محاضرات في األدب الجاهلي\المرحلة األولى
إعداد الدكتور حسين لفته
مقدمة :
الشعر الجاهلي مرآة الحياة العربية  ,والصورة الصادقة لعادات العرب وتقاليدهم
ومثلهم  ,فيه من القييم النييية والصيور الجةيلية الرا,عية  ,والةعياقي الدقيقية الةو يية ميا
يجعله يعد بحق ذروة الشعر العربي  ,وقد كان القدوة الةثلى التي يحتذيها الشعراء فيي
العصور األموية والعباسية  ,يسعون الى تقليده ومحاكاته وقد بقى اثر الشيعر الجياهلي
واضحا في شعر العصور الةتيخررة وميااا ليه سيلهاقه فيي قنيوئ قار,ييه وسيامعيه ,
لةا فيه من أصالة وجةا في التعبير ودقة في الةعياقي وقضي فييي وموسييقي ول يو
كبير .
والشعر الجاهلي قديم موغل في القدم  ,مر بخطوار وأامان طويلة  ,كيان فيي دهيد
بداييية وطنوليية  ,ثييم قةييا وتردييرت تييى اسييتوا قصيييدا متييييا دلييى يييد أميير ء القييي
واضرابه من فحو الجاهلية  ,والبيد ان يويون للشيعر تياريي طوييل قهيأ فييه أشيواطا
ميين الصيييادة والدربيية تييى اسييتقام وكةييل دلييى هييذا الشييول الةييواون الةقنييى  ,ذ
األسيلوب الةييوجل الجةيييل  ,والاييا الاصييع  ,والتعبييير اليدقيق الييذ ال ل ييو فيييه وال
تهويل  ,وفي ل ته الةتيية الجارية وفي أصيو متبعية فيي ذليش الشيعر  ,وان الةعلقيات
التي بل ت مرتبة كبيرة من اليض النييي  ,وقاليت عدجياب القيدماء والةحيدثين  ,كاقيت
قتيجة دربة ومران طويل في صيادة الشعر .
ولم يون هذا النن الوالمي دةل فرد او بضعة أفراد  ,بل كان دةل أجيا متعاقبة ,
وجييد بعي

أبيا,هييا فييي أقنسييهم الةقييدرة دلييى صييوح أفوييارهم وع ساسيياتهم فييي الحييان

وأواان تهتل لها الين

وفق ما تعارف اليائ في التعبير الل و .

نظريات نشوء الشعر الجاهلي :
لي

من الةستهات تحديد فترة معيية لبدء تلش الةحاوالت  ,ولوين ميا بخييد اليرواة

من الشعر الجاهلي يرقى دهده على ميا,تي سيية دليى األكثير  ,وهيذا هيو التحدييد اليذ
قرره الجا ظ ين قا :
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" وأما الشعر فحديث الةيالد ص ير السن  ,وأو مين قهي سيبيله وسيهل الهرييق علييه
امرؤ القي

 ,ابن جر  ,ومهلهل بن ربيعة  ...فإذا استظهرقا الشعر  ,وجدقا له ـ اليى

ان جيياء ا باإلسييالم ـ رةسييين وما,يية دييام  ,وعذا اسييتظهرقا ب اييية االسييتظهار فةييا,تي
دام "  .ييظر كتاب (الحيوان ).47\1:
والجا ظ هيا يعيّن دةرا للشعر الذ درف وهو قاض موتةيل  ,أميا ميا قبيل ذليش ,
فال يةون ان يجد بنترة قليلة كهذه  ,فهياك مئات من السيين مر بها الشيعر تيى وصيل
موتةال الى مهلهل وامرئ القي

وديترة  ,وغيرهم .

وفييي الشييعر قنسييه ميين الييدال,ل الواضييحة دلييى اقييه مسييبو
دهدها طويل  ,فامرؤ القي

بوييالم كثييير ومحيياوالت

يحاكي من قبله في الوقوف دلى الديار والبواء دليها :

عوجا على الطّلل المحيل ألننا

نبكي الديار كما بكى ابن خذا ِم

ويقو ديترة ان الشعراء األقدمين تياولوا شيتى الةعياقي فليم يتركيوا للةتيخررين معييى
صالحا :
ام هل عرفت الدار بعد توهُم

هل غادر الشعراء من مُتردّم

وهذا عقرار واضح بان ديترة مسبو بخجيا من الشعراء  ,استيندوا الةعاقي الجيدة
والتعابير الجةيلة فلم ي ادروا معيى لم يهرقوه .
وييب ي ان قعرف ان كلةة الجاهلية التي أطلقت دلى هذا العصير ليسيت مشيتقة مين
الجهل الذ هو ضد العلم وققيضه  ,اقةا هي مشتقة من الجهل بةعيى السينه وال ضيع
واليل  ,فهي تقابل كلةة اإلسالم التي تد دلى الاضيوت والهادية

ديل وجيل وميا

يهو فيها من سلوك رلقي كريم  ,ودارت الولةة فيي اليذكر الحوييم والحيديث اليبيو
الشريف والشعر الجاهلي بهذا الةعيى من الحةية والهيش وال ضع فني سورة البقيرة
" قييالوا أتتاييذقا هييلوا قييا أدييوذ بييا ميين ان أكييون ميين الجيياهلين " ,وفييي سييورة
األدراف ":رذ العنو وأمر بالعرف وادرض دن الجاهلين "  ,وفيي معلقية دةيرو بين
كلثوم الت لبي :
اال ال يجهلن ا د دلييا

فيجهل فو جهل الجاهلييا
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وواضح في هذه اليصوص جةعيا ان الولةة استعةلت مين قيديم للداللية دليى السينه
والهيش والحةق  ,وقد أرذت تهلق دليى العصير القرييع مين اإلسيالم او بعبيارة أد
دلى العصر السابق له مباشرة وكل ما كان من وثييية وأريال قوامهيا الحةيية واألريذ
بالثار واقتراف ما رّمه الدين الحييف من موبقات .
وهذا الشعر الذ درفه العرب ديد الشعراء الجياهليين  ,وجيد قريبيا مين الوةيا ,
ييا,لا دلييى أسييباب الجةييا واإلتقييان  ,لنظييا ومعيييى ودروضييا  ,تييى ان الشييعراء
الةولدين لم يستهيعوا ان يضينوا عليه جديدا باردا  ,فلم يلييدوا دليى البحيور الجاهليية
شيئا  ,ولم يتةويوا من ت يير قهي القصييدة  ,ومهةيا كاقيت تليش الةحياوالت التيي بيذلت
للاييروع دلييى دةييود الشييعر فييي العصيير العباسييي  ,فإقهييا اقتهييت بييالعودة عليييه  ,ولييم
يضينوا الى موضيودات الشيعر الجياهلي شييئا ذا بيا  ,ويصيد هييا قيو ابين رشييق
القيرواقي في الةقارقة بين شعر الجاهليين وشعر اإلسالميين :
" وعقةا مثل القدماء والةحدثين كةثل رجليين  ,ابتيدأ هيذا بيياء فا وةيه وأتقييه  ,ثيم أتيى
اآلرر فيقشه واييه  ,فالولنة ظاهرة دليى هيذا وان سين  ,والقيدرة ظياهرة دليى ذليش
وان رشن "  .ييظر العةدة .22\1:
هذا الشعر الاصع اللاهي الجل الةتين  ,قل مين اليين

العربيية مييلال رفيعيا ,

فهييو ديييد العييرب سييجل العواطييف والة ي ثر والةنييارر  ,والشييعر يصييور قيقيية أهلييه
وقنسية قا,لييه بويل ميا لهيم مين بهيوالت وأمجياد  ,وبيائ وشيدة  ,ودصيبية وغضيع ,
وكرم ووفاء  ,يصور رصا الاير كةا يبين دوادي الشير  ,ويسيجل أييامهم ووقيا,عهم
وأصولهم وأقسابهم  ,فهو دلى ذلش ديواقهم يقو أبو هال العسور :
" كذلش ال قعرف اقساب العرب وتوارياها وأيامها ووقا,عهيا اال مين جةلية أشيعارها ,
فالشييعر ديييوان العييرب ورلاقيية وةتهييا  ,ومسييتيب آدابهييا ومسييتودت دلومهييا " ييظيير
كتاب الصيادتين .131:
فهم لذلش عذا ادتلوا بةورمة أو قصر أو ادث سجلوا ذلش في قصيدة  ,فهي أبقيى
دلى الدهر من كل دةل  ,وارلد من كل اثر  ,وهذه سية العرب في تاليد م ثرهم .
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لعل الدافأ وراء البحث دن أوليات الشعر الجاهلي يعود الى اقه من غير الةعقيو
ان يبلغ فن من النيون يد اليضي واالسيتواء فجيخة  ,أو فيي امين وجييل  ,بااصية فيي
تلش األامان األولى  ,يث كان عيقات الحياة بهيئا لل اية  ,ودةلييات التهيور تسيت ر
قروقا من اللمان  ,وهذا يتهلع ميا أن قنور في هذا النن الجةيل  ,كيف بدا  ,تى بليغ
مر لة اليضي هيذه و تيى صيارت ليه تليش الةواقية فيي ضيةير النيرد والجةادية دليى
السواء .
ولعل أشهر النروض الراجحة في تنسير أوليات الشعر الجاهلي تتةثل في ما ذهع
عليه دلةاء تاريي األدب على أن الشعر العربي قد قشا في جاهلية العرب األوليى قتيجية
لتهييور الةبييارات الةسييجودة  ,التييي كييان يسييتادمها الوهييية فييي رقيياهم وتيبيي اتهم ,
األ يييان التييي كاقييت تجيير دلييى األلسييية

والعبييارات األرييرا الةسييجودة فييي بعي

مجرا الةثل  ,فسجأ الوهيان يشيير اليى الةصيدر السيحر للشيعر العربيي  ,واألمثيا
تشير الى الةصدر الواقعي العةلي ليه فيي يياة الييائ اليوميية  ,والبيد ان يويون هيذان
الةصدران قد ت ارا معا في دفأ التعبير الشعر الى الظهور واالقتشار بين اليائ .
والس ا الةهم هو كيف ررع الشعر من دباءة السجأ ؟
الةعييروف ان السييجأ ضييرب ريياص ميين التلييوين الةوسيييقي للوييالم  ,يرادييي فيييه
التجيييي

الصييوتي بييين أواريير الجةييل أو أجييلاء الوا ييدة  ,فالولةيية األريييرة فييي هييذه

الجةل او في هذه األجلاء تيتهي بحرف وا د هو أشبه بحرف اليرو اليذ تيتهيي بيه
قيوافي األبيييات فييي القصيييدة الوا ييدة  ,ولييي

األمير فييي السييجأ مقصييورا دلييى التييلام

تورار هذا الحرف فحسع  ,بل يستتبأ ذلش االلتلام بالحركة السابقة دليه  ,وهيو قني
االلتلام الةعروف في قوافي الشعر  ,ودلى ذلش قستهيأ القو ان السجأ بهيذه الةثابية
هو شعر مقنى ولون دون التلام بوان موسيقي او بحر بعييه في صلع الجةلة .
وقحن بهذا قيواان بيين السيجأ والقصييدة فيي صيورتها الواملية الياضيجة  ,التيي ليم
تتحقق اال بعد مرا ل كثيرة وطويلة من التهور  ,فالسجأ لم يتهور مباشرة اليى شيول
القصيدة الوامل هذا  ,بل تهور في البداية الى مقهودات قصيرة لل اية كلهيا مين وان
الرجييل  ,الييى ان كييان القييرن الاييام

الةيييالد فييإذا بيييا قجييد الةهلهييل ـ كةييا تقييو
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الروايييات ـ يبتويير شييول القصيييدة الةعييروف  ,ثييم يةيير جيييالن بعييده تييى يظهيير امييرؤ
القي

فإذا به يهيل القصيدة وينيتن فيهيا  ,مسيتعةال أوااقيا أريرا غيير الرجيل .ييظير

كتاب األغاقي .54\5:
ودلى هذا يةون ان يقا ان شعر الرجل كان أو األشيوا الشيعرية التيي ظهيرت
لدا العرب القيدامى فهيذا ميا تعيين دلييه الشيواهد القليلية التيي بيين أييدييا  ,ومةيا ي كيد
االستيباط كذلش ,فالةعروف ان الرجل يتوون من شهرات هي بةثابة الجةل او أجيلاء
الجةل  ,وان كل شهر ميها مقناة بالضرورة  ,وهو بذلش اقرب شيء الى السيجأ  ,بيل
هييو السييجأ قنسييه قييد ييددت الةسييافات الةوسيييقية لجةلييه  ,واذا كييان السييجأ فييي اليثيير
يقتصيير دلييى دييدد محييدود ميين الجةييل  ,ييتقييل بعييدها الةييتولم الييى سييجأ آريير  ,فييان
الةقهودة الرجلية القصيرة التي كاقت بداية الشول الشعر تةثل هذا العيدد الةحيدود
من الجةل.
ويبدو ان بع

م رري الشعر العربي ربهوا بيين هيذا اليوان و ركية اإلبيل فيي

سيييرها الرتيييع الةيييتظم  ,فوجييدوا قودييا ميين التوافييق بييين قظييام وقييأ أرنيياف اإلبييل
واإليقييات الةوسيييقي لهييذا الييوان  ,وقييد سيياددهم دلييى هييذا الييرب بييين الظيياهرتين ان
الرجل كان يةثل الحداء الذ يت يى به م يي القافلة فيي مسييرتها الهويلية  ,وان اإلبيل
ذاتهييا كاقييت ترتيياه الييى هييذا الحييداء  ,فوييخن هييياك ا,تالفييا واقسييجاما بييين وقييأ الولةييات
ووقأ االرناف  ,ومن ثم برا اليظام فيي موسييقى الجةيل الةسيجودة  ,وبعيد ان كاقيت
راليييييية مييييييه  ,وقيييييت دييييين ذليييييش وان الرجيييييل  .ييظييييير تييييياريي األدب العربيييييي
(بروكلةان).52\1:
لقد كان الرجل في بداية وجوده يلبي اجة اإلقسان فيي العصير الجياهلي ألقيه كيان
اقرب الى االرتجا فوان النرد  ,ييهلق بالةقهودة الص يرة ميه فيي أ مياسيبة دون
سابق ا تشاد  ,ولويه فيةا بعد لم يعد مقصورا دلى الةقهودة االرتجالية الص يرة بيل
صار يستعةل كاألواان األررا التي جدت بعده والتي كاقيت تقيا فيهيا القصيا,د  ,بيل
ظهر من الشعراء ذو الةواقة من تاصصوا في هذا النين ادييي الرجيل مثيل العجياع
ورؤبة .
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لقد استودع الرجل كيل أغيراض الحيياة فيي الجاهليية  ,كيان وسييلة األم واألب لتيدليل
طنلهةا والت يي له والةناررة به ومثلةا صيعت ام النضل الهاللية ين را ت تيرق
ابيها دبد ا ابن العبائ فقالت :
ثولت قنسي وثــولت بور
ان لم يسد فهرا وغير فهــر
بالحسع العد وبذ الوفـــر
تى يوار في ضريح القبر
وهياك قةاذع للرجل في صدر اإلسالم قريبة العهد بالجاهلية  ,وميها الرجل الذ قاليه
اإلمام دلي دليه السالم ديد بياء اليبي(صلى ا دليه واله وسلم) مسيجدا بعيد هجرتيه
الى الةديية جاء فيه :
ال يستو من يعةر الةساجدا
يدأب فيها راكعا وساجــــدا
وقا,ةا طورا وطورا قاددا
ومن يرا دن ال بار ا,دا
عذا درف العرب في العصر الجاهلي شولين من التعبير الشعر ا يدهةا يسيةوقه
الرجييل واآلريير يسييةوقه القصيييد وهييم كيياقوا يةيييلون بييين هييذين الشييولين  ,وقييد كيياقوا
يضةرون للقصيد تقديرا أدلى من الرجل.
لقييد تعييددت اليظريييات التييي تحيياو تشيياي

طبيعيية الشييعر األولييى ورصا,صييه

ووظا,نه في الحياة ,وميها تلش اليظرية التيي تعيلو األوليية الشيعرية اليى وظينية ديييية
يث كان الشعر مح
الييذ ش ي ل الييين

ترديدات وتراقيم بدا,ية يقصد بها السيحر وتااطيع الةجهيو

اإلقسيياقية وامتلييش مشييادرها  ,فوييان توجهييه اليييه غامضييا مشييبوبا

بالرهبيية ثييم تحييو الييى شييعور مليييء بالتقييدي

 ,فتحييو الشييعر الييى أقاشيييد دييييية فييي

الةعابيييد والهياكيييل وبييييوت اآللهييية  ,ثيييم اليييى مال يييم وتةثيلييييات تيشيييد فيييي الةياسيييبات
اال تنالية والةواسيم التيي تتصيل بعبياداتهم وأدةيالهم وأسيواقهم واردهيم و صيادهم
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واواجهييم ووفيياتهم وبقييية أقشييهتهم اإلقسيياقية  ,فقييد كييان ال ييرض ميين الشييعر قبييل كييل
شيييء هييو السييحر الييذ كييان يييدير الحييياة البشييرية يومئييذ  ,وكييان ال ييرض ميين الرثيياء
البدا,ي بعيث الرا ية فيي قني

القتييل  ,ثيم تحيو فيي الشيعر الجياهلي اليى واقيأ مريير

يصور األلم الةحضى الذ يعتصر الين

اإلقساقية في الة القتل أو الةوت .

وميين الجييدير بالييذكر ان العلةيياء القييدامى أمثييا ابيين سييالم وابيين قتيب ية قييد قييررا فييي
كتابيهةا الةشهورين ان أقدم الشعر هو الذ بدا بةهلهل بن ربيعة واقه هو اليذ قصيد
القصا,د  ,وهلهل قسجها  ,أ جاء بها طويلة رقيقة بعد ان كان الشعر ال يتجياوا ليدا
الشادر أبياتا او مقهودة يقولها بين يد

اجته  ,ولةا كان مهلهل را امر ء القيي

فقد اسيدوا هذه األولية الشعرية الييه أيضيا للةعاصيرة والقيدم  ,قيا ابين سيالم ( وكيان
امييرؤ القييي
والةتلة

بيين جيير بعييد مهلهييل  ,ومهلهييل رالييه وطرفيية ودبيييد ودةييرو بيين قةيئيية
في دصر وا د ) ,اال ان الةصادر تضيف أسةاء أررا اليى قا,ةية األوا,يل

مثل ابي دؤاد األياد الذ قالوا ديه ان امرأ القي

كان يتوكيا دليى شيعره وكيان مين

رواته  ,وددوا في األوا,ل دةيرو بين تةييم واألضيب ابين قرييأ واالفيوه االود  ,اال
عقهم ذكروا أسةاء شعراء آررين سبقوا ه الء جةيعا وسيبقوا الةهلهيل قنسيه  ,وذكيروا
لهم أشعارا يدرل بعضها في دا,رة الشعر الجيد الوارد في الةصادر الوثيقية  ,وبعضيه
يرد ضيةن الةصيادر التيي تيقيل دين كتيع القصي

واألربيار مةيا يتهير الشيش اليى

روايتها ,فةن أمثلة ه الء الشعراء األوا,ل السابقين لةهلهل ( :دويد بين قهيد القضيادي
 ,وأدصر بن قي

بن ديالن  ,والحيارث بين كعيع  ,والةسيتوغر بين ربيعية  ,واهيير

ابن جياب الولبي  ,والةلش جذيةة االبرش قتيل الةلوة اللباء ).
لقييد يياو ابيين سييالم ان يعييال قظرييية القييدماء فييي أولييية الشييعر وراصيية الشييعر
الةيسوب عليى آدم وقيوه (دليهةيا السيالم) ورجياالت مين دياد وثةيود وارقياء اليةامية
وغيرهم  ,وقد رفضت دلةيا  ,قا ابن سالم  (:وعقةيا قصيدت القصيا,د وطيو الشيعر
في دهد دبد الةهلع وهاشم بن دبد مياف ) وذلش ييد دليى عسيقاط شيعر دياد وثةيود
و ةييير وتبييأ  ,ثييم ارييذ ابيين سييالم يصييحح الشييعر القييديم جييدا فيييورد أمثليية ميين شييعر
مجةودة قا ديهم ما قصه :
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" فةن قديم الشعر والصحيح قو العيبر بن دةرو بن تةييم " ثيم ذكير شيعره وضيرب
أمثلة لها,نة من الشعراء الذين ذكرقا أسةا,هم  .ييظر طبقات فحو الشعراء .26\1:
وتلحق بيظرية رروع الشعر من الرجل قظرية ريروع الرجيل مين ضيلأ السيجأ ,
وهي تعهي لليثر أولية اليشخة وأسبقية اإلبدات  ,وذلش من ادةهيم سيقوط سيجعتين مين
فم كاهن صارت سببا في والدة الرجل ثم الشعر .
وليست مقولة ارتباط الشعر في قشخته بوقأ أرناف اإلبيل اال صيدا لليظريية التيي
ترا ان قشيخة الشيعر كاقيت مين اليي م والعةيل  ,ورا,يدها جيورع يياكوب ,لوين العلةياء
ردوا دلييى هييذه اليظرييية بخقهييا مجييرد تاةييين و ييدئ وتينيهييا ظيياهرة وجييود الشييعر
الةييواون ديييد شييعوب أرييرا لييم تركييع قاقيية وال جةييال  ,هييذا وان أرن ياف اإلبييل او
سيييرها ال تيسييجم اال مييأ بحيير وا ييد فق ي  ,فاألولييية كةييا أفييادت الةعهيييات الشييعرية
والتحدرات العقا,دية تبقى دييية سحرية دفعت بها اليى الوجيود ديوالم الوثييية الةوغلية
في القدم .
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