس  ق
ـــــــسرتضينها ـــــــن ي ـــــــا:قل ـــــر  منيتن ـــــوم يف رس عم ـــــا الي ـــــو أتان  ل

ــــر  بيــــــــنام ينعتننــــــــي أبــــــــرصنني ــــدو يب األغ ــــل يع ــــد املي  دون قي
ــــرب ــــت الك ــــى:قال ــــرفن الفت ـــطى  أتع ـــت الوس ـــر:قال ـــذا عم ـــم ه  نع

ــــا ــــد تيمته ــــصغر, وق ــــت ال  وهـــل خيفـــى القمـــرقـــد عرفنـــاه,  :قال
ـــــــا ـــــــرج دونن ـــــــب مل يع ـــــدر  ذا حبي ـــــا والق ـــــني إلين ـــــاقه احل  س
ــــــة ــــــى برك ــــــا حــــــني ألق ـــــبطر  فأتان ـــــه واس ـــــل علي ـــــل اللي  مج
ـــــد ـــــا وق ـــــا متنين ـــــا م ـــــد أتان ـــــدر  ق ـــــا والق ـــــرام عن ـــــب األب  غي

  :شرح املفردات
 .وهـي احلظـرية للغـنم والبقـر ,مفردهـا صـري : الـصري.مساكن البـرش املعمـورة :املغاين

هـي املـرأة و ,مفردها قطـوف : قطف.املتقاربات يف السن : األتراب.ذهبت معاملها :ساتراد
مجيـل  : مؤنـق.األرض املنخفـضة : اجلـو.التـسلية واملتعـة :نس األ.التي تسري بخطى قصرية

 .مـسافة :امليـل .املقـدار : القيـد.يذكرن صـفايت : ينعتنني.غطاه الزهر : تغشاه الزهر.معجب
مل ينزل يف مكـان آخـر  : مل يعرج دوننا. له غرة بيضاء وأنا مرسعًركب حصاناأ : األغريعدو يب
 ,الـصدر : الربك.ويف هذا احلني) من غري موعد( ًجاء اتفاقا : ساقه احلني إلينا والقدر.من قبل
امللـل والـسام  :بـرام األ, غيب عنـا,امتد : اسبطر.بدا الليل ينزل :أي , مجل الليل بركةوألقى
 .يق وحجز احلريةالتضي :القدر



١٨٣ 

 
  النابغة اجلعدي -١٠

 بـن عـدس مـن بنـي اسمه حيان بن قيس أو عبد اهللا بن قيس أو قـيس: حياته ونـشأته   -أ
 وكان لطول أجله أثـر يف ظهـور توافقـات زمنيـة مـستبعدة ,ًر النابغة طويالِّعم ,ربيعة بن جعدة

 والدة النابغـة يف زمـن  وقـد حـدد أحـد املـؤرخني,ئتي سنة أنه عاش ماحلدوث أدت إىل القول
 إن : ويقول ابـن سـالم, إىل قصيدة ذكرت فيها مفاخر قبيلة جعدةًالنعامن بن املنذر الثاين مستندا

  ويمكننـا حتديـد, ومن اللغو الوقوف عند هذه األوهـام,النابغة اجلعدي أكرب من النابغة الذبياين
وكـان اجلعـدي يف  , السابع امليالدي عىل وجه التقريب يف السنني األوىل من القرن,والدة الشاعر

 . بني قشري أصداء وقائع حقيقية وتعكس أهاجيه ألفراد قبيلته,بداية أمره شاعر قبائل
 ٩( يف املدينـة سـنة,لـصالة والـسالم عـىل الرسـول عليـه ا,وفد اجلعدي ومجاعة من قومه

 ,ن هـذا احلـدث ولكن النوادر املروية يف البـرصة عـ,ًمعقوال فكان اسمه يومئذ ,) م٦٣٠/هـ
 والظـاهر أن مكـث ,والتي تعاورها املحدثون فيام بعد مدعاة للريبة وملوثة باخلاصـية القبليـة

النابغة يف البرصة زمن أيب موسى األشعري وحضوره معركة صـفني مـع عـيل بـن أيب طالـب 
يؤكدان مواقف سياسية ليست بعيدة التوافق مع مبادهة نـرصة األمـويني التـي ظهـرت زمـن 

 وأن جمـيء اجلعـدي إىل مكـة , يف الكوفـة,) م٦٦١/ هـ٤١(ة بن أيب سفيان حوايل سنةمعاوي
 ٧٣( بـن الـزبري يف احلجـاز قبـل سـنة وكان ذلك قبل القـضاء عـىل ثـورة عبـد اهللا,معروف

عرة ذات الشخـصية  األخطـل والـشاوخاصـة وإن مهاجاة اجلعـدي للـشعراء ,) م٦٩٢/هـ
 بالرغم من أن التفصيالت والتوابـع تـنم عـن حـوادث ,ة ألشياء حقيقي,خيليةامللغزة ليىل األ

 .جمردة عن التارخيية
استقر يف مدينـة أصـبهان وفيهـا  −اجلعدي − وثمة بعض الدالئل احلاملة عىل االعتقاد بأنه

 . من السلف املايضً وكان الفرزدق يتكلم عن اجلعدي وكأنه يعني رجال,مات
 مـن أملـع الشخـصيات التـي ,امء العـراقيف نظر علـ عديكان النابغة اجل :شخصيته -ب

 ثم ورود أبياته يف املعاجم بوصفها شواهد ,ان يعجبهم يف النابغة وصفه الفرس وك,صادفوها
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 كام أن مديح الرسول عليه الـصالة والـسالم يتفجـر بأسـلوبه عـىل جممـوع ,عىل الكلم النادر
 .ل مكرورة إضافات ملموسة يف حني أن الفخر يدور حول أقواًاالديوان مربز

إن التـأثريات  فـ,امل للقصيدة يف إطارها التقليـدييبدو أن الشاعر كثري االستع :شعره -ج
اء اللفظي فنشعر به يف وصـف يحستاال واضحة للعيان أما , اجلعدياإلسالمية يف شعر النابغة

ي ويؤلف الفخر كام هـ ;ًوموضوعا ,ًشكال  أما الفخر فتقليدي,هد احليوانيةالصحراء أو املشا
يني يف أغلـب شري أو إىل القـ,إىل اليمنيـني ًأحيانـا , يف قصائد اهلجاء املـصوبةًا تضادًاحلال دائام
 .األحيان

لثالث وتتميز شاعرية النابغة اجلعدي يف ذكر املثالب التي مل يشعر الناس بأبعادها يف القرن ا
 وثمـة مثـال عـىل ,دويـةع التي تتناقلها األوسـاط البالتاسع امليالدي إال بذكر الوقائ/اهلجري

 .)الفاضحة(ورة للجعدي عنواهنا ذلك يف قصيدة مشه
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  الطرماح بن حكيم -١١

إن اسـمه  .ّطيـئة مـشهورة يف ثعـل وهـي مـن قبيلـة ينتمـي إىل أرس: حياته ونشأته  -أ
مل يعـرف تـاريخ  .ّطيـئ ومعناه الطويل القامة أطلق عىل شخص آخر مـن )الطرماح(الغريب 

يف الـسواد العراقـي كـام  ولـيس ,يف الـشام) م٦٦٠/هـ ٤٥(له حوايل سنةوالدة الطرماح ولع
 عىل الكوفة مع من وردها من جيـوش أهـل , وهو شاب, وال ريب يف أنه وفد,ذهب بعضهم

 مذهب الـرشاة ,) م٦٨٤/هـ٦٥(اعتقد عىل األرجح بعد سنة ثم ,الشام فتأثر بدعوة اخلوارج
 .ة املتطرفاألزارق
اقه لزوجه وولده اللذين بقيـا يف العـراق حـني كـان يعـاين شـظف  الطرماح عن اشتيَّعرب

رس وأنـه متيـز  يف الـري شـاميل فـاًا إن الطرماح كان مؤدبـ: ويقول اجلاحظ,العيش يف كرمان
 وجحد مـذهب األزارقـة , ومن املؤكد أن الطرماح تعقل مع تقدم السن,بسلطته عىل الصبيان
رتكيز عىل حمبته الكاملة للـشاعر الـشيعي الكميـت  وقد حال للمؤرخني ال,الذين يأبون التقية

 .قاهر اخلوارج) م٧٠٠/هـ٨١( وغدا الطرماح بعد سنة, لهً خصام,ً إمجاال,الذي كان
ً فقد أبد الطرماح يف وقت مبكـر عـداء ,ويمكن تعليل ذلك الرتاجع بعامل عنرصي

 الطـائي وبالتـايل حكم أصله عرف عهدئذ بني اليمنيني والقيسيني مما محل الطرماح بًاحاد
 ويف هـذا العهـد صـار ,بني الذين جتمعهم به أرومـة واحـدة عىل التقرب من املهل,اليمني

 بنـي وخاصـة ,ما قاده إىل خماصمة القبائل القيسية بعنف; الطرماح الناطق بلسان اليمنيني
 عـىل  بن مسلم الباهيلندد الطرماح عند مرصع القائد قتيبة ) م٧١٤/هـ٩٦(متيم ويف سنة

 بخالف اليمنيني الذين ظلـوا أمنـاء , بمدبري املؤامرة,يد القواد القيسيني يف رشقي فارس
ولده خملـد وبعـد فقـدان  ثم , يزيدوخاصة ني أثر املهلبيً مقتفياًوبقي الطرماح سنني طواال

 بطبيعـة احلـال , بحث الطرماح) م٧٢٠/هـ ١٠٢(أرسة املهلب احلظوة لد اخلالفة سنة
ــر  ــي آخ ــام يمن ــن ح ــني ع ــرسي ب ــد الق ــراق خال ــاكم الع ــخص ح ــده يف ش فوج

 .) م٧٣٨/هـ ١٢٠ و٧٢٤/هـ١٠٥(سنة
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 عـىل موقـف الـشاعر النهـائي ومـا ً هذا عدو اخلوارج اللدود يدل جيداًاإن امتداحه خالد
 , أثنـاء القـسم األخـري مـن سـريته الـشعرية, ومن املرجح أن يكون الطرماح قـد عقـد,بعده

ن إ : ويقـول رؤبـة,بـن العجـاج عـىل وجـه اخلـصوصة عالقات مع شعراء معارصين كرؤب
 . األعراب مما أسبغ عىل شعره طابع التكلف الذي عرف بهَالطرماح هنج هنج
إن موهبة الطرماح اخلطابية ومواهبه الشعرية التي امتدحها اجلاحظ جعلـت  :ب موهبتـه  

 وقت مـن أوقـات  ومن اجلائز أن يكون الطرماح اشرتك يف,منه فيام بعد داعية مسموع الكلمة
 .محاسته ببعض احلركات الثورية يف جنويب فارس

 متيـزت طريقتـه ً شـاعرا,كان الطرماح يف نظر العلامء العراقيني ومجيع النقاد الذين تبعوهم
 وكان لغويو البرصة كاألصمعي يـضعون ألفـاظ ,فقط باملوضوعات البدوية امللبسة بالغريب

أمـا مدرسـة الكوفـة  .وضع ريبـة كـام يقـول املرزبـاين م,الطرماح الفريدة املستعملة أول مرة
ــ ــهً أحــسن اســتقباالتفكان  فقــد عمــد الطــويس ومــن بعــده ثعلــب يف القــرن الثالــث , ل

 فقـد اعتـرب − واحلـق يقـال− أمـا ابـن قتيبـة,التاسع امليالدي إىل مجع شعر الطرماح/اهلجري
شعار الطرماح اط بمرص أ ولكن الطربي كان يرشح يف الفسط, لشعراء سابقنيًالطرماح مقلدا

 .املحفوفة بالصعاب
 :إن األنواع الـشعرية يف الـديوان مـن موضـوعات العـرص وهـي: موضوعات شعره  -ج

 أمـا , باإلضافة امتداح اليمنيني مع اهلـزء مـن القيـسيني,الرثاء واملديح واهلجاء يف شكل قبيل
 سـمة الـسمو األخالقـي  فكثري التواتر فهو تارة ذو طابع بدوي أو مـشذب عليـهًاالفخر طبع

لـديار املهجـورة  يعـالج موضـوعات تقليديـة كاً جـداإن الوصـف وافـر ثم ,واحتقار العامة
 وحيوانات الـصحراء إن االسـتيحاء الـسيايس يف هـذه األشـعار خيـتلط ,والنساء الراحالت

 وال ريـب يف أنـه , وليس ملوضوع نضال اخلوارج ضـد امللـوك أي أثـر,باملديح والثلب القبيل
 : وعىل هذا فإن البيت القائل,ذفح

 عــر احلــق يف اإلســالم حتــى اســتمرت  هبـــــم نـــــرص اهللا النبـــــي وأثبتـــــت
رصخة مترد تعرب عـن  ًأحيانا ونكاد ال نسمع ,اجلرأة التي أجازها الشاعر لنفسهليستحرض 

 :نبئ عن التشبث القاطع أو ت,متني الشاعر املوت يف سبيل قضيته
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ـــا ـــن روعاهت ـــنج م ـــار مل ي ـــدوالن ـــشاري   أح  إال املنيـــب بقلـــب املخلـــص ال
أراد علـامء   كام نر ألبعـد مـن أن تثبـت التـشاكل املحـزن الـذي,إن بقايا شعر الطرماح

 فإن ألفاظ ,د عدم التجانس يف األسلوب واللغة وكذلك نج,ورالعراق وجوده يف الشعر املذك
وقـصائد  للغـة يف غزليـة لـيىل فإن ا,ظين حتمل دوما طابع االستيحاء اللفالطرماح أبعد من أ

 ., ولكن دون تكلف الغريبالتقليدية الثلب القبلية مصحوبة بالنسب أو غري مصحوبة به
 ألمـر حمفـوف إن وضع الطرماح يف مكانه احلقيقي بني شعراء زمانه:  رأي النقاد فيه   -د

 مـع كـل مـا  للجاهليـة املتبديـةًه كانوا عىل حق عندما اعتربوه ممـثال ولعل معارصي,باملخاطر
 فهـو ال ,هذا الشاعر احلـرضي يف رشاك لعبتـه فإذا وقع ,حتتمله هذه من تصنع ومهارة خرقاء

 .ًا حقيقيً إال يف مالمح مقلد جمتهد وليس بوصفه شاعرا,يبدو اليوم يف نظر النقد
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  ذو الرمة -١٢

  :حياته ونشأته -أ
 : يقـال,به اجلزيرة العربيةاسمه غيالن بن عقبة وهو من بني عدي بن عبد مناة يف أواسط ش

 وكـان راويـة ,خوة ثالثة كلهم شعراءوكان لذي الرمة إ )م ٦٩٦/هـ ٧٧ سنة(إنه ولد حوايل
ولكنـه كـان  , وجاء يف خرب برصي أن ذا الرمة كان يعرف القـراءة والكتابـة, النمرييللراعي

 أنه وفد يف تلـك وظل ذو الرمة طوال سريته الشعرية عىل صلة وثيقة مع قبيلته إاليكتم ذلك, 
 واتصل باملهاجر بن عبد اهللا الكاليب وايل الياممة وبالل بـن ,األثناء سواء عىل الكوفة أو البرصة

 ). م٧٣٨/هـ ١٢٠سنة ( َّاملتوىفبردة قايض البرصة وواليها أيب 
نس بـن حبيـب ولقي ذو الرمة يف البرصة قراء ونحويني أمثال أيب عمـرو بـن العـالء ويـو

ة وهـشام املرئـي ن خالفـات ذي الرمـة مـع شـعراء أمثـال رؤبـوإ ; النحويوعيسى بن عمر
ي كان يوجهها إليه جريـر الـذي وكذلك السهام النقدية التر الناس, التميمي غطت عىل أخبا

 اخلرقـاء وللمـدعوة ,مليـة بنـت طلبـة بـن قـيس ويبدو أن حبه الفاشـل ,فضل عليه الفرزدق
 والظـاهر أن ذا الرمـة مـات ,نزوع العراقيني إىل اخلياليتناسب ووقائع حقيقية حوهلا فيام بعد 

وظلت ذكراه عالقة بعض الوقت يف أذهان البدو يف رشقي شبه  )م ٧٣٦/ـه١١٧( حوايلًشابا
 .اجلزيرة العربية

  :شخصيته الشعرية -ب
 فـإن شـهرة ذي الرمـة , يف الـشعر اجلـاهيلً أريباًوقد وجد علامء العراق يف ذي الرمة خبريا

  عند نحويي البرصة الـذين كـانواوخاصة ,نظر عن بعض التحفظات كانت واسعةبرصف ال
جبون بقـصائده  وكانوا يف أوساط املغنني وهواة الفن يع,حيلو هلم االستشهاد بوصفه للحيوان

 الكلـامت , وإن كميـةالتاسع امليالدي/ بطلة روائية يف القرن الثالث اهلجريملية التي أصبحت
 . به شعره أهاجت فضول املعجبنيالنادرة التي نجدها يف
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 مـن القـصائد ذات الـشكل التقليـدي الثالثـي األجـزاء مـدائح قيلـت يف محـاة ًإن بعضا
ة وهي مستهلة بوصـف َّ وإن أكثرها عىل كل حال قصائد غزل تغزل فيها الشاعر بمي,الشعراء

قالتـه يف الديار البالقع يتبع ذلك وصـف املحبوبـة عـىل أن تنتهـي بوصـف ناقـة الـشاعر وتن
مـن عنـارص  ًأحيانـاإن األثر الشعري املوضوع باسـم ذي الرمـة قـصائد مؤلفـة , والصحراء
ظي لبـى كـام يظهـر التامسـات بعـض  من تلك القصائد ذات استيحاء لفًا وإن كثري,متجاورة

 . وثمة العديد من القصائد التي تغزل هبا بمية,العلامء البرصيني والكوفيني
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  نصيب بن رباح -١٣

  :حياته ونشأته -أ
الـصغرية بـني مكـة واحـة ال  هـذهمل يعرف تاريخ مولده يفو −ودان −ب يف واحة ولد نصي

بالتـأثريات قـىض طفولتـه يف هـذا الوسـط املـرشب  َ أسـودًاوكان عىل األرجح عبد ,واملدينة
 من سريته الشعرية مستخلص من معطيات التي اختلطت فيهـا  وما يعرف,البدوية واحلرضية

يف  −نـصيب − وكـان, وحكايات مصبوغة باخليـال املـروي,ات قيمة تارخيية حمتملةعنارص ذ
ففـاتح بـذلك أشـياخه  ,مل يلبث أن شعر يف سن مبكرة بالنفحة الشعرية ثم ,صباه يرعى اإلبل

 − إيـاه عـىلًمفـضال −مجيل العذري − ولعله سلك مسلك مدرسة, املنورةأثناء مكثه يف املدينة
بفـصاحته وختلـصه ( يفرض نفسه عىل الناس , للقراءة والكتابةًايد نصيب جموكان −كثري عزة

 ويف حياة نـصيب حادثـة , شعره بأصله ولونه وافتخر نصيب مرات عديدة يف)إىل جيد الكالم
 العزيـز بـن مـروان  فاشرتاه عبد,)ودان(ـ وهي أنه كان لبعض العرب من بني كنانة ب,حاسمة

 . فمدحه, يف بالط حلوان بمرصً متقطعة تقريبا بصورة, والظاهر أنه مكث عنده,عتقهفأ
 وكـان ,هـا عـن تعلقـه واعرتافـه باجلميـل فيَّرثاه بقصيدة عـرب ) م٧٠٤/هـ ٨٥(ويف سنة

حيـث غـدا مـن مـداحي ًأحيانـا يقصد دمـشق  بالرغم من مكثه عادة يف املدينة املنورة نصيب
عمر بن عبد العزيز وهو الـذي  و,اخلليفة عبد امللك بن مروان ومن بعده سليامن بن عبد امللك

 حظوة عند يزيد بن عبـد امللـك ً أيضا ولقي نصيب,مدحه من قبل يف املدينة عندما كان واليها
 ومدحـه يف وحسن مقامه بفضل إبراهيم بن هشام وايل املدينة من قبل هـشام بـن عبـد امللـك

ام أنـه عـارش يف  كـ, وعقد نصيب صالت مع ممثيل احلكومة املركزية,مصيفه الشامي بالرصافة
 . وعبد اهللا بن جعفر, املدينة أمثال ابن أيب العتيقأرستقراطييالوقت ذاته بعض 

 فـإن أشـعاره يف زينـب , يف صباه وكهولتـهً عاشقاً نصيبا,وتظهر أخبار ذات طابع نوادري
ويف امرأة من خزاعة شاهد مريب عىل حوادثه الغرامية واستوىل املؤرخون فيام بعـد عـىل هـذه 

 .ار وبالغوا يف نواحيها اخلياليةباألخ
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وجاء يف بعض األخبار املبعثرة أن الشاعر كان عىل صالت وقتية أو طارئة مع نظرائـه مـن 
 والكثـريين مـن الـشعراء ًا يتبادل والفـرزدق وجريـرًا ومن املستغرب أن نر نصيب,الشعراء

 ع عمـر بـن أيب ربيعـة إن لقاءاتـه مـ, أحاديث خطـرية, اجلزيرة العربيةاآلخرين يف وسط شبه
 ثم إن تاريخ وفاته غري ,مة ومضت السنون األخرية من حياته يف مزيج من النور والعت,معقولة
 ,) م٧٣١/هــ ١١٣ أو ٧٢٩/هـ١١١(حوايل سنةاملنورة  مات عىل األرجح يف املدينة ,مؤكد
 .ً وبنتاً صبياًاتارك
  :شخصيته -ب

 ومن اجلائز أن يكون مـع ,عىل موهبته يف املديح يف زمنه أقام دعائم شهرته ًالظاهر أن نصيبا
 اهـتم جـامعو , قد متتع ببعض السريورة يف جمتمع املغنني والشعراء الغزليني واجلامليـني,ذلك

 ,لـذي اكتـشف فيـه العلـامء عـىل األخـص وقتئـذ هبـذا الـشاعر اًاملختارات الشعرية عرضيا
ن املغنـون العراقيـون بـدورهم  وحلـ, لإلشـادة بـصفات امللـوننيًشخصية غريبة صاحلة جدا

 .رأ فيه أكثر فأكثركإسحاق املوصيل أبيات نصيب من أجل مجهور 
لـك النـوادر التـي تـشهر  يؤيد ذ, مداح للخلفاء واألمراء األمويني قبل كل يشءًن نصيباإ

ي يف عبد العزيز  أما باقي القصائد واملراث,من شعره فإن كل يشء يف هذا اجلزء ,حياة الشخص
 ,− عـزةريبكثـ −ًوان فهي مثال إحيائي وينبغي إىل جانب هذا النتاج الـذي يقـرن نـصيبابن مر

 مـن ً غزليـاً وما تبقى منه ألبعد من أن يستحرض شعرا, لشعر غنائي يصعب تقييمهًفسح جماال
 : نغمة جديدة تضيفها مقطوعة مثل هذهً وال نر مثال,طبقة رفيعة

ــــت بع  قفـــــا أخـــــوي إن الـــــدار ليـــــست ــــام كان ــــونك ــــام تك ــــد ك  ه
ــــــــيىل ــــــــامن وآل ل ــــــــايل تعل ــــني  لي ــــل القط ــــدار فاحتم ــــني ال  قط
 ســـــــألناها بـــــــه أم ال تبـــــــني?  فعوجـــــا فـــــانظرا أتبـــــني عـــــام

 بشهرته الغزلية إىل جامعي املختارات الـشعرية باإلضـافة إىل حتـول ً مدين إمجاالًإن نصيبا
  .ع والنصوصىل فحص موضوعي للوقائ أكثر منه إ,خيايل مروي طرأ عىل شخصيته
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  كثري بن عبد الرمحن -١٤

  :حياته ونشأته -أ
ويظهـر أن  ,ًا من قبيلة خزاعة فهـو يمنـي نـسب)ويكنى أبا صخر(هو كثري بن عبد الرمحن 

االنتهازية السياسية يف حلظة من حلظات سريته الشعرية محلته عـىل التـربؤ مـن أصـله اليمنـي 
حـراف نـسبه مـن بعيـد بقـريش يف مكـة أي  فـربط هبـذا االن,واالنضامم إىل فـرع مـن كنانـة

 ضواحي  يف,) م٦٦٣/٦٦٥/هـ ٤٥ أو ـه٤٣(ومل يعرف تاريخ والدته ولعله عام .باألمويني
 .بيسان بني املدينة وخيرب

  :صورته اجلسدية -ب
 وقد حرمـت , أمحر الوجه, ضخم الرأس,ً هزيالًاوثمة شهادات عدة تصفه بأنه كان قصري

 فـإن مزاجـه الـشكس , عدةً ولكنها أثارت فيه آالما,بمظهر الفتانعليه بشاعة خلقته الظهور 
 .نا كام يقال أرضية خلقهّوحساسيته كو

  :كثيِّر ومجيل بن معمر -ج
أنه صادف مجيل بن معمر  ً من منازل عذرة فمن املرجح كثرياً كان يقطن قريباًوبام أن كثريا

تـدفعنا أخبار رواها الزبري بن بكـار  وثمة , فكان روايته,العذري وانضم إىل مدرسته الشعرية
 .ن حياء عىل شعر أستاذهدو إىل الظن بأن املريد سطا

  :عندهالتدرج الشعري  -د
 واحلطيئة روايـة , وهدبة رواية احلطيئة, ومجيل رواية هدبة بن خرشم, رواية مجيلكان كثري

 .)املدرسة األوسية( وزهري راوية أوس بن حجر وهكذا زهري بن أيب سلمى
  :اعتناقه مذهب الكيسانية -ـه

 وظـل يف معـزل عـن ثـورة , ترك قبيلته األصلية ليستقر يف املدينـةًا أن كثريًواملعتقد فرضيا
 سلطان حممـد ذلك أن ; ألنه كان يومئذ قد انضم إىل العلويني;) م٦٨٢/هـ٦٢(الزبرييني سنة

بالء بإحيـاء أحـد الروحي فرض عليـه بعـد معركـة كـر ) م٨١/٧٠١ سنة َّاملتوىف(بن احلنفية 
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 مل يلبـث أن أعلـن ً والظـاهر أن كثـريا,املتحمسني الذين اعتنقوا مذهب الكيسانية يف الكوفـة
 , ويف الواقع فإن الشاعر مل يشعر سواء بـدافع مـن انتهازيـة أو طمـوح أو حـذر,ًامعتقده شعر

جلوئـه إىل مل يشعر بأي وازع حيـول دون  : أقول,وذلك أسوة بموقف حممد بن احلنفية املتحفظ
 .)التقية(

  :والؤه لبين أمية -و
 يف خدمـة ) م٦٩٢/ـ هـ٧٣(بعد القضاء عىل عبـد اهللا بـن الـزبري سـنة −كثري −دخل

  وكرسـت,ت احلجـاز كلـهَّ وشارك بحياة املجتمعات التي عم,خلفاء بني أمية يف دمشق
ىل مـرص  يف الوقـت ذاتـه إً سـافر كثـرياً ويبدو أن كثريا, شبه رسميًاوضعه بوصفه شاعر

 يف زمـن ً نشاطه بصفته شاعراومل يعرف عن ,كم عبد العزيز بن مروان باألمري احلاًملتحقا
إال أننا نشهد يف زمـن عمـر بـن عبـد العزيـز  ,ًشيئاالوليد بن يزيد وسليامن بن عبد امللك 

بعـد أن شـاخ وأصـبح  −كثـري –وحـاول  حماولة غري موفقة الستعادة مكانته عند اخلليفة
أن حيمـل نفـسه عـىل )م ٧٢٤ −٧٢٠/هـ ١٠٥ −١٠١( امللك زمن يزيد بن عبد يف ,هزأة

 .مدح اخلليفة املذكور
  :ر باألدباء يف عصرهعالقة كثيِّ -ز

 إال القليـل مـن , يف املدينـة يف أوساط العبثانتهيف النوادر التي تستحرض مكلكثري وليس 
بـن أيب عتيـق راعـي األدبـاء  وأن عالقـات الـشاعر مـع ا,اللمحات التارخيية اجلديرة باحلفظ

 أما دوره بالقرب مـن , معقول, وإذاللهًاّكثري −احلزين الدييل − مؤكدة كام أن هجاء,والفنانني
هتـاجى  −ًكثـريا −ال ريـب فيـه أن ومما ,ً جداًأستاذه مجيل حسب رواية ابن سالم فيبدو خياليا

 حتول الـشاعر ,−وصحواأل –وعمر بن عبد العزيز  ,−ًنصيبا –كثري −ولقي −حوصاأل −مع
 نقطـة , وهي امرأة من بيوتات دمشق النازلة يف اجلنوب الرشقي من آيلة,لعزة إىل بطل غرامي

 وقد عرب كثري يف العديد من مطالع قصائده الغزليـة , وكان أبوها أحد رواة احلديث,االنطالق
 –لكـن اسـم و ,يف هـواه −كثري – وشك ابن سالم وأبو عبيدة بإخالص ,عن حبه لتلك املرأة

لترصحيه بحبـه وتـشبيبه هبـا وطعـم هـذا  −عزة الضمرية −بالرغم من ذلك قرن باسم −كثري
 .ت اخليالية عن لقاء الشاعر هبااملوضوع ببعض التضحيا
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رض الـشعر  يف قًا ماهرً ولداًتاركا ) م٧٢٣/هـ٤٠٥(يف املدينة حوايل سنة  −كثري −ومات 
 −وكان لكثري راو يدعى ,ثار جدهمل عىل مجع آ عً شاعراًوحفيدا ) م٧٥٨/هـ١٤١(مات سنة

 .رو العديد من مغامرات سيده −السائب الكناين
 سواء بشخـصيه املـداح ًا وكان جمده يف نظر اجلمهور مرتبط,ذاق كثري طعم املجد يف حياته

 حتـى , ويظهر أن بعض األدباء يف العراق قدروا فيه شاعر خلفاء بنـي أميـة,أو الشاعر الغزيل
أمـا يف املدينـة فقـد أعجـب القـوم عـىل  ;إىل تفضيله عىل جريـر والفـرزدق ًأحياناذهبوا أهنم 

 .العكس بالشاعر الغزيل
 :قال كثري

ـــم ـــن ري ـــن بط ـــدماث م ـــاض ال ــــام  ببي ــــن أجل ــــشجون م ــــبخفض ال  ف
ــــــام  َّلعــــــن اهللا مــــــن يــــــسب عليــــــا ــــــن ســــــوقة وإم ــــــه م  وبني
ـــــــسب املطهـــــــرون أصـــــــوال ــــــامم  أي ــــــوال واألع ــــــرام األخ  والك
ــــأمن ــــامم وال ي ــــري واحل ــــأمن الط ـــــام  ي ـــــد املق ـــــن آل الرســـــول عن  م
ــــــائم اإلســــــالم  رمحـــــــة اهللا والـــــــسالم علـــــــيهم ــــــام ق ــــــام ق  كل

  :مناذج من شعره
  :ربع عزَّة -١

واكتـووا بنـاره  وهنل الناس من مورده العذب ,بمنذ وجد اإلنسان عىل األرض وجد احل
 .وتناقل الناس قصص العشق وأشعار العشاق ,القاسية
 :كثري عزة يشبب بعزةقال 

ـــا حيـــث حلـــت  خلـــييل, هـــذا ربـــع عـــزة فـــاعقال  قلوصـــيكام ثـــم ابكي
ًومــسا ترابــا كــان قــد مــس جلــدها ـــت  ُ ـــت وظل ـــث بات ـــال حي ـــا وظ ًوبيت ً 
ــا ــا البك ــزة م ــل ع ــت أدري قب ــا كن ـــت  وم ـــى تول ـــب حت ـــات القل  وال موجع
ـــــامر ـــــري داء خم ـــــا غ ـــــا مريئ ـــتحلت  هنيئ ـــا اس ـــنا م ـــن أعراض ـــزة م  لع



١٩٥ 

ــــت  فــــام أنــــا بالــــداعي لعــــزة بــــاجلو ــــزة زل ــــل ع ــــامت إن نع  وال ش
ـــبابتي ـــون أن ص ـــسب الواش ـــال حي ـــــت  ف ـــــت غمـــــرة فتجل  بعـــــزة كان
ــــا ــــا حــــل قبله ــــم اهللا, م ــــواهللا ث  وال بعـــدها مـــن خلـــة حيـــث حلـــت  ف
 ّختليــــــت ممــــــا بيننــــــا وختلــــــت  وإين وهتيـــــــامي بعـــــــزة بعـــــــدما
 للمقيـــــل اســـــتقلتتبـــــوأ منهـــــا  لكـــــاملرجتي ظـــــل الغاممـــــة كلـــــام

  :شرح املفردات
 : ظـل.قـىض الليـل : بـات.نزلت وسـكنت : حلت. الفتيةالناقة : القلوص,اربطا :أعقال

شدة  :غمرة .خمالط : خمامر.ملكته بحبي هلا :أي ,أصبحت واليه عىل قلبي : تولت.قىض النهار
عزمـت عـىل  :ختليت .شدة اهليام : التهيام.احلبيبة : اخللة.انكشفت وزال أثرها  جتلت.عارضة

 .مضت وارحتلت :استقلت .نزل به وأقام :ً تبوأ منزال.ترك حبها
 . املقيل, زلت, اجلو,استحلت :مفردات للشرح



١٩٦ 

 
  إمساعيل بن يسار -١٥

  :حياته ونشأته -أ
حـوايل منـصف القـرن األول املكرمـة عـىل األرجـح يف مكـة إسامعيل بن يـسار ولد 

 , ثم نفي بكونـه مـن سـبي فـارس,ذربيجانية األصلالسابع امليالدي من أرسة أ/هلجريا
 ,عاش بوصفه مـوىل بنـي متـيم بـن مـرة متـيم قـريش بل , وضيعةًويبدو أنه مل يكابد حاال

 أن يكتسب يف هذا الوسط قدرة عجيبة ديد من األطفال ذوي املنشأ البسيطواستطاع كالع
 ويبـدو أن ,ً أيـضااعرين وكان أخواه حممد وإبـراهيم شـ,عىل امتالك ناصية اللغة العربية

 عـىل مزاولـة ً ولعله كـان جمـربا,بدايته يف املدينة حيث أمىض طفولته ويفاعته كانت صعبة
سب إىل اإلحساس املذكور موقف التمـرد الـدائم وين , احلرمانلتهريج والشعوذة بسببا

فـيهم  ارتباطه بالزبرييني الذين رأ ً أيضا وعرب عن املوقف املذكور,الذي تعكسه أشعاره
 ٩٩هــ أو ٩١( يف املدينـة حـوايلَّاملتـوىفإخالصه لعروة بن الزبري  فإن ,أعداء األمر الواقع

 .ًاكان عميق )٧١٧ −٧٠٩/هـ
 َّاملتـوىف(حلجاز جيل هشام بـن عـروة وظل إسامعيل بعد ميض سنني من القضاء عىل ثورة ا

 وتعـصبه للعجـم عوبيته لـشً وكانت هذه العاطفة يف أثناء ذلـك أصـال) م٧٦٣/هـ١٤٦سنة 
بيد أن عـدة مقطوعـات مـن قـصائد موجهـة إىل  ,كثرية يف شعرهًأحيانا  ,ثارمهااللذين نجد آ

 تثبت أن إسامعيل قام يف آن واحد بعملية ارتداديـة , سواء إىل السفياين أو إىل املرواين,األمويني
 ,لـك بـن مـروان فثمة مدائح يف اخلليفـة عبـد امل,رضورية فأنام بذلك موقفه املعادي للعروبة

 وعالقاتـه الوثيقـة مـع ,وزيارات قام هبا الشاعر خللفه الوليد بن يزيد بصحبة عروة بن الـزبري
 . واألمري الوليد بن يزيد تشهد عىل ذلك,األمري الغمر بن يزيد وأخيه

وتعلل النقطة األخرية إخفاق الشاعر لد اخلليفة هشام بن عبد امللك الذي كـان حيـرتس 
 ثـار إسـامعيل ,ً ويف خالفة الوليد بن يزيد التـي مل تـدم طـويال, هشام والوليد,من ولدي عمه

 بالعطايا وفقدنا منذئـذ ًلنفسه بعد أن كرب وشاخ فأشخصه الوليد إليه ورسحه إىل املدينة مثقال



١٩٧ 

 ً ولـداً تاركـا)م٧٥٠/هــ١٣٢( حوايل سنة,ًكل أثر إلسامعيل الذي حدد تاريخ وفاته فرضيا
 . بشعوبية عنيفةًا أيضلئت أشعارهُم

  :شعره -ب
 بنتاج نوع مـن النـدوات األدبيـة تالقـى فيهـا ًوينبغي اعتبار نتاج إسامعيل الشعري شبيها

 إىل التحريفات والتضخيامت التـي طـرأت ً أيضا مع النظر بعني االعتبار,املوايل األذربيجانيني
 اجلـائز أن يكـون  ومـن, مـن ولـدهً وذلك بحكم وجود أعضاء آخرين يف األرسة بـدءا,عليه

إن هذا الرواج مدين ببقائـه إىل افتتـان املغنـني  . يف املدينةًا حقيقيًإسامعيل لقي يف حياته رواجا
 يف , وهم ذواهتم غري عرب والظاهر أن الرواج املشار إليه تأصـل عـن هـذا الطريـق,امللحنني

أعلن ابن سـالم وحيث  ,العراق حيث كان يروي إسامعيل املوصيل عن إسامعيل نوادر معجبة
 أن ما من ديوان شعر يتضمن قصائد إسـامعيل , وجدير باملالحظة,أستاذية إسامعيل يف الشعر

إن أصحاب املختارات الشعرية من جهـتهم جهلـوا هـذا الـشاعر الـذي  ثم ,ًكان معروفا إال
 .حفل به املؤرخون فحسب



١٩٨ 

 
  األحوص -١٦

  :امسه ونشأته -أ
 وكـان ألرستـه املقـام ,بيعة من قبيلـة األوس يف املدينـةواسمه عبد اهللا بن حممد بن بني ض

 .)م٦٥٥/هـ٣٥(األعىل بني بيوتات احلجاز ولد حوايل سنة 
 تلقى يف مسقط رأسـه تربيـة تـأتلف وذلـك املحـيط , عن طفولته ويفاعتهًاإننا ال نعلم شيئ

رضـة  يف كثـري مـن األحيـان إىل معا, وأد تعصب األحوص للمدينة,وحياة املجتمعات فيه
وثمة نـوادر نقلـت  . اهللا عنهطالب ريض أرسة عيل بن أيب , وعىل اخلصوص,القرشيني يف مكة

 حـريص عـىل , مولـع بالدسـائس, منحل األخالقأرستقراطيهره يف شخصية رجل اعنه تظ
ومـن  ,أويل األمـر يف كثري من األحيان معاقبة من , وقد سببت له فضائحه األخالقية,امتيازاته

 وشغل املوقف الثاين , لرفد اخللفاءً أو طلبا,م الشعر يف سن مبكرة سواء للتغزلاملرجح أنه نظ
 وافتخر نفسه يف أحد أبياته بأنـه مـدين بالقـسم , يف خطط الشاعر أكثر مما كنا نظن عادةًمكانا

يف هذا اجلانب من سـريته  ومع ذلك فإن كل يشء غامض ,األكرب من ثروته إىل موهبته املدحية
 .الشعرية
 ولعـل الـشاعر خـرج إىل دمـشق ,ي األحوص حظوة عند اخلليفة الوليد بن عبد امللـكلق

 ً أيـضا ولألحـوص,بدعوة من امللك الذي ما لبث أن نفاه إىل املدينة عىل أثر فضيحة أخالقيـة
يـت حمـاوالت  وهي مهداة إىل اخلليفة عمر بـن عبـد العزيـز ولق,ًقصيدة فخفخة حلنت جزئيا

 ويفـرس إخفاقـه عـادة يف ,ة مـداحي امللـوك نجاحـات متنوعـةحوص للجلوس بني جوقاأل
 . يف حياة املجتمعات املدنية,لهإرصاره عىل التامس التعويض عن فش

  :عالقته بأدباء عصره -ب
 وكـذلك ,حفيـدة عـيل بـن أيب طالـب −سـكينة −والظاهر أنه كـان عـىل صـلة بالـسيدة 

 وكـان حيلـو لألحـوص ,عزيز بن مروان مثل ابن أيب عتيق وأيب بكر بن عبد الباألرستقراطيني
 − للمغنيـة ًره عاشـقا وثمـة أخبـار تظهـ,عىل األخص معارشة املغنني امللحنني كـابن رسيـج



١٩٩ 

 نوادر  وهناك, بنظرائه احلجازيني,وقع أو كان عىل صلة كام هو مت,حوصوصادق األ −سالمة
 .ًان ودية جدفلم تك −بنصي −و −بكثري عزة − أما عالقته,تشهر هذا اجلانب من حياته

 وفضل األحـوص الفـرزدق عـىل جريـر ,أما عالقته بعمر بن أيب ربيعة فكانت أكثر دماثة
 .أثناء مرورمها باملدينة

 فـإن ,ًاإن اجلانب الذي شغله املوسيقيون واملغنيات يف حياة هذا الشاعر السئم حاسم جـد
 وال ,انحالل األخـالق من أشعار األحوص مدينة يف حفظها إىل رواجها يف عامل عرف بـًكثريا

 واألمرية أم ,يقل أمهية عن ذلك يف سرية األحوص حبه املتتابع العنيف كام يبدو لسالمة املغنية
 عبري مرو ولعلـه , وخالط قصص غرامه فيام بعد,ً متبادالً عنيفاًاجعفر وعبدة التي أحبها حب

 .ينبغي التفكري بفسح جمال لغرام مل يبح به
  :سجن اخلليفة له -ج
ختمت السنون األخرية من حياة األحوص بمأساة ففي خالفـة سـليامن بـن عبـد امللـك و

 ,اخلليفة عىل إنزال العقاب بهفعزم  ,محلت حسب الظاهر فضائح األحوص ومهامجته للسلطة
نفاه إىل دهلك وهـي جزيـرة يف البحـر  ثم , يف سوق املدينة,فسجنه وجلده وأوقفه عىل البلس

 ومل يطـرأ يف خالفـة , طوال مخس سنني بالرغم من الشفاعات يف دمـشق فبقي يف املنفى,األمحر
ــز أي تعــديل عــىل ســلوكه ــد العزي ــن عب ــد امللــك ,عمــر ب ــن عب ــد ب ــة يزي  وكانــت خالف

 ويف رحلـة إىل دمـشق لقـي , يف عودة حظـوة الـشاعرً سببا, بالعكس,)م ٧١٧/هـ١٠١(سنة
 يف موقف املدافع عـن نيا املهلبي يف قصيدة هجا هب,وظهر األحوص .حفاوة كرب عند اخلليفة

 يف املدينـة عـىل األرجـح , ويف هـذا اجلـو مـات الـشاعر الكلـف باحليـاة,السياسة احلكوميـة
 , لـد معارصيـهً مرموقاً رواجا,حوص بالتأكيدوقد عرف شعر األ .)م٧٢٨/ هـ١١٠(سنة

 . املغنني يف املدينةوخاصة
ــــشمس ال ختفــــى بكــــ  إين إذا خفــــــي اللئــــــام رأيتنــــــي  ل مكــــانكال

 



٢٠٠ 

 
  العرجي -١٧

  :حياته ونشأته -أ
نـه  أل;لقـب بـالعرجي ,ريض اهللا عنـه اهللا بن عمر بن عمرو حفيد عثامن بن عفان هو عبد

 ) م٧١٦/هــ ٩٨(  واشـرتك سـنة) م٦٩٤/هــ ٧٥( ولد حـوايل سـنة ,كان له عرج الطائف
 .ها بالء حسنوكان له في ,بغزوة الروم بقيادة مسلمة بن عبد امللك

 بذلك شهواته ً احلجازية عىل حياة الرتف معينااألرستقراطيةكغريه من شبان الطبقة عكف 
العنيفة وحبه للنساء والصيد والظاهر أن العرجـي املـرتبط بحكـم وضـعه وأذواقـه بـشعراء 

 آخرين قد أجرب بعد أن أقصته احلكومة عىل استعداد اجلزء األوىف من شعره مـن أرستقراطيني
 وكان العرجي من املشاكسة والكربياء مـا مل , من قلبهً حيث ترك فيها مزقا,املغامرات الغرامية

  املكرمـة مـع وايل مكـة وكان منشأ خالفـه,ة أحقاده وضغائنهحيل دون وضع مواهبه يف خدم
جيـداء  ح فيهـا العرجـي بـسوء سـلوكَّحممد بن هشام بضع قصائد هجائية وقصائد أخر مل

 ر للقبض عليـه وجلـده وشـهً من حادثة قتل كان سبباذ هذافاخت, املخزومية أم حممد بن هشام
 .)م٧٣٨/هـ ١٢٠( قبلً إن العرجي مات بعد أن مكث يف السجن طويال:حبسه ويقال ثم ,هب

  :االهتمام بشعره -ب
التاسع امليالدي اهتموا بالناحية النوادرية من /املؤرخني يف القرن الثالث اهلجريويبدو أن 

 فلم يكن حينئذ ما يشعر بوجـود أي مجـع ,تاممهم بأثره الشعري ذاتهحياة العرجي أكثر من اه
محاسـته  ومل يستشهد به أكثـر مـن البحـرتي يف ,ًللديوان فقد استشهد اجلاحظ بالعرجي قليال

لعرجـي ومنتخبـات مـن  جمموعة من أخبار ا)م٩٢١/هـ ٣٠٩( سنةَّوألف ابن املرزبان املتوىف
 , عـىل طريقـة احلجـازيني عامـةًكـر يؤلفـون أبياتـاخذ الناس يف زمـن مب وأ,أشعاره ضاعت

 .وينسبوهنا إىل العرجي أو إىل عمر بن أيب ربيعة فنجم عن ذلك مصادفات ال متكن مراقبتها



٢٠١ 

 
  الوليد الثاني -١٨

  :حياته ونشأته -أ
 وتربـى ,)م٧٠٩/هــ٩٠( ولد يف الشام سنة ,هو ابن اخلليفة يزيد بن عبد امللك بن مروان

 وخفـة يف الطبـاع حتولتـا إىل ,حب االسـتامع( وورث عن أبيه , مثل مقامه ونسبهتربية تليق يف
 .)ميل عنيف للتمتع بملذات الدنيا

  :شخصيته -ب
ظـل ابـن عمـه  ) م٧٢٤كـانون الثـاين / هـ١٠٥( نة هشام بن عبد امللك اخلالفة سّتوىلملا 

لـك فتولـد فيـه  عـن املً طوال عـرشين سـنة بعيـدا,الوليد وكان عمره يومئذ ست عرشة سنة
 ومل , وحاجـة إىل اللهـو, عىل األمر الواقعً فيه يف آن واحد مترداًمثريا ,مركب احلرمان من احلق

 فطلـب األمـري ملجـأ ,بتوازن هذا املـزاج اجلمـوح القهـاريلبث هذا اهلو املعاكس أن أخل 
 . يف الرياضة العنيفةً أيضافوجده يف امللذات واحلب الرخيص واخلمرة ووجده

 :تنحيه يف الصحراء -ج
 املـدنإىل الـصحراء فهجـر نزعة البدويـة اللوليد لاألموية أعادت وراثة متأصلة يف األرسة 

بالط الرصافة ليستقر يف الـسهوب الـصحراوية يف وذهب إىل  ,) م٧٣٤/هـ ١١٦(حوايل سنة
  فتشكل حولـه, يعيش حياة سيد بدوي كبري,الشام حيث أخذ يتنقل من مقام ملوكي إىل آخر
 وكـان اخلليفـة ,مثل عمر الوادي ومهرجني ,بالط فيه شعراء مثل ابن ميادة ومغنني وملحنني

 فام كـان مـن الوليـد إال أن رد ,العجوز هشام بن عبد امللك قد ساءته أعامل ابن أخيه اجلنونية
 .خذ التوتر بني الرجلني شكل نزاعبقصيدة هجاء حتى أ

  :توليه اخلالفة -د
 فركـب )م٧٤٣/هــ١٢٥ربيع الثاين (ف عندما بلغه موت هشام ألغداكان الوليد يف ماء 

 وملـا عـاد اخلليفـة , وعندها بدأ عهـد الـشطط املفـرط,برسعة إىل دمشق حيث بويع باخلالفة
املساخر إىل الصحراء استدعى مجيع الذين مل يرهم مـن قبـل مـن مغنـني وشـعراء احلجـاز أو 
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أبد الوليـد إعجابـه بالـشاعرين بـشار بـن بـرد  و,مرات عديدة يف الشام محاد  فزاره,العراق
 وهكذا تتـابع طـوال سـنني حتـد الوليـد للـرأي العـام ,واملطيع بن إياس ممثيل اجليل اجلديد

 وقتل الوليد عىل أثر هجوم عـسكري مفـاجئ يف مـصيفه يف البخـراء يف صـحراء ,والفضائح
 ذا موهبة ممتازة سلكت ًاعرا شً أيضاكان .)م٧٤٤/هـ١٢٦(الشام يف أواخر مجاد الثانية سنة

 .ً جديداًبه هنجا
  :مناذج من شعره -ـه

 :قال الوليد
ــــــــصىل  خـــــــــــــربوين أن ســـــــــــــلمى ــــــــوم امل ــــــــت ي  خرج
ــــــــــيح ــــــــــري مل ــــــــــإذا ط ـــــــــتفىل  ف ـــــــــصن ي ـــــــــوق غ  ف
ـــــــا  قلـــــت مـــــن يعـــــرف ســـــلمى ـــــــال ه ـــــــىل:ق ـــــــم تع  ث
ــــــي ــــــري ادن من ــــــا ط ــــــت ي ـــــــا  ُقل ـــــــال ه ـــــــدىل:ق ـــــــم ت  ث
ـــــلمى ـــــرصت س ـــــل أب ـــــت ه  ثــــــــــم تــــــــــوىل:قــــــــــال ال  قل
 ًباطنــــــــــا ثــــــــــم تعــــــــــىل  َفنكــــــــا يف القلــــــــب كلــــــــام
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  قيس بن امللوح -١٩

  :حياته ونشأته -أ
 وإذا صح أنه كان رضيع احلسني بن عيل , يف ضواحي املدينة,أصله من قبيلة ليث من كنانة

 ٦٢٧ −٦٢٦ريض اهللا عــنهام تكــون والدتــه حــوايل الــسنة الرابعــة أو اخلامــسة اهلجريــة أي 
 ).م٦٨٧/ هـ٦٨(ه حوايل سنة وكانت وفات,ميالدية

عـاش حيـاة  ,الثامن املـيالدي/كان ظهوره عىل أقرب زمن يف أواخر القرن الثاين اهلجري
 وثمـة ملـع ,ً واقعيـاًحادثـا −لبنـى – وقد يكون عـشق املـدعوة ,جمون يف ظل السلطة احلاكمة

اء الغـزل من اخلليفة معاويـة بـن أيب سـفيان, وهـو مـن شـعرنوادرية تظهره عىل قيد احلياة ز
 .العفيف املشهورين يف العرص األموي

  :شخصيته العاشقة -ب
وج لبنـى طعـم حـب  وقد ذاق قيس الـذي تـز,)ذا شكل روائي( ً مروياًبطالقيس صبح أ

 مما محل أبـا قـيس عـىل إرغـام ولـده عـىل ً ولكن الزوجني مل يرزقا ولدا,سعيد يفوق الوصف
د حـسب إحـ( انتهـت بمـوت احلبيبـني مل فبدأت منذئـذ حيـاة األ,طالق من أحبها وأحبته

لفـت يف  وكانت روايـة قـيس ولبنـى قـد أ)خرحسب رواية أ(  أو بزواجهام ثانية)الروايات
 مـن عنـارص ً انطالقـا,التاسـع املـيالدي/ الثالث اهلجريخطوطها الكرب يف منتصف القرن

 . يف بغدادً أيضا ولعلها,شفهية كانت رائجة يف املدينة والكوفة والبرصة
  :اهتمام األدباء به -ج

 بعـد ربـع قـرن , فظهـرت,مجع كتاب األغاين هذه األخبار يف ترمجة معدة جلمهور مثقـف
 تؤمـل ً مؤلفات ذات استيحاء عذري تضمنت أخبارا, مع أصداء حكايات أكثر روائيةًاجتاوب
 غاية من  عىلً غزالً يف نظر املؤرخني العرب املسلمني شاعرا,بن ذريحاوظل قيس  . ولبنىًقيسا

 ويكـاد ابـن قتيبـة هيمـل ذكـره فـإن ,ني يف البيـان والتبيـًا مل يذكر قيسًفاجلاحظ مثال ,االمتياز
 .وتنترش الشكوك التي تثريها هذه الوقائع تكرب
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 عـىل ,وحيملنا العدد األكرب من األبيات أو املقطوعات امللحنة يف احلجاز أو العراق فيام بعد
 أو نظم باسمه يف بعض أوساط احلياة الغزلية طائفة من , ذريحاالعتقاد بأنه قد نسب لقيس بن

 , ويتكـشف هـذا النتـاج كلـه,القطع اخلفيفة اللطيفة تضمنت تأوهات قيس ونداءاتـه للبنـى
ات ومالمح عذريـة حتـدد ظهـوره عـىل  عن تأثري,ة وبساطة اللغ,بنغمته ولطافة ملحاته الفتانة

 .الثامن امليالدي/من يف أواخر القرن الثاين اهلجريقرب زأ
 هلـذا االجتـاه ً كـامالًوتعد القصيدة الغنائية التي ذكرها القايل يف أماليه عن الفراق نموذجـا

 .لبدوية الرصف نظمت عىل الطريقة ا, منعزلة, مع مقطوعةً غريباًوتتناقض تناقضا
  :حبه لليلى -د

نـون بنـي واشـتهر بمجنـون لـيىل أو جم ,أحب ليىل بنت مهدي من بني عامر بن صعـصعة
 .عامر

فنـشأت )) التوبـاد((مها يرعيان الغنم ألهلهام عند جبل يقـال لـه كان قيس وليىل يف صغر
وملا اشتهر حب قيس وليىل كره أبوها أن يزوجهـا لـه  .بينهام ناشئة حب استحكمت مع األيام

واشـتد هيـام قـيس بلـيىل حتـى  ,ومحلها عىل القبول بالزواج من رجل آخر فتزوجتـه كارهـة
حيـاول زيارهتـا و ,ولكنه ظل يذكر ليىل يف شـعره وهذيانـه ,زال عقله مجلة ثم ,ط يف عقلهخول

 .فأهدر الوايل دمه إن هو حاول االتصال بليىل
 :منها ,لليىل العامرية أشعار قليلة يف املجنون

ــــــواه ــــــامر هب ــــــون ع ــــــاح جمن  وكتمــــت اهلــــو فمــــت بوجــــدي ب
ـــــودي ـــــة ن ـــــان يف القيام ـــــإذا ك   تقـــدمت وحـــديمــن قتيـــل اهلــو? ف

 . يف األدبني الفاريس والرتكيً عظيامًتركت قصة قيس وليىل أثرا
وقـد نحلـه  ,متأجج العاطفة ,رائق األسلوب ,حلو األلفاظ ,قيس بن امللوح شاعر ورقيق
ًالرواة شعرا كثريا من جنس شعره  .عت أشعاره يف ديوان مطبوعُمج .ً
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  :مناذج من شعره -هـ
 تذكرت ليلى

واستوىل عـىل  ,العذري العفيف ًلعرب عددا من العشاق الذي تيمهم احلبعرفت بوادي ا
 .وجمنون ليىل أشهر هؤالء العشاق ,حتى خرج هبم إىل اجلنون ,قلوهبم وعقوهلم

 :))املؤنسة((وهذه األبيات من قصيدته املشهورة 
ــــا ــــسنني اخلوالي ــــيىل وال ــــذكرت ل ـــا  ت ـــو ناهي ـــام ال نخـــشى عـــىل الله  وأي

ــو ــاب الق ــت رك ــضافلي ــع الغ ــاب لياليــا  م مل تقط ــى الرك ــضا ماش ــت الغ  ولي
ــــدما ــــشتيتني بع ــــع اهللا ال ــــد جيم ــــن  وق ــــل الظ ــــان ك ــــا: يظن  أن ال تالقي

 وجــدنا طــوال الــدهر للحــب شــافيا  إننـــــا:ًحلـــــا اهللا أقوامـــــا يقولـــــون
ـــــييل ـــــذي: خل ـــــك ال   وال مـــا قـــىض ليـــا,قـــىض اهللا يف لـــيىل  ال واهللا ال أمل

ــــتال ــــريي واب ــــضاها لغ ــــاق  فهــــال بــــيشء غــــري لــــيىل ابتالنيــــا  ين بحبه
ـــا ـــي وبينه ـــو احلـــب بين ـــا رب, س  ّيكــــون كفافــــا, ال عــــيل وال ليــــا  ِّفي
ـــا  فأشــــــهد عنــــــد اهللا أين أحبهــــــا ـــدها لي ـــام عن ـــدي, ف ـــا عن ـــذا هل  فه
ــمها ــق اس ــا واف ــامء م ــن األس ــب م  أو أشــــبهه أو كــــان منــــه مــــدانيا  أح
 ًال منـــك يلقـــي خياليـــالعـــل خيـــا  واين ألستغــــــيش ومــــــا يب نعــــــسة

  ))ديوان قيس بن امللوح((
  :شرح املفردات

قـبح  : اهللا حلا. هم أهل الغضاوسكان نجد ,وهو من نبات البادية ,نوع من الشجر :الغضا
 ,أتغطـى : أستغـيش. احلاجة من غري زيادة وال نقـصانما كان مقدار : الكفاف.ولعن وأهلك

 .الغطاء :والغشاء
 . املداين, اجلو, قىض اهللا,انالشتيت :مفردات للرشح
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  مجيل بن معمر -٢٠

  :حياته ونشأته -أ
,  يف منطقـة وادي القـر شـامل احلجـاز)م٦٦٠ −هـ٤٠(العذري سنة ولد مجيل بن معمر

 وتـويف عـام –ي مـدائن صـالح  وهـ–بالقرب من املدينة املنورة يف منطقة تسمى اليـوم العـىل 
اد مـن از بسبب فشله فـي الوصول إلــى مـا أر فـي مرص بعـد أن ترك احلج)م٧٠١/هـ٨٢(

وعادة قبيلة عذرة أنه إذا اشتهر احلب بني رجل وامرأة رفض أهلهـا  ,الزواج من ابنة عمه بثينة
 وعـاد إىل ذكرهـا يف ,حيث تزوجت بثينـة , وهذا ما حدث مع مجيل,تلك املرأة لذلك الرجل

 .إىل مرص ثم , الشامشعره مشكاة أهلها إىل الوايل الذي أهدر دمه فرحل إىل
  :شخصيته -ب

حيمــل مجيل بن معمــر نفسية رصحية تتسم بالبـساطة والـسذاجة والوضـــوح اهتــــم 
وصـفه مؤرخـو  وقـد ,ّباجلانب الروحي مــن العشق وكرس حياته دون أن يصل إىل اهلـدف

قـضية  وعرب عن ذلك بأشعار تدل عىل توحده يف ال,األدب بأنه عاشق متيم عصف احلب بقلبه
 .التي يبحث عنها

وقد حلل النقاد املهتمون باجلانب النفيس من األدب شخصيات الشعراء العذريني فذهب 
بعضهم إلــى أن هذا النوع من العشق والغرام ما هو إال عقدة نفسية مل يستطع هؤالء الشعراء 

 أن وذهب آخـرون إىل .ال ظاهرة كامل ,وهــي من وجهة نظرهم ظاهرة نقص ,التخلص منها
 فهــم قــد بلغــوا بـذلك بعـض الكـامل اإلنـساين مـــن حيـث ًالعذريني أكثر الناس صدقا

 .الوفاء للقضية التي يدافعون عنها
  :شعره -ج

ّوعـرب عـن  ,صورة معـشوقته بثينـة بأمجـل تـصوير رهمجيل بن معمر يف معظم أشعا ّصور
ت والعـذاب واملـرارة أثنـاء عواطفه الصادقة جتاهها وبكى واشتكى مما كان يالقيـه مـن العنـ

ولـو كـان  ,ابتعاده عنها فهو شاعر حيمل الفتى الغزل الذي يقنع من دنياه بالقليـل مـن احلـب
 :أو باملنى وباألمل أو بالنظرة الواحدة ,)أن(أو كلمة ) ال(ذلك بكلمة 
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ـــه  وإنــــي ألرضــــى مـــن بثينـــة بالــــذي ـــرت بالبل ـــوايش لق ـــرصه ال ـــو أب  ّل
ـــــع ــــأن ال أستطي ــــال وب ـــــىب ـــه   وباملن ـــاب آمل ـــد خ ـــو ق ـــل املرج  ّوباألم

ـــيض ـــاحلول تنق ـــالنظرة العجـــىل وب  أواخـــــــره ال نلتقـــــــي وأوائلـــــــه  وب
 :ومجيل حمب يملك قلبه احلب عىل الرغم من مطالبته بالقليل

ـــة ـــب ميت ـــب باحل ـــواد القل ـــا يف س  هي املوت أو كـادت عـىل املـوت تـرشف  هل
ــن  ومـــا ذكرتـــك الـــنفس يـــا بـــثن مــــرة ــفم ــنفس تتل ــادت ال ـــر إال ك  الـده

 ما كان شاعرنا يتمنى بعد غيابه عن وادي القر أن يبـات ليلـة واحـدة يف مـسقط ًوكثريا
 : وأن يلتقي ولو مرة واحدة بثينة,رأسه

ـــة ـــتن ليل ـــل أبي ـــعري ه ـــت ش ـــــر إين إذن لـــــسعيد  ّأال لي ـــــوادي الق  ب
ّوهــــل ألقـــني فـــــردا بثينـــة مـــرة ً ـــا  ْ ــــن وده ـــا م ــــود لن ــــودّجت   ونجـ
ــزل ــم ي ــدا فل ــا ولي ــو منه ــت اهل ـــــد  ًعلق ــــا ويزيـ ــــو حبه ــــوم ينم  ّإىل الي

ه ويعترب أن شفاء , من عمرهًوقد كان الشاعر يتمنى أن يزداد عمر بثينة ولو كان ذلك نقصا
 : نسبوا ذلك إىل بثينةًوسعادته معلقة بيدها حتى أن الناس إذا رأوه هزيال

ـــو أهنـــا ـــاة ل ــــى حـــب احلي  يـــزداد هلـــا مـــن عمرهـــا مـــن حياتيـــا  وددت عل
ــشتي ــدرت عي ــي إن شــئت ك ــت الت ــــا  وأن ـــت بالي ـــد اهللا أنعم ـــئت بع  وإن ش
ــا مــن صــديق وال عــد ــي م ـــا  وأنــت الت ــى لي ــت إال رث ــا أبقي ــضو م ــر ن  َي

ويف الوقت الذي كان فيه بنو أمية مشغولني باجلهاد والفتوح كان مجيل ينشد بعض أشعاره 
 : دعوته للجهاد إياهم عىلًالئام

ـــون جاهـــد يـــا مجيـــل بغـــزوة  وأي جهـــــــاد غـــــــريهن أريــــــــد  يقول
ــــشاشة ــــدهن ب ــــديث عن ـــــل ح ــــــد  لك ـــــنهن شهي ـــــل بي ـــــل قتي  وك

 عفيف وصبابة مشوبة بنغمة حزن متـأل إال بعاطفة صادقة ولسان  مجيل بحب بثينةَّومل يتغن
 .ّنفس الشاعر وتأخذ قلبه كله



٢٠٨ 

 
  مالك بن الريب -٢١

ولـد يف . هو مالك بن الريب بن حوط من بني مازن بعض بنـي متـيم :تهحياته ونـشأ   -أ
 . يف بادية بني متيم بالبرصةونشأ ,أول دولة بني أمية

ًكان مالك شاعرا مجيال حني اهليئة شجاعا فات وكـان يقطـع  ,ًال ينام إال متوشحا سـيفه ,ًكاًً
فلـام ويل سـعيد  ,بوا إىل فارسة مروان بن احلكم فهرنيفطلبهم عامل املد ,الطريق مع ثالثة نفر

ثـم  ,ريقه فاستـصلحه واسـتتابه يف طً لقي مالكا)هـ٥٦(بن عثامن بن عفان عىل خراسان سنة 
 .ئة درهموأجر عليه يف كل شهر مخسم ,ه معهبحاصط
ويرو  ,ترك مالك أهله وراءه وسار مع سعيد بن عثامن إىل خراسان: ذهابه للجهاد  -ب

أخشى أن يطول سفرك أو حيول املوت بيننـا  :وقالت له ,بثوبه وبكتأنه ملا خرج تعلقت ابنته 
 :فبكى وقال ,فال نلتقي

ـــي ـــي تبك ـــي وه ـــت البنت ـــد قل ـــــا  ولق ـــــا كئيب ـــــوم قلب ـــــدخيل اهلم  ب
ـــــا  اســـكتي قـــد حـــززت بالـــدمع قلبـــي ـــــن القلوب ـــــز دمعك ـــــا ح  طامل

 ,املـوتفلام أرشف عـىل  ,وعند قفول سعيد بن عثامن من خراسان مرض مالك يف الطريق
وقال قبل موته قـصيدة  .ومات مالك يف ذلك املوضع فدفناه ,سار سعيد وخلف عنده رجلني

 .ان شبابهّبهـ وهو يف إ)٥٦(وكانت وفاته سنة  , هبا نفسهيرثي
تغلـب عليـه وحـدة  ,عـذب ,سـهل الرتاكيـب ,شعر مالك فـصيح األلفـاظ :شـعره  -ج

ًن فيه وصفا سائرا وقصصا متعانقاإذ إ ,املوضوع ً ً وهو شعر وجـداين يغلـب عليـه الوصـف  ,ً
 .واحلامسة

  :مناذج من شعره -د
 شاعر يرثي نفسه

فلام أحس بدنو أجلـه يف  ,رضب الفارس العريب يف أرجاء األرض ينرش لواء العدل واحلق
 :بالد الغربة تذكر دياره وأهله ورثى نفسه



٢٠٩ 

ـــة ـــتن ليل ـــل أبي ـــعري ه ـــت ش  بجنب الغـىض أزجـي القـالص النواجيـا  أال لي
ــا  ّتــذكرت مــن يبكــي عــيل فلــم أجــد ــي باكي ــرمح الردين ــسيف وال  ّســو ال
ـــــه ـــــر عنان ـــــوك جي ـــــقر حمب ـــاقيا  وأش ـــدهر س ـــه ال ـــرتك ل ـــاء مل ي  إىل امل
ـــرة ـــدي الرجـــال بقف ـــع عـــىل أي  يـــسوون قـــربي حيـــث حـــم قـــضائيا  رصي
ــانزال ــوت ف ــا امل ــا صــاحبي رحــيل دن ــــــــا  في ــــــــيم ليالي ــــــــة إين مق  برابي

ـــا اســـتل ـــا إذا م ـــاوقوم ـــا  روحـــي فهيئ ـــا لي ـــم ابكي ـــان ث ـــسدر واألكف  يل ال
ـــضجعي ـــنة م ـــأطراف األس ـــا ب  وردا عــــىل عينــــي فــــضل ردائيــــا  وخط

ـــون ـــدفنونني: يقول ـــم ي ـــد وه  وأيــــن مكــــان البعــــد إال مكانيــــا  ال تبع
 بنـــي مالـــك بـــن الريـــب أن ال تالقيـــا  ًفيــــا راكبــــا إمــــا عرضــــت فــــبلغن
ـــهدنني ـــو ش ـــسوة ل ـــا ن ـــل من ــــني و  وبالرم ــــداويابك ــــب امل ــــدين الطبي  ّف
ــل أدبــرت ــت عطافــا إذا اخلي ــد كن  ًرسيعــــا إىل اهليجــــا إىل مــــن دعانيــــا  ًوق

  ))املنتخب من أدب العرب((
  :شرح املفردات

 ,مفردها قلـوص : القالص.أسوق : أزجي.ويكثر يف نجد ,واحدته غضاة ,شجر :الغضا
منـسوب إىل  : الردينـي. الـرسيعةوهي الناقـة ,مفردها ناجية : النواحي.وهي الفتية من اإلبل

 .نـزل :حم .قوي شديد : حمبوك.فرس أشقر :أي , أشقر.ينة وهي امرأة كانت تقوم الرماحرد
الـرجالن اللـذان  : وصاحبا رحله. البعري أو الناقة لركوب الرحاليوضع عىل ظهر ما :الرحل
 املـضجع .احتفـرا :طاخ . برسعةد اجلثةتفس نبات معقم يغسل به امليت لئال : السدر.كانا معه

 : عرضـت.ال تبعد عنا :أي ,مجلة تقال يف ندب امليت :تبعد  ال.طرفه : فضل الرداء.القرب :هنا
الذي يكـر وحيمـل  : العطاف.لياممة من رشقي شبه جزيرة العربوهي جهة ا ,أتيت العارض

 .احلرب : اهليجا.اهنزمت : أدبرت.يف احلرب



٢١٠ 

 
  أبو النشناش النهشلي -٢٢

   البؤسثورة على
ولكنهـا ثـورة  ,وثورة عىل املجتمع الذي ال حيقق العدالـة بـني أبنائـه ,حياة ترشد ومغامرة

 :ًفردية ال تبذل من الواقع املؤمل شيئا
ــــه  ًإذا املـــرء مل يـــرسح ســـواما ومل يـــرح ــــه أقارب ــــف علي ــــواما ومل تعط  ًس
ـــه ـــن حيات ـــى م ـــري للفت ـــوت خ ـــه  فللم ـــدب عقارب ـــوىل ت ـــن م ـــريا وم  ًفق

ــــه  مثــــل الفقــــر ضــــاجعه الفتــــىومل أر  ــــق طالب ــــل أخف  وال كــــسواد اللي
ًفعـــش معـــذرا أو مـــت كـــريام فـــإنني ــه  ً  أر املــوت ال ينجــو مــن املــوت هارب
 لكـــان أثـــري يـــوم جـــاءت كتائبـــه  ًولـــو كـــان يشء ناجيـــا مـــن منيـــة

 ومــن يــسأل الــصعلوك أيــن مذاهبــه  أيــــن الرحيــــل? وســــائل: ٍوســــائلة
ــــــ ــــــاج عري ــــــه أن الفج  ّإذا ضـــــن عنـــــه بـــــالنوال أقاربـــــه  ضةمذاهب

ـــرد ـــا ال ـــشى هب ـــامء خي ـــة هب ـــه  وداوي ـــا ركائب ـــشناش فيه ـــأيب الن  رست ب
ـــه  ًليـــــدرك ثـــــأرا أو ليـــــدرك مغـــــنام ـــدهر جـــم عجائب  ًجـــزيال وهـــذا ال

  للملوحي) )١من أشعار اللصوص ج((
  :شرح املفردات

 . يعـد مواشـيه إىل مراحهـامل : مل يـرح.املـوايش : الـسوام.يرسل ماشيته إىل املرعى :يرسح
اطلـب الـرزق  :ً فعش معذرا.يلقاك باألذ والسوء : تدب عقاربه.ابن العم والصديق :املوىل

طبيب من الكوفة دعي لعـالج  : أثري.هارب من املوت : هاربه.فإن مل تنجح فقد قدمت عذرك
 :جاءت كتائبـهيوم  .يه تنسب صحراء أثري بالكوفةوإل ,بن أيب طالب يوم طعنه ابن ملجمعيل 

املفـازة البعيـدة األطـراف ال  :يـةاو الد.شبه علم الطبيب ودواءه بالكتائب حتمي مـن املـوت
ما أكثر  : وهذا الدهر جم عجائبه.الفالة ال ماء فيها :هامء الب.وقد ختفف ياؤها ,هيتدي لطرقها

 .عجائب هذا الدهر إذ يقذفني من مكان إىل آخر
 . ركائب,الفجاج :مفردات للرشح



٢١١ 

 
  األحيمر السعدي -٢٣

كان يعرتض القوافل بني احلجـاز والـشام  ,من صعاليك العرب يف عرص مروان بن احلكم
يكاد مذهبـه يف التـرشد  ,لكنه متكن من الفرار ,ظفر به عامل اخلليفة فحبسوه وقيدوه ,فيسلبها

 .وشعره يشبهان إىل حد بعيد مذهب الصعاليك يف اجلاهلية وشعرهم
 :عدي وهو من الشعراء الصعاليك يف عهد بني أميةقال األحيمر الس

الذئب فاستأنست بالذئب إذ عـو ــــري  عو ــــدت أط ــــسان فك ــــوت إن  ّوص
ــــــاس ــــــر اهللا أين لألن ــــــارهي ــــــة وضــــــمري  لك ــــــضهم يل مقل  وتبغ

ـــــه ـــــل حكم ـــــل إن واراين اللي  وللــــشمس إن غابــــت عــــيل نــــذور  فللي
ـــــــن اهللا أن أر ـــــــتحيي م ــــيس   واين ألس ــــبال ل ــــرر ح ــــريًأج ــــه بع  في
ــــــري  وأن أســــأل املــــرء اللئــــيم بعــــريه ــــــبالد كث ــــــران ريب يف ال  وبع
ــــربام ــــالعراق ل ــــييل ب ــــئن طــــال ل ـــــصري  ل ـــــشآم ق ـــــل بال ـــــى يل لي  أت

  :شرح املفردات
لليل قضاؤه الذي ال اعـرتض  : لليل حكمه.اإلنسان املؤانس :هنا : األنيس.نطق :صوت

فـرح لغياهبـا كأنـه حني تغيب الـشمس أ : للشمس نذور.ه حيجب عني رؤية الناس; ألنعليه
ه ; ألنـإنه يفرح لقدوم الليـل وغيـاب الـشمس : ويريد يف البيت,ًيفي هلا نذرا قطعة عىل نفسه

 .كناية عن فقره : ليس فيه بعريًجرر حبالأ .حيتجب يف بيته فال ير الناس



٢١٢ 

 
  النابغة الشيباني -٢٤

  :حياته ونشأته -أ
لة ذهل وهي رهط من شيبان من قـيس ربيعـة ولـد حـوايل اسمه عبد اهللا بن خمارق من قبي

 ومل يفـد إىل الـشام إال بـصورة ,رات وعاش بني قومه يف سـهوب الفـ,) م٦٨٠/ هـ٦٠(سنة
 ويف قـصيدة , فرتة مـن حياتـه, وظل شأن العديد من رجال قبيلته عىل دين النرصانية,متقطعة

 وعىل كل حال فإن الـديوان , اإلنجيل مروان حيلف النابغة بربمدح هبا اخلليفة عبد امللك بن
 .الذي حيمل اسم النابغة يدل يف مواضع عديدة عىل اعتناق النابغة اإلسالم وحتمسه له

 ١٠٢(يف سنةد امللك بن مروان بقصيدة وملا وفد النابغة مع قومه إىل دمشق مدح اخلليفة عب
نأ النابغة اخلليفة الوليد بـن  ه, أي بعد القضاء يف العراق عىل مترد يزيد بن املهلب) م٧٢٠/هـ

 وإذا مل يكتب للنابغة الفوز بحظوة اخلليفة هشام ,عبد امللك بقصائد عديدة ضاع أكثرها اليوم
 وقـد ,دهل توليه السلطة وبع فقد كان من املقربني لد األمري الوليد بن يزيد قب,بن عبد امللك

 . كل أثر الشاعر) م٧٤٤/هـ ١٢٧( بعد سنة فقد
وطبـع ,  مـن االستـشهادات بـشعر النابغـةًنجد يف املختارات الشعرية قليالو: شـعره  -ب
هة إىل اخللفاء  ففيه مدائح يف قالب القصيدة التقليدية موج, ديوان عىل يشء من االتساعهباسم

 عـىل ً داال, يف الـديوانً جداً ويبدو التأثري اإلسالمي واضحا, وقصائد غزلية,األمويني بدمشق
 .ة باملالحظةمحاسة دينية جدير

ويتصف أسلوب القصائد ببساطة املفردات تارة وبالتكلف تارة أخر. 



٢١٣ 

 
  البعيث -٢٥

  :حياته ونشأته -أ
 وكانت حياته مقـسمة بـني ,هو خداش بن بشري ينتسب كالفرزدق إىل بني جماشع من متيم

ه  وتقترص املعلومات الضئيلة التي وصـلتنا عنـه عـىل أخبـار تـذكر صـلت,الصحراء والبرصة
 وكان يف أول أمـره , يف زمنهً مغموراًشخصا ويظهر أن البعيث مل يكن ,ريربجامعته والشاعر ج

 وكانت شهرته اخلطابية يف البرصة ال تزال حية حتى القرن الثالـث ,اللسان الناطق باسم قبيلته
 إال أن مهاجاته غري املوفقـة جلريـر محلـت بنـي جماشـع قومـه عـىل ,التاسع امليالدي/اهلجري

 .لتنصل من هذا اهلجاءا
 .تاريخ وفاة البعيثمكان وال يعرف  .ب أن هيجو الفرزدق البعيثومن الغري

إن بعـض  ,هذا الشاعر سو التفاتة بسيطةعر أرباب املختارات الشعرية ُومل ي: شـعره  -ب
 وال يـسعنا مـع ذلـك إغفـال ,املقطوعات التي حفظت باسمه تصنفه يف مدرسة متيم الشعرية

 . مخول ذكره مرده إىل مصادفات سياسية أكثر منها إىل نقص يف املوهبة الشعرية فلعل,ذكره
 

  يزيد بن الطثرية -٢٦

كان يزيـد  .اسمه يزيد بن املنترص من بني سالمة رهط قشري يف أواسط شبه اجلزيرة العربية
 وليست شخصية يزيد عىل كـل ,) م٧٤٣/ـه١٢٦( قتل يف غزوة بني حنيفة سنة,شاعر قبائل

صـاحب غـزل وحمادثـة ( بل كـان , شخصية الشاعر الذي ارتسمت صورته يف األذهان,حال
 وال ,ملتحالفـة بـصباغ العاطفـة العذريـة صبغت مغامراته الغرامية مع نساء القبائـل ا)للنساء

فكـرة عـام كـان ادرة ومـوجزة ال تعطـي يعرف اآلن باسم يزيد بن الطثرية سو مقطوعات ن
 وجيـوز الظـن بـأن األثـر ,التاسع املـيالدي/الثالث اهلجريرن عليه أثر شعري معروف يف الق

  . قصائد رثائية,املذكور اختلطت فيه حينئذ بكثرة



٢١٤ 

  
  القحيف بن محري -٢٧

 حوايل  والظاهر أنه ولد, يف أواسط اجلزيرة العربية)بطن من قبيلة عقيل(أصله من خفاجة 
 شاعر قبائل اشرتك مع يزيد بـن  كان القحيف,السادس امليالدي/أواخر القرن األول اهلجري
 وعاش يف بالط اخلليفـة األمـوي الوليـد بـن عبـد امللـك ورثـاه ,الطثرية بمعركة فلج الياممة

 .موت القحيف بعد التاريخ املذكور وحيدد ,) م٧٤٣/هـ ١٢٧(بقصيدة سنة
 يف القصائد التي هجـا وخاصة ,إن شعره ذو استلهام بدوي مصحوب بانفجار قبيل متواتر

 .ىل قصائد عديدة ويظل الطابع الغنائي الغالب ع,حنيفة يف الياممةهبا 
القصائد عىل استمرار التقاليد اجلاهلية يف أواسط شـبه اجلزيـرة العربيـة يف  بقايا هذهوتدل 

 .الثامن امليالدي/بع األول من القرن الثاين اهلجريالر
 

  ابن مفرغ -٢٨

 ولعل ابـن ,ه لقب اليامين الذي غلب عليهاسمه يزيد بن ربيعة من بني حيصب اليمنيني ومن
 يف ً والظاهر أنه ولـد يف البـرصة وفيهـا أقـام منـدجما,مفرغ من أصل وضيع كام يقول ابن قتيبة

 ولـيس لـدينا مـن أخبـاره , وثمة نادرة توحي بأنه كان يعرف الفارسية,عشرية قرشية األصل
  لوحق ابن مفـرغ وحـبس بنذالـة وقد,سو نزاعه مع أمري سجستان عبيد اهللا بن زياد وأخيه

 ,سبب متاعبه نزعته املؤيدة للشيعة و,وهو مدين بسالمته إىل رأفة اخلليفة معاوية بن أيب سفيان
 ).م ٦٨٨/هـ ٦٩(وكان ابن مفرغ حوايل سنة

 أمـا اليـوم فمـن املـستحيل , لتأليف النـوادرً غرضا,ًاءّ هجًوقد رأ فيه املؤرخون شاعرا
 وثمة عالمات تتيح االعتقـاد بـأن اهلجـاء مل يكـن الفـن ,ليه أثره الذايت تصور ما كان عًتقريبا

اء كسعيد بـن عـثامن  ومل حيجم عىل األخص عن لفت أنظار بعض الكرب,الوحيد الذي عني به
 .بقصائد مدحية



٢١٥ 

 
  شبيل بن عذرا -٢٩

  :حياته ونشأته -أ
أصـبح  ثـم ,ًه شـيعيا كان يف أول أمـر,من أرسة من ضبع من قبيلة ربيعة أقامت يف البرصة

 ).م٧٥٠/ هـ١٣٣( واختلف إىل حلقات النحاة يف مسقط رأسه حيث مات بعد سنة,ًخارجيا
  :مسته العلمية -ب

 ذكر ً وبوصفه عاملا, باألنسابً وعاملاً من فقهاء اخلوارج وخطيباًاهيرأ الناس يف شبيل فق
 ًثار شبيل بصفته مدافعامن آ وليس لدينا يشء ,غة العربيةله اجلاحظ قصيدة عن الغريب يف الل

 .عن عقيدة اخلوارج وداعية هلا
 

  العديل بن الفرخ -٣٠
  :حياته ونشأته -أ

 ,ر والظاهر أنه شارك يف غزو ثـأ)بطن من قبيلة بني بكر يف الفرات األسفل(من بني عجل 
يـد  فبعد أن مـدح يز,ً ويبدو أنه كان مدحا, عنه من اخليالوال خيلو اليشء القليل الذي يعرف

 وخلـد ,بن املهلب استطاع أن يفوز بحظوة احلجاج حاكم العـراق فمدحـه بقـصائد عديـدة
 بعـضها بقايـا , مـن شـعر العـديل بـضع مقطوعـات وهنـاك,رزدق ذكر العديل بمرثيةالف

 ً ويميـز شـعر العـديل متييـزا, قصيدة مدح هبا بني بكر وبني تغلـبً أيضا وتنسب إليه,قصائد
 , غاية يف اجلودةًأما بقية القطع فتمثل متثيال .ل تقدره األوساط البدوية الفخر الذي ما تزاًاجيد

 . شعر املديح احلكومي يف عرص األمويني,يف احلد الذي حتمل طابع العرص
 ومن العسري علينا معرفة الـسبب الـذي حـدا ,إن شعر العديل ال خيلو من قوة: شعره -ب

 . أحسنًاهتم قبوالبأرباب املختارات الشعرية عدم قبوله يف خمتار



٢١٦ 

 
  كعب بن معدان األشقري -٣١

  :حياته ونشأته -أ
يف  اتصل بالقائد املهلـب بـن أيب صـفرة وتبعـه ,أصله من عشرية األزد الضاربة يف العراق

 باسـتثناء بعـض املقطوعـات ,من شعر كعـب  وهناك قصائد وافرة,غزواته يف فارس ومدحه
 .د فيها مآثر املهلبينيَّاملبعثرة قصيدة طويلة ذات مظهر ملحمي جم

  :شعره -ب
املنضوين حتـت لـواء محـاة األدب   ما كانت عليه جمموعة املداحنيًا يستحرض جيدًإن كعبا

 .العريب خارج بالدهم األصلية



٢١٧ 

 
  املغرية بن حبناء -٣٢

  :حياته ونشأته -أ
أبـوه  كـان ,يف أسفل العراق من أرسة منحدرة من حنظلة من متـيم )بن حبناء املغرية(ولد 

 ولكنه اضطر إىل العودة بعد ذلك إىل , وصحب يف شبابه أهله إىل نجران,ً أيضاوأخواه شعراء
يف خدمة احلاكم طلحـة ًأوال  فكان ,ً حيث تبدأ سريته الشعرية بوصفه مداحا,العراق وفارس

  ثم انتهى به احلال إىل االتصال باملهلب بـن أيب صـفرة) م٦٨٥/هـ ٦٥ سنة َّاملتوىف(الطلحات 
 ودب اخلـالف يف بـالط املهلـب حـامي ,الته عىل اخلـوارج ويف رشقـي فـارسفصحبه يف مح

 −٧٠١/هــ ٨٣ أو ٨٢( وبعد موت املهلـب سـنة ,بني املغرية ومنافسه زياد األعجم ,األدباء
 طـوال سـريته الالمعـة  إيـاهً مالزمـا) م٧٢٠/هــ ١٠٢( ابنه يزيد املتوىفظل يمدح ) م ٧٠٢

 .املضطربة
  :شعره -ب
 وقـد حفظـت لنـا , هبذا الشاعرً إال قليال, باستثناء أيب عمرو الشيباين, هيتم علامء العراقمل

 وبعض مقطوعات مطولة مدح هبا محاتـه مـن ,باسم املغرية بعض قصائد هجا هبا أحد إخوته
ى مـن شـعره لـذو ّ إن املغـرية ومـا تبقـ, وتتصف تلك القطع املدحية ببساطة أسلوهبا,احلكام
 . بوصفهم محاة األدبني حيددان بدقة دور املهلبيام; ألهنأمهية



٢١٨ 

 
  زياد بن سلمى -٣٣

  :حياته ونشأته -أ
 ولعلـه سـيق يف مجلـة , ولد يف فارس بأصبهان عىل وجه الرتجيح,سليامن امللقب باألعجم

 ووقف األعجم شعره عـىل الـدفاع ,السبايا إىل ضواحي البرصة وبقي يف والء بني عبد القيس
 ,صطخر وأقام فيها اشرتك يف االستيالء عىل إ,)م ٦٤٣/هـ ٢٣(ويف سنة .ذكورةعن القبيلة امل

رية  ويف مرثية نظمهـا مـدح هبـا املغـ,وملا استلحقه املهلب وبنوه شارك يف غزوات رشقي إيران
 ولئن امتنع عن الدخول يف ,أقام يف البرصة وصادف هناك جرير والفرزدق ,أحد أوالد املهلب
 .) م٧١٨/ هـ١٠٠(مات األعجم سنة  ,مهاقابل هجانزاع معهام فهو بامل

  :شعره -ب
 , وبعـض القطـع املدحيـة,حفظت باسم األعجم مقطوعات هجائية ذات صـياغة مجيلـة

 إن بعـض املعطيـات , صعب املنـال, ويظل شعره بالنسبة إلينا,ًاولألعجم مرثية مشهورة جد
 ويف احلـق ,كثر إثارة لالهـتامم إحد الشخصيات األ,الباقية عن حياته جتعل منه عىل العكس

 الصلة بـني العـاملني , بقليل من الوضوح يف الشعر, من أوائل الشعراء الذين أوجدواًفإن زيادا
 .السابع امليالدي/الفاريس يف أواخر القرن األول اهلجري والعريب



٢١٩ 

 
  عمران بن حطان -٣٤

  :حياته ونشأته -أ
 إنه ولـد يف البـرصة مـع : قيل,وسطأصله من سدوس وهي بطن من شيبان يف الفرات األ

 شـديد التمـسك ًاهـي كـان عمـران فق,فة أو يف منطقتهااجليل اإلسالمي الثاين وعاش يف الكو
بعد سنة ( من فرقة الصفرية ,ًا محاسيً وملا اعتنق املذهب اخلارجي أصبح مناضال,بشعائر الدين

وثمـة   م٦٩٧/هــ ٧٧ واختفى عمران بعد موت زعيم اخلوارج شبيب سنة ) م٦٩٦/ هـ٧٦
 ٧٠٧/ هــ٨٩( ومات بالقرب من الكوفة حـوايل سـنة,نوادر تظهره يف الشام وعامن واجلزيرة

 ).م
  :شعره -ب

 بيـد أن عمـران , بقدر ما هو شاعر جميدًا وخطيب, يف علم الكالمً متعمقاًذكر بوصفه رجال
أبيـات حكميـة  ومل يرد باسمه سـو ,ال يشغل يف كتب املختارات الشعرية سو مكان ضيق

 وملخص من قصيدة مـدح ,وبعض مقطوعات من شعر املناسبة موجهة إىل مضيفيه يف اخلفاء
 , وبئس ما فعـلريض اهللا عنه قاتل اخلليفة عيل بن أيب طالب  لعنه اهللاهبا عبد الرمحن بن ملجم

ألكثـر لشاعر مـن شـعراء اخلـوارج ا أن نعيد ًإنه يستحيل علينا اليوم إطالقا :وجيدر بنا القول
 . لزمانه مكانه احلقيقيًمتثيال



٢٢٠ 

 
  األعشى الشيباني -٣٥

  :ونشأته حياته -أ
 وهـو مـن أرسة أيب ربيعـة ,اسمه عبد اهللا بن خارجة ولد يف الكوفة وتاريخ والدته جمهول

 ولعل األعـشى انـساق يف , وهي بطن من شيبان بن بكر)ًأحياناوليس من بني ربيعة كام ورد (
 الكثريين من مواطنيـه مـع التيـار الـذي حـرض العـراقيني عـىل الـشام بادئ األمر شأنه شأن
بـن فقودة باملطالب بالعرش عبد اهللا  ويف احلق فإن األعشى أشاد يف مرثية م,واخللفاء األمويني

 وقد أخلص األعـشى عنـدما انحـاز ,) م٦٩٤/هـ ٧٥(اجلارود الذي قىض عليه احلجاج سنة
 لعبـد اهللا بـن الـزبري ًا من نفسه مناوئـًامللك بن مروان جاعال لعبد ً عميقاًإىل األمويني إخالصا

علم بعـد هـذا ي وال ) م٧١٤/ هـ٩٦( ولزم املوقف ذاته زمن سليامن بن عبد امللك ,والعلويني
 .ًاالتاريخ عنه شيئ

  :شعره -ب
 وثمـة مقطوعـة واحـدة ,ئة بيـت فهو أقل من م,عشى عديم القيمةإن ما تبقى من شعر األ

 وقطعة مقلدة غري موفقة عىل شاكلة تلك , وقصيدة دينية مطولة إىل حد ما,ً كبرياًلقيت رواجا
 هو ً املشكوك هبا انطباعا, إننا نستخرج بكل بساطة من هذه البقايا اهلزيلة,التي ينظمها الوعاظ

 . متتع بشهرة غري مستديمةًأن هذا الشاعر كان مداحا



٢٢١ 

 
  سابق الرببري -٣٦

 عىل الرقة زمـن اخلليفـة ً والظاهر أنه عني قاضيا, باألرسارًا حماطيظل هذا الشاعر يف نظرنا
 يف الزهـد ً ويؤكدون أنه نظم أشعارا) م٧٢٠/هـ١٠١ –م ٧١٧/هـ ٩٩(عمر بن عبد العزيز 

 متتامت شعر وعظي , وهي متثل يف احلد الذي تكون فيه هذه البقايا الشعرية مقبولة,بقي بعضها
 .مطبوع بطابع إسالمي

 
  بن عبد اهلل األمحرعوف  -٣٧

ينتسب إىل أرسة يف األزد فهو يمني أقام عىل األرجـح يف الكوفـة وشـهد مـع عـيل بـن أيب 
 ٦١( وإذا صح أن قصيدته التي رثى هبا أحفاد عيل الذين سقطوا يف كربالء سنة,طالب صفني

  وعرفـت باسـمه قـصيدة رثـاء, بعد هذا التاريخً فتكون وفاته إذا,هي من نظمه) م ٦٨٠/هـ
 القـصائد ً مل يبـق منهـا سـو بـضعة أبيـات تستحـرض يف شـكلها البـسيط جـداًامطولة جد

الـسابع / يف أواخر القـرن األول اهلجـريًة الشيعية رسا التي روجها الدعا)خصصة للعامةامل(
 . وأوائل العرص التايل,امليالدي



٢٢٢ 

 
  األقيشر -٣٨

  :ته ونشأتهحيا -أ
 من رهط بني ناعج مـن أسـد املقيمـني يف ) بن األسودأو عبد اهللا(اسمه املغرية بن عبد اهللا 

 وملا انحـاز فـيام , م٦٩١ اشرتك األقيرش يف ثورة مصعب بن الزبري ورثاه بقصيدة سنة ,الكوفة
بعد إىل األمويني صار يف عداد مجاعة احللقة الشعرية التي شكلها األمري برش بن مروان حـاكم 

 وكـان أهـل قبيلتـه بنـو أسـد يعتربونـه ) م٦٩٤/ هـ٧٤ – م ٦٩١/ هـ٧٢من سنة ( الكوفة
 . إىل دمشق عىل اخلليفة عبد امللك بن مروانً إنه وفد مرارا:ممثلهم األصيل وقيل

 ولعلـه يف أواخـر خالفـة اخلليفـة ,جمهـولتاريخ وفاته و ً طويالرِّمات األقشري بعد أن عم
 .)م٧٠٥/ هـ٨٦أي بعد سنة (املذكور 
  :شعره -ب

وقـد بقـي مـن شـعره  ,ًا طفيلي,ًا سكريًره ماجنا النوادر التي تصوعرف األقشري من خالل
 حلنـت ًا قطـع مخريـة قـصرية جـدوخاصـةبعض املقطوعات املدحية وأبيات هجائية مرجتلـة 

 فراره مـن , وصف هبا الشاعر بتهكم وبساطة, قصيدة طويلة إىل حد ماً وبقيت أخريا,وغنيت
 .رة ومصاحبة إحد البغاياإحد الغزوات ونسيان واجباته يف سبيل اخلم



٢٢٣ 

 
  مهدان أعشى -٣٩

  :حياته ونشأته -أ
نية ولد يف الكوفـة  أصله من جشم وهي بطن من مهدان اليم,اسمه عبد الرمحن بن عبد اهللا

 ومل يقف نفـسه عـىل الـشعر , القراءاتوخاصةأولع يف بداية أمره بدراسة القرآن ,  هـ٣٠سنة 
 وقـد , التحول مطابق لتشيعه املدعم بنزعة يمنية سابقة ولعل هذا,إال بعد بلوغه سن الرجولة

علم إال القليـل عـن حياتـه  وال ي,ة منه داعية مسموع الكلمةجعلت مواهبه اخلطابية والشعري
 , فـإن طالقـه لزوجـه امللحـاح,العاطفية من خالل بعض القصائد املرتبطة بحكايات نوادرية

 وجتـدر اإلشـارة ,ه بقصيديت شكو مـؤثرتنيوزواجه ثانية من شابة ذات قلب خيل أوحيا إلي
 بانتظـام قـصائده , لـه الذي كان يلحن, يف الكوفة مع املغني املؤلف أمحد النصبي,إىل صداقته

 .الغنائية
 ,ًا ومداحًا حربيًجال ورً تتبع مراحل حياته بوصفه جنديامن الصعب علينا: مغامراته -ب

 تلك العواطـف التـي ,عواطفه املؤيدة لليمنيني ل,اسية يف مواقفه السي,وجيدر فسح جمال واسع
 ومل تـصل محاسـته املؤيـدة , االنتهازيـةً أيـضا إن بعض مواقفه أملتها,أملت عليه اختيار محاته

 ولكنـه باملقابـل مل يـرتدد عـن ,ألحفاد عيل إىل حد مساندة حركة متطرف مثل املختار الثقفـي
 ٦٣( ففـي املـرة األوىل سـنة, يف دمـشقمتابعة حركتني ثوريتني هدفهام قلب حكـم األمـويني

 وتبع إىل محص احلـاكم , بن الزبري املطالب بعرش اخلالفة احتضن قضية عبد اهللا,)م ٦٨٢/هـ
 . إىل الزبريينيً أيضاالنعامن بن بشري الذي انضم

 إىل العودة ,) م٦٨٤/هـ ٦٥(اضطر األعشى عىل أثر موت النعامن املفجع يف أوائل سنة ثم 
 ونظـم ) م٦٩١/هــ٧٢(وخدمة مصعب بن الزبري إىل حـني هزيمـة األخـري سـنةإىل الكوفة 

تنم عن إعجابه بمـصعب الـذي قـىض عليـه عـدو جمـرد مـن  األعشى يف هذا التاريخ قصيدة
فإن األعشى   والءه للزبرييني وعىل كل حال,خر أظهر فيهاوكان األعشى نظم قصائد أ,الرأفة

 فصار يف عـداد الـزبري ,زبرييني من السلطات األمويةتقرب بغية إسدال النسيان عىل حتمسه لل



٢٢٤ 

فأوحـت  )م٦٩٢ – ٦٩١/هــ ٧٤ – ٧٢بني سنة (بن خزيمة اخلثعمي أثناء محلته عىل اخلرج 
 .إليه هزيمة جيش احلكوميني يف جلوالء بقصيدة شعرية

 ٧٧ سـنة املتـوىف(ائد الكـويف خالـد بـن عتـاب ومل يلبث األعشى بعد ذلك أن ارتبط بالق
 وملا بلغ األعـشى اخلمـسني مـن عمـره كـان يف عـداد ,واخلروج معه إىل أصبهان )م٦٩٦/هـ

البعث املرسل إىل مكران عىل حدود فارس الـرشقية ويف قـصيدة يـصف فيهـا آالمـه يف هـذه 
 .املقاطعة العادية

اشرتك الشاعر مع ذلك املرة الثانية بحركـة هـدفها قلـب نظـام )  م٦٩٩/هـ ٨٠(ويف سنة
ن األعشى يومئذ بصحبة أمحد النصبي يف سجستان يف جيش اليمني عبد الرمحن وكا ,األمويني

ورافق األعشى مسرية اجليش يف العراق فحرض كارثة   فمدح هذا بقصائد عديدة,بن األشعث
 أمـام القائـد احلـاكم ً وأيت باألعـشى أسـريا,دير اجلامجم حيث اهنزم عبد الرمحن بن األشعث

 وذلـك , اسـرتقاق قلـب احلجـاجًحاول هـذا عبثـا وقد ,نفاحلجاج الذي هجاه األعشى بع
 .)م٧٠١/هـ ٨٢(بإنكار أقواله وآرائه فرضبت عنقه سنة

وبالرغم من أن األعشى متتع بشهرة ال تنكر بني أوساط العلامء العراقيني فـإن : شعره –ج  
 هـي ًااترإن القـصائد األكثـر تـوو .هؤالء كام يبدو لنا مل يدرسوا قط شعره الذي مل يصل إلينـا

 كام أن الفخر الذايت والقـبيل كمـديح اليمنيـني املنـاقض ,ذات املوضوعات املدحيية والوصفية
 . يف شعرهً جيداً متثيالً أيضالقصائد الثلب املعادية للمرضبني ممثالن

نحن  بل ,ظي, فليس ثمة أي أثر للتحذلق اللفإن لغة األعشى ورواسمه هلي بالبداهة تقليد
 .ئد أو مقطوعات سهلة التناول للجميعبالعكس جتاه قصا



٢٢٥ 

 
  بن بيض محزة -٤٠

  صــفرة وبــالل بــن أيب بــردة املتــوىف املهلــب بــن أيبوخاصــة ني إىل املهلبيــًكــان منقطعــا
 ). م٧٣٨/ـه١٢٠(

إن أخالق محزة ووقاحته ودعابته مصدر أدب نوادري يعكس يف ظاهره نـوع احليـاة التـي كـان 
 . العراقية يف القرن الثاين اهلجري الثامن امليالديرستقراطيةاأليف ظالل  حيياها شعراء مهرجون

 
  احلزين الكناني -٤١

 , لكثـري عـزةًواسمه عمر بن عبيد من بني عجل من قبيلة حجازية يف كنانة كـان معـارصا
 فقـد زاول , وملا كان الناس خيشون فلتـات لـسانه,ويبدو أنه قىض حياته كلها يف مكة واملدينة

 وكـان إدمانـه للخمـرة , كـابن أيب العتيـقاألرستقراطيةمن بعض أفراد الطبقة ابتزاز األموال 
 . لفضائح حفظت لهًمثارا
 

  أبو صخر اهلذيل -٤٢

هو عبد اهللا بن سليم السهمي من هذيل ولد يف الربـع األول مـن القـرن اهلجـري الـسابع 
إىل البـرصة فمـدح عاملهـا  َّ إنه فر:أطلقه بعد سنة ويقال ثم ,امليالدي حبسه عبد اهللا بن الزبري

 ,عاد إىل احلجاز وحرض هزيمة عبد اهللا بن الـزبري ) م٦٩٣− ٦٩٠/هـ ٧٣ −٧١(أمية من سنة
 من هذا العهد باخلليفة عبد امللك وأخيـه عبـد العزيـز إننـا ًوال ريب يف أنه اتصل بدمشق بدءا

 عـىل مـديح يف ومل جتمع أشعاره يف ديوان مستقل وحيتوي شـعره ,نجهل تاريخ وفاة أيب صخر
 .قالب قصيدة تقليدية أو قصائد غزلية

ما ; ً عذرياًنا نتبني فيها شعرا; ألنأما األوىل فعىل الطريقة التقليدية وأما الثانية فتطرح قضية
 ولذا ينبغي نتيجة ذلك الرتدد يف اعتبارها نامذج أصلية للقـصيدة ,جيعلها تنسب إىل جمنون ليىل
 .صددهالغزلية يف العرص الذي نحن ب



٢٢٦ 

 
  أرطأة بن سهية -٤٣

هو من بني مرة من ذبيان من أواسط شبه اجلزيرة العربية اتصل بـصورة متقطعـة باخللفـاء 
فمدحهم وربط أرطـأة يف وقـت مـا مـصريه بـالزبري يف  ,األمويني معاوية ومروان وعبد امللك

اهلـا يف  ولدينا من شعره باإلضافة إىل مقطوعات مـن نـوع املـديح قـصائد سـاخرة ق,احلجاز
 .خصم له يدعى شبيب بن الربصاء وألرطأة شعر غزيل يلحقه بغزليي احلجاز

 
  أمية بن أبي عائذ -٤٤

اتـصل باخلليفـة عبـد , والسابع املـيالدي/صف الثاين من القرن األول اهلجريعاش يف الن
مـن  ولـدينا ,وتبعه إىل مـرص) م ٧٠٤/هـ ٨٥( سنة َّاملتوىفامللك بن مروان وولده عبد العزيز 

 .سالم فيها ومل نتبني أي أثر عميق لإل,شعر أمية مدائح يف ممدوحيه يف قالب القصيدة التقليدية
 

  جبها أو جبيها -٤٥

 عاش يف أواخـر القـرن األول ,واسمه يزيد بن عبيد من بني أشجع يف أواسط شبه اجلزيرة
 , يف املدينـةًام عرضـيا ولكنه أقـ,اهلجري السابع امليالدي وأوائل القرن التايل ومكث يف قبيلته

إن املقطوعـات النـادرة التـي حتمـل اسـم جبهـا و إنه لقي الفرزدق أثناء مرور هذا هبا :ويقال
جديرة باالهتامم يف احلدود التي تستحرض ديمومة الـشعر القـبيل عنـدما يكـون غـري مـصاب 

 .بتأثريات جديدة



٢٢٧ 

 
  أبو دهبل -٤٦

  :حياته ونشأته -أ
 من بني مجع بطن من قـريش مـن ناحيـة أبيـه وهـذيل مـن )أبو ربيعة(هو وهب بن زمعة 

 ويبدو أنه قىض اجلزء األوىف مـن حياتـه يف ) م٦٤٠/ هـ٢٠(ناحية أمه ولد يف مكة حوايل سنة
 .املدينة املذكورة

إن حوادث عشقه امرأة مكية تدعى عمرة التي كان هلا صالون أديب واألمـرية عاتكـة بنـت 
 , خالل نوادر ومقطوعات شعرية ال ختلو مـن هـو أصـيلمعاوية بن أيب سفيان معروفة من

وتعترب قصته مع السيدة الشامية التـي حبـسته يف قـرصها وزواجـه منهـا مـن األدب الـشعبي 
 وهلا مثيل يف كتاب ألف ليلة وليلة وبطل القصة اخلليفة املأمون هل كان أبو دهبـل ,الفولكلور

 كأنه إذا كانت قصيدة رثاء احلسني بن عيل من نظمـه ومل متـر حيـاة أيب األزرق حـاكم ?ًشيعيا
وملا كان أبو دهبل شهد ثورة  ,اليمن الذي عزله عبد اهللا بن الزبري نقاط استدالل ال جدال فيها

 والظـاهر أنـه انـضم إىل صـفوف حكومـة الـشام بعـد ,أحـد قادهتـا, فقد صار شاعر الزبري
 ,زبري بني وهناك خرب يتعذر التحقق منه مفـاده أن أبـا دهبـل خـرج إىل مـرصانتصارها عىل ال

هـل ُوجي . حـج قطيعـة بجـازان بـاليمنإن اخلليفة سليامن بن عبد امللك أقطعه عنـدما :ويقال
 .تاريخ وفاة أيب دهبل

 وحلـن ً غزليـاً عـىل األخـص بوصـفه شـاعراًكان أبو دهبل يف زمنه مشهورا: مكانته -ب
 .عل هذا الرواج قد غطى عىل املدح ول, لهًنيون واملكيون أبياتااملغنون املد



٢٢٨ 

 
  بن يسار موسى -٤٧

  امللقب مبوسى شهوات
  :حياته ونشأته -أ

 قىض أيامـه عـىل األخـص يف املدينـة ووفـد ,كان كأخيه إسامعيل من موايل قريش يف مكة
 الـزبري حـني كـان  ولزم موسى جانب الزبرييني فمدح محزة بن عبد اهللا بـن, إىل دمشقًعرضا
 وكان سبب عالقته الطيبـة مـع القـريش سـعيد بـن أيب , عىل البرصة من قبل أبيه عبد اهللاًواليا

 وجيسد موسى نموذج املتسول اللجوج وحتـدد وفاتـه حـوايل هنايـة , مدحهم هباً أبياتا,سفيان
يوان يضم نتاج هناك د والظاهر أن ليس ,الثامن امليالدي/الربع األول من القرن الثاين اهلجري

 .هذا الشاعر
  :شعره -ب

 ومـن ,مثلـهًاعرا أن نتجاهل شـمعروف لدينا من خالل مقطعات مدحية وقصائد ساخرة 
وال ريـب يف أن  ,ي استحالة تكوين فكرة موضوعية عام كانت عليه أفكار هذا الشخصهيالبد

 حد ما بـني أوسـاط هذه اإلثارات النادرة من شعره مدينة ببقائها إىل تلحينها الذي روجها إىل
 .امللحنني املغنني يف املدينة والعراق



٢٢٩ 

 
  عروة بن الوليد -٤٨

  أبو قطيفة

 املشهور برشاسته وجمونه ينتسب )م٦٨٠/هـ ٦١( سنة َّاملتوىفهو عروة بن الوليد بن عقبة 
ة  وليس ثم ما يدل عىل ولعه باحلياة الـسياسي, يف مكة والشديدة الوالء لألموينيًإىل أكرب نفوذا

يف أنه مل حيمل عىل ترك احلجـاز إىل الـشام ودمـشق أثنـاء ثـورة عبـد اهللا بـن الـزبري إال بفعـل 
 فشعر بـأمل ,خيب آماله سوء استقبال اخلليفة عبد امللك بن مروان له وقد ,مصادفات الظروف

 ٧٣( وذلـك قبـل سـنة, وملا سمح له بالعودة مـات يف الطريـق,احلنني لبعده عن مسقط رأسه
 ويبـدو أن ,ولدينا باسمه مقطوعات غزلية عرب هبا يف الشام عن حنينه إىل احلجاز ) م٦٩٣/هـ

هذه األبيات حلنت يف املدينة ذاهتا وال تسمح تلك اإلثارات من شعره لتحديد مكان أيب قطيفة 
 .يف زمنه



٢٣٠ 

 
  حممد بن عبد اهلل -٤٩

  النمريي

 ولعلـه ,ف ولـد يف الطـائفواسمه حممد بن عبد اهللا من قبيلة جشم بن قيس وقيس هو ثقي
 فإن أشعاره يف زينب أخت ,ينتمي إىل جمتمع ترف وقف موهبته عىل التغني بمغامراته الغرامية

 ممـا دعـا الـشاعر إىل الفـرار إىل ,رجل الدولة الرهيب احلجاج بن يوسف أحزنت هـذا برهـة
يل األمـر العـايل  بيد أن األخوة الثقفيـة التـي جتمـع بيـنهام وتـدخل أو,اليمن واالختباء هناك

 ٧٣(استطاعا عىل كل حـال هتدئـة احلجـاج حـرض النمـريي هنايـة عبـد اهللا بـن الـزبري سـنة
 ).م٦٩٢/هـ

إننا ال نعلم تاريخ وفاة النمريي فإن أصحاب املختارات الـشعرية مل يعـريوا هـذا الـشاعر 
ة عـن فـراره عرب الشاعر يف قصيدة مناسبات بطريقة مؤثر وقد , ما عدا صاحب األغاينًانتباها

 بزينـب اللحـاق بمدرسـة ً واستطاع النمريي بأشعار قاهلا متغـزال,املذعور من هتديد احلجاج
 : تلك التي مطلعهاوخاصةاحلجازيني وحلن الكثري من قصائده يف املدينة 
ـــــسوة عطـــــرات  ًتــضوع مــسكا بطــن نعــامن إذ مــشت ـــــب يف ن ـــــه زين  ب

 .ن كان هلا مكانة زمنه, فإمقطوعات هنا دور امللحنني يف حفظ قصائد وً أيضاونلحظ



٢٣١ 

 
  عبيد اهلل املخزومي -٥٠

وهو عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ينتسب إىل بني خمزوم من هديل وهم غري بني خمزوم مـن 
 وكـان جـد عبيـد اهللا , إن هذه العشرية احتدت مع بني زهـرة يف قـريش: ويقال,فهر يف قريش

حـد إخوتـه إىل حـد مـا بـدور , وقام عبيـد اهللا وأمهشقيق الصحايب عبد اهللا بن مسعود وخاد
 .سيايس

 ٦٥٠/هـ ٣٠(ولد عبيد اهللا عىل األرجح يف املدينة وتاريخ والدته جمهول ولعله حوايل سنة
 يف وسط املحدثني املدنيني حتى آل به األمر إىل اكتساب سلطة كـرب بوصـفه راويـة ِّوريب )م

ه وإصابته بالعمى كل هذا أوجب االحرتام الذي إن صلة القرابة وحتفظه يف سلوكو ,للحديث
 ١٢٤( سـنةَّاملتـوىفبـن مـسلم عبيـد اهللا بـن شـهاب الزهـري , ومن تالميـذه حممـد أحيط به

ونلحظ من خالل بعض املؤرشات أن عبيـد اهللا زهـد بالتقـشف املفـرط اخلـشن  )م٧٤١/ـه
معلـم ولديـه  فكـان , عمر بن عبـد العزيـزوخاصةوعقد صالت مفيدة مع شخصيات حملية 

 ). م٧١٢/هـ ٩٣م إىل ٧٠٦/هـ ٨٧(وعشريه طوال واليته عىل املدينة من 
وثمة خرب منعزل يروي لقاءه مع اخلليفة يزيد بن الوليد العقـد الفريـد ومل يـزدر عبيـد اهللا 

 ً أجـاب جوابـا, وكان يزاول قرض الشعر حتى إذا ما عجـب النـاس لـذلك,صحبة الشعراء
ومل تتحـول حيـاة  ,ترنم بخوالج قلبـه نحـو امرأتـه املطلقـةو وهبةيظهر فيه خضوعه لنداء امل

 ٩٧(انتهـت بالرضـا سـنة بـل ,املخزومي غري املجردة من املفارقات إىل مأساة عند من عاشها
 . يف املدينة) م٧١٧/هـ



٢٣٢ 

 
  حممد بن بشري -٥١

أصله من بني خارجة وهم بطن من عدوان من قيس كان ينزل الروحاء وهي عني يف فـرع 
 يف املدينة وكان يفد إىل البرصة ومدح أعيان احلجاز كالسائب ً ومكث طويال,ني مكة واملدينةب

املخزومي وسليامن بن احلصني وزيد بن احلسن ووايل املدينة إبـراهيم بـن هـشام وثمـة نـوادر 
 يبادر إىل عرض الزواج عىل كل حسناء يـصادفها وحتـدد وفاتـه , غريب األطوارًتظهره رجال
 والظـاهر أن هـذا الـشاعر مل يثـر اهـتامم أصـحاب املختـارات ) م٧١٨/هـ ١٠٠(ةحوايل سن
 واكتسب ,وصل إلينا من شعره مقطوعات رثائية ومدحيية ذات أسلوب عفوي وقد ,الشعرية

 . من الشهرة يف زمانهًحممد بن بشري بفضل قصائد مناسبات وقصائد غزلية شيئا
ح وصيغة بدوية وحيتـل حممـد بـن بـشري إن قصائده املشار إليها ذات شكل حجازي واض

 . وسط لوحة جدارية جامعةً إىل جانب كثري عزة مكاناًطبعا
 

  احلارث بن خالد -٥٢

 ٥٠( وجيب أن تكون والدتـه قبـل سـنة,أصله من بني مغرية أقو أرس بني خمزوم يف مكة
أحـد , وكـان وشباب احلارث وافق السنني األخرية من حياة عمر بـن أيب ربيعـة )م٦٧٠/هـ
 انحـاز ًوكان بنو خمزوم كلهم زبرييني إال احلارث فإنه كان مروانيا ,ً أيضاًخوة احلارث شاعراإ

 )م٦٩٢/هــ ٧٣( وبعد القـضاء عليهـا سـنة,إىل خلفاء بني أمية يف ثورة الزبرييني يف احلجاز
عزله بعد سنة عىل أثر فضيحة عـشقه لعائـشة بنـت طلحـة  ثم ,واله عبد امللك بن مروان مكة

واشتهر احلارث يف مكـة بوصـفه أحـد  )م٧٢٨/هـ ١١٠(ملشهورة بجامهلا املتوفاة حوايل سنةا
  وانتـشار مـا بقـي,ولكن هذا مل حيل دون ولعه بالغناء ومنح غريض املغني هباته وثقته ,القراء

 .ن يف املدينة مثل غريض أو يف بغدادمن قصائده وحفظها مردمها امللحنون واملغنو



٢٣٣ 

 
  ينة الكنانيعروة بن أذ -٥٣

كـان جيمـع بـني صـفة الـشاعر  .وهو شاعر من شعراء الغزل العفيف يف حوارض احلجاز
رو عنـه  وقـد ,الغزل وبني صفة الفقيه املحدث وكان أحد فقهاء املدينة يف العـرص األمـوي

 ً إذ كان غزله عفيفا; يف اجلمع بني هاتني الصفتني املتناقضتنيًومل يكن جيد ضريامالك بن أنس, 
 جينح إىل جمون شعراء احلرض وشعره يمثل الغزل احلرضي العفيف لتأثره باملبادئ اإلسالمية ال

ويتسم غزله بالرقـة واحلـالوة وأكثـره ممـا ن له بصدق الصبابة, والروح الدينية والنقاد يشهدو
 : ومن مشهور غزله قوله,غنى به املغنون

ــو   إن التــــي زعمــــت فــــؤادك ملهــــا ــت ه ــام جعل ــواك ك ــت ه ــاجعل  هل
ـــام ـــا وكالك ـــت هب ـــذي زعم ـــك ال ــــا  فب ــــصبابة كله ــــصاحبه ال ــــدي ل  يب
ـــا ـــب هل ـــوانحي ح ـــني ج ـــت ب  ألقلهــــا لــــو كــــان حتــــت فراشــــها  ويبي
ـــا ـــك فوقه ـــان حب ـــو ك ـــا ل ــــا  ولعمره ــــد ضــــحيت إذا ألظله ــــا وق ًيوم ً 
ــــا  :منعــــت حتيتهــــا فقلــــت لــــصاحبي ــــا لن ــــان أكثره ــــا ك ــــا م  وأقله

ـــــال ـــــدنا فق ـــــا:ف ـــــذورةلعله  لعلهـــا:  رقتهـــا فقلـــتمـــن أجـــل  مع
 



٢٣٤ 

 
  عمر بن جلأ -٥٤

يم وينتسب إىل الرباب يف الياممة كان عمر شاعر قبائل أقـام بـصورة متقطعـة يف تمن قبيلة 
وال شك يف أنه لقي الفرزدق فيها فكانت بينهام ألفة عىل أن عمـر احـتفظ بـيشء مـن  ,البرصة

 ً إىل التـاريخ يظهـر عمـر وجريـرا وثمة خرب أقرب إىل النـادرة منـه,ًالشهرة ملخاصمته جريرا
أمر هبام عمر بن عبـد العزيـز وايل املدينـة  وقد ,موقوفني للناس بسوق املدينة ملا هتاجيا وتقاذفا

 وكان عمر قد هجـا , كأنه حصان وجرير شيخ قد أسن وضعفً وكان عمر شابا,فقرنا وأقيام
 .نيهلبي لليمني واملً مناوئاًاألزد يف بعض قصائده بام استتبع موقفا

 ولكننا نجهـل تـاريخ وفاتـه ,إن عمر بن جلأ مات يف خوزستان باألهواز :ويقول ابن قتيبة
 ومل نعلـم أن ,ومل يعر أرباب املختارات الشعرية هذا الشاعر سـو انتبـاه سـطحي أو معـدوم

 .شعره مجع يف ديوان مع أن مقامه بني معارصيه جدير بالتنويه



٢٣٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الباب اخلامس
   العصر األمويالرجز يف
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  :تطور الرجز عن السجع -أ

سجع الكهان بشكل خاص بـدخول اإليقـاع املوسـيقي  ونتيجة لتطور السجع بشكل عام
ظهـرت أوزان  و)الرجـز( مستو جديد ظهر فـن إىلموافقة حروف هناية اجلمل  والبدائي له

 ,فعيلتني خمتلفتـنيأوزان جديدة تتألف من تكرار ت ثم ,جديدة تتألف من تكرار تفعيلة واحدة
ذلك من خالل ملحات اإلنـسان و ,ل خمتلفأوزان أخر أعقد منها تتألف من ثالث تفاعيثم 

 ووفـق إيقاعهـا حيـث ,تشابه أوزان كلامهتـا وصيغ اللغة واإلبداعية يف مالحظاته لتنوع مباين
 أو بحرف مشرتك واحـد أو حـرفني متـشاهبني) الرجز( النظام الشعري يفتنتهي كلامت اللغة 

مهم هبذه الظاهرة الفنيـة مـستخدمني التـشابه ما دفعهم إىل توشيح كال; حرف مشرتكةثالثة أ
 .يمتعهم و ليكون حلية موسيقية ذات إيقاع يشد انتباه السامعني;خامتته لكل عبارةوالصويت 
اجتمـع  واالرتيـاح وكان اجتامع اإليقاع املوسيقي مع التناغم يشعر السامع بـالطربوقد 

فهـو بحـر  ;)الرجـز( ثـم حـداهم إىل تـسميته )الروي أو القافية( ليشكل )السجع واعاإليق(
 .موسيقي الكالم العادي وبسيط قريب من النثر

  :وحدة التفعيلة يف هذا البحر -ب
ر فيـه ثـك ثالث مرات يف كل شـطر ت)مستفعلن(هذا البحر مبني عىل تكرار تفعيلة واحدة 

 )الرجزفـ(  مما جعلـه يـستخدم لسفـساف البحـور,الرضب والعروض والزحافات يف احلشو
كـان الرجـل يف  وقد ,لسنة الكثري من الناسجيري عىل أويكثر فيه االرجتال  و)القصيد(يقابل 

 ,املفـاخرة واملبـارزة واملشامتة واخلصام والثالث يف احلرب واجلاهلية يقول منه البيت أو البيتني
جعلـه  و,أول من أطـال الرجـزسواقهم وأ وأعامهلم ويرتنم به الناس يف السقاء حليواناهتموقد 

 .ابنه رؤبة و ثم العجاج)العجيل(مثل القصيد 
قصد عـىل عهـد هاشـم  قد وًقطعا وًكالمهم كله كان رجزاحون أن ِّكان القدماء يرصوقد 

 قبـل جمـيء ًاعامـ) ١٥٠( منـذ )امرؤ القـيس ومهلهل(  القصيدأول من قصد وبن عبد مناف
 –الرمـل  − متـدارك–متقـارب (لبحور الشعرية ذات التفعيلة الواحـدة جاءت ا ثم ,اإلسالم
ثـم مرحلـة )  البسيط–الطويل ( ثم مرحلة تكرار تفعيلتني خمتلفتني ) الوافر– اهلزج –الكامل 



٢٣٨ 

اختـذها  ,فالرجز طريقة شعرية خمتلفة عـن طريقـة القـصيد, تكرار ثالثة تفعيالت مرة واحدة
 . لنقل عواطفهم ومشاعرهم جتاه احلياة واملجتمعً ذلوالًجمموعة من الشعراء مركبا

  :مقومات حبر الرجز -ج
 :ثالث نقاطالشعر يقوم من حيث شكله عىل النوع من هذا 
 له والذي يتكون من سـت تفعـيالت يف البيـت الـشعري ًاختاذ وزن بحر الرجز أساسا −١

 .)مستفعلن( عىل تكرار تفعيلة ًالواحد قائام
 .مراعاة الترصيع −٢
وقد تكون لألبيـات قافيـة  ,وقد تكون قافية كل بيت خمتلفة عن قافية البيت الذي يليه −٣
 .واحدة
  :أول من حول الرجز من الشعيب إىل الفصيح -د

ّالعجاج وابنه رؤبة أول من حول شعر الرجز مـن البيئـة الـشعبية إىل البيئـة العجيل وويعد 
 يتناوله ً شعبياًدب بعد أن كان هذا الرجز فنااملثقفة بحيث أصبح رجزمها حيتج به يف اللغة واأل

 : ما قاله العجاج ومن ذلك,العامة يف جمالسهم
ـــــابن ـــــاذل والعت ـــــوم ع ـــــيل الل ــــابن  ّأق ــــد أص ــــبت لق ــــويل إن أص  وق
 .ًوقد كان الرجز يف أصله ينظم ارجتاال

  :أول من أطاله -ـه
 .ويعد األغلب العجيل أول من أطاله وجعله كالقصيد

  : الرجزأغراض شعر -و
 ًأحياناوهنجوا  .الفخر ,املديح ,كام أن شعراء األراجيز تناولوا األغراض الشعرية كاهلجاء

 .هنج القصائد العربية كالوقوف عىل األطالل والرحلة إىل املمدوح
 : لعبد امللك بن مروان يف موقعة صيدًيقول أبو النجم العجيل يصف فهودا

ــــــزالت ــــــا خــــــري من ــــــا نزلن   املباركـــــــاتبـــــــني احلمـــــــريات  إن



٢٣٩ 

ــــــات ــــــش وحباري ــــــم وح ــــــذات  يف حل ــــــصيد والل ــــــا ال  وإن أردن
ـــــات  ًجـــــــاء مطيعـــــــا ملطاوعـــــــات ـــــن عامل ـــــد ك ـــــن أو ق ّعلم ُ 

 ابنتـه عنـد ًومن األراجيز التي كتبت للتندر والدعابة ما قاله أبـو الـنجم العجـيل موصـيا
 : يف اخلصام منها أن ال تتوانىً الزوجة واحلامة يف موقف احلرش طالباًزواجها واصفا

ــــرا ــــا م ــــرة قلب ـــــن ب ّأوصــــيت مـ ــــــامة رشا  ًّ ــــــريا واحل ــــــب خ  ًبالكل
ـــــرا ـــــا وج ـــــا هل ـــــسأمي رضب ّال ت ــــرا  ً ــــاة م ــــو احلي ــــر حل ــــى ت  ّحت
ـــــــــــا ودرا ــــــــــستك ذهبـ ّوإن ك ّواحلـــــي عمـــــيهم بـــــرش طـــــرا  ً ّ 

 تعريـب )الوساطة بني املتنبي وخصومه( :وقد امتدح عيل بن عبد العزيز اجلرجاين يف كتابه
 بمعنـى )تـسجا(واسـتعامل ) الربدجـا(از للكلامت الفارسية واحلبشية كاستعامل كلمـة ّالرج
 يعتمـد عليـه النحـاة واللغويـون يف ً أدبيـاًوقد أصبحت األرجوزة يف هناية املطاف نصا .ّالتف

 .شواهدهم
 ثـم ,وأن امرأ القيس أول من قـصد القـصيد .وحيدثنا تاريخ األدب أن الرجز سبق الشعر

 من حاله األوىل حتى أتى العجاج فصنع به ما صنع امـرؤ القـيس ًاعىل حاله أو قريبظل الرجز 
حتـى  .إنام كان الشاعر يقول من الرجز البيتني والثالثة ونحو ذلـك(( : قال أبو عبيدة,بالشعر

 وذكـر الـديار واسـتوقف الركـاب عليهـا , ونـسب فيـه,كان العجاج أول من أطاله وقصده
فكـان يف  . كام فعلت الشعراء بالقصيد, ووصف الراحلة, الشبابووصف ما فيها وبكى عىل

 .))الرجاز كامرئ القيس يف الشعراء
بقـي مـن  وقـد ,ة بـن العجـاج والزفيـانعدا العجاج رؤب وجد من الرجاز ويف هذا العهد

 .ما يمثل اجتاههم متام التمثيل أراجيزهم
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٢٤١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الباب السادس
  الشعراء الرجازرموز 



٢٤٢ 



٢٤٣ 

 
  : العجاج يف العصر األمويرجز -١

  :والدته ونشأته -أ
 . لقب عرف به عبد اهللا بن رؤبة من بني مالك بن سعد بـن زيـد منـاة مـن متـيم)العجاج(

 ٦٤٤/هــ ٣٥ −٢٣( أو عىل وجه التصديق بني سنة) م٦١٢( إنه ولد قبل سنة:يقول بعضهم
 يف املدينة )م٦٥٧/هـ٥٦  سنةاملتوىف(وثمة خرب جيعل العجاج يف حرضة أيب هريرة  )م ٦٥٦ –

 لإلقامـة يف البـرصة ً ولكنه رحـل مـرارا, وظل العجاج يف القبائل بصورة عادية,عىل األرجح
 .وكذلك يف الشام

إن مدائحه يف مصعب بن الزبري وبرش بن مروان واحلجاج وكذلك يف اخلليفتـني يزيـد بـن 
 والظـاهر أن ,لـشعرية مراحـل سـريته اِّ تـشكل صـو تعـني,معاوية وسليامن بن عبد امللك

 ,بعد خالفة سليامن بن عبد امللـك بل , ليس يف خالفة الوليد,ًر طويالِّالعجاج مات بعد أن عم
 . ولدين أحدمها رؤبة الذي غطى عىل شهرة أبيهًا تارك,) م٧١٧/هـ ٥٩٩(أي بعد سنة 

  :شعر العجاج -ب
 حلب االستطالع عنـد ,رإن اآلثار الشعرية املوضوعة باسم العجاج مدينة ببقائها مرة أخ

 وينبغي عىل كل حال التنويه بأن ذلك االهـتامم ال يفـصل بـني ,علامء اللفاظة ونحويي البرصة
 فإن حالـة النـصوص تؤكـد , فقد حدث بالتايل منذئذ لبس بني الشاعرين,العجاج وابنه رؤبة

 .ًاذلك جزئي
  :أغراضه الشعرية -ج

 :ت صفات تقليدية ففيهاإن األنواع الشعرية التي نظمها العجاج ذا
  :مدائح -١

 مع هذا حاجة احلياة السياسية فمـدح بـأراجيزه خلفـاء بنـي أميـة ووالهتـمالعجاج أد, 
 . كام مدح الشعراء املعارصين,وهجا خصومه



٢٤٤ 

 يف مـدح ,اعتـذر العجـاج وقـد ,وكان الوالة يصطنعون الرجاز كام يـصطنعون الـشعراء
 : مع سليامن بن عدي واىل الياممة يف أرجوزته,ملرحل عن عدم شهود يوم ا,سليامن عبد امللك

ــــسل  أمــــا ورب البيــــت لــــو مل أشــــغل ــــا تك ــــري م ــــق غ ــــغال بح  ًش
 ًاأما باقي األرجوزة فيلني حينـ ,ً إذ يعالج معنى سهال;وهذا املطلع هو أيرس ما يف القصيدة

 إىل اخلليفـة  ثم يصل, وهو يقص يف اسرتسال حوادث الوايل, للموضوعً آخر تبعاًاويشتد حين
 .بالصفات البدوية كام مدح الوايليف النهاية فيمدحه 

  .فخر -٢

 :وصف −٣
حتى أن هذا الغـرض طغـى عـىل  ,ًيعد شعر العجاج من الشعر الذي اهتم بالوصف كثريا

 :ومن أهم أوصافه ,شعره
كثرية وواسـعة وذات مظـاهر  عند العجاجن أوصاف الصحراء إذ إ: ف الصحراء وص -أ

  وصـور احليـاة,فقد وصف األطالل يف أراجيزه .فهي امتداد للتقاليد البدوية شعرهمتعددة يف 
 وحيواهنـا بألوانـه مـن الفـرس ,ا وبرقهابليلها ورساها وهتجريها ورساهبا وغيثهالصحراوية 

 ; كـام عـرض للجـراد والبعـوض والـذباب,وبقر الوحش والذئب واألسـد والنـرسوالناقة 
 فأراجيزه أقـرب إىل قـصص تتخللـه أوصـاف ,لوب احلوار أسويصطنع العجاج يف أراجيزه

 .لبعض املظاهر الطبيعية يف البادية
  :وصف الليل -ب

 : بعد أن وصف املطايا وشبهها أثناء اإلشادة بشجاعة الوايل,ومن وصفه لليل قوله
ــــشمل ـــــــل  إذا الظــــالم وهــــو داجــــي امل ـــــــالم بالتجل ـــــــد األع  تغم
ــــــال  وحالـــــــت الظلـــــــامء بـــــــالتهول ــــــلدون اجلب ــــــاج املنق   وفج
ـــــل ـــــل حمت ـــــق ك ـــــل الوثي  مـــــن املطايـــــا والرحـــــال الوغـــــل  واحت

 : ثم يقول يف انقشاعه,ويصف شجاعة الوايل يف الليل



٢٤٥ 

 أوفــــت عــــىل الغــــور وملــــا تفعــــل  حتـــــى إذا إعجـــــاز ليـــــل عنطـــــل
ــــيل ــــا ت ــــوايل م ــــشعل  وصــــاح منهــــا يف ت ــــرصام امل ــــر كان ــــياء فج  ض
ـــلتان  جتلـــــو قـــــداماه الـــــدجى فتـــــنجيل ـــن ص ـــصلع ـــدر املن ـــل ص  مث

 ً ثم مثل الظـالم متثـيال,ًا يتغمد األعالم ويكسوها ظالمًاوقد مثل إقبال الليل فجعل له ثوب
وانتهى إىل وصف طلوع الفجر بأن أعجاز الليل قد أقبلت عىل الغـور  . فيه خفاء منشورًارهيب

 وهو يف ,ًكامال ً واصطنع التشخيص للمعاين اصطناعا,فصاح هبا ضوء النهار كالنار املتأججة
 ولكننـا نـر هـذا ,ًا مظلمـة وأعجـازًا حني جعل الليـل ثيابـ,هذا الوصف قد تأثر بالقدماء

 وهلـذا اختـار ,احلديث املفعـم بـاملواقع واملعـارك فيه حركة وحياة تالئامن جو ًالتصوير طريفا
 .األلفاظ املناسبة مثل التغمد واألعالم والصلتان واملنصل والصدر

 : نحو هذا التمثيل يف أرجوزته التي مطلعهاوقد مثل الليل
ًمــا هــاج أحزانــا وشــجوا قــد شــجا ـــــاألحتمي أهنجـــــا  ً ـــــل ك ـــــن طل  م

 ذكر رداء الليل , من األلفاظ التي استعملها يف الوصف السابقًواستعمل يف الوصف كثريا
كـام مثـل هنـاك بانـرصام  . ومثـل باللهـب املـؤجج,واألهوال وظهور الفجر يف أعجاز الليل

 وقام فنه عىل التشخيص ودار كذلك حـول ,وهو من املعاين القديمة , وزاد غناء اجلن,ملشعلا
فيها مثل هذه الطرافة. هذه املعاين يف مواضع أخر ال تر عىل أن مجلة أوصافه األخر. 

  :وصف األطالل -ج
 :إنه يقف باألطالل فيقول

ـــم اســـلمي ـــا دار ســـلمى اســـلمي ث ــــني  ي ــــن يم ــــسم أو ع ــــسم بسم  سم
ــــى ــــا عم ــــىل تنائيه ــــا ع ــــل هل ـــــايل  وق ـــــا ال أب ـــــت فيه ـــــومي ظلل  ّل
ــــم ــــؤال األرس ــــباي يف س ــــا ص ــــــا ســــــؤال  وم ــــــل ومحــــــموم  طل

ـــــده ـــــد عه ـــــؤي بع ـــــثموالن ـــــل صـــــيم  املل ـــــالث يف املح ـــــري ث  غ
 .ومل يأت بجديد غري مسخ الشاعرية عند السابقني والنظم املتكلف
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  :وصف الناقة -د
 : مل يرتق إىل وصف طرفه هلالكن وصفه هلا ,صف العجاج الناقةو

ـــــا املفرجـــــا  ًكـــــأن برجـــــا فوقهـــــا مربجـــــا ـــــسا ختـــــال خلقه  ًعن
ـــــضجا  تـــــشييد بنيـــــان يعـــــايل أزجـــــا ـــــدهنا تف ـــــا ب ـــــدو إذا م  تع
ــــــا هججــــــا ــــا  ًإذا حجاجــــــا مقلتيه ــــالة التوجل ــــان الف ــــاف إدم  واجت

كـل مـا و . وال فيام بعده حني يصف محار الـوحش, يف كل هذا الوصفًاإننا ال نر جديد
فيه تلك االشتقاقات التي حيدثها من األلفاظ أو يبحث عنهـا لكـي تـستقيم لـه القـوايف مثـل 

 ويـشبه إىل , وهذا اإلغراب مطرد عنده)تفضجا(: واإلغراب يف مثل) )برج((من ) )ًمربجا((
 .حد كبري صنيع أعراب البدو يف أوصافهم التي أرشنا إليها من قبل

  :وصف ثور الوحش -ـه
 :لناقة يف مثل قولهإياه با ًن ثور الوحش مشبهايتحدث عو

ـــــسا  كـــــأن حتتـــــي ذا شـــــيات أخنـــــسا ـــــصبا وأدم ـــــخ ال ـــــأه نف  أجل
ـــــسا ـــــيس أراط أخي ـــــل يف خ ـــــا  والط ـــــا تكردس ـــــصا وم ـــــات منت  ًفب
ــــــــأة توجــــــــسا ـــــسا  إذا أحــــــــس نب ـــــه تنف ـــــصبح ل ـــــى إذا ال  حت
ـــــا ـــــحر وأجرس ـــــأعىل س ـــــدا ب ــــسا  غ ــــا واستأن ــــاري حرص ــــدا يب  ًع

 ًيبيـت يف الطـل معتـصامالـذي  , لثور الوحش املخطط األخنسهوصف كذلك ال جديد يف
 .ًا طربًا من كل حس إىل الصباح فينطلق مرسعًا خائف,ةبأرطأ

 واملـشاكلة يف اللفـظ أو , وإيراد األلوان من املشتقات واجلموع,ويظهر القصد إىل الغريب
 : أرجوزتهبالسفينة يفإياه  ً حني يتحدث عن الصحراء واجلمل مشبها,اجلناس

ــــــــــــــة هلوهلــــــــــــــا دوي  للـــــــريح يف إقراهبـــــــا هـــــــوي  دوي
ه  ولعلـ,ويبدو يف هذه األوصاف أنه معلم لغة يتتبع األجزاء واحلركات ليدل عىل أسـامئها

امء والـصفات وذكر بعض األسـ .ًا وأن للريح هبا هويً دوياحاول أن يعلل لتسمية الفالة دوي
زل ( و)دويـة ودو( ومجـع بـني ,متعلقـاتما يتصل به مـن أجـزاء و و ثم ذكر مجله,للجمل
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 عنـدهأما املعنـى  , وغري ذلك مما يظهر يف مجيع أراجيزه)املفيل وفال( و)حبا وحبى( و)واستزل
 .ًاعاجله الشعراء كثري ,قديم

 وأتت أراجيـزه غريبـة تـستمد غرابتهـا مـن ,واجلمعوهكذا ركب الرضورة يف االشتقاق 
وال ريب أنه كان يتحمـل مـشقة  .اظ البدويني احلرضينيالقصد اللغوي ومن االعتامد عىل ألف

 . يكن يبطئ عليه الرجز متى أراده وإن روي أنه مل,يف هذا
بامرئ القيس واملهلهل من بعدمها مع تفصيل وطرافـة ًكثريا  ًويف هذه األوصاف نر تأثرا

 . له يف غري وصف املفازة والليلال تتهيأ
لكن احلكم الدقيق عىل مداه يقتيض اإلحاطة بـام  , الرجزًكبريا يف ً أثراوال جرم أن للعجاج

سبقه من الرجز وبالنثر البدوي الذي حفظت كتب األدب نامذج منه يف وصف الليل والغيـث 
 فهذا النثر كان ال ريب ذا أثر كبري يف رؤية البدو يف حرضهم ويتـزودون ,والصحراء واحليوان

 .منهم
  :مكانته يف الرجز -د

 وإن جـل مـا نعرفـه عـن األثـر ,ب الرجـزامن أهم من كتـالعجاج ن رؤبة بعبد اهللا  يعد
 ممـا يـدل عـىل قـدرة ,الشعري املنسوب إىل العجاج منظوم عىل بحر الرجز وذو قافية وحيـدة

 وإذا ما استثنينا القصائد ذات األسلوب البسيط فإن االنطباع الذي نخرج به انطباع عن ,فائقة
 فكأن الشاعر يلتهي يف تكـديس األلفـاظ املـستعارة ,داتحدوث بحث خارق ومثري عن املفر

  العلـامء اللفظيـون العراقيـون يف, أول مـرة, ويف مجع كلامت فريدة استعملها,من عامل البداوة
 .الثامن والتاسع للميالد/القرنني الثاين والثالث للهجرة

 نثر البدويني وبنياالشرتاك واضح يف املادة اللفظية وأسلوب النظم بني الرجز والشعر إن و
 .يف كثري من األمثلة
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  رؤبة بن العجاج -٢

  :حياته ونشأته -أ
 وأمىض طفولته ويفاعته يف كنف أبيه سواء يف بنـي متـيم ,) م٦٩٩/هـ ٨٠(ولد حوايل سنة

ووفد بصحبة أبيه عىل اخلليفة األموي سليامن بن عبد امللـك سـواء  .يف الصحراء أو يف البرصة
ومنـذ ذلـك التـاريخ  ) م٧١٦/ـهـ٩٧(ناء حج اخلليفة املذكور حوايل سنةيف الشام أو مكة أث

 ً ولـداً تاركـا,) م٧٩٢/هــ١٤٥( ومات رؤبـة سـنة,ًوضحت سريته الشعرية بوصفه مداحا
 .ً مل يلق نجاحاً أيضا وهو شاعر,اسمه عقبة

الـشعرية  وإذا كانوا اجتهوا إىل اعتبـار سـريته , بسرية رؤبةًوإذا كان املؤرخون اهتموا قليال
 فوق نتاج  لنتاجه الشعري املرفوع من قبلهمً أقاموا وزنا, باملقابل, لسرية العجاج فإهنمًامتدادا

 .نظراته من الشعراء
  :أغراضه الشعرية -ب
  :املدح -١

بامتداح الكرباء أو أعضاء األرسة املالكة أمثال عنبسة بن سعيد واحلكم بـن عبـد رؤبة بدأ 
 وعـىل وجـه اخلـصوص عنـد ,ة بن عبد امللك يف قـصائد عديـدةامللك بن برش واملسري مسلم

 ومدح رؤبـة حـامي األدبـاء يف البـرصة ,) م٧٢٠/هـ ١٠٢(انتصاره عىل يزيد بن املهلب سنة
 وحـاكم العـراق خالـد القـرسي املتـوىف ) م٧٣٨/هـ ١٢٠( بعد سنةاملتوىفبالل بن أيب بردة 

 ١٣١( سـنةاملتـوىف بـن سـيار بد امللك بـن قـيس الـذئبي ونـرصع و,) م٧٣٨/هـ١٢٠(سنة
 , والوليـدً من شعره قـصائد فخفخـة مـدح هبـا اخلليفتـني هـشاماً ولدينا أخريا,) م٧٤٨/هـ

اعر يعالج فـن املـديح بحـدة ال كام أن الش ,ر خلفاء بني أمية مروان بن حممدوكذلك مدح آخ
 .قضايا تقليدية ذلك أن امتداح محاة الشاعر يرتكز عىل ,هلا فقط إال نقص الطرافة فيهايعد
  :النسيب البدوي -٢

 فإن املقدمة أو النسيب يستعيد بـصورة , خمتلفةًوتتخذ الغنائية الذاتية يف شعر رؤبة أشكاال
 . والوحشة يف الليل, ورحيل النساء يف اهلوادج,عامة املوضوعات البدوية عن املنازل املهجورة



٢٤٩ 

  :بتهاالت التقويةاال -٣
 .أو يستسلم إىل بوح عاطفي ذايت  ابتهاالت تقويةإىل ًأحياناوقد يلجأ الشاعر 

  :الوصف -٤
 وقالئل هـم الـشعراء الـذين خصـصوا , فائق احلدًوحيتل النوع الوصفي يف الديوان مكانا

 والقيظ الذي يرهق فيها األرض واملخلوقات وموضوع احليوانـات التـي ,ملوضوع الصحراء
 .ذلك أو السارحة عىل غري ,جتوس خالهلا
 :ة يف وصف الفرسيقول رؤب

ٍطرنـــــا إىل كـــــل طـــــوال أهوجـــــا ُ َســــاط يمــــد الرســــن املحملجــــا  ِ َ َ َّ ُّ ٍ 
َتــــراه مــــن غــــب الــــصقال مــــدجما ُ ِّ ــــا  ّ ــــسحا ممعج ــــاري م ــــر األج َبح ً َ 
ــــدرجا  ًبعيــــد نــــضح املــــاء مــــذأ مهرجــــا ــــاال م ــــدت دخ ــــة ش َوطرف ُ ً ْ ُ 

  :الفخر -٥
 .بيلته بني متيم عىل الغالب فمدح أهل قة ساذجلفخر ينضوي عىل نفسثم إن ا

  :خمرب اللغة املعجميرؤبة  -ج
 عن التصديق أن يلجأ إليـه ً وليس بعيدا, يظهر فيه شعرهًثمة أدب نوادري موسع جدا −١

 .ته الفريدة لريصعوا هبا أشعارهمشعراء حرضيون أمثال الكميت والطرماح إىل التقاط كلام
عديدين من أمثال يونس بـن  أن لغويني ومؤرخني ,ولكن اليشء املؤكد عىل كل حال −٢

 عـىل سـالمة ً أو حكـامً استعملوا رؤبة بوصفه خمـربا, واألصمعي وأيب عبيدة,حبيب النحوي
 ً أكثـر حـسام,وكان لتأثري رؤبة يف أوساط النحويني بعد استقراره يف البرصة .استعامل األلفاظ

 .بعد كل ما يرتاء لنا عن مجع الشعر اجلاهيل

كه زمام املفردات املـأخوذة رده إىل اتساع نتاج الشاعر املذكور ومتلإن تفسري هذه الظاهرة م
 وإذا كان ثمة انتقادات مصوغة فهـي تتنـاول بعـض ,عراب الذين مل تنقطع صالته هبمعن األ

كـام تـربهن عـىل ذلـك االستـشهادات  , ويظل رؤبة يف نظر املـؤرخني حجـة,النقاط الثانوية
 عىل لغة الشاعر وغرابتها املثـرية ,الباحثون يف كل العهود وقد ركز ,العديدة بشعره يف املعاجم



٢٥٠ 

التاســع املــيالدي بجمــع القــصائد / منــذ منتــصف القــرن الثالــث اهلجــري وبــدئ,ًأحيانــا
 .املقطوعات املوضوعة باسم رؤبةو

  :انزالق رجز العجاج لرؤبة -د
مات ابنـه رؤبـة ال نبعد الفكرة القائلة بإمكانية انزالق منظومات العجاج إىل منظووجيدر أ
 .ثار أبيه فإننا ال نستطيع إغفاهلا تكن أمهية عقبة بن رؤبة يف مجع آ ومهام,وبالعكس

  :شعره -هـ
 وهذا ما يعلل طول القصائد وينبغـي ,إن شعر رؤبة كله كشعر أبيه منظوم عىل بحر الرجز

كلـف يف هلا توفرهـا اسـتعامل البحـر املـذكور يعـدعىل كل حال التذكري بأن الـسهولة التـي ي
 , فـإن الـشاعر يف الواقـع,ًوحتسن املالحظة بأن اجلهد املبذول أبعد من أن يكون ثابتا ,األلفاظ

 وقد يستعمل رؤبة يف بعض األحيـان يف قـصيدة واحـدة ,كثرية بالكلامت الغريبة ًأحيانايزهد 
 . آخرً ومتكلفة حيناًمفردة سهلة حينا



٢٥١ 

 
  الراجز أبو مرقال الزفيان -٣

  :أتهحياته ونش -أ
 إنـه ولـد يف منتـصف القـرن األول : قيـل,اسمه عطاء بن أسيد من قبيلـة سـعد بـن متـيم

مـدحهم بغيـة اإلسـاءة إىل  وبقي الزفيـان عـىل صـلة مـع قبيلتـه ف,السابع امليالدي/اهلجري
 وله قصيدة يصف فيها انتصار اجليش بقيادة عمر بن عبيد اهللا بن معمر عىل اخلارجي ,اليمنيني

 ويستنتج من ذلك أن الزفيـان مـات بعـد ,) م٦٩٣/ـه٧٣(معركة البحرين سنةأيب فديك يف 
ه  مـن شـعروهناك لتفاتومل يعر أرباب املختارات الشعرية والعلامء الزفيان أي ا .هذا التاريخ

 .عرش قصائد نظمت عىل بحر الرجز
  :أغراضه الشعرية -ب

 قولـه  ومن ذلك,واألطالل ,املديح والفخر ووصف اإلبل :أما األنواع التي نظم فيها فهي
 :يف الوقوف باألطالل

 يف رســـــــم دار لبـــــــست بالهـــــــا  مـــا بـــال عـــني شـــوقها اســـتبكاها
ـــــا ـــــد حماه ـــــالم ق ـــــسة األع ـــــدها أبالهـــــا  طام ـــــن عه ـــــادم م  تق

ـــــــا ـــــــاوعاصـــــــف يتبعه ــــصاها  ذياله ــــن ح ــــاجلوالن م ــــستن ب  ي
ـــــــقاها ـــــــاف إذا س ـــــــل رج ــــــا  وك ــــــم واله ــــــع ره ــــــديم م  ب

  :لغته الشعرية -ج
 ولكن االسـتيحاء اللفظـي هـو الـصفة , شعر الزفيان ومفرداته بسيطة عىل الغالبإن لغة

 .الغالبة
  :شعره -د
 وكلـه مقطوعـات ,إن ما بقـي مـن أشـعاره قليـلو .عر الزفيان صادر عن قرحية شعريةش

وختتلف طريقته عن طريقـة العجـاج مـن ناحيـة ,ًاصغرية ال تعدو كرباها تسعة وثالثني شطر



٢٥٢ 

 لكنهـا تتفـق معهـا يف الغـرض ,ل الغريب واملتشاكل من األلفـاظ واإلجيـازالقصد يف استعام
 .األسايس وهو اخلدمة اللغوية مع انعدام الطرافة الشعرية

 لكنه مل يأت بجديد كذلك يف معانيه حني اسـتبكى وذكـر ,ًفهو ال ريب أسهل وأقل إغرابا
 .األمطار وكر الرياح والسحب و,الرسم البايل وحمو تقادم العهد لألعالم

 .ومن هذا القبيل أوصافه للفقر والناقة والفرس ورحيل األحبة



٢٥٣ 

 
  الراعي النمريي -٤

  :هتوميات بدوية -أ
 وإن كـان بيتـه ,ًاومل يكن الراعي بـدويا قحـ .عمه ذا الرمة يف الرجزالنمريي سبق الراعي 

 ,إىل البادية ًأحيانايظعن  و, وإنام كان يقيم بالبرصة مع كثريين من أبناء قبيلته بني نمري,بالبادية
 وقـدر ,وقد اجته إىل ناحية خاصة اشتق منها اسمه هي وصف اإلبل والتصوير حلياهتا الراعيـة

حيتـذي شـعر  أي أنـه ال ,كأنه يعتسف الفالة بغري دليل(( :له القدماء طرافة اجتاهه فقالوا عنه
 .))شاعر وال يعارضه

  :إيغال يف الوصف -ب
 فقد كـان يأخـذ يف وصـف , وإن مل يسلم من اخلضوع القديمًايدواحلق أن اجتاهه كان جد

 ,صوير حليـاة الرعـاة وهـي التـ لكنـه امتـاز بخـصوصيات زاد فيهـا,اإلبل بأساليب القدماء
 مل يظفـر ًا وبروز بعض عنارص الفتنـة يف وصـفه بـروز,حياة إنسانيةوإحياء اإلبل  واإليغال يف

عىل أنـه مل . ء وعدم اإلغراب السهولة يف األدا وترتب عىل هذه اخلصوصيات,بمثله معارصوه
 . وإنام مدح وهجا وتغزل,هذا اللونجهده عىل  يقرص
  : قصيدتهأقسام -ج

 :ويتمثل فنه يف قصيدته .لغزل والطبيعة واملدح واهلجاءبني اقسم قصيدته 
ـــــيال  مــــا بــــال دفــــك بــــالفراش مــــذيال ـــــك أم أردت رح ـــــذ بعين  أق

 قوهتا وضخامتها ومالمـستها ًنتقل إىل وصف اإلبل مصوراا ثم ,فقد بدأها بحديث احلب
 : ومنها قوله,كام صورها القدماء

ـــــة ـــــوق مزل ـــــرافقهن ف ـــــت م  ال يـــــستطيع هبـــــا القـــــراد مقـــــيال  بني
عـن الراعـي عرب  , متقاربة يف البيان,يب خمتلفة صوره الشعراء بأسالًوهو معنى قديم جدا

 .مالمسة البرشة حتى ال يثبت القراد عليها



٢٥٤ 

  :وصف رحلة اإلبل -د
 :فهو تصوير ,عندهأما الطريف 

 .رحلة اإلبل مع حادهيا −١
 .وورودها املاء −٢
 .ورعيها −٣
 .ووصف دقائق هذه الرحلة −٤
 .يف القطيع من ناقة نشيطة تتقدمهوتأل −٥
 .وحاد يغني −٦
 .وإبل تتدافع −٧
 .ورس بالليل −٨
 .وعني تورد −٩

 . وما إىل ذلك يف البطون الصواديوماء يقع −١٠
  :وصف اجلاهليني -ـه

 :وإنام يصفون .ال يصفوا رحلة اإلبل جمتمعةفني أوكان العهد بشعراء اجلاهلية املعرو
 .ناقة تسري ويشبهوهنا بحيوان الوحش −١
 .ته إىل املاء مع مجاعة من رفاقهالذي يصفون رحلهذا الوحش  −٢
 . إىل جانب أرطأةًاأو مبيته منفرد −٣
 . الصياد يف الصباححتى يدمهه −٤
 .بينهام معركة يظفر فيها احليوانفتدور  −٥
 .تسدد إليه أثناء وروده إىل املاءالتي كام ينجو حيوان الوحش املجتمع من السهام  −٦

 مـن ًا وكثـري, وصـور احليـاة الراعيـة,ل اإلبل ترعـى جمتمعـةّفقد مث , النمرييأما الراعي
 . وما إىل ذلك,ل والشجاعةإكرام الضيف ونحر اإلبعادات البدو يف 



٢٥٥ 

  :من أشعاره يف وصفه لإلبل -و
 :ومن أشعاره الدالة عىل الفتنة باإلبل فتنة تبدو كالغزل قوله

ـــــــام ـــــــدها للزم ـــــــعة خ ــــــغر  وواض ــــــه أص ــــــا ل ــــــد منه  فاخل
ــــوب ــــل الرك ــــرء قب  وهـــــــــي بركبتـــــــــه أبـــــــــرص  وال تعجــــل امل
 كمثـــــــل الـــــــسفينة أو أوقـــــــر  وهـــــــي إذا قـــــــام يف غرزهـــــــا

  :ضة النعاموصفه بي -ز
 وتـرك الظلـيم هلـا يف الرمـال املتلبـدة بـني ,وية متثيله لبيضة النعام ومجاهلاومن طرائفه البد

 .ّالشمس املرشقة وتغريد املكاء
 ,ة بنفسها كام صنع القدماء من قبـلوقد اختذ هذه الصورة اجلميلة تابعة للغزل غري مستقل

عـىل أن الراعـي مل  .مثل هذه املعـاين الدقيقـةة يف ولعل هذه التبعية قد حالت بينه وبني اإلفاض
 كـام كـان الـشعراء ,فكان بعض شعره موضع املذاكرة مـن اللغـويني .يربأ من العناية اللغوية

 .املعارصون يستفيدون من معانيه



٢٥٦ 

 
  األغلب بن عمود العجلي -٥

  :حياته ونشأته -أ
 .اهلية وأدرك اإلسالمبني عجل بن جشيم من قبيلة بكر بن وائل يف الياممة ولد يف اجل

  :علمه وجهاده -ب
 ). م٦٤١/ـه ٢١(واشرتك يف فقه العراق واستشهد يف وقعة هناوند سنة

  :شعره -ج
 ,اعترب مؤرخو األدب األغلب أول من شـبه الرجـز بالقـصيد وقد ,ومل يبق يشء من شعره

تـصف  فهو يدل عىل وجوب حتديد ظهـور بدعـة جتديديـة يف منًفإذا كان هذا الصنع صحيحا
 .لتايلالقرن األول اهلجري السابع امليالدي بعد أن كانوا يتجهون إىل حتديد ظهورها يف اجليل ا



٢٥٧ 

 
  أبو النجم الراجز -٦

  :حياته ونشأته -أ
وبقي عـىل صـلة  )م٦٥٥/ـه٣٥( إنه ولد حوايل سنة: قيلً أيضاهو الفضل من بني عجل

أخر إىل دمـشق والرصـافة مقـام  ًأحياناإىل البرصة و ًأحياناوثيقة بقبيلته مع استمرار قدومه 
وبام أن أبا النجم شاعر بني عجل وربيعـة فقـد دب النـزاع بينـه وبـني  ,اخلليفة هشام الصيفي

 بـذكر عبـد ً لألمويني مـشيداًحاوجعل أبو النجم من نفسه مدا ,العجاج التميمي وولده رؤبة
 .ك بن مروان واحلاكم احلجاجاملل

 ٧٢٤/هــ ١٠٥(والظاهر أن أبا النجم مات بعد سـنة. عبد امللك اخلليفة هشام بن ًرياوأخ
 .ً إنه يبلغ سبعني عاما: وقيل,ًيالر طوِّبعد أن عم) م

  :شعره -ب
 وإن ,وقد اعترب علامء البرصة وبدرجة أقل علـامء الكوفـة أبـا الـنجم أحـد أسـياد الرجـز

القـرن الثالـث اهلجـري  مجعـت يف أواخـر باينأشعاره التي تناقلها الرواة حتى أيب عمـر الـشي
تدل عىل أن النجم نظـم عـىل   قليل منها وثمة مقتطفات من شعره وبقي جزء,التاسع امليالدي
 ويبدو أنه وفق يف األنواع املدحيـة , ولكنه التزم الرجز عىل وجه التخصيص,البحور التقليدية

 .والوصفية



٢٥٨ 

 
  دكني الراجز -٧

  :حياته ونشأته -أ
 وقد خلط املؤرخون بينه وبني متيمي آخـر , بطن من قبيلة متيمابن رجاء من بني فقيم وهم

 .كني بن سعيدهو د
  :مدحه -ب

وبقـصيدة )  م٧٢/٦٩١( سـنةاملتـوىفوعرف دكني بأرجوزة مدح هبا مصعب بـن الـزبري 
 كام اشـتهر بقـصيدة )م٧١٥ – ٧٠٥/هـ ٩٦ – ٨٦(من سنة وصف هبا فرسه للخليفة الوليد
 .)م٧١٢/هـ ٩٣( وهو وايل املدينة أي قبل سنةامتدح هبا عمر بن عبد العزيز

  :شعره -ج
 فلغتهـا سـهلة وتكـاد تكـون ,إىل حد مـاإن مجع قصائد دكني من بحر الرجز وهي طويلة 

 عـىل أن الرجـاز مل ,أشعاره تدل يف احلدود التي تكون فيها مطبوعـة بطـابع العـرص و,مأنوسة
 .ظوة لد الكرباءظي وأن شعرهم نال ح لالستيحاء اللفًايستسلموا مجيع



٢٥٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الباب السابع
  نصوص خمتارة من الشعر

  يف عصر بين أمية



٢٦٠ 



٢٦١ 

 
  من الشعر السياسي -أوالً
 حزب اخلوارج - أ

 الطرماح بن حكيم الطائي -١
  :قال يصف حياة اخلوارج

ـــــــــــــشـراة أهنـــــــــــــم ــــوا  ُهللا در ال ــــال بالطـــــىل أرق  إذا الكـــــر م
ـــــــة ــــــــني آون ــــــــعون احلن  بــــهم شهــــقوافـــإن عـــال ســـاعة  يرج
ــــوا  قـــــوم شـــــحاح عـــــىل اعتقـــــادهم ــــد وثق ــــاف ق ــــا خي ــــالفوز مم  ب

  : أيضاًوقال الطرماح -٢
ــــــاذف ــــــوادي وق ــــــاد ج ـــه وبنفـــيس العـــام إحـــد املقـــاذف  وإين ملقت  ب
 عــىل رشجــع يعــىل بخــرض املطــارف  فيــا رب إن حانــت وفــايت فــال تـــكن
ـــأعظمي ـــى ب ـــم يرم ـــصا ث ـــل قع ــاح  ًفأقت   العواصــفكــضغث اخلــىل بــني الري

  :معاذ بن جوبن -٣
 رش نفـــــــــسه هللا أن يـــــــــرتحال  أال أهيـــا الـــشارون قـــد حـــان المـــرئ
 إقــــــامتكم للــــــذبح رأي مــــــضلال  فـــشدوا عـــىل القـــوم العـــداة فـــإنام
ـــزال  فيـــا ليتنـــي فـــيكم عـــىل ظهـــر ســـابح ـــري أع ـــصريي دارع غ ـــديد الق  ش
ــــصال  يعــــز عــــيل أن خيــــافوا وتطــــردوا ــــني من ــــرد يف املحل ــــا أج  ومل
ـــدال  فيـــا رب مجـــع قـــد فللـــت وغـــارة ـــت جم ـــد ترك ـــرن ق ـــهدت وق  ش

  سربة بن اجلعد -٤
 :ملا بلغت أبيات قطري سربة أخذ سالحه وحلق بالرشاة وترك للحجاج األبيات التالية

ــــبرية ــــاج أن س ــــغ احلج ــــن مبل  قـــىل كـــل ديـــن غـــري ديـــن اخلـــوارج  فم
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  بفـــارجومـــا كــــربتي غـــري اإللـــه  فأقبلـــــت نحـــــو اهللا بـــــاهللا واثقـــــا
ـــــإهنم ـــــار ف ـــــا النه ــايج  إىل عـــــصبة أم ــد الته ــل عن ــد الغي ــد أس ــم األس  ه
 قيــــام بــــأنواح النــــساء النواشــــج  وأمــــا إذا مــــا الليــــل جــــن فــــإهنم

  :يزيد بن حبناء -٥
 :قال يصور حياة اخلوارج ويصف قتاهلم جيش املهلب بسابور

ــــا أم عاصــــ  دعـــي اللـــوم إن العـــيش لـــيس بـــدائم ــــاللوم ي  موال تعجــــيل ب
ـــــة  غمـــوس كـــشدق العنـــربي بـــن ســـامل  ًيريـــــد ثـــــواب اهللا يومـــــا بطعن
ــــشية ــــواقفني ع ــــرب ال ــــت ب  لــــد عرفــــات حلفــــة غــــري آثــــم  حلف
ـــتهم ـــذين لقي ـــوم ال ـــان يف الق ـــد ك ـــزور اللطـــائم  لق ـــسابور شـــغل عـــن ب  ب

  :عيسى بن فاتك -٦
فهزمـه أبـو بـالل  ,سلم بن زرعة يف ألفني لقتال أيب بالل اخلـارجيوجه عبيد اهللا بن زياد أ

 :فقال عيسى بن فاتك اخلارجي يف ذلك ,ًوهو يف أربعني رجال
 إىل اجلــــــرد العتــــــاق مــــــسومينا  فلـــــام أصـــــبحوا صـــــلوا وقـــــاموا
ـــــــا  أألفــــــا مــــــؤمن فــــــيام زعمــــــتم  وهيـــــــزمهم باســـــــك أربعون
ــــك ــــري ش ــــة غ ــــة القليل ــــم الفئ ـــــة الكثـــــرية ينـــــرصونا  ه  عـــــىل الفئ

  عمران بن حطان -٧
ـــــــاة ـــــــد زاد احلي ـــــــضالق ـــــالل   إيل بغ ـــــو ب ـــــروج أب ـــــا للخ  ًوحب

ــــرايش ــــىل ف ــــوت ع ــــاذر أن أم  وأرجــــو املــــوت حتــــت ذرا العــــوايل  أح
ـــــي ـــــأن حتف ـــــو أين علمـــــت ب  كحتـــــف أيب بــــــالل لــــــم أبـــــال  ول
ـــــــال  فمــــن يــــك مهــــه الــــدنيا فــــإين ـــــــت ق ـــــــا واهللا رب البي  هل
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  : يرثي أبا بالل أيضاًوقال عمران -٨
ـــرادس ومـــرصعه ـــي ابكـــي مل ـــا عين ـــرداس  ي ـــي كم ـــرداس اجعلن ـــا رب م  ي
ـــزل مـــوحش مـــن بعـــد إينـــاس  ًتركتنـــــي هـــــائام أبكـــــي ملرزئتـــــي  يف من
ــه ــت أعرف ــد كن ــا ق ــدك م ــرت بع ــاس  أنك ــرداس بالن ــا م ــدك ي ــاس بع ــا الن  م
 عــىل القــرون فــذاقوا جرعــة الكــاس  أمـــــا رشبـــــت بكـــــأس دار أوهلـــــا
ـــذقها شـــارب عجـــال ـــن مل ي  فــــاسمنهـــا بأنفـــاس ورد بـــــعد أن  فكـــل م

  مصقلة بن عتبان -٩
 :تهددهمن كان من اخلوارج من قبيلة بكر ويقال يفاخر بني أمية بم

ـــــؤمنني رســـــالة ـــــغ أمـــــري امل ـــب  وأبل ـــك قري ـــرع من ـــصح إن مل ي  وذو الن
ـــل ـــن وائ ـــر ب ـــرض بك ـــك إال ت ـــالعراق عـــصيب  فإن ــــوم ب  يمـــن لــــك ي
ــه ــروان وابن ـــان م ـــنكم ك ـــك م ــإن ي ــــبيب  ف ــــاشم وح ـــنكم ه ـــرو وم  وعم
ــــب ــــني وقعن ــــويد والبط ــــا س ـــــب  فمن ـــــمؤمنني شبي ــــري ال ـــــا أم  ومن
ــــدة ـــــنا محي ـــــنذر م ـــــزالة ذات ال ـــصيب  غ ـــسـلمني ن ــــهام امل ــــها يف س  ل
ــــطيب  وال صــــلح مـــا دامـــت منـــابر أرضـــنا ـــف خ ـــن ثقي ـــا م ـــوم عليه  يق

  :عمرو بن احلصني -١٠
تىل اإلباضـية يف تلـك يرثـي قـ و,قال يذكر وقعة قـديد وأمر مـكة ودخول اخلوارج إياهـا

 :املوقعة ويصف حياة اخلوارج
ــــعازب ــــس ب ـــك لي ــــال مه ــــا ب ـــساكـب  م ـــك املت ـــوابق دمع ـــري س  يم
ــــب  وتبيــــت تـكتلـــــئ النجــــوم بمقلــــة ــــجم دائ ـــل ن ـــرس بك ـــرب تـ  ع
ـــــة ـــــة أن جتـــــيء بداه ــــآريب  حـــــذر املني ـــرشاة م ـــع الـ ـــن تب ـــض م  مل أق
ـــسا ــــعد شـــبح الن ـــيهم ال ـــأقود ف ــشو  ف ــل ال ـــالبعب ــوان ضـــمر احل  أس
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ـــــــعايب  أرمـــي بـــه مــــن مجـــع قـــومي معـــرشا ـــــــة وم ـــــــورا إىل جربي  ًب
ــــــه ــــــّهم ب ــــــر ألف ــــــية صب ــضارب  يف فت ــيض ال ـــد املف ـــقداح ي ـــف ال  ّل
ــارب  فنــــذور نحــــن وهــــم وفــــيام بيننــــا ــن ش ــل م ــول ه ــون تق ــأس املن  ك
ـــا ـــن قن ـــرشب م ـــسقيهم ون ـــل ن ـــب  فنظ ـــصول قواض ـــة الن ـــمر ومرهف  س

ـــن أ ـــم م ـــحبتهم رشواك ـــة ص ـــصاحب  ويل مق ـــل ال ـــئس فع ـــذلتهم ولب  فخ
ـــــــأن يف أجــــــوافهم ــــــأوهني ك ّنــــارا تـــــسعرها أكـــــف حـــــواطب  مت ً 
ـــــع ـــــن راك ـــــراهم م ــــاهم فت ـــــرضع أو ناحـــــب  تلق ــــــاجد متـ  أو س
ــــرزوا ــــب أح ــــن املعاي ــــني م ــــب  ومربئ ــــاء أطاي ـــــكارم أتقي  خــــصل امل
  وحــــواجبحــــد الظبـــاب بـــآنف  عــــدوا صــــوارم للجــــالد وبــــارشوا
 فرمـــى هبـــم قحـــم الطريـــق الالحـــب  نــــاطور أمــــورهم بــــأمر أخ هلــــم
ــــأهنم ــــد ك ــــق احلدي ــــرسبيل حل  أســـد عـــىل حلـــق البطـــون ســــالهب  مت
 ًتنفـــي عــــداها جــــانبا عـــن جــــانب  قيدت مـن أعـىل حـرض مـوت فلـم تـزل
ــــــقارب  حتــــى وردن حيــــاض مـــــكة قطنــــا ــــــامم ال ـــــني واردة الي  حيك

ــــني عــــىل أ ــــةمــــا إن أت  إال تركـــــــنهم كـــــأمس الــــــذاهب  خــــي جربي
ـــــب  يف كــــل معـــرتك لــــهم مـــن هامــــهم ـــــلقت بمناك ــــد ع ـــــلق وأي  ف
ـــا ـــن وقعاهت ـــد ع ـــوم قدي ــــائل بي ــــب  س ــــا بعجائ ــــن وقعاهت ــــربك ع  خت

   أيضاًوقال عمرو بن احلصني -١١
 : ويصف حياة اخلوارجام عبد اهللا بن حييى وأبا محزة اخلارجي ومن قتل أصحاهبيرثي

ــــــفجر ــــــج ال ـــــل تبل ــــــت قبي ـــــجري  هب ـــــعها ي ـــــقول ودم ـــــند ت  ه
ــــــدامعها ــــــي م ــــــرصت عين ــــــحر  أن أب  ُينهـــــل واكــــــفها عـــــىل الن
 ســـــرب الــــدموع وكنــــت ذا صــــرب  أنــــى اعــــرتاك وكـــــنت عـــــهدي ال
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ـــــها ـــــا يـفارق ـــــعينك م ــــذ ب  أم عائــــــــر أم مالــــــــها تـــــــذري  أق
ـــــهم ــــىل  أم ذكـــــر إخــــوان فجـــــعت ب ـــــلهم ع ـــــكوا سبي ــــربسلـ   خ
ـــــــري  فأجبتهــــا بــــل ذكـــــر مــــرصعهم ــــــــها يم ـــــــريه عربات  ال غ
 ذا العـــــرش واشـــــدد بـــــالتقى أزري  يــــــــا رب اسلـــــــكني ســـــــبيلهم
ــــــســمر  يف فتيــــــة صـــــــربوا نفوســـــــهم  للمـــــــرشفية والقـــــــنا ال
 حتـــــى أكـــــون رهـــــــينة الـــــــقرب  تــــــاهللا ألقــــــى الــــــدهر مــــــثلهم
ــــــــحة ــــــــك صال ـــــــأوهون ل ـــن  مت ـــوا ع ــــن الق ـــاهون م ــــكرن   النـ
ـــــسهم ـــــرضوا جمال ــــــبهم وقــــــــر  صـــــمت إذا احت ـــــــقول خطي  وزن ل
ــــرسي  متـــــأوهون كـــــأن مجــــــر غـــــضـى ــــني ضــــلوعهم ي  للخــــوف ب

ـــرش  إال كــــــــــــأهنمتــــــــــــــلقاهم ـــن احلـ ـــدروا ع ـــشـوعهم ص  خلـ
ــــرض  أو مـــــسـهم طــــرف مــــن الــــسـحر  فهــــم كــــان هبــــم جــــو م
ـــــــسـهـم ـــــــل فيلب ـــــــيلهم لي ـــــسـكر  ال ل ـــــوم بال ـــــه غـــــوايش الن  في
ـــــــة ـــــــسـا وآون ــــــــذا خـل ـــر  ًإال كـ ـــىل ذع ـــم ع ــــعقاب وه ــــذر ال  ح
 الفجـــــــر قــــــــوام ليلــــــــته إىل  كــــم مـــن أخ لـــك قــــد فجعـــت بـــه
ــــــن ـــــوارع م ــــــلو ق ـــــأوه يتـ ــــــصدر  مت ـــــــفرغ الـ ـــــــقران م  أي ال
 قـــــــدر تـــــــراك لذتـــــــه عـــــــىل  ظمــــآن وقــــدة كــــــل هــــــاجرة
ــــــنحر  ال يشء يلـــــــــقاه أســـــــــر لـــــــه ــــــغرة ال ـــــة يف ث ـــــن طعن  م
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  حزب الشيعة - ب

  كثري بن عبد الرمحن -١
 :قال ملا سجن عبد اهللا بن الزبري حممد بن احلنفية يف سجن عارم بمكة

ـــامل  ومــن يــر هــذا الــشيخ بــاخليف مــن منــى ـــري ظ ـــه غ ـــم أن ـــاس يعل ـــن الن  م
ـــن عمـــه ـــــارم  ســـمي النبـــي املـــصطفى واب ـــــاع غ ــــالل ونف ــــاك أغ ّوفك ّ 
ــد ــضاللة باهل ــرشي ال ــو ال ي ــى فه  وال يتقــــــي يف اهللا لومـــــــة الئـــــــم  أب
ـــــتابه ــــو ك ــــد اهللا نتل ــــن بحم  حلــوال هبــذا اخليــف خيــف املحــارم  ونح
ـــروع ســـاكن ـــن ال ـــث احلـــامم آم  وحيـــث العـــدو كالـــصديق املـــسامل  بحي
ــــرضبة الزم  فــــام فـــــرح الـــــدنيا ببــــاق ألهلــــه ـــــبلو بـ ـــــدة ال  وال ش
ــــذ ــــك عائ ــــت أن ــــن القي ــــرب م َخت   ســـجن عـــارمبـــل العائـــذ املظلـــوم يف  ّ

  :سليمان بن قنة -٢
 :قال يرثي احلسني بن عيل ويتوعد القبائل التي شاركت يف قتله

ــــلت  مــــررت عــــىل أبيــــات إال حممــــد ــــوم ح ـــا ي ـــا أمثاهل ــــلم أره  ف
ـــضة ـــشمس أضـــحت مري ـــر أن ال ــــشعرت  أمل ت ــــبالد اق ــــد حــــسني وال  لفق
ــــذلت  ّأال إن قـــتىل الطـــف مـــن آل هاشـــم ــــسلمني ف ــــاب امل ــــت رق  أذل
ـــة ـــحوا رزي ـــم أض ـــا ث ـــانوا غياب ـــت  ًوك ــا وجـل ــك الرزاي ــت تل ــد عظم  لق
ــــا ـــــعطي فقريه ــــيس فن ــــسألنا ق ــــت  أت ــــنعل زل ــــيس إذا ال ــــنا ق  وتـقتل
ــــا ــــي قطــــرة مــــن دمائن ــــد غن ـــث حــــلت  وعن ـــا حي ـــا هب ـــنطلبها يوم  ًس
 وإن أصـــبحت مـــنهم برغمـــي ختــــلت  فــــال يبعــــد اهللا الديـــــار وأهلهــــا

 وقلــــت ألصــــحايب أجيبــــوا املناديــــا   األمحــــرعــــوف بــــن عبــــد اهللا بــــن
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ـــدعا  وقولـــوا لـــه إذ قـــام يـــدعو إىل اهلـــد ـــل ال ـــا:وقب ـــك داعي ـــك لبي  لبي
 ًحــسينا ألهــل الــدين إن كنــت ناعيــا  ًأال وانـــع خـــري النـــاس جـــدا ووالـــدا
ـــصاصة ـــل ذو خ ـــسينا مرم ـــك ح ـــــا  ًليب ـــــام تـــــشكو املوالي  عـــــديم وأيت
ـــردوا ـــا أشخـــصوهم وع ـــا اهللا قوم ـــا  ًحل  فلـــم يـــر يـــوم البـــأس مـــنهم حمامي
ــــة  ًوغـــودر مـــسلوبا لـــد الطـــف ثاويـــا  فأضــــحى حــــسني للرمــــاح دريئ
ــــا ليتنــــي إذ ذاك كنــــت شـــــهدته  فـــضاربت عنـــه الـــشانئني األعاديـــا  في
ــــا  ًســقى اهللا قــربا ضــمن املجــد والتقــى ــــامم الغوادي ــــف الغ ــــة الط  ّبغربي
ـــفاهة ـــلت س ـــت وض ـــة تاه ـــا أم ــــوا فأرضــــوا  في ــــاأنيب   الواحــــد املتعالي

  :الفضل بن عبد الرمحن بن العباس -٣
 :ر لهزيد بن عيل وحيرض أشياعه عىل الثأقال يرثي 

ــــجمود  أال يــــا عــــني ال ترقــــي وجــــودي ــــني الـ ـــيس ذا ح ـــدمعك ل  ب
ــــسني ــــو ح ــــي أب ــــن النب ــــداة اب ــــود  غ ـــــوق ع ـــــكناسة ف  صــــليب بال
 بنفـــــيس أعظـــــم فـــــوق العمـــــود  يظـــــل عـــــىل عمـــــودهم ويمـــــيس
ـــــه ــــــار في ـــــافر اجلب ـــــد الك ـــــحيد  تع ـــــقرب الل ـــــن ال ــــه م  فأخرج
ــــسيد  فــــــظلوا يـنبـــــشون أبـــــا حـــــسني ـــــدم جـ ــــنهم ب ــــضيبا بي  ًخـ
ــــــوا ــــــه تلعـــــــبهم عت  ومـــا قـــدروا عــىل الـــروح الــصعيد  ّفطــــــال ب
ـــــه ـــــي أبي ـــــان بن ـــــاور يف اجلن ـــــجدود  وج ـــــري ال ـــــم خ ــــدادا ه  ًوأج
ــــشـهداء  فكـــــم مـــــن والــــد أليب حــــسني ــــن ال ـــــهيدم ـــــم ش  أو ع
ــــي ــــالعربات عين ــــضن ب ــــف تـ  وتطمــــع بعــــد زيـــــــد يف اهلـــــجود  وكي
ــــراء ــــاد ومل ت ــــا الرق ـــــيف هل ــــود  وك ـــــدو باألس ــــل تع ـــــاد اخلي  جي
ــــــعد ــــــن م ــــــقبائل م ـــــع لل ــــد  جتم ــــن قحطــــان يف حـــــلق احلدي  وم
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ــــــودي  كتائـــــــب كلــــــــام أردت قتـــــــيال ـــــداء ع ـــــادت أن إىل األع  تن
ـــــــرهفات ــــــفائح م ــــــدهيم ص  صـــوارم أخلـــصت مـــن عــــهد هـــود  بأي
ــــا ــــوس إذا التقين ــــسقي النف ــــا ن ـــــد  هب ــــــار عني ــــــل جب ـــــل ك  ونقت
 ونجعلهــــم بـــــها مـــــثل الـحــــصيد  ونحكــــم يف بنــــي احلـــــكم العــــوايل

  :األبار أبو مثيد -٤
 :قال يرثي زيد بن عيل ويصور حياة آل البيت

 كمدمـــن يلـــق مـــا لــــقيت منــــها يــــ  يــا أبــا احلــسني أعــار فقــدك لـــوعة
ـــسهد  فعــرا الــسهاد ولــو ســواك رمــت بــه ـــه مل ي ـــت ب ـــث رم ـــدار حي  األق

ــــول ــــا: ونق ــــدك داؤن ــــد وبع ــــعد  ال تبع ـــة يب ــــق املني ـــن يل ــــذاك م  وك
 تـــــرجى ألمــــر األمــــة الـــــمتأود  كنــــت املؤمــــل للعظــــائم والنـــــهى
ـــــلتها  بــــاهللا يف ســـــري كــــريم الـــــمورد  فطلبــــت غـــــاية ســــابقني فـن

ــــو ــــك أن مت ــــى إهل ــــسـروأب ــــستنجد  ت ومل ت ــــادق م ــــسرية ص ــــيهم ب  ف
 منــــكم وأحـــر بالفعــــال األجمـــد  والقتـــــل يف ذات اإللـــــه سجــــــية
ــــد ـــــنوا وآل حمم ــــد أم ــــاس ق ـــرشد  والن ــــني مـ ــــول وب ـــني مقت ـــن ب  م
 رقـــــد احلـــــامم وليـــــلهم مل يـرقـــــد  نـــــصب إذا ألقــــى الظــــالم ســــتوره
ـــــ  يـــا ليـــت شـــعري واخلطــــوب كثـــرية ــــوردأســــباب مـورده ــــا مل ي  ا وم
ـــــه ــــرشين بـقتل ــــا حـــــجة املسـتب  بـــاألمس أو مـــا عــــذر أهـــل املـــسجد  م

  :أعشى مهدان -٥
 :قال يذكر إيقاع مصعب بن الزبري باملختار وأتباعه

ـــــمذار  أال هـــــل أتـــــاك واألنبـــــاء تنمـــــى ـــــلة بال ـــــت بجي ـــــام الق  ب
ــــف ــــا رضب طلخ ــــم هب ــــيح هل  وطعـــــن صـــــائب وجـــــه النهـــــار  أت
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ــــع ــــحابة ص ــــان س ـــــــدمار  قت علــــيهمك ـــــــك بال ـــــــتهم هنال  فعم
ــــصغار  فبــــــرش شــــــيعة املختــــــار إمــــــا ــــة بال ــــىل الكويف ــــررت ع  م
ـــــل ـــــاهم وف ـــــني رصع ـــــر الع  لـــــهم جـــــم يـــــقتل بالـــــصحاري  أق
ــــــومي ــــــالك ق ــــــا إن رسين إه ــــــار  وم ــــــدك يف خب ــــــانوا وج  وإن ك
ـــــــالقي ـــــــام ي ــــــي رسرت ب  أبــــو إســــحاق مــــن خــــزي وعــــار  ولكن

  :أعشى مهدان -٦
 :ح عبد الرمحن بن حممد بن األشعث وحيرضه عىل قتال احلجاجقال يمد

ــــــ ــــــحجاج أن ــــــبلغ ال ــــــن م  ــــني قــــد جنيـــت عــــليه حــــربا  مـ
ــــــرئ ـــــــف ام ـــــــقت يف ك  جــــــلد إذا مــــــا األمـــــر عــــــبا  وصف
ــــــا  يـــــا ابـــــن األشـــــج قريـــــع كنــــــْ ــــــك عتب ــــــايل في ــــــدة ال أب  ـ
 ــــس وأنـــت أعـــىل النـــاس كعبـــا  أنــــــت الــــــرئيس ابــــــن الرئيـــــــ

ـــــا  ت حجــــــاج بــــــن يــــــونبئــــــ ـــــق فتب  ســـــف خـــــر مـــــن زل
ـــــــــعله ــــــــديت ل ــــــــاهنض ف ـــــا  ف ــــــمن كرب ـــــك الرح ـــــو ب  جيل
ـــــــدربا  فــــــــإذا جعلــــــــت دروب فــــــــا ـــــــا ف ـــــــم درب  ًرس خلفه
ــــــــاخليو ــــــــة ب ــــــــث عطي  ّل يكــــــــبهن عليــــــــه كـــــــــبا  فابع

  : يتوعد احلجاج ويهجوه وميدح ابن األشعث أيضاًوقال -٧
ـــــــذابان ـــــــنهم الك ـــــــا م  اب ثـــــانكـــــذاهبا املـــــايض وكـــــذ  ًإن ثقيف
 ًيومــــا إىل الليــــل يــــسىل مــــا كــــان  أمكــــن ريب مــــن ثقيــــف مهــــدان
ـــــان ـــــور الفت ـــــمونا للكف ـــــا س ـــامن  إن ـــد اإلي ـــر بع  حـــني طغـــى يف الكف
ــــرمحن ــــد ال ــــف عب ــــسيد الغطري ـــن قحطـــان  بال ـــدبى م  ســـار بجمـــع كال
ـــدنان ـــن ع ـــى اب ـــد أت ـــد ق ـــن مع  بجحفــــل جــــم شــــديد اإلرنــــان  وم
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ــــــشيطان ــــــاج ويل ال ــــــل حلج ــــت  فق ــــدانيثب ــــذحج ومه ــــي م  جلمع
ـــــروان  فـــــإهنم ســـــاقوه كـــــأس الـــــذيفان ـــــن م ـــــر اب ـــــوه بق  وملق

  :أبو جلدة اليشكري -٨
 :قال حيرض أهل الكوفة عىل قتال احلجاج يوم الزاوية

ـــضائح  لعمـــري ألهـــل الـــشام أطعـــن بالقنـــا ـــه الف ـــشى علي ـــا خت ـــى مل  وأمح
ـــرس  تركنـــا هلـــم صـــحن العـــراق وناقلـــت ـــوال ال ـــات الط ـــا األعوجي  ادحبن
ــــا ــــات يبكــــني غرين ــــل للحواري ـــــوابح  فق ـــــالب الن ـــــا إال الك  وال تبكن
 رمــاح النــصار والــسيوف اجلــوارح  بكــــني إلينــــا خــــشية أن تبيحهــــا
ـــنهم ـــوهن م ـــا يمنع ـــم م ـــني لك  وتـــأبى قلـــوب أضـــمرهتا اجلـــوانح  بك
ـــائح  نادينـــــا أيـــــن الفـــــرار وكنـــــتم ـــرب والوش ـــدو ال ـــارون أن تب  تغ

ــــ ــــدو ع ــــلمتمونا للع ـــــاأأس ـــواطح  ىل القن ـــرون الن ـــا الق ـــت منه  إذا انتزع
ــــة ــــائر حلليل ــــنكم غ ــــار م ــــام غ  وال عــــزب عــــزت عليــــه املناكـــــح  ف

  :ثابت قطنة -٩
 :قال يرثي بن املهلب ويتوعد بني أمية

ـــرصما ـــل أن يت ـــذا اللي ـــول ه ـــى ط ــــيام  أب  وهــــاج لــــك اهلــــم الفــــؤاد املت
ــــد ــــي أم خال ــــأرق مع ــــت ومل ت ـــوال  أرق ـــاي ح ـــت عين ـــد راق ـــاًوق   جمرم
ــــلام  عـــىل هالـــك هـــد العـــشرية فقـــده ــــتجاب وس ــــا فاس ــــه املناي  دعت
ــت ــالعقر جبن ــاح ب ــا ص ــك ي ــىل مل ــــام  ع ــــوت معل ــــتورد امل ــــه واس  كتائب
ــاهدا ــت ش ــو كن ــهد ول ــيب ومل أش ــــا  أص ــــي مأمت ــــع احل ــــسليت إن مل جيم  ت
ـــاعلمي ـــد ف ـــا هن ـــام ي ـــري األي َويف غ ـــــر نظـــــرة إن تلومـــــا  ِ  ّلطالـــــب وت

ــــ ــــيل إن مال ــــةلع ــــريح ميل  عـــــىل ابـــــن أيب ذبـــــان أن يتنـــــدما  ت يب ال
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ــــا ـــسلام  أمــــسلم إن يقــــدر عليــــك رماحن ـــاود م ـــيء األس ـــا ق ـــذقك هب  ن
ـــدهر عثـــرة ـــاس يف ال ـــق للعب ـــدما  وإن نل ـــان ق ـــذي ك ـــاليوم ال ـــه ب  نكافئ
ـــام  ًقــصاصا وال نعــدو الــذي كــان قــد أتــى ـــروان أظل ـــن م ـــان اب ـــا وإن ك  إلين
ـــة ـــل زل ـــك النع ـــت ب ـــتعلم إن زل  وأظهـــــر أقـــــوام حيـــــاء جممجـــــام  س
ـــه  إذا أحــــرصت أســــباب أمــــر وأهبــــام  مـــن الظـــامل اجلـــاين عـــىل أهـــل بيت
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  احلزب األموي - ج

  :بن مهام السلويلعبد اهلل  -١
 :قال حيض يزيد بن معاوية عىل البيعة البنه معاوية الثاين ويرثي معاوية بن أيب سفيان

ــــصرب ــــرب ب ــــي ح ــــا بن ــــزوا ي ـــذي  تع ـــذا ال ـــن ه ـــودافم ـــو اخلل  يرج
ـــــــا ـــــــكم بيـان ـــــــقد وار قليب  ًوحلمـــــا ال كـــــفاء لــــه وجــــودا  ل
ــــــادي ــــــضا يف األع ــــــــدا  ًوجــــــدناه بغي ــــــــه محي ــــــــا يف رعيت  ًحبيب
ــــدا  فقـــد أضـــحى العـــدو رخـــي بـــال ــــه عمي ــــي ب ــــسى التق ــــد أم  وق
ــــنكم ــــدين م ــــل ال ــــاض اهللا أه ــــــدا  فع ـــــــكم جدي ــــــا خالفت  ورد لن
ـــــل نحـــــس ـــــة املحـــــاق وك  األيــــــامن والــــــسعودامقاربــــــة  جمانب
ـــــا ـــــوا عليه ـــــة ربكـــــم كون  كـــــام كنـــــتم عنابـــــسة أســـــودا  خالف
ــــدا  أديروهـــــا بنـــــي حـــــرب علـــــيكم ــــرض البعي ــــا الغ ــــوا هب  وال ترم
ــــــه ــــــن أبي ــــــد ع ــــــا يزي  وخــــذها يــــا معــــاوي عــــن يزيــــدا  تلقفه
ـــــت ـــــم اطمأن ـــــاكم بك ـــــإن دين  ًفـــــأولوا أهلهـــــا خــــــلقا ســـــديدا  ف
ــــصبوها ــــيكم فاع ـــــ  وإن ضــــجرت عل ـــــصابا ت ـــــديداًع ـــــه ش  ستدر ب

  :النابغة الشيباني -٢
 :قال يمدح عبد امللك بن مروان وبني أمية ويؤيد توليه عبد امللك العهد ابنه الوليد بعده

ـــــو ـــــزبري ول ـــــا آل ال ــــت عن ـــلحوا  أزح ـــا ص ـــالكني م ـــم امل ـــانوا ه  ك
 وإن تـــــالق النعمـــــى فـــــال فـــــرح  إن تلــــق بلــــو فأنــــت مــــصطرب
ــــر  آل أيب العــــــــــاص آل مــــــــــأثرة ــــواغ ــــد نفخ ــــاخلري ق ــــاق ب  عت
ـــــريش وهـــــم أفاضـــــلها  يف اجلــــد جــــد وإن هــــم مزحــــوا  خـــــري ق
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ـــــــا وأصـــــــربها ـــــــا أذرع ــــلحوا  ًأرحبه ـــوغى ك ـــوم يف ال ـــتم إذا الق  أن
ـــوا  أمـــــا قـــــريش فأنـــــت وارثهـــــا ـــعبهم إذا طمح ـــن ص ــــكلف م  ت
 أوريــــت إذا صــــلدوا وقــــد قــــدحوا  حفظــــت مــــا ضــــيعوا وزنــــدهم
ــــسمي ــــادق ق ــــدا وص ــــت جه  ب عـــــــبد تــــــجنه الكــــــرحبـــــر  ًآلي
ـــــح  يظـــــل يتلـــــو اإلنجيـــــل يدرســـــه ـــــه طف ـــــشية اهللا قلب ـــــن خ  م
ـــــــده ـــــــك أوىل بملـــــــك وال  ونجــــم مــــن قــــد عــــصاك مطــــرح  البن
ــــــسريته ـــــــكم ب ــــــدل فاح  ثــــم ابــــن حــــرب فــــإهنم نــــصحوا  داود ع
 ْواحــي بخــرب واكـــدح كــام كـــدحوا  وهـــــم خيـــــار فاعمـــــل بـــــسنتهم

  :عبد اهلل بن خارجة الشيباني -٣
 :ال حيرض عبد امللك بن مروان عىل قتال عبد اهللا بن الزبريق

ــــالتي ــــة ك ــــن اخلالف ـــــر م ــــا  آل الزبي ــــا فأحاهل ــــاج بحمله ــــل النت  عج
 مـــــاال تطيـــــق فـــــضيعت أمحاهلـــــا  أو الـــضعاف مـــن احلمولـــة محلـــت
ـــــا  قومــــوا إلــــيهم ال تنــــاموا عــــنهم ـــــتم إمهاهل ـــــواة أطل ــــــم للغ  ك
 ـم أركاهنـــــا وثامهلـــــامـــــا زلتـــــ  إن اخلالفـــــــة فـــــــيكم ال فـــــــيهم
ـــال ـــال مقف ـــسوا عـــىل اخلـــريات قف ــــا  ًأم ــــافتتح أقفاهل ــــك ف ــــاهنض بيمن  ف

  :أبو العباس األعمى -٤
 :قال يمدح بني أمية وحيرضهم عىل قتال عبد اهللا بن الزبري

ـــــشيع  أبنــــــــي أميــــــــة ال أر لكــــــــم ـــــت ال ــــــا التف  ًشـــــبها إذا م
ـــــزع  ًســـــــعة وأحالمـــــــا إذا نزعـــــــت ـــــرضها الن ـــــوم ف ـــــل احلل  أه
 ٍمـــــن ذاك أنـــــف معـــــارش رتعـــــوا  اهللا أعطــــــــــاكم وإن رغمــــــــــت
ــــوا  أبنــــــي أميــــــة غــــــري أنكــــــم ــــوا طمع ــــيام أطمع ــــاس ف  والن
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ـــــــدوكم ــــــــكم ع ـــــــتم في ـــــع  أطمع ــــــم الطم ـــــم يف ذاك ـــــسام هب  ف
ــــــكم ــــــم لقول ـــــم كنت ـــــو أنك ـــوا  فل ــــكم رجع ـــانوا ل ـــذي ك ـــل ال  مث
 حـــــــذر العقوبــــــة أهنــــــا تــــــزع  عــــــــام كــــــــرهتم أو لـــــــــردهم

  : ميدح بين أميةضاً أيوقال -٥
ـــسك ـــاح رائحـــة امل ـــت شـــعري أف ــــيس  لي ــــاخلفيف أن ــــال ب ــــا إن أخ  وم
ـــــه ـــمس  حـــــني غـــــابت بنــــو أميــــة عن ـــد ش ـــي عب ـــن بن ـــل م  والبهالي
ـــــان ـــــابر فرس ـــــىل املن ـــــاء ع  عليهـــــا وقالـــــة غـــــري خـــــرس  خطب
ــــبس  ال يعــــــــــابون صـــــــــــامتني وإن ــــوا بل ــــالوا أصــــابوا ومل يقول  ق
ــــــضت ــــــوم تق ــــــوم إذا احلل  جـــــوه مثـــــل الـــــدنانري ملـــــسوو  بحل

  عدي بن الرقاع العاملي -٦
 :قال يذكر قتال عبد امللك مصعب بن الزبري بمسكن

ــــا ــــحرت خلين ــــد أص ــــري لق ــــــصعب  لعم ـــــــلة لـلم ــــــاف دج  بأكن
ـــــــب  إذا مــــــا منــــــافق أهــــــل العــــــرا ـــــــت مل يعت ـــــــب ثم  ق عوت
ـــــــُدرإ ــــــذي ت ــــــه ب ــــــا إلي ـــــــــغيب  ٍدلفن ــــــــد لل ــــــــل التفق  قلي
ـــــــثعلبة  هيــــــزون كــــــل طويــــــل القنــــــا ــــــصل وال ــــــئم الـن   ملت
ـــــدوا ـــــا غ ـــــاهم إذا م ـــــأن وع ـــــصب  ك ـــــد خمـ ـــــا بل  ضـــــجيج قط
ــــــصب  فقـــــــدمنا واضــــــــح وجهـــــــة ــــــضـرائب واملن ــــــريم ال  ك
ــــــه ـــــــب  أعــــــني بنــــــــا ونـــــــرصنا ب ـــــــرص اهللاُ مل يغل ـــــــن ين  وم

  :البعيث اليشكري -٧
 :قال يذكر مقتل مصعب ويؤيد بني أمية
ـــدوره ـــسا ص ـــر نك ـــا األم ـــا رأين ــــو  ًومل ــــم اهل ــــن تواليــــاوه  ادي أن تك
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 ومل نـــــرض إال مـــــن أميـــــة واليـــــا  صـــــربنا ألمـــــر اهللا حتـــــى يقيمـــــه
ـــــا  ًونحــن قتلنــا مــصعبا وابــن مــصعب  أخـــــا أســـــد والنخعـــــي لليامني
ـــا بمـــسلم  ًفــــأهوت لــــه نابــــا فأصــــبح ثاويــــا  ومـــرت عقـــاب املـــوت من
ـــة ـــأس روي ـــيدان بك ـــن س ـــقينا اب  كفتنـــا وخـــري األمـــر مـــا كـــان كافيـــا  س

  : صخر اهلذيلأبو -٨
 :قال يذكر مقتل ابن الزبري ويمدح عبد امللك بن مروان وبني أمية

 بجـــــأواء مجهـــــور متـــــور إكامهـــــا  وفـــد أمـــري املـــؤمنني الـــذي رمـــى
ــدما ــة بع ــون مك ــر الزيت ــن أرض ق ــــا  م ــــا واســــتحل حرامه ــــا عليه  غلبن
ـــسدوا ـــاكثون وأف ـــا الن ـــاث فيه  فخافــــت فواشــــيها وطــــار محامهــــا  وإذ ع

 وبيــضاء مثــل الــشمس يــربق المهــا  باخليــــل تزحــــف بالقنــــافــــصبحهم
ــرم ــصفوف عرم ــايف ال ــسكر ض ــم ع ــــا  هل ــــدو انتقامه ــــي الع ــــورة يثن  ومجه

  :عبد اهلل بن الزبري األسدي -٩
 فقـال األبيـات التاليـة ,ملا قتل عبد اهللا بن الزبري دخل ابن الزبري األسدي عىل عبـد امللـك

 :يمدحه فيها وهيجو ابن الزبري
ــش ــدمتم ــر فتق ــزبري القهق ــن ال ــــصبات  ى اب ــــرزوا الق ــــى أح ــــة حت  أمي

ــابقا ــروان س ــن م ــا اب ــيل ي ــت املج ــــذرات  وجئ ــــنقض الع ــــريش ت ــــام ق  أم
ـــن الغمـــرات  ًفــــال زلــــت ســــباقا إىل كــــل غايــــة ـــاء م ـــد نج ـــن املج  م

  :خلف بن خليفة الربعي -١٠
من حمالفة احلارث بن قال يذكر والء قومه ربيعة لبني أمية وامتناع سيدهم حيي بن حضني 

 :رسيج حني ثار عىل بني أمية بخراسان
ــــا  حفظنـــــــا أميـــــــة يف ملــــــــكها ـــــها أن تراع ــــن دون ــــر م  ونخط
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ــــــها ـــــن ملك ـــــا وع ـــــدافع عنه ـــــــا  ن ـــــــدهيا امتناع ـــــــد بي  إذا مل نج
 وننـــــزع امللـــــك منـــــه انتزاعـــــا  أمل نختطــــف هامــــة ابــــن الــــزبري
ـــــــا ـــــــة يف أهله ـــــــا اخلالف ـــا  جعلن ـــاس فيه   اصـــطراعاإذا اصـــطرع الن
ــــــــرشيف ــــــــة بامل ــــــــرصنا أمي ــــع امللــــك عنهــــا انخالعــــا  ن  إذا انخل
ـــور ـــضنا األم ـــج نق ـــن رسي ـــىل اب ـــتطاعا  ع ـــا اس ــــها م ـــان أحكم ـــد ك  وق
ـــــــا ــــــى لن ــــــة ترع ــــــل ألمي ــــــا واصــــــطناعا  فق ــــــادي مل نجزه  أي
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 الشعر الديين والزهدي -ثانياً

  :الطرماح بن حكيم -١
ـــر ـــدة العم ـــستكمل ع ـــي م ـــل ح ـــــــود إذا ا  ك ـــــــددهوم ـــــــىض ع  نـق
ـــا ـــامع امل ـــت للج ــــا عجب ـــا م  ْل يبــــــــاهي بــــــــه ويـرتفـــــــــده  ًعجب
ـــــــــده  ويـــــضيع الـــــذي يـــــصريه اللـــــــه ـــــــــيس يعتق ـــــــــه فل  ْإلي
ـــــر ـــــوم ال ينفـــــع املخـــــول ذا الث  ْوة خالنـــــــــــــه وال ولـــــــــــــده  ي
ــــه وخــــصامه وســــط ــــؤيت ب ــــوم ي ـــــده  ي ـــــه وي ـــــس رجل  ْاجلـــــن واإلن
 ْثـــــــــم أمانيـــــــــه وال لـــــــــــده  خاشــــع الــــصوت لــــيس ينفعــــه
ـــا ـــك للن ـــوات ال يب ـــاكي األم ـــل لب  س وال يــــــــستنع بــــــــه فنــــــــده  ق
ــــزر ــــة ال ــــل نابت ــــاس مث ــــام الن ـــــصده  إن ـــــأت حمت ـــــأن ي ـــــى ي  ْع مت

  :كثري عزة -٢
 :قال يف تقرير مذهب الكيسانية

ـــــــريش ـــــــن ق ـــــــة م  والة احلــــــــق أربعـــــــة ســــــــواء  أال إن األئم
ــــــه ــــــن بني ــــــة م ــــــيل والثالث  هـــم األســـباط لـــيس هبـــم خفـــاء  ع

ــــــسبط ســــــب ــــــرف ــــــامن وب  وســــــــبط غيبتـــــــه كــــــــربالء  ط إي
ـــــواء  وسبــــــط ال تـــــراه العـــــني حتـــــى ـــــدمها الل ـــــل يق ـــــود اخلي  يق
ـــــا ـــــيهم زمان ـــــر ف ـــــب ال ي  برضـــــو عنـــــده عـــــسـل ومـــــاء  َّتغي

  :ثابت قطنة -٣
 :قال يف بيان عقيدة املرجئة

 ًوال أر األمـــــر إال مـــــدبرا نــــــكدا  يـــا هنـــد إين أظـــن العـــيش قـــد نفـــدا
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 إال يكــــن يومنــــا هــــذا فقــــد أفــــدا  م لـــــست ســـــابقةإين رهينـــــة يـــــو
ــــه ــــت ب ــــا إن وفي ــــت ريب بيع ــدا  ًبايع ــاوروا أح ـــراما ج ــتىل ك ــاورت ق  ًج
ــــد فاســــتمعي يل إن ســــريتنا ــــا هن ــــدا  ي ــــه أح ــــرشك ب ــــد اهللا مل ن  أن نعب
ــدا  نرجــــي األمــــور إذا كانــــت مــــشبهة ــار أو عن ــيمن ج ــول ف ــصدق الق  ون
ــــم ــــالم كله ــــىل اإلس ــــسلمون ع ــــدداوا  امل ــــنهم ق ــــتوا دي ــــرشكون أش  مل
ــــــدا ــــــالغ أح ــــــا ب  ًمن الناس رشكـا إذا مـا وحـدوا الـصمدا  ًوال أر أن ذنب
ــــا ــــراد بن ــــدم إال أن ي ــــسفك ال ًســـفك الـــدماء طريقـــا واحـــدا جـــددا  ال ن ً 
ــــه ــــإن ل ــــدنيا ف ــــق اهللا يف ال  أجـــر التقـــي إذا وىف احلـــساب غـــدا  مــــن يت
ـــه ــا ي  ومـــا قـــىض اهللا مـــن أمـــر فلـــيس ل ــدارد وم ــن رش ــن يشء يك ــض م  ق
 ولــــو تــــعبد فـــيام قـــال واجتهـــدا  ٍكـــــل اخلـــــوارج خمـــــط يف مقالتـــــه
ــــــإهنام ــــــثامن ف ــــــيل وع ــــــا ع  عبـــدان مل يـــرشكا بـــاهللا مـــذ عبـــدا  أم
ـــهدا ـــد ش ـــغب وق ـــنهام ش ـــان بي ـــهدا  وك ـــا ش ـــني اهللا م ـــصا وبع ـــق الع  ش
ـــــسمهام ّجيـــــز عـــــيل وعـــــثامن ب  ولــــــست أدري بحــــــق أيــــــة وردا  ُ

ـــــاذ ـــــم م ـــــهاهللا يعل ـــــرضان ب ــــردا  ا حي ــــيلقى اهللا منف ــــد س ــــل عب  وك
  :ارنصر بن سي -٤

 :قال يعظ القوم وحيمل عىل املرجئة وحيث عىل جماهدهتم
ـــدومونا  ًدع عنــك دنيـــا وأهـــال أنـــت تـــاركهم ـــل ال ي ـــا وأه ـــري دني ـــا خ  م
 ًفاطلـــب مـــن اهللا أهـــال ال يموتونـــا  إال بقيـــــــــة أيــــــــام إىل أجــــــــل

ــــى اهللا يف اإلرساء جم ــــر تق ــــداوأكث ـــا  ته ـــان مكنون ـــا ك ـــريه م ـــى خ  إن التق
ــــرهتن ــــاألعامل م ــــك ب ــــم بأن  فكــــن لــــذاك كثــــري اهلــــم حمزونــــا  واعل
ـــام مغبونـــا  إين أر الغـــــبن املـــــودي بـــــصاحبه ـــذه األي ـــان يف ه ـــن ك  م
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ًيومـــا عثـــارا وطـــورا متـــنح اللينـــا  تكــــون للمــــرء أطــــوار فتمنحــــه ً ً 
ـــه ـــيش حول ـــيم الع ـــى يف نع ـــا الفت ـــسى  بين ـــر فأم ـــاده ـــن ذاك مزبون ـــه ع  ب
ـــــا  حتلــــو لــــه مــــرة حتــــى يــــرس هبــــا ـــــام أحايين ـــــره طع ـــــا ومتق ًحين ً 
 إال كــــام قــــد مــــىض فــــيام تقــــضونا  هـــل غـــابر مـــن بقايـــا الـــدهر تنظـــره
ـــره ـــرج آخ ـــن مل ي ـــادك م ـــامنح جه ــــصلونا  ف ـــــقوم ال يـ ــــدوا ل ــــن ع  ًوك
ــــارصهم ــــا ون ــــواليهم من ــــل م ــــا  واقت ــــنهم حين ــــرهم والع ــــا تكف  ًحين

ـــــائبني ـــــموالع ـــــا وه ـــــا دينن ــــــا   علين ــــــابرهتم دين ــــــاد إذا خ  رش العب
ــــا  والقــــــائلني ســــــبيل اهللا بغيتنــــــا ـــــكبوا عــــام يقولون ــــا ن ــــد م  لعب
ــــا  ًفــــــاقتلهم غــــــضبا هللا متنــــــرصا ــــاب مفتون ــــه ودع املرت ــــنهم ب  م
ـــرن ـــرشك يف ق ـــم وال ـــاؤكم زلك ــــــا  إرج  فــــــأنتم أهــــــل إرشاك ومرجون
ـــم ـــري ك ـــداث غ ـــد اهللا يف األج ــــا  ال يبع ــــاإذ ك ــــرشك مقرون ــــنكم بال  ن دي
ــــوركم ــــا يف نح ــــه اهللا رعب ــــى ب ــــا  ًألق ــــا احلــــسنى ويعلين  واهللا يقــــيض لن
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  شعر القبليال -ثالثاً

  :ر بن احلارثزف -١
 :قال يتوعد قبيلة كلب بعد هزيمة قيس يوم مرج راهط

ـــط ـــة راه ـــت وقيع ـــد أبق ـــري لق ـــــا  لعم ـــــا متنائي ـــــدعا بينن ـــــروان ص  ًمل
ــــا رما ــــب مل تنله ــــذهب كل ــــاأت  وتــــرتك قــــتىل راهــــط هــــي ماهيــــا  حن

ــر ــن الث ــىل دم ــى ع ــت املرع ــد ينب  وتبقـــى حـــزازات الـــصدور كـــام هيـــا  فق
ــا ــل بالقن ــنحط اخلي ــى ت ــال صــلح حت ـــسائيا  ف ـــب ن ـــسوان كل ـــن ن ـــأر م  وتث
ــاريت ــصيبن غ ــل ت ــعري ه ــت ش ـــفائيا  أال لي ـــن ش ـــئ م ـــي طي ـــا وحي  ًتنوخ

  :جواس بن القعطل الكليب -٢
 :حلارث ويناقضهقال جييب زفر بن ا

ـــط ـــة راه ـــت وقيع ـــد أبق ـــري لق ــــا  لعم ــــداء باقي ــــن ال ــــر داء م  عــــىل زف
 وبــني احلــشى أعيـــا الطبيــب املـــداويا  ًمقــــيام ثــــو بــــني الــــضلوع حملــــه
 ًوذبيـــان معــــذورا وتبكــــي البواكيــــا  تبكــــي عــــىل قــــتىل ســــليم وعــــامر
ــــم أحجــــم إذ رأ ــــسالح ث ــــا ب  ســـيوف جنـــاب والطـــوال املـــذاكيا  دع

ـــا  ـــان نجـــدةعليه  إذا رشعـــوا نحـــو الطعـــان العواليـــا  كأســـد الغـــاب فتي
  :الوليد بن يزيد -٣

 :قال يظهر استخفافه باليامنية ويعريهم نكوصهم عن نرصة خالد القرسي
ــــرسا ــــاس ق ــــالكون الن ــــن امل  نــــــسومهم الــــــمذلة والنـــــــكاال  ونح
ــــستقـاال  وطئنـــــا األشـــــعرين بعـــــز قـــــيس ـــــن ت ــــك وطــــأة ل ــــا ل  في

ــــــد ــــــذا خال ــــــا أســــــرياوه  أال منعــــــوه إن كــــــانوا رجــــــاال  فين
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ــــه ظـــــالال  عظـــــــيمهم وســـــــيدهم قـــــــديام ـــــمخزنات ل  جـــــعلنا ال
ـــــز ـــــل ذات ع ـــــت قبائ ـــــو كان ـــــت صـــــنائعه ضــــــالال  فل ـــــا ذهب  مل
 يعـــــاين مـــــن سالســـــلنا الثقــــــاال  ًوال تركـــــــوه مـــــــسلوبا أســـــــريا
ــــتقالوا ــــام اس ــــسكون ف ــــدة وال ــــــاال  وكن ـــــوهلم الرح ـــــت خي  وال برح

ـــــــن  ــــــضعتهمولك ـــــــذلة ضع ـــــاال  امل ـــــذلتهم مق ـــــجدوا ل ـــــلم ي  ف
  :عمران بن هلباء الكليب -٤

 :قصيدة الوليد بن يزيدقال ينقض 
ـــــواال  جعــــــلنا للــــــقبائل مــــــن نــــــزار ـــــا ط ــــــرج أيام ــــــداة امل  ًغ
 وأود جــــــد مـــــن أود فـــــزاال  بنــــا ملــــك املمـــــلك مــــن قــــريش
ــــلبا ـــق ك ـــسـكون وتل ـــق ال ـــى تل   زواالبقــــيس ختــــش مــــن ملــــك  مت
ــــــذهب صــــــنائعه ضــــــالال  ًســـــــنبكي خالـــــــدا بمهنـــــــدات  وال ت
ــــــالال  ســــــتلقى إن بقيــــــت مــــــسـومات ـــــــلن احل ــــــوابس ال يزاي  ع

  :األخطل التغليب -٥
 :القبلية بني قيس وتغلب باجلزيرةقال هيجو قبائل قيس عيالن عقب الوقائع 
ــا ــيالن حربن ــن ع ــيس ب ــت ق ــد محل ــر  لق ــدودب الظه ــساء حم ــابس السي ــىل ي  ع
ــربي  تنــــق بــــال يشء شــــيوخ حمــــارب ــريش وال ت ــت ق ــا كان ــا خلته  وم
ـــا ـــا عـــن ســـلول رماحن  وعمــدار غبنــا عــن دمــاء بنــي نــرص  ونحـــن رفعن
 لقــرت هبــم عينــي وبــاء هبــم وتــر  ولــــو ببنــــي ذبيــــان بلــــت رماحنــــا
ــامر ــليم وع ــن س ــتىل م ــنفس ق ــفى ال ــــي وال جــــرس  ش ــــتىل غن ــــشفها ق  ومل ت
ــــــا ــــــل إهن ــــــشم رش القبائ ــيض القطــا ليــسوا بــسود وال محــر  وال ج  كب
ــذر  ومـــا تركـــت أســـيافنا حـــني جـــردت ــن ع ــيالن م ــن ع ــيس ب ــدائنا ق  ألع
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ــــكر  لعمـــري لقـــد القـــت ســـليم وعـــامر ـــة الب ـــار راغب ـــب الثرث  عـــىل جان
  :نفيع بن صفار احملاربي -٦

 :قال ينقض قصيدة األخطل
ـــاخلنى ـــوتر ب ـــدرك ال ـــك ال ي ـــا مال   الـــسمرولــــكن بـــأطراف الردينيـــة  أب
ـــهم ـــسيوف رؤوس ـــري بال ـــا نف ــري  ظللن ــام نف ــسيوف ك ــري بال ــي يف  وال ح
ــــسـاءهم ــــسـوق ن ــــا ن ـــر  إىل أن تروحن ـــاب وال ظف ـــا بن ـــشـوا فين ـــا مخ  وم
 وكــم قــد قتلنــا مــن عمــري ومــن عمــرو  ًقتلــــتم عمــــريا ال تعــــدون غــــريه

  :األخطل -٧
 : وهيجوه وقومه بني كليبًقال جييب جريرا

ـــاط ـــا رب ـــا زال فين ـــةم ـــل معلم ــــار   اخلي ــــذل والع ــــاط ال ــــب رب  ويف كلي
 وتـــــستبيح كليـــــب حمـــــرم اجلـــــار  النــــازلني بــــدار الــــذل إن نزلــــوا
ـــبهم ـــياف كل ـــتنبح األض ـــوم إذا اس ــــار  ق ــــويل عــــىل الن ــــم ب ــــالوا ألمه  ق
ــــار  ال يثــــــأرون بقــــــتالهم إذا قتلــــــوا ــــد إجح ــــا عن ــــرون يوم  ًوال يك
ــــــوهتم ــــــتى يف بي ــــــون ش ـــني  وال يزال ـــن ب ـــسعون م ـــراري ـــوف وف   مله
ـــا ـــت مطلع ـــد القي ـــر فق ـــد جري ـــار  فاقع ـــم ج ـــر مفع ـــاك بح ـــعبا والق  ًص
ــــار  ًهـــال كفيـــتم معـــدا يـــوم معـــضلة ــــوم ذي ق ــــا معــــدا ي  ًكــــام كفين
ــضبة ــي مغ ــب كــرس وه  فاستأصـــــلوها وأردوا كـــــل جبـــــار  جــاءت كتائ
ــــار  ًهـــال منعـــتم رشحبـــيال وقـــد حـــدبت ــــري أخي ــــع غ ــــيم بجم ــــه مت  ل

 ســـوق اجلالئـــب مـــن عـــون وأبكـــار  يقت نــساؤكميــوم الكــالب وقــد ســ
  :الفرزدق -٨

 :بقندابيل قال هيجو الطرماح وقومه بني طيئ وقحطان ويعريهم مقتل آل املهلب



٢٨٣ 

ـــرته ـــاح س ـــد الطرم ـــك العب ـــد هت ـــــصلت  لق ـــــار قومـــــه فت  وأصـــــىل بن
 ًملــــا ســــجدت هللا يومــــا وصــــلت  و لـــــوال حـــــذار أن تقتـــــل طيـــــئ
ــــة ــــؤدون جزي ــــاط ي ــــصار وأنب ـــترس  ن ـــي أهل ـــزا إذا ه ـــا مج ـــا هب ًاع ً 
ـــنهم ـــت م ـــا أن ـــأن األزد م ـــذكر ش ـــت  أت ــــان وذل ــــا عم ـــت من ــــا لقي  وم
ــــدهم ــــا رشي ــــى أبرن ــــاهم حت ـــتحلت  قتلن ـــسواهنم واس ـــيبت ن ـــد س  وق
ـــرت  ًنــــسيتم بقنــــدابيل يومــــا مــــذكرا ـــاع ج ـــتىل األزد بالق ـــهريا وق  ًش
ـــا عـــىل جـــرد البغـــال رؤوســـهم  ق تــدلتإىل الــشام مــن أقــىص العــرا  محلن
ــــه ــــد جناح ــــصفورا يم ــــو أن ع ــــتظلت  ًول ــــا الس ــــئ يف داره ــــىل طي  ع
ــــمن حــــج حــــلت  ســألت حجــيج املــسلمني فلــم أجــد  ذبيحـــة طـــائي ل

  الطرماح -٩
 :قال ينقض قصيدة الفرزدق وهيجو بني متيم ويفخر بالقحطانية

ـــدما ــــعز بع ــــطلب ال ــــالد ت ـــأي ب  بمولـــــدها هانـــــت متـــــيم وذلـــــت  ب
 ًوكانـــت إذا ســـميت هوانـــا أقـــرت  دمحـــة حكمـــةأقـــرت متـــيم البـــن

ــيم وســط قحطــان إذ ســمت ــــضلت  وكانــت مت ــــيال ف ــــيم ل ــــة يف ال  ًكمقذوف
ـــب ـــراق كتائ ـــن أســـد الع  لقحطــان أهــل الــشأم يــوم اســتهلت  ونجـــاك م
ـــــام ـــــة كل ـــــرص اهللا اخلليف  ِرأوا رجــل صــنديد عــن احلــق زلــت  هبـــــم ين
ــد اإل  هبـــــم نـــــرص اهللا النبـــــي وأثبتـــــت ــر عق ــتمرتع ــى اس ــالم حت  س
ـــل ـــي باب ـــر رشق ـــوم العق ـــرت بي  وقــــد جبنـــت فيــــه متـــيم وفلـــت  فخ
ــا ــن القط ــد م ــؤم أه ــرق الل ــيم بط  ولـــو ســـلكت طـــرق املكـــارم ضـــلت  مت
ـــة ـــر قمل ـــىل ظه ـــا ع ـــو أن برغوث ــــت  ًول ــــيم لول ــــىل صــــفي مت ــــر ع  ّيك
 مظلتهـــــا يـــــوم النـــــد ال كنـــــت  ولـــــو أن العنكبـــــوت بنـــــت هلـــــا



٢٨٤ 

  :الفرزدق -١٠
 : وقومه بني كليب ويفخر عليهم ببني دارمًهيجو جريراقال 

ـــا ـــى لن ـــسامء بن ـــمك ال ـــذي س  ًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز وأطـــــول  إن ال
ـــــه ال ينقــــــل  ًبيتـــا بنـــاه لنـــا املليـــك ومـــا بنـــى ـــــسامء فإن  حكـــــم ال
ــــوارس هنــــشل  ًبيتـــــــا زرارة حمتـــــــب بفنائـــــــه ــــو الف  وجماشــــع وأب
ـــــأهن  يلجـــون بيـــت جماشـــع وإذا احتبـــوا ـــــرزوا ك ــــــلب ـــــامل املث  م اجل
ــــضل  ال حيتبـــــي بفنـــــاء بيتـــــك مـــــثلهم ــــال األف ـــــد الفع ــــدا إذا ع  ًأب
ـــا ـــب بيته ـــن عـــزهم جحـــرت كلي ــــــقمل  م ــــــديه ال ـــــأهنم ل ـــــا ك ّزرب ً 
ـــزل  رضبـــت عليـــك العنكبـــوت بنـــسجها ـــاب املن ـــه الكت ـــك ب ـــىض علي  وق
ــــل  ُأيــــن الــــذين هبــــم تــــسامي دارمــــا ــــة جتع ــــلفي طهي ــــن إىل س ُأم م َ 

ــ ــشون يف حل ــشتيم ــام م ــد ك  جـــرب اجلـــامل هبـــا الكحيـــل املـــشعل  ق احلدي
 حــــذر الــــسامء مجاهلــــا ال ترحــــل  واملـــــانعون إذا النـــــساء ترادفـــــت
ـــساءنا ـــسيوف ن ـــرتط ال ـــي إذا اخ ــــل  حيم ــــسواعد أرع ــــه ال ــــر ل  رضب خت
ــــي يمــــيش هبــــا ــــذخت ورايت ـــدل  وإذا ب ـــال وجن ـــدس الفع ـــفيان أو ع  س
ــــــصاهم ــــــد ح ــــــرون إذا يع ـــــــــون  األكث ـــــــــد األولواألكرم  إذا يع
 والـــــسابغات إىل الـــــوغى نتـــــرسبل  حلــــل امللــــوك لباســــنا يف أهلنــــا
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن اجلب ـــــا ت ــــــا إذا مــــــا نجهـــــل  أحالمن ـــــا جن  ًوختالن
ـــي ـــك إنن ـــن خال ـــن املراغـــة أي ـــا اب ـــضل  ي ـــال األف ـــيش ذو الفع ـــايل حب  خ
ــهم ــوك نفوس ــصب املل ــذي غ ــايل ال ــــة ينقــــل  خ ــــاء جفن ــــه كــــان حب  والي

ـــــل   رأس كــــل قبيلــــةإنــــا لنــــرضب ـــــه يتقم ـــــف أتان ـــــوك خل  وأب
 مثـــل ادعــــاء ســـو أبيــــك تنقــــل  إن اســــرتاقك يــــا جريــــر قــــصائدي



٢٨٥ 

ــــد يتنحــــل  وابــــن املراغــــة يــــدعي مــــن دارم ــــه ق ــــري أبي ــــد غ  والعب
  جرير -١١

 :قال ينقض قصيدة الفرزدق فيهجوه وقومه ويفخر بقومه بني كليب
ـــــسقيت آخـــــرهم ب  ًأعـــــددت للـــــشعراء ســـــام ناقعـــــا ـــــاس األولف  ك
 وضــغا البعيــث جــدعت أنــف األخطــل  ملـــا وضـــعت عـــىل الفـــرزدق ميـــسمي
ــعا ــسامء جماش ــمك ال ــذي س ــز ال ـــفل  أخ ـــاءك يف احلـــضيض األس ـــى بن  وبن
ــــسا مقـــــاعده خبيــــث املدخـــــل  ًبيتـــــا حيمحـــــم قــــــينكم بفنائــــــه  ًدن
 فهـــــدمت بيـــــتكم بمـــــثيل يـــــذبل  ولقـــد بنيـــت أخـــس بيـــت يبتنـــى

ـــــزمان األول  كــــــــــارم أويلأين بنـــــــــى يل يف امل ــــريك يف ال ــــت ك  ونفخ
ـــشل  أعيتــــك مــــأثرة القيــــون جماشــــع ـــن هن ــــدعي م ـــك ت ـــانظر لعل  ف
ــل  إين انــــصببت مــــن الــــسامء علــــيكم ــن ع ــرزدق م ــا ف ــك ي ــى اختطفت  حت
ـــيس ـــث بمي ـــا بعي ـــمتك ي ـــد وس ــل  ولق ــد الكلك ــت ح ــرزدق حت ــغا الف  وض
 ي مل حتـــــللًتبــــا لـحبوتـــــك التــــ  قتـــل الـــزبري وأنـــت عاقـــد حبـــوة
ــــسل  ال تــــذكروا حلــــل املـــــلوك فــــإنكم ــــائض مل تغ ــــزبري كح ــــد ال  بع
ـــــنجيل  ولقـــــد تبـــــني يف وجـــــوه جماشـــــع ـــــبابه ال ي ـــــور ض ـــــؤم يث  ل
ـــــــيل ـــــــيم معق ـــــــبيل مت ــــول  إين إىل ج ــــاع األط ــــي يف اليف ــــل بيت  وحم
ـــــة ـــــال رزان ـــــزن اجلب ـــــا ت  ّويفـــوق جــــاهلنا فــــعال الــــجهل  أحالمن

ــــوذ بخ ــــرزدق إذ يع ــــان الف ــــهك ـــل  ال ـــت القرم ـــوذ حت ـــذليل يع ـــل ال  مث
 لـــيس ابـــن ضـــبة بـــاملعم املخـــول  وافخــــر بـــــضبة إن أمـــــك مـــــنهم
ـــا ـــى لن ـــسامء بن ـــمك ال ـــذي س ــــل  إن ال ـــن منق ـــه م ـــام ل ـــالك ف ـــزا ع  ًع
 ّيل الكتــــــائف وارتفــــــاع املرجــــــل  أهلـــى أبـــاك عـــن املكـــارم والعـــال



٢٨٦ 

ـــــا ـــــرزدق إهن ـــــديتي الف ـــــغ ه ــــل  أبل ــــسري مثق ــــىل ح ــــزاد ع ــــل ي  ثق
ـــتيلإ ـــرؤوس ونخ ـــفا ال ـــيم ص ـــا نق ـــــصل  ن ـــــسام املق ـــــوج باحل  رأس املت

  : بن معمر اخلضريحكم -١٢
 : من بني مرةقال هيجو ابن ميادة ورهطه

ــرش  فيـــا مـــر قـــد أخـــزاك يف كـــل مـــوطن ــىل الع ــزدن ع ــالت ي ــؤم خ ــن الل  م
 وبـئس املحـامي العبــد عـن حـوزة الثغــر  فمـــنهن أن العبـــد حـــامي ذمـــاركم

ـــس ـــنهن أن مل مت ـــابقوم ـــه س ـــأتوا حـــصانا عـــىل طهـــر  حوا وج  ًجـــواد ومل ت
ــــنكم ــــدفن م ــــت ي ــــنهن أن املي ـــرب  وم ـــو يف الق ـــه وه ـــىل دفان ـــسو ع  فيف
ـــطكم ـــسكن وس ـــار ي ـــنهن أن اجل  ًبريئــــا فيلقــــى باخليانــــة والغــــدر  وم
ــــشيخ يوجــــد مــــنكم  يـــدب إىل اجلـــارات حمـــدودب الظهـــر  ومــــنهن أن ال

  :ابن ميادة -١٣
 :اخلرضي وهيجو رهطه بني حماربقال ينقص أبيات حكم 

 وفـــازت بخـــالت عـــىل قومهـــا عـــرش  لقــــد ســــبقت باملخزيــــات حمــــارب
ـــــــروا ذات ذروة ـــــــنهن أن مل تعق ـــيج يومـــا إىل العقـــر  فم  ًحلـــق إذا مـــا احت
 كـــام قـــد عملـــتم ال تـــريش وال تـــربي  ومـــنهن أن كانـــت شـــيوخ حمـــارب
ـــوز حمـــارب ـــنهن أن كانـــت عج ــصفيح  وم ــصبا حتــت ال ــغ ال ــربتري ــن الق   م
ــضكم ــر بع ــان يف البح ــو ك ــنهن أن ل  خلبــث ضــاحي جلــده حومــة البحــر  وم

  الفرزدق -١٤
 :قال يبكي من قتل من قومه مع ابن األشعث ومن هلك منهم بالطاعون

ــــا ــــة لن ــــام راجع ــــم األي ــــو أعل ــع  ل ــن جماش ــر م ــل الق ــىل أه ــت ع  بكي
ــم ــوت هب ــذين ه ــوم ال ــىل الق ــت ع ـــائم جمـــد كـــان ضـــخم الدســـ  بكي  ائعدع



٢٨٧ 

ـــإنني ـــوار ف ـــا ن ـــومي ي ـــك ق ـــإن أب  أر مـــــسجدهيم مـــــنهم كـــــالبالقع  ف
ـــــدافع  خالءيـــن بعـــد احللـــم واجلهـــل فـــيهام  وبعـــــد عبـــــايب النـــــد املت
ـــصوادع  عــــىل أن فينــــا مــــن بقايــــا كهولنــــا ـــات ال ـــأ واملفظع ـــاة الث  أس
ـــى ـــن فت ـــة م ـــا باخلريب ـــائن تركن ــــاطع  وك ــــرضيبة ق ــــيف لل ــــريم وس  ك

ـــ ـــان اليت ـــة ك ـــن جفن ـــاوم ــــابع  امى عياهل ــــان األص ــــشى بن ــــابغة تغ  وس
  عبد اهلل بن عمر العبلي -١٥

 :مهقال يرثي بني أمية قومه بعد زوال دولتهم وتقوض ملك
ـــــــــا رأت ــــــــة مل ــــــــول أمام ــــس  تق ــــضجع األنف ــــن امل ــــشوزي ع  ن
ــــنعس  وقلــــــة نـــــومي عـــــىل مـــــضجعي ــــني ال ـــــجعة األع ـــــد ه  ل
ـــــــــت ــــــــراك فقل ــــــــا ع ــــــال تبـ  :أيب م ـــــاك ف ـــــوم أب ـــــيساهلم  ل
ــــحبس  عـــــــــرون أبــــــــاك فـحبــــــــسنه ــــا م ــــر م ــــذل يف ش ـــن ال  م
ــــــــا ــــــــشرية إذ ناهل ــــــــد الع ـــــئس  لفق ـــــدث املب ـــــن احل ـــــهام م  س
ــــــصل ــــــال ن ــــــون ب ــــــا املن  وال طـائـــــــــشـات وال نــــــــــكس  رمته
ـــــوس ـــــسات النف ـــــهمها اخلال ـــضت مهجـــة ختلـــس  بأس ـــى مـــا اقت  مت
ــــــبالد ــــــواحي ال ـــــرمس  فــــــرصعاهم يف ن ــــــم ت ـــــأرض ول ـــــي ب  تلق

ــــرمس  يب وأثوابـــــــهكــــــــريم أصـــــــ ــــأرض ومل ت ـــــار ب ــــن الع  م
ـــــسس  وآخــــر قــــد طــــار خــــوف الــــرد ــــــم حي ــــــامم فل ـــــان اهل ِوك ِ 
ـــون ـــواكي العي ــــــؤس  فــــكم غـــادروا مـــن ب ـــــن صـــــبية ب ـــــرىض وم  م
ــــــوائب مــــــن زمـــــن مــــــتعس  أولئـــــك قـــــوم تـــــداعت هبـــــم  ن
ـــــي ــــــمن رامن ـــــادي ل ـــــت قي ـــــمعطس  أذل ـــــرغم بالـ ـــــزقت الــ  وأل

 وال عـــــاش بعــــدهم مــــن نــــيس   قــــتالهمفمـــــا أنــــسى ال أنــــسى
 



٢٨٨ 

 
 الشعر الغزيل -رابعاً

  عمر بن أبي ربيعة -١
 :قال يتغزل هبند بنت احلارث

ــــد ــــا تع ــــا م ــــدا أنجزتن ــــت هن ــــــد  ًلي ــــــا جت ـــــسنا مم ــــــفت أنف  وش
ــــــــرة واحــــــــدة ـــــسـتبد  واســـــــتبدت م ـــــن ال ي ـــــاجز م ـــــام الع  إن
ـــــا ـــــارات هل ــــــت جل ــــــقد قال ـــــــرد  ول ـــــــوم تبت ـــــــعرت ذات ي  وتـ
ـــــــــصد  أكـــــــام ينعتنـــــــي تبــــــــصـرنني ــــــــــن اهللا أم ال يقت  عمرك
ــــود  فتـــــضاحكن وقـــــد قلـــــن هلـــــا ــــن ت ــــني م ــــل ع ــــسن يف ك  ح
ـــــا ـــــن أجله ــــــلنه م ـــــسدا مح ــــسد  ًح ــــاس احل ــــان يف الن ـــــام ك  ًوقدي
ـــــــر عــــــن أشــــــنبها  حــــــني جتلــــــوه أقــــــاح أو بــــــرد  غــــــادة تفت
ـــــد  وهلــــــــا عينــــــــان يف طــــــــرفيهام ـــــد غي ـــــا ويف اجلي ـــــور منه  ح

ــــــــاردة ــــــــة ب ــــــــيظ إذاطفل ــــصيف أضــــحى يتقــــد  الق  معمعــــان ال
 حتـــت ليـــل حـــني يغـــشاه الـــرصد  ســـــخنة املـــــشتى حلـــــاف للفتـــــى
ــــــت هلــــــا  ودمـــــوعي حتـــــت خـــــدي تطـــــرد  ولقــــــد أذكــــــر إذ قل

ـــــت ـــــت: قل ـــــت? فقال ـــــن أن ــد  :م ــاله الكم ــد وأب ــفه الوج ــن ش ــا م  ّأن
ـــــــود  نحـــن أهـــل اخليـــف مـــن أهـــل منـــى ــــــاه ق ــــــول قتلن ــــــا ملقت  م

ــــــتم ب: قلــــــت ــــــاًأهــــــال أن ـــــت  غيتن ـــــسمينا فقال ـــــد:فت ـــــا هن  أن
ـــــاحتو ـــــي ف ـــــلل قلب ـــــام ض  صـــــــعدة يف ســـــــابري تطــــــــرد  إن
ــــــــت ــــد  حــــــــدثوين أهنــــــــا يل نفث ــــك العق ــــذا تل ــــا حب ــــدا ي  ًعق

ـــــت ــــــام قل ـــــا:كل ـــــى ميعادن ـــت  مت ـــد وقال ـــد: ضـــحكت هن ـــد غ  بع
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  : أيضاًوقال عمر -٢
 هيـــــذي بخـــــود مريـــــضة النــــــظر  يــــا مــــن لقلــــب متــــيم كلــــف

ــــوينى إ ــــيش اهل ــــضالمت ــــشت ف ـــشجر  ذا م ـــسلوج يف ال ـــل الع ـــي كمث  وه
ـــرصي  مــــا زال طــــريف حيــــار إذ نظــــرت ـــصان يف ب ـــسبت النق ـــى ح  حت
ـــــر  أبــــــــرصهتا ليلــــــــة ونــــــــسوهتا ـــــام واحلج ـــــني املق ـــــشني ب  يم
ـــــا ـــــدا قطف ـــــضا حـــــسانا خرائ ًبي ً ـــــر  ً ـــــا كمـــــشية البق  ًيمـــــشني هون
ـــــر  قـــد فـــزن باحلـــسن واجلـــامل معـــا ـــــدل واخلف ـــــزن رســـــال بال  ًوف

ـــــ ــــــعابثهاقال ـــــا ت ـــــا أخته  لنفـــــــسدن الطـــــــواف يف عمـــــــر  ت هل
ـــــرصنا ـــــه ليب ـــــصدي ل ـــــومي ت  ثــــم اغمزيــــه يــــا أخــــت يف خفــــر  ق
ــــأبى ــــه ف ـــــد غمزت ــــا ق ــــت هل ـــري  قال ـــىل أث ـــسعى ع ـــبطرت ت ـــم اس  ث

  : أيضاًومن غزله -٣
ــــكي ـــا ات ـــت هل ـــديني قل ـــد الث ـــد  وناه ـــة مل توس ـــن جبان ـــل م ـــىل الرم  ع

ـــود  عـــىل اســـم اهللا أمـــرك طاعـــة: فقالـــت ـــا مل أع ـــت م ـــد كلف ـــت ق  وان كن
ــــشهد  فــــام زلــــت يف ليــــل طويــــل ملــــثام  لذيــــذ رضــــاب املــــسك كاملت

ــام دنــا اإلصــباح قالــت  فقــم غــري مطــرود وإن شــئت فــازدد  فــضحتني:فل
ـــا ـــص لثاهت ـــري م ـــا غ ـــام ازددت منه ــــردد  ف ــــديث امل ــــا واحل ــــل فيه  وتقبي
ـــشحت بمرطهـــا ـــزودت منهـــا وات ــدمع  ت ــي اســفحا ال ــت لعين ــدوقل ــن غ   م
ــــا ــــالرداء مكاهن ــــي ب ــــت تعف ـــدد  فقام ـــان مب ـــن مج ـــذرا م ـــب ش  ًوتطل

  :عبد اهلل بن عمر العرجي -٤
ـــــول ـــــييل أط ـــــامي ول  والم عـــــىل حبـــــي عثيمـــــة عـــــذل  تطـــــاول أي
 ومـــا رضهـــم لـــو مل يلومـــوا وأمجلـــوا  ًيلومـــون صـــبا أنحـــل احلـــب جـــسمه
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ــ  أمل يعلمـــــوا ال بوركـــــوا أن قلبـــــه ــا العــد فه ــبلهم فيه  و مبهــلعــىص ق
 وأشــفقت مــن خــوف الــذي كنــت آمــل  فلــــام بــــراين اهلــــم واحلــــزن حقبــــة
ــــه ــــوم ألهل ــــرا ال يق ــــرصت ده ّعــــىل مــــا أحبــــوا فاســــدا يتحــــول  ًوأب ً 
ـــا ـــا مبارك ـــتحدثت رأي ـــت واس ـــل  ًتوكل ـــن يتوك ـــاس م ـــذا الن ـــزم ه  وأح
ــــة ــــا رفيق ــــة حــــني ترســــل  وضــــمنت حاجــــايت إليه ــــة ميمون  هبــــا طب

ـــــل   وجوههــــامــــن الرببريــــات اللــــوايت ـــــالح تتهل ـــــال ص ـــــل فع  بك
ـــة ـــل حاج ـــيس يف ك ـــا إبل ـــر هل ــــل  وزي ــــه يتمث ــــوي ل ــــدما هت ــــا عن  هل

ـــل  فــال تعجــل كفيتــك مرحبــا: فقالــت ـــاعلمن ذاك حمم ـــدي ف ـــرس عن  ولل
ـــأطرت ـــم ت ـــل ث ـــاب اللي ـــشت ثي ـــذلل  تغ ـــا مت ـــن قن ـــرق م ـــز ع ـــام اهت  ك
ـــت ـــد تعلل ـــا ق ـــوارا طامل ـــاءت ن  لمـــن الـــوحش مـــا يـــسطيعها املتحيـــ  ًفج
ـــل  بـــــدهتا بقـــــول لـــــني ومتثلـــــت ـــه املتمث ـــي ب ـــا يرق ـــشعر م ـــن ال  م
ـــسبته ـــس ح ـــرط مخ ـــان إال ف ـــام ك ـــل  ف ـــاء ال يتعل ـــى ج ـــدهر حت ـــن ال  م
ـــل  فجــاءت هبــا متــيش عــشاء وســاحمت ـــواد املجل ـــل اجل ـــاد باحلب ـــام انق  ك
ــــي ــــني الت ــــشيها األع ــل  حتــــذرها يف م ــضغن جتم ــد ذي ال ــا عن ــا إن رأهت  هب

ــــا إذا ــــرسع أحيان ــــفًفن ــــي مل خت  ًوختــــشى عيونــــا حوهلــــا فتميــــل   ه
ـــرة ـــن أراك بري ـــصن م ـــال غ ـــام م ــــاء خمــــضل  ك ــــح مــــن امل  حتركــــه ري
ـــت مقاهلـــا ـــد لقي ـــيام ق ـــسى ف ـــال أن ـــل  ف ـــني ترح ـــيس للب ـــة والع ـــىل رقب  ع
ـــل ـــشنا إىل صـــيف قاب ـــئن ع ـــراك ل ًملــــام بنــــا زورا كــــام كنــــت تفعــــل  ت ً 

ـــا ـــت هل ـــوفنى:فقل ـــت أو تع ـــادير عـــام  إن مل أم ـــنفس تعـــدلمق ـــشتهي ال   ت
ــــال ــــسفن يب امل ــــيس يعت ــــزورك ع ـــذمل  ت ـــنص وت ـــالح ت ـــن أط ـــىل األي  ع
ـــــل  ًفراخـــي وثاقـــا عـــن فـــؤاد أرستـــه ـــــد أجتم ـــــيل للع ـــــيال لع  ًقل



٢٩١ 

ــــا ــــي فيمه ــــع عين ــــاهللا ردي دم ــــل  وب ــــي هيم ــــع عين ــــر دم  إىل أي ده
 ًبـــــريء ومل يقتـــــل قتـــــيال فيقتـــــل  فخــــايف عقــــاب اهللا يف قتــــل مــــسلم

  ن خالد املخزومياحلارث ب -٥
ـــــا ـــــذا الوجـــــه عين ـــــهال  أنعـــــم اهللا يل ب ـــــال وس ـــــا وأه ـــــه مرحب ًوب ً 

ــــت ــــشني حــــديثي:حــــني قال  أجــل ال: يــا ابــن عمــي أقــسمت? قلــت  ال تف
 وجتـــايف عـــن بعـــض مـــا كـــان زال  اتقـــــي اهللا واقـــــبيل العـــــذر منـــــي
ـــــــام ـــــــي ظل ـــــــصدي فتقتلين ـــال  ال ت ـــب ح ـــب للح ـــل املح ـــيس قت ّل ِ ِّ 

ـــــال  فلـــك العـتــــمـــا أكـــن ســـؤتكم بـــه ـــــق ذاك وق ـــــدينا وح ـــــبى ل  ّـ
ــــن ــــخطت ولك ــــأن س ــــب ب ــــال  مل أرح ــــا وأه ــــيت عن ــــا إن رض  ًمرحب
 ّعليـــــه انثنـــــى اجلـــــامل وحـــــال  ًإن شخـــــصا رأيتـــــه ليلـــــة البـــــدر
 لــــك بــــل خــــدها لرجلــــك نعــــال  جعـــــل اهللا كـــــل أنثـــــى فـــــداء
ــــه ــــو ســــألت ب ــــدر ل  املـــزن مـــن احلـــسن واجلـــامل اســـتهال  وجهــــك الب

  :صاألحو -٦
 :قال يتغزل بأم جعفر األنصارية

ـــــر ـــــو أم جعف ـــــدعوين ه  ُوجاراهتــــا مــــن ســــاعة فأجيــــب  وإين لي
ــــــه ــــــا إن أحب ــــــت م ـــب  وإين آليت البي ـــو حبي ـــت وه ـــر البي ـــر هج  ُوأكث
ــــب  وأغــيض عــىل أشــياء مــنكم تــسوءين ــــم فأجي ــــا رسك ــــى إىل م  ُوأدع
ــأنني ــى ك ــراك حت ــن ذك ــت م ــا زل ـــــليب  وم ـــــديار س ـــــاء ال ـــــيم بأفي  ُأم
ـــنفس حاجـــة ـــا ألقـــى ويف ال ـــك م ـــب  أبث ـــام دبي ـــدي والعظ ـــني جل ـــا ب  هل
ـــــب  لــــك اهللا إين واصــــل مــــا وصــــلتني ـــــي ومثي ـــــام أوليتن ـــــثن ب  ُوم
ـــي ـــوا وإنن ـــت عف ـــا أعطي ـــذ م ــــــوب  ًوآخ ــــــرهني هي ــــــام تك  ُألزور ع
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ـــا ـــعاعا فإهن ـــيس ش ـــي نف ـــال ترتك ــذوب  ًف ــك ت ــادت علي ــد ك ــزن ق ــن احل  ُم
  :ريةيزيد بن الطث -٧

ـــه  ينـــــاك يـــــا أم شـــــنبلأال حبـــــذا ع ـــيهام جـــال جائل  إذا الكحـــل يف جفن
ــــزج ــــل مم ــــن اخلــــالن ك ــــداك م ـــائله  ف ـــي وس ـــن يالق ـــى م ـــون ألدن  تك
ـــا ـــان كالمه ـــني ك ـــأين ح ـــت ك ـــه  وكن ـــق العهـــد حامل َوداعـــا وخـــىل موث ّ ً 
ـــــه ـــــك كبول ـــــنفس مل تف ـــــي ب ــه  ّهن ــسيف قاتل ــى جــرد ال ــساق حت  عــن ال
ـــدت ـــجدتني وأرع ـــوين س ـــال دع  د أحـــشاؤه ومفاصـــلهحـــذار الـــر  فق
ــــه ـــا ســـائله  ومــــن هــــابني يف كــــل يشء وهبت ـــو يعطينـــي وال أن ـــال ه  ف

  :مجيل بن معمر -٨
 :قال يتغزل ببثينة

ـــرد ـــة مل ي ـــب بثن ـــب إال ح ـــى القل ــدي  أب ــة ال جي ــب بثن ــب القل ــواها وح  س
 ًومـــن بعـــد مـــا كنـــا نطافـــا ويف املهـــد  تعلـــق روحـــي روحهـــا قبـــل خلقهـــا

ــــا فأصــــبح ــــام زدن ــــزاد ك ــــاف ــــتقض العهــــد   نامي ــــا بمن ــــيس إذا متن  ول
ــــة ــــل حال ــــىل ك ــــاق ع ــــه ب ــــا يف ظلمــــة القــــرب واللحــــد  ولكن  وزائرن
ــد  ومـــا وجـــدت وجـــدي هبـــا أم واحـــد ــىل هن ــدي ع ــدي وج ــد النه  وال وج
ـــىض ـــروة إذ ق ـــذري ع ـــد الع  كوجــدي وال مــن كــان قــبيل وال بعــدي  وال وج
ــة ــادف راح ــات ص ــد م ــن ق ــىل أن م  رواح وال رشـــدومـــا لفـــؤادي مـــن  ع
ـــد  يكــاد فــضيض املــاء خيــدش جلــدها ـــة اجلل ـــن رق ـــاء م ـــسلت بامل  إذ اغت
ــــــا ــــــح جيبه ــــــشتاق إىل ري  كـــام اشـــتاق إدريـــس إىل جنـــة اخللـــد  ٌوإين مل
ــــدي  لقــــد المنــــي فيهــــا أخ ذو قرابــــة ــــه رش ــــه يف مالمت ــــب إلي  حبي

ـــدي  أفــق حتــى متــى أنــت هــائم: وقــال ـــد تب ـــد وق ـــد تعي ـــا ق ـــة فيه  ببثن
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ـــن رد  فيهــا قــىض اهللا مــا تــر: لــهفقلــت ـــىض اهللا م ـــيام ق ـــل ف ـــيل وه ّع ّ 
ـــة ـــا أو غواي ـــدا حبه ـــان رش ـــإن ك  فقــد كــان مــا قــد كــان منــي عــىل عمــد  ًف
ــدها ــت عه ــا خن ــري م ــا اخل ــال وأبيه ـــدي  ف ـــت بع ـــذي فعل ـــم بال  وال إىل عل
ــــة ــــا الواشــــون إال كرام ــــا زاده  عـــيل ومـــا زالـــت مودهتـــا عنـــدي  وم

ــدي   أحبــــوا فحــــاهلمأيف النــــاس أمثــــايل ــنهم وح ــن بي ــت م ــايل أم أحبب  كح
ـــثلام ـــون م ـــى املحب ـــذا يلق ـــل هك ـــد أحـــد وجـــدي  وه ـــا أم مل جي ـــت هب  لقي

  : أيضاًوقال مجيل -٩
ـــسلام ـــى ت ـــوم حت ـــا الي ـــييل عوج ـــرش  خل ـــة الن ـــاب طيب ـــة األني ـــىل عذب  ع
 شــــكرتكام حتــــى أغيــــب يف قــــربي  فـــــــإنكام إن عجـــــــتام يل ســـــــاعة

ــــف ــــم اش ــــا ث ــــا هب ــــلامّأمل  عليهـــا ســـقاها اهللا مـــن ســـائغ القطـــر  عا يل وس
ـــرا ـــة وانظ ـــد بثن ـــذكري عن ّأترتــــاح يومــــا أم هتــــش إىل ذكــــري  وبوحـــا ب ً 
ببثنـــة يف أدنـــى حيـــايت وال حـــرشي  أعــوذ بــك اللهــم إن تــشحط النــو 
ـــا ـــي وبينه ـــت بين ـــا م ـــاور إذ م  فيـــا حبـــذا مـــويت إذا جـــاورت قـــربي  وج
ــة ــك راح ــا من ــب أم ــن ح ــدمتك م  ومـــا بـــك عنـــي مـــن تـــوان وال فـــرت  ع
ـــر ـــل ت ـــربح ه ـــب امل ـــا احل ــري  أال أهي ــام أغ ــب ك ــر بح ــف يغ ــا كل  أخ
ـــدر  ًهــي البــدر حــسنا والنــساء كواكــب ـــني الكواكـــب والب ـــا ب  وشـــتان م
ــثلام ــاس م ــضلت حــسنا عــىل الن ــد ف ــدر  ًلق ــة الق ــضلت ليل ــهر ف ــف ش ــىل أل  ع
ــــذكرها ــــسحور جيــــن ب ــــون م  ن وال ســحروأقــسم مــا يب مــن جنــو  يقول
ــــا ذر شــــارق ــــساك م ــــسم ال أن ـــــر  وأق ـــــا هـــــب آل يف ملمعـــــة قف  َّوم
ـــضا ـــان قاب ـــة الب ـــامي ليل ـــرت مق ـــدر  ذك  عـــىل كـــف حـــوراء املـــدامع كالب
ــــا صــــبابة ــــك إليه ــــدت ومل أمل ــدمع منــي عــىل نحــري  فك  أهــيم وفــاض ال
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ـــر ســـاطع الفجـــر  فيـــا ليـــت شـــعري هـــل أبيـــتن ليلـــة ـــى ن ـــا حت  كليلتن
ـــر  احلـــــديث وتـــــارةجتـــــود علينـــــا ب ـــن الثغ ـــا بالرضـــاب م ـــود علين  جت

ــــه ــــو أخــــري بين ــــان ل ـــدهر  مــــىض يل زم ـــر ال ـــدا آخ ـــايت خال ـــني حي  ًوب
ــــــت ــــــة: لقل ــــــاعة وبثين  عــىل غفلــة الواشــني ثــم اقطعــوا عمــري  ذروين س

ــــا ــــو أن ريقه ــــاب ل ــــة األني ــرب  مفلج ــن الق ــاموا م ــوتى لق ــه امل ــداو ب  ي
ــا ــري ذكره ــشعر يف غ ــت ال ــا نظم  أبـــى وأبيهـــا أن يطـــاوعني شـــعري  إذا م

  كثري عزة -١٠
ـــا حيـــث حلـــت  خلــــييل هــــذا ربــــع عــــزة فــــاعقال  قلوصـــيكام ثـــم ابكي
ــو ــا اهل ــزة م ــل ع ــت أدري قب ــا كن ـــت  وم ـــى تول ـــزن حت ـــات احل  وال موجع
ــت ــني أعرض ــخرة ح ــادي ص ــأين أن  مــن الــصم لــو متــيش هبــا العــصم زلــت  ك
ــــة ــــاك إال بخلي ــــام تلق ــــفوحا ف ــل من  ًص ــن م ــتفم ــل مل ــك الوص ــا ذل  ه
ـــل حلـــت  أباحـــت محـــى مل يرعـــه النـــاس قبلهـــا  ًوحلـــت تالعـــا مل تكـــن قب
ـــدت ـــزة قي ـــد ع ـــويص عن ـــت قل ـــضلت  فلي ـــا ف ـــر منه ـــل ضـــعيف غ  بحب
 إذا مـــا أطلنـــا عنـــدها املــــكث ملــــت  أريـــــد الثـــــواء عــــــندها وأظنهـــــا
ـــساء فبغـــضت ـــا الن ـــصفت أم ـــام أن  إيل وأمـــــــا بالنــــــــوال فـــــــضنت  ف

ـــلت  اهللا مــــا حـــــل قبلـــــهافــــواهللا ثــــم ــث ح ـــة حي ــن خل ــدها م  وال بع
ـــا ـــيل كيومه ـــوم ع ـــن ي ـــر م ـــا م ـــت  وم ـــر وجل ــــام أخ ـــت أي  وإن عظم
ـــه ــــيف اعرتاف ـــب ك ـــا للقل ـــا عجب ـــت  ًفي ـــف ذل ـــت كي ــــام وطن ـــنفس ل  ولل
ـــــــا ـــــــعزة بعدم ــــــامي ب ــــــت  وإين وهتي ــــــنا وختل ــــــا بين ـــــت مم  ختلي
ــــا  لكــــاملرجتي ظـــــل الغاممــــة كلــــام ــــوأ منه ــــمحلتتب ــــل اض  للمقي
ـــــا ســـــحابة ممحـــــل ـــــأين وإياه  رجاهــــا فلـــــام جاوزتــــه استهلـــــت  ك
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ـــا ـــيم هجرهت ـــون ف ـــأل الواش ـــإن س ـــسلـت  ف ـــليت فت ـــر س ـــس ح ـــل نف  فق
  قيس بن ذريح -١١

 :قال يتغزل بلبنى ويصور ندمه لطالقه إياها
ـــق  يقولـــون لبنـــى فتنـــة كنـــت قبلهـــا ــــها وطل ــــدم علي ـــال تن ـــري ف  بخ

ــدائي وعا  وأقـــررت عــــني الـــشامت املتخلــــق  صــيت ناصــحيفطاوعــت أع
ـــــــصيتهم ـــــــت اهللا أين ع ــــق  وددت وبي  ومحلــــت يف رضــــواهنا كــــل موب
ــر ــر زاخ ــر والبح ــف خــوض البح  أبيــــت عــــىل أثبــــاج مــــوج مغــــرق  وكل
 عـــــصارة مـــــاء احلنظـــــل املتفلـــــق  كـــأين أر النـــاس املحبـــني بعـــدها
 نطـــقويكـــره ســـمعي بعـــدها كـــل م  فتنكـــر عينـــي بعـــدها كـــل منظـــر

  جمنون ليلى -١٢
ــــة ـــــعد ليل ــــة ب ــــايل ليل ــــد اللي ـــا  أع ـــد الليالي ـــرا ال أع ـــشت ده ـــد ع  ًوق
 بــــوجهي وإن كــــان املــــصىل ورائيــــا  أراين إذا صــــليت يممــــت نحوهــــا
ــــا ــــتالين بحبه ــــريي واب ــــضاها لغ  فهــــال بــــيشء غــــري لــــيىل ابتالينــــا  ق
ــشتي ــي إن شــئت أشــقيت عي ــت الت  ليــــاِوإن شــــئت بعــــد اهللا أنعمــــت با  فأن
ــا مــن صــديق وال عــد ــي م  يــر نــضو مـــا أبقيــت إال رثــى ليـــا  وأنــت الت
ــمها ــق اس ــا واف ــامء م ــن األس ــب م ـــــدانيا  ّأح ـــــه م ـــــان من ــــبهه أو ك  وأش
 وإين ال ألفــــي هلــــا الــــدهر راقيــــا  هــــي الــــسحر إال أن للــــسحر رقيــــة

  عروة بن حزام -١٣
 :قال يتغزل بعفراء ويشكو ما يلقاه من حبها

 بــــصنعاء عوجــــا اليــــوم وانتظــــراين   عليـــا هـــالل بـــن عـــامرخلـــييل مـــن
ـــدي وأمجـــال  فــــــإنكام يب الـــــــيوم مبتـلـــــــيان  وال تزهـــدا يف األجـــر عن
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ــــــذراين  أمل تعلـــــام أن لـــــيس بـــــاملرخ كلـــــه ــــــالح ف ــــــديق ص  أخ وص
 بـــــــعينني إنــــــسانامها غـــــــرقان  أيف كــــل يــــوم أنــــت رام بالدهــــا
ــــــيكام ــــــارك اهللا ف ــــــامحالين ب ــــم دعــــاينإىل  أال ف  حــــارض الروحـــــاء ث
ــــدا ــــام غ ــــراء إنك ــــىل عف ــــا ع ــــان  ّأمل ــــني معرتف ــــو والب ــــشحط الن  ب
ــــرة ــــاين ونظ ــــراء دع ــــا وايش عف  تقــــر هبــــا عينــــاي ثــــم كــــالين  في
 ًجـــــديد وبــــردا يمـــــنة زهيـــــان  أغركمـــــا منــــي قمــــيص لبــــسته
ـــا ـــيص تبين ـــي القم ـــا عن ـــى ترفع ـــا فتيـــان  مت ــــفراء ي ـــن ع ـــضـر م  يب ال

ـــــا حلـــــ ـــــاموتعرتف ـــــيال وأعظ ًام قل ًرقاقـــــا وقــــــلبا دائــــــم اخلفقـــــان  ً ً 
ــة ــراء قرح ــن حــب عف ـــبدي م ــىل ك  وعينـــاي مـــن وجـــد هبـــا تــــكفان  ع
ـــنهام هـــو ـــني بي ـــا ليـــت كـــل اثن  مــــن النـــــاس واألنعـــــام يلتقيـــــان  في
ـــة ـــب لبان ـــن حبي ـــب م ـــيض حبي ـــــــان  فيق ـــــــال يري ـــــــا ريب ف  ويرعامه
 ال الراســــــيات يــــــدانوال للجبــــــ  حتملــت مــن عفــراء مــا لــيس يل بــه
 عـــىل كبـــدي مـــن شـــدة اخلفقـــان  كـــــأن قطـــــاة علقـــــت بجناحهـــــا
ــــة ــــة حكم ــــراف اليامم ــــت لع  وعــــراف نجــــد إن مهــــا شــــفياين  جعل

ـــــدران  نعــم نــشفي مــن الــداء كلــه: فقــاال ـــــواد يبت ـــــع الع ـــــا م  وقام
ــــا ــــة يعلامهن ــــن رقي ــــا م ــــام ترك ــــــقياين  ف ـــــــد س ــــــلوة إال وق  وال س

ــــــواين  كلــــهومــــا شــــفيا الــــداء الــــذي يب ــــــصحا وال أل  وال ذخــــــرا ن
ـــدان  شــــفاك اهللا واهللا مــــا لنـــــا: فقــــاال ـــضلوع ي ـــك ال ـــام ضـــمنت من  ب

 وعفـــــراء يـــــوم احلـــــرش ملتقيـــــان  وإين ألهـــو احلـــرش إذ قيـــل إننـــي
ــــــاقة ـــــني ن ـــــي ثامن ـــــي عم ـــــري ثـــــامن  يكلفن ـــــرمحن غ ـــــايل وال  وم
ــــا ــــا وليتن ــــا مجيع ــــت حميان ــــا لي ـــــان  ًفي ـــــا ضـــــمنا كفن  إذا نحـــــن متن
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  الباب الثامن
  الفصل األول

  رؤية يف نص الشاعر
  :حق وواجب البن حمكان -١

  :إضاءة
يرعيـاهنام كـام يرعيـان  ,والضيوف أبناء لرب البيت وزوجتـه ,قر الضيف حق وواجب

الشاعر بأسلوب يـذكرنا بالـشعر هذا ما يقوله  ,وال جتمعهام هبم إال رابطة اإلنسانية ,أوالدمها
 :اجلاهيل

ــــه ــــضيف خمــــيش ذمامت ــــول, وال ــا  أق ــد وجب  عــىل الكــريم وحــق الــضيف ق
 ضـــمي إليـــك رحـــال القـــوم والقربـــا  يـــا ربـــة البيـــت قـــومي غـــري صـــاغرة
ــــة ــــاد ذات أندي ــــن مج ــــة م ــا  يف ليل ــا الطنب ــن ظلامئه ــب م ــرص الكل  ال يب
ـــا غـــري واحـــدة ـــبح الكلـــب فيه ـــف  ال ين ـــى يل ـــذنباحت ـــشومه ال ـــىل خي   ع
ـــا  مـــــاذا تـــــرين أنـــــدنيهم ألرحلنـــــا ـــي هلـــم قبب ـــت أم نبن ـــب البي  يف جان
 مــــن الــــصقيع مــــالء جــــدة قــــشبا  نصبت قـدري هلـم واألرض قـد لبـست
ــــدتنا ــــا غــــدوا أويص قعي ــــت مل ـــا  وقل ـــيهم حقب ـــن تلق ـــك, فل ـــدي بني  غ
 بـــاًأنمـــي إلـــيهم, وكـــانوا معـــرشا نج  أنـــا ابـــن حمكـــان, أخـــوايل بنـــو مطـــر

  :شرح املفردات
ن يذمه األضـياف لتقـصري بـدر الكريم خيشى أ :يريد ,الذم :بكرس الذال وفتحها :الذمامة

وكان العـرب إذا حـل  ,ما يغمد به السيف ,قراب مفرده :القرب .غري ذليلة :غري صاغرة .منه
 ,بـهوبقي معه سالحه ال يؤخذ منه خوف الغـدر  ,هبم الضيف يف اجلاهلية ضموا إليهم رحله

 :األنديـة .هنم عنـدي يف مـأمن مـن الغـارة أو الغـدرخذي رحال ضيويف وسالحهم فإ :يريد



٣٠٠ 

ن الكلب يريد أ ,حبال اخليمة :الطنب .وليايل الشتاء تطول جمالسها ,جملس القوم :ندي مفرده
ال ينـبح إال مـرة لـشدة  : غـري واحـدة. ير حبـال اخليمـة لـسواد الظـالمعىل شدة برصه ال

يشاور امرأته ويـسأهلا أن  : ماذا ترين.يتقي بردة خيشومه بذنبه : خيشومه الذنبايلف عىل.الربد
 وإن كـانوا , يف جـوار بيتـهًن كانت إقـامتهم طويلـة بنـى هلـم قبابـاتتعرف أحوال ضيوفها فإ

 .الثوب والسرت مالءة مفرده : املالء.اجلديد : القشب. خلطهم بأهل بيتهًحتلون رسيعاسري
 .بُجُ ن,ي إليهمأنم :مفردات للرشح

وكأهنا تقليد  ,األبيات تصوير ملوقف من مواقف الكرم التي ألفنا وصفها يف الشعر اجلاهيل
وإن دل  ,من حيث البيئة البدوية وعاداهتـا وقيمهـا ,حي ملثل هذه املواقف يف القصيدة اجلاهلية

يم العربيـة عـرب وتواصـل القـ ,يف الشعر العـريب فإنام يدل عىل قوة أثر التقليد ,يشءذلك عىل 
 . أعىل حيتذًواختاذ البادية مثال التاريخ
يستهل الشاعر قصيدته بتصوير حمـاورة جـرت بينـه وبـني امرأتـه إثـر قـدوم : املعـاني  -أ

وال  ,حبـال اخليمـة عـىل قـوة بـرصه ,ال يبرص فيهـا الكلـب ,أضياف إليه يف ليلة ظلامء باردة
فيقـول هلـا  ,يواري خيشومه بذنبه اتقاء الـصقيعثم  ,ن ينبح من الربد إال مرة واحدةيستطيع أ
فهم عنـدنا يف مـأمن مـن الغـارة هلـا  ,وخذي سالحهم ,امحيل رحال أضيافنا: ً ال آمراًملتمسا
 , فاجعيل مبيـتهم بيننـاًفإن تبني لك أهنم راحلون قريبا ,ً مرحياًوالتميس للضيوف بيتا ,والغدر

وينهض الشاعر إىل أفـضل  .جماورة يسرتحيون هبا ًوإن كانت إقامتهم طويلة فانصبي هلم خياما
ثـم يـويص  , ناصـع البيـاضًرض كساها الصقيع سـتاراوينصب قدره فوق أ ,نوقه فيجزرها

 ,م ذاهبون وقد ال تراهم بعد سنني; ألهنوالضيف عنده بمنزلته االبن ,زوجته أن تكرم أبناءها
وأخواله بني مطر وهم مـن بنـي  ,ئهوالشاعر خيتم أبياته بالفخر بنسبه فقد ورث الكرم عن آبا

 .ًاوحسبه ذلك فخر شيبان ومنهم كرماء ماجدون كمعن بن زائدة
  :ألفكارا -ب

يتكئ الشاعر عىل معاين شـعراء اجلاهليـة فقـد شـاع يف الـشعر اجلـاهيل حمـاورة الـشعراء 
 :وقد مر بك قول عروة ,لنسائهم

ـــك ـــة مال ـــا بن ـــوم ي ـــيل الل ـــيل ع ــشتهي ال  ّأق ــامي وإن مل ت ــهريون ــوم فاس  ن
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فهو خياطبها بتهذيب ويظهر لنا أهنا كريمـة  ,عىل أن الشاعر هنا حيرتس من أن يأمر زوجته
ويف  ,وتشيعهم باإلكرام ,تستقبل ضيوفها بالبشاشة ,ألفت إكرام الضيف وحسن وفادته ,مثله

 .وتعبري عن حسن الوفاق واالنسجام بينها وبني زوجها ,ذلك إعالء لشان املرأة
 يف معاين الكرم عند الشاعر أنه جيسد عالقته باألضياف فـيجعلهم أبنـاء لزوجتـه واجلديد

 . رابطة اإلنسانية تعلو عىل كل رابطة; ألنولو مل تكن تعرفهم أو ترتبط هبم بنسب
فهـو حـديث مطـروق يف الـشعر  ,ووصـفه القـدر ,أما حديثه عن برودة الليلـة وظالمهـا

 .ويف هذه املعاين ال يتجاوز الشاعر ما قاله القدامى ,هكذلك اعتزازه بآبائه وأخوال ,اجلاهيل
واتـساع شـعوره  ,وعاطفة الشاعر إنسانية نبيلة حتس من خالهلا غنى نفـسه: العاطفة -ج

ن اإلنسانية كلها أرسته وهو مـسؤول عـن  يوحد فيه بني أبنائه والضيوف وكأًاإلنساين اتساعا
 .سعادهتا وراحتها

 يتقـي فالليلـة بـاردة ,دوية القائمة عىل حيـاة الرعـي والتنقـلوصوره مستمدة من بيئته الب
 .مظلمة ال يبرص فيها الكلب أطناب البيت ,الكلب فيها برودة خيشومه بذنبه

 ,فيها الكثري من خصائص القـصيدة اجلاهليـة ,صوغ األبيات حمكم النسيج: بواألسل -د
فقـد  ,كيب وأساليب التعبريالرتوال عجب أن يتبع مرة سنن األقدمني وحياكيهم يف األلفاظ وا

وهو عرص الصحوة العربية إذ متكنت  ,عاش يف عرص تم فيه مجع الرتاث األديب من أفواه الرواة
وواجهت الثقافـات األخـر لألمـم املغلوبـة  ,ن تصبح أداة للثقافة والفكرلعربية من أاللغة ا

 .مه وتقاليدهواالعتزاز بقي ,وأقبل الناس عىل بعث املايض املجيد ,فاحتوهتا
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  الباب الثامن
  الفصل الثاني
  قراءة يف نص

  ميسون بنت حبدل
  احلنني إىل البادية

  :إضاءة
ولكنهـا زهـدت  ونقلها من مضارب عشريهتا بالبادية إىل قرصه يف الـشام ,تزوجها معاوية

 .حيث مسقط رأسها ,وحنت إىل بساطة العيش يف اخليام ,باحلضارة
ـــــــه ـــــــق األرواح في ـــــــت ختف ـــــ  لبي ـــــفأح ـــــرص مني ـــــن ق  َّب إيل م
ـــــي ـــــراق عن ـــــبح الط ـــــب ين  َّأحـــــب إيل مـــــن قـــــط ألـــــوف  وكل
ـــــي ـــــر عين ـــــاءة وتق ـــــبس عب ــــشفوف  ول ــــبس ال ــــن ل ــــب إيل م  َّأح
 َّأحـــــب إيل مـــــن أكـــــل الرغيـــــف  وأكـــــل كـــــسرية يف كـــــرس بيتـــــي
ـــــاح بكـــــل فـــــخ ـــــدفوف  وأصـــــوات الري ــــر الـ ــــن نق ــــب إيل م  َّأح
 ــــــلج عنيــــفَّأحــــب إيل مــــن ع  وخـــرق مـــن بنـــي عمـــي نحيـــف
ــــف  خــــشونة عيــــشتي يف البــــدو أشــــهى  فحــــسبي ذاك مــــن وطــــن رشي

  شرح املفردات
مجـع  : الشفوف.ًيت ليالاآل :مجع طارق : الطرق.شاهق ,مرتفع : منيف,مجع ريح :األرواح

 : العلـج.الكـريم الـسخي : اخلـرق.اجلانب مـن البيـت : الكرس.الثوب الرقيق  وشف,شف
 .الرجل الضخم القوي
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 يف نص ميسون بنت حبدلقراءة 

وهي من أكرب القبائل القحطانية التـي ثبتـت  ,كانت ميسون ابنة زعيم من زعامء بني كلب
ًوتعزيزا هلذه الـصلة  ,وانترصت عليها فحاربت القبائل القيسية يف مرج راهط ,حكم بني أمية

 األصـيل يف غري أهنا ظلـت حتـن إىل موطنهـا ,ونقلها إىل قرصه يف الشام ,تزوج معاوية ميسون
 .لفت البداوة وفطرهتا وصفاءهاأ وقد ,ومل تستهوها حياة املدن ,جنويب تدمر مضارب قبيلتها

 مـن َّعر الذي تلعب الرياح بأطرافه مـن كـل صـوب أحـب إيلَّإن بيت الش :تقول ميسون
ضل عندي من قط مـدلل يف بيـوت  أفًوالكلب الذي ينبح القادمني ليال ,قرص اخلالفة الشاهق

 وكـرسة ,والعباءة التي ترتدهيا البدوية خري من احلرير الشفاف الذي ترتديـه املـدنيات ,ةياملدن
وغناء الرياح  ,اخلبز أتناوهلا يف شق البيت بالبادية أشهى إىل نفيس من أطيب الطعام يف القصور

والبـدوي  ,الصافرة يف البادية أشهى إىل قلبي من سـامع األحلـان وجمـالس الطـرب يف الـبالط
حب عندي من املدين الغريب ريم من أبناء قبيلتي الذي يطعم ضيوفه وحيرم نفسه القوت أالك

وال حيمل من اللطف والوداعة وحـسن املعـرش مـا حيملـه ابـن   له إال لذائذ نفسهَّهمالذي ال 
ولـن اسـتبدل  ,واحلياة يف موطني عىل شظفها أطيب عندي مـن كـل جديـد يف املـدن ,البادية

 .وأكرم به من وطن , آخرًبوطني وطنا
وهـو  ,ة بـاالغرتاب أو التغـربلين إحساس هذه املـرأة العربيـة األصـتكشف األبيات ع

فقد خرج العرب مـن جزيـرهتم إىل  ,شعور نلمحه عند كثري من شعراء بني أمية يف هذه الفرتة
 أصـلية وانتقل قسم كبري منهم من حياة البداوة بام فيها من قيم وعادات ,بيئة جديدة مل يألفوها

 وأد ,بام فيها من قيم مادية ونزعة استهالكية وميل إىل الرتف واللهو والتمتـع ,إىل حياة املدن
والتغرب هو شـعور اإلنـسان  ,وعامل املدن املصطنع ,ذلك التحول إىل رصاع نفيس بني الفطرة

يف  ورفـضه القـيم التـي تفرضـها البيئـة اجلديـدة ,بعدم االنسجام مع الوسط الذي يعيش فيه
 عنـد الـشعراء ًحظت اإلحساس باالغرتاب والتغرب واضـحاوقد ال ,مواجهة القيم املوروثة

فقد آثروا معارشة الوحـوش والعـيش يف جماهـل الـصحراء حـني واجهـوا حمنـة  ,الصعاليك
 .الرصاع بني قيمهم وقيم املجتمع املادية من حوهلم
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ن موقفها من احلضارة واملدنية  أ البادية باحلنني إىل الوطن غريوميسون تعلل تفضيلها حياة
 مل جتـدها يف ً وعـادات وشـيامًفهي تنشد يف وطنها األصيل قـيام ,يكشف عام هو أبعد من احلنني

 .فلم تتمكن من االنسجام مع واقعها اجلديد ,حياهتا املدنية
ومتـسكها بأصـوهلا  , بموقف هذه البدوية األصيل من احلـضارة املاديـةًواملرء يعجب حقا

وما أحوجنا يف عـرصنا هـذا الـذي سـادت فيـه  ,م من ميل املرأة عموما إىل حياة الرتفبالرغ
 ,لنسرتد ذاتنا الطبيعية ,ن نقتدي هبام العربية األصلية إىل أالقيم املادية وانحرست كثري من القي
وامتـصاص  ,وما جـرت مـن مغريـات هـدفها اسـتغاللنا ,ونتخلص من براثن املدنية الغربية

 .والنزوح من الريف إىل املدن ,وقد أثرنا احلياة املدنية ,ضعاف صمودنا القوميوأ ,طاقاتنا
والشاعرة تعرض مشاعرها ببساطة متناهية يف التعبري تقوم عىل مقابالت بني شـطري كـل 

 حيـث ,وحيـاة املدينـة البساطة والصفاء والنبل وبيت بني مجال العيش يف البادية حيث الرباءة
وتعمد إىل التصوير احليس الساذج من خالل الكنايات والبديع غري  ,تهالكالنزعة املادية واالس

 .))ة وكرسكسري((املتكلف 
 إىل ًوحنينـا ,ة الفرديـةيـنميسون متثـل رفـض العـريب لقـيم املدّ فإن أبيات :وصفوة القول

 .األصول التي كادت صورهتا تبهت بتأثري املدينة اجلديدة الوافدة
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  الباب التاسع
  نثر يف عصر بين أميةال
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  الباب التاسع
  الفصل األول

   والكتاب واألدبالكتابة
  يف العصر األموي

  : الكتابة-أوالً 
دارة شؤون الدولة واملجتمـع ومـن أجـل مية إلعالتعد الكتابة رضورة إدارية واجتامعية وإ

مـن اهللا  بـالثواب ً التعلـيم مهنـة وصـناعة طمعـاتعرف املجتمع مجاعة احرتف وقد ,ازدهاره
يف املـدن   عـىل العلـم وتعلـم اخلـط والكتابـةًقباال وشهد العرص األموي إ,جر من الناسواأل

 وأصـبح النـاس يعرفـون ,واألنصار والقر والبادية من خالل املعلمني والكتـاب واملـؤدبني
 وكـان ,يف حفظ املعارف من خالل النسخ للمصاحف الرشيفة وغريها من الشعر قيمة الكتابة

الكتابة من أبرز املوضوعات يف هذا العرص يليه تعليم القران الكريم واحلديث النبـوي اخلط و
 . واأليام واألنساب واألشعارواألخبارالرشيف والسري واملغازي 

نسخته يف زمن اخللفـاء الراشـدين  وتوحيد ,ن الكريم ومجعه وترتيبهرآكان تدوين القوقد 
ميـادين املعرفـة عنـد العـرب كانـت أبـرز قـد  و,حجر األساس للحركة العلمية عند العرب

ن الكـريم وعلـوم احلـديث قرآ متمثلة بعلوم الاإلسالميةاملعارف  املسلمني يف العرص األموي
 :مرت احلركة العلمية بمراحل عدة وقد ,الرشيف يتداوهلا الصحابة النبوي
 .الرواية الشفوية واحلفظ −١

 .اجلمع واالستقصاء والتدوين −٢
 .لتفسري واالستيعابالفهم وا −٣

 .التحليل والدرس واالستنباط −٤

 عـىل النقـل عـن ًنية معتمـدا هنض علم التفسري أم العلوم القرآن الكريمففي جمال القرآ −أ
عـراب ئم عىل معرفة اللغة والبالغـة واإل والصحابة الكرام وعىل لسان العرب القاالرسول 
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علـم كـي واملـدين وعلـم الناسـخ واملنـسوخ و وعلم امل,نيةقرآوعلم أسباب النزول لآليات ال
 ويف جمال احلديث النبوي الـرشيف أفتـى , وعلم القراءات,ينن وعلم الرسم القرآغريب القرآ

 وبـرزت ,دوينـه عىل تًنه بعد خالف دام تسعني عاماعمر بن عبد العزيز يف زمن خالفته بتدوي
والتعـديل وعلـم غريـب علوم جديدة تابعة له من قبل علـم رجـال احلـديث وعلـم اجلـرح 

ودون  ,احلديث وعلم خمتلف احلديث وعلم علل احلديث وعلـم ناسـخ احلـديث ومنـسوخة
 .) القياس, اإلمجاع, احلديث الرشيف,ن الكريمالقرآ(الفقه بأصوله األربعة 

املعارف العربية متمثلة بنشأة علم النحـو وتطـوره والتـدوين األديب للـشعر ويف جمال  −ب
 . وغريها من فنون النثر, واألمثالوالرسائل واخلطب

عربية مـن مـصادرها وتفـسري هـذه األلفـاظ دون اللفاظ األعلوم اللغة متمثلة بجمع  −ج
 .ترتيب

 بأيـام العـرب واألنـساب والفـضائل واملثالـب والـسري واملغـازي ًعلم التاريخ متمثال −د
رشفة مـن أقـدم أشـكال  وتعد السرية النبويـة املـ,والبحوث والفتوح وتواريخ األمم القديمة

 .التدوين التارخيي عند العرب املسلمني
إذ كانوا حيتاجون إليها يف  ,عرف العرب الكتابة منذ العرص اجلاهيل لتوافر احلاجة إليها لقد

 ,ويف كتابـة الرسـائل ,كتابة العهود ومواثيق األحالف وصكوك التعامـل والتبـادل التجـاري
يف أكثـر مـن موضـع إىل القلـم والكتابـة نحـو قولـه وقد أشـار القـرآن الكـريم  .وغري ذلك

َن والقلم وما يسطرون﴿:تعاىل ُ ْ َ َُ َ َِ َ وكذلك نجد يف الشعر اجلاهيل ما يدل عىل . ]١ :سورة القلم[﴾َْ
 ,إذ كان جل العرب عىل األمية ,إال أن الكتابة مل تكن شائعة عرصئذ, معرفة اجلاهليني بالكتابة

 .ات احلرضية أكثر من انتشارها يف البيئات البدويةوكانت الكتابة منترشة يف البيئ
 ,وبقيــام الدولــة اإلســالمية ازدادت احلاجــة إىل الكتابــة لتلبيــة متطلبــات الــدين اجلديــد

 ,ني آخـرون بكتابـة الرسـائلُيف حني ع ,إىل كتابة الوحي وانرصفت طائفة من كتاب الرسول
 .زة بعيدة عن التعقيد والزخرفوقد ذكرنا أن الكتابة يف تلك احلقبة كانت بسيطة موج

فلام جاء العرص األموي تعقدت احلياة وتطور املجتمع اإلسالمي واتـسعت رقعـة الدولـة 
ريض اهللا  وكان إنشاؤها قد بدأ يف عهد عمر بن اخلطـاب .فوجدت احلاجة إىل إنشاء الدواوين



٣٠٩ 

يوان الرسـائل فلام جاء األمويون أوجـدوا دواويـن أخـر كـد ,الذي أنشأ ديوان العطاءعنه 
 .وديوان اجليش وديوان اخلاتم

 ,فجمعت طائفة من األخبار والسري واألشعار ,ورافق إنشاء الدواوين بدء حركة التدوين
 .وكتبت رسائل من موضوعات شتى

وكـان لكـل خليفـة ولكـل وال  ,وقد ظهر يف عرص بني أمية كتاب احرتفوا صنعة الكتابة
فكـان  , األمر بلغة الدولة التي كانت قائمـة قبـل الفـتحوكان ديوان اخلراج يكتب أول .كتابه

 ,وكان يتواله املوايل من الفرس والروم وغـريهم ,وبالشام بالرومية ,يكتب بالعراق بالفارسية
 .ويف عهد عبد امللك بن مروان عرب هذا الديوان

رب أو وكان يقوم عليه كتـاب مـن العـ ,أما ديوان الرسائل فكانت لغته العربية منذ إنشائه
كاتـب  )عمرو بن نافع(ومن الكتاب املربزين يف ذلك العرص  .من املوايل الذين أجادوا العربية

 كاتب سليامن )عبد احلميد األصغر(و ,كاتب الوليد بن عبد امللك )وجناح( ,عبيد اهللا بن زياد
د مـوىل هـشام بـن عبـ )سـامل(و , كاتب عمر بن عبد العزيز)الليث بن رقية(و ,بن عبد امللك

 . كاتب مروان بن حممد آخر خلفاء بني أمية وهو أشهرهم)عبد احلميد الكاتب(و ,امللك
كانت الكتابة جتري أول األمر عىل السنن الذي كانت عليه يف صـدر اإلسـالم مـن حيـث 

ولكن تطور احلياة االجتامعية والعقلية من  ,توخي البساطة واإلجياز وجمانبة التنميق والزخرف
كـل ذلـك أد إىل  , مقاليد الكتابة من جانب آخر−من الفرس خاصة  −وايلوتويل امل ,جانب

وقد تأثر الكتاب املوايل بمناهج الكتابـة وأسـاليب التعبـري يف , تطور فن الرتسل وتعقد أدواته
ومـن  ,فظهرت يف طرائقهم الكتابية سامت مل تعرفها الكتابة العربية مـن قبـل ,لغاهتم األصلية

 .والتكرار والرتادف واإلرساف يف التنميق والصنعةذلك إطالة الرسائل 
ومل يكن ابـن زيـاد  ,وأول من عرف بإطالة الرسائل عمر وبن نافع كاتب عبيد اهللا بن زياد

ثم جاء سامل كاتب هشام بن عبـد امللـك  .ًراضيا عن طريقته الكتابية التي تغاير ما ألفه العرب
ًن ملام باللغة اليونانيـة وإن مـا أوجـده مـن سـامت إنه كا :ويقال ,فنهض بفن الكتابة الديوانية

ومل يصلنا من  ,وهو قول يفتقر إىل ما يؤيده ,جديدة يف الكتابة العربية مرده إىل تأثره بتلك اللغة
 .رسائل سامل إال رسالة كتبها عىل لسان هشام إىل خالد القرسي عامله عىل العراق
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كـان عبـد و ,ليـه بـصلة القربـىهو يمـت إو ,رج عبد احلميد الكاتبوعىل يد سامل هذا خت
قل يف البلدان نتوكان يف أول أمره ي ,وهو فاريس األصل ,احلميد موىل العالء بن وهب القريش

ثم التحق بديوان الرسائل بدمشق يف عهد هشام بـن عبـد امللـك  ,ويعلم الصبيان يف الكتاتيب
 .وخترج عىل يد زوج أخته سامل يف فن الرتسل

 ًفلام صارت اخلالفة إليه اختذه كاتبـا ,ن بن حممد منذ عهد هشام وكتب لهوقد اتصل بمروا
 ,والزمه عبد احلميد حتى آخر أيامه وأبى أن يتخىل عنـه يـوم أحـيط بـه فقتـل معـه ,لرسائله

وعـىل يـد عبـد  ,عثر عليه فقتل ثم ,وتذهب رواية أخر إىل أنه توار عند صديقه ابن املقفع
ومجهور الباحثني عىل أن الكتابـة الفنيـة  ,لغ غاية بعيدة من النضجاحلميد تطور فن الرتسل وب

وقـد » ميد وختمـت بـابن العميـدعبد احلفتحت الرسائل ب« :وهلذا قيل ,إنام وجدت عىل يده
 .انتهت إلينا طائفة من رسائله القصرية واملطولة وتوقيعاته

 :وأبرز ما تتسم به كتابة عبد احلميد
 .ور الرسائلإطالة التحميدات يف صد −١
 .واإلكثار من الرتادف −٢
 .والعناية بالتصوير الفني −٣
 .العناية باجلانب املوسيقي −٤
 .اختيار األلفاظ والتوازن بني اجلمل −٥
 .ًأحياناواإلتيان بالسجع  −٦
 .ف يف استعامل صيغة احلالارساإل −٧
 .ن قبل يف الكتابة العربية مهدتاُ عن البساطة والعفوية اللتني عدبعال −٨
 .اجلهد والتكلف −٩

 .ف يف تنميق رسائله وزخرفتها بألوان الصنعةارساإل −١٠
يف هذا العرص بعد تعقد احلياة وتكاثر املشكالت وحتـرض العــرب  وازداد االهتامم بالكتابة

واقتباسهم من النظم املوجودة عند األمم األخر. 
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  :توقد انقسمت الثقافة فـي هذا العصر إلــى ثالثة تيارا
 .كان يتمثل يف أشعار العرب وأيامهم :التيار العربي اجلاهلي -١
يتمثل بتسجيل تـاريخ اإلسـالم وسـرية الرسـول وغزواتـه وسـري  :التيار اإلسالمي  -٢

 .اخللفاء والفتوح واألحزاب السياسية التي سجلت نظرياهتا يف احلكم
 فقـد اختـذ , واالجتامعيـةيتمثل ثقافة األمم املفتوحة ونظمها الـسياسية :تيار أجـنيب   -٣

 , وطلب خالد بن يزيد بن معاوية ترمجة كتب الطـب,عمر بن اخلطاب ديوان العطاء واجليش
واعتمدوا صيغ اجلامل الفنـي يف سـكب العبـارات  , يف خمتلف املوضوعاتًوألف العرب كتبا

التـي بيـة املرتمجـة نية والثقافة األجنواختلطت يف هناية هذا العرص الثقافة العربية بالثقافـة الدي
 .سيقطف ثامرها خلفاء العرص العبايس

  : الكتاب–ثانياً
 :دور عبد احلميد الكاتب يف تطور فن الكتابة -١

انتقل إىل ديوان الرسائل يف دمشق بعــد  ,يرو أن عبد احلميد من أصل فاريس من األنبار
الـذي واله عـىل ديوانـه عمل لد هشام واتصل بمروان بن حممد  , يف الكتاتيبًأن كان معلام

قتل عبد احلميد مع هناية اخلالفة األموية بعد أن ألقى القـبض عليـه  وقد ,عندما أصبح خليفة
 فقــد فتحـت الرسـائل بــــه ,يعـد عبد احلميد أبلــغ كتاب الـدواوين ,أبو العباس السفاح

ي التعبري فصيح اللسان قـو ,التحميدات طرق البالغة واستخدم سهل ,وختمت بابن العميد
 , تأثر باألدب الفـاريس واليونـاين ومتثـل الثقافـة العربيـة,والبيان فخــم العبارة واسع الثقافة

نثره بجـودة التقـسيم ودقـة املنطـق والطبـاق واملقـابالت والـصور واالسـتعارات  تتميز فنية
 .والرتادف املوسيقي واإليقاع الصويت

 من الكتاب البارزين الذين مـا تـزال ثقـافتهم يعـد عبد اهللا بن املقفع: دور ابن املقفع   -٢
 )ًنويـاما( ً جموسـياًفقـد كــان والــده فارسيا ,يقتبس منـــها فـي أدبنا وفـي اآلداب األجنبية

 ثـم , كتب لعمـر بــن هبـرية والبنـه يزيـدً بليغاًكـان هـذا الولــــد فصيحا وقد ,تبعـه ابنـه
وبقي فـي خدمته حتى  عبد اهللا :ــى يديه وتسمى ب وأسلـم عل,لعيسى بن علــي عم املنصور
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 ًلقب والده باملقفع الختالسه مـاال .قبـــل املنصور قتله سفيان بـن معاوية والـي البرصة مـن
وسـري  ,)مـزدك( تـه لكتـبوترجع أمهية ابن املقفــع لرتمج ,فرضبه احلجاج حتى تقفعت يده

األدب و ,ودمنـة كليلـةو ,أرسـطو والتمقـو ,أنـورشوان سـريةو ,امللـك أنظمةو ,امللــوك
والبالغة وقوة احلجة ووضوح األسلوب والبعد عـن  متيز بالفصاحة .الصغري األدبو ,الكبري

 .التعقيد والنفور من اإلغراب والتوعر يف األلفاظ
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  الباب التاسع
  الفصل الثاني

  تنوع الفنون النثرية

ل نـزول القـرآن الكريـــم واحلـديث فــي اجلاهليــة بفـض ّتطـور فـن النثر عام كان عليه
وما نتج عنهمـا مـن دراسات جاءت لتفرس وتوضـح وتبني ما يف هــذين  ,النبــوي الرشيف

 لذلك فنون نثرية جديدة وتطورت فنون نثرية أخر كانـت موجـودة يف ً ونشأ تبعا,الكتـابني
 , األمثـال,املنـاظرات( وتابع األدباء الفنـون النثريـة والـشعرية والرجـز فكتبـوا يف ,اجلاهلية
 , املحـاورات,ةاألدعيـ , الوصـف, الرسـائل, املواعظ, الوصايا,احلكايات , القصص,احلكم
 ). والشعر والرجز, القصة, األحاديث الشعبية, السرية, التوقيعات, األجوبة,العهود

ولألدب يف العرص األموي ميزات استحدثت وجودها من العوامل السياسية واالجتامعيـة 
ولئن كان النثـر الفنـي يف العـرص األمـوي قـد أدرك  ,ضارية التي طبعت العرص بطابعهاواحل

ًال تقل شأنا عن مكانة الشعر ,مكانة رفيعة فإن ذلك نتيجة حتمية الرتقـاء األسـلوب األديب  ,ّ
حيـث  ,سـيام يف اخلطابـة والرتسـلوال ,وتنوع سياقاته ودالالتـه ,وتشعب مساراته ومداراته

ًارتقاء نوعيا واهتامما فنياشهدت اخلطابة  ً ً بغية تثبيـت أركـان  ,دعت إليها احلاجة إىل اخلطابة ,ً
 عن صوت املعارضة التي عمدت إىل زعزعـة تلـك ًأو تعبريا ,يف غالب مناحيه ,امللك األموي

 .ّاألركان والرد عليها
األمهية يف والدينية واالجتامعية مرحلة بالغة  ,بلغت الرسائل عىل أنواعها السياسية ,كذلك

وال غـرو  ,بام يتالءم مع أهدافها املرسومة هلا ,وصقل األلفاظ ,وتدبيج األفكار ,تنميق العبارة
ًأن يتخللها مجاليا وفنيا حتـى  ,وبالغة بينة تنأ هبا عن املغالطـة والغمـوض ,فصاحة ناصعة ,ً

ًغدت املنافسة بني الكتاب ميدانا رحبا للتنافس األديب يف حسن األداء ضحى الكاتب نفسه وأ ,ً
 بعد تعريب الدواوين وجعلها يف أيدي كتـاب السيامو ,حاجة رضورية ألهل احلكم والوالية
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بعد أن تشاركهم يف الكتابة أناس من جنسيات غري عربيـة محلـوا خـربهتم إىل الـديوان  ,عرب
 .ًالعريب فاستوظفوا فيه استغالال هلذه اخلربة واستفادة من معارفهم يف هذا املجال

ًل ذلك جعل كتابة الرسائل فنا أدبيا راقيا ال يمكن جتاهلهك ً  الرسائل ةوبالتايل غدت قراء .ً
هذا وإن النشاط األديب الذي شهده العرص األمـوي  .ورحلة يف آفاق اإلبداع الفني ,متعة أدبية

 :يعود يف أساسه إىل أسباب متعددة لعل من أبرزها
ء واألدباء ومشاركتهم يف مناقشة قـضايا األدب اهتامم احلاكم وسعيه إىل تقريب العلام −١

 .والفكر
 .وتكريم البارزين منهم وتقريبهم إليه −٢
ًاحلرية التعبريية التي كانوا يتمتعون هبا مما شكل مناخا أدبيا كـان للحـاكم فيـه دور ال  −٣ ً

 .ًيقل شأوا عن دوره السيايس يف إدارة البالد والعباد
وذوق أديب راق اتـصف هبـام األمـري والـوايل  ,فـة رفيعـةإن العرص األموي كان عـرص ثقا

متآلفـة يف  ,فاختذ التعبـري لـدهيم أسـاليب متنوعـة ,وغري قليل من أهل العلم والرأي ,والقائد
كان هلا أثرها البارز يف االرتقـاء بـالنثر إىل  ,فربزت أسامء يف رحاب هذا الفن ,اجلودة والرباعة

والكتاب أعـالم هـذه املرحلـة يف  ,والشعراء ,ان اخلطباءفك ,مستو النموذج الذي حيتذ به
 .تارخينا األديب
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  الباب العاشر
  اخلطابة يف العصر األموي
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  مقدمة

ولكون اإلسـالم قـد أوجـب  ,هنضت اخلطابة يف العرص األموي لدواع اجتامعية وسياسية
 ًتفشى فشوا وا الفن فقـد تطور هـذ,ّخطبة اجلمعة وسن خطب األعياد واخلسوف والكسوف

 إذ كان اخللفـاء ; وحفلت به النوادي وحفلت فيهـا املجالس والقصور وأماكن القضاء,ًعظيام
وزاد مـن أمهيـة اخلطابـة  , فـي إيصال ما يريـدون إيصالهًكبريا ًيعتمدون عليها اعتامدا والقادة

 . اخلالفة لفئة دون فئةوالثورات التـي حتاول إثبات أحقية والفـرق انتشار األحزاب السياسية
 

  الباب العاشر
  الفصل األول

   وخصائصهاأنواع اخلطابة
  يف العصر األموي

  :مقدمة -أ
كانت اجلامعات التي تناوئ األمويني تر أن بنـي أميـة ال يـصلحون للخالفـة وال حلكـم 

 , فنددوا باحلكام وظلمهم وتنكبهم عن اجلادة والتقـصري يف تنفيـذ أحكـام الـرشيعة,املسلمني
ا تدور وهتدف إىل تغيـري األوضـاع وقلـب ; ألهنوهذه النزعة يف الواقع متشحة برداء السياسة

ز هـذا اللـون عـن قـسيمه الـسيايس ِّ والـذي جعلنـا نميـ,نظام احلكم واخلروج عـىل احلكـام
, اصطباغها بالصيغة الدينية ولباسـها ثـوب الـدين وتأثريهـا يف النفـوس وامتالكهـا األفئـدة

 كام يشيع يف هذه اخلطـب ذم ,اس هلم نزعات دينية قوية متمكنة من نفوسهمن أنوصدورها ع
 وغـري ذلـك مـن ,الدنيا والتحذير من غرورها ومفاتنها وتوجيه النفوس إىل اآلخرة ونعيمهـا

 .األفكار الدينية التي تطمئن هلا النفوس إىل اآلخرة وتروق هلا املشاعر وختبت هلا القلوب
 تزمون احلمد يف أول اخلطبـة والـصالة والـسالم عـىل النبـي وكان خطباء هذا اللون يل

ًن بعـضها كـان كلـه قرآنـا كخطبـة , حتـى أوكثرة االستشهاد بالقرآن الكريم واالقتباس منه
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وهذا النوع أفاد اخلطابة من ناحية التفكري العميق املنظم ومن ناحية التعبري  ,مصعب بن الزبري
 .لنوع خطب اخلوارج ورجال آل البيت والزبرييني وخري ما يمثل هذا ا,الدقيق الواضح

إضافة إىل أنـواع  ,وعرف العرص األموي أنواع اخلطابة التي كانت شائعة يف صدر اإلسالم
جديدة أوجدها تطور احلياة الفكرية واألحداث السياسية واالجتامعية وظهور الفـرق الدينيـة 

 :هذا العرص أنواع  وللخطابة يف,والكالمية
  :ة الدينيةاخلطاب -١

ًوكان الوعظ غالبـا  ,تلك اخلطب التي كانت تلقى يف املساجد أيام اجلمع ويف األعيادوهي 
 . من التعرض للجوانب السياسيةًأحيانا إال أهنا مل تكن ختلو ,عىل هذه اخلطب

أطلـق  وقـد ,وثمة خطب كان يلقيها الزهاد بني أيدي اخللفاء والوالة لتزهيدهم يف الـدنيا
وقـد شـهد  ,اخلطب املتصلة بعقائد املتكلمـني من ألوان اخلطابة الدينيةو. املقاماتعليها لفظ 

وكـان لكـل  ,واجلربيـةالعرص األموي ظهور أوائل الفرق الكالمية املرجئة والقدرية واملعتزلة 
ًوكثريا ما كانـت املنـاظرات تقـوم  , من يروجون لعقائدها وجيادلون خصومهامن هذه الفرق

 ,وهو فن مل يعرفه العرب قبـل ,فارتقى بذلك فن املناظرة ,ديل بحجته وأدلتهُكل ي ,بني هؤالء
ويف حني كانت رضوب اخلطابـة األخـر قوامهـا العنـارص العاطفيـة كـان قـوام املنـاظرات 

 .العنارص العقلية املنطقية
ًوقد نالت هذه اخلطابة حظا وافرا ,وقد بلغ هذا الفن غايته يف العرص العبايس ار  من االزدهً

ومرد ازدهارها إىل دواع شـتى منهـا  ,ي أمية وإن مل تضارع اخلطابة السياسيةوالنامء يف عرص بن
ًوقد اكتسى حزبا اخلوارج والشيعة مـع الـزمن ثوبـا دينيـا بعـد أن كانـا  ,ظهور الفرق الدينية ً

وهذه الفرق كانـت تـستعني بخطبائهـا يف الـدعوة إىل مبادئهـا والـرد عـىل  ,حزبني سياسيني
 .ًوكثريا ما كانت املناظرات تقوم بني الفريقني املتنازعني ,ومهاخص

فقـد  ,ومما ساعد عىل نمو اخلطابة الدينية كذلك حركة الزهد التي شهدها العرص األمـوي
ظهر يف ذلك العرص مجاعة من الزهاد وجهوا مههم إىل وعظ الناس وصدهم عن التهالك عـىل 

والسـيام  ,ًدا عـىل انغـامس عامـة النـاس يف الـشهواتوكان ظهور حركة الزهد ر ,ّمالذ الدنيا
وكـان يف مقدمـة الوعـاظ احلـسن  ,أولئك الذين أفاءت عليهم الفتوح أو التجارة املال الكثري
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البرصي الذي نذر نفسه هلداية القوم وتزهيـدهم يف الـدنيا الفانيـة بمـواعظ بلغـت الغايـة يف 
 .بالغتها وقوة أثرها

انوا يرافقون احلمالت الغازية حلث اجلند عىل االستبسال يف وإىل جانب القصاص الذين ك
 وتقـوم بـرسد القـصص الـديني ,القتال وجدت مجاعة أخر من القـصاص تـالزم املـساجد

ًوتفسري القرآن الكريم تفسريا ممزوجا بقصص األنبياء وأخبار األمم القديمة وكـان بعـضهم  ,ً
ويـضاف إىل هـذه األنـواع مـن  ,إىل قصـصهمجينح إىل املبالغة والتزيد كي يـستميلوا النـاس 

وكان الـوعظ  ,اخلطابة الدينية تلك اخلطب التي كانت تلقى يف املساجد أيام اجلمع ويف األعياد
  .ً إال أهنا مل تكن ختلو أحيانا من التعرض للجوانب السياسية,ًغالبا عىل هذه اخلطب

 :خصائص اخلطابة الدينية يف هذا العرص −
 :ة الدينية يف هذا العرصومن خصائص اخلطاب

 .ترك احلوايش من الكالم −١
 .اجلزالة يف األلفاظ −٢
 .االقتباس من القرآن واحلديث −٣
 .األسلوب القرآين يف القصص واجلدل والتمثيل −٤
  :اخلطابة السياسية -٢

وقد توافرت مجلة مـن  ,يف مقدمة األنواع اخلطابية التي ازدهرت عرصئذ اخلطابة السياسية
ًفإن استئثار بني أمية باحلكم وجعلـه وراثيـا  ,مل الزدهارها من ذلك الرصاع عىل احلكمالعوا

ًبعد أن كان شوريا أثارا معارضة  : عنيفة من قبل فئات سياسية مناوئة للحكم األموي وأبرزهاً
ّفـضال عـن نـشوب ثـورات تتـوخ ,واحلـزب الـزبريي ,احلزب الشيعي ,احلزب اخلارجي ى ً

 .ألموي كثورة ابن األشعث وثورة ابن املهلبالقضاء عىل احلكم ا
ًأدت وفرة األحداث والرصاع بني األحزاب السياسية إىل ازدهار اخلطابة السياسية ازدهارا 

إذ كان هلا الشأن األول يف استاملة األنصار ومقارعة اخلصوم  ,مل تشهد نظريه يف أي من العصور
ل من األحـزاب املـصطرعة ومنـاظرة  وعرض حجج ك,وإرهاب الثائرين وتشجيع املناضلني

 .أعدائهم
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وزيـد بـن جنـدب  ,أبـو محـزة اخلـارجي ,قطري بن الفجـاءة :وظهر من خطباء اخلوارج
 ,زيـد بـن عـيل ,احلسني بن أيب طالـب :وظهر من خطباء الشيعة ,ّعمران بن حطان ,األزرقي

 .املختار الثقفي
وظهر من  ,سعيد بن العاصيوسف بن عمر  ,خالد القرصي :وظهر من اخلطباء األمويني

 .عبد اهللا بن الزبري :اخلطباء الزبرييني
  :اخلطب احلربية -٣

فقد اسـتدعت حركـة الفـتح اإلسـالمي التـي  ,ويتصل باخلطابة السياسية اخلطب احلربية
 ,احلامسة يف نفـوس املقاتلـةد و وقونّبلغت مداها األقىص يف عرص بني أمية وجود خطباء يذك

ومن هذا  ,وكان قادة اجليوش يف الغالب ممن جييدون اخلطابة ,دة أعدائهموهنم عىل جماهّوحيض
القبيل وخطب والة خراسان يف حتريـضهم اجلنـد عـىل القتـال إبـان الفتـوح فـيام وراء النهـر 

 .كخطب قتيبة بن مسلم ويزيد بن املهلب وأسد بن عبد اهللا القرسي وغريهم
 :خطب القصص -٤

فكان  ,فيه املعاين السياسية باملعاين الدينية هو القصصوثمة رضب من هذه اخلطب ختتلط 
القصاص يرافقون اجليوش الغازية ويثريون احلمية يف النفـوس عـن طريـق التمثـل باآليـات 

 , وتذكري املجاهدين بام ينتظرهم عنـد اهللا مـن الثـواب العظـيم,القرآنية التي حتث عىل اجلهاد
 .مى لتحقيق هذه الغايةوربام استعانوا بأخبار فرسان العرب القدا

  : ـ اخلطابة احلفلية٥
لقى يف املحافل واملجالس واألسـواق لغـرض ُواملراد باخلطابة احلفلية اخلطب التي كانت ت

 من األغراض املتصلة باحلياة االجتامعيـة كاملفـاخرة والتهنئـة والتعزيـة والتكـريم والـشكو
 .النكاح وإصالح ذات البني ونحو ذلكوعقد 

 ,فر من النامء واالرتقاء يف العرص األموي لتوافر دواعيهااذه اخلطب بقسط ووقد حظيت ه
 ويقوم خطباؤها فيلقـون اخلطـب بـني يـدي الـوايل ,فكانت الوفود تقدم عىل الوالة واخللفاء
ترعرعت هــذه اخلطبة بسبب انتـشار الوفـود  وقد ,واخلليفة يف الغرض الذي قدموا من أجله

كان معاويـة وعبـد و , أو األمراء مهنئة أو معزية أو حلاجة من احلاجاتالتــي تأيت إىل اخللفاء
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 وممـن , فقـد قـدم علـــى معاوية النجاد وعمرو بـن سـعيد األشـدق,امللك يستقبالن الوفود
 ومل يكـن خليفـة مـن ,وفدوا عىل عبد امللك سعيد بن عمرو واهليثـم بن األسود بـن العريـان

 .مت عليه الوفود اخلالفة إال قدّاخللفاء يتوىل
  :خطب التفاخر -٦

وربام اجتمع يف جملس واحد خطبـاء مـن قبائـل شـتى فيجـري بيـنهم التفـاخر بقبـائلهم 
وقد شهد العرص األموي استعار نار العـصبية القبليـة عـىل نحـو مل تعرفـه  ,واإلشادة بمآثرها
انـب وإىل كثـرة  وأد استعارها إىل نمو الشعر القبيل واتساع نطاقـه مـن ج,العصور السابقة

ومما يلفت النظـر  ,والسيام بني خطباء العدنانية والقحطانية ,املفاخرات القبلية من جانب آخر
يف ذلك انتقال مراكز النشاط األديب من البوادي إىل احلوارض واألمصار املحدثة التي ازدمحـت 

ت بـني خطبـاء فأد ذلك إىل وقـوع املفـاخرا ,بأفواج املهاجرين إليها من شتى قبائل العرب
 .ًتلك القبائل يف تلك احلوارض فضال عام قام بني شعرائها من مناقضات

ي كخطـب وقد ظلت اخلطابة احلفلية التي كانت معروفة من قبل قائمـة يف العـرص األمـو
 .لبني وخطب التعزية وغريهااإلمالك وخطب إصالح ذات ا

  :القيمة الفنية للخطابة يف العصر األموي -ب
 :ء يف خطبهم عىلاعتمد اخلطبا

 . ـ استخدام النزعة الدينية١
 . ـ االتكاء عىل معاين القرآن واألحاديث النبوية٢
 . ـ توظيف العاطفة الدينية واحلزبية٣
 . ـ اإلكثار من أساليب التهديد والتوبيخ والوعيد واإلنذار٤
 . ـ اختاذ احلجة واجلدل وسيلة إلقناع اخلصم٥

 .)السجع(نغمة والرتاكيب املموسقة  ـ االعتامد عىل األلفاظ امل٦
 . ـ اإلجياز واإلمجال يف توصيل الغرض من اخلطبة٧
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  الباب العاشر
  الفصل الثاني

  ن اخلطابة الدينيةمناذج م
  يف العصر األموي

  :خطبة مصعب بن الزبري ملا قدم العراق -أ
ه عبـد اهللا بـن ًملا قدم مصعب بن الزبري إىل العراق واليا عليها من قبـل أخيـ:  اخلطبـة  -١

 :قال ثم ,الزبري صعد املنرب
َ, تلك آيات الكتاب املبني, نتلوا عليـك مـن نبـإ موسـى طسم﴿ :بسم اهللا الرمحن الرحيم( ُ ْ َِ َ ْ ََ َِ ِ َِ ََ ُ ْ ْْ َ ُِ ِ ُْ ِ َ

َوفرعون باحلق لقوم يؤمنون إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شـيع ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ََْ ْ ِ َ َّ َ ْ َِ ُ ٍ َ ِّ ًستـضعف طائفـة َ يًاِ َ ِ َِ ُ ْ َ ْ
َمنهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من املفسدين﴾ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ِِّ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َّ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َِ َ َ َْ َ  وأشـار ]٤−١ :سورة القصص[ ُ

ًونريد أن نمن عىل الـذين استـضعفوا يف األرض ونجعلهـم أئمـة﴿ :قال ثم ,بيده نحو الشام َّ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ َُ َ ََّ ْ َ َ َ َّ ََ َ ُِ َ ْ ِ ُ ْ ُ َُ ْ ِ 
َونجعلهم الوارثني ُِ ِ َ َ ْ َْ َُ ِ﴿ونمكـن هلـم يف  :قال ثم , وأشار بيده نحو احلجاز]٥ :سورة القصص[ ﴾َ ْ ََُ َ َِّ ُ

َاألرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون َ َُ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ُ َُ ُ ْ ُِ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ َ  وأشار ]٦ : سورة القصص[ ﴾ْ
 .)نزل ثم ,بيده نحو العراق

  :حتليل اخلطبة -٢
 واعتـرب ,يالحظ أنه اعتمد عىل القرآن الكريم وتال اآليات من مطلع سورة القصص :ًأوال

يقـصد بـذلك حكـم األمـويني مـع أنـه عندما تال آيات نبأ موسى وفرعون وأشار إىل الـشام 
 .اإلشارة إىل مظاملهم

م اعترب أن أهل احلجاز كانوا مستضعفني مظلومني من قبل احلكـم األمـوي فنـرصه :ًثانيا
 .ض من خالفة عبد اهللا بن الزبري عليهم بالتمكني يف األرَّاهللا ومن
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  :خطبة احلسني بن علي رضي اهلل عنهما قبل استشهاده -ب
 :قال بعد أن محد اهللا وأثنى عليه

ِمن رأ سلطانا جائرا مستح : قالإن رسول اهللا  :أهيا الناس( ً ًال حلرم اهللا ناكثا بعهد اهللا ً ً
 عليه بفعل وال قـول كـان ِّ فلم يغري, يعمل يف عباده باإلثم والعدوانول اهللا ًخمالفا لسنة رس

 أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركـوا طاعـة الـرمحن ,ًحقا عىل اهللا أن يدخله مدخله
 وأنا أحق ,وأظهروا الفساد وعطلوا احلدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام اهللا وحرموا حالله

 فـإن متمـتم ,أتتني كتبكم وقدمت عيل رسلكم ببيعتكم ال تسلموين وال ختذلوينمن غريي قد 
 نفـيس مـع عيل بيعتكم تصيبوا رشدكم وأنا احلسني بن عيل وابن فاطمـة بنـت رسـول اهللا 

 . أسوةَّأنفسكم وأهيل مع أهليكم فلكم يف
نكـر لقـد ن أعناقكم فلعمـري مـا هـي لكـم بوإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي م

 ,فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي مسلم واملغرور من اغرت بكم فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضـيعتم
 .)غني اهللا عنكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهُومن نكث فإنام ينكث عىل نفسه وسي

  :املفردات اللغوية
ريد أهنـم خـذلوا ي :مسلم .منكر :ينكر .ال متكنوا مني العدو :ال تسلموين .اخلراج :الفيء

 .ًعليا واحلسن وأخذوا مسلم بن عقيل بن أيب طالب
  حتليل خطبة احلسني رضي اهلل عنه -

 :ل سيدنا احلسني خروجه إىل العراق وتضمنت اخلطبة عدة أفكارِّيف هذه اخلطبة يعل
تعليل اخلروج عىل حاكم نكث بعهد اهللا واستحل حمارم اهللا وخالف سنة رسـول اهللا  :ًأوال
ًه يف هذا احلال مل يبق من اإلسالم شيئان; أل. 

إن هذا الفريق من احلكام لزموا طاعة الـشيطان وتركـوا طاعـة الـرمحن فـأعلن عـن  :ًثانيا
 .أحقيته باخلالفة

 وأهنـم إن ,عوا أهنم أتباعه وهم الذين أرسلوا له بالبيعة ودعوا إىل العراقّيقرع من اد :ًثالثا
 فلقد خذلوا أباه وأخاه من قبله وإن ,يس األمر بمستغربخذلوه وأسلموه لعدوه وعدوهم فل

 . واهللا يغنيه عنهم,هم نقضوا بيعته بخذالنه فعليهم اإلثم
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 :خطب أبي محزة الشاري -ج
 :ًخطب يف مكة املكرمة قائال

  وهل كان أصـحاب رسـول اهللا ,يا أهل مكة تعريونني بأصحايب تزعمون أهنم شباب(
 قـد نظـر اهللا ,هلني عمية عن الرش أعينهم بطيئة عن الباطل أرجلهمًإال شبابا نعم الشباب مكت

ًإليهم يف آناء الليل منثنية أصالهبم بمثاين القرآن إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر اجلنة بكـى شـوقا  ً
 وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفري جهنم يف أذنيه قد وصلوا كـالل لـيلهم ,إليها

ضاء عبادة قد أكلت األرض جباههم وأيدهيم وركبهم مصفرة ألواهنم ناحلة بكالل هنارهم أن
 مـستقلون لـذلك يف جنـب اهللا موفـون بعهـد اهللا ,أجسامهم من كثرة الـصيام وطـول القيـام

مستنجزون لوعد اهللا حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت ورماحه قـد أرشعـت وسـيوفه قـد 
 فمـىض ,وت استهانوا بوعيـد الكتيبـة لوعـد اهللانتضيت وبرقت ورعدت الكتيبة بصواعق امل

 وقـد رملـت حماسـن وجهـه بالـدماء ,ًالشاب منهم قدما حتى ختتلف رجاله عىل عنق فرسـه
وعفروا وجهه بالثر وأرسع إليه سباع األرض وانحطت عليه طري السامء فكـم مـن مقلـة يف 

معـصمها طاملـا اعتمـد  وكم من كف بانت عـن ,منقار طري طاملا بكى صاحبها من خشية اهللا
 وكم من خد عتيق وجبني رقيق قد فلق بعمد احلديد رمحة اهللا عـىل ,عليها صاحبها يف سجوده

 .لك األبدان وأدخل أرواحها اجلنانت
  :املفردات اللغوية

أعـدت  :فوقـت الـسهام. مجـع نـضو املهـزول :أنضاء.مؤنث العمي وهو األعمى :عمية
مـرغ  :عفر بـالثر .استلت من أغامدها : السيوفانتضيت .سددت :أرشعت الرماح .للرمي
 .اجلميل أو النبيل :العتيق .انفصلت :بانت .بالرتاب

  :حتليل اخلطبة -
 .الرد عىل أهل مكة الذين عابوا أصحاب أيب محزة :أوالً
 : وأبرز هذه الصفات, ملناقب أتباع أيب محزةًاحوت اخلطبة رشح :ثانياً

 .ً اهللا ليالكثرة الصالة بالوقوف بني يدي −١
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 .شدة خمافتهم من اهللا وتدبرهم آليات القرآن −٢
 .جهدهم املتواصل يف طاعة اهللا ليل هنار −٣
 .الوفاء بعهد اهللا والثقة بنرصه وإنجاز وعده هلم −٤
  :خطبة عبد امللك بن مروان -د

 ومن اخلطب الدينية يف هذا العرص خطبة عبد امللك بن مروان حيث صعد املنرب فحمـد اهللا
 :قال ثم ,وأثنى عليه وصىل عىل نبيه

زبنتنـا احلـرب وزبناهـا  وقـد ,أهيا الناس إن احلرب صعبة مرة وإن الـسلم أمـن ومـرسة(
 .فعرفناها وألفناها فنحن بنوها وهي أمنا

 ,أهيا الناس فاستقيموا عىل اهلد ودعوا األهواء املردية وجتنبـوا فـراق مجاعـات املـسلمني
 وال أظـنكم تـزدادون بعـد ,جرين األولـني وأنـتم ال تعملـون أعامهلـموال تكلفونا أعامل املها

 فمـن شـاء مـنكم أن ,ًاملوعظة إال رشا وال نزداد بعد اإلعذار إليكم واحلجة عليكم إال عقوبة
 .)يعود بعد ملثلها فليعد

 الشهرية التي جتنب فيها حرف الراء :خطبة واصل بن عطاء املخزومي -ـه
  :اخلطبة نص -
فـال حيويـه  ,ودنا يف علـوه ,الذي عال يف دنوه ,والباقي بال هناية , القديم بال غايةاحلمد هللا(
 ,ًبل أنشأه ابتداعا ,ومل خيلقه عىل مثال سبق ,وال يؤوده حفظ ما خلق ,وال حييط به مكان ,زمان

 ,فدل عـىل ألوهيتـه ,وأوضح حكمته ,فأحسن كل يشء خلقه ومتم مشيئته ,ًوعد له اصطناعا
وذل كـل يشء  ,تواضـع كـل يشء لعظمتـه ,وال دافـع لقـضائه , معقـب حلكمـهفسبحانه ال
وأشـهد أن ال  ,ال يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم ,ووسع كل يشء فضله ,لسلطانه

 ,عال عن صفات كل خملـوق ,ًإهلا تقدست أسامؤه وعظمت آالؤه ,وحده ال مثيل لهاهللا إله إال 
 ,ُيعىص فيحلم ,وال حتيط به العقول وال األفهام ,لغه األوهامفال تب ,وتنزه عن شبه كل مصنوع

وأشهد شهادة  ,ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ,ويقبل التوبة عن عباده ,ويدعى فيسمع
وخاصـته  ,أن حممد بن عبد اهللا عبـده ونبيـه ,وصدق طوية ,بإخالص نية ,وقول صدق ,حق
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وجاهـد يف  ,ونصح ألمتـه ,فبلغ مألكته ,دين احلقابتعثه إىل خلقه بالبينات واهلد و ,وصفيه
ًموفيـا عـىل  ,ًماضـيا عـىل سـنته ,وال يصده عنه زعم زاعـم ,ال تأخذه يف اهللا لومة الئم ,سبيله
 ,وأتـم وأنمـى ,فصىل اهللا عىل حممد وعـىل آل حممـد أفـضل وأزكـى ,حتى أتاه اليقني ,قصده

إنـه محيـد  ,وأضـعاف ذلـك ,مالئكتهوخالصة  ,وأجل وأعىل صالة صالها عىل صفوة أنبيائه
 .جميد

كم عـىل ُّفأحـض ,واملجانبة ملعصيته ,أوصيكم عباد اهللا مع نفيس بتقو اهللا والعمل بطاعته
وال تلهيـنكم  ,وأحسن عاقبة يف معاد ,فإن تقو اهللا أفضل زاد ,ويزلفكم لديه ,ما يدنيكم منه

 ,ومدة إىل حني ,فإهنا متاع قليل , آماهلاوشهوات ,وفوائن لذاهتا ,احلياة الدنيا بزينتها وخدعها
وأهلكت ممن  ,وكم نصبت لكم من حبائلها ,فكم عاينتم من أعاجيبها ,وكل يشء منها يزول

 ,أيـن امللـوك الـذين بنـوا املـدائن ,ًومزجت هلم سام ,ًأذاقتهم حلوا ,جنح إليها واعتمد عليها
 ,وملكـوا الـبالد ,عـدوا اجليـادوأ ,فوا احلجـابوكاشـ ,وأوثقوا األبـواب ,وشيدوا املصانع

وعاضـتهم مـن  ,وعضتهم بأنياهبا ,وطحنتهم بكلكلها ,قبضتهم بمخلبها ,واستخدموا التالد
 وأصـبحوا ال ,وأكلهـم الـدود ,فسكنوا اللحود ,ومن احليلة فناء ,ًومن العز ذال ,ًالسعة ضيقا

ًسمع هلم نبساوال حتسس منهم أحد وال ت ,وال جتد إال معاملهم ,ُتعاين إال مساكنهم َ. 
واتقوا اهللا يا أوىل األلبـاب لغلكـم تفلحـون ,فتزودوا عافاكم اهللا فإن أفضل الزاد التقو, 

وممـن يـستمع القـول فيتبـع  ,ويعمـل حلظـه وسـعادته ,جعلنا اهللا وإياكم ممن ينتفع بمواعظه
وأبلغ  ,إن أحسن قصص املؤمنني ,أولئك الذين هداهم اهللا وأولئك هم أولوا األلباب ,أحسنه

فإذا تيل عليكم فاستمعوا لـه وأنـصتوا  ,الواضحة بيناته ,الزكية آياته ,مواعظ املتقني كتاب اهللا
 .لعلكم هتتدون

قل  ,بسم اهللا الفتاح املنان ,إن اهللا هو السميع العليم ,من الشيطان الغوي ,أعوذ باهللا القوي
 .ًوا أحدومل يكن له كف ,مل يلد ومل يولد ,اهللا الصمد ,هو اهللا أحد

وأعاذنا وإياكم مـن العـذاب  ,وباآليات والوحي املبني ,نفعنا اهللا وإياكم بالكتاب احلكيم
 ).ُوأستعتب اهللا يل ولكم ,وأقول ما به أعظكم ,وأدخلنا جنات النعيم ,األليم
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  :نظرة عامة للخطبة -٢
اقتدر  ,العلامءفهي خطبة مرجتلة أمام الوايل ووفد من  ,وللخطبة قيمة فنية وتارخيية عظيمة

وعـىل الـرغم مـن  ,ًصاحبها عىل االستغناء فيها عن حرف من أكثر احلروف دورانا يف الكالم
غـري أن واصـل  ,فيها من معاين القرآن الكريم وأساليبه ونصوصه ,أهنا خطبة ذات طابع ديني

 قـدرة وهذا يدل عـىل ,قد متكن من الفرار يف إبداع وخفة وحذق من ألفاظ معينة إىل مرادفاهتا
 .فنية ال تتأتى إال لألفذاذ

أما قيمتها التارخيية فتنبع من كوهنا أنموذج من خطـب الـوعظ اخلـالص يف القـرن الثـاين 
وفيها شبه كبري بخطبتي عمر بن  ,جتنب فيها واصل فتن املذاهب والدعوات املذهبية ,للهجرة

 ,حـذير مـن مفـاتن الـدنياوقـد اجتمـع يف ثالثتهـا الت ,عبد العزيز وسليامن بن عبد امللك مـا
 .باع آياته وهديهّتواحلث عىل ا , بفضل القرآنوالتنويه ,وتصوير هناية األحياء

  :خصائص اخلطابة يف العصر األموي -ج
وحتبريها وتنميقها حتى تأيت يف الصورة التي  كان اخلطباء األمويون يعنون بتجويد خطبهم

ثـر عـن ُوقـد أ −صـنيع اجلـاهليني − البدهيـةً ومل يكونوا يرسلون الكالم عفوا عىل,يرتضوهنا
ًإين واهللا ما أرسل الكالم قضيبا خشبيا« :البعيث اخلطيب الشاعر قوله ً ومـا أريـد أن أخطـب  ,ّ

التنقيح أن جاءت خطب العـرص األمـوي  وكان من ثمرة هذ ,يوم احلفل إال بالبائت املحكك
ه السامت عىل نحو جيل يف خطبـة وتظهر هذ ,حمكمة التسلسل ,مرتبة األقسام ,منسقة األفكار

 .زياد التي قاهلا يوم قدم البرصة
د حماكاة أهل الباديـة يف جزالـة أسـلوهبم وبـداوة َّوكان من خطباء العرص األموي من تعم

عىل أن أسـلوب اخلطابـة األمويـة  ,ويظهر الطابع البدوي يف خطب احلجاج خاصة ,ألفاظهم
وقد ظلت خصائص اخلطابـة التـي وجـدت يف  ,كان يتفاوت بتفاوت أغراضها وموضوعاهتا
 اسـتهالل اخلطبـة بـذكر اسـم اهللا  ومـن ذلـك,خطب صدر اإلسالم قائمة يف اخلطب األموية

وقـد يتمثـل  , وإال كانـت شـوهاء,ومحده وإال كانت برتاء وتوشيحها بآي من القرآن الكريم
ب األمويـة ولكـن وربام وقع السجع يف طائفـة مـن اخلطـ ,اخلطيب بيشء من الشعر أو الرجز

 .اخلطباء ما كانوا يرسفون يف اإلتيان به كراهية حماكاة سجع الكهان
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وحني ظهرت الفرق الكالميـة  ,وخلفاؤه يوصون اخلطباء بتحامي هذا السجع وكان النبي
برزت احلاجة إىل تعليم أتباع كل فرقة أصول اخلطابة ووسائل اإلقناع وتدريبهم عـىل حماجـة 

وظهر صد ذلـك يف خطـبهم ومنـاظراهتم مـن حيـث  ,األدلة العقليةخصومهم بالرباهني و
 .خصب األفكار وتنسيقها وعمقها واستنادها إىل املنطق وأصول اجلدل

إن فن اخلطابة مل يبلغ يف أي عـرص مـن العـصور مـا بلغـه يف العـرص األمـوي مـن الـنامء 
 .والنضج
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  الباب العاشر
  الفصل الثالث
  ر واألمويأبرز أعالم اخلطابة يف العص

  :مقدمة -
 .فر من اخلطباء يف شتى رضوب اخلطابةاظهر يف العرص األموي عدد و

  :خطباء األسر –أوالً 
ومن الالفت للنظر يف ذلك العرص ظهور مجاعات من اخلطبـاء تنتمـي كـل منهـا إىل أرسة 

 :ومن هؤالء ,واحدة
بـاء املـشهورين يف هـذه  ومن اخلط,آل رقبة الذين ينتمون إىل قبيلة عبد القيس الربعية −١

وكـان أيـام  ,وهـو أشـهر خطبـاء هـذه األرسة ,األرسة كرب بن رقبة وابنه مصقلة بن كـرب
وقد ذكر الطربي أن احلجاج ملا دخل الكوفة بعد هزيمة ابن األشعث أجلس مصقلة  ,احلجاج

ًيبا وكان ابنه كرب بن مصقلة خط ,بن كرب إىل جانبه وأمره أن خيطب فيشتم كل امرئ بام فيه
 .كان آل رقبة يفاخرون هبا» العجوز«وكان له خطبة يقال هلا  ,ًمفوها كذلك

وهي أعـرق األرس  ,ومن األرس التي اشتهرت باخلطابة كذلك آل األهتم من قبيلة متيم −٢
وعرف منها يف العرص اجلاهيل واإلسالمي عمرو بـن األهـتم وأخـوه  ,العربية يف الفن اخلطايب

وكان لعبد اهللا ولدان اشتهرا باخلطابة يف عرص بني أمية مها صفوان بن عبد  ,عبد اهللا بن األهتم
وقد ذكر أن عبد اهللا هذا دخـل عـىل عمـر بـن  ,وعبد اهللا بن عبد اهللا بن األهتم ,اهللا بن األهتم

 .عبد العزيز فألقى بني يديه خطبة بليغة عرض فيها بأسالف عمر من بني أمية
ن هذه األرسة خطيبان أصابا شهرة بعيدة مهـا خالـد بـن ويف أواخر العرص األموي ظهر م

وكـان  ,وشبيب بن شيبة بن عبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن األهـتم ,صفوان بن عبد اهللا بن األهتم
 .هلذين اخلطيبني شأن كبري يف العرص العبايس كذلك
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 , من الشهرة اخلطابيـة عـرصئذ آل العـاصرومن األرس القرشية التي كان هلا حظ واف −٣
 ,ومن مشهوري خطباء هذه األرسة سعيد بن العاص وهو أشـهر خطبائهـا ,وهم من بني أمية

 −نسبة إىل أمـه − ومنها كذلك عمرو بن سعيد بن عمرو بن العاص املعروف بعمرو بن خولة
 .وهو من اخلطباء الذين فاخر هبم بنو أمية بني هاشم

عرص أرسة فارسية األصل تنتمـي ومن األرس التي اشتهرت باخلطابة الدينية يف ذلك ال −٤
وكان مـن القـصاص  ,ومن هذه األرسة يزيد بن أبان الرقايش ,بالوالء إىل قبيلة رقاش البكرية

 ,وكان عمرو بن عبيد حيرض جملسه ,وابن أخيه الفضل بن عيسى بن أبان القصاص ,املجيدين
 .ثم اشتهر بعدئذ ابنه عبد الصمد بن الفضل الرقايش

ن كل حزب من األحزاب السياسية وقد تقدم القول أ ,اخلطباء املجيدين من ٌّظهر عدد جم
 :وقد برز ,كان يستظهر بطائفة من اخلطباء للمنافحة عنه

  :خطباء األحزاب -ثانياً
  :من احلزب األموي خطباء من األسرة األموية أشهرهم -أ
 .معاوية بن أيب سفيان −١
 .وابنه يزيد −٢
 .وعبد امللك بن مروان −٣
 .سليامن بن عبد امللكو −٤
 .وعتبة بن أيب سفيان −٥
 .وعمرو بن سعيد األشدق −٦
 .خالد بن عبد اهللا القرسي −٧
 .وأخوه أسد بن عبد اهللا القرسي −٨
 .وروح بن زنباع −٩

 .وعبد اهللا بن عامر −١٠
 .وبالل بن أيب بردة األشعري −١١
 .واملهلب بن أيب صفرة −١٢
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 .وابنه يزيد بن أيب صفره −١٣
 .وقتيبة بن مسلم −١٤
 .ونرص بن سيار −١٥
  :منهم ظهر من اخلوارج كثرة من اخلطباء اجمليدينو -ب
 .قطري بن الفجاءة −١
 .وعبيدة بن هالل اليشكري −٢
 .واملستورد بن علفة −٣
 .وقد أشاد اجلاحظ بفصاحته وبراعته اخلطابية ,وزيد بن جندب اإليادي −٤
 .طيبهموعمران بن حطان شاعر الصفرية وخ −٥
 .اشتهر بقصصه ووعظه ألصحابه وقد ,وصالح بن مرسح −٦
 .والضحاك بن قيس الشيباين −٧
انتهـت  وقـد ,وأشهر خطباء اخلوارج يف ذلك العرص هو أبو محزة اخلـارجي اإلبـايض −٨

 .نبئ بمهارته البيانية املتفوقةُإلينا طائفة من خطبه ت
  :ومن خطباء الشيعة -ج
 .ديةرأس الزي ,زيد بن عيل −١
 . بن عباسعبد اهللاو −٢
 .وعبد اهللا بن جعفر −٣
 .وحفيده عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا −٤
 .ومنهم كذلك صعصعة بن صوحان −٥
 .واملختار الثقفي −٦
 .وسليامن بن رصد زعيم التوابني −٧
  :ومن خطباء احلزب الزبريي املربزين -د
 .عبد اهللا بن الزبري −١
 .وأخوه مصعب −٢



٣٣٢ 

 .ن بن عروة بن الزبريوعثام −٣
وكانوا يشبهونه يف بالغته بخالد بن  ,وكان هذا أبرع الزبريية ,وأخوه عبد اهللا بن عروة −٤

 .صفوان
  :وأشهر اخلطباء الدينيني يف ذلك العصر -ثالثاً

  :احلسن البصري -١
 وعـىل أنـه ,ومل حيظ أحد من رجال الدين بمثل املنزلة التي حظي هبا احلسن يف ذلك العرص

ذلك ألنه نشأ نشأة عربية بني ; كان من أصل غري عريب فقد أجاد اخلطابة إجادة العرب اخللص
بـن العـالء وشـهد لـه أبـو عمـرو  ,حتى كانوا يشبهونه برؤبـة بـن العجـاج ,مواليه األنصار
وكان احلسن يعظ فيأرس القلوب  ,»مل أر قرويني أفصح من احلسن واحلجاج« :بالفصاحة فقال
ًأكثـر حلقـات املـسجد ازدحامـا » صاحب العاممـة الـسوداء«وكانت حلقة  ,ويسيل الدموع

ًكانت وفاته حـدثا  ,)ـه١١٠سنة (وملا تويف  ,وكانوا يشبهون كالمه بكالم األنبياء ,بالوافدين
ًوقد مشى أهلها مجيعا يف جنازته واشتغلوا به فلم تقم صالة العرص يف  ,ًعظيام يف تاريخ البرصة

 .اجلامع
  :من فصحاء أهل الكالم وخطبائهمو -رابعاً

  :بن عطاءواصل  -١
بالغزال  امللقب ,)م٧٤٨ −٧٠٠( هو أبو حذيفة واصل بن عطاء املخزومي ,شيخ املعتزلة

حصل اخلـالف بينـه  ,اإلسالمية ةاملعتزل ومؤسس فرقة ,للحسن البرصي ًكان تلميذا ,األلثغ
 "اعتزلنا واصـل" :فقال احلسن ,فاعتزل حلقة احلسن ,وبني احلسن يف حكم مرتكب الكبرية
 ,كانت زوجته هي أخت عمرو بـن عبيـد ,عمرو بن عبيد فتسمت فرقته باملعتزلة وانضم إليه

كان واصل بن عطاء عىل مـا وهبـه  ,املدينة املنورة  يف)م ٧٤٨ املوافق لـ  هـ١٣١(تويف يف عام
 ,اهللا من فطانة وفصاحة وحسن ترصف يف القول كـان صـاحب عاهـة يف نطـق حـرف الـراء

فيجعـل  ,فيجانب لفظ الراء إىل سواه مـن احلـروف , العيب املحرج يف النطقحيسن التأيت هلذا
 .)ًنبشا احلفر(و ,)ًغيثااملطر (و ,)ًمضجعاالفراش (و ,)ًقمحاالرب (
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وانفـصل  ,وقد سجل لنا العلامء خطبة كاملة لواصل بن عطـاء جتنـب فيهـا حـرف الـراء
وعىل الرغم من  ,هب االعتزايلواصل بن عطاء عن احلسن البرصي وكون احللقة األوىل للمذ

 نظريـة سـيس مؤ أحـدال أنـه كـان إ,سالمء كان من زعامء العقالنيني يف اإلأن واصل بن عطا
 ولكنـه يف منزلـة , ومعناها أن مرتكب الكبـرية لـيس مـسلم وال كـافر"املنزلة بني املنزلتني"

مقدرته اخلطابية أنه خطب وقد بلغ من  ,تب عن كبريته فهو خملد يف الناروإذا مات ومل ي ,بينهام
 .خطبة كاملة جتنب فيها حرف الراء لئال تظهر لثغته

 :ومن خطباء الوعظ -خامساً
وقد رووا أنـه خطـب عنـد معاويـة  ,سحبان بن زفر الوائيل الذي رضب املثل ببالغته −١

 .ٍذات يوم من صالة الظهر حتى صالة العرص
 .رعيةعمر بن عبد العزيز الذي كان يكثر من وعظ ال −٢
 .الفقيه املعروف: األوزاعي −٣
 .وإياس بن معاوية −٤
 .وجامع املحاريب −٥
 .وصالح املري القاص −٦

 :ومن أشهر خطباء احملافل يف ذلك العصر -سادساً
 .األحنف بن قيس سيد بني متيم −١
 .والبعيث املجاشعي −٢
 .والنخار بن أوس العذري −٣
 .بن صوحانوصعصعة  −٤

  : اخلطباءتراجم بعض -سابعاً
  :سيدا أهل اجلنة: احلسن واحلسني -١

وقد ورثـا  ,احلسن واحلسني ابنا عيل ريض اهللا عنهم برز من رجال احلزب الشيعي عرصئذ
 .وعن أبيهام عيل ريض اهللا عنه البالغة واملقدرة اخلطابية ,عن جدمها رسول اهللا عليه وسلم
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  :زياد بن أبيه -٢
 إن : ويقـال,والدته سمية جاريـة مــن الطـائف ,لهجرةل ولد عىل األغلب يف السنة األوىل

 ,ً فريـداًوسياسـيا ,ً حازمـاً إداريـاويعد زيـاد ,ره سمي زياد بن أبيهفلام أنك ,والـده أبو سفيان
 كـان ,)زياد بن أبيه , بن العاصوعمر ,املغرية ,معاوية( :وهو أحد دهاة العرب ,ً بارعاًوأديبـا
وملا استشهد علــي أحلقـه  ,حاول معاوية أن يستميله فرفض ,لعلــي فــي منطقة فارس ًواليا

ً كيـساًكان حليام وقد ,بنسبه وواله عىل البرصة والكوفة والعراق مخس سنوات معاوية  يتـسم ّ
 ).هـ٥٣( توفــي عــــام ,وتراكيبه بالـوضوح ,أسلـوبه باجلـزالة وألفاظـه بالفصاحـة

  :احلجاج بـن يوسف الثقفي -٣
 ,ًبارعـا ًكان خطيبـا ,بالقسوة متيز ,واسـع اخلربة ومثقف حازم وإداري ,قدير وهو سيايس

قصري  ,متني العبارة  جـزل اللفظوذكـر املوت والرضب والقتل, ,بقوة املعانــي خطبه متيزت
كانـا معلميــن التحــق بـاجليش  بني والـد وأخ ونشأ ,فـي الطائف )هـ٤٢( ولد عام ,اجلمل

فقتلـه  ,بـن الـزبري مـروان بقتـال عبـد اهللا بـن عبد امللـك كلفه ,اتباألموي وارتقى فـي املر
 ,بتوليته احلجــــــــاز والـيمن ه عبد امللكفكافأ ,ثم رضهبـــا , باملنجنيقوحارص الكعبـــة

 .قىض احلجاج علــى اخلوارج ,العـــراقثم 
 ,اعـة اخلطابيـة يف الربًوكان متميـزا ,ًكان احلجاج أكثر ميال إىل البطش وسفك الدماءوقد 

وإن كـان  ,ًما رأيت أحدا أبـني مـن احلجـاج( :وشهد له معارصوه بذلك فقال مالك بن دينار
 :لريقى املنرب فيذكر إحسانه إىل أهل العراق وصفحه عنهم وإساءهتم إليه حتى أقول يف نفـيس

 واسط نةوبنـى مدي ,وقام بإصالحات إدارية وعمرانية )ًألحسبه صادقا وإين ألظنهم ظاملني له
ونقل الدواوين مـن الفارسية إىل  ,واملقاييس واملوازين وأوجد املكاييل ,بالعراق وحفر األقنية

 بالد املرشق ّثم نظم اجليش وجعل اخلدمة فيه إجبارية فتح معظم ,وسك عملة عربية ,العربية
 .ثم إلــى حدود الصني ,والسند وفرغانة وطخارستان ووصل إىل بلخ

ًمل خيلـف إال سـيفا ,لقرحة توقفـت فتـوح املـسلمنيوبموته برسطان ا  وعـرشة ً ومـصحفاّ
 .)هـ٩٥(وتوىف عام  .دراهــم فضة
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  :زياد بن أبي سفيان -٤
من قبيلـة ثقيـف التـي كانـت تـستوطن ياد بن أيب سفيان وأشهر خطباء احلزب األموي ز

 , باخلطيب املصقعودعاه عمر ,وقد جتىل نبوغ زياد اخلطايب منذ أيام عمر بن اخلطاب ,الطائف
فـواله  ,وقد مهدت له براعته البيانية واحلسابية وثقافته الطريق لتويل اإلمارة أيام عيل ومعاويـة

 ,ه بنسبه وواله البـرصة استامله معاوية إىل صفه واستلحقوبعد مقتل عيل ,عيل فارس وكرمان
قضاء عـىل الفتنـة فاستطاع بحنكته السياسية وحزمه ال ,وهي يومئذ متوج بالفتن واالضطراب

وما لبث معاوية أن ضـم  ,ومحل أهل البرصة عىل طاعة بني أمية وأشاع األمن واالستقرار فيها
وملـا تـويف  , فكـان أول مـن مجـع لـه العراقـان,إليه الكوفة بعد وفاة واليها املغـرية بـن شـعبة

 . كان األمن واهلدوء يعامن أرجاء العراق)هـ٥٣(سنة
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  شر عالباب احلادي
  املناظرة يف العصر األموي
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  الباب احلادي عشر

  الفصل األول
  املناظرة عند األمويني

رات  باملنـاظً حـافالًن الكـريم كـان سـجالاستطاع الدارسون لألدب أن يكتشفوا أن القرآ
قـد و ;)اخلـصم املنـاظر(كرت سـلم هبـا ن ذالعقلية التي إاملبادئ املعتمدة عىل اجلدل العقيل و

التلطـف يف عـرض احلجـج حيـث يطـول و ,ملناظرات تعتمد عىل بالغة القولكانت معظم ا
 ,مـا دار بـني النبـي اإلسالمية من املناظرات  و,يقرص يف املناظرة عىل حسب احلال والكالم

حـزاب مـا بـني األو ,معاويـة وبـني عـيلو ,نـصاراأل وما دار بني املهـاجرين وكنيبني املرشو
 .موييف العرص األالسياسية 
اظرات فقـد منـ وحماورات وما دار حوهلا من نقاشاتو ,مر اخلالفة لكثرة املهتمني بأًاونظر

 احلجج املستقاة من القرآن الكـريم وهني يعتمد عىل الرباً جديداًسلوبااختذت أ ونمت املناظرة
بـني  ومـوينيقد جرت املناظرات بـني اخللفـاء األ ف,حاديث الرسول أ والرشع اإلسالميو

 .اخلالفةمنافسيهم حول 
 ن الكـريمخلـق القـرآ واالختيار و حول مسائل اجلربكذلك جرت املناظرات بني العلامءو

هـل أ وبـني املـسلمني والقـدر ولقـضاءا وه احلـسنىئسـامأ وقدمها وحول صفات اهللا تعاىلو
عدم اعرتاف  ونبوة سيدنا حممد  وعدم اعرتاف اليهود هبا والكتاب حول نبوة السيد املسيح

دبيـة فتح باب جديد من هذه املناظرات أسهم يف إغناء أدبنا بالنصوص األ و,هاجهااليهود بمن
متكنه مـن اسـتيعاب احلـضارات  واملسلم وساعد عىل تطور العقل العريب و,املتسمة هبذا الفن

شـموليته يف تـسيري حيـاة  واإلسـالميصنع حضارة جديدة قائمة عىل عاملية الـدين  والسابقة
دب يف هذا العهد جيد املتصفح لكتب األو ,ًعقديا وًامعيااجت وًفكريا وًديااقتصا وًالناس سياسيا

 . من هذه املناظراتً كبرياًكام
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  الباب احلادي عشر

  الفصل الثاني
  العصر األموي مناذج من مناظرات

  مناظرة معاوية واألحنف بن قيس -١
 أهـل العـراق فبعـث إليـه ملا عزم معاوية عىل البيعة ليزيد كتب إىل زياد أن يوجه إليه بوفد

 : فلام فرغـوا قـال, فتكلمت اخلطباء يف يزيد واألحنف بن قيس ساكت,بوفد البرصة والكوفة
 ,يـه فإن العيون إليك أرشع منها إىل غريك فقام األحنف فحمد اهللا وأثنى عليه وصىل عىل نب

 فإن كنت تعلمه هللا ,ارهرسيا أمري املؤمنني إنك أعلمنا بيزيد يف ليله وهناره وإعالنه وإ( :قالثم 
عـده مـن اهللا فـال ُ وإن كنـت تعلـم ب, وال تقم له اخلطباء والـشعراء,ًشاور فيه أحدا فال تًرضا

 فإنك تصري إىل يوم يفر املـرء مـن أخيـه وأمـه وأبيـه ,تزوده من الدنيا وترحل أنت إىل اآلخرة
 .وصاحبته وبنيه فكأنه أفرغ عىل معاوية ذنوب ماء بارد

ذ ال معقـب َّنفـُاقعد يا أبا بحر فإن خـرية اهللا جتـري وقـضاءه يمـيض وأحكامـه ت :فقال له
  فتى هـو أجـدر بـأن جيتمـع عليـه منـه,وإن يزيد فتى بلوناه يف قريش ,حلكمه وال راد لقضائه

 . كانًوإذا أراد اهللا شيئاكي عن شاهد ونحن نتكلم عىل غائب, يا أمري املؤمنني أنت حت :فقال
  عرابية واألناظرة معاويةم −٢

 . فإذا بفنائه امرأة برزة, فمر بجواء ضخم فقصد قصد بيت منهًخرج معاوية متنزها
 ?هل من غداء :فقال هلا −
 . نعم حارض:فقالت −
 ?وما غداؤك :قال −
 . خبز وماء نمري وحيس فطري ولبن هجري:قالت −
− فثنى وركه ونزل فلام تغد 
 ل لك من حاجة?ه :قال −
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 واء اجلفذكرت حاجة أهل −
 هات حاجتك يف خاصة نفسك :قال −
 . فريف أوله ويقف آخرهًتنزل واديايا أمري املؤمنني إين أكره أن  :قالت −
  مناظرة أم سنان بنت جشمة ومعاوية -٣

 , من بني ليث يف جناية جناهاًحبس مروان وهو وايل املدينة غالما :قال سعيد بن أيب حذافة
 فكلمتـه يف الغـالم فـأغلظ مـروان هلـا ,بنت جشمة املذحجيةفأتته جدة الغالم وهي أم سنان 

 .فخرجت إىل معاوية فدخلت عليه فانتسبت فعرفها
 ?عهدتك تشتمينا وحتضني علينا عدونا وقد , بابنة جشمة ما أقدمك أرضناًمرحبا :فقال −
ون  وافرة ال جيهلون بعد علم وال يسفهً طاهرة وأحالماًإن لبني عبد مناف أخالقا :قالت −

 . وإن أوىل الناس باتباع ما سن آباؤه ألنت,وال ينتقمون بعد عفو ,بعد حلم
 :صدقت نحن كذلك فكيف قولك :قال −

ــــد ــــي ال ترق ــــاد فمقلت ــــزب الرق ــــورد  ع ــــاهلموم وي ــــصدر ب ــــل ي  واللي
ــــشمروا ــــام ف ــــذحج ال مق ــــا آل م ــــــصد  ي ــــــد يق ــــــدو آلل أمح  إن الع
ــــــه  اكــب أســعدوســط الــسامء مــن الكو  ّهــــــذا عــــــيل كــــــاهلالل حتف
ـــد ـــم حمم ـــن ع ـــف واب ـــري اخلالئ  إن هيــــدكم بــــالنور منــــه هتتــــدوا  خ
ـــرا ـــذ شـــهد احلـــروب مظف ـــازال م  والنـــــرص دون لوائـــــه مـــــا يعقـــــد  م

 :ً أن تكون لنا خلفا وأرجوكان ذلك يا أمري املؤمنني :التق −
 : وهي القائلة?كيف يا أمري املؤمنني :فقال رجل من جلسائه −

ـــــديا   فلـــم تـــزلإمـــا هلكـــت أبـــا احلـــسني ـــــا مه ـــــرف هادي ـــــاحلق تع  ًب
ــا دعــت  فـــــوق الغـــــصون محامـــــة قمريـــــا  فاذهــب عليــك صــالة ربــك م
ـــام ـــا ك ـــد خلف ـــد حمم ـــت بع ـــد كن  أوىص إليــــك بنــــا فكنــــت وفيــــا  ًق
ـــــسيا  واليــــوم ال خلــــف يؤمــــل بعــــده ـــــده إن ـــــل بع ـــــات نأم  هيه



٣٤٢ 

 واهللا , فحظك األوفـر ولئن حتقق ما ظننا,يا أمري املؤمنني لسان فطن وقول صدق :قالت −
بعـد منـزلتهم فإنـك إن  وأ,مقـالتهمن يف قلوب املسلمني إال هؤالء فـادحض ما ورثك الشنآ

 .ً ومن املؤمنني حباًفعلت ذلك تزدد من اهللا قربا
 .وإنك لتقولني ذلك :قال −
وإنك لتعلم ذلـك  , وال اعتذر إليه بكذب,سبحان اهللا واهللا ما مثلك مدح بباطل :قالت −
 .ينا وضمري قلوبنامن رأ
  خيليةمناظرة معاوية وليلى األ -٤

 ائتنـي بـه وإيـاك أن : فقال لبعض رشطـهًبينام معاوية يسري إذ رأ راكبا :قال بعض الرواة
 : فقالتروعه فأتاه

 .أجب أمري املؤمنني −
 .إياه أردت :فقال −
 :ت تقولخيلية فأنشأ فإذا ليىل األفلام دنا الراكب حدر لثامه −

ـــــك هتـــــومعـــــاوي  ــــاب  مل أكـــــد آتي ــــرحيل نحــــو ســــاحتك الرك  ب
ــــأنى ــــا ت  إذا مـــــا األكـــــم قنعهـــــا الـــــرساب  جتــــوب األرض نحــــوك م
ــــــسحاب  وكنــــت املرجتــــى وبــــك اســــتعاذت ــــــشها إذا بخــــــل ال  لتنع

 ?ما حاجتك :فقال −
 فأعطاهـا مخـسني مـن ًليس مثيل يطلب إىل مثلك حاجة فتخري أنت أعـىل عينـا :فقالت −
 :قال  ثم,اإلبل
 . فاخر بمرض وحارب بقيس وكاثر بتميم وناظر بأسد:أخربيني عن مرض قالت −
 ?وحيك يا ليىل كام يقول الناس كان توبة :فقال −
 شـجرة بغـي حيـسدون الـنعم حيـث ًيا أمري املؤمنني ليس كل الناس يقول حقـا :قالت −

 األقـران كـريم سبط البنان حديد اللـسان شـجي :كانت وعىل من كانت كان يا أمري املؤمنني
 :ن كام قلت ومل أبعد عن احلق فيه وكا,املخرب عفيف املئزر مجيل املنظر



٣٤٣ 

ـــوره ـــرم غ ـــغ الق ـــد ال يبل ـــد امل ــــه  بعي ــــب احلــــق باطل ــــد يغل ــــد مل  أل
 فقالـت مـن سـاعتها ,ً فـاجراًوحيك يا ليىل يزعم الناس أنـه كـان عـاهرا :فقال معاوية −
 :مرجتلة

ـــة ـــان واهللا توب ـــد ك ـــى ق ـــاذ النه ـــه  مع ـــا نوافل ـــالت مج ـــىل الع ـــوادا ع ًج ً 
ـــبة ـــل س ـــر البخ ـــا ي ـــر خفاجي  حتـــــالف كفـــــاه النـــــد وأناملـــــه  ًأغ
ــــه ــــد اهلــــم صــــلبا قنات ًعفيفــــا بعي ًمجـــــيال حميـــــاه قلـــــيال غوائلـــــه  ً ً 
 لديــــــه أتــــــاه نيلــــــه وفواضــــــله  وكـــان إذا مـــا الـــضيف أرغـــى بعـــريه
ــاريا ــان س ــذي ك ــم احلــدب ال ــد عل   قاتلـــهعـــىل الـــضيف واجلـــريان أنـــك  وق
ــالقر ــوب ب ــا ت ــاع ي ــك رحــب الب ـــه  وأن ـــوم ضـــاقت منازل ـــيم الق ـــا لئ  إذا م
ــــه  يبيـــت قريـــر العـــني مـــن كـــان جـــاره ــــضحى بخــــري ضــــيفه ومنازل  وي

 .وحيك يا ليىل لقد جزت بتوبة قدره :فقال هلا معاوية −
بلغ كنـه مـا يا أمري املؤمنني واهللا لو رأيته وخربته لعلمت إين مقرصة يف نعته ال أ :فقالت −

 .هو له أهل
 ?يف أي سن كان توبة :فقال معاوية −
 يا أمري املؤمنني :فقالت −

 وأقـــرص عنـــه كـــل قـــرن يناضـــله  أتتـــــه املنايـــــا حـــــني تـــــم متامـــــه
 فـــــرتىض بـــــه أشـــــباله وحالئلـــــه  وصـــار كليـــث الغـــاب حيمـــي عرينـــه
ــــه  عطـــوف حلـــيم حـــني يطلـــب حلمـــه ــــصاب مقاتل  وســــم زعــــاف ال ت

 .ائزةفأمر هلا بج −
 .? ما قلت فيه أشعرأي :وقال −
ولقـد أجـدت  , إال والذي فيه من خصال اخلري أكثرًيا أمري املؤمنني ما قلت شيئا :قالت −

 :حيث أقول



٣٤٤ 

ــــه ــــزاء بكف ــــريا واجل ــــز اهللا خ  فتـــى مـــن عقيـــل ســـاد غـــري مكلـــف  ًج
ـــا ـــون بأرسه ـــدنيا هت ـــت ال ـــى كان ـــرصف  فت ـــم الت ـــك ج ـــم ينف ـــه فل  ّعلي

ـــــ ـــــات األم ـــــال علي ـــــهين  إذا هـــي أعيـــت كـــل خـــرق مـــسوف  ور هبون
  مناظرة احلجاج ورسول املهلب -٥

يرو أن املهلب ملا فرغ من أمر عبد ربه احلروري دعا برش بن مالـك فأنفـذه بالبـشارة إىل 
 فلام دخل عىل احلجاج ,احلجاج
 ?ما اسمك :قال −
 .برش بن مالك :قال −
 ?بشارة وملك كيف خلفت املهلب :فقال احلجاج −
 أمن ما خاف وأدرك ما طلب وقد , خلفته:قال −
 ?كيف كانت حالكم مع عدوكم :قال −
 .كانت البداءة هلم والعاقبة لنا :قال −
 ?العاقبة للمتقني فام حال اجلند :قال احلجاج −
وسعهم احلق وأغناهم النفل وإهنم ملع رجل يسوسهم بسياسة امللوك ويقاتـل هبـم  :قال −

 .ه بر الوالد وله منهم طاعة الولدفلهم من ,قتال الصعلوك
 . رعاة البيات حتى يأمنوا ومحاة الرسح حتى يردوه:فام حال ولد املهلب قال :قال −
 ?فأهيم أفضل :قال −
 .ذلك إىل أبيهم :قال −
 . وعبارةً فإين أر لك لساناً أيضاوأنت :قال −
 .هم كاحللقة املفرغة ال يدري أين طرفها :قال −
 ?ت أعددت هلذا املقام هذا املقالوحيك أكن :قال −
 .ال يعلم الغيب إال اهللا :قال −



٣٤٥ 

 . الكالم املطبوع ال الكالم املصنوعهذا واهللا :فقال احلجاج جللسائه −
  وعبد اهلل بن الزبري ظرة مروان بن احلكممنا -٦

بن الـزبري اجتمعـا ذات اب أن مروان بن احلكم وعبد اهللا رو عقيل بن خالد عن ابن شه
 فجـر ,واحلجاب بينهام وبينها حيدثاهنا ويسأالهناريض اهللا عنها عائشة السيدة  يف حجرة يوم

 :احلديث بني مروان وابن الزبري ساعة وعائشة تسمع فقال مروان
ـــدره ـــض بق ـــرمحن خيف ـــشأ ال ـــن ي  ولـــــيس ملـــــن مل يرفـــــع اهللا رافـــــع  فم

 :فقال ابن الزبري
ــــرتت ــــور إذا اع ــــوض إىل اهللا األم ـــــــاهللا ال  فف ـــــــعوب ـــــــاألقربني أداف   ب

 :فقال مروان
ـــى ـــالرب والتق ـــب ب ـــمري القل ـــان قـــاس وخاشـــع  وداو ض ـــستوي قلب  فـــال ي

 :فقال ابن الزبري
 عتــــل ألرحــــام العــــشرية قــــاطع  وال يـــستوي عبـــدان هـــذا مكــــذب

 :فقال مروان
 يبيــــت ينــــاجي ربــــه وهــــو راكــــع  وعبــــد جيــــايف جنبــــه عــــن فراشــــه

 :فقال ابن الزبري
ــــل يع ــــري أه ــــدهيموللخ ــــون هب  إذا اجتمعــت عنــد اخلطــوب املجــامع  رف

 :فقال مروان
ــــشكلهم ــــون ب ــــل يعرف ــــرش أه ــــالفجور األصــــابع  ولل ــــيهم ب ــــشري إل  ت

 .فسكت ابن الزبري ومل جيب
 ?يا عبد اهللا مالك مل جتب صاحبك :ريض اهللا عنهافقالت عائشة 

إين  :جتاولكام فقال ابن الـزبري من َّ يف نحو ما جتاولتام فيه أعجب إيلًفواهللا ما سمعت جتاوال
 .خفت عوار القول فكففت



٣٤٦ 

  خيلية مع احلجاجمناظرة ليلى األ -٧
 :فقالرو بعضهم أنه بينام كان احلجاج يف جملس ومعه عنبسة بن سعيد إذ دخل احلاجب 

 .امرأة بالباب −
د  رأسه حتى ظننت أن ذقنـه قـأدخلها فدخلت فلام رآها احلجاج طأطأ :فقال له احلجاج −

 ,أصاب األرض فجاءت حتى قعدت بني يديه فنظرت فـإذا امـرأة قـد أسـنت حـسنة اخللـق
 .هلا احلجاج عن نسبها فانتسبت له وإذا هي ليىل األخيلية فسأ,ان هلاومعها جاريت

 ?يا ليىل ما أتى بك :فقال هلا −
 .لرفدأخالف النجوم وقلة الغيوم وكلب الربد وشدة اجلهد وكنت لنا بعد اهللا ا :فقالت −
 . صفي لنا الفجاج:فقال هلا −
 ,الفجاج مغربة واألرض مقشعرة واملربك معتل وذو العيال خمتل واهلالك للقـل :فقالت −

 وال ,ً وال ربعـاً وأصابتنا سنون جمحفة مبلطة مل تدع لنا هبعا,والناس مسنتون رمحة اهللا يرجون
 :تقال ثم ,عافطة أذهبت األموال ومزقت الرجال وأهلكت العيال

 .ًإين قلت يف األمري قوال −
 :ت تقولهات فأنشأ: قال −

 ــــــنايا بكـــــف اهللا حيـــــث يراهـــــا  أحجـــاج ال يفلـــل ســـالحك إنـــام املــــ
 وال اهللا يعطــــــي للعــــــصاة مناهــــــا  أحجــــاج ال تعــــط العــــصاة منــــاهم
ـــــشفاها  ًإذا هــــبط احلجــــاج أرضــــا مريــــضة ـــــا ف ـــــىص دائه ـــــع أق  تتب
ــا ــذي هب ــضال ال ــداء الع ــن ال ــفاها م ـــــقاها  ش ـــــاة س ـــــز القن ـــــالم إذا ه  غ
ـــشاها  ّســـــقاها فرواهـــــا بـــــرش ســـــجاله ـــال ح ـــث م ـــال حي ـــاء رج  دم
ــــا  إذا ســــــمع احلجــــــاج رزء كتيبــــــة ــــزول قراه ــــل الن ــــا قب ــــد هل  أع
ـــــية ـــــصقولة فارس ـــــا م ـــــد هل ــــا  أع ــــون رصاه ــــال حيلب ــــدي رج  بأي
 ببحــــــر وال أرض جيــــــف ثراهــــــا  فـــام ولـــد األبكـــار والعـــون مثلـــه



٣٤٧ 

 هذا البيتفلام قالت  :قال −
التفـت إىل  ثم ,قاتلها اهللا ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غريها :قال احلجاج −

 :فقالعنبسة بن سعيد 
 : فقالالتفت إليها ثم ,ًواهللا إين ألعد لألمر عسى أن ال يكون أبدا −
 .حسبك −
 .إين قد قلت أكثر من هذا :قالت −
 :قال  ثم,حسبك :قال −
 :فقال له اقطع لساهنا فذهب هبا :فالن فقل لهيا غالم اذهب إىل  −
 .يقول لك األمري اقطع لساهنا −
 : فقالت فأمر بإحضار احلجام فالتفتت إليه:قال −
فبعث إليـه يـستثبته  , إنام أمرك أن تقطع لساين بالصلة?أما سمعت ما قال :ثكلتك أمك −

 : وقال وهم بقطع لسانهًفاستشاط احلجاج غضبا
 :ت تقولأنشأ ثم ,د وأمانة اهللا يقطع مقويلكا :دخلت عليه قالتفلام  ,ارددها −

ـــــصمد  حجــاج أنــت الــذي مــا فوقــه أحــد ـــــستغفر ال ـــــة وامل  َإال اخلليف
 وأنـــت للنـــاس نـــور يف الـــدجى يقـــد  حجاج أنـت شـهاب احلـرب إن لقحـت

 ?أتدرون من هذه :فقال ثم أقبل احلجاج عىل جلسائه
 وال ً وال أحسن حماورة وال أملح وجهاًإنا مل نر قط أفصح لسانا ,ال واهللا أهيا األمري :قالوا −

 . منهاًأرصن شعرا
 :فقالالتفت إليها  ثم ,هذه ليىل األخيلية التي مات توبة اخلفاجي من حبها :فقال −
 .أنشدينا يا ليىل بعض ما قال فيك توبة −
 :نعم أهيا األمري هو الذي يقول :قالت −

ـــت ق ـــي إذا م ـــيىل تبكين ـــل ل ـــاوه ـــوائح  بله ـــساء الن ـــربي الن ـــىل ق ـــام ع  وق



٣٤٨ 

 وجـــاد هلـــا دمـــع مـــن العـــني ســـافح  كــام لــو أصــاب املــوت لــيىل بكيتهــا
ــــه ــــام ال أنال ــــيىل ب ــــن ل ــــبط م ــائح  وأغ ــني ط ــه الع ــرت ب ــا ق ــل م ــىل ك  ب
ــــلمت ــــة س ــــيىل األخيلي ــــو أن ل  ّعــــــيل ودوين جنــــــدل وصــــــفائح  ول
ــ  لـــسلمت تــــسليم البــــشاشة أو زقــــا  ب القــرب صــائحإليهــا صــد مــن جان

 .سيل يا ليىل تعطي : قالثم −
 .عط مثلك أعطى فأحسنأ :قالت −
 .لك عرشون :قال −
 .زد فمثلك زاد فأمجل :قالت −
 . لك أربعون:قال −
 . زد فمثلك زاد فأكمل:قالت −
 . لك ثامنون:قال −
 . زد فمثلك زاد فتمم:قالت −
 .ئة واعلمي أهنا غنمم: قال −
 .ً من أن جتعلها غنامً وأور زنداً وأجمد جمداًا األمري أنت أجود جودااهللا أهي  معاذ:قالت −
 ?فام هي وحيك يا ليىل :قال −
 .ئة من اإلبل برعاهتا فأمر هلا هبام: قالت −
 ?ألك حاجة بعدها :ثم قال −
 . النابغة اجلعدييدفع إيل :قالت −
 بعبـد ً عائـذاًخرج هارباكانت هتجوه وهيجوها فبلغ النابغة ذلك ف وقد , قد فعلت:قال −

امللك فأتبعته إىل الشام فهرب إىل قتيبة بن مسلم بخراسان فأتبعته عىل الربيد بكتـاب احلجـاج 
 .إىل قتيبة بقومس ويقال بحلوان
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  ام أبـي عبيــدة وواصــل بن عطـــاءـمناظرة اإلم -٨
  قصة املناظرة يف كتاب الطبقات للدرجيين

وحكى بعض أصحابنا أن واصـل بـن عطـاء املعتـزيل " :توهذا نصها كام جاء يف الطبقا
 :قـال ,لو قطعته قطعت اإلباضـية :ويقول ,صاحب عمرو بن عبيد كان يتمنى لقاء أيب عبيدة

 هذا :فقيل لواصل ,إذ أقبل أبو عبيدة ومعه أصحابه ,فبينام هو يف املسجد احلرام ومعه أصحابه
 :قـال ,نعـم :قـال ?أنت أبـو عبيـدة :وقال ,قيهفقام إليه واصل فل :قال ,أبو عبيدة يف الطواف

لكـن  ,ما هكـذا قلـت :فقال أبو عبيدة ,ن اهللا يعذب عىل القدرإ :أنت الذي بلغني أنك تقول
 :قـال ,نعـم :قـال ?وأنت واصل بن عطـاء :فقال أبو عبيدة , إن اهللا يعذب عىل املقدور:قلت

فـنكس واصـل رأسـه فلـم  :قال ,هعىص باالستكراُإن اهللا ي :أنت الذي بلغني عنك أنك تقول
 .جيب بيشء

كنـت تتمنـى لقـاء  :وأقبل أصحاب واصل عىل واصل يلومونه يقولون ,ومىض أبو عبيدة
وحيكم بنيت بناء منذ أربعني سـنة  :فقال واصل! ?فسألته فخرج وسألك فلم جتب ,أيب عبيدة

كتاب طبقات  ,الدرجينيأبو العباس  :نظرا(هـ . ا"فلم أقعد ومل أبرح مكاين ,فهدمه وأنا قائم
 .)٢/٢٤٦ ,املشايخ باملغرب
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  الباب الثاني عشر
  الرسائل يف العهد األموي
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  الباب الثاني عشر

  الفصل األول
 العصر األموي رؤيا يف رسائل

 تكشف عن طريقة تفكري الناس يف العرص , والعامة وثائق عىل املايضتعد الرسائل اخلاصة
ان اخللفاء يديرون دوهلم من خالل قضايا كثـرية وأدوات خمتلفـة منهـا فقد ك ,الذي كيبت فيه

 .الرسائل
 ,ًرائعا ً ما شهد خالله النثر األديب تنظيامٍّألموية حالة من االستقرار إىل حدوعاشت الدولة ا

الكتابـة  و فازدهرت الكتابة الرتسلية بسبب ازدهار حركة اخلـط,قطف فن الرسائل ثامره ًنثرا
 .هتاممات احلكام والرعية والكتاببحيث غطت ا

وقد كان للخلفاء والوالة كتاب للرسائل يكتبون الرسائل ويردون عىل الرسـائل القادمـة 
 .إليهم

واحلـرب والـدين واالقتـصاد , العهـدالعرص األموي موضوعات متعددة يف وللرتسل يف 
 .واملجتمع واملوضوعات الشخصية اخلاصة

 ,وإىل الوالة والعامل ,وأهل بيتهم ,ئل إىل أولياء العهدكتب اخللفاء الرسا ففي الـسياسة  
 وكتـب )ات السياسية واللوم والتـوبيخ وتزويد العامل باألوامر والتوجيهكاألمر بأخذ البيعة(

والرتغيـب والرتهيـب  ,االحتجاج واجلدل وطلب البيعة(اخللفاء إىل معارضيهم يف احلكم يف 
 وطلـب البيعـة تبيني أسس السرية يف الرعيةيد والوعيد والتهد( وكتبوا إىل الرعية يف )واألمان

بيـان (وكذلك كتب أوليـاء العهـد والعـامل والـوالة إىل اخللفـاء يف  ,)وبيان الوضع السيايس
وحتديـد أسـس الـسرية يف الرعيـة والتهنئـة والتعزيـة  ,والتنظـري الـسيايس ,الوضع الـسيايس

 .)واالستئذان وطلب الرأي واللوم واخللع والتهديد
وكتبت املعارضة إىل اخللفاء والوالة والعامل يف االحتجاج والطعن يف بني أمية وبيان سـوء 

وطلـب البيعـة والطاعـة واملوادعـة  ,والتقريع والتوبيخ والتهديد والوعيـد ,سريهتم يف الرعية
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 وتكاتبت املعارضة فيام بيـنهم يف حتليـل نفـسية النـاس حـول الـرصاع ,واالعتذار عن املتابعة
الوفـاء بالبيعـة ( وكتبـوا إىل الرعيـة يف ,سيايس والدعوة إىل التأييد واملوادعة والشكر والثناءال

التهنئـة ( وكـذلك كتبـت الرعيـة إىل اخللفـاء يف )والدعوة إىل التأييد وإجابة الدعوة لإلمامـة
 .)بإعالن التأييد واملتابعة وطلب اإلمامة( وإىل املعارضة )والتعزية وطلب النجدة

الة احلرب كتب اخللفـاء إىل أوليـاء العهـد وإىل الـوالة والعـامل برسـائل تـزودهم ويف ح
 وتـسيري املـدد وطلـب ,باألوامر والتوجيهات احلربيـة والتوليـة والعـزل والتقريـع والتـوبيخ

 وكتب الـوالة والعـامل )بالثناء والطمأنينة والتبشري بالنرص والظفر(املعلومات وكتبوا للرعية 
 )ببيان الوضع احلريب وطلب املدد والتنظري احلريب والتبشري بالنرص والظفر(لفاء والقادة إىل اخل

 وكتبت املعارضـة للـوالة )بالتذكري باجلهاد وطاعة ويل األمر وإصدار األوامر(وكتبوا للرعية 
والعامل بمعارضتهم وحتدهيم وإىل الرعية بالـدعوة واخلـروج عـىل اخلليفـة والتحـريض عـىل 

 .)اجلهاد
حكـام ببيـان وجـوه األ(وإىل أولياء العهـد والرعيـة  فظاظةال واناخللفاء يف اإلحسوكتب 

بــالوعظ والتــذكري (وكتبــت املعارضــة إىل الرعيــة ;إىل الرعيــة )والزهــد والــوعظ والوصــايا
بـالوعظ والتـذكري بالوصـايا (بينام كتبـت الرعيـة إىل اخللفـاء  )واخلروج للجهاد ضد اخلليفة

 ,كــذلك كتــب اخللفــاء والــوالة يف اإلدارة واالقتــصاد واملجتمــع و)وبيــان وجــوه األحكــام
 .كثرية واحلديث يف ذلك ذو شجون

 والـوعظ ,كالتهاين والتعـازي(وأكثر ما كتبت الرسائل يف املوضوعات الشخصية اخلاصة 
ــذكري ــاب,والت ــوم والعت ــوبيخ, والل ــع والت ــذار واالسرتضــاء, والتقري ــشفاعة , واالعت  وال

 والــشكو , والتــودد واملالطفــة, والتــشوق واالســتزارة,ر والثنــاء والــشك,واالســتعطاف
 , وطلـب احلاجـات, واإلخبـار عـن األحـوال, واملواسـاة, والتنبيـه والتحـذير,ارحاتواملط

 ووصـف املطـر , وبيـان طبيعـة اإلخـاء,لغـاز واأل,ن خالل اإلهداء واالسـتهداءوالتهادي م
 .)واألرض واملعارك والسالح والصيد
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  ثاني عشرالباب ال

  الفصل الثاني
   الشخصية واخلاصةالرسائل

  يف العصر األموي

وأصبحت الفن األهم يف حياة اخللفـاء  ,احتلت الرسائل يف العرص األموي مكانة الصدارة
ولكنها يف حياة األشخاص واخلاصة من األدباء كانـت بمكانـة الـروح مـن  ,والوالة والرعية

 .اخلطاب األديبوأصبح هلا األولوية يف أشكال  ,اجلسد
  :انتشرت الرسائل الشخصيةفقد  -والًأ

 والتي متثـل خمتلـف فئـات ,يف العرص األموي بمختلف موضوعاهتا التي ذكرت قبل ذلك
 : وميزاهتا أهنا)ًحكاما ورعية(املجتمع 
 .تتوجه من فرد إىل فرد −١
 .مضموهنا قضايا شخصية خاصة −٢
 .ال تتصل بموضوعات الرسائل الديوانية −٣
 .تتناول موضوعاهتا الصالت االجتامعية والنفسية −٤
 .ًفظاظة أحيانا أخرطابع و ًأهنا ذات طابع ودي أحيانا −٥

  :موضوعات الرسائل -ثانياً
 : حتصل نعم معينة أو مصائب معينةعندما :رسائل التهاني والتعازي -١
بمـوت أبيـه ومن ذلك رسالة بعث فيها الضحاك بن قيس إىل يزيد بـن معاويـة تعزيـة  −أ

وكتب عىل عباده الفناء فقـال  ,احلمد هللا الذي لبس رداء البقاء(( :معاوية وهتنئة بتوليه اخلالفة
, ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾ :عز وجل ِ﴿ كل من عليها فان ٍ َ َ َ ْ َْ ُِ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ َْ ُ َ َ ٍ َ َ َ  −٢٦:محنرالـسورة [ُّ

فأما التهنئة فاخلالفة التي جاءت  ,ٍ وكتاب مصيبةأما بعد فهذا كتايب إىل أمري املؤمنني هتنئة ]٢٧
 .))وأما املصيبة فموت أمري املؤمنني معاوية فإنا هللا وإنا إليه راجعون ,ًعفوا
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 :وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عمر بن عبد اهللا بن عتبة يعزيه عن موت أبيـه ويقـول −ب
فالعجب كل العجب مليت يكتب  ,أموات أبناء أموات ,ّإنا قوم من أهل اآلخرة سكنا الدنيا((

 .))إىل ميت يعزيه عن ميت
باحلق والرجوع إليه وخمافة اهللا وتقواه من ذلـك مـا كتبـه : رسائل الوعظ والتذكري   -٢

 ثـم ,اتصل باحلسن خرب موتـه وقد ,احلسن البرصي إىل مكحول بن عبد اهللا أحد فقهاء الشام
 ,ثم أتى بعده ما أكذبه فلعمر اهللا لقـد رسرنـا ,أتانا عنك ما راعنا(( :جاءه خرب ينفي ذلك عنه

 – فهـل أنـت ,ًوإن كان الرسور بام رسرنا به وشيك االنقطاع ذاهبا عـام قليـل إىل اخلـرب األول
وسـأل  , إال كرجـل ذاق املـوت وعـاين مـا بعـده–عافاك اهللا ووفقنا وإياك لـصالح األعـامل 

 ,اته فتأهب يف نقل جهازه إىل دار قرارهوأعطي ما سأل بعدما عاين ما ف ,فأجيب إليها ,الرجعة
 .))كتب له ثوابه ومن عمله إال ما ,ّال ير أن له من ماله إال ما قدم أمامه

يقع بني الناس خالف وخاصة األعـزاء واألصـدقاء مـن  فيام : والعتاب رسائل اللوم  -٣
وويل عهـده يـه كتبه يزيد بن عبـد امللـك إىل أخ خالل مكاشفة تدعو إىل اإلصالح من ذلك ما

ولعمـري إنـك بعـدي  ,واستبطاؤك مـويت ,قد بلغني استثقالك حيايت((: هشام بن عبد امللك
 .))أجذم الكف, لواهي اجلناح

التي تقوم عىل ذكـر املـساوئ والفحـش بـالكالم والـسب  :رسائل التقريع رسـالته    -٤
 واحلجـاج حـني والشتم من ذلك املكاتبة التي جرت بني سليامن بن عبد امللك وهو ويل للعهد

وال  ,تـسكت عـن قبـيح ال(( :كتب سليامن للحجاج عدة كتب مل جيب عنهـا رسـالة سـليامن
ًحتى دعيت فاحشا سبابا ,ًترجو هللا وقارا عوي عن إساءة والتر ً((. 

تعـذر بقلـة عقلـك وحداثـة  ,لعمري إنك لصبي حديث السن(( :رد احلجاج عىل رسالته
 .))سنك
يف طلب إطالق رساح من سجن أو مرسال لـه قـد  :رسائل الشفاعة واالسـتعطاف    -٥

بـن عبـد امللـك  إىل الوليد  ومن هذه الرسائل رسالة عروة بن الزبري,حجزه الوايل أو غري ذلك
 .يتشفع هبا لرجل يدعى كعب العبيس قد أذنب مع الوليد بن عبد امللك
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عظـيم جريرتـه لو مل يكن لكعب من قديم حرمته ما يغفـر لـه (( رسالة عروة بن الزبري −أ
واستـشفع يب  ,وال تعلق بـه الـذنوب ,لوجب أال حترمه التفيؤ بظل عفوك الذي تأمله القلوب

ّوصدق ثقتي فيـك جتـد الـشكر  ,َّفحقق أمله يف ,ٍفوثقت له منك بعفو ال خيالطه سخط ,إليك
 .))ًوافيا بالنعمة

وعفوت  , إليكقد شكرت رغبته(( :رسالة الوليد بن عبد امللك بعد أن قبل الشفاعة −ب
 .))فال تقطع كتبك عني يف أمثاله وسائر أمورك ,له عليك وله عندي ما حيبّوعنه ملع
كرد فعل عىل كل نعمة يقدمها شخص آلخر أو يد بيضاء لـه  :رسائل الشكر والثناء   -٦

 :ً من ذلك ما كتبه سامل موىل هشام إىل بعض إخوانه معربا عن عميق شكره له,عليه معروف له
ًبحت عظيم الشكر ملا سلف إيل منك عونا عىل مؤتنف الرجاء فيكقد أص(( ّ((. 

 بكتاب الرسالة جلعـل املـودة هوذلك لتحبيب املكتوب إلي :رسائل التودد واملالطفة   -٧
 .حاصلة يف القلوب

خالد القـرسي  ّومن ذلك ما كتب به هشام بن عبد امللك إىل ابن عمر بن سعيد بشأن تعرض −
ُفكاتب أمري املؤمنني فيام لك مبتدئا وجميبا وحمادثا وطالبا ما عسى أن ينزل (( :ولإذ كتب إليه يق ,له ً ً ً ً

 ,بك أهلك من أهل البيت أمري املؤمنني من حوائجهم التي تقعد هبم احلشمة عن تناوهلـا مـن قبلـه
ًيرا ًطالبا ومستز وًومسرتمدا ًغري حمتشم من أمري املؤمنني وال مستوحش من تكرارها عليه مستمنحا

ًجتد أمري املؤمنني إليك رسيعا بالرب ملا حياول من صلة قرابتهم وقضاء حقوقهم ْ((. 
 ,ملا حيل باإلنسان من مهوم ومشاكل وعـوارض سـيئة :رسائل الشكوى واملطارحات   -٨

 ما كتبه أنس بن مالك إىل عبد امللك بن مـروان يـشكو إليـه تطـاول احلجـاج عليـه ومن ذلك
ًوأسمعني هجرا ,ً احلجاج قال يل نكراّإن(( :ويستنرصه ويقول فخذلني  ,ًومل أكن لذلك أهال ,ُ

 .))عىل يديه وأعدين عليه
فقـد غـضب  ,من غضب اخلليفة أو غريه من الـوالة :رسائل يف التنبيه والتحـذير     -٩

عبد امللك عىل موسى بن نصري وطلب من احلجاج أن يأخذ عىل يديه فعلم بذلك موسـى بـن 
 ,وقد وجه إليك احلجاج بن يوسـف ,إنك معزول(( :م إىل موسى حيذره فكتب من الشا,أبان

َوقد أمر فيك بأغلظ األمر فالنجاة النجاة  .))وال متكن ملعون ثقيف من نفسك فيحكم فيك ,َ
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 ومـن هـذا ,فيام يشق عىل اإلنسان من مهوم أو أمراض أو غري ذلك: رسائل املواساة  -١٠
 عبد امللك حتى بنى كالمهـا بـابني مـن أبـواب املـسجد النوع من الرسائل ما كتبه احلجاج إىل

 فتطـري ,ّ فأحرقته ومل تـصب ببـاب احلجـاج أي أذ,األقىص فرضبت صاعقة باب عبد امللك
َّليهن أمري املؤمنني أن اهللا تقبل منه((عبد امللك  ِ ًوما مثيل ومثلـه إال كـابني آدم إذ قربـا قربانـا  ,ْ
 .ًمحا إىل قصة هابيل وقابيلمل) )ر أحدمها ومل يتقبل من اآلخفتقبل من
 ,أو احلـزن واألسـى كالتعبري عن البهجة والـرسور :رسائل اإلخبار عن األحـوال     -١١

 :ً ما كتبه عبد احلميد الكاتـب إىل أحـد إخوانـه معـربا عـن رسوره بمولـوده األولومن ذلك
ًئـه شـافعا يل وأملت ببقائه بعد حياة ذكر وحسن خالفتي يف حرمتي وإرشاكه إياي يف دعا((

 .))فإذا نظرت إىل شخصه حترك يب وجدي وظهر به رسوري ,إىل ربه عند خلواته يف صالته
إن بغلتـي (( :فقد طلب سليامن بن هشام إىل أبيه يقـول: رسائل يف طلب احلاجـات     -١٢

 .))فعل فإن رأ أمري املؤمنني أن يأمر يل بداية يل ,قد عجزت عني
 فقـد ,ن املودة واملحبة بني األصـدقاء واإلخـوان واألهـلًتعبريا ع: رسائل التـهادي   -١٣

ر مـن ًث يل عـسال مـن عـسل خـالابعـ(( :ًكتب احلجاج إىل عامل له بفارس يستهديه عسال
 .))النحل األبكار من الدستعيثار الذي مل متسه النار

 ,التي تدور موضوعاهتا عىل التورية والتعمية والتعـريض بـالغرض: رسائل األلغـاز   -١٤
مالك عنـدي مثـل (( : ما كتبه عبد امللك إىل احلجاج حني دحر ابن األشعث وهزمه ذلكومن

ْإال قدح ابن مقبل  .ًوهذا القدح قد فاز تسعني مرة مل خيب فيها واحدة ))ِ
والسالح والصيد وكل مـا تقـع  ,الرماحو: رسائل يف الوصف للطبيعة واحليوان     -١٥

ًك كتابـا يـذكر فيـه هيئـة األرض املرتبـة املغـربة عليه عني الواصف كتب احلجاج إىل عبد املل
 رسالة املهلب إىل احلارث بن عبد اهللا املخزومـي عامـل ابـن الـزبري عـىل  ومن ذلك,ّاملقشعرة

ّسىل(البرصة يصف موقعة  ْسلرب وِ ّ  ,ًل وطعنا بالرماحًرميا بالنبفاقتتلنا ساعة (( مع اخلوارج )ِ
ه  تعـاىل أنـزل نـرصه عـىل املـؤمنني ورضب وجـثـم إن اهللا ,ثم خلص الفريقان إىل الـسيوف

 .))الكافرين
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  الباب الثاني عشر

  الفصل الثالث
  اخلصائص الفنية للرسائل

  يف العصر األموي

ًاتبع األمويون يف كتابة رسائلهم منهجا معتمدا يف كتابة الرسائل عىل وجه العموم متثـل يف  ً
نص بيعة ( املالحق , التذييل, اخلتام,ّلتخلص ا, التحميد, التحية والسالم, العنوان,البسملة((

 .))أو شهادة أو شعر
 .)بسم اهللا الرمحن الرحيم(فالرسالة تبدأ بالبسملة 

 .)من فالن إىل فالن(ثم العنوان 
 .)السالم عليكم ورمحة اهللا(ثم التحية 

 .)احلمد هللا رب العاملني(ثم التحميد 
 .)أما بعد( )الفصل(ثم التخلص 

 .)ر الرسالةآخ( ثم اخلتام
 .)بيعة ,هادة ش,بيت شعر(املالحق 

من فالن إىل فالن السالم علـيكم ورمحـة  احلمد هللا رب العاملني ,بسم اهللا الرمحن الرحيم((
 .))فإين أطلب كذا أو ال أرغب بكذا : أما بعد,اهللا تعاىل وبركاته

يـل وتكـرار التطو(: يف وقد كانت الرسائل يف هذا العرص قـصرية إال أهنـا اعتمـدت بعـد
وقد متيز أسلوب الرسائل يف العرص األمـوي  )التحميدات والتعمق هبا بذكر صفات اهللا تعاىل

 :بسامت عدة متثلت يف
 ,)عىل ربه فقد فجـر ومن محل ذنبه ,من مل يؤمن باهللا وقدره فقد كفر(: السجع كقوهلم −١

إن بايعت تشكر وإن (  ,)إن الرفق رشد واخلرق نكد( ,)قد كفرت النعمة واستدعيت النقمة(
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لذهتا نافـذة ونعمتهـا ( ,)ي أنك توجهت إىل العراق وإين أعيذك من الشقاقنبلغ( ,)جترب َتأب
 .)رزق عبيد اهللا بن عمر الشهادة ووهب له السعادة( ,)بائدة
 مـن وهو جميء فاصلتي قرينتني نثريتني متواليتني أو أكثر يف الوزن الـرصيف: االزدواج −٢

أنا أحـب لـك ( ,)ّإنك دسست إىل الرجال كأنك حتب اللقاء(: السجع مثلغري اشرتاط جميء
 إال رفـع اهللا لكـم هبـا ,ومل تقطعوا عقبة ,إنكم مل تنفقوا نفقة( ,)القول السديد والذكر احلجيل
 ًالـديار خرابـاوخيل تـدع (,)ويوقدن بعدله ,وحيكمون بعدله(,)درجة وكتب لكم هبا حسنة

 .)قظت النائم ونبهت الغافلأي الدنيا(,)ًوالسوار بياضا

أطــع اهللا مــا اســتطعت فــيام أعلنــت ( :جلــالء املعنــى بــإبراز ضــده ومثالــه: الطبــاق −٣
 أحق األولني واآلخرين بالفضل كله قديمـه وحديثـه وصـغريه إن رسول اهللا ( ,)وأرسرت
يكم تم دفعـه إلـإن رضـي (,)ون أنا للرأفة والرمحةكوأ ,وتكون أنت للشدة والغلظة( ,)وكبريه

ّحـسن عنـدك قبحـه واحلـوىل مـره( ,)حربوإن كرهتم أدنتكم ب َُ ّنحـل  ,نقـدم وحيجـم( ,)َ
 .)ويرحتلون

أظهرت حـربة وأضـمرت (تني متوليتني أو أكثر وتعني االتفاق التام بني قرين: املوازنة −٤
ًعاش محيدا ومات سعيدا( ,)عربة  .)وال تشكر يف الرساء وال تصرب يف الرضاء( ,)ً

ثم يأيت بقرينة تالية عىل استعامل كلمتـني  ,باستعامل كلمتني يف قرينه بمعنى ما: املقابلة −٥
ولـو  ,لو أجرب اهللا اخللق عىل الطاعة ألسقط عـنهم الثـواب(:  أو عكس ومثالهًكل منهام طبعا

قتـل  (,)يـأمر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر (,)أجربهم عىل املعايص ألسقط عنهم العقـاب
سيان عنده منع حق  (,)َّإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت(,)رهاخيارها واستبقى رشا

 .)إعطاء باطل

 ,حـسن عنـدك قبحـه( :وهو وقوع قرينتني كام املعنى وبـسطه ومـن أمثلتـه: الرتادف −٦
وأن الليـل ( ,)وعفـا عـن ذنبـي , عثـريت:أحق من قـال وأمري املؤمنني( ,)ّعندك مره واحلوىل
ال تسلع املتكـربين عـىل املستـضعفني فتبـوء ( ,)ونقص العمر ,ألجلرسيعان يف طي اوالنهار 

ًبأوزارك وأوزار مع أوزارك وحتمل أثقالك وأثقاال مع أثقالك  ,ًأبت القلـوب هلـا إال حبـا( ,)ٍ
 .)ًوأبت النفوس هلا إال عشقا
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القائم عىل التـصوير والتجـسيد إلبـراز املعنـى يف وضـوح وقـوة ليرتسـخ يف  :التشبيه −٧
ريق يغطيـه املـوج فيتـشبث بالطحلـب وجدتك كالغ: ( ما قاله زياد ملعاوية ومن ذلك,الذهن

كاملتحري (و )ش غريهتكن كاملوصول يطري بري وال(و) ًويتعلق بأرجل الضفادع طمعا يف احلياة
أنـت لليتـيم كـاألب الـرحيم (و) تطلب ابن عقيل كطلب اخلرزة(و )ّبمهمة ضل هبن الدليل
ّوللضعيف كاألخ الرب إن أهـل العـراق ( و)ْالق عصابة خلعتك من حباهلا خلعهـا نعاهلـا(و )َ

اإلمـام (و )لـيس يـرده يشء حتـى ينتهـي إىل قـراره ,ُأقبلوا إليك مثل السيل املنحدر من عـل
َّكاألم الشفيقة الربة الرفيقـة (و )وكاألب احلاين عىل ولده(و )كالراعي الشفيق عىل إبله العادل َ
كالسم يأكله مـن ال الدنيا (و )انح تصلح بصالحه وتفسد بفسادهكالقلب بني اجلو(و )بولدها
كمثـل (و )والقلوب إليها واهلة ,فالعيون إليها ناظرة ّكالعروس املجلوه(و ) وفيه حتفه,يعرفه

 .)إين وإياك كالزجاجة واحلجر(و )ّاحلية لني ملمسها تقتل بسمها

ورد ذلـك يف  وقد ,اهلا عدة مراتوهو إعادة لفظ بعينه أو مشتقاته أو مجلة بح: التكرار −٨
ومـن أمثلتـه يف الرسـائل  ,القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف يف سورة الـرمحن والقمـر

 ,النجـاة( )يا غوثـاه ,يا غوثاه( ,)نحن نعلم أنا أحق بذلك احلق املستحق( ,)العجل ,العجل(
 يوم ال يقىض بني النـاس الزم احلق ينزلك احلق منازل أهل احلق( ,)الوحي ,الوحي( ,)النجاة

 .)إال باحلق

 ,ظاهرة أسلوبية تقوم عىل بناء معنوي خفي يلمح من اجلملـة وال يـرصح بـه :الكتابة −٩
لو فعلت (  ,)وإال اختطفتك بأضعف ريش(وهو كتابة عن صفة أو موصوف أو نسبة ومثاله 

أهـل ورد تركت مـن حـرض ال ( ,)وإال أرشعت إليك صدر الرمح( ,)لقلبت لك ظهر املجن
 .)وال صدر

وهي ظاهرة أسلوبية تصور بالكالم قضية من القضايا بالتحـسني املعنـى  :االستعارة −١٠
إذا قرأت كتايب هذا ( :قال عمر بن عبد العزيز :ومن أمثلته ,وجتسيده يف صورة مادية حمسوسة
قـد أطفـأ إن اهللا ( ,)أنمت هواي وإين أيقظت رأيي (,) الظلمِّفحصنها بالعدل ونق طرقها من

 .)النائرة
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 ,وهو أسلوب يدل عىل معنى غري مرصح به فهـي مركبـة والتـشبيه بـسيط :التمثيل −١١
إين أراك ( :ومن أمثلته كتاب يزيد بن الوليد إىل مروان بن حممد يف طلب البيعة بعد تـردده هبـا

ملعازف إن حضور ا(و ,)فإذا أتاك كتايب هذا فاعتمد عىل أهيام شئت ,ًتقدم رجال وتؤخر أخر
ُهبا ينبت النفاق يف القلب كام ينبت العشب املاء اللهج وواستامع األغاين قوة طبـاع الـسوء ( و)َ

 .)كامنة يف بني أدم كمون النار يف احلجر الصلد
يف مال  :وذلك بتغطية مجيع أقسام املوضوع أو الفكرة املطروحة مثال :صحة التقسيم −١٢

وهـم  ,نحـن القـوم عـىل حالـه( و) وطريد ورشيـدبني قتيل وأسري( :أهل حرب إهنم صاروا
وإن يئسوا انرصفوا وعلينا أن نقاتلهم  ,ّوإن ملوا وقفوا ,إن طعموا حاربوا :يرقون منا حاالت

 .)ّإذا قاتلوا ونتحرز إذا وقفوا ونطلب إذا هربوا
بحيث يتقابل هبا عنرصان يشرتك كـل مـنهام يف حكـم واحـد يف  :)املساواة(التناظر  −١٣
 متى تكـدين أكـدك(و ) واهللا ما ساءكينساء( : ومن أمثلته,حالتي السلب أو اإلجيابإحد( 

 .)له ماله وعليه ما عليهم(و
 وال ترافـق ًال توافق وفقـا( :مثاهلا ة عىلظاهرة موسيقية إيقاعية ذات وظيف :اجلناس −١٤
 .) صائح هبا ونارص وهاتف هبا وناعقمن(و) ًرفقا
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  الباب الثاني عشر

  لرابعالفصل ا
  يف العصر األموي أسس أساليب الرسائل

  :تقوم األساليب للرسائل يف العصر األموي على -أ
ًاإلجياز واإلطناب طوال وقرصا يف الرسائل ً. 

 .الوضوح يف املعاين ووضوح يف معاين الكلامت
 .ل وال بحث مقصودّمفوية والرتوي من غري تكلف وال تعالع

 .الفصاحة يف الكلامت والكالم
 .سك وقوة التأليفالتام

التكثيف بحشد مجلة من الظواهر األسلوبية يف قرينة واحدة أو قرينتني متواليتني كاجلناس 
 .ًوالطباق معا

ر اللحـن نتـشاا: خـالل ضعف التصوير بسبب تراجع امللكات الفطرية وضعف السالئق
 .بني الناس

  :أما املعاني فقد كانت مستمدة من مصادرها اخلارجية من خالل -ب
 .االقتباس
 .التضمني

حل النصوص األخر. 

التلميح لقصة معينة أو حادثة مـشهورة فقـد أخـذ كتـاب رسـائلهم مـن القـرآن الكـريم 
ومـن ,واحلديث النبوي الرشيف ومن حل نصوص اآلخـرين والتلمـيح إىل قـصص أخـر 

 الـسجعوكـذلك  ,واألقوال املأثورة ومن أجـزاء الرسـائل ,األمثال واحلكم املعروفة الرسائل
قـوة الـنفس أو الشخـصية وسـعة الثقافـة وغـزارة (مستمدة من مصادرها الذاتية من خـالل 

 .)التجارب وكثرة االطالع
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  الباب الثاني عشر
  الفصل اخلامس

  املذاهب الفنية يف رسائل
  العصر األموي

 : مذاهب ومدارس وتيارات عدة منهااعتمد كتاب الرسائل يف العرص األموي
فهو احللية األوىل الفنية بحيث حتولت إىل مذهب فنـي شـمل معظـم  :مذاهب السجع −١

 .رسائل العرص األموي
ًمهال السجع إمهاال تاما من الرسائلإ :والتلميح: مذهب اإلرسال −٢ ً. 
إىل بعــض الشخــصيات أو األحــداث أو األشــعار أو  :مــذهب اإلشــارة والتلمــيح −٣

ًمـن غـري تـرصيح مالمـسا حـدود اإللغـاز القصص أو األخبار واألقوال املـأثورة والوصـايا 
 .والغموض واإلجياز والتعمية

إلغراب والتقعري حيث عزف فيه أصحاب الرسائل عىل وتر األلفـاظ الغريبـة امذهبا  −٤
ومتلويـة  واحلوشية أو الوحشية من خالل تكلف التعبري عـن املعـاين القريبـة بطـرق متـوعرة

 .ًوبعيدة إلظهار القدرات اللغوية أحيانا
والتعمق املعنوي من خالل معاجلة املعاين بيشء غري قليل مـن التجريـد  :مذهب الرمز −٥

 .يمادواالرتقاء إىل عامل معنوي خالص ال أثر فيه لتجسيد 

من خالل استعامل إشارة أو لفظة أو صـورة معينـة للتعبـري عـن معنـى  :مذهب الرمز −٦
 .ًمعني أو حالة أو حدث ما بدال من التعبري املبارش
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  الباب الثاني عشر
 الفصل السادس

  قضايا كتاب الرسائل يف العصر األموي

لـب مـستو ًمل يكن من امليسور أن يكون أي واحد من النـاس كاتبـا للرسـائل التـي تتط
مهمـة  املعاين والرد عىل الرسـائل األخـر خاصـة أنذلك  ,ًمقبوال من الفن وروعة احلسابية

اشـرتط يف  وقـد , أصبحوا ذوي صناعة ومهنة خاصة هبماب الرسائلّ كتومن هنا فإن; صعبة
 :كتاب الرسائل يف العرص األموي

 وذلك بالتعمق باملعارف والعلـوم اإلسـالمية ,الثقافة التخصصية والعامة لكاتب الرسائل
 .ومعارف وآداب اللغة العربية واملعارف التارخيية واملعارف احلسابية

زايا خاصة تؤكـد عـىل الكفـاءة وإتقـان اخلـط مـن من خالل م :ّاختيار الكتاب وخترجيهم
 .خالل مالزمة الدواوين والتدرب عىل أعامهلا

الصفات األخالقية والسلوكية كالفضل واألمانة والعقـل والوداعـة والكـتامن واإلسـالم 
 .ام والعفاف واإلنصاف والوفاء والعطف واملواساةحجواحللم والفهم واإلقدام واإل
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  الباب الثاني عشر

 لفصل السابعا
 الرسائل األدبية يف العصر األموي

  األدبيةالرسالة 
  :مقدمة -ا

احلميد بـن حييـى متثلت يف رسائل عبد و األموي,واسط العرص ظهرت الرسالة األدبية يف أ
 رسـالته , رسالة يف الـشطرنج,اءخرسالة يف اإل, رسالة يف الصيد,ىل الكتابرسالته إ(الكاتب 

ل جاءت هذه الرسائ وقد ,خالقيةاأل والسياسية ودبيةل ابن املقفع األيف رسائو )ىل ويل العهدإ
ذلك لقدرهتا عىل  و,دبنا فاحتلت مكانة بارزة يف أ,العاطفية ودباء الفكريةلتعرب عن طاقات األ

 ,التحميـد ,البـسملة(منهجها يعتمد عىل  واملوضوعات اجلديدة واستيعاب املعلومات الوافرة
 .)التقريع وسلوب مرشق ممتع حسن التقسيمذكر املوضوع ضمن أثم  ,الصالة عىل النبيو

وذلـك  ,غ بالصبغة األدبية وتسمى هبارص األموي نوع جديد من الرسائل صبظهر يف العو
يساعد يف استيعاب قدر واسع من املعلومات كي بعد ميل كتاب الرسائل إىل تطويل الرسائل 

ة تتحدث عن موضوعات شـتى كوصـف  وأصبحت الرسالة األدبي,يف موضوع من املواضيع
بن سـعيد بن حييى أبو غالب عبد احلميد (يف الوصف الصيد والوصايا وأول من كتب رسائل 

وتتميـز الرسـائل األدبيـة يف  ,وقد تناول األدباء يف هذه الرسائل موضوعات متعددة )األصفر
 :العرص األموي بشكلني

 التحميـد هللا ,البسملة( :وفة من خالل شكل الرسالة الرتسلية املعرمتثل: شكل مستقل −١
 .) التذييل, اخلامتة, سبب الوضع, املوضوع, الصالة عىل النبي ,تعاىل
 ًيراعي اخلصائص األساسية السابقة يف الشكل املستقل مضيفا لـذلك :شكل مستقلو −٢

 .) التشعيب, العمق,الطول(
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بحيـث أخـذت  والتفسريفجمعوا رسائل يف اللغة واملذاهب والفرق واجلدل واالحتجاج 
ًطابعا موسـوعيا فاسـتعمل األدبـاء واللغويـون واملؤرخـون والنقـاد والفقهـاء والبالغيـون  ,ً

 .الرسالة لتوصيل أفكارهم
  :رسالة عبد احلميد الكاتب للكتاب -ب

  :إليكم معشر الكتاب
فـإن اهللا عـز  , حفظكم اهللا يا أهل صناعة الكتابة وحـاطكم ووفقكـم وأرشـدكم,أما بعد

 ومن بعد امللوك ,ل جعل الناس بعد األنبياء واملرسلني صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعنيوج
 ورصفهـم يف صـنوف الـصناعات ورضوب , وإن كـانوا يف احلقيقـة سـواءًاملكرمني أصـنافا

 .املحاوالت إىل أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم
بكـم تنـتظم  ,يـةفجعلكم معرش الكتـاب يف أرشف جهـات أهـل األدب واملـروءة والروا

 ويعمـر , وبنـصائحكم يـصلح اهللا للخلـق سـلطاهنم, وتـستقيم أمورهـا,للخالفة حماسـنها
 وال يوجـد كـاف إال مـنكم فمـوقعكم مـن امللـوك موقـع , ال يستغني امللك عـنكم,بلداهنم

 وأيـدهيم , وألسنتهم التي هبا ينطقون,أسامعهم التي هبا يسمعون وأبصارهم التي هبا يبرصون
 فأمتعكم اهللا بام خصكم من فضل صناعتكم وال نزع عنكم مـا أضـفاه مـن , يبطشونالتي هبا

ِ وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إىل اجتامع خالل اخلـري املحمـودة ,النعمة عليكم
 .وخصال الفضل املذكورة املعدودة منكم

 حيتاج من نفـسه  فإن الكاتب,إذا كنتم عىل ما يأيت يف هذا الكتاب من صفتكم :أهيا الكتاب
 يف موضـع احللـم فهـيام يف ًوحيتاج منه صاحبه الذي يثق به يف مهامت أمـوره أن يكـون حلـيام

 للعفاف والعـدل ًا مؤثر, يف موضع اإلحجامً حمجاما, يف موضع اإلقدامًا مقدام,موضع احلكم
ألمور مواضـعها  يضع ا, بام يأيت من النوازلً عند الشدائد عاملاً وفيا, لألرسارًاواإلنصاف كتوم
فإن مل حيكمه أخذ منه بمقـدار  ,َ قد نظر يف كل فن من فنون العلم فأحكمه,والطوارق أماكنها

 وعاقبة ما , يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل جتربته ما يرد عليه قبل وروده,ما يكتفي به
ّ فيعد لكل أمر عدته وعت,يصدر عنه قبل صدروه  .هاده وهييئ لكل وجه هيئته وعادتّ
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فتنافسوا يا معرش الكتاب صنوف اآلداب وتفقهوا يف الدين وابدؤوا بعلـم كتـاب اهللا عـز 
 وارووا ,نه حلية كتـبكم ثم أجيدوا اخلط فإ,ثقاف ألسنتكم فإهنا ,العربية ثم ,وجل والفرائض

 فإن ذلك معني ملا ,األشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسريها
 وارغبـوا بأنفـسكم , وال تضيعوا النظر يف احلساب فإنه قوام كتاب اخلراج,و إليه مهمكمتسم

 ,عن املطامع سنيها ودنيها وسفساف األمور وحماقرها فإهنـا مذلـة للرقـاب مفـسدة للكتـاب
 ,ونزهوا صناعتكم عن الدناءة واربؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل اجلهـاالت

حنة وحتابوا يف اهللا عـز وجـل يف عظمة فإهنا عداوة جمتلبة من غري إ والصلف والوإياكم والكرب
صناعتكم وتواصوا عليها بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبـل مـن سـلفكم وإن نبـا 

 وإن أقعـد ,فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره ,الزمان برجل منكم
ظهروا بفـضل سبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظمـوه وشـاوروه واسـت منكم الكرب عن مكًاأحد

 .جتربته وقديم معرفته
وليكن الرجل منكم عىل من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحفظ منـه عـىل ولـده 

 وإن عرضت مذمة فيحملهـا ,فإن عرضت يف الشغل حممدة فال يعرفها إال إىل صاحبه ,وأخيه
يكم معـرش الكتـاب يب إلع فإن ال,والزلة وامللل عند تغري احلال وليحذر السقطة ,هو من دونه

 فقد علمـتم أن الرجـل مـنكم إذا صـحبه الرجـل ,راء وهو لكم أفسد منه هلاأرسع منه إىل الق
يبذل له من نفسه ما جيب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتامله 

 ويصدق ذلك فعله له عند احلاجة ,أمره ما هو جزاء حقهوخريه ونصيحته وكتامن رسه وتدبري 
 فاستـشعروا ذلـك وفقكـم اهللا مـن أنفـسكم يف حـالتي الرخـاء ,إليه واالضطرار إىل ما لديـه

هبا من  فنعمت الشيمة هذه ملن وسم ,والشدة واحلرمان واملواساة واإلحسان والرساء والرضاء
 .أهل هذه الصناعة الرشيفة
فلريقـب اهللا عـز وجـل وليـؤثر  ,ّم أو صري إليه من أمر خلـق اهللا أمـروإذا ويل الرجل منك

 وأحبهم إليه أرفقهم , فإن اخللق عيال اهللاًا وللمظلوم منصف,ًاطاعته وليكن عىل الضعيف رفيق
 وللرعيـة ,ًا وللـبالد عـامرًا ولـألرشاف مكرمـا وللفـيء مـوفرً ثم ليكن بالعدل حاكام,بعياله
 ويف سجالت خراجه واستقصاء ,ً حليامً وليكن يف جملسه متواضعا,ًا وعن أذاهم متخلف,ًامتآلف
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 فإذا عرف حـسنها وقبيحهـا أعانـه , فليخترب خالئقهً وإذا صحب أحدكم رجالًاحقوقه دقيق
 , واحتال عىل رصفه عام هيواه من القبيح بألطف حيلة وأمجل وسـيلة,عىل ما يوافقه من احلسن

 فـإن كانـت , بسياستها الـتمس معرفـة أخالقهـاًان بصريوقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كا
 توقاهـا ًاقاها من بني يدهيا وإن خاف منها رشودّ اتًان كانت شبوب مل هيجها إذا ركبها وإًارموح

 ً فإن استمرت عطفهـا يـسريا, قمع هواها برفق يف طريقهاً وإن كانت حرونا,من ناحية رأسها
سياسة دالئل ملن ساس النـاس وعـاملهم وجـرهبم  ويف هذا الوصف من ال,فيساس له قيادها

 .وداخلهم
والكاتب بفضل أدبه ورشيف صـنعته ولطيـف حيلتـه ومعاملتـه ملـن حيـاول مـن النـاس 

 ومداراته وتقويم أوده مـن سـائس ,ويناظره ويفهم عنه أو خياف سطوته أوىل بالرفق بصاحبه
 إال بقدر ما يصريها إليه صاحبها ًااب وال تفهم خطً وال تعرف صواباًالبهيمة التي ال تفقه جوابا

 واعملوا فيه ما أمكـنكم مـن الرويـة والفكـر ,أال فأمعنوا رمحكم اهللا يف النظر ,الراكب عليها
 ويصري منكم إىل املوافقـة وتـصريوا ,وة واالستثقال واجلفوةْتأمنوا بإذن اهللا ممن صحبتموه النب

وزن الرجل منكم يف هيئة جملسه وملبـسه ومركبـه  وال جتا, املؤاخاة والشفقة إن شاء اهللامنه إىل
لكم بـه اهللا مـن فض فإنكم مع ما ,ومطعمه ومرشبه وخدمه وغري ذلك من فنون أمره قدر حقه

مـل مـنكم أفعـال رشف صنعتكم خدمة ال حتملون يف خدمتكم عىل التقـصري وحفظـة ال حتت
 .التضييع والتبذير

 واحـذروا متـآلف ,ته لكم وقصصته عليكمواستعينوا عىل أفعالكم بالقصد يف كل ما ذكر
 السـيامالرسف وسوء عاقبة الرتف فإهنام يعقبان الفقر ويـذالن الرقـاب ويفـضحان أهلهـام و

 فاسـتدلوا عـىل مؤتلـف , ولألمور أشباه وبعضها دليل عـىل بعـض,الكتاب وأرباب اآلداب
حمجـة وأصـدقها اسلكوا من مـسالك التـدبري أوضـحها  ثم ,أعاملكم بام سبقت إليه جتربتكم

حجة وأمحدها واعلموا أن للتدابري آفة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه عـن إنفـاذ علمـه 
 وليأخـذ , وليوجز يف ابتدائه وجوابه, فليقصد الرجل يف جملسه قصد الكايف من منطقه,ورويته

 .بمجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل من إكثاره
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ه وإمداده بتسديده خمافة وقوعه يف الغلط املرض ببدنه وعقلـه فيق تووليرضع إىل اهللا يف صلة
إن الذي برز من مجيل صنعته وقوة حركته إنـام هـو  :فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل ,وأدبه

فقد تعرض بظنه أو مقالتـه إىل أن يكلـه اهللا عـز وجـل إىل نفـسه  ,بفضل حيلته وحسن تدبريه
وال يقـل أحـد مـنكم أنـه أبـرص  , عىل من تأمله غـري خـاف ٍفيصري منها إىل غري كاف وذلك

  فإن أعقل الـرجلني, وأمحل لعبء التدبري من مرافقه يف صناعته ومصاحبه يف خدمته,باألمور
ن صـاحبه أعقـل منـه وأمجـل يف  ورأ أ, ذوي األلباب مـن رمـى بالعجـب وراء ظهـرهعند

 .طريقته
اهللا عليه جل ثناؤه من غري اغـرتار برأيـه وعىل كل واحد من الفريقني أن يعرف فضل نعم 

وال تزكية لنفسه وال تكاثر عـىل أخيـه أو نظـريه أو صـاحبه وعـشريه ومحـد اهللا واجـب عـىل 
 . والتحدث بنعمته, والتذلل لعزته, وذلك بالتواضع لعظمته,اجلميع

ذلـك إليـه  فإن ,توالنا اهللا وإياكم معرش الكتبة بام يتوىل به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته,وبيده

  عبد احلميد الكاتب
   هـ١٣٢ سنة املتوفَّى
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  الباب الثاني عشر

  الفصل الثامن
  املوضوعات الشخصية اخلاصة

 كـان يعـج باحلركـة العـرص ذاهـ ; ألنمل تكن الرسائل الشخصية يف العرص األموي قليلة
اهتم القـدماء  وقد ,زدهار ومنترشة عىل نطاق واسع فكانت مزدهرة فيه كل اال,واالضطراب

 منهـا ) هـ٨٢١م(هبذه الرسائل وبينوا لنا أبرز موضوعاهتا التي تدور حوهلا فذكر القلقشندي 
التهاين والتعازي والتهادي والشفاعات والتشوق واالسرتضـاء واالعتـذار ( :عىل سبيل املثال

وهـذه ) ...لـذم واإلخبـار واملـداعباتوالشكو واسـتامحة احلـوائج والـشكر والعتـاب وا
املوضوعات كام نر موضوعات اجتامعية عاطفية تتصل بحياة األفراد وعالقاهتم اخلاصة فيام 

عىل هبا ىل كتب أهل العرص  أن تترسب هذه اهلموم الشخصية إً وكان من الطبيعي نفسيا,بينهم
 .ً جداًثارها كان قليالل إلينا من آنطاق واسع غري أن ما وص
بالشخصيات التارخيية البارزة أو العرص إىل ستمئة الرتباطها  يف هذا وقد وصلت الرسائل

ترتبط بفئة معينة من  هذه الرسائل الشخصية الو ,ر الطريفة آنذاكباألحداث املهمة أو باألخبا
يـة وإنام تنتمي إىل أفراد من خمتلف املستويات واملواقع االجتامع , أو رعيةًفئات املجتمع حكاما
 ,لك املجتمع من اخللفاء يف القمة وانتهاء بأفراد الرعية العاديني يف قاعدة ذًيف ذلك العرص بدءا
 :بأهناوتتميز هذه الكتب 

 .خر بعينهموجهة من فرد إىل فرد آ −١
 .يدور مضموهنا حول قضايا شخصية خاصة قائمة بينهام −٢
 .الرسائل الديوانية العامة تتصل بموضوعات ال −٣
ناول موضوعات هتم الصالت االجتامعية والنفسية بني أبناء املجتمع الواحـد سـواء تت −٤

 :كانت هذه املوضوعات
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 .ذات طابع ودي بني األصدقاء واألقارب واملعارف −أ
مشوبة باخلشونة وإغالظ القول والفظاظة يف اخلطاب بني املتبوعني وأتبـاعهم أو بـني  −ب
 .اخلصوم
 .ة متنوعةكثري هذه الرسائلعات وموض −٥
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   عشرالثانيالباب 

  الفصل التاسع
  مناذج من الرسائل يف هذا العصر

  رسائل شخصية
  يف التهاني والتعازي -أ

 , منها يـستدعي التهنئـة والغبطـة والنعم فقد كان حتصيل يشءملا كانت احلياة مليئة بالرغائب
س أو املال أو البدن مواساهتا ويقابل ذلك ما فيها من املصائب والغري التي يستدعي حلوهلا يف النف

لشخـصية مـا كتـب بـه  ومما أثر من هتاين العرص األموي وتعازيـه البـارزة يف الكتـب ا,يف التعزية
 :ذ يقول حني توىل اخلالفة بعد موت أبيه إىل يزيد بن معاويةالضحاك بن قيس إ

َكل من عليهـا ﴿ : فقال عز وجل,هللا الذي لبس رداء البقاء وكتب عىل عباده الفناء احلمد( ْ ََ َُّ ْ ُ
ِفان, ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾  َ َ َْ ِ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ َِ َ َُْ َ َ ٍ ىل أمري إ أما بعد فكتايب ]٢٧−٢٦:سورة الرمحن[َ

يبة فموت أمـري وأما املص ,ً فأما التهنئة فاخلالفة التي جاءت عفوا,املؤمنني كتاب هتنئة ومصيبة
 .)عونليه راجاملؤمنني معاوية فإنا هللا وإنا إ

د لتعزيته يف هذا الكتاب بالتسليم لقضية الفناء مـن خـالل مـا َّونالحظ أن الضحاك قد مه
خلـود ألحـد سـو هللا  ذ الة عىل البرش أمجعني بـال اسـتثناء إأمىض اهللا يف كتابه العزيز من سن

قرن تعزيته عن فجيعـة الفقـد بتهنئـة يزيـد بتوليـه بمنـصب  ثم ,تعاىل الذي ال يولد وال يفنى
اخلالفة بأيرس سبيل بوصفه ويل العهد املبايع له من قبل أغلبية املـسلمني يف حيـاة أبيـه وذلـك 

ويعد الـضحاك فـيام يـرو أول  , املقام كان يتطلب مثل هذه االزدواجية يف اخلطاب; ألنكله
 قيمة هذا الكتاب املعنوية وأثـره يف الـشعراء خاصـة يف ر وسن, وهنأ يف مقام واحدّمن عز

 .الحق بعون اهللا تعاىلباب 
إنـا قـوم مـن ( : بن عتبة بعزبه عن أبيه ويقـولعبد اهللاىل عمر بن وكتب عمر بن عبد العزيز إ

ىل ميـت يعزيـه موات فالعجب كل العجب مليـت يكتـب إا الدنيا أموات أبناء أّخرة سكنأهل اآل
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لمه أن مـا جـر  فقد حاول عمر أن يعزي الرجل بأن يذكره بمسلمة ال جدال فيها ليع)عن ميت
قى الفروع مهام امتد هبـا الزمـان ذ كيف تباإلهلية والسنة الطبيعية لكل خملوق إقد تم وفق القاعدة 

 .ليها أن يكون له هناية ينتهي إالبدن كل ما له بداية  وإ,صولاأل وذا ما اقتلعت اجلذورإ
 :ك بـن عمـر فقـال عىل تعزيته عن ابنه عبد امللـًىل ميمون بن مهران ردا إً أيضاوكتب عمر

 .) فلام وقع مل أنكره,يل تعزيني عن ابني عبد امللك وهو أمر مل أزل أنتظرهإكتبت (
ىل هشام بن عبد امللك عـن امـرأة وكتب عبد احلميد بن حييى الكاتب عن مروان بن حممد إ

إياهـا  املـسرتدة التـي منحـه اهللا تعـاىل من حظاياه اخرتمتها يد املنون فشبه هذه املرأة بالعاريـة
 من األجر يف احلالني حال شكره ام له عند اهللا تعاىل, وعرب عاسرتدها منه ثم ,ىل حنيليتمتع هبا إ

ن اهللا تعـاىل أمتـع أمـري املـؤمنني مـن إ( :ذ قبضها فقالإذ منحه إياها وحال صربه عىل ذهاهبا إ
 ,ليـه العاربـةقبض إ, فلام متت له مواهب اهللا وعاريته ىل أجل مسمى مده إًأنيسته وقرينته متاعا

أعطر أمري املؤمنني من الشكر عند بقائها والصرب عند ذهاهبا أنفس منها يف املنقلب وأرجح ثم 
 ).ليه راجعونهللا رب العاملني وإنا هللا وإنا إ  فاحلمد,يف امليزان وأسنى يف العوض

 اآلخـر فهلـك أحـدمها وبقـي , يف مولودين ولدا لهًىل هشام كتابا عن مروان إً أيضاوكتب
 .ياه شكر اهللا عىل النعمة بمن أبقى والصرب عىل النكبة بمن هلك إًسائال

ىل الوليد بن يزيد حني توىل اخلالفة بعد موت عمه هشام بتهنئته يف وكتب مروان بن حممد إ
 ,ليه من والية عباده بوراثة بالدهاهللا ألمري املؤمنني فيام أصاره إبارك  (:رسالة طويلة بمثل قوله

ملا كان بينهام ه عن عمه ِّ ولن يعز) دينهفته ووثائق عرهللا الذي اختار أمري املؤمنني خلال دفاحلم
 .من كراهية

  يف الوعظ والتذكري -ب
 ًىل النجف مع النـاس هربـاىل صديق له خرج إرث قايض الكوفة إكتب رشيح بن احلا −١

 من غري ,ينام كانواحتني آجاهلم أ اهللا تعاىل عىل عباده حني  فذكره بقدرة,من وباء وقع يف الكوفة
ن املكـان الـذي إ( : فقال يف بعـض كتابـه, يف تعجيلهأن ينفعهم بعدهم يف مد األجل أو قرهبم

ن النجـف مـن  وأنا وإياك لعىل بساط واحـد وإ, وال يظلمه أيامه,ل ألحد محامهخلفته ال يعج
 .)ذي القدرة لقريب
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 وبأن يقدم ما استطاع من مالـه بتقو اهللا(ىل رجل يوصيه وكتب عمر بن عبد العزيز إ −٢
ت ال حمالة بكر الليل والنهار وتعاقبهام وفعل الليل  املوت وشيك وما بعده آ; ألن قرارهىل دارإ

ن النتيجة املبنية عليه صـحيحة  ولذا فإ,ه أحدأمر مسلم به ال ينكروالنهار أو اجلديدين للناس 
 كـام ,خرته بام قـدر علـه مـن الـزاد املرء أن يتزود آللك فعىلدام األمر كذاوم ,ً أيضام هباَّمسل
ىل مكان بام يعينه عىل طريقه وحله وترحالـه يف سـفره وعـىل تزود املسافر يف الدنيا من مكان إي

 .خرةواد املسافر إىل اآلرأس 
غـري األمـوال يف كـل  عمل صالح يشمل تسخري األمـوال و وما ينتج منها من)تقو اهللا(

 .سم الصالةعمل ينطوي حتت ا
ك نـيا أخـي إ( :ره بحتمية املوت فيقولىل رجل يذك إً أيضا بن عبد العزيزوكتب عمر −٣

 له ومـال مـن ال دارن الدنيا دار من فإ ,قد قطعت عظم السفر وبقي أقله وإياك أن تغرك الدنيا
 .) لهال مال
 نإنـك إ( :ض أهـل بيتـه بعظـه ويـذكره فيقـولىل بعـعمر بـن عبـد العزيـز إوكتب  −٤

والـدنيا  ,لك وهنارك بغض إليك كل فان وحبب إليـك كـل بـاقاستشعرت ذكر املوت يف لي
خرة دار باقية خالدة فيها النفس تولع وتتمـسك مـن فيها من متاع فال جمال لودها واآلفانية بام 

 .)حيث النتيجة
 :يايـاه يف متـاع الـدن إً إىل رجاء بن حيوة يقول مزهـداً أيضابن عبد العزيزوكتب عمر  −٥

 .)من أكثر من ذكر املوت اكتفى باليسري(
وكان يف املدينة بوصـيه   الكتابة إىل ابنه عبد امللكَّ حني توىل عمر بن عبد العزيزوكتب −٦

 ًن استطعت أن تكثر من حتريك لسانك يف ذكر اهللا حتميـداإ( ومما قال يف ذلك ,وبنصحه وبعظه
ن أحسن مـا  وإ, وشكره محد اهللاً حسناًحديثان أحسن ما وصلت به  فافعل فإً وهتليالًحاوتسبي

 .) محد اهللا وذكرهً سيئاًقطعت به حديثا
وهو أحـد الفقهـاء األئمـة ) ـ ه١١٨م ( احلسن البرصي إىل مكحول بن عبد اهللا كتب −٧

 : إذ يقـول, ثم جاءه خرب ينفي ذلك عنه,اتصل باحلسن خرب موته وقد ,بالشام يف ذلك العرص
ن كـان الـرسور بـام  لقـد رسرنـا وإفلعمـر اهللا ثم أتى بعد ذلك ما أكذبه ,أتانا عنك ما راعنا(
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فهل أنت عافاك اهللا ووفقنا وإياك إىل  , عام قليل إىل اخلرب األولًرسرنا به وشيك االنقطاع ذاهبا
صالح العمل إال كرجل ذاق املوت وعاين ما بعده وسأل الرجعـة فأجيـب إليهـا وأعطـي مـا 

 ما قـدم ن له من ماله إالنقل جهازه إىل دار قراره ال ير أ فتأهب يف ,تهسأل بعد ما عاين ما فا
 . إال ما كتب له ثوابهأمامه ومن عمله

  يف اللوم والعتاب -ج
كان معاوية يغري بني مروان بن احلكم وسعيد بن العـاص فكـان يـويل أحـدمها عـىل  −١

يد يمتنع حني يتوىل عن قبض  فكان سع,املدينة ويعزل اآلخر ويأمر اجلديد بقبض أموال سلفه
 , بذلكَّ كتاب معاوية بقبض أموال سعيد وهم–حني توىل مرة  − فلام أتى مروان,أموال مروان

 وذكر أنـه امتنـع ,ًموال مروان حني كان والياأطلع سعيد مروان عىل كتب معاوية إليه بقبض أ
 .عن قبضها للقرابة واحلرمة فكف مروان عنه

ع أمـري العجـب ممـا صـن (:ة يف ذلك يلومه ويعاتبه يف مثل قولهىل معاويوكتب سعيد إ −٢
 وتـوارث ,ءنادخاله القطيعة بيننـا والـشح بعض وإنه يضغن بعضنا عىلاملؤمنني بنا يف قرابتنا إ

ال ملا مجعنـا اهللا عليـه مـن نـرص اخلليفـة املظلـوم واهللا لو مل نكن بني أب واحد إاألوالد ذلك ف
 .) أن نرعى ذلكوباجتامع كلمتنا لكان علينا

أذ أوله بطـر (ه عىل كالم بلغه عنه فقال يصفه لوميبن العاص  ىل عمرووكتب معاوية إ −٣
 )خره خور ومن أبطره الغنى أذله الفقروآ

ين أمرتـك بـأمر فأتيـت إ( :خالفه يف أمر فقـال وقد ,ىل بعض ولدهوكتب عبد امللك إ −٤
 , أبـاهذا أمر بيشءمنزلة الصبي الذي إهنا وخفت أنك بال عصيايتك بوصية فأبيت إغريه ووص

يت , ويـا سـوءذا هني عن يشء أتاه فيحتال له فيام ينفعه بأن ينهى عنه وفيام يرضه بأن يؤمر بـهوإ
 .)ملن هذه حاله

قـد بلغنـي اسـتقاللك (: ىل أخيه وويل عهده هـشام يقـولوكتب يزيد بن عبد امللك إ −٥
 .)ي اجلناح أجذم الكفنك بعدي لواهواستبطاؤك مويت ولعمري إحيايت 
اق عـدة كتـب مطولـة يلومـه هبـا عـىل ىل خالد القرسي عامله عىل العروكتب هشام إ −٦

 ويذكره بـام أنعـم ,فراطه يف الدالة عليه ويعاتبه عىل أقوال ندت عنه يف جمالسه تطاول هبا عليهإ
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ملـؤمنني  اقـد بلـغ أمـري( :وقال يف بعض هذه الكتـب ,عليه به من والية وشهرة ومال ورشف
 وكان أمـري ,ال ملا أحب من رب الصنيعة قبلك واستتامم معروفه عندكعنك أمر مل حيتمله لك إ

 .)املؤمنني أحق من استصلح ما فسد عليه منك
ىل بعض أصحابه يلومـه  بن جعفر بن أيب طالب إعبد اهللابن  بن معاوية عبد اهللاوكتب  −٧

 ويصف ما يف نفسه من عواطف نحوه , عرفهويعاتبه الختالف حاله اليوم عام كانت عليه حني
عد هذا الكتاب من أمجـل , ويترتجح بني اليأس والرجاء ويظهر تردده يف أمر اطراحه أو صلته

 ويعـد اللـوم ,الكتب يف التعبري عن الشك واحلرية يف حقيقة الـصداقة والـوداد بـني صـاحبني
 ,حبـة واملـودة بـني النـاس من املوضوعات الداخلة يف صـميم عواطـف املًوالعتاب موضوعا

 وهو أول درجة من ,ًولوال هذه املحبة وتلك املودة مل يكن هناك لوم ومل يكن هناك عتاب أصال
 يف إصالح احلـال ورتـق ً نفعاِ فإن مل جيد, بني األصحاب واألصدقاء واألهلدرجات املكاشفة

 .نذر بالقطيعة واهلجر هي التقريع والتوبيخ التي تًىل مرحلة أقسى وأشد وقعاالفتق انتقل إ
  يف التقريع والتوبيخ -د
بيه عامله عىل البرصة يقرعه ويوبخه حني علم بـرده شـفاعة كتب معاوية إىل زياد بن أ −١
  ومـن ذلـك, يف أمان الصلح بينه وبـني احلـسنًصالسن عنده لرجل من شيعته الداخلني أاحل
سفيان ما الذي من أيب فأ ,سمية خر منان واآلعلمت أن لك رأيني أحدمها من أيب سفي( :قوله
 ىل احلـسن تـشتميكون من رأي مثلها من ذلك كتابـك إية فام  وأما الذي من سم, وحزمفحلم

 .) أوىل بالفسق من أبيهنتأباه وتعرض له بالفسق ولعمري أل
ىل خالد بن عتاب بن وقاء الرياحي عامله عىل الري يشتم أمه ألمر مـا وكتب احلجاج إ −٢

نت الذي هربت عن أبيك أ( :إياه وفراره عنه فقال  أبيه عىل يد اخلوارج بخذالنهتلويعريه بمق
يـوم (ليـه يـشتم أمـه ويعـريه بفـراره كتب إ بل , فلم يسكت خالد عن هذه اإلهانة,حتى قتل

 .)أيكام كان أمام صاحبه( ًيسأله ساخرا ثم , هو وأبوه عىل مجل)احلرة
 ألنس بن مالـك األنـصاري يد اللهجة لتعرضه شدً احلجاج كتاباىلوكتب عبد امللك إ −٣

تفكـر عبـد  وقـد , وخادمه باملدينة عرش سنني ولتطاوله عليـه بـالكالمصاحب رسول اهللا 
 وأمر احلجاج الذي اقرتف يف العراق من اجلرائم مـا يغـضب اهللا فـرأ أنـه ه يف أمرًامللك يوما
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 عـن ىل احلجاج يعلمه أنه عجـزب إ فكت,بمسؤول عن تأمريه وعمله أمام اهللا تعاىل يوم احلسا
راح يكيـل لـه وألبيـه  ثـم ,خـرة أعجـز وأنه يف اآل,ته بالناس يف الدنياالتامس العذر له يف سري

 مـن أفـراد رشطـة روح بـن ًردا تاريخ عالقته به منذ أن كان فـًله الشتائم مستعرضاوجلده وآل
لنفس عىل مثل هـذا النـوع مـن ولعل الشك غالب يف اىل أن بلغ به ما بلغ من واليات, إ زنباع

 .اخلطاب
ا ىل احلجـاج عـدة كتـب مل ينظـر فيهـامن بن عبد امللـك وهـو ويل للعهـد إوكتب سلي −٤

 ال( : بالتقريع الـشديد عـىل شـاكلة قولـهً مليئاًليه كتابا فغضب سليامن عليه وكتب إ,احلجاج
 .)ًبا سباًحشا حتى دعيت فاًساءة وال ترجو هللا وقاراتسكت عن قبيح وال ترعوي عن إ

 :املثـل عـىل شـاكلة قولـهال أن احلجاج لن يسكت عن هذا الكتاب فأجاب سـليامن بإ −٥
 .)نك لصبي حديث السن تعذر بقلة عقلك وحداثة سنكلعمري إ(

 عىل فلتات لـسانه ً عظيامًقرعه هبا ويوبخه توبيخا يًىل خالد القرسي كتباوكتب هشام إ −٦
مـا واليـة  :يا ابن أم خالد قـد بلغنـي أنـك تقـول( : بعضها قوله يف ومن ذلك,التي بلغته عنه

 .) وأنت من بجيلة القليلة الذليلةًمرة العراق رشفاتكون إ العراق برشف يل كيف ال
ليه وعىل أصـحابه ىل الوليد بن يزيد ويل عهده بعد قطعه ما كان جيري عوكتب هشام إ −٧

 .بيخىل التوياهم بالسفه املفيض هبم إمن بعده يتهمه وإ
  يف االعتذار واالسرتضاء -ـه
فلـام وصـل  , فافرتقـا مغاضـبنيوقع يشء بني احلسني بن عيل وأخيه حممد بن احلنفيـة −١
ن أمي امرأة من  ال أدركه فإً ال أبلغه وفضالًاك رشفن لإ( :ىل احلسني يقول بيته كتب إىلحممد إ

ثـل أمـي مـا وفينـا ساء م األرض نـ ولو كان ملء, بني حنيفة وأمك فاطمة بنت رسول اهللا
ىل  وإياك أن أسـبقك إ, لرتضينيَّعتي هذه فالبس رداءك ونعليك ورس إيلذا قرأت رق فإ,بأمك

 .ليه وترضاهت أوىل به مني فلبس احلسني وجاء إهذا الفضل الذي أن
غلـو ( :عنه من كالم أغضبه فقال عام بلغه ًىل معاوية معتذراوكتب عمرو بن العاص إ −٢

ىل علمت أين ملـت إ وقد ,ره وأنا خمدوعسطوة جورك ذكرت أين نطقت بام تكنصافك يؤمن إ
 .) ومل أخدع ومثلك شكر مسعى معتذر وعفا ذلة معرتف,حمبتك
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بشأن تطاولـه عـىل أنـس بـن مالـك  ليه ويرتضاهوكتب احلجاج إىل عبد امللك يعتذر إ −٣
 : ومما ساقه يف هذا املوضوع قوله,حتى ريض عنه

مام اهلد وخاتم النبيني أحـق  إد رسول اهللا صلحه اهللا يف قرابته من حممأمري املؤمنني أ(
 وأمهلني ومل يعجلني عند هفويت للذي جبـل عليـه مـن كـريم ,من أقال عثريت وعفا عن ذنبي

فراج نني أصلحه اهللا يف تسكني روعتي وإمري املؤم فرأي أ, وما قلده اهللا من أمور عباده,طبائعه
قالـه اهللا العثـرات نني أمـري املـؤم وأ, من سطوته وفجـاءة نقمتـهً وفرقاًاكربتي فقد ملئت رعب

 ثـم )من صفح وعفاحق ه عن السيئات وضاعف له احلسنات وأعطى له الدرجات أوجتاوز ل
 .نس بن مالك حتى ريض عنهيذكر له ترضيه أ

وة مل لـوال اهلفـ (:ه من هفوة فقـالليعزيز يعتذر إعبد الوكتب برش بن مروان إىل أخيه  −٤
 .) العذر ومل يكن لك يف قبوله مني الفضلأحتج إىل

 ,ن ومتـن ملوتـهخيـه وويل عهـده سـليامد بن عبد امللك يف مرض له ذم مـن أوبلغ الولي −٥
 كنت لئنواهللا ( :يه ونقل عن لسانه فقاللربأ مما نسب إليه سليامن يتفعتب عليه الوليد فكتب إ

 ال متنى مـا وأول منعي إىل أهله فعالم أ,ين ألول الحق بهإ ملا خيطر يف النفس ًت ذلك تأميالمتني
مل يظهـر  مـري املـؤمنني مـابلغ أ وقد ,يظعنون عنه ثم ,فر بمنزلال ريثام حيل السيلبث من متناه إ

 .)عىل لسانه
نـت اعتذرت به وحذوت عليه وأ حسن ماأ ما( :فرد عليه الوليد بكتاب جاء فيه قوله −٦

بعـد منـك مـن يشء أ شبه بك من اعتذارك ومـايشء أ يف الفعال وماالصادق يف املقال الكامل 
 .)الذي قيل فيك

اص بالكوفـة كتـاب يرتضـاه فيـه بعـد أن بن عمرو بن سعيد بن العا ىلكتب هشام إ و−٧
 وممـا قالـه هـشام يف وصـف آل ,يف القـولغلظ له سه وأخذه بمجل القرصي أًأخربه أن خالدا

حكمه يف هذه الرسـالة  وقد ,)ًزناحالم ختف اجلبال وبأ  بل,صمت من غري إفحام(سعيد أهنم 
تقدم إليه أن  ثم , أو من عليه هباًوطاو رضبه عرشين سإن شاء أقره وإن شاء عزله أ :بأمر خالد

 .ًليه دائاميكتب بحوائجه وحوائج أهل بيته إ
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 وأمتـع أمتعك اهللا( :ًقائالمل بن عبد اهللا كاتب هشام يعتذر إىل بعض إخوانه وكتب سا −٨
ئمتي فيام  املخرج لك وسعك عذري بسط لسان ألئمتي يف تركك ألذا ضاق عيلبك لوال أنه إ
 .)خالف هواك

  يف الشفاعة واالستعطاف -و
مـوىل حبيـب بـن عبـد ( رسح يبحني اعتد زياد بن أبيه عىل رجل يدعى سعيد بـن أ −١
 ٤١(حلسن سنةة وامان بموجب صلح معاويشيعة احلسن بالعراق بعد منحهم األ من )شمس

فعـل  ليه احلسن يلومه عـىل مـاخذ ماله وحبس أهله وعياله وطلبه كتب إن هدم داره وأبأ) هـ
ه تاك كتايب هذا فابني له داره واردد عليه عياله وماله وشفعني فيـ إن أ": ويشفع للرجل فيقول

 .)جرتهفقد أ
 فبعـث احلـسن بكتـاب ,يف القـولن يشفع احلسن فيه وتطاول عليه  أبى أًغري أن زيادا −٢

أما تركك تشفيعه فيام شـفع فيـه إليـك ( :زياد إىل معاوية فكتب معاوية إىل زياد يقرعه ويقول
يف يديك لسعيد   ماِّذا ورد عليك كتايب فخل فإ, به منكأوىلفحظ دفعته عن نفسك إىل من هو 

 .)تعرض له يب رسح وابني له داره واردد عليه ماله والبن أ
 عبـد اهللاو نسيب كام فعـل زة يف املجتمع يف الشفاعة لقريب أشخصية باروقد تتدخل  −٣

طالق رساح املختـار بـن أيب عبيـدة الثقفـي أخـي بن عمر حني تدخل لد يزيد بن معاوية إل
د حبس املختار وهو صهره وأنا أحـب أن ن عبيدة اهللا بن زياإ( :زوجه صفية وكتب إليه يقول

مره بتخليتـه  أن تكتـب البـن زيـاد فتـأ−رمحنـا اهللا وإيـاك −يعاىف ويصلح من حاله فإن رأيت
 .)فعلت
ا ّزبري عـىل الكوفـة زجـالبن ان عاميل إ ثم ,بن زياد يأمره بتخلية سبيلهافكتب يزيد إىل  −٤

 .ية من حتريكه فتنة فيها عليهامباملختار نفسه يف سجنهام خش
 ًين حبـست مظلومـاإ( :ن عمر يستشفعه لـدهيام ويقـولباىل فكتب املختار من سجنه إ −٥

 ولعـل ,ً لطيفـاًاىل هذين الوليني الصاحلني كتاب, فاكتب رمحك اهللا إ كاذبةًوظن يب الوالة ظنونا
 .)اهللا تبارك وتعاىل أن خيلصني من أيدهيام بيمنك وبركتك
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يب عبيـد لذي بيني وبني املختار بن أقد علمت ما ا :ليهام يقول بن عمر إعبد اهللافكتب  −٦
بيني وبينكام ملا خليتام سـبيله  قسمت عليكام بحق ما فأ,والذي بيني وبينكام من الودهر من الص

 . فخليا سبيله)ان يف كتايب هذاحني تنظر
ل كعـب  فوجد عليه فسأًالك ذنبعبد املد بن ىل الولي العبيس إًذنب رجل يدعى كعباوأ −٧

 لو مل يكن لكعب من قـديم " :ىل الوليد يقول فكتب عروة إ,ه عندهن يشفع لعروة بن الزبري أ
 وال ,ظل عفوك الذي تأملـه القلـوبال حترمه التفيؤ بيغفر له عظيم جريرته لوجب أ حرمته ما

 َّملـه يف فحقـق أ,خيالطـه سـخطليك فوثقت له منك بعفـو ال تعلق به الذنوب واستشفع يب إ
غه الـشفاعة مل  الـشفاعة وأسـال الوليد هـذه فقب,) بالنعمةًوصدق ثقتي فيك جتد الشكر وافيا

 .ً أيضاحيب
 ليك وعفوت عنه ملعوله عليك وله عنـدي مـا قد شكرت رغبته إ" :وكتب إليه يقول −٨

 ." ويف سائر أمورك,حيب فال تقطع كتبك عني يف أمثاله
 فكتـب , بن الزبري كانت له أرض إىل جانب أرض كانت ملعاويةعبد اهللان ومن ذلك أ −٩

 عـن ً فام كان من معاوية إال أن كتب لـه تنـازال,رورهم هبا عبيده أرضه أو مليه يشكر دخولإ
وقفت عىل ( : معاوية يقولىلابن الزبري فكتب إثر هذا الفيض يف نفس  فأ,ًاألرض والعبيد معا

 .)حله من قريش هذا املحل فال عدم الرأي الذي أ,نني أطال اهللا بقاءهمري املؤمكتاب أ
ذع القـول ي عـىل لـسانه بحقـه مـن لـواُ مما افرتخيه الوليدوحني اعتذر سليامن إىل أ −١٠

نت الصادق يف املقال الكامل أ( :يمتدحه ويثني عليه بمثل قولهليه  كتب الوليد إ,وقطع الرحم
 .)يف الفعال
قـد  : عن عميق شكره لـه فقـالًعرباخوانه موكاتبه إىل بعض إ) موىل هشام(وكتب سامل −١١

يم الرجاء فيام بقي يل عندك قـد جعـل اهللا مـستقبل  منك جسَّيل الشكر ملا سلف إصبحت عظيمأ
 . عىل مؤتنف الرجاء فيكً منك عوناَّيلسلف إ  وجعل ما, يل عىل شكركًرجائي منك عونا

  يف التشوق واالستزارة -ز
 ين مـاإ :دينة يثني عليه شامئله فيقولىل حممد بن احلنيفة وكان باملكتب يزيد بن معاوية إ −١

, وال ً وحكامًحرض منك فهام وال أً وحلامً وهو أرجح منك علامًم رجالشعرف اليوم يف بني هاأ
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قد أحببت زيارتك واألخذ بـاحلظ مـن  :ًقائالثم استزاره  ,أعد منك عن سفهه ودنس وطيش
 .ً مطمئناً آمناَّقبل إيلذا نظرت يف كتايب هذا فأ فإ,رؤيتك
 عـن شـوقه ً ومعـرباًمـد مهنئـاليه مروان بـن حموىل الوليد بن يزيد اخلالفة كتب إوملا ت −٢

مري الشوق إىل أن حيملني لوال ما أحاول من سد الثغر الذي أنا به خلفت أو :لزيارته بمثل قوله
 فإهنـا ال يعـدهلا عنـدي ,ننيمري املـؤمدم ملعاينة أق وأ,خلف رجل عىل غري أمرهُن استأنني املؤم

يـه ألشـافهه بـأمور ليف املـسري إ فإن رأ أمـري املـؤمنني أن يـؤذن يل ,عادل نعمة وإن عظمت
 .كرهت الكتاب هبا فعل

  يف التودد واملالطفة -ح
بينهام من شـوائب العالقـة  ي ماّذ يصف إ;ليه بالكاتبحيبب املكتوب إ كان هذا املوضوع ما

 .وجيعل املودة حاصلة يف قلوب املتكاتبني
إليـه يف   مواسـاة كتبـهىل عروة بن الزبري منكتب به الوليد بن عبد امللك إ ومن ذلك ما −١

 .حاجاته
 سـعيد بـشان تعـرض خالـد بـن عمـرو بـناىل لك إعبد املكتب به هشام بن  ومنه ما −٢

 ً وطالبـاً وحمادثـاً وجميباًمري املؤمنني فيام بدا لك مبتدئافكاتب أ : إذ كتب إليه يقول;القرصي له
تي تقعـد هبـم احلـشمة مري املؤمنني من حوائجهم العسى أن ينزل بك أهلك من أهل بيت أ ما

 ًامستوحش من تكرارها عليه مستمنح مري املؤمنني والناوهلا من قبله من غري حمتشم من أعن ت
مـن صـلة قـرابتهم  بالرب ملـا حيـاول ًليك رسيعا جتد أمري املؤمنني إً ومستزيراً وطالباًومسرتفدا

 .وقضاء حقوقهم
  يف الشكوى واملطارحات -ط
خـذ  املآه سوء سـريته يف الرعيـة وكثـرة يشكو فيًكتابا ةاج مرىل احلجكتب عبد امللك إ −١
 .لك وقصوره عن االحتجاج له وخيربه عن عجزه عن االعتذار من اهللا تعاىل من كل ذ,عليه
إين  :من قلق من الكرب واملوت فيقـولهو فيه  ىل قتيبة بن مسلم يبثه ماوكتب احلجاج إ −٢

 قد سار نحـو ًنة وأنت نحو مني يف السن وإن امرأآلن قد بلغت مخسني سنا ا فأ,نظرت يف سني
 .ن أن يوردهِمَقَمخسني حجة إىل مورد ل
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نه النـساء وحـرصه يصيب من الطعام وقلة غشيا ىل احلجاج يشكو قلة ماوكتب قتيبة إ −٣
لوان لتصيب استكثر من األ : فكتب إليه احلجاج يصف له أدوية هلذه األدواء ويقول,عن املنرب

 وأنزل النـاس بمنزلـة ,تريد  واستكثر من الطروقة جتد بذلك قوة عىل ما,ًيئامن كل صفحة ش
 .مامك تبلغ حاجتك ببرصك أهل بيتك وخاصتك وارمرجل واحد من أ

ل احلجـاج عليـه ويستنـرصه ليـه تطـاو يـشكو إىل عبـد امللـكنس بن مالك إوكتب أ −٤
 .فخذ يل عىل يديه ًهالأ لذلك كن ومل أ,ً وأسمعني هجراًإن احلجاج قال يل نكرا :ويقول
وت ويبثـه نه عـىل شـفا املـالوليد بن عبد امللك خيربه بدنو أجله وبأىل ب احلجاج إوكت −٥

ناصـح الـشفيق برعيـة مـواله فجـاء حوطها حياطـة القد كنت أرعى غنمك أ :مهومه فيقول
 ًراد بعبـده غفرانـا وأرجـو أن يكـون جبـار أ,طش الراعي ومزق الراعي كـل ممـزقسد فباأل
 .ه ملا محل من ذنوبًطاياه وتكفرياخل

وهو منهزم مع مروان بـن حممـد إىل أهلـه يـشكو كاتب الميد بن حييى عبد احلوكتب  −٦
 ,فاويق اسـتحليناهاوقد كانت أذاقتنا أ : وما آل إليه من حال فيقول,إليهم تقلب الدنيا بأهلها

 عـن األوطـان وفرقتنـا عـن  فملح عذهبا وخشن لينها فأبعدتنا,ا موليةمجحت نافرة ورحمتنثم 
 .ر نازحة والطري بارحةفالدا ,خواناإل

هـو فيـه مـن بـالء  ليـه مـا بن معاوية من السجن إىل أيب مسلم يشكو إعبد اهللاوكتب  −٧
 مـع ًإن علينا من سمك احلديث ومـن ثقلـه أذ شـديدا : وثقل القيود واملعاناة فيقولالسجن

ع سهيلهم الغالظة وتيسريهم الفضاضة بعـد اهللا نرفـغالل وقلة رمحة العامل الذين تمعاجلة األ
ونشكو شدة البلو ونحن منه ظامء يمـشون يف , رواءن الناس من حوضك إ,كربة الشكو 

 .براد ونحن نحجر يف األقياد بعد اخلري والسعي واخلفض والدعةاأل
  يف التنبيه والتحذير -ي
يه برش يف العراق فأمر احلجـاج خكان مع أ و,امللك مرة عىل موسى بن نصري  عبددِوج −١

عىل يدي موسى فعلـم بـذلك خالـد بـن  عىل العراق بعد موت برش بأن يؤخذ ًحني بعثه واليا
 ,ه إليك احلجـاج بـن يوسـفَّوج وقد ,إنك معزول( : فكتب من الشام إىل موسى يقول,أبان

وإمـا  ;منرس فتأتلحق بالفن فإما أ ;مر فالنجاة النجاة والوحى الوحىأمر فيك بأغلظ األوقد 
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ك فـيحكم متكـن ملعـون ثقيـف مـن نفـس  وال, بـهًن تلحق بعبد العزيز بن مروان مستجرياأ
 .)فيك
 ًليامن منكـراليـه سـ عىل يشء بلغه عنه من القول كتـب إخاه سليامنوملا عاتب الوليد أ −٢

 املؤمنني متى سمع أمري( : إياه من سامع أقوال الوشاة وأهل النميمة فقالً وحمذراًذلك ومعتذرا
رحـام  فـساد النيـات والقطـع بـني ذوي األرسع ذاك يفرويـة لـه أ هـل النميمـة ومـن المن أ

 .)والقرابات
  يف املواساة -ك
 ً وبنـى احلجـاج بابـا,قىص بالقـدس من أبواب املسجد األًكان عبد امللك قد ابتنى بابا −١

ذ فتطـري اج أي أحرقته ومل يـصب بـاب احلجـفأ  فرضبت صاعقة باب عبد امللك,خر منهاآ
 :ليه يقول عليه وبلغ اخلرب احلجاج فكتب إَّقلك من ذلك وشعبد امل

 فتقبـل مـن ًأمري املؤمنني أن اهللا تقبل منه وما مثيل ومثله إال كابني آدم إذ قربا قربانـا َليهن(
 سالم حينام قرب كل منهامدم عليه ال ابني آ بذلك إىل قصةًملمحا )خرأحدمها ومل يتقبل من اآل

ومل يتقبـل قربـان قابيـل فـضل  ,حرقه عالمة عىل ذلك اهللا تعاىل فتقبل قربان هابيل فأىل إًقربانا
ه وارتاحت نفسه لذلك التخريج اجلميل من اسى هذا الكتاب عبد امللك حني قرأعىل حاله فو

 .احلجاج
  األحوال عن األخباريف  -ل
 ,لكوفة ليمهد له الـسبيلهل ا إىل أًسني ابن عمه مسلم بن عقيل رسوالرسل احلحني أ −١

إين ( :جـر لـه فقـال ليه من بعض الطريق بني املدينة والكوفة خيربه بحالـه ومـاكتب مسلم إ
 فلم يلبثـا أن ,لعطش واشتد علينا ا,قبلت من املدينة معي دليالن يل فجازا عن الطريق وضالأ

وذلك املكان يدعى املـضيق مـن  ,نفسنا إال بحشاشة أ املاء فلم ننجىلماتا وأقبلنا حتى انتهينا إ
 ويالحق هبذا )عفيتني منه وبعثت غريي فإن رأيت أ,تطريت من وجهي هذا وقد , اخلبيطبطن

يـات  يف مهمته بعدما تبني له من آًقدما عن امليض ًالكتاب العامل النفيس الذي كان يثبط مسلام
تشاؤم يف نفـسه عـن طريـق رسيخ الماكن دوره يف تألسامء األ وكان ,تبني خفاق واهلالك مااإل
 .حياءاإل
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 يعـرب ًخوانه كتابـاد ولد له إىل أحد إوب عبد احلميد بن حييى الكاتب عن أول مولوكت −٢
 ,عميـق هبجتـه ورسوره بـه عـن ِّ ويعرب,فيه عن عظيم شكره وامتنانه هللا تعاىل عىل هذه النعمة

ري وحـسن خالفتـي يف يـاة ذكـملـت ببقائـه بعـد حوأ( :مل منه بعد موته فيقولويذكر ما يأ
 وحجه وكل موطن من ىل ربه عند خلواته يف صالته يل إًحرمتي وإرشاكه إياي يف دعائه شافعا

 وظهر به رسوري وتعطفت عليه منـي ىل شخصه حترك يب وجديفإذا نظرت إ ,مواطن طاعته
ول مـس حـاأنا به جـذل يف مغيبـي ومـشهدي و فأ,لولد وتولت عني به وحشة الوحدةنسة اأ

رشفه ليس يعدله عندي عظيامت الفوائـد وال منفـسات بيدي يف الظلم وتارة أعانقه وأجسده 
 .)الرغائب

 عنها من هذه القطعة النثرية ًبرع تعبريا لعاطفة األبوة وال أًايرهو أروع تصو وليس هناك ما
ية اد قصيدة حطان بن املعىل الـضًمنها مثال :يوازهيا يف روعتها غري بضع قصائد الرفيعة التي ال

م يب خالد القناين اخلارجي الفائية املكسورة التي احتج فيها عىل لواملكسورة يف بنياته وقصيدة أ
وقصيدة ابن الرومي الداليـة املكـسورة التـي  زعيم اخلوارج قطري بن الفجاءة إياه عىل قعوده

 .ًيرثي فيها ابنه حممدا
  يف طلب احلاجات -م
راضـيه رد عليـه معاوية أن يمنع عبيده من الدخول يف أىل  عبد اهللا بن الزبري إوملا طلب −١
 وأعلمـه )لدنيا هينة عنـدي يف جنـب رضـاكساءك وا ساءين واهللا ما( :بكتاب قال فيه معاوية

 .بضم أرضه إىل أرضه وعبيده إىل عبيده هدية منه إليه
قاربـه ليـصله  القرسي عامـل العـراق يوصـيه بـبعض أىل خالدإبن شبة وكتب عقال  −٢
 هـذا  ويعـد,ي له حاجته فمهد لغرضه هذا بمدح طويل بام له من مكانة عالية بني العربويلب

العباسـية التاليـة يف موضـوعه ذ مل تزد كتب املرتسلني يف العصور  إ;الكتاب من الروائع يف بابه
شبه بقصيدة املدح التي تنتهي عادة بطلب اجلائزة هو أ و,ن قلدته ودارت حوله يف معانيهاعىل أ
ن اهللا انتجبك من جوهرة الكرم ومنبت الـرشف وقـسم إ( : ومما ورد فيه قوله,س الصلةتاموال

أكفائـك مـن مجـاهري العـرب  عيـمحتدث به احلارضة والبادية فج و, شهرته العربًلك خطرا
 وعـاد هلـم بـام ,هـل البيوتـات أحق من تعطف عىلوأ ,خار اهللا لك  فضلك ويرسه مايعرفون
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 من دنيـة قرابتـي وذوي  وهوًفالنا(ليك واجهت إ وقد ,ه نرشه مثلك وحيسم ب,هيبقى هلم ذكر
يـاه أودعتني وإ وقد ,َّوأحببت أن تلبسه نعمتك وترصفه إيل ,اهليئة من أرسيت وعرف معروفك

 .) يف الغبً عىل النرش مجيالًجتده باقيا ما
يـه  كتب سـليامن بـن هـشام ألبوربام كتب بعضهم يف طلب حاجة عادية يف نفسه فقد −٣
 .)مر يل بدابة يل فعلإن بغلتي قد عجزت عني فإن رأ أمري املؤمنني أن يأ( :يقول
قد فهمت كتابك, وما ذكرت من ضعف بغلتك, ومـا ذاك إال ( :فكتب إليه أبوه يقول −٤

ْلقلة تعهدك, فتفقدها, وأحسن القيام عليها, وير أمري املؤمنني يف ذلك رأيه ْ َّ ُّ.( 
 الـتامس صـلة  يفً لطيفاًىل مروان بن حممد كتابابن حييى الكاتب إ وقد رفع عبد احلميد −٥

 ً ملا رزقني املنزلة من أمري املؤمنني جعل معها شكرها مقرونـاَّمته عيلإن اهللا بنع(:من املال فقال
 وأنـا ,دخلني وحشة من أنبـاء حـاجتي فليست ت,هبا فهي تنمي بالزيادة والشكر مصاحب هلا

ولكنـي تكنفتنـي مـؤن نني علم حـايل أغنـاين عـن اسـتزاديت, ري املؤمىل أمعلم أنه لو وصل إأ
ائده عمه وأمترغ يف فونام أتقلب يف ن فإين إ,ًوكنت للخلف من اهللا منتظرايدي, استنفضت ما يف 

 ).وأعتصم بسالف معروفه عندي
ملـا  بـذكر الـنعم ًالحظنا فيه اقرتان الـشكر دائـام وقد ,وهذا الكتاب من رفيع ما أثر يف بابه

 .يستفيده به من دوام هذه النعم
 ,ىل بعض الرؤساء يوصيه بشخص قصده يف حاجة له عنـده إً أيضاوكتب عبد احلميد −٦

ين  ألملـه ورآًذ جعلـك موضـعاليك كحقه عيل إحق موصل كتايب إ" :ويأمل يف حتقيقها فقال
احتـذاها فـيام  عاليةوتعد هذه الكتب نامذج . "أنجزت حاجته فصدق أمله وقد , حلاجتهًأهال

 .بعد كتاب الرتسل يف العصور العباسية التالية
  ) واالستهداءاإلهداءأو (يف التهادي  -ن

كان هذا املوضوع وسيلة من وسائل التعبري عن املودة واملحبة بني األصدقاء واألهل ولـذا 
 أمـا ,يكون التهادي بني بعض الرؤساء واملرؤوسـني كـذلك وقد ,فقد ظهر يف بعض كتاباهتم

أو  أو الكمـأة  كالـدراقنً أو طعامـاًو فرسـا أسـود أًن جاريـة حـسناء أو عبـدااهلدية فقد تكو
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كـان  وقـد ,وما أشبه ذلك أو قاربه مما يمكن أن هيـد أو يـستهد يف ذلـك العـرص ,العسل
ِاملهدي يكتب إ  .اإلمجالليه بصفة ما هيديه أو بأبرز مزاياه املحبوبة فيه عىل وجه  إَهدُىل املُ

إين قـد ": ليـه يقـولامللـك بجاريـة وكتـب إ عبد إىلومن ذلك أن عامل اليمن بعث  −١
ومل يـر ( : قولـهوإنـام, "مثلهـا قـط بامل عظيم ومل ير ىل أمري املؤمنني بجارية اشرتيتهاوجهت إ
ومـا يلـتمس  ,ىل تفردها يف املزايا عن سائر اجلواري يف نظـر املهـدي إنام هو إشارة إ)مثلها قط
ن الكاتـب أوجـز  ولـذا فـإ,اهر ومالحتها وحسن منطقهانام هو حسنها الظ عادة إةعند اجلاري

 ً ماثالً تتوق العني إىل رؤيته حياًت حسن اجلارية غامضاكل ذلك بتلك العبارة املوحية التي أبق
 عامل له بفارس يـستهديه  وملا كتب احلجاج إىل, يف اخليال عىل أحسن مثالن مثلأمامها بعد أ

 بعسل من عسل خالر مـن النحـل َّيل ابعث إ": العسل أحسن الصفات فقالذا  جعل هلًعسال
 .الذي مل متسه النار الدستعيثاراألبكار من 

 مـن عـسل ًواختـاره ثانيـا ,من موضع اشتهر بكثرة العسل والنحلًأوال فقد جعل العسل 
ن غري أن يكون قد ا ضل عىل فطرته يف خليته م ممًوجعله ثالثا ,خري أنواع النحل يف تلك البقاع

 يكون قد استقـىص غايـة املـراد وهكذان يغش بيشء قد يغري لونه أو طعمه,  وال أ,عومل بنار
 .صاف هذا العسل املرغوب فيهومن أ
 يف صـفته ًليـه كتابـا عنـه إمر ابن القرية بأن يكتب أًوملا أهد احلجاج عبد امللك فرسا −٢

ن يطلب يف الفرس قية اليوم عصارة ما يمكن أه بالربفصب ابن القرية هذا يف كتاب موجز أشب
 يـسبق بعثت بفرس حسن املنظر حممود املخرب جيد القد أسـيل اخلـد": الكريم األصيل فقال

ن انطلـق عـىل صـهوته ىل ذلك متعة للعني ومتعة لراكبـه أفهو ع ,"الطرف ويستغرق الطرف
 وربام صدمت اهلديـة مـن ,اطة والنشفهو جامع بني مجال املظهر وروعته وبني الرسعة واحليوي

هـا ن كان مـن املرؤوسـني يقرعـه عليهدهيا أُ ومل تعجبه فكتب إىل م,هديت إليه وخيبت أملهُأ
 .ً ساخراًوبيخاويوبخه ت

 فـأمر عبـد احلميـد بـن , أسـودًن بعض العامل أهد مروان بن حممد عبداومن ذلك أ −٣
 مـن الـسواد ً رشاًجـدت لونـا و لـو" :ليه يقول فكتب إ,به عىل الرسائل بذم املهديحييى كات

 ." أقل من الواحد ألهديته ًعدداو
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  يف األلغاز -ص
واملـراد  , فيه وعرض ليخفـىَّور و,ه وأضمرهى مرادَّذا عم ألغز الكالم وألغز فيه إ:يقال

 ًباأللغاز تلك الكتب التي يدور موضوعها عىل التورية والتعمية والتعـريض بـالغرض بعيـدا
 يف فهمه عىل ذكاء املتلقي وفطنته وسعة ثقافته واطالعه عـىل ً الترصيح به اعتامداعن املبارشة أو

 ويف , يف الكتـب الشخـصية خـالل العـرص األمـويًكان هذا املوضـوع معروفـا وقد ,األمور
 :العصور العباسية التالية

ب مـن  عىل كتاً احلجاج بعثه رداإىلومما أثر منه يف العرص األموي كتاب من عبد امللك  −١
 إين أمحـد ": وجاء يف كتاب عبد امللك قولهاحلجاج هيول فيه أمر اخلوارج األزارقة مع قطري 
 ففهم احلجاج الشطر األول وهو اسـتعامل " ًإليك السيف وأوصيك بام أويص به البكري زيدا

 ومل يعـرف خطـبهام فـأمر ,مر األزارقة واستغلق عليه أمر وصية البكري وزيد حسم أالقوة يف
ية ويعرف نـص الوصـ ,الف درهم جائزة ملن يعرفهاميف الناس بمنح عرشة آبه بأن ينادي حاج

ذا هو يويص ابـن عـم لـه فإذا البكري موسى بن جابر احلنفي وإ :فقدم عليه رجل يعرف اخلرب
 : يف شعر له فيقولًيدعى زيدا

ـــــإهنم ـــــر ف ـــــد ال تثرث ـــــول لزي ــــتيل  أق ــــك أو ق ــــا دون قتل ــــرون املناي  ي
ــعوا ح ــإن وض ــواف ــضعها وإن أب ــا ف ــزل  ًرب ــب اجل ــرب باحلط ــود احل ــشب وق  ف

ــا ــرضوس بناهب ــرب ال ــضت احل ــإن ع ــثيل  ف ــك أو م ــرب مثل ــار احل ــت ن  فعرض
ثـم  ,"ب مثيل أو مثله وصدق البكري املؤمنني عرضة نار احلرريصدق أم": فقال احلجاج

ؤمنني أوصاين بـام ن أمري امل إ": ىل حرب اخلوارج مع قطري فقالىل املهلب وهو عقام فكتب إ
ن ويبـدو أ "أوىص بـه احلـارث بـن كعـب بنيـه وأنا أوصيك به وبـام  ,ًأوىص به البكري زيدا

لشيوع أمره بعد ما كان من  من الرسول بالكتاب أو من غريه ًاملهلب عرف وصية البكري زيدا
 ً مجيعـابني كونـوايا ": ذا فيها فلام أويت هبا إ,احلارث لبنيه أنه مل يكن يدري ما وصية  إال,خربه

 ."وعز خري من حياة يف ذل وعجززوا قبل أن تبزوا فموت يف قوة وال تكونوا شتى فتفرقوا وب
ك  مالـ": ر ابن األشـعث وهزمـه وهـو يقـولىل احلجاج حني دحبد امللك إوكتب ع −٢

ىل صـديقه قتيبـة بـن مـسلم فلم يدر احلجاج ما أراد فكتـب إ ,"ىل قدح بن مقبلعندي مثل إ
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 وقـد ,إن ابن مقبل مـن أهلـك": ًقائال يسأله –لشعر واألخبار برواية اً وكان عاملا–ن بخراسا
ن هـذا القـدح فـاز إ": فكتب إليه قتيبة يقول" فعرفني قدحه )اكذ (ـيل أمري املؤمنني بكتب إ

 : فقال ابن مقبل ينعته,تسعني مرة مل خيب فيها مرة واحدة حتى رضب به املثل
ُخــروج مــن الغمــى إذا صــ َّ ًك صــكةُ ُ ــــدا والعيــــون املــــستكفة تلمــــح  َّ  ب

ّمفــــد مــــؤد باليــــدين مــــنعم  خليـــــع قـــــداح فـــــائز متمـــــنح  ّ
 مــن املــس والتقليــب بــالكف أفطــح  غــــدا وهــــو جمــــدول فــــراح كأنــــه
ـــــة ـــــد قبيل ـــــن مع ـــــه م  ُّغـــدا ربـــه قبـــل املفيـــضني يقـــدح  إذا امتحنت

 , من سامل هذا فلم يدر"امل  أنت عندي كس": جاج يقولىل احلوكتب عبد امللك مرة إ −٣
 : إنه أراد قول الشاعر: ما منزلته حتى سأل عنه فقيل لهومل يعرف

ــــرهم ــــامل وأدي ــــن س ــــديرونني ع ـــامل  ي ـــف س ـــني واألن ـــني الع ـــدة ب  وجل
 . كانت مكانته رفيعة عند قائلهنويقال ذلك مل

  خاء بيان طبيعة اإليف -ع
 حيـدد لـه فيـه طبيعـة ً طـويالًتابـاقائه كىل بعض أصدكتب عبد احلميد بن حييى الكاتب إ −١

ثـم ) الـرب( وبنيت دعائمه عىل أساس )التقو(ما دعا أسبابه صدق نه إ": اإلخاء وماهيته فبقول
 األركـان األربعـة − كام يبدو لنا– وهذه ")العرشة( وشيده مستعذب )تواصل( البناء حريز ّهندا

 أن ً أيـضايـر عبـد احلميـد ثـم ,ة بني النـاسخاء أو الصداقساسية التي يرتفع عليها بناء اإلاأل
 وأحـصف ًا وأحرز حصنكهف جلأ"الصديق الصدوق هو من كان لصديقه يف الشدائد وامللامت 

ذ يتوجب عليه يف حـوادث الزمـان أن يقـف إ ;يسأم من أعباء صديقه أو يمل منهجنة من غري أن 
 ونصبه ً ير تعبه غنام, برم بالعتب غري منان بالنرصة وال"ليهمعه ويسعفه ويواسيه بكل ما قدر ع

عدل الولـد "يكون الصديق لصديقه باختصار شديد  وجيب أن ,ًدعة وكلفه فائدة وعمله مقرصا
 ."يف بره والوالد يف شفقته واألخ يف نرصته واجلار يف حفظه

 بمثل هذا الصديق الـصدوق عن مقدار متسك املرء :يتساءل عبد احلميد عن ثالثة أمورثم 
وعـن مقـدار  ,ًن وجـد أصـالوعن شكه يف مثـل وجـود هـذا الـصديق إ ,ن وجدهص إاملخل
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 أو ?:صابة ملثلهكيف اإل  أو?فأين املعدل عن مثله":  ويقول,اخلسارة يف فقده بعد العثور عليه
 ."أنى عوضه من فقده?

ن يفهمهـا الـصديق يف أ يف هذه الرسالة جوامع لفضائل اإلخاء واحلدود التي جيـب ونجد
 وهلذه الرسالة قيمـة تارخييـة ثالثيـة كـام ,خاء بني الصديقني إذ بغريها تنتفي صفة اإل;هصداقت
 :يبدو لنا
اس و الصداقة بـني النـاشتامهلا عىل دستور نظري لصلة اإلخاء أ  تتمثل يف:األوىلة ميالق −

 .صيلالعقالء يف املجتمع العريب األ
 كتبـه  يف كـل مـاً عبد احلميد كان صادقاىل يف كونتتج  قيمة خلقية عملية:القيمة الثانية −

خبـار  يف سلوكه الـذي ترويـه األًن ذلك جتسد عملياأل; به كل اإليامنًومؤمنا ,فيها حني كتبها
 :القديمة عىل وجهني

ملقفع  ابن ااملقفع حني دمهه الطلب وهو خمتبئ عنده فادعىبن ا موقفه من صديقه :األول −
 ,جله بنفسه ألًفظ عىل حياة صديقه مضحياعبد احلميد ليحانه هو لطالبيه من جند العباسيني أ

 ًه درءاخـذوه وقتلـوشف هلم عن احلقيقة حـني طلـب مـنهم أوصـافه فأولكن عبد احلميد يك
 .ذ بصديقه من غري ذنب اقرتفهإلحلاق األ

مـام رض مروان بن حممد ومها منهزمان بأن يظهر عبد احلميد اخليانة له أ رفضه لع:الثاين −
 جانـب خليفتـه ىل وآثر أن يبقـى إ,نجو وينفع عياله وحرمه من بعدهسيني لريضوا عنه ويالعبا

 يف لقـاء واحـد مـع ً وبالفعل فقد قتال معـا,ن ماتمروان لينترص معه إن انترص ويموت معه إ
لوكه العميل هذا عىل  فدل س) هـ١٣٢(جند العباسيني بقرية بوصري بمرص ومها مالحقان سنة

 .خريةصه يف إخائه للخليفة حتى اللحظة األشدة وفائه وإخال
 .وىلالرواية األ من واألقوصح وهذه النهاية هبذه الرواية هي األ

ليف يف هـذا  تراثية تتمثـل يف تأثريهـا العميـق يف ميـدان التـأ:ةهلذه الرسالالقيمة الثالثة  −
فـع يف القـرن الثـاين بن املقواملرتسلني كا دباء من جاء بعده من كبار الكتاب واألاملوضوع عند

وال شك يف أن هـذه التـأثريات تعـدت  , القرن الرابع للهجرةللهجرة وأيب حيان التوحيدي يف



٣٩١ 

فقد أطنب الشعراء يف التغني باإلخاء بني اإلخوان  ,وضوع عينه يف هذا املً أيضاالنثر إىل الشعر
 .صدقاءوالصداقة بني األ

  يف الوصف -ف
هنـا عـىل وجـه د به  ويرا,املحببة يف الكتب الشخصيةوعات  من املوضًيعد الوصف واحدا

ثر بـه  وتتأ,فيها مما يقع حتت مرمى البرصو املاديات واملحسوسات اخلصوص وصف الطبيعة أ
 املـرء حـني يلجـأ ; ألنحلواس يدخل مع هذا الوصف يف مجلته املوضوعات الشخصيةسائر ا

 ومـن ,من خالل تذوقه اخلاص لـهيصوره فإنه  , أو منظر من املناظراألشياءلوصف يشء من 
ن كـان لوان إ ويرسـمه بـاألً أو شـاعراًل رؤيته اخلاصة فريسمه بـالكلامت إن كـان نـاثراخال

 . والتعبريوسائل التصوير أو قطعة موسيقية إىل غري ذلك من ًمتثاالو جيسده  أً تشكيلياًمصورا
الـيشء  خيالـه وذاتـه نه خيلع عليـه مـنفاملرء عندما يتأثر بموضوع الوصف وينفعل به فإ

 وجيـسده لنـا يف كلـامت تـستثري فينـا ,ذ يلتقط الصورة من الزاوية املعربة عن نفـسيته إ;الكثري
 يستعيد أمامنا تكوين أجزاء الصورة التي كان قـد ً غامراً نسمعها أو نقرؤها شعوراًغالبا حني
دة ويف هـذه االسـتعا ,كأننا نحـن مـن يراهـا حقيقـة, ونصبح الشاعر وانفعل هبا ورآها الناثر

 الـيشء نفـسه عنـد  وربام اختلف وصـف,شياء بالكلامتجوهر الوصف والتصوير الفني لأل
فكثري من الشعراء وصف الذئب أو الفـرس أو الناقـة أو  :و شاعرين خمتلفنيناثرين خمتلفني أ

ن وصـف إ بـل ,به اخلاص به وربيعه اخلاص بـه ولكن لكل واحد منهم ذئ,و الربيعاألطالل أ
 .ن كان يف حالتني نفسيتني خمتلفتنيفسه قد خيتلف عند الناثر نفسه أو الشاعر نفسه إليشء نا

 وسـو ذلـك مـن ,ن والـسن بـالنفس والزمـان واملكـاوهذا يؤكد ارتباط الوصف كليته
 ,وصف الفـرس واملطـر واملعركـة والـسالح والـصيد : ومن ذلك,تلفةخر املخاملؤثرات األ

 : عىل النحو التايلً مسهباًجاء مطوال  ومنه ما,ً مركزاًجزاجاء مو ومن هذا الوصف ما
رض  يـذكر فيـه هيئـة األً رائعـاًلك كتاباىل عبد املكتب احلجاج إ :وصف املطر واألرض −١

اس املطر عنها حتى يـأس الفالحـون عاصري الغبار النحبأ املرتبة املغربة املقشعرة التي ثارت فيها
 ًف حتول اجلو حني هبت رياح القبول والـشامل فأثـارت سـحاباىل وص وينتقل من ثم إ,أو كادوا
 راح يـسح ثقل باملـاء الـذي حتى أً بعضه ببعض ويعلو بعضه بعضا ومل يزل يتصل,ً رقيقاًمتقطعا
كـالقطن املنـدوف خذت السامء تثلج وترمـي بقطـع بـيض مل يلبث الوابل أن انقطع وأ ثم ,ًسحا
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رض العطشى ورشب السبل فارتوت األ و الشعابء وسدرض بمالءة بيضاحتى غطى الثلج األ
 .حيمد احلجاج اهللا تعاىل عىل هذا اخلري العميم والنعمى الطيبة ثم ,الناس

وهو يظهر يف هذا الكتاب التعارض بني اجلفاف واخلصب ويبني موقـف النـاس مـن كـل 
عنـدهم وعنـد  يف املطر ; ألنفلحون باملطر وحيزنون النحباسهمنهام والسيام الفالحون الذين ي

ن يف اجلفـاف كـل معـاين  وأل,عىل األرض من حي وكل معـاين احليـاة مجعني وكل ماالناس أ
 .اهلالك وانقطاع احلرث والنسل

ىل احلـارث عىل لسان املهلب يف كتاب بعث بـه إوصف املعركة ورد مثل هذا الوصف  −٢
بينـه وبـني اخلـوارج يف جـر   املخزومي عامل ابن الزبري عىل البرصة يصف فيه ماعبد اهللابن 

ني كام يـصور شـدة  احلاسمة فيصور لنا الكر والفر الذي يقع بني الفريق)سىل وسلرب(وقعة 
 .ىل النتيجةخيلص إ ثم ,القتال
  يف املعايدة -ق
 :يوم النريوز إىل بعض أهل السلطان ) هـ١٠٥(  سنةَّاملتوىفكتب سعيد بن محيد  −١

ادة من العمر موصولة بفرائضها من الـشكر ال ينقـيض عشت أطول األعامر بزي ,أهيا الرشيف
عام قبلهً عام بعده موفياً وال يمر بك يوم إال كان مقرصا,حق نعمة حتى جيدد لك أخر . 

لتمـست التـأيس هبـم يف إين تصفحت أحوال األتباع الذين جيب عليهم اهلدايا إىل الـسادة وا(
 أين هبم أهديت نفيس فهي ملك لـك ال  فوجدت–ن قرصت يب احلال عن الواجب  وإ–اإلهداء 

 فـإين ًفإن كنت أهديت منهـا شـيئا , ورميت بطريف إىل كرائم مايل فوجدهتا منك,حظ فيها لغريك
, فرأيت إن جعلتها ملهد مالك إليك ونزعت إىل موديت فوجدهتا خالصة لك قديمة غري مستحدثة

يز منزلة من شـكري بمنزلـة مـن نعمتـك إال  ومل أمً ولطفاًين مل أجدد هلذا اليوم اجلديد براهديتي أ
 فجعلت االعرتاف بالتقصري عـن , عن احلق والنعمة زائدة عىل ما تبلغه الطاقةًكان الشكر مقرصا

 : أتوسل به إليك وقلت يف ذلكًحقك هدية إليك واإلقرار بالتقصري عام جيب لك برا
ـــــشكر  فهــــــو واهبــــــهًإن أهــــــد مــــــاال ـــــه بال ـــــق علي ـــــو احلقي  وه

ـــــدهر  شـــــكري فهـــــو مـــــرهتنأو أهـــــد  ـــــك آخـــــر ال ـــــل فعل  بجمي
ـــــت ـــــستغني إذا طلع ـــــشمس ت ـــــــسنة الفجـــــــر  وال  أن تستـــــــيضء ب
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  :يف التأنيب -ظ
  :كتب معاوية إىل ابنه يزيد يؤنبه ويعاتبه -١

مل فيـك وباعـد الرجـاء  ما فجع األ,فقد أدت السنة الترصيح إىل إذن العناية بك :أما بعد
 ,املنافـسني ُّلوب هيبة وترامـت إليـك آمـال الـراغبني وهـم إذ مألت العيون هبجة والق,منك

 والكـظ , فام يسوغ هلم ذكرك إال عىل اجلـرة املهوعـة,فسخت بك فتيان قريش وكهول أهلك
 , واعتـضتها مـن سـمو الفـضل ورفيـع القـدر, اقتحمت البوائق وانقدت إىل املعاير,اجلشء
 عليـك ً فواحزنـا,ًا ضـائعً وأثقلت كهالًا ناشئً رسرت يافعا, إذا كنت مل تكن– يزيد –فليتك 

نـد وأذل فتيان بنـي عبـد شـمس ع ما أشمت فتيان بني هاشم ,ويا حر صدر املثكل بك! يديز
مخـشت  , هيهـات?فمن لصالح ما أفسدت ورتق ما فتقـت! تفاوض املفاخر ودراسة املناقب

 املنـاطق مـا أربـح  وحالوة عـىل, عىل األلسنً وأبت اجلناية إال حتدرا,الدربة وجه التصرب بك
 وشاور الفكرة وال تكـن إىل سـمعك أرسع , انتبه يزيد للعظة! وفرصة انتهزوها,فائدة نالوها

 واعلم أن الذي وطأك وسوسة الشيطان وزخرفة الـسلطان ممـا حـسن قبحـه ,منها إىل عقلك
 فأضعت به من قـدرك وأمكنـت ,رشكك فيه السواد ونافسكه األعبد ٌّ مر,واحلوىل عندك مره

 .?ه فمن هلذا كل–به من نفسك 
 وأسـري احليـاة بلغنـي أنـك اختـذت املـصانع واملجـالس ,واعلم يا يزيد أنك طريد املوت

ْ ﴿أتبنون بكل ريع آيـة تعبثـون وتتخـذون مـصانع لعلكـم : كام قال تعاىل,للمالهي واملزامري َ َُ َُّ َ َِّ َ َ َ َ ْ ِْ َِ َ َُ َّ َ َ ُ َُ ً َ ٍِ ِ َ
ُختلدون﴾ ُ ْ  ,ًارت الفاحشة حتـى اختـذت رسيرهتـا عنـدك جهـر وأجه,]١٢٩:سورة الشعراء[َ

اعلم يا يزيد أن أول ما سلبكه السكر معرفة مواطن الشكر هللا تعاىل عىل نعمه املتظاهرة وآالئـه 
 وهي , والفجعة الكرب ترك الصلوات املفروضات يف أوقاهتا, وهي اجلرحة العظمى,املتواترة

 وإظهار العورة وإباحة ,ب وركوب الذنوب ثم استحسان العيو,من أعظم ما حيدث من آفاهتا
 ? الكرم وتعفي,فام خري لذة تعقب الندم  فال تأمن نفسك عىل رسك وال تعقد عىل فعلك,الرس

 ,وقد توقف أمري املؤمنني بني شطرين من أمرك ملا يتوقعه من غلبة اآلفة واستهالك الشهوة
 وليبلـغ أمـري ,اء اهللا تعـاىلن شـك واجعل املحكوم عليه ذهنك ترشـد إفكن احلاكم عىل نفس

 فقد أصبح نصب االعتزال من كـل مـؤانس ودريئـة األلـسن , من نومهً شارداُّاملؤمنني ما يرد
 . وفقك اهللا فأحسن,الشامتة
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  الباب الثالث عشر

  املوعظة التقوية يف العصر األموي
  :مقدمة -أ

سالم يف فرتة تارخيية وجيزة ال خيفى عىل أحد من الناس أن األمويني وإن فتحوا معظم بالد اإل
 وخاصـة الـوعظ ,إال أهنم حكموا الناس باحلديد والنـار فرتاجعـت املـواعظ خطـوة إىل الـوراء

املوجه للخلفاء واألمراء وبقي الوعظ السلوكي الفردي املتجه لـسلوك النـاس والـوعظ املوجـه 
املـواعظ يف املـساجد  وانتـرشت ,للقضايا االجتامعية البعيدة عـن إطـار سياسـة الدولـة األمويـة

ت مواعظه خمتلف ّ الذي عم)احلسن البرصي( وكان عىل رأس الوعاظ يف هذا العرص ,واملجالس
 ومعظم ما حتدث فيه الوعاظ يف هذا العرص انزياح الناس عـن قواعـد هـذا الـدين ,مناحي احلياة

بـاءة  وانضوت املوعظـة حتـت ع,وانتشار بعض املوبقات وفساد الناس وظلمهم بعضهم لبعض
 . حيث حتول الكثري من اخلطب يف اجلمع إىل نوع من الوعظ)خطيب اجلمعة( اخلطابة
  مناذج من املوعظة يف العصر األموي -ب
  :رجل هلشام بن عبد امللك موعظة -١

 وال سـمعت ,ًما رأيت كاليوم يوما : فقال, من عند هشام بن عبد امللكًخرج الزهري يوما
يا أمري املؤمنني احفظ عني أربـع  : دخل عليه فقال,د هشامن رجل عنكأربع كلامت تكلم فيه

 : قال? وما هن: قال, فيهن صالح ملكك واستقامة رعيتك,كلامت
 .د عدة وال تثق من نفسك بإنجازهاال تع −١
 .ًا إذا كان املنحدر وعرً وإن كان سهال,وال يغرنك املرتقى −٢
 .ق العواقبّواعلم أن لألعامل جزاء فات −٣
 .لألمور بغتات فكن عىل حذروأن  −٤

 ويف يده لقمة قد رفعهـا إىل فيـه فأمـسكها )املهدي(فحدثت هبذا احلديث  :قال عيسى بن دأب
 .َّحديثك أعجب إيل : فقال,أسغ لقمتك  يا أمري املؤمنني: فقلت,ّعد عيل أ!وحيك :وقال



٣٩٥ 

 
  شرالباب الرابع ع

  التوقيعات يف العصر األموي
  :مقدمة -أ

وامتـد  ,لـشيوع الكتابـة ,ت يف عهد عمر وعثامن وعيل ريض اهللا عنهمشاعت التوقيعا
أما يف العرص العبايس ومـع ازدهـار الكتابـة  ,هذا الشيوع بصورة أوسع يف عرص بني أمية

 ,وحلوهلـا حمـل اخلطابـة يف كثـري مـن شـؤون الدولـة وقـضاياها ,الفنية وتعدد أغراضها
ة حترص عليه وتبحث عنه لتسند إليه عمـل ًفأصبح الكاتب البليغ مطلبا من مطالب الدول

وحتبري الرسائل يف دواوينها التـي تعـددت نتيجـة السـتبحارها واتـساع  ,حترير املكاتبات
وأصـبح ال  , من اخلراج من الواليات اإلسالمية الكثـرية املتباعـدةُوكثرة ما جيبى ,نطاقها

وأســهمت  , املرتســلنيُحيظــى بــالوزارة إال ذوو األقــالم الــسيالة مــن الكتــاب والبلغــاء
يف عـرص  ,التوقيعات األدبية منذ أبكر عصورها يف توجيه السياسة العام للدولة اإلسالمية

واملغـرب  ,والدولة العربية باألنـدلس ,ودولة بني العباس ,ودولة بني أمية ,صدر اإلسالم
ن رقـاع أو وكان اخللفاء يف أكثر األحايني هم الذين يتولون توجيه ما يرد إليهم مـ ,العريب

 , فنـون القـولوالتوقيعات كانت يف سياقها التارخيي حمطة لتدريب الناشئة عىل ,خطابات
 .واكتساب املهارات اللغوية والبالغية

 مناذج رائعة من التوقيعات األدبية -ب
 لكنه بـالغ ,كتب ربيعة بن عسل الريبوعي إىل معاوية يسأله ليعينه يف بناء دارة بالبرصة −١
كانت تـسقف بجـذوع  وقد , عرش ألف جذع نخلة ليبني هبا بيتهحلصول عىل اثنيراد احيث أ

 البرصة أم أدارك يف«النخل فوقع اخلليفة معاوية هبذا التوقيع املتضمن لالستفهام االستنكاري 
 .»البرصة يف دارك?

  بالطائف فكتـبًوكتب عبد اهللا بن عامر إىل معاوية بن أيب سفيان يسأله أن يقطعه ماال −٢
 .ً تر عجباًعش رجبا :إليه



٣٩٦ 

َوروي أن يزيد كتب إىل إسامعيل بن عيل العميش −٣ َ  اكتب لنا بمناقب عـيل ووجـوه :أن َ
 لقي اهللا جل وعز بحسنات أهـل ًلو أن عليا« :الطعن عىل عثامن ريض اهللا عنهام فكتب العميش

 األرض مل يـنقص ولو لقيه عثامن ريض اهللا عنـه بـسيئات أهـل ,الدنيا مل يزد ذلك يف حسناتك
 .»ذلك من سيئاتك

وكتب مسلم بن عقبة إىل يزيد بن معاوية خيربه بالذي صـنعه بـبعض اخلـارجني عـىل  −٤
َفـال تـأس عـىل القـوم الفاسـقني﴾  ﴿فوقـع يزيـد يف أسـفل كتابـه ,الدولة األمويـة ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ ََ َ ْ َ َ سـورة [َ

 ].٢٦:املائدة
َّ ﴿قـل متتـ:ًووجد احلجـاج عـىل منـربه مكتوبـا −٥ َ َ ْ ًع بكفـرك قلـيالُ ِ َ َ ِ ِْ ُ ِنـك مـن أصـحاب ِ إْ َ ْ َْ ِ َ َّ
ِالنار﴾  ].٨: الزمرسورة [َّ
َ﴿موتوا بغ :فكتب حتته −٦ ِ ُ َّيظكم إنُ ِ ْ ُْ ِ عليم بذات الصدور﴾ اهللاَِ ُ ُّ َِ َِ ِ  ].١١٩: آل عمرانسورة [ ٌ
فكتـب عبـد  ,وكتب احلجاج إىل عبد امللك بن مروان أن حيمله عىل أخذ أموال السواد −٧

وأبق هلـم  ,عىل درمهك املرتوكمنك َ درمهك املأخوذ أحرص ال تكن عىل« :ىل الرسالةامللك ع
 .»ً يعقدوا هبا شحوماًحلوما
ْ﴿ما عىل املحسنني مـن  :ُورفع إىل احلجاج بن يوسف عن حمبوس ذكروا أنه تاب فوقع −٨ ْ َِ ِ َِ ُْ َ َ

ٍسبيل﴾ ِ  ].٩١:سورة التوبة[ َ
بـن مـروان اخلليفـة األمـوي ن بن عبـد امللـك وكتب قتيبة بن مسلم الباهيل إىل سليام −٩
 :فوقع سليامن يف كتابه ,ده باخللعّيتهد

ــــربع  زعــــم الفــــرزدق أن ســــيقتل مربعــــا ـــا مـ ــــة ي ـــول سالم ـــرش بط  أب
 .وأعاده إليه

١٠− ُوالعاقبـة ﴿ ده باخللع فوقع فيها سـليامنّيتهد فغضب قتيبة وأرسل إليه رسالة أخر َ َ َِ ْ
َللمتقني ِ َِّ ُ  ].٨٣:القصصسورة [ ﴾ْ
أتـاك الغـوث إن صـدقت «ورفع متظلم شكواه إىل هشام بن عبد امللك فوقـع فيهـا  −١١

 .»وجاءك النكال إن كذبت



٣٩٧ 

من هشام أمري املؤمنني إىل امللك  :وروي أن هشام بن عبد امللك كتب إىل ملك الروم −١٢
 .الطاغية
مـن « :نك أن أجيبكما ظننت أن امللوك تسب وما الذي يؤم :إليهملك الروم فكتب  −١٣

 ,» امللك املذمومملك الروم إىل
ُإنـا أتينـا بـساحرة« :ُكتب عامل عامن إىل عمـر بـن عبـد العزيـز −١٤ فألقيناهـا يف املـاء  ,ّ
 .»ّوإال فخل عنها ,إن قامت البينة ,لسنا من املاء يف يشء« :فوقع إليه عمر ,»فطفت
ًابوا من اخلري خـريا الناس قد أصإن « : عمر بن عبد العزيزوكتب عدي بن أرطأة إىل −١٥

وأهـل  ,إن اهللا تبارك وتعاىل حيث أدخل أهل اجلنـة اجلنـة« :فوقع عمر ,»حتى كادوا يبطرون
ْفمر من قبلك أن حيمدوا اهللا ,احلمد هللا :ريض من أهل اجلنة أن قالوا ,النار النار َ ْ ُ َ«. 
فأجابه احلسن يف  .» بأصحابكّأعني«د العزيز إىل احلسن البرصي وكتب عمر بن عب −١٦
ومن كان منهم يريد اآلخرة فـال  ,من كان من أصحايب يريد الدنيا فال حاجة لك فيه« :رسالته

وإن مل يـستحيوا  ,فـإهنم إن مل يتقـوا اسـتحيوا, ولكن عليك بذوي األحساب ,حاجة له قبلك
 .»تكرموا
فوقـع  .نخيربه أهنا احتاجـت عـىل حـص , إىل عمر بن عبد العزيزكتب عامل محص −١٧
 .»حصنها بالعدل والسالم «:عمر

نه فعل يف ىل الكوفة عندما كتب إليه خيربه أووقع عمر بن عبد العزيز إىل عامله ع −١٨
ِ﴿أولئك الذين هد اهللاَُّ فبهداهم اقتده﴾ :أمره كام فعل عمر بن اخلطاب يف حادثة مماثلة ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ َ َُ ِ َ َّ ََ ُ. 

خـر خلفـاء بنـي آ مروان بن حممـد لك بن مروان إىلالوليد بن عبد املووقع يزيد بن  −١٩
فإذا أتـاك  , وتؤخر أخرًأراك تقدم رجال« :الفةُأخرب يزيد أنه يتلكأ يف مبايعته باخل وقد ,أمية

 .» أهيام شئتكتايب فاعتمد عىل



٣٩٨ 

 
  الباب اخلامس عشر

  يف العهد األموي جوبةاأل
  :مقدمة -أ

 الـذكاء والفكـر وحـضور البدهيـة وقوة اجلدل واحلجة وديب نثري يقوم عىل البالغةنوع أ
 ,خـرمجاعـة أ وفرد أو مجاعـة وقوم عىل املحاورة بني فرديو ,االطالع وسعة احليلة والدهاءو

از اآلخر لنقد حيط من شأنه أو يـضحك عليـه النـاس أو يفخـر حيث حياول كل طرف استفز
 مدهـشة وجوبـة مفحمـةه األهذ و,ه ما ليس له من املزاياعي لنفسغري احلق أو يد وعليه بحق

 ن الكـريم للـدور الـذي لعبـه القـرآً نظـرا األمويكثرت املحاورات يف العرص وقد ,بةمعجو
 .احلوار وفتح باب االختيار يف النقاش والسنة النبوية الرشيفةو

  :جوبةمناذج من األ -ب
فقـال  ,سبن قيحنف أخذ له البيعة سكت األ الناس عند معاوية يف يزيد ابنه حنيملا تكلم 
 .)ن كذبتأخافك إن صدقت وأخاف اهللا إ( : فقال? مالك ال تقول يا أبا بحر:له معاوية

ىل رايب فمـد يـده إعـكوفة جدي يوضع عىل مائدته فحـرضه أكان للمغرية بن شعبة وايل ال
 : إنك لتأكله بحرد كأن أمه نطحتـك فقـال األعـرايب: فقال له املغرية,جعل يرسع فيه واجلدي

 .رضعتكعليه كأن أمه أإنك ملشفق 



٣٩٩ 

 
  الباب السادس عشر

  يف العهد األموي احلكايات والقصص
  :مقدمة -أ

التوسـع بـسبب الفتوحـات الكثـري مـن  واملعـارك وشاع يف هذا العرص اململوء باحلروب
ل االعتبـار املـؤثر يف احلكايات املنقولة عن الواقع لتحقيـق املتعـة الفنيـة مـن خـال والقصص

 يطرة عىل خيـال الـسامعجل السمبتدع من أ وبار بأن بعضها خمتلق االعتخذ عنيالنفوس مع أ
هـدافهم مـن اختذ الكثري من وعاظ العرص األموي القصة وسيلة مـؤثرة لتحقيـق أو ,القارئو

املتـصفح حليـاة الـشعوب  والقـصصكانت املساجد ميادينهم الرئيـسية ملثـل هـذه  و,الوعظ
 :من مثلمتنوعة  وكثرية ًموي يقرأ قصصااإلسالمية يف العهد األ

 .االنتصارات واحلروب وقصص اجلهاد
 .التي تقال عىل املنابر يف املساجد من خالل الدروس وقصص الوعظ
 .الوالة مع الرعية وقصص اخللفاء
 .متعدد وباهبا واسع وهي كثرية والغرام وقصص احلب
رام لتأديـة ىل بيـت اهللا احلـما حيـصل للمـسافرين أثنـاء سـفرهم إ والعمرة وجقصص احل

 .الفريضة
 .)ن الكريمالقرآ واإلنجيل وقصص التوراة(القصص الديني 

 .املعارصة ومم السابقةاأل وأخبار امللوك

 .يام العربأ

 .اخلرافات وساطرياأل
 .قصص احليوان

 .املشاهدات وحكايات الرحالت



٤٠٠ 

 
  الباب السابع عشر

  يف العهد األموي اوراتاحمل
  :مقدمة -أ

 املحـاورات عـادة بـني تـدور وفـراديدور بـني فـردين أو جمموعـة أي نوع نثري قديم وه
ات هم موضوع عىل شكل سؤال يوجهه أحدهم ليجيب عنـه اآلخـر مجاع وًاملتحاورين أفرادا

 مذهب أو عقيدة حيـاول كـل مـنهام أن يقنـع هبـا و بني شخصني حول مبدأ أو فكرة أًأو جدال
 وقد ,رشحها وهائغنايف موضوعات شتى إل بني األشخاص ًيكون احلوار مفتوحا وقد ,خراآل

 .تتميز املحاورات ويكون ثرثرة كالم
 .بالقرص −١
 .البالغة و−٢



٤٠١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   عشرالباب الثامن
  النقد يف العصر األموي



٤٠٢ 



٤٠٣ 

 
  :شذرات مهمة يف النقد -أوالً

  :توطئة -أ
 الفكـر فنـشط ;استطاع القرآن الكريم أن يفتح أعني العرب عىل العلـم والثقافـة واملعرفـة

وا استقر العرب يف املـدن واألمـصار وتـأثروعندما  ;واألدب وأصبح هم الناس التزي بالعلم
من  املختلفة للتطور الطبيعي يف املناطق ً وازدهر الشعر تبعا,ًاعقليًا ومادي باحلضارات األجنبية

تارة بـني  ,ء يوازنون بني الشعرابدأ النقاد ,ام والعراقكاحلجاز والشأصقاع الدولة اإلسالمية 
وظهـرت كلـامت نقديـة جديـدة  ,واحـدةوأخر بني شعراء البيئة ال ,شعراء املذهب الواحد

 :ومن عباراهتم التي تداولوها ,رجع كل شاعر إىل مذهبهت
 .جرير أشعر عند العامة −١
وقد كان خلفـاء بنـي أميـة يعقـدون املجـالس األدبيـة  ,والفرزدق أشعر عند اخلاصة −٢

ويلقي املادحون قصائدهم فتنـال االستحـسان  ,رضون عن الشعر والشعراءيتحدث فيها احلا
 .أو اإلعراض واالنتقاد

 :فمعاوية بن أبي سفيان -ب
 .ألقى عن املادحني فضول الكالم −١
 .ومعز بن أوس ,وأشعر أهل اإلسالم كعب بن زهري −٢
 .بأحكامه النقدية : بن مروانواشتهر اخلليفة عبد امللك -ج
١− أمـا  ,تشبهونني مرة باألسد ومرة بالبازي ومـرة بالـصقر« :ه أنه قال ملادحيه عنفريو

 :قلتم كام قال كعب األشقري
ــــروع طــــارا  ملــــــوك ينزلــــــون بكــــــل ثغــــــر ــــوم ال ــــا اهلــــام ي  إذا م
ــــارا  رزان يف األمــــــور تــــــر علــــــيهم ــــشامئل والنج ــــشيخ ال ــــن ال  م
 أخــــو الظلــــامء يف الغمــــرات جــــارا  نجـــــوم هيتــــــدي هبــــــم إذا مــــــا



٤٠٤ 

 :مدحه الشاعر عبد اهللا بن قيس الرقيات بقصيدة منهاقد و −٢
ـــــ ــــو ال ــــوه أب ــــذي أب ــــر ال ــــار واحلجــــب  إن األغ ــــه الوق ــــعايص علي  ـ
ـــــة ـــــوق مفرق ـــــاج ف ـــــدل الت  عـــــىل جبـــــني كأنـــــه الـــــذهب  يعت

 :متدحني لتاج كأين من العجم وتقول يف مصعب بن الزبري :فقال له
 جهــــه الظلــــامءـــــه جتلــــت عــــن و  إنــــام مــــصعب شــــهاب مــــن اللـــــ
ــــه ــــيس في ــــزة ل ــــك ع ــــه مل ـــــــاء  ملك ـــــــه وال كربي  جـــــــربوت من

 .صويف هذه األحكام نقد دقيق موجه يدل عىل ذوق عبد امللك العريب اخلال −٣
  ومنها حكم الشعراء بعضهم على بعض -د
 .كحكم جرير عىل األخطل بأنه جييد مدح امللوك −١
 .وحكم األخطل عىل جرير بأنه يغرف من بحر −٢
 .وعىل الفرزدق بأنه ينحت من صخر −٣
نجد أن النقد قد بدأ ينمو أكثر نتيجة  :وإذا أتينا إىل أواخر القرن األول اهلجـري        -ـه

 :لعدة عوامل منها
 . يعقدها اخللفاءاملجالس األدبية التي −١
 .واالحتكاك بني الشعراء والتنافس األديب بينهم −٢
 .ة أن يكون أشعر الشعراء منهالبحيث تريد كل قبي ,قبليةواملنافسات ال −٣
الـيشء الـذي يفـرس تعـدد تأثري الفوز باألولية يف الشعر بالبحـث عـن أشـعر شـاعر  −٤

 من أشعر الشعراء? :األجوبة كلام طرح السؤال
فـة العربيـة بخطوات رسيعة نحو التطور الذي عرفته كل معـامل الثقاالنقد سري تسارع  −٥

 .ابتداء من هذا العهد
رأينـا النقـد يف العـرص اجلـاهيل   بعـد أناد اختصوا يف النقد وجعلـوه مههـمر نقوظه −٦

وهيمل تعليل األحكام أو يورد بعـض  ,خطرات ذهن فطري متوقد حيكم عىل البيت أو البيتني
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 يف العرص اإلسالمي مع بعـض التطـور الـذي ًوسار يف االجتاه نفسه تقريبا ,التعليالت اجلزئية
 ,أخـر ًأحياناواملعنوي  ,ويف غلبة طابع االهتامم اللغوي عليه ,شعراءيتجىل يف املفاضلة بني ال

 .ليتقبل التطور الذي ينتظرهوهذا قد أهله 
 حركة التدوين يف خمتلـف تبدأحني  ملدارس والتيارات النقدية املذاهب واتكون نواة −٧

 .ميادين الثقافة العربية عىل أوسع نطاق
  :راق والشاماحلجاز والعرؤيا النقد يف  -ثانياً

 ,والـشام ,والعراق ,احلجاز :نام النقد األديب يف العرص األموي وازدهر يف بيئات ثالث هي
ألن  ;ّوقد تلون يف كل بيئة بلون احلياة والظروف االجتامعية والسياسية التي أحاطت بكل بيئـة

ف فـأد ذلـك إىل اخـتال ,وباختالف ظروف كل بيئة اختلف الشعر ,األدب انعكاس للواقع
 .النقد بني هذه البيئات

  :احلجاز النقد يف -أ
  :النقد معطى أدبي -١

خزانـة لألمـوال التـي  فقـد أصـبح ,ازدادت أمهية احلجاز ومكانتهاموي خالل احلكم األ
ان عليه وقد جلأ إليه بسبب ما ك , خالل الفتوحاتمجعها األمراء وقادة اجليوش اإلسالمية من

 ًمركـزا وأصـبح ,ان العرب وأثريائهم مـن خمتلـف اجلهـات من أعيمن ثراء واستقرار العديد
صار العديـد و ,ن قبل أهل العلم بالدين والفقهويرشح فيه احلديث م ,يدرس فيه القرآن ًدينيا

 للهو والرتف يف بيئة  وحتول إىل,من الرجال املسلمني يفدون إليه من خمتلف األقطار اإلسالمية
وظهور اجلواري غري العربيات  ,وإقصاء السياسة عنه , بسبب تدفق األموال من جهةٍآن واحد

 .الاليت جئن من خمتلف النواحي
جللـب  ; عـىل أهـل احلجـاز)مركز اخلالفة(وقد ازداد بمرور السنني تدفق األموال من الشام 

نتيجـة  ,ورصف نظرهم عن املطالبـة بالـسلطة ,وإسكات املعارضني للخالفة ,والئهم وتأييدهم
ً األمويني وبني من شايعوا عليا ريض اهللا عنهول من هو أحق باخلالفة بنيللخالف الذي كان ح ّ. 

 بـروز جيـل جديـد  إىلّ أدً جديـداً أدبيـاًوقد عكس هذا اجلو وهذه احلياة الناعمـة ذوقـا
حيث مالوا هم كذلك إىل شعر الغزل الـذي رسـموا  ,ه الشعراء يف شعرهمعكس متفائل مرح
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حيث انكب النقـاد حـول  ;كذلك) النقد(وامتد ذلك إىل  ,بيئتهم عن واقع احلياة يف ًفيه صورا
 .أو القوة واجلامل ,ويبحثون ما فيه من مظاهر الضعف ,حيللون ;هذا اللون من الشعر

  :)الناقدة(ومن أبرز األمساء  -٢
َالسيدة سكينة بنت  −أ ْ  .احلسني بن أيب طالب حفيدة الرسول َُ

 . ريض اهللا عنهيب بكر الصديق عتيق الذي ينتمي نسبه إىل أأبو −ب
  : النقد عند السيدة سُكَيْنَة بنت احلسني بن أبي طالب حفيدة الرسول -أ

ِترمجت أحكام السيدة سكينة النقدية ذوق جيل ذلك العرص ِ َ ُ َ ُ وكان العديـد مـن الـشعراء  ,ُِ
عليه احلال يف  بصور ومعان شعرية مغايرة ملا كان ويلتقون هبا يف جمالسها تطالبهم ,ن إليهايفدو

َسكينة(راحت السيدة  فقد ,لعرص اجلاهيلا ْ وتفحـص الـصورة  ,تتأمل النـصوص الـشعرية) َُ
حتى تتالءم مـع  ;أن جتري عليها بعض التعديالت ًأحياناوحتاول  ,التي رسمها الشاعر للمرأة

 :يـصفها) األغاين(وقد قال عنها صاحب  ,ذوق املرأة من خالل ما كانت تبديه من مالحظات
وجيتمـع إليهـا  ,وكانت برزة جتالس األجالء مـن قـريش ,إهنا كانت من أمجل نساء عرصها"

 ."وكانت ظريفة مزاحة ,الشعراء
لـك عبد امل وهو خالد بن ,وكانت سكينة جتيء يف ستارة يوم اجلمعة فتقوم بإزاء ابن مطرية

فكـان  ,ه هي وجوارهياشتمت ريض اهللا عنه ً فإذا شتم عليا,بن احلارث بن احلكم إذا صعد املنرب
 .]١٦/١٥١[ األغاين "رس فيرضبون جوارهيايأمر احل

وقد كان لنسبها الكريم أثره يف أحكامها النقديـة التـي كانـت مرجعيتهـا ذلـك االحـرتام 
 . من روح القرآناملستمد ,للمرأة والتقدير الذي يكنه الرسول 

  :)سُكينة(مناذج من النقد عند  -
 : نقدية يف هذا املوضعومما ورد عنها من شواهد

 جـاء جريـر إىل بـاب سـكينة بنـت :قـال عوانة بن احلكمعن  :حكمها عىل بيت جرير −أ
 تقـول لـك : فقالـت, فلم تأذن له وخرجت إليه جارية هلا,احلسني عليه السالم يستأذن عليها

 : أنت القائل:سيديت
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ـــيس ذا ـــوب ول ـــك صـــائدة القل ُطرقت َ ْ َ َ ــــ  َ ــــارجعي ب ــــارة ف ــــني الزي ِح ِِ ْ  ِسالمَ
 , أفال أخذت بيدها فرحبت هبا وأدنيت جملسها وقلت هلا ما يقـال ملثلهـا:قالت , نعم:قال

 .]٨/٤٢[األغاين  ,ق بأهلكْدرهم فاحللفي أنت عفيف وفيك ضعف فخذ هذين األ
 . األحاسيس العاطفية وبني األخالقفقد فرقت الناقدة بني الكالم عن

ًنـصيبا(فقـد سـمعت ,ة من نقدها الظريفوقد روت عنها كتب األدب نامذج كثري −ب ْ َ ُ (
 :يقول

ْأهـــيم بدعـــد مـــا حييـــت فـــإن أمـــت ُ َُ َ َُ َْ ِ َ ِ َ ٍْ ـــدي  ِِ ـــا بع ـــيم هب ـــن ذا هي ـــا م ِفواحزن ْ َ ْ ُ ََ ُ َِ ِ َ َ َ ْ َ 
ْدعد(فعابت عليه رصف نظره إىل من يعيش مع   : بعده ورأت الصواب أن يقول)َ
ْأهـــيم بدعـــد مـــا حييـــت فـــإن أمـــت ُ َُ َ َُ َْ ِ َ ِ َ ٍْ ــال  ِِ ــديَف ــة بع ــذي خل ــد ل ِصــلحت دع ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ ََّ ُُ ٌ ْ 

 فلام قـىض حجـه ,ًعن الشعبي أن الفرزدق خرج حاجا:  عىل الفرزدقًتفضيلها جريرا −ج
 يا فـرزدق مـن : فسلم فقالت له,عدل إىل املدينة فدخل إىل سكينة بنت احلسني عليهام السالم

 : كذبت أشعر منك الذي يقول:قالت , أنا:أشعر الناس? قال
ــــــ ــــــزبنف ــــــه عزي ــــــن جتنب ٌيس م ُُّ َْ َ َ ــــــام  ِ ــــــه مل ــــــن زيارت ــــــيل وم ُع ََِ ُ ْ ّ 

ــــــبح ال أراه ــــــيس وأص ــــــن أم َوم ُِ ِ ْ ِّويطرقنـــــــي إذا هجـــــــع النيـــــــام  َ َ َ ِ ُ ُ َْ 
عاد إليها من الغـد  ثم ,خرجُ أقيموه فأ:عتك أحسن منه قالت واهللا لو أذنت يل ألسم:فقال

صـاحبك جريـر  ,كـذبت :قالـت ,أنا :قال ? يا فرزدق من أشعر الناس:فدخل عليها فقالت
 :أشعر منك حيث يقول

ُلـــــوال احليـــــاء لعـــــادين اســـــتعبار ــــزار  ُ ــــب ي ــــربك واحلبي ــــزرت ق ُول ُ َْ ُ ُُ َ 
ـــها ـــضجيع فراش ـــر ال ـــت إذا هج َكان ِ ُ َ َِ ـــــت األرسار  َّ ـــــديث وعف ـــــتم احل ُك ََّ َ ُ ِ ُ 
ــــــوا ــــــاء أن يتفرق ــــــث القرن َّال يلب َ َْ ُ َ ُ ُ َ ــــــيهم وهنــــــار  ْ ــــــل يكــــــر عل ُلي ُ ّ ُ ٌ 

عـاد إليهـا يف اليـوم  ثـم ,خرجُك أحسن منه فأمرت به فـأ لئن أذنت يل ألسمعتواهللا: فقال
 فنظر الفرزدق إىل واحدة منهن فأعجب هبا وهبـت ,الثالث وحوهلا مولدات هلا كأهنن التامثيل
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 صـاحبك !كـذبت : قالت,أنا : قال? يا فرزدق من أشعر الناس: فقالت له سكينة,ينظر إليها
 :أشعر منك حيث يقول

ٌ العيـــون التـــي يف طرفهـــا مـــرضَّإن َ َ ِْ َ ْقتلننــــــا ثــــــم مل حييــــــني قتالنــــــا  َ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ 
ــه ــراك ب ــى ال ح ــب حت ــرصعن ذا الل َي َ ََ ِّ َ ُّْ َ ــــا  ْ ــــق اهللاَّ أركان ــــن أضــــعف خل ِوه ْ َ ُ ّ 
ٌأتبعـــــتهم مقلـــــة إنـــــساهنا غـــــرق ً ِْ َ ُ ُ ُ ْ ٌهـــل مـــا تـــر تـــارك للعـــني إنـــسانا  َ َ َ 

 يا بنت : فأمرت بإخراجه فالتفت إليها وقال,نهك أحسن م واهللا لئن تركتني ألسمعت:فقال
 رضبـت إليـك آبـاط اإلبـل مـن مكـة : وما هو قـال: قالتً عظيامًرسول اهللا إن يل عليك حقا

 فكان جزائي من ذلـك تكـذيبي وطـردي وتفـضيل جريـر عـيل ,إرادة التسليم عليكاملكرمة 
وهذه املنايا تغدو وتـروح  , من شعري ويب ما قد عيل منه صربيًومنعك إياي أن أنشدك شيئا

 , فإذا أنا مت فمري يب أن أدرج يف كفني وأدفن يف حر هذه,ولعيل ال أفارق املدينة حتى أموت
 , بريطتهـاً فخـرج هبـا آخـذا, فضحكت سكينة وأمرت له باجلارية,يعني اجلارية التي أعجبته

صحبتها فإين آثرتـك   يا فرزدق احتفظ هبا وأحسن:وأمرت اجلواري فدفعن يف أقفيتهام ونادته
 .]٨/٤٤[ األغاين ."هبا عىل نفيس

 .وقد امتد هذا اللون من النقد يف موضوع الغزل إىل نساء أخريات
ُعزة(فقد عاتبت  −د َّ ِّكثري( )َ َ  ال  مل:وقالت لـه ,الطبيعية  يف وصفه هلا باملظاهر الشكلية غري)ًاُ

 :تقول مثل ما قال امرؤ القيس يف وصفه املرأة
ـــــ َأمل ت ْ َ ـــــاَ ـــــت طارق ـــــام جئ ِرين كل َ ُ ْ ِ َ َّ ُ ِ ِوجــــدت هبــــا طيبــــا وإن مل تتطيــــب  َ َِّ ََ َ َ ُ ْْ َ ْ ِ َ َ ًَ ِ 

َّ عزة "وقد اسرتققت  −ـه َاألحوص" قول "َ  يف بعـض معانيـه يف )كثـري(ّ وفضلته عىل "ْ
 :وصف املرأة مثل قوله

ــــو ــــن اهل ــــت زوارا ولك ــــا كن َوم َ َّ ََ ِ َ ً َ ُ ْ ُ َإذا مل يـــــــزر البـــــــد أن ســـــــي  َ َ ْ ُْ َ َّ َُ َ ْ َ َ َزورِ ُ 
   بن أبي عتيقاهلل عبد عندالنقد  -ب

يف نقـده  وكان يعتمـد  , ألكثر شعراء الغزل يف عرصهًا ظريفًااحلجاز نقدابن أيب العتيق مأل 
ّعىل ذوق مرهف وحس مرتف ّوبـصرية نافـذة يف التمييـز بـني جيـد الـشعر  ,ّوقرحيـة وقـادة ,ِ
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وثيق الصلة  ,ًا بثقافة عرصه ومعارفهوإىل جانب ذلك كله كان حميط ,صحيحه وزائفه ,ورديئه 
ّعليام بتيا ,بحياته األدبية  فقـد كـان  ,عمـر بـن أيب ربيعـةب أكثـر مـن االهـتامم ,راهتا واجتاهاهتاً

ًمصاحبا له داعام لشعره حتى اهت    ,ة الناقد املتخصصمثل ظاهرف ,إليه مه نقاد عرصه باالنحياز ً
 :من أمثلة ذلك

 : َر ابن أيب ربيعة وهو ينشد قوله أنه حرض ابن أيب عتيق عم−١
ٍومن كـان حمزونـا بإهــراق عـربة َ َ ً َ َوهــىَ َغربــــــها فلــيأتـِـنــــا نبكــــه غـــدا  َ َِ ُ ْ َ ُ 

ِنعنـــه عـــىل اإلثكـــال إن كـــــان ثـــاكال َِ ْ ِ ُ ْ ـــصدا  ُ ـــان مق ـــا وإن ك ـــان حمروب َ وإن ك ُ َ ْ ًْ َ 
 .فعاب عليه الغلو واملبالغة وذلك منهي عنه يف الشعر

ًنشد عمر بن أيب ربيعة ابن أيب عتيق يف أحد األيام قائالوأ −٢ َ : 
ـــــصـرننـي ــــــي أبـ ـــــنام يـنعتننـــ ِبي َِ َ َ ـــر َ ــــي األغ ـــدو ب ـــل يع ـــد املي ْدون قي ِ َ 

َأتعــــرفن الفتــــى?:قالــــت الكــــرب ِ َ  ْنعـــم هــذا عمــر:ُقالــت الوسـطـــى َ
ــــيمتها ـــد ت ـــصـــغـر وق ـــت ال ُقال ََّ ـــى  :َ ـــل خيف ـــاه وه ـــد عرفن ـــر?ُ ق ْ القم َ َ 

 :كـان ينبغـي أن تقـول! َوإنام نسبت بنفـسك ,ُأنت مل تنسب هبا :فقال له ابن أيب عتيق −٣
َفوضعت خدي فوطئت عليه ,يل ُقلت هلا فقالت  ّ  كان يمدح نفـسه أكثـر مـن فعاب عليه أنه  , ُِ

 .املمدوح
 :نقد قوله, ومن نامذج من نقده لعبد اهللا بن قيس الرقيات −٤

   ســـــواء عـــــليها لـــــيلها ونـــــهارها  هباء نحــو ابــن جعفــرتعــدت يب الــش
 :إذ إنه يف قوله ;وقد أخذ عليه يف هذه األبيات الغموض فيها من حيث املعنى

إن املراد هو الكنايـة عـن  بل ,جعلها كالعمياء وليس هذا املراد ,وهنارها ها ليلها سواء علي
  .إنه ملبس كام ذكرت بل ,ليس بظاهر يف األبيات وهذا املعنى  ,شدة تعبها

 ,مارسـوا النقـد إىل جانـب الـشعر) الشعراء(وقد برز إىل جانب هؤالء النقاد نفر من  −٣
ِّكثري(فقد سمع عمر بن أيب ربيعة  َ  : يقول)ًاُ



٤١٠ 

ـــى ـــذي غن ـــا ل ـــز كن ـــا ع ـــا ي ًأال ليتن َّ َّ َِ ِ ِ ُ َ ْ ُبعـــريين نرعـــى يف اخلـــالء ونعـــزب  َ ُ ِ ِ 
ُكالنـــا بـــه عـــر فمـــن يرنـــا يقـــ َ َ َ ٌّْ َ ــرب  ْلِ ــدي وأج ــاء تع ــسنها جرب ــىل ح ُع ُ ُ ِ 

ـــه ـــاح أهل ـــنهال ص ـــا م ـــا وردن ُإذا م َ َ َُ ً ْ ـــرضب  َ ـــى ون ـــك نرم ـــام ننف ـــا ف ُعلين ُ ُ ُّ 
ُنكـــون بعـــريي ذي غنـــى فيـــضيعنا ُْ ً ـــب  ُ ـــن نطل ـــا وال نح ـــو يرعان ـــال ه ُف ْ َ َُ ْ ُ َ ْ 
ٍيطردنـــا الرعيـــان عـــن كـــل تلعـــة ْ ِّ ُ ْ َ ُُ ُّ ُِ ـــرشب  ّ ـــه ن ـــر في ـــا أن ن ـــع من ُويمن َُ ْ َ ُ ْ َ ّ ِ 
ــــــك بكــــــرة ــــــت اهللاِ أن ٌوددت وبي ِ ِّ ــــم هنــــرب  ُ ــــصعب ث ُهجــــان وأين م ٌ َُ َّ ُ ّ ٌ 

فأي مكروه مل تـتمن  ,ّمتنيت هلا ولنفسك الرق واجلرب والرمي والطرد واملسخ :فقال عمر
 ." معاداة عاقل خري من مودة أمحق " :لقد أصاهبا منك قول القائل ,هلا ولنفسك

ومن ثمة صـار إذا  ,املبالغة يف رسم العاطفة و الغلووقد حدد النقاد احلجازيون مقياس −٤
ّما عرب الشاعر عن عاطفته بغلو أو بصورة خارجة عن املألوف كانـت غريبـة مـضحكة تـشبه  ُ ُ

 .النوادر
 : فيه غلوًقال عمر بن أيب ربيعة شعرا −٥

ـــإهراق عـــربة ٍومــــن كـــان حمــــزونا ب َ ْ َ ِْ َ ًَ ُ ْ َ ْوهـــــى غرهبــــــا فليأتنـــا نب  َ َ َ ِ َ َ ُ ْْ َكـــه غـــداَ َ ِ ِ 
ـــاكال ـــان ث ـــال إن ك ـــىل اإلثك ـــه ع َنعن َْ َ َ َُ ُ ْ ـــصدا  ِ ـــان مق ـــا وإن ك ـــان حمزون َوإن ك ِ َ َ ً َ ْ 

 :قولـك :قال ,وأي موعد بيننا :قال ,جئناك ملوعدك :فمىض ابن أيب عتيق إىل عمر وقال له
َ فليأتنا نبكه غدا " ََ ِ ِ ِْ  عـىل أنـك ف أو ننرصًاهللا ال نربح أو تبكي إن كنت صادقا ووقد جئناك ,"َ

 .مىض وتركه ثم ,غري صادق
  :النقد يف العراق -٢
  :دوافع الشعر -

بـسبب  ,نه وأسـلوبهالشعر يف العراق يشبه إىل حـد كبـري الـشعر اجلـاهيل يف مـضمو كان
 :وكانت أغلب موضوعات الشعر يف العراق يف , إىل الظهور التي عادتالعصبية القبلية

 .االفتخار −أ
 .االعتزازو −ب



٤١١ 

 .ء اخلصوم باهلجاء املر املقذعوهجا −ج
سـوق (يف سوق الشعر  الفرزدق وجرير واألخطل :ءها التي محل لواالنقائض الشعرية −د
 مـن مفـاخرة شدون األشـعاروجيتمـع فيـه الـشعراء ينـ ,يفد إليه الناس من كل جهة ,)املربد

 .باألنساب وتعاظم بالكرم والشجاعة وإبراز ما لقوم كل شاعر من فضائل وأيام
 :وقائع النقائض -
س أنصاره يف جو مملوء بـاهلرج والنقـاش ّقد كان لكل شاعر حلقة ينشد فيها شعره وحيمل

 البرصة ضج بام أحدثه هؤالء الشعراء من صـخب واضـطراب يف أوسـاط إن وايل: حتى قيل
 .الناس فأمر هبدم منازهلم

احلركـة الـشعرية وقد احتفظ العديد من الكتب النقدية القديمة بصور ونـامذج مـن هـذه 
الفرزدق واألخطل حيث يقوم الـشاعر بـنظم قـصيدة يف  ووما كان جيري بني جرير ,والنقدية

فيقـوم اآلخـر بنقـضها  ,هجاء خصمه واالفتخار بذاته وبقومه عىل وزن خاص وقافية خاصة
وقـد تـشكلت يف هـذا  ,القافيـة وّبنظم قصيدة مماثلة وحيوهلا إىل هجاء مضاد عىل نفس الوزن

كل واحد تعصب لشاعر وفضله عىل خصمه والتمس حماسن شعره  ,طار ثالثة معسكراتاإل
 .ّويبحث عن معايب اآلخر فيشهر هبا ,فيشيعها
 إن كـذا :وقيـل , أفحمهـامً إن األخطل حتالف مع الفرزدق ضد جرير لكـن جريـرا:وقيل

 . حتالفوا ضده فأسكتهم لقدراته ومهارته يف هذا الفنًوأربعني شاعرا
َّ يف غلبة هذا االجتاه عىل الشعر والنقد يف العراق حتى عـد ًانت هذه اخلصومات سبباوقد ك ُ

 .ً ضعيفاً متخلفاًاهلجاء شاعرا والشاعر غري السائر عىل طريقة هؤالء يف املدح
لتجافيك يف املـدح  : فقال له?يل ال أحلق بكم معرش الفحول ما :قال ذو الرمة مرة للفرزدق

زال يـنظم عـىل منـوال القـدماء ومل يـساير  أي أنه ما ,الديار و الرسومواهلجاء واقتصارك عىل
 .الظروف

  :)حمكمة الشعر(نقد جديد -
 ومـا كـان فيهـا مـن يتالءم مـع طبيعتهـا آخر ًنجد نقداحني نفتش عن النقد يف هذه البيئة 

 :ا وسموا هذ?وأي الثالثة أشعر , حيث اجته النقاد هناك إىل املوازنة بني الشعراء,شعر



٤١٢ 

 .قضاء −١
 .ًوسموا الذي حيكم قاضيا −٢
 ." حكومة "وسموا احلكم واحلاكم أي الناقد  −٣

 :وقال جرير يف األخطل ملا فضل الفرزدق عليه
ـــستم مـــن أهلهـــا ـــدعوا احلكومـــة ل  إن احلكومــــــة يف بنــــــي شــــــيبان  ُف

   قـال  هناك بعـض الـشعراء مـن; ألنغري أن هذا النوع من النقد مل يكن الوحيد يف العراق
ومـا تفـرد  ,عنى بمميزات شعر الشاعرُولذلك راح بعض النقاد ي , خارج شعر النقائضًشعرا

 .البحث عن مواطن ضعفه وقوته وموازنته بغريه وإصدار احلكم عليهو ,به عن غريه
  :مناذج نقدية يف غري النقائض -أ
ّحكم الفرزدق عىل النابغة اجلعدي بأنه صاحب  −١ ِْ َخلقان(َ ْ يساوي عنـده آالف البيت  و)ُ

 .ًالدراهم والبيت ال يساوي إال درمها
َحكم الفرزدق عىل ذي الرمة بجودة شعره لوال وقوفه عند البكاء عىل الدمن −٢ ِّ. 

أنـت  :كيف تـر شـعري? قـال :فلام فرغ قال ,وهو ينشد شعره ,َّمر الفرزدق بذي الرمة
وكثري الوصف ألبـوال  ,اء عىل الدمنألنك كثري البك : غريي? قالَّل عيلِّضُفلم ف :قال ,شاعر
 .فإذا رصت إىل اهلجاء واملدح أكديت ,بل وذكر الديار البالقعاإل

 ,أراد بـه بعـر ظبـاء ,ونقط عـروس ,بعر ظباء يفوح :فقال ,ئل جرير عن ذي الرمةُس −٣
يعنـي شـعر ذي  ,ثـم يرجـع إىل حالتـه ,يعني أول ما تأخذ بعر الظباء تفوح منه رائحة املسك

 .ثم ال , أول ما يطرق السمع توجد له حالوةالرمة
 .ختم الشعر بذي الرمة :كان أبو عمرو بن العالء يقول

 ."ويصيب صفة اخلمر , مدح امللوكجييد" :كذا حكم جرير عىل األخطل بأنه −٤
والفـرزدق ينحـت  , يغرف من بحـرًوموازنة األخطل بني جرير والفرزدق بأن جريرا −٥

 وكـان بـرش يغـري بـني ,وجرير واألخطل عند بـرش بـن مـرواناجتمع الفرزدق  ,من صخر
 احكم بينهام :قال , اعفني أهيا األمري:احكم بني الفرزدق وجرير فقال :الشعراء فقال لألخطل



٤١٣ 

 الفـرزدق ينحـت مـن :قـال ثـم ,هذا حكم مـشؤوم :فاستعفاه بجهده فأبى إال أن يقول فقال
األغـاين ( .ان سـبب اهلجـاء بيـنهام فلم يرض بذلك جرير وكـ,صخر وجرير يغرف من بحر

٨/٣٢٧(. 
عنـى بـإبراز مـا تفـرد بـه ُوكذا النقد الذي ي ,وإىل جانب نقد املوازنة يف شعر النقائض −٦

عنى باملعاين اجلزئيـة يف شـعر الـشاعر دون ُفهناك نقد ي ,بعض الشعراء يف شعرهم عن غريهم
 :هفقد نقد احلجاج الفرزدق حني مدحه يف قول ,موازنته بغريه

ـــى ـــري تتق ـــاج والط ـــأمن احلج ـــن ي ــــــزائم  م ــــــه إال ضــــــعيف الع  عقوبت
ّوفضل عليه قول جرير فيه نفس  . كل يشء حتى الثوب والصبيّالطري تتقي :فقال احلجاج

 :املعنى
ــــه ــــــق  مــــن يــــأمن احلجــــاج أمــــا عقاب ِفمــــــر وأمــــــا عهــــــده فوثي ُ ٌّ ُ 
ٍيـــرس لـــك الـــشحناء كـــل منـــافق ُّ َ ُّ ِ ـــ  ُ ـــك ش ـــن علي ـــل ذي دي ـــام ك ٍك ِ  فيقُّ

 .)١٥٣اجلليس الصالح واألنيس الناصح (
  :السرقات الشعرية يف هذا العصر -ب

ّ من نظرة اإلسالم ملفهوم الرسقة حيث عدها ًوقد ظهر هذا الرضب من النقد األديب انطالقا
 .وقد حرم الرسقة بجميع أشكاهلا ,ً اجتامعياًانحرافا

ينـسبون  ًأحيانـاو , أخـروذهب بعض الشعراء ينـسبون لقبـائلهم شـعر شـعراء قبائـل
ألنفسهم البعض من جيد الشعر اجلاهيل حتى يظهروا بمظهر الفحول فيعلو مقـامهم ويـذيع 

 .صيتهم
َكام تذكر بعض الروايات هتم . فقد كثرت مصادرته لشعر غريه ,وللفرزدق هتم عديدة َ ُ

 :كيف شعر الفـرزدق? قـال :قلت لألصمعي ,ٌاألصمعي له بأن تسعة أعشار شعره رسقة
 قـط إال ًوأما جرير فله ثالثون قصيدة ما علمته رسق شيئا :قال ,تسعة أعشار شعره رسقة

ْتغلـب"نصف بيت, وكان كذلك يستعني بأشعار  وتـارة  , يف خـصومته مـع الفـرزدق"َ
ّكثري عزة"واهتم  ,يستعني بشعرائها يف نظم قصائده َ ّ َ َمجيـل بثينـة" بالرسقة مـن شـعر "ُ ََ ْ ُ ِ َ" 



٤١٤ 

ّحني يتغزل بعز وقد كان ألخبار رسقة الشعر صد واسع يف أوسـاط الـشعراء ولـد  ,ةَّ
 .ً أيضاالعامة
  :اخلوارج الشعريةحركة  -ج

التي كان هلا شعر قو رائـع ابتعـدت  ,م وبتعاليمهمتأثرة باإلسال وهي حركة أدبية ونقدية
 :بل كان شعراؤها هيدفون إىل ,فيه عن املدح واهلجاء

 .ة باملوت يف سبيل اهللاإرضاء عواطفهم باالستهان −١
 .واحلث عىل الشجاعة −٢
 .وإنكار شهوات النفس −٣
 .وتسخريها إلرضاء اهللا −٤

ُإن اهللاَ اشرت من املؤمنني أنفـسهم وأمـواهلم بـأن هلـم ﴿:مستخلصني ذلك من قوله تعاىل ْ ْ ْ ََُ ََُّ ْ ََّ ِ َ َ ََ َُ َُ ْ ِ ِ ُِْ َ َ ْ ِ
ِاجلنة يقاتلون يف سبيل اهللاِ َِْ َ ُِ َ ُ ِ َ َ ُ فيقتَّ ْ َ ُلون ويقتلونَ َُ ْ ُ َ  وهلم يف هذا شـعر يفـيض ]١١١: التوبةسورة [﴾َ

ّ حيث راحوا هيونـون مـن ,وقد امتدت نزعتهم هذه إىل نقدهم ,بقوة إيامهنم وشدة شجاعتهم
 شعر الشعراء الذين يتكسبون ويتمسحون باألمراء ليمدحوهم بام ليس فيهم حتى ينالوا املـال

 .املكانةو
  :رج عند اخلواالشاعر احلق -د
ِمن صدق يف قوله −١ َ َ. 
 .واتقى اهللا يف شعره −٢
 . الشعر بميزان ديني أخالقيوزن −٣

ُغـري أن دور اخلـوارج يف احلقـل األديب ضـعف  ,أما غـريهم فيزنونـه بميـزان فنـي بحـث
 :ومن أشعار اخلوارج ,ًبضعفهم سياسيا

 :ّقول قطري بن الفجاءة −
ـــــاء ـــــا إذا جاشـــــت حي ـــــول هل ْأق ـــ  ُ ـــال وحي ـــن األبط َم ـــيِ ـــن تراع ِك ل ُ 
ــــوم ــــاة ي ــــت حي ــــو طلب ــــك ل َفإن ِ ِ ــاعي  َّ ــن تط ــك ل ــذي ل ــل ال ــىل األج ُع َ ِ ِ 



٤١٥ 

ِفــــصربا يف جمــــال املــــوت صــــربا ـــــستطاع  ً ـــــود بم ـــــل اخلل ـــــيام ني ِف ُ ِ ُ 
ــــز ــــوب ع ــــاة بث ــــوب احلي ــــا ث ٍّوم ِ ـــرياع  ُ ـــع ال ـــي اخلن ـــن أخ ـــو ع ِفيط َ َُ َ َ 
ــــة كــــل حــــي ــــوت غاي ٍّســــبيل امل ّ ُُ ِوداعيــــــه ألهــــــل األرض داعــــــي  ِ ِ 
ـــــسأم ْومـــــن ال يعتـــــبط هيـــــرم وي ْ َ ُ ََ ِويفــــض بــــه البقــــاء إىل انقطــــاع  ْ ُ ِ ُ 

ٍّومنه قول زيد بن جندب اخلارجي ملا وقع اخللف بني أصحاب قطري − َُ َ ُ َّ ّ: 
ـــونكم ـــرت عي ـــد ق ـــني ق ـــل للمحل ُق َّْ َ ِّ ِبفرقــــة احلــــق والبغــــضاء واهلــــرب  ْ َ َ ِّ ُ 
ــــا ــــن ففرقن ــــىل دي ــــا ع ــــا أناس َّكن ٍ ِ ً ُ ُقـــدع الكـــالم  َّ ْ ِوخلـــط اجلـــد باللعـــبَ َّ ّ ِ ُ 
ًإين ألهـــــونكم يف األرض مـــــضطربا ُ ِ ُ َ ــرمح مــن نــشب  ِّ ِمــايل ســو فــريس وال َ َ ُّ َ َ َِ 

  :النقد يف الشام -٣
  :سبب نشاط الشعر والنقد يف الشام -أ
 .إن أكرب مظهر لألدب يف الشام هو املديح −١
 .العراق و احلجاز كانت عليه يفولذلك اختلفت احلركة النقدية يف الشام عىل ما −٢
ُويف قـصور والهتـم يف  ,فقد عاشت احلركة النقدية هنـاك يف بـالط اخللفـاء األمـويني −٣

 .األمصار وخمتلف األقاليم
وسبب ذلك هو أن دمشق كانت عاصمة اخلالفة األموية يفد الشعراء إىل خلفائها مـن  −٤

 .كل اجلهات
عر ويعجبـون بـه ويطربـون لـسامعه  فصحاء يتذوقون الشً أقحاحاًوكان بنو أمية عربا −٥

 .ويكافئون الشعراء عليه
 يف خمتلـف "أي النقـد"نتديات للشعر ومراكـز للمناقـشات كانت قصورهم شبه مو −٦

 .ً أيضا للسلطة والسياسةًكام كانت مركزا ,القضايا األدبية
ُوما يناسب القصور هو املديح لذلك لون الشعر هناك هبذا اللون −٧ ِّ ِّولـون الن ,ُ  ُقـد بلونـهُ
 .أي نقد شعر املديح ,ًأيضا



٤١٦ 

َوقد شجع خلفاء بني أمية الشعراء عـىل مـدحهم والـرد عـىل خـصومهم مـن شـيعة  −٨ ُ
 .وزبرييني ومنحوهم مقابل ذلك جوائز مالية معتربة

ّكثـري عـزة :ومن أبرز هـؤالء الـشعراء −٩ َ ِّ َ ُواألخطـل باخلـصوص الـذي قـىض حياتـه  ,ُ َ
 .و من ناوأهميمدحهم ويعيل من شأهنم وهيج

فقد تبع اإلكثار من شعر املديح اإلكثار  ,وقد ارتبط النقد يف الشام بطبيعة هذا الشعر −١٠
 .من نقد املديح

ه كان يملك ; ألنوكان من أشهر نامذج نقد شعر املديح للخليفة عبد امللك بن مروان −١١
توجيه الـشعراء وإرشـادهم  مكنه من الفهم العميق ملحتو الشعر وصياغته وً رفيعاً أدبياًذوقا

 .وتصحيح بعض أخطائهم وصورهم الشعرية
 :مها ;أي بنوعني من النقد ,وقد متيزت احلركة النقدية يف بيئة الشام بميزتني −١٢
 .النقد الرسمي −أ

 .النقد الفني −ب
فهو ذلك الذي يمثل وجه اخلالف يف الرؤيا بني الشاعر وبني اخلليفة  :أما النقد الرمسي  

ألن رجل السلطة يـر نفـسه شخـصية  ;)صورته الشخصية( رجل السلطة يف رسم املمدوح
 .ومن ثم كان عىل الشاعر أن يأخذ ذلك بعني االعتبار ,متميزة غري عادية

وهـو مقيـاس نقـدي قـديم يف النقـد ) الصورة الشعرية(عنى بنقد ُفي :وأما النقد الفـين   
 .العريب
 .فق خصوصية كل بيئة وطبيعة شعرها وً بالغاًاهتامما يوقد أوىل النقاد النقد الفن −١٣
وإحـساس  ,كان لوالة آل مروان يف األمصار كذلك مستو راق من الذوق األديبو −١٤

 وما كان جيري يف بالطهم كـذلك أشـبه بـام كـان جيـري يف ,مرهف بالصورة الشعرية اجلميلة
 مستو جيد من الدقة وكانت أحكامهم عىل ,مديح يف بالط اخللفاء يف دمشق عاصمة اخلالفة

 .يف فهمهم للشعر وحكمهم عليه



٤١٧ 

  :شواهد نقدية تطبيقية من النقد الرمسي -ب
 :لك بن مروان بقصيدة جاء فيهات عبد املمدح ابن قيس الرقيا −١

ــــــب  ّإن األغــــر الــــذي أبــــوه أبــــو العــــا ــــــار واحلج ــــــه الوق  ص علي
ـــــه ـــــوق مفرقـ ــــاج فــ ــــدل الت  عــــــــىل جبــــني كأنــــه الــــذهب  يعت

ًمـصعبا"ومتـدح  ,!يا ابن قيس متدحني بالتاج كـأين مـن العجـم :فقال له اخلليفة َ ْ  كأنـه "ُ
رأ ذلك أمجل مما قال فيـه يف و ,َّوذكر الشاعر بام قال يف مدح مصعب بن الزبري ,شهب من اهللا

 :قوله
ــــــلامء  إنـــــام مـــــصعب شـــــهاب مـــــن اهللا ـــــه الظ ـــــن وجه ـــــت ع  ّجتل
ــــه ــــيس في ــــزة ل ــــك ع ــــه مل ّملك ـــــــاءَجـــــــربوت  ِ ـــــــه وال كربي  ِمن

 :وقال جرير يف عبد امللك بن مروان −٢
ـــة ـــشق خليف ـــي يف دم ـــن عم ـــذا اب ـــــا  ه ـــــو شـــــئت ســـــاقهم إيل قطين  ّل

 ,ّثم يقول لو شـئت سـاقهم إيل ,يقول يل ابن عمي :ًقائالفعلق عبد امللك عىل معنى البيت 
 ! لهًفقد جعلني رشطيا ,َلو شاء ساقهم ألصاب :أما لو قال

 : بن أيب بردةًلرمة يمدح الوايل بالالوقال ذو ا −٣
ــــالال  رأيــــت النــــاس ينتجعــــون غيثــــا ــــي ب ــــصيدح انتجع ــــت ل َفقل ْ َ 

ً أعلفها قثا" : يف معنى البيتًالحظ خلال وقد ,فقال الوايل َ ًنو  وْ  إىل قلـة فطنـة ًموحيا ,"َ
 .الشاعر وضعف خربته بفن املديح

لشعراء إىل حسن رسم الصورة الشعرية بـام لك بن مروان انتباه ا ما لفت عبد املًوكثريا −٤
والدالة عـىل التقـو  ,يناسب مقامه وإبراز الفضائل اخللقية والدينية التي تثري إعجاب الرعية

لك بن مـروان للمقـام وكان تقدير عبد امل.  للخالفة عند رعيتهً ليكون أهال;والعدل والفضيلة
 .ن قوة وعمق تذوقه للشعر ينم عًوإحساسه بجودة املعنى ومجال الصورة دقيقا

 :فقد أنشده راعي اإلبل مرة
ـــــرش ـــــا مع ـــــرمحن إن ـــــة ال ْأخليف ًحنفــــاء نــــسجد بكــــرة وأصــــيال  َ ُ ُ 



٤١٨ 

ًحــــــق الزكـــــاة منـــــزال تـــــــنزيال  عـــــــرب نـــــــر هللا يف أموالــــــــنا ّ ّ 
ويعنى بذلك أن مثل هـذا الـشعر  ,ليس هذا بشعر إنام هو رشح إسالم وقراءة آية :فقال له

وبالتايل ليس بالشعر اجليد الذي ينبغي أن  , لكنه جاف فقري من الناحية الفنية,قيم يف مضمونه
 .يكون كذلك يف املبنى واملعنى

  :عوامل ازدهار النقد يف العصر األموي -ثانياً
  :تشجيع اخللفاء واألمراء -١

وحـرص  ,فاشتد تنـافس الـشعراء ,فوفدوا من كل فج ,فتح اخللفاء واألمراء أبواهبم للشعراء
نه يمثل فإ ,جلوائز التي كان يرصدها األمراءوذلك بسبب ا, ل منهم عىل أن يتخري معانيه وألفاظهك

الـذين كـانوا مـن ذو احلـس اللغـوي الـصايف  ,حركة أدبية نشطة شجع عليها خلفاء بنـي أميـة
 .وال ريب أن النقد قد دفع الشعراء إىل تصفية شعرهم مما يشوبه ,والذوق األديب والنقد

  :راع السياسيالص -٢
 ,احلـزب األمـوي احلـاكم ,نشأ عن الرصاع السيايس عدة أحـزاب :وما خلفه من أحزاب

ثـم حـزب اخلـوارج الثـائر عـىل دعـو الوراثـة  ,واحلزب الزبريي املناهض للحكم الـشيعة
 مـن بواعـث ً قويـاًن هذه األحزاب عىل اخـتالف مـذاهبها كانـت باعثـافإ ,القرشية للخالفة
 ختتلـف ًوأخذ ألوانـا ,وملع يف سامئها ,وقد ساير النقد هذه النهضة األدبية ,راألدب وقوة الشع

 .يف اجتاهاهتا مع اختالف احلياة يف أرجاء الدولة
  :جمالس النقد -٣
 ,العـتامدهم علـيهم يف الـدعو هلـم ,ً كبرياًهتم خلفاء بني أمية بالشعر والشعراء اهتامماا

وكـان بـني بعـض الـشعراء  ,ينقدون شعرهم ,لسفكان للشعراء جانب مذكور يف تلك املجا
 ,وألف بينهم ما كان فيهم من اختالف املنزع واالجتاه ,فقد مجعتهم صلة الشعر ,تود وتعاطف

ممـا يـدل عـىل شـيوع  ,ن هذه املجالس تناولت األدب ونقـدهفإ ,ومل تعصف هبم ريح التنافس
رصه بالقواعـد واألصـول التـي وبـ ,وعىل نضج العقل العريب واتـساعه ,الذوق األديب الرفيع

 من العوامل التـي دفعـت النقـد إىل ً قوياًن جمالس النقد كانت عامالفإ ,يقوم عليها فن األدب
 .ًضخام ً نقدياًوخلفت تراثا ,األمام



٤١٩ 

  :تعدد مراكز الشعر وأسواقه -٤
حيـث كـان النقـاد  ,كـام عمـل عـىل نمـو روح النقـد عنـدهم, عمل عىل جتويد الـشعراء

فقـد كانـت , يوازنون بني غرض شعري وآخر يف يشء من الفهم والعمق والـوعيوالشعراء 
 .تلك األسواق بمثابة منتدياهتم األدبية التي يعلنون فيها عن براعتهم ورقي أذواقهم

فقد حتوال إىل مـا يـشبه , ومن هذه املراكز سوق املربد يف البرصة وسوق الكناسة يف الكوفة
الناس خري ا  ومن يفد عليهام من البادية لينشدو,راء البلدتنيمرسحني كبريين يغدو عليهام شع

 .ما صاغوه من أشعارهم
استلزمه اجلدل الـسيايس  ,فن جديد من الشعر :اجلدل السياسي ممثالً بالنقائض    -٥

وقـد , ونبغ فيه كثري من الشعراء كجريـر والفـرزدق واألخطـل ,والقبيل واالجتامعي واألديب
 يف أن كل شاعر منهم التف حوله فريق من ًهار احلركة النقدية واضحاظهر أثر النقائض يف ازد
 .حياولون أن يظهروا للناس حماسنه وأسباب تفوقه, أنصاره املعجبني بشعره

كعلمـي اللغـة  ,وضـعت يف هـذا العـرص نـواة علـوم العربيـة :نشأة علوم العربيـة    -٦
ووضـعوا هلـا , ين ضـبطوا شـاردهاالـذ ,أ اهللا هلذه اللغـة العلـامء املخلـصنيّوقد هي, والنحو

وعبـد اهللا بـن  ,الضوابط التي تضمن هلا العصمة من اخلطأ والضياع من أمثال حييى بـن يعمـر
فقد أثر هذا النشاط العلمي يف جمـايل اللغـة والنحـو عـىل األدب والـشعر  ,إسحاق احلرضمي

ويربزون ما فيها  ,بوهنمويتعق ,وكان هؤالء العلامء ينظرون يف أعامل األدباء والشعراء ,والنقد
 .من أسباب احلسن واجلودة أو القبح والرداءة

  :املدارس النقدية يف العصر األموي واجتاهاهتا -ثالثاً
  :متهيد

 ًوقـد اختـذ أشـكاال ,كان للنقد األديب دوره الرائد يف النهضة الفكريـة واللغويـة واألدبيـة
 ظهرت املدارس األدبية يف أنحـاء متفرقـة كام ,تتواءم مع كل بيئة من بيئاته وطائفة من طوائفه

 .من اجلزيرة العربية وأطرافها
 
 



٤٢٠ 

  :املدرسة احلجازية -١
والـروح  , بطـابع الـذوق الفنـي والرقـةًوكـان النقـد فيهـا مطبوعـا ,وهي مدرسة الغزل

وقد اشتهر نقد أصحاب هذه املدرسـة بنقـد الـذواقني تـارة وبنقـد الـشعراء تـارة  ,اإلنسانية
وسكينة بنت احلسني , عتيقابن أيب ,شهر النقاد الذواقني يف هذه املدرسةومن أ ,أخر. 
  :املدرسة الشامية -٢

ويعتمـد عـىل , وحوله قامت حركة نقدية يف قصور اخللفاء وأنـديتهم ,وهي مدرسة املدح
ومتثـل طرائـق العـرب يف  ,واستيعابه نامذجـه ,الذوق الفطري املصقول بطول النظر يف الشعر

 .لتصويرالتعبري وا
 ما اجته إىل تقييم احلركة الشعرية عىل ضوء اقرتاهبا وابتعادها عن القـيم الفنيـة ًفالنقد غالبا

وكان عبد امللك بن مـروان عـىل رأس  ,وكان اخللفاء أنفسهم هم عمد هذه املدرسة ,املوروثة
 .خلفاء بني أمية يف جمال النقد

  :املدرسة العراقية -٣
فـالفخر  ,ه الـشعر اجلـاهيل يف موضـوعه وفحولتـه وأسـلوبهالشعر يف هذه املدرسة يـشاب

 .باألصول والعصبيات والرصاع بني الشعراء خلف لنا شعر النقائض
ولذلك  ,إن بيئة العراق بيئة علمية ثقافية امتزجت فيها األصول العربية واألصول األجنبية

ىل قواعـد النحـو وأصـول  عـًتأثرت هذه املدرسة باملنهج العلمي الذي اعتمد فيه نقادها غالبا
 .يقيسون األدب بمقاييسه ,اللغة



٤٢١ 
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٤٢٣ 

 
   عشرالباب التاسع

  الفصل األول
  ))املعتزلة((

  :متهيد
ًومنحهم ذلك أسلوبا عقليا يف اجلدل واحلوار يف كثري  ,اطلع العرب عىل حضارات غريهم ً

ونتيجة هلذه األسباب واملؤثرات الداخلية واخلارجيـة ظهـرت يف  ,دينيةمن األمور واملسائل ال
 : تيارات رئيسية أمهها)علم الكالم(مسائل 

 .املعتزلة
 .األشاعرة

  :نشأة املعتزلة -أوالً
للحـسن ((ًالـذي كـان تلميـذا  ,))واصـل البـرصي((ترجع نشأة املعتزلـة إىل شخـصية 

حلقة مع تالميذه حني دخل عليهم رجل يسأله فقد كان الشيخ البرصي جيلس يف  ,))البرصي
وتـساهل بعـضهم  ,إنه كـافر :حيث قال عنه بعضهم ,عن رأيه يف احلكم عىل مرتكب الكبرية

احلـسن ( وحـني أجـاب الـشيخ ,ًزال مؤمنا عىل الرغم من ارتكابه الكبرية  إنه ما:اآلخر فقال
واصـل بـن ((اعـرتض  ,بأنه يؤيد من يقول بحكـم الكـافر عـىل مرتكـب الكبـرية) البرصي
 ,وإنام يكون يف منزلة بني املنزلتني ,َّإن مرتكب الكبرية ال هو مؤمن وال هو كافر :ًقائال)) عطاء

ًوقد يسمى فاسقا أو مسلام عاصيا ًً َلقـد اعتزلنـا ((:ً احللقة فأشـار الـشيخ إليـه قـائالثم غادر ,ُ َ
 .))واصل

ّ من مل يؤيد هذا القول ومن هنا سمي وبقي ,من احلارصين وتبعه) واصل(َّوقد قام من أيد  ُ
 .ومؤيدوه مجاعة املعتزلة)) واصل((

ًولبعض الباحثني رأي آخر وهو أن املعتزلة ليس مأخوذا عن فكرة االنفصال عـن مـذهب 
بقصد الذم أو السخرية من املعتزلـة  ,وبالتايل مل يكن من وضع أهل السنة ,اجلامعة وأهل السنة
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وإنام اختار املعتزلة األولون  ,ومنشقني عنها ,جلامعة اإلسالميةبوصفهم خارجني عىل مذهب ا
ْ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللاََّ فأووا إىل الكهف ينرش لكـم  :هذا االسم من قوله تعاىل َ َ َ ْ ُُ ََ ْ ْْ ُ ْ ُ ُ َ َِ ِْ َ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ َّ َ

َربكم من رمحته وهييئ لكم من أمركم مرفق ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِّ َ ْ َُ ِ َ ْ َ ْ ُُّ َُ َ ُ َ  .]١٦ :سورة الكهف[ ﴾ًاْ
وقول املعتزلة عـن بـاقي املـسلمني الـذين مل  ,وهو قول أهل الكهف عن قومهم الكافرين

 .يأخذوا برأهيم
فقد كانت هذه بداية ظهور هذه الفرقة الكالمية الكرب التـي  :شأة املعتزلةنومهام يكن من 

 .عرب واملسلمنيّكان هلا األثر الفعال يف التطور الفكري والعلمي الالحق عند ال
  :مبادئ املعتزلة -ثانياً
 :مبادئ عامة تتلخص فيام ييل :يدالتوح

  :التوحيد -١
 : كام ورد يف اآليـة الكريمـة,ً طبقا ملا جاء به الرشعاهللا تعاىلأمجع أهل املعتزلة عىل وحدانية 

ٌقل هو اهللاَُّ أحد ﴿ َ َ َُ ْ تأويل العقيل يف إال أهنم استخدموا ال , وغريها كثري]١:سورة اإلخالص[ ﴾ُ
ً منزه عن أن يكون جسام ماديا متحددا يف مكاناهللا تعاىلأي أن  ,صفاته حيث رفضوا اجلسمية ً ً, 

ُ فهو يمثل اخلري املطلق ,وصفاته هي ذاته أي ليس هناك تعدد أو انفصال بني الذات والصفات
تفقـون مـع املعتزلـة ي) أهـل الـسنة واجلامعـة(وباملوازنة مـع  ,والقدرة املطلقة ,والعلم املطلق

اهللا إال أهنـم خيتلفـون معهـم يف صـفات  ,وبأنه واحد ال رشيك له , اهللا تعاىلبالقول بوحدانية
آن الكريم مـن ذكـر الـصفات فحيث أهنم يعتمدون عىل ظاهر ما ورد يف القر ,سبحانه وتعاىل

 هذه الـصفات دام القرآن الكريم قد ذكر نه ماإ : فإهنم يقولون− مثل اليد والعرش −املجسمة
 .إال أهنا ختتلف عام نعرفه نحن البرش ,فإهنا حقيقية

أي أن ) التجسيم(ولذلك تراهم ينفون  ,أما املعتزلة فإهنم يعتمدون عىل التأويل العقيل
كـام ينفـون أن يكـون لـصفاته  ,هذا من جهة ,يكون له سبحانه وتعاىل يد وعني كام للبرش

ومـدلول  ,فيهـا تفـسري خـاص) املعتزلـة(وهلـم  ,تعاىل استقالل عن ذاته من جهة أخر
علم لـيس عـىل هـذا فـال ,))هـو((وقادر بقدرة هي ) هو( عامل بعلم هوفاهللا تعاىل ,خمتلف

اهللا واحلياة نفي املوت عـن ذات  , اهللا تعاىلوالقدرة نفي العجز عن ذات ,األساس صفة هللا
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نحن ملعـاين ذاتـه  ف إدراكاتناإنام ختتلف الصفات باختالو ,ًيشء إذا غري الذات فال ,تعاىل
يف ) الـذات(فقد شـاركت  ,إذا كانت قديمة −كام يقولون −اهللا تعاىلألن صفات  ;املنزهة
َالقدم ِ, فأصبحت آهلة أخر. 
  :العدل -٢

ًتعاىل عـادل عـدال مطلقـا اهللاأن توصل املعتزلة من خالل العقل إىل  ً  ,ينتفـي عنـه الظلـم ,ٌ
 اهللاوحيـث أن  ,وإثابتـه عـىل اإلحـسان ب اإلنسان عىل اإلساءةهر يف عقاتعاىل تظ اهللاوعدالة 

وهذا ما نجده يف القرآن  ,فعليه يكون جواز التكليف ,تعاىل منح العبد العقل واحلرية واإلرادة
ٌ﴿ كل نفس بام كسبت رهينة: الكريم َ ِْ َ ََ َ َُ ِ ٍ ْ َ ِ من عمل صاحل ﴿,]٣٨:سورة املدثر[﴾ُّ َِ َ َْ ْ فلنفـسه ومـن ًاَ ََ ِ ِ ِْ َ َ

َأس ِاء فعليها وما ربك بظالم للعبيدَ ِِ َ ُّ َ َْ ٍَ َّ َ ِ َ َ َ َْ َ ْفمن يعمل مثقال ذرة خري﴿,]٤٦:سورة فصلت [﴾َ َّ َ َ ََ ٍ َِ َ َ ْ ْ ْ ْ ُ يـره, ًاَ َ َ
ّومن يعمل مثقال ذرة رش َ َ ٍْ َِّ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ُ يرهًاَ َ  .]٨−٧: سورة الزلزلة[﴾َ

 :الوعد والوعيد -٣
ُتعاىل يعد بالثواب اهللاوفرسوه بأن  ,عيدهامتد رأي املعتزلة من العدالة اإلهلية إىل وعده وو َ, 

 ,ه ألـزم نفـسه بـه; ألنـ سبحانه وتعاىل عادل وصادق يف وعده ووعيدهواهللا ,ويتوعد بالعقاب
أما باقي املسلمني  ,وعىل هذا تكون قضية الوعد والوعيد نتيجة منطقية لرأي املعتزلة يف العدل

لطيـف بعبـاده  اهللا ; ألنما وعيـده فقـد يتخلـفأ , تعاىل حيققه كام وعد وعد اهللافيعتقدون أن
 .فيعفو عنهم

  :املنزلة بني املنزلتني -٤
عـن أسـتاذه )) واصـل بـن عطـاء((وهذا أصل من أصول املعتزلة كان السبب يف انفصال

 دون الرشك )الكبرية(وذلك أنه حكم عىل املسلم الذي يرتكب  ,كام رأينا)) احلسن البرصي((
تقع  ,وجعل الفسق منزلة مستقلة عن منزلتي الكفر واإليامن ,بل فاسق ,بأنه ال مؤمن وال كافر

 .فيكون الفاسق دون املؤمن وخري من الكافر ,بينهام
 ,صغرية وهي التي مل يأت الرشع فيها بالوعيـد وكبـرية :وهكذا فاملعايص يف نظرهم نوعان

 :والكبرية نوعان ,وهي ما أتى هبا الوعيد
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ّخيل بأصل مـن أصـ :أحدمها ِ  ,ول الـدين كالـرشك واعتقـاد وقـوع الظلـم مـن اهللا تعـاىلُ
ِال خيل بأصل من أصول الدين :والثاين ,ومرتكب هذا النوع كافر َّلتي حرم اهللا كقتل النفس ا ,ُ َ

ومرتكـب هـذا النـوع لـيس بمـؤمن  ,وشهادة الـزور وغريهـا ,والزنى , قتلها إال باحلقتعاىل
 .بل هو بفاسق ,ألنه ينطق بالشهادة ;وال بكافر ,الرتكابه ما ينهي عنه الدين

  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر -٥
وقـد ورد  ,والبحث فيه من اختصاص الفقه ,بل هو تكليف ,العقائدمن  هذا األصلليس 

ُ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلـري ويـأمر:يف القرآن الكريم آيات متعددة هبذا املعنى منها ُ َ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ َِ َْ َ ِ َ ْ ْ ٌَ ُ ُ ُِ َون ْ
ِباملعروف وينهون عن املنكر﴾ َِ ْ ُْْ َِْ َ ْ َ َْ َ َ ِ, ﴿يا بني أقم الصالة وأمر بـاملعروف ]١٠٤ : آل عمرانسورة[ُِ ُِ ْ ُ َّ َْ َ َّ َُْ ِ ْ ََ َ ِ َ

ِوانه عن املنكر﴾ َ ْْ ُْ ِ َ َ فتناول املعتزلة هـذه القـضية وجعلوهـا واجبـة عـىل كـل  ]١٧:سورة لقامن[َ
 بأي  عن املنكر عملية األمر باملعروف والنهيؤول عنسإن اإلمام هو امل :وبعضهم قال ,مؤمن

وجعلوا لألمر باملعروف والنهي عن املنكر رشائط  ,شكل يضمن معه األمان واالستقرار لألمة
ٌمنها مثال أن يعلم من يقوم بذلك أن املـأمور بـه معـروف ,ويسقط بزواهلا ,يوجب بوجودها ً, 

من أن يأمر باملنكر وينهـى عـن املعـروف وهـو ألنه لو مل يعلم ذلك ال يأ ;ُأن املنهي عنه منكرو
َومنهـا أن يعلـم أن قيامـه  ,وغلبة الظن يف هذا املوضوع ال تقوم مقـام العلـم ,يعتقد غري ذلك

َأو غلب يف ظنه  ,فإنه لو علم ,باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يؤدي إىل مرضة أعظم منه
وبـام أنـه ال  ,املسلمني أو إحراق حمله مل جيـبأن هنيه عن رشب اخلمر يؤدي إىل قتل مجاعة من 

ُجيب فهو ال حيسن فعله  .لخإ ...َ
وسبب  ,ًوإذا كانت مبادئهم املذكورة آنفا مثار جدل ,هذا ما يميز املعتزلة عىل وجه العموم

واجتامعيـة  ,سياسـية , مبالغـات فرضـتها ظـروف تارخييـةخالف بينهم وبني غـريهم رافقـه
 .واقتصادية

 ,ن قراءة تراث املعتزلة هو اإلحلاح عىل ما خلفوه من أثر بعيد يف الفكـر العـريبوما هيمنا م
ًلقد بلغ التحرر الفكري يف أمور العقيدة مبلغا  ,)دور العقل وحرية اإلنسان(وهو دفاعهم عن 

َأصبحنا اليوم نتمنى أن نقرتب من بله أن نصل إليه ,ًعظيام َْ. 
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  ))التأويل عند املعتزلة((: ثالثاً
  :االجتاه العقلي يف التأويل عند املعتزلة -أ

َّإن االجتاه العقيل يف التأويل عند املعتزلة قد مر بمرحلتني كان هلام األثـر يف تطـوير التفكـري 
 :الفلسفي يف أمور الدين

  :األوىل املرحلة -١
الـذين )العدل والتوحيـد(وقد تأثر املعتزلة فيها بدراسات أسالفهم من املسلمني من أهل 

هروا بالنظر العقيل ألمور الدين قبل أن يتأثروا بالفلسفات األجنبية التـي كانـت مل تـرتجم اشت
 .بعد إىل العربية

  :املرحلة الثانية -٢
وجاءت بعد حركة الرتمجة التي قام هبا العرب لعلوم وفلسفات احلضارات األخر والتي 

 .اطلعوا عليها بعد الفتوحات العربية
عقل لد املعتزلة تظهر بوضوح يف موقفهم يف كثري من املـسائل التـي دار َّواحلقيقة أن أمهية ال

ًفحني يعرض املعتزلة لألدلة ومصادر الترشيع وترتيبها خيتلفون اختالفا جذريا  ,حوهلا جدل كثري ً
الكتـاب : )األشاعرة(: ًفبينام هي ثالثة عند غريهم مثال ,عن غريهم يف تعداد تلك األدلة وترتيبها

وقـد  ,فهم يـضيفون العقـل والتأويـل العقـيل إليهـا ,نجدها أربعة عند املعتزلة ,إلمجاعوالسنة وا
ترتب عىل هذا اإلعالء مـن شـأن العقـل أن متيـز املعتزلـة عـن غـريهم يف املوقـف مـن العالقـة 

ًينام يكون اليشء حسنا وقبيحابف )النقل(و )العقل(بني  :ً هناك نصا يقول لنا; ألنً
ويثقـون يف حكمـه  ,نجد املعتزلـة يعتمـدون عـىل العقـل ,َلفإنه كذلك حسب قول الس

ْفاحلسن والقبح عندهم ذاتيان ,بالتحسني والتقبيح ُ ْ لـذا فهـم جيعلـون إدراكهـام وظيفـة مـن  ,ُ
ُفهو احلكم الذي يميـز صـحيحها مـن  ,فأوجبوا عرض النصوص عىل العقل ,وظائف العقل

 .) يف الرشعسن يف العقل هو احلسنواحل, الرشعهو القبيح يف,القبيح يف العقل(منحوهلا
مـع وإذا تعارض العقـل  ,ً أيضاهو قوام أمور الدنيا ,ومن الطبيعي أن جتعل املعتزلة العقل

وأن يكون هو األسـاس يف كـل مـا يتعلـق بـه الـرشع  ,َأول الرشع بام يتفق مع العقل ,الرشع
ًواملسألة عندهم هي أن لكل فضيلة أسا  .ًولكل أدب ينبوعا ,َّ
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 ,ًوللدنيا عامدا ,ًتعاىل للدين أصال اهللا  الفضائل وينبوع اآلداب هو العقل الذي جعلهوأس
َّوجعل الدنيا مدبرة بأحكامه)أي العقل( فأوجب التكليف بكامله َ. 

  :موقف املعتزلة من اإلسالم -ب
ولكـنهم جعلـوا  −مل هيملـوا النقـل واملـأثورات −حني أعطت املعتزلة العقل هذه املكانـة

َ وكذلك ما تعرض عليه تلك املأثورات كي يفصل يف صحتها,العقل ُ. 

 ,تعـاىل ودليلـه لـد اإلنـسان اهللا َّوقد أكدوا توازن موقفهم حني نبهوا إىل أن العقل حجة
ً الغايـة مـنهام معـا هدايـة ; ألنومن املحال أن يتناقض دليالن خلالق واحـد ,وكذلك الكتاب

 .اإلنسان
َومن هنا اعترب املعتزلة ممث بـل غـاىل بعـض البـاحثني  ,يل احلرية والنزعة العقلية يف اإلسالمُ

 ,وقـد اسـتطاعوا بمنطـق العقـل الـذي اصـطنعوه ,حتى اعتربهم أحرار الفكـر يف اإلسـالم
ُوبالبيان اخلالب الذي دان ألقالمهم وألـسنتهم أن يبلـوا يف الـدفاع  ,وبالثقافة التي هتيأت هلم ّ
داءه ممن كانوا مزودين بثقافـات فلـسفية ال يقـو عـىل فحاربوا أع ,عن اإلسالم أحسن بالء

وهبـذا هتيـأ لرجـال االعتـزال أن  ,دحضها إال من استطاع التصدي ملقاومتها بنفس سـالحها
 ونحـو ذلـك ,ُ وأن يسهبوا يف احلديث عـن اإلنـسان وإرادتـه احلـرة وعقلـه,يفلسفوا العقيدة

 القـرآن(وا عن االستشهاد بالدليل النقيلمعتمدين يف كل هذا عىل الربهان العقيل دون أن يغفل
 .)السنةو

 )ُأيب اهلذيل العـالف(و )هـ٢٣١(سنةَّاملتوىف  )النظام(احث أن ينسى جهودوما يستطيع الب
ن عـممن دافعوا  ,وغريهم من أساطني االعتزال )هـ٢٥٥( َّملتوىفا) اجلاحظ( و)هـ٢٣٥(َّاملتوىف
 . بالءَبه عنها أحسنُّوأبلوا يف دفع الش ,العقيدة
  :أمهية املعتزلة يف تاريخ الفكر العربي اإلسالمي -ج

  بوصـفها فرقـة,وعىل هذا النحو تظهر أمهية املعتزلـة يف تـاريخ الفكـر العـريب اإلسـالمي
ْكان هلا دور فعال ملا أضفته عىل احلـضارة العربيـة مـن اإلبـداع الفكـري )كالمية( َ ْ  والتأويـل ,ّ

 .والدفاع عن حرية اإلنسان ,العقيل
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  :واصل بن عطاء مؤسس مذهب املعتزلة -د
  :مقدمة

حييط بشخصيته  ,يعترب واصل بن عطاء الشخصية األوىل التي نسب إليها مذهب االعتزال
وانتهـاء  ,أو لبنـي خمـزوم ,ابتداء من هذا الوالء املنسوب لبنـي ضـبة ,قدر كبري من الغموض
والغمـوض يف هـذا  ,ي العلـموتلقـ ,واألهم من هذا ظـروف النـشأة ;باخلالف حول اعتزاله

 :ًأيضاالته الفكرية املتعددة اجلانب يظهر من خالل ص
 .فهو مرة يظهر من منتايب جملس احلسن البرصي −١
 .ومرة يظهر يف جمالس الثنوية واملجوس −٢
 .الذين اندسوا بني املسلمني يف البرصة ,ًومرة يبدو خمتلفا إىل جمموعة من اليهود −٣

ها اهللا تعاىل حرسجيمع املؤرخون عىل أنه ولد يف املدينة املنورة  :يتهمولده وشخص  –أوالً  
 ;ومل يصلنا يشء منهـا ,وقد ذكر أن له مجلة من التصانيف ,)هـ١٣١(نةتويف سو ,)هـ٨٠(سنة 
 :مثل
 .أصناف املرجئة −١
 .وكتاب التوبة −٢
 .وكتاب املنزلة بني املنزلتني −٣
 .وكتاب خطبته التي أخرج منها الراء −٤
 .والعدل وكتاب خطب التوحيد −٥

وبـالرغم مـن أنـه كـان  , موىل ابن ضبة:وقيل ,موىل ابن خمزوم ,وكنيته أبو حذيفة الغزال
غري أننا نلحظ  ,ً شيئاامنهفال تذكر ع , عن أبويهًساكتة متامامع أن املصادر  ,ًفقد ولد حرا ,موىل

ًه كان غزاال,أنبل إن املصادر تذكر  ,ًأنه مل يذكر عنه أنه كان عبدا َّ يالحظ أن فـ ,أما لقبه الغزال َ
ّكــالغزال ;ً غالبــاىل بعــض الــصناعاتاملعتزلــة ينتــسبون إ  ,والفــوطي ,والنظــام ,والعــالف ,َ

ومل " :فقـال ; أن يأيت هلـذا اللقـب بـالتخريج اآليت)هـ٢٨٥ت(وقد حاول املربد  ,واإلسكايف
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 ,ليعرف املتعففـات مـن النـساء ,زالنيه كان يلزم الغ; ألنولكنه كان يلقب بذلك ,ًيكن غزاال
 ."فيجعل صدقته هلن

 ,فلامذا تنفـى مهنـة الغـزال عـن واصـل وحـده ;ومعظم مفكري املعتزلة كانوا ذوي مهن
أو مـن  ,أو من طبقـة أصـحاب احلـرف ,ًوهناك ستة عرش معتزليا كانوا من أصحاب احلرف

وواصــل بــن  ,ًاجاكــان أبــوه نــس ,)هـــ١٤٤ت(عمــرو بــن عبيــد ك ,طبقــة التجــار الــصغار
وكـان يلقـب  ,)هــ٢٣٥ت( اهلـذيل العـالف أبـوو ,ويلقـب بـالغزال ,)هــ١٣١ت(عطاء

كان ينظم  ,"مات يف خالفة املعتصم"النظام و ,ألن داره بالبرصة كانت يف العالفني ;بالعالف
ًكان نحاسـا  ,)هـ٢١٠ت(وبرش بن املعتمر  ,ألجل ذلك قيل له النظام ;اخلرز يف سوق البرصة

 ,وهـي نـوع مـن الثيـاب ,هذه النسبة إىل الفوطـة ,هشام بن عمرو الفوطيو , الرقيقيف سوق
هـذه النـسبة إىل بيـع و ,أبـو يعقـوب يوسـف الـشحامو ,ًكان وراقا ,)هـ٢٥٥ت (واجلاحظ
كـان يبيـع  ,)هــ٢٣٤ت(وجعفر بن مبرش القـصبي ,ًكان وراقا ,أبو عيسى الوراقو ,الشحم
 ,ًكان خياطا ,أبو احلسني اخلياطو ,ً خياطاكان ,")هـ٢٤٠ت(وأبو جعفر اإلسكايف ,القصب

 .ًكان نقاشا ,أبو مسلم النقاشو
فلـامذا ينفـي عـن واصـل أنـه كـان  ,فإذا كانت غالبية متكلمي املعتزلة حيرتفون هذه املهن

ًغزاال? مع أن الذي يفهم من شعر بشار بن برد يف واصل أنه كان غزاال بالفعل  :حيث يقول ;ً
ــــزا ــــت بغ ــــا يل مني ــــقم ــــه عن ّكنقنـــــق الـــــدو إن وىل وإن مـــــثال  ل ل ِ 

 :فقال ;) هـ١٣١ت (اه الشاعر إسحاق بن سويد العدوي وقد هج
ـــنهم ـــست م ـــوارج ل ـــن اخل ـــت م ــــاب  برئ ــــن ب  مــــن الغــــزال مــــنهم واب
 :وغريهم ,واملعتزلة ,وقال معدان الشميطي هيجو اخلوارج

ـــــزايل  ال حـــــروراء ال النواصـــــب تنجـــــو ـــــل الغ ـــــحب واص  ال وال ص
 :حيث قال ;كأسباط بن واصل الشيباين ,وكان مادحوه يذكرونه باسمه فقط

ــــشيم  وأشــــــهد أن اهللا ســــــامك واصــــــال ــــة وال ــــود النقيب ــــك حمم  وأن
 :فقال ;ومل يذكر لقب الغزايل ,وكان بشار قد مدحه قبل أن خيتلف معه
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ـــدير  أبــــا حذيفــــة قــــد أوتيــــت معجبــــة ـــري تق ـــن غ ـــدهت م ـــة ب  يف خطب
 ,وال عيـب يف ذلـك , حلرفتـه التـي يعمـل هبـاًالغزال قد يكون موافقافإن لقب  ,ومن هنا

 أن هـذه الظـاهرة تبـني عـدم انتظـام علـامء املعتزلـة يف – ً حقا–ولكن الذي تعاب به املعتزلة 
لتخـوض يف  ;وعنـدما أطلقـوا العنـان لعقـوهلم ,وال يعدون من رواة احلديث ,حلقات العلم

 ,ِّ بـالرد عليهـا علـامء األمـةالتـي انـشغل ,ت العقديـةبـرزت االنحرافـا ,العقيدة كـام تـشاء
وهذا ما  ,فلعل مثل هؤالء احلرفيني كانوا خيوضون يف مسائل الدين عىل هواهم ,هاتصحيحو

 .واهللا أعلم –ً فعال –حدث 
 :صفاته اخللقية -ثانياً

وقد عابه لطول عنقه صاحبه عمـرو  ,بحيث كان يعاب به ;ً العنق جدافقد كان طويل −١
 ."وله عنق ال يأيت معها بخري ,أنى هذا" :وقال ,ن عبيدب

وكان واصل بـن عطـاء أحـد " :حيث يقول املربد ;شديد اللثغة هبا ,غ يف الراءثكان أل −٢
ويقـول  ;"فكان خيلص كالمه من الراء ,قبيح اللثغة يف الراء ,وذلك أنه كان ألثغ ;األعاجيب

 ,وأن خمـرج ذلـك منـه شـنيع ,فاحش اللثغ ,لثغوملا علم واصل أنه أ :اجلاحظ عن هذه اللثغة
وزعـامء  ,وأنه يريـد االحتجـاج عـىل أربـاب النحـل ,ورئيس نحلة ,وأنه إذا كان داعية مقالة

 ."وإخراجها من حروف منطقه ,رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كالمه ...امللل
أنه كان " :لذهبيحيث يذكر اإلمام ا ;بسبب لثغته تعاىل روي عنه جرأة عىل كتاب اهللا −٣

 :فقـال عـىل البدهيـة ,اقرأ أول سـورة بـراءة :ويتحيل هلا حتى قيل له ,يمتحن بأشياء يف الراء
 ,)سيحوا يف البـسيطة هاللـني وهاللـنيعهد من اهللا ونبيه إىل الذين عاهدهتم من الفاسقني فـ(

 ."وهذه جرأة عىل كتاب اهللا العزيز ,وكان جييز القراءة باملعنى
ًوإمامـا  ,ًألهنا متنـع مـن كونـه مؤذنـا ;وأما لثغه يف الراء فمن مثالبه" :غداديوقال الب −٤

وكان ال يـصح منـه  ,اهللا أكرب :وأن يقول , رسول اهللاًاأشهد أن حممد :لقوله ;لعجزه ;للقارئني
 .قراءة آية فيها الراء

 .فبدأ يطرح إشكاالته الفكرية ,ذهب إىل البرصة والزم جمالس احلسن البرصي −٥
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  :البصريتلمذة واصل بن عطاء على احلسن  -الثاًث
فهي ثابتة بال  ,)هـ١١٠ت (إلمام احلسن البرصي رمحه اهللا تعاىلأما تلمذة واصل عىل ا −١
 ).هـ١٠٠(أقام يف املدينة إىل سنة فإن  ,وال يعرف متى قدم واصل إىل البرصة ,شك
ال  ,ًمنهـا صـامتاوقد بقـي أربـع سـنوات  ,جالس احلسن البرصي مدة مخس سنوات −٢
أو أعلـم  ,إمـا أن يكـون أجهـل النـاس" :فقـال ,فسألوا احلسن البرصي عـن ذلـك ,يتكلم
 ."وكانوا يظنون به اخلرس من طول صمته" ,"الناس
أنه كـان بالبـرصة سـتة مـن أصـحاب " :)هـ٣٥٦ت(فقد ذكر أبو الفرج األصفهاين −٣
عبـد وصـالح بـن  ,)هــ١٦٨ت(وبشار األعمـى ,وواصل بن عطاء ,عمرو بن عبيد :الكالم

 قـال أبـو أمحـد جريـر بـن حـازم ,ورجل مـن األزد ,كريم بن أيب العوجاءعبد الو ,قدوسال
 ,وواصـل ,فأمـا عمـرو ,وخيتـصمون عنـده ,فكانوا جيتمعون يف منزل األزدي :)هـ١٧٠ت(

ًفبقـي متحـريا  ,وأمـا بـشار ,فصححا التوبـة ,وصالح ,كريمعبد الوأما  ,فصارا إىل االعتزال
وبقي ظـاهره عـىل  ,وهو مذهب من مذاهب اهلند ;فامل إىل قول السمنية ,وأما األزدي ,ًلطاخم

قد بلغني أنـك  :فقال له عمرو بن عبيد ,كريم يفسد األحداثعبد الفكان  :قال ,ما كان عليه
وإال قمت فيـك  ,فإن خرجت من مرصنا ,فتدخله يف دينك ,ختلو باحلدث من أحداثنا فتفسده

 ,فقتلـه ,)هــ١٧٣ت (فدل عليه حممـد بـن سـليامن ,فلحق بالكوفة ,ه عىل نفسكًمقاما آيت في
 ."وصلبه فيها

وعمرو بـن  ,إال أنه صدق بقوله عن واصل ,غري ثقةالذي ذكر ذلك  املصدر إذا كانو −٤
فبـشار بـن بـرد الـشاعر كـان  ,ً أيضاهي شخصيات منحرفة ,وأما الشخصيات الباقية ,عبيد

بلـيس يف امتناعـه عـن ويـصوب رأي إ ,يفـضل النـار عـىل الـرتابو ,يميل إىل دين املجوس
فـرضب  ,فـأمر بـه ;ورمي بالزندقة عند املهـدي اخلليفـة العبـايس ,السجود آلدم عليه السالم

 ).هـ١٦٨(وكان ذلك سنة ,فامت من ذلك ,ًسبعني سوطا
نـه حيث أبلـغ ع ;قتله املهدي عىل زندقته ,فهو شاعر زنديق ,قدوسعبد الوأما صالح بن 

 . فقتله ألجل ذلكأنه عرض بأبيات لرسول اهللا 
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ت ( خـال معـن بـن زائـدة" :مام الذهبيفيقول عنه اإل ,كريم بن أيب العوجاءعبد الوأما 
لقد وضعت فيكم أربعة آالف  :قال ,ملا أخذ لترضب عنقه :قال ابن عدي ,الزنديق ,)هـ١٥٢

 ."سليامن األمري بالبرصةقتله حممد بن  ,وأحلل احلرام ,أحرم فيها احلالل ,حديث
وهـذه الشخـصيات التـي  ,لعدم التـرصيح باسـمه ;فال يدر من هو ,أما الرجل األزدي

إضـافة  ,ومعتقده , أثرت يف فكرهالبد أهنا ,وعمرو بن عبيد ,كانت جتتمع مع واصل بن عطاء
ف إلـيهم َّوقـد تعـر ,مجاعة من اليهود الذين أظهروا اإلسالم اندسوا بني املسلمني بالبرصة إىل

 :ومن قوهلم ,د عليهمّوجعل يرتد ,واصل بن عطاء
 .والرش من أفعال البرش , من اهللاإن اخلري −١
 .ليس بقديم ,إن القرآن خملوق حمدثو −٢
 .غري مرئي يوم القيامة  وإن اهللا تعاىل−٣
 ,ًال مؤمنـا ,ملنـزلتنييكون يف منزلـة بـني ا فرشب اخلمر , ارتكب الذنبوإن املؤمن إذا −٤

 .ًوال كافرا
يـرصف العـرب عـن  أي أن اهللا لو مل ;ال أنه معجز ,وإن إعجاز القرآن يف الرصف عنه −٥
 .ألتوا بام يعارضه ,ارضة القرآنمع

 ;قـرين واصـل , عـن عمـرو بـن عبيـدً مل يكن راضيااحلسن البرصي رمحه اهللا تعاىلو −٦
اة احلـسن زال قـد ظهـر يف حيـى االعتـّوال يعلم حقيقة إذا كان مسم ,ملعتقده الضال يف القدر

ولعمـرو بـن عبيـد تـارة  ,واملنسوبة لواصـل تـارة , املشهورةبعد حادثة ترك احللقة ,البرصي
هـي املـصادر الفكريـة  ,واملجوس ,وال جمالس الثنوية ,ومل تكن حلقة احلسن البرصي ,أخر

 .الوحيدة لواصل بن عطاء
وهذا غري  ,)هـ١٢٨ت (ن صفوانواجلهم ب ,هناك من ير أن هناك عالقة بني واصل −٧

حيث يقـول  ;ًأيضا وفاهتام متقاربة وكانت ,واحدوذلك ألن الرجلني عاشا يف عرص  ;مستبعد
هـل خيـرج املعـروف عـن املـشاعر  :إن بعض السمنية قالوا جلهم بن صـفوان" :ابن املرتىض
 ًفهـو إذا :اقـالو ,ال :هـل عرفتـه بأهيـا? قـال :فحدثنا عـن معبـودك :قالوا ,ال :اخلمسة? قال
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 ,وهـو الـدليل كان يشرتط وجه سـادس :وقال ,فأجاب ,وكتب إىل واصل ,فسكت ,جمهول
والعاقـل  ,هـل يفرقـون بـني احلـي وامليـت :فاسـأهلم ,ال خيرج عن املشاعر أو الدليل :فنقول

ليس هـذا مـن  :قالوا ,فلام أجاهبم جهم بذلك ,وهذا عرف بالدليل ,فالبد من نعم ,واملجنون
 ."وأجابوه إىل اإلسالم ,وكلموه ,فخرجوا إىل واصل ,خربهمفأ ,كالمك

إذ  ;ولكن لعل ابن املرتىض هيدف إىل رفـع قيمـة واصـل ,وال ندري مد صحة هذا اخلرب
وقـدحوا  ,ًومل يدر من يعبـد ملـدة أربعـني يومـا , اجلهم بسببهمَّاملشهور أن السمنية الذين حتري

ًوكانـت سـببا يف  ,لفتنـة التـي نالـت اجلهـم يف عقيدتـههـذه ا ,ثم ذهبوا ,الفتنة يف قلبه العليل
فهل كان للسمنية دور يف  , من قلب واصل بن عطاءًأيضاخيشى أن تكون قد متكنت  ,انحرافه

فهـؤالء  ,ًعىل يـد املعتزلـة عمومـا ,فيام بعد ,والذي تطور ,انحراف معتقد واصل يف الصفات
كـام  ,ات التي أثرت يف فكر واصـل بـن عطـاءنعتربهم أحد املؤثر ,عىل هذا االعتبار ,السمنية

 .وحريته ,أسهمت يف انحراف اجلهم
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