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اإلهـــــــــــــــــــــــداء .

أم ــي وأِبـ ــي .
وركنيْ ِع ـ ـ ِـزي وَف َخـ ــاري ُّ ،
 إلى ُس َ
لطان ـ ـ ْـي َجنتـ ـ ْـي ُ ،

ـث ِ
المحـَــن  ،أعلـ ــو بها َمِلـ ـ ـ ًـكا في
ف لهـ ــا ثَ َمــن َ ،عصي ـ ـ ٍـة َحي ـ ـ ُ
 إلى ثـ ــروٍة ما ُع ـ ِـر َ
ذا الـ ـ ــزمن  ،إخ ـ ــوتي .

ِ
ِ ِ
ِ
ـالب الضـ ـ ِ
ـور الهـ ـ ــدى للطـ ـ ـ ِ
بمثابة ُنـ ـ ـ ِ
ـال ،
ـذين ك ــانوا
 إلـ ـ ــى أساتـ ـ ــذتي الك ـرام الـ ـ َ
ُ
المش ـ ــرف َجمـ ـ ــال ِغيظـ ــان .
وأخـُـ ُّ
ـص دكتوري ُ

 إلى الخطيبة الغالية " تما ار السويطي " .

هذ ِه الدر ِ
 إلـ ـ ــى كل من كان سندا لي ِفـ ـ ــي ِ
اسة .
َ ْ َ َ ًَ

إقـــــــــرار .
أق ر أ أ ر قررم ه رذه ال س ر لة بأ ه ر قررم اج لة

ررة الق رمس ؛ ل اي رل م ةررة ال ةسررري

وأ ه ر رية رة

أبح ثي الخ صة ب سرث ء ر رج اإلشر للهرح حيث ر و م وأن هرذه ال سر لة أو أي ةرءء هر لر هقرم ا
ل يل م ةة عله ألهة ة ة أو أي هم آخ .

الروقهع ........................ :
االس  :عص عبم الحله

ح م اخالوي

الر يخ 5112/11/1 :

أ

ُّ
قدير .
كـــــر والت ُ
الش ُ
في البماهة أح م اللح ب ال ل ين
على روفهقح لي في ل ة ء هذا ال ل
الش ة الري أ اج م بي

ح ًما يليق بةالل وةهح وعظه سلط ح

ث أرقم بةءيل أ
الشك وال ف ن واال ر ن ن

وأض ء اج ظل ج ةهلي المكرو ال ش ف " ة ل علي

غهظ ن " ث األصمق ء األعءأء  :المكرو " ص الط يءي" واألخ " عوام فط فطة "
واألخ " سال ط يءي " الذين ك وا س ًما لي في كر بة هذه الم اسة حرى خ ةج للى
حيء الوةوم .

الب حث  :عص عبم الحله اخالوي
ب

ـــص .
المـلخ ُ

ِ
الع ِ
وثيق  ،ودراس ٌة " ويو
صر
مع َ ،
الجاهلي َ :ج ٌ
وت ٌ
ر ول اج هذه الم اسة " ش َ
عر يو ِم ذي قار في َ
ّ

ذي ق

هو اليو األول الذي ظف بح ال ب ن الف س

وعوا ل قه ح

وقم ر ولج في هذه الما سة أحماث اليو
ا

و وقف ال ب ن اليو وال ر ئج الري ر ربج علهح

ث ة ج الش

ووثقرح ؛ فم سرح

وضوعه ث ف ًه .
ال شك في أن ا رءاع ال ب سطو الف س و فض غب
هسةلح الر يخ له
ع ة

لهو المافع ال ئهس و اء الم اسة

فأبو عبيم –

بميوان ش

ل اذ روءعج بين ال هج الر يخي

وة ء اج الم اسة في قس ين

اخرص الفصل األول بأحماث يو ذي ق

الث ي فقم أخذ ش
لن يو ذي ق

في حين ك ن الفصل الث ي ش

قه

ال

كة

يو ذي ق

أ

ث الرحليلي ث
فقم

يو ذي ق

في ال ص

" م اس ًة ف ه ًة "

أ القس

وروثيق " ث الخ ر ة ؛ حيث خلصج الم اسة للى ر ئج ه :
" ة ٌع
ٌ

هو أول يو ا رص اج فهح ال ب على الف س

فض الأ
أهض أن ا
ً

ف ًما ،

األول  :ة ء في قم ة وثالثة فصول

الة هلي " م اس ًة وضوعه ًة " وأخي ًا ك ن الفصل الث لث ش
يو ذي ق

األه

وعفيف عبم ال ح ن ة ء

لكن ل ا أعث ا على م اسة واحم اخرصج بيو ذي ق
ا

وقم ارب ج ال هج الرك لي في الم اسة
الوصفي

وه ك ال ميم ن الم اس ج الس بقة لش

بن ال ث ى – كرب أه ال ب قبل اإلسال

األه  ،وغي ه

ث الة لي

الذل حرى ا رص وا عليه في أأول يو

وك ن ب م

ث عم رسله ال أم وع للف س

ن طلب كس ى ب لفره ج

كة بم الكب ى
ثأ

و ه

قرلح ك ج عوا ل

روصه ج الم اسة فأوصي بم اسة " رواطؤ ال بي للى ة ب ال ة ي في ال ص

الة هلي في ضوء الواقع ال

ص " أو م اسة " ش

ت

يو ذي ق

مالله " .
لغوه
ًّ
في ال ص الة هلي ً

The poetry on Dhi Qar battle during Pre-Islamic era (Jahiliyya),
“Collection, documentation and study”

Prepared by: Isam Abedulhalim Mohammed Ikhlawi.
Supervisor: Dr. Jamal Githan.
Abstract
This research is about “Collection, documentation and study of
the poetry on Dhi Qar battle during Pre-Islamic era ‘Jahiliyya.” Dhi Qar,
a watering place near Kufa in Iraq, was a battle that was fought between
Arab tribesmen and Persian forces duringthe pre-Islamic era. The Arabs
won the battle, marking the first time the Arabs beat the Persians. This
study explores the reasons the Arabs won, all events that happened on
that day, the Arabs’ positions on that day, and the results of the
battle.Then the researcher objectively and technically collects and
documents all the poetry regarding that day.
The Arabs winning that day, grabbing the Persian power and
influence for the first time and defeating the Persians, was the main
reason of this study.There is no doubt there were many previous studies
of this kind of poetry.For example, Abu Obaida bin Almuthana wrote
about days of the Arabs before Islam and Afeef bin Abedulrahmanworte
“divan Alayam;” but there was no one focused and specialized on the
poetry which said at Dhi Qar battle, so I wrote about it and I followed the
integrative approach which contains the historical approach, descriptive
analysis, and aesthetic analysis.
This study is in two parts. The first part is divided into an
introduction and three divisions. The first division is about the events that
happened on Dhi Qar battle; the second division is about the poetry said
on that day objectively; and the third division is about the poetry said on
that day technically. The second part is about collecting and documenting
the poetry said on Dhi Qar battle, and the conclusion.
At the end the researcher recommends studying the Arabian
complicity with the Persian on pre-Islamic era in the light of the modern
time or studying Dhi Qar poetry linguistically.

ث

ِّ
المــقدمـــــ ُة .
لحس ح
الةءيل ا

الح م للح ال ظه سلط ح

والصال والسال على أش ف الخلق وال سلين

ح م بن عبم اللح اله مي األ ي األ ين أ ب م :
فقم حظي الش

هلي عب
الة أ

ألن هكون في طله ة الش
ان خص ئص و يءاج ه ا
مج ا

اكر ف هذا الش
ع اعر ى هذا الش
الش

ال صو اإلسال هة ال رالحقة ب هة الأق م والب حثين ؛ ل
ال بي ع ًة

ضال
فا

طو
ان ةملهة ال ظ في عص ع م أخب ه هقو على ال واهة الشفوهة و غ س ا

الة هلي على ال و وث األمبي ال بي وعالوً على قرلح بحث – ك هق ل – لال أن هذا الش
ليرس ى الكشف عن خب ه ه المفي ة في بطون الكرب

ءال بح ةة سة للى ءيم ن الم اس ج الب ء
الر اثهة .

ص ه الة هلي ة ع ج
ع ش ال ب في ع ا
ة الره ال خرلفة
قه ص ال و

رسهط

ءق ًة ش ذ ًة

عليه الرب هة في

اء أك ن ان أك س ف س أ
ل اذ خض اج هذه الرب هة لسلط ن األعة ي وهه رح سو ٌ

أ ا ن غي ه

وعلى واق ه ال

للى لش ل الح وب بين ال ب أ فسه
ن ةهة وال ة و واليه

مج حه ال ب ءاع ج وفرً أم اج
ش آ ذاك فقم شه ا

كيو ةبلة الذي ك ن بين

ان ةهة أخ ى كيو ذي ق

ظ قب ئل ال ب

أو بين ال ب

وهو وضوع الم اسة الذي ربلو ع وا ح رحج

ِ
الع ِ
وتوثيق  ،ودراس ٌة " .
جمع ،
صر
الجاهلي ٌ " :
ٌ
سى"شُ
عر يو ِم ذي قار في َ
ِّ
كن يو ذي ق
لا ه ا

بين أب ء ال وبة أ فسه

– ل ب اطو ية الف س – و واليه

ن ةهة

ال وضوع عم الكر بة فهح بش ولهة ووضوح

وا

ك ن بين أش س ل ب اطو ية آ ذاك

وبين ال ب ان ةهة أخ ى
وبخ صة أن يو ذي ق

ج

و

ك ن ماف ً الخره

ك ن فص ًال ح س ً

صال
وفه ً
ا

ل اذ سط ال ب فهح ا رص ًا ؤءًا يةم ب اخ اةح ان بطون الكرب

ش ًف في ر يخ األ ة ال بهة

ووض ح بين يمي الما سين بشكل سهل هس وواضح ويةب علي رخليمه .
الرأ اثهة
ا
ورر كء أه هة هذا اليو ً
أهض ان خالل رغ ى الش اء وال ؤ خين بح فهذا أبو عبيم  -ا
ابن ال ث ى– هقول  " :أه ال ب ال ظ في الة هلهة ثالث ٌة  :يو ةبلة
"()1

ويو كالب

يخ
أهض وثهق ًة ر يخه ًة أمبه ًة ة اج بين مفريه رأ ً
وة ء ميوان األعشى ً

ويو ذي ق

بض ليو ذي ق
ً

.

عالوً على أن هذا اليو ه كس ة ًب ان حه ال ب السه سهة واالةر عهة ان حيث عالق ج القب ئل
ب ضه بب ض وعالق ج القب ئل ب ل
كل ره

وشم سواعمه

لك ال ة و

فقم وحم هذا اليو صفوف ال ب
ا

وةح كس ى وةهشح
فرك رفوا في ا

طوهال
بذلك ال ص أ ًما
ً

فهء وا الف س ش هءي ًة

وة ع

ورغ ى الش اء

لغ ؛ افرخ ًا ب
أن ولي هذا اليو اهر ً ب ً
ف ن الواةب علي ا

ة ء بح

يخ لح .
ورأ ً
أكن أول ان م س ش
ول لي ل ا ا
كثي ًا

فقم ر ول األمب ء والب حثون ش
األه في الة هلهة
ا

ف ةم لب اهه ش س المين م س ة وع أه ال ب في الة هلهة واإلسال

ال ولى وآخ ان م سوا أه ال ب في الة هلهة

ظل ر ول أه أخ ى للى ة بح
ذ اك ب ا ض أش ه

و اه

ان ل ا يرط اق ليو ذي ق
أ يو ذي ق

ه ًئه

يو ذي ق

بل ك ج في

1

ح

ظه

ثل  :لب اهه ش س المين في كر بح

فال بم ان م اسرح م اس ًة خ ص ًة رفصيله ًة

سروفه ًة ةوا بح ؛ أله يرح في ر يخ ال ب ؛ ول لح ان أث على فوسه و وه ره .
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األه

ولكن

أن ه طى هذا اليو حقح ب لم اسة في
فال ه كن ا

فل رر ق الم اس ج في ش

ة وع أه ال ب في الة هلهة واإلسال

و ح م أح م ة م

وعفيف عبم ال ح ن وضع ميوان ش

ال ظ في هذه الم اس ج يةم أ ه ر ا
ولج أه ً كثي ً

األه

أ ى أن ال هج الوصفي الرحليلي هو خي
وك ن لل هج الر يخي حضوٌ في الفصل األول

ين لي في هذه الم اسة ان أوله للى

ره ه

في حين ة ء ال هج ال فسي بقو الفصل الث ي

وال هج الة لي في الفصل الث لث وبهذا ررشكل ال ح ال هج الرك لي .
فقم ة ء اج الم اسة في قس ين األول  :قم ٌة
خرص ب خطط الم اسة وههكلهة البحث
وفه ي أ
ا
ر ول الفصل األول أحماث يو ذي ق

وثالثة فصول
يو ذي ق
فك ن ش
فخ
ش

والث ي  :االسر مام لل
يو ذي ق

كة

وقم قس للى ثالثة ب حث

أوله  :موافع

أ

الفصل الث ي

والث لث  :بماهة ال

" م اس ًة وضوعه ًة "

كة و ة ي ره

وهذا الفصل ر ول وضوع ج ش

و مح ورهميم ووعيم و ث ء ووصف ورحذي ورح يض بي
يو ذي ق

" م اس ًة ف ه ًة "

ن ال وسهق بقس يه

أ ب ة ب حث هي  :الرشبهح واالسر

ك ن صيب الفصل الث لث

ر ول في ال بحث األول أ
اللغة واألسلوب

الخ ةهة والماخلهة

يو ذي ق

وال بحث الث ي رشكل

الصو الش ية البه هة
أ ال بحث الث لث فهو أ

ص م ه األصيلة ب ل أ ةوع للى أ ج الكرب الر اثهة لبه ن

ن ف ماج

ل اذ أخذ

والحقهقة وال ة ء والك هة .

أ القس الث ي فقم ع ض به ن ال هج ال ربع في الة ع والروثيق ث ة ع الش

ال ص م ال ر وعة

ن

وروثهقح ن

سبة ال ص الش ي وال واه ج ال خرلفة ن

لض ف ًة للى الوقوف ع م سبة األبه ج للى أصح به

وروضهح

ي

أشكل

للى أن اخرر ج الم اسة ب ه هة رلخصج فيه أه أ ال ر ئج والروصه ج الري روصل لليه

الب حث .
وأف أ
مج ان عمم ن ال ص م وال اةع

وك اج كرب ال ة ج أ
اللغوهة في قم ره  :وهي

ة ال ين للخليل بن أح م الف اهيمي ولس ن ال ب البن ظو
للى كرب الر اة

و ه  :األغ ي لألصفه ي

ور ج ال وس للءبيمي

وال قب ال ءيمهة للحلي
خ

وغي ه ال ش اج

لض ف ًة
عالوً

و ه  :ال م البن شيق

على كرب ال قم
الحميثة فك ن االهر
ليوسف بك

والبه ن والربيين للة حظ

يج ب لم اسة الف هة وال قمهة والر يخهة
برلك الكرب الري ع ا

في ال قم األمبي وال ص الة هلي لشوقي ضيف

وخصوص
في هذه الم اسة
ً

ة البلمان للح وي

و ة

وأب ءه ب ء القصيم

ك أن لكرب الةغ افه حضوًا ب ًاء

اسر ة للبك ي

وال وض ال ط

في

للح ي ي .

خب األقط

وقم اعر ضر ي ب ض الص وب ج في هذه الم اسة
ا
الرأ اثهة

وغي ه

أ

ال اةع

و

لج في ال ثو على ب ض الكرب
رث ا

عس الوصول للهح كر ب األ س ب للصح ي الذي يخم الم اسة

ال س ء لل ءب ي وغي ه

عالوً على قلة الش

فأغلب اآل اء رة ع على أن يو ذي ق

الذي قيل في يو ذي ق

افق ةيء ال سول وب ثرح
ا

وكر ب أش

في ال ص الة هلي
قج
ف ل م الء هة الري سب ا

اإلسال ك اج حموم ً .
وفي الخر
ال شوم

أن ركون هذه ال س لة اقم بلغ اج همفه
اللح أسأل ا

ووفقج في لهص ل س لره

أصبج ف ن اللح ةل شأ ح وعال وا ان قص ج ف ان افسي .
ا
فإن ا

الب حث  :عص عبم الحله
د

ح م اخالوي

األول
الفصل ّ
_____________________________________________________
أحداث يو ِم ذي قـار :
–
ُ
افع يو ِم ذي قار :
األول – دو ُ
المبحـ ُث ّ
أوال -العداء بين كسرى والنّعمان بن المنذر.
ثانيا – استجارة النّعمان بالقبائل العربيّة وإيداعه أدرعه في بني شيبان .
ثالثا -هالك النّعمان وامتناع ال ّ
شيبانيين عن دفع األدرع لكسرى .
رابعا – سجن كسرى قيس بن مسعود ال ّ
ي ثم قتله .
شيبان ّ
الشيبانيين على سواد فارس .
خامسا – إغارة ّ
ِ
عداد للمعرك ِة :
المبح ُث الث ِاني –
االست ُ
أوال – دور أشراف الحيرة والقبائل العربيّة في التخطيط للمعركة .
1

ثانيا – تخير ذي قار موقعا للمعركة .
ثالثا – استعداد ال ّ
شيبانيين نفسيّا وماديّا .
ِ
بحث ال ّث ُ ِ
ياتها :
الم ُ
ومجر ُ
الث – بداي ُة المعركة ُ
أوال – انسحاب اإلياديين وجموع من العرب وأثره في إضعاف الفرس .
ثانيا – التحام الفريقين .
ثالثا – نهاية المعركة .

2

المبحث األو ُل – دو ِاف ُع يو ِم ذي قار :
ُ
ديد من العوامل اّلتي ساهمت في حدوث يوم ذي قار تلخصت فيما يلي :
ظهرت ع ٌ
عمان ِ
داء بين ِكسرى والّن ِ
ِ
المنذر :
بن
أوال  -الع ُ
دي بن زيد
النعمان بن المنذر منصب الملك على الحيرة ،
قّلد كسرى أبرويز بن هرمز ّ
ّ
بوصية ع ّ
النعمان– فاغتاظ
العبادي  ،وهذا األمر أغضب عدي بن مرينا اّلذي أراد الملك لألسود بن المنذر -أخ ّ
عدي بن زيد عند النعمان ،
ألنه السبب في تمّلك ّ
ابن مرينا  ،وبدأ يمكر لعدي ؛ ّ
النعمان  ،فوشى ب ّ
النعمان أن عديا يزعم أنك عامله  ،وأنه من والك  ،ولواله ما وّليت  ،إلى أن
واستطاع ابن مرينا أن يقنع ّ
النعمان يدعوه
السجن  ،وبعد ذلك بعث كسرى رسوال إلى ّ
ثم أودعه في ّ
أرسل النعمان إلى عدي بن زيد ّ
1
النعمان طلب
ولكن النعمان أسرع إلى قتله ( )  ،وهنا تساؤل  :لماذا رفض ّ
دي بن زيد ّ ،
إلى ّ
فك أسر ع ّ

أن إطالق سراح عدي مؤشر تهديد لحياته  ،كيف ال وعدي كان
سيده كسرى ملك الفرس ؟ رأى النعمان ّ
ّ
يء منه  ،فلم
سببا في توّلي النعمان عرش الحيرة ؟ فال يمكن أن يسكت عدي على ظلم كهذا  ،وهو بر ٌ
يتأن النعمان في قراره فقتله (. )2
النعمان بجرمه وندم على فعلته بعد أن اجت أر
عدي  ،فأيقن ّ
رجع ّ
الرسول إلى كسرى وأخبره بموت ّ
النعمان في بعض صيده  ،فلقي ابنا لعد ّي يقال له ز ٌيد  ،لما رآه عرف
عليه أعداؤه  ،وذات يوم خرج ّ
يف  ،ففرح به فرحا
الم ظر ٌ
شبهه فقال  :من أنت ؟ قال  :أنا زيد بن عدي بن زيد  ،فكّلمه فإذا هو غ ٌ
إن عديا كان م ّمن أعين
شديدا  ،وق ّربه وأعطاه واعتذر إليه من أمر أبيه  ،وج ّهزه ثم كتب إلى كسرى ّ " :
أشد
به الملك في نصحه ولّبه  ،فأصابه ما ال ب ّد منه  ،وانقضت مدته  ،وانقطع أكله  ،ولم يصب به ٌ
أحد ّ
ظم الله له من ملكه
أما الملك فلم يكن ليفقد رجال إال جعل الله له منه خلفا  ،لما ع ّ
من مصيبتي  ،و ّ
1
2
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وشأنه وقد أدركت له ابنا ليس دونه  ،وقد سرحته إلى الملك  ،فإن رأى الملك أن يجعله مكان أبيه
فليفعل "(. )1
قربه منه واعتذر إليه عما حدث  ،ثم
أن ّ
يتضح مما سبق ّ
النعمان أخذ يتودد إلى زيد بن عدي  ،فقد ّ
يدي
ج ّهزه لكي يبعثه إلى كسرى مكان أبيه  ،وش ّدد على ذكر خصاله الحميدة  ،وجعل قرار قبوله بين ّ
النعمان محبة بزيد ّ ،إنما اعتذا ار له ،
الملك  ،إن شاء استعمله  ،وان شاء تركه  ،وما كان هذا كله من ّ
النعمان أن يكبح غضب زيد لمقتل أبيه ،
ومحاولة للتعاطف معه  ،وندامة على فعلته  ،وبهذا حاول ّ
ليحجم عن ثأره .
لما وقع عند الملك
قبل كسرى زيدا  ،وجعله مكان أبيه  ،وأصبح من خاصة كسرى ومترجميه  ،ف ّ
بهذا الموقع سأله كسرى عن النعمان فأحسن الثّناء عليه  ،ومكث سنوات بمنزلة أبيه  ،فقد أعجب به
النساء مكتوب ٌة عندهم  ،وهي :بيضاء،
كسرى  ،وأكثر من الدخول عليه  ،وكانت لملوك األعاجم صف ٌة من ّ
الصفة  ،فإذا وجدت حملت إلى
نقية الّلون والثغر  ،كحالء  ، ...فما زالوا يبعثون في األرضين بتلك ّ
الملك  ،غير ّأنهم لم يكونوا يتناولون أرض العرب بشيء من ذلك  ،وال يريدونه (. )2
الصفات من أرض العرب رغم أنها
وهنا
ٌ
تساؤل حول هذا الرأي  :كيف تخّلى الفرس عن طلب هذه ّ
الصفات المثلى عندهم ؟ فقد أورد الطبري نفسه " أن المنذر األكبر أهدى إلى كسرى أنوشروان جارية
ّ
كان أصابها إذ أغار على الحارث األكبر الغساني بن أبي شمر ،فكتب إلى أنوشروان يصفها له  ،وقال
ّ
الصفات
ّإني قد وجهت إلى الملك جارية معتدلة الخلق  ،نقية اللون  ، ...فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه ّ

 -1الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  274/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  113/3 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار
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في دواوينه  ،فلم يزالوا يتوارثونها حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز "( ، )1وهذا الرأي يناقض رفضهم
الصفات من أرض العرب  ،ويعّلل صاحب األغاني هذا التخّلي بأن الفرس ال يظنون وجود هذه
طلب ّ
2
الصفات زمن كسرى
الصفات عند العرب في تلك الفترة ( )  .ولعل هذا التخلي ر ٌ
اجع إلى أن هذه ّ
ّ

الصفات في بنات
أنوشروان اقتصرت في بنات العرب فقط  ،ولكن زمن كسرى بن هرمز قد توفرت هذه ّ
السيطرة الفارسية .
غير العرب أيضا  ،مما دفع إلى العزوف عن طلبها من العرب ؛ التساع رقعة ّ
الصفة  ،ثم دخل ز ٌيد على كسرى فكّلمه فيما دخل فيه ،
بدأ الملك في طلب ّ
النساء فكتب بتلك ّ
الصفة  ،وقد كنت بآل المنذر عالما  ،وعند
ثم قال ّ :إني رأيت الملك كتب في نسوة يطلبن له  ،فقرأت ّ
الصفة  ،فكتب فيهن وقال ّأيها
عبدك ّ
النعمان من بناته وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه ّ
اصة ّأنهم يتكرمون في أنفسهم عن العجم  ،فأنا أكره أن
إن ش ّر شيء في العرب وفي ّ
الملك ّ :
النعمان خ ّ
يغيبهن  ،فابعثني
يغيبهن عمن تبعث إليه  ،أو يعرض عليه غيرهن  ،وان قدمت أنا عليه لم يقدر أن ّ
تحبه  ،فبعث معه رجال جلدا (. )3
وابعث معي رجال من حرسك يفقه العر ّبية  ،حتى أبلغ ما ّ
إن كسرى قد احتاج إلى نساء
خرج به ز ٌيد حتى بلغ الحيرة  ،ودخل على ّ
النعمان فأعظمه  ،وقال ّ
الصفات مكتوبة
ألهله وولده وأراد كرامتك بصهره  ،فبعث إليك الملك بصفات ّ
النساء  ،وقد كانت هذه ّ
نقية الّلون والثّغر ،بيضاء  ،قمراء  ،وطفاء  ،كحالء  ،دعجاء  ،حوراء ،
عندهم وهي  " :معتدلة الخلق ّ ،
الشعر ،عظيمة الهامة  ،بعيدة
القد  ،جثلة ّ
هية ّ
زجاء  ،برجاء  ،أسيلة ّ
الخد  ،ش ّ
شماء ّ ،
عيناء  ،قنواء ّ ،
الصدر  ،كاعب الثّدي  ،ضخمة مشاش المنكب والعضد . )4( "...
مهوى القرط  ،عيطاء  ،عريضة ّ
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الدهاء وال ّذكاء شأوا سامقا  ،يظهر عندما
لما أعجب كسرى بزيد قرّبه منه  ،ويبدو أن زيدا بلغ من ّ
ّ
حبا به  ،واّنما أراد بذلك أن يظهر تناسيا لثأره ،
سأله كسرى عن ّ
النعمان فأحسن الثّناء عليه  ،ليس ّ
أمر مهلكا عند كسرى  ،وسرعان ما جاءت الفرصة سانحة
ليدبر له ا
وتغافال عما صدر عن ّ
النعمان ؛ ّ
النعمان
لصفات إلى بنات ّ
للنيل من ّ
ّ
النعمان  ،فرأى ز ٌيد كسرى يطلب نساء بصفات معينة  ،فأرجى هذه ا ّ
النعمان
وبنات ع ّمه وقريباته  ،ليتخذ بهن سبيال يصل في خالله إلى غاية يسعى إليها  ،وهي النيل من ّ
ثأ ار لدم والده .
لكن زيدا رفض ال ّذهاب وحده ،
النساء من ّ
اقتنع كسرى بفكرة زيد  ،وبعث في طلب ّ
النعمان ّ ،
الرفض  ،لعلمه اليقين بعادات العرب وقيمهم
وأراد أن يكون معه ش ٌ
رد ّ
اهد على ّ
النعمان  ،توقعا منه بذلك ّ
مما سبق أن
وهذا الجانب يظهر دهاء زيد أيضا  ،وكان قد ّنبه ّ
النعمان من هذا ّ
الرّد قبل حدوثه  ،فيظهر ّ
زيدا شرع ببداية خطته  ،فقد مهد الطريق أمام كسرى بأمر الرفض ؛ ألن العرب يتكرمون عن العجم ،
فكيف يتكرم العرب – وبخاصة النعمان  -عن العجم وقد سبق وأن أهدى المنذر األكبر كسرى أنوشروان
الصفات  ،ونرى زيدا أيضا يعرض على كسرى بن هرمز األمر نفسه ؟
جارية عربية تحمل تلك ّ
إن المنذر األكبر وزيدا ال يمثّلون العرب قاطبة في أمر كهذا  ،فكل إنسان وطبعه وتفكيره وثقافته
ّ
أن الفرس كانوا يأخذونهن زوجات لهم  ،إذ من
ويتضح في األغاني من خالل صفات هذه ّ
النساء ّ

= ارتفاع في مقدمة األنف واحديداب في وسطه وطول في طرفه  .شماء  :ارتفاع قصبة األنف وحسنها واستواء أعالها
شدة بياض صاحبها.
وانتصاب األرنبة  .زجاء  :رقيقة محط الحاجبين ودقتهما وطولها وسبوغهما  .برجاء  :سعة العين في ّ

الخد  :خد أسيل ناعم لين سهل  .جثل  :الكثير الملتف  .القرط  :نوع من حلي األذن  ،كناية عن طول العنق .
أسيلة ّ
عيطاء  :طويلة العنق  .كعب الثدي  :أي نهد  .المشاش  :رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين  .ينظر  :ابن
منظور  ،لسان العرب  ،مادة  ( :وطف )  ( ،كحل )  ( ،دعج )  ( ،حور )  ( ،عين )  ( ،قنو )  ( ،شمم )  ( ،زجج )،
( برج )  ( ،أسل )  ( ،جثل )  ( ،قرط )  ( ،عيط )  ( ،كعب )  ( ،مشش ) .
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صفاتهن  " :فقد أحكمتها األمور في األدب  ،ورأيها رأي أهل الشرف  ،وعملها عمل أهل الحاجة  ،صناع
الكفين  ،قطيعة الّلسان  ،رهوة الصوت  ،ساكنته  ،تزين الولي  ،وتشين العدو . )1( " ...
الصفات يظهر بحث الفرس عن نساء يتزوجونها  ،والدليل ّأنهم يبحثون عن األدب
من خالل هذه ّ
أصهار .
ا
والشرف والحكمة وغيرها  ،فلم يكن قصد المنذر األكبر بعث نساء عربيات جواري لهم  ،بل
الرسول
وصل ز ٌيد ورفيقه إلى ّ
الصفة  ،فش ّق عليه  ،فقال لزيد و ّ
النعمان  ،فق أر عليه ز ٌيد هذه ّ
الرسول لزيد  :ما العين ؟ قال  :البقر ،
السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ؟ فقال ّ
أما في عين ّ
يسمع ّ :
يشق عليك لم يكتب إليك به  ،فأنزلهما يومين  ،ثم
إنما أراد كرامتك  ،ولو علم ّ
أن هذا ّ
فقال ز ٌيد للنعمان ّ :
لما رجع إلى كسرى قال
كتب إلى كسرى ّ
إن الذي طلب الملك ليس عندي  ،وقال لزيد  :اعذرني عنده ف ّ
ز ٌيد للرسول الذي جاء  :اصدق الملك الذي سمعت منه  ،ف ّإني سأح ّدثه بحديثك وال أخالفك فيه (. )2
النساء  ،وقد رأى أبو
النعمان في حديثه عن ّ
حرف كالم ّ
بدأت مالمح المكر والكيد عند زيد لما ّ
4
3
النعمان
النعمان  ،فما كان وصف ّ
حرف كتاب ّ
عبيدة – معمر بن ّ
المثنى ) ( -وابن قتيبة( ) ّ
أن زيدا ّ

النساء بالعين
للنساء بالعين أو المها أو البقر إال تشبيها بها في الجمال ؛ ألن العرب اعتادت على تشبيه ّ
ّ
النعمان بتشبيههن بالبقر
حرف القول  ،فأنزل قصد ّ
أو البقر في اتّساع عيونها  ،فما كان من زيد إال أن ّ
ط من قيمتهن وقيمة كسرى الذي يبحث عنهن .
للح ّ
الرسوالن على كسرى وقال زيد  :هذا كتابه  ،فقرأه عليه  ،فقال له كسرى  :فأين الذي كنت
دخل ّ
بضنهم بنسائهم على غيرهم  ،وا ّن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع
خبرتني به ؟ قال قد كنت أخبرتك
ّ

1
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1
الرياح على طيب أرضك هذه حتّى ّأنهم ليسمونها
والعر ّي على ّ
الرياش( )  ،واختيارهم السموم و ّ
الشبع و ّ

ولكنه قد قال رب عبد قد أراد ما هو
السجن  ،فظهر الغضب في وجهه  ،ووقع في قلبه منه ما وقع ّ ،
ّ
النعمان وسكت كسرى على ذلك أشه ار ،
أشد من هذا
فيصير أمره إلى التّباب  ،وشاع هذا الكالم فبلغ ّ
ّ
ّ
النعمان يستعد ويتوقع حتى أتاه كتاب استدعائه( )2يقول فيه  " :بسم الله الرحمن الرحيم والي
وجعل ّ
الرحمة  ،من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر أن أقدم فإن للملك إليك حاجة "( . )3ومن الجدير
ذكره أن الحلي أورد كتاب كسرى للنعمان مبتدئا بالبسملة  ،وهذا يستدعي الوقوف  ،فمن المحال أن يبدأ
كسرى كتابه بالبسملة  ،وهو عنوان الكفر  ،وأشد أعداء اإلسالم .
النعمان طلب كسرى معتذ ار مما أثار
انطالقا من العرف العر
بي والعادات العر ّبية األصيلة  ،رّد ّ
ّ
النعمان  ،وهذا ما كان يصبو إليه زيد للنيل منه  ،فبمكر
حفيظته  ،فغضب غضبا شديدا  ،وحقد على ّ
النعمان يتمثل
النعمان ؛ لذلك نجح في خطته  ،فجوهر العداء بين كسرى و ّ
زيد وكيده أحكم قبضته على ّ
هما في
في رّد ّ
النعمان طلب كسرى ورفضه ّإياه  ،ومن الجدير ذكره أن العامل المساعد الذي لعب دو ار م ّ
إقناع كسرى بما جاء به زيد  ،هو ذلك الرجل الفارسي اّلذي اصطحبه ز ٌيد في مسيره إلى النعمان  ،فقد
ّ
كان خير شاهد على األمر .

1
الرياش  :هو األثاث من المتاع ما كان من لباس أو حشو من فراش أو دثار  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،
 ّمادة ( ريش ) .

 -2ينظر :ابن قتيبة  ،المعارف  446 ،؛ اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  314/1 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك ،

 277/1؛ األصفهاني  ،األغاني  117-114/3 ،؛ المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  161-166/3 ،؛ ابن
األثير  ،الكامل في التاريخ  217-214/1 ،؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب  312-312/1 ،؛
البغدادي  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب . 276/1 ،

 -3الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 169/1 ،
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بالقبائل الع ِ
ِ
ثانيا -استجارُة الّن ِ
أدرع ُه في بني شيبان :
عمان
ربية  ،وا ُ
ّ
يداعه ُ
االستجارة هي طلب اإلجارة  :أي اإلنقاذ( ، )1وهي وسيل ٌة يلجأ إليها الخائف المرعوب من أمر
دو قادم  ،فال يمكن أن يقوم بهذا األمر إال من
عظيم قد يحل به  ،ويلجأ إليها الذي ال يقوى على دفع ع ّ
كان على ثقة بالمواجهة  ،أو من كان كفؤا لها .
فإن
النعمان يستعد ويتوقع ؛ ّ
جعل ّ
ألنه يعلم ّأنه قد أغضب كسرى  ،حتى أتاه كتابه أن أقبل ّ
للملك إليك حاجة  ،فخاف وارتعب  ،ثم ج ّهز ماله وعياله  ،وحمل سالحه وما قوي عليه  ،ثم لحق بجبلي
طيى ٌء بين الجبلين ويمنعوه  ،فأبوا ذلك عليه  ،وقالوا  :لوال صهرك
طيئ  ،فأراد ّ
النعمان أن تدخله قبيلة ّ
فإنه ال حاجة لنا في معاداة كسرى  ،وال طاقة لنا به  ،فأقبل يطوف على قبائل العرب  ،ال
لقاتلناك ّ ،
منة
يقبله ٌ
أن بني رواحة بن سعد من بني عبس قالوا  :إن شئت قاتلنا معك ؛ ل ّ
أحد من ّ
الناس  ،غير ّ
فإنه ال طاقة لكم بكسرى  ،فأقبل حتى نزل بذي قار في
كانت له عندهم  ،فقال  :ال أحب أن أهلككم ّ ،
سيدا منيعا  ،والبيت يومئذ في ربيعة في آل ذي
بني شيبان س ار  ،فلقي هانئ بن قبيصة الش
يباني  ،وكان ّ
ّ ّ
2
النعمان أن يدفع إليه
الج ّدين  ،لقيس بن مسعود ( )  ،وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود األبّلة  ،فكره ّ

مما يمنع منه نفسه (. )3
أهله لذلك  ،وعلم ّ
أن هانئا مانعه ّ
1

 -ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( جور ) .

 -2هو قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله ذي الجدين بن عمرو بن الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان .
ينظر :ابن حبيب البغدادي  ،المحبر  342 ،؛ البري  ،الجوهرة . 222/1 ،

3

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  71-76/3 ،وقال أن ابن مسعود لم يكن المستودع للحلقة وانما هانئ بن قبيصة ؛ ابن

عبد ربه  ،العقد الفريد  343/4 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  327/1 ،؛ المسعودي  ،التنبيه واإلشراف،

 323؛ ابن رشيق  ،العمدة  331/3 ،؛ البكري  ،معجم ما استعجم  1622/2 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار
الملوك األسدية  262-291/3 ،؛ الحموي  ،معجم البلدان  392/2 ،؛ البري  ،م  .س  . 222/1 ،اختلف المؤرخون

واألدباء في كونه هانئ بن قبيصة أم هانئ بن مسعود  ،فهناك من انفرد بهانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي

ربيعة بن ذهل بن شيبان – جد هانئ بن قبيصة  . -ينظر  :الكلبي  ،نسب معد واليمن الكبير  . 32/1 ،ابن قتيبة ،

المعارف  462 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  42/32 ،؛ اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  314/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم
والملوك  271/1 ،؛ العسكري  ،األوائل  319 ،؛ المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  163/3 ،؛ أبو الفداء =
9

ولكن الواضح ّأنهم تنصلوا
نزل النعمان بين القبائل مستجيار  ،فتنّقل بين القبائل ع ّل أحدهم يجيره ّ ،
أن القبيلة اّلتي استعدت لنجدته هي بنو رواحة من بني عبس ؛
عام  ،بيد ّ
منه  ،ورفضوا إجارته  ،بوجه ّ
لمنة ( )1كانت له عليهم  ،فنجدته لم تكن انطالقا من الوازع العربي األصيل المتمثّل في إجارة المستجير،
ّ
ّ
رد معروف كان عليهم .
واّنما كانت ّ
صل العرب من
وهنا ال ب ّد من طرح تساؤل  :أليس إجارة المستجير عرفا عربيا أصيال ؟ فلماذا تن ّ
ألنهم ال طاقة لهم بكسرى  ،فهم على يقين ّأنهم ال
تنصلوا من إجارته ؛ ّ
إجارة النعمان ؟ يبدو ّ
أن العرب ّ
يستطيعون الوقوف في وجه الفرس  ،فالجبن جعلهم يتخّلون عنه  ،وهذا ما ص ّرحوا به  ،واألمر اآلخر ّأنه
الضغائن اّلتي كانت بين
أن كرههم ل ّلنعمان وحقدهم عليه كان سببا آخر ،عالوة على األحقاد و ّ
من المتوقع ّ
أن العرب كانوا في عصر عماد
بعض قبائل العرب نتيجة للحروب التي دارت بينهم  ،وما يدّلل على ذلك ّ
النعمان يستجير وال
عاداته نصرة المظلوم واجارة المستجير واغاثة المستغيث  ،فكيف بملك عر
بي مثل ّ
ّ
ويتهربون منه ؟ عالوة على ّأنهم تهددوه بالقتل لوال صهره بهم  ،فهم يعلمون علم اليقين ما هي
يجار ،
ّ
دولة الفرس .
النعمان بهانئ بن قبيصة فقد أجاره  ،وقال له  :قد لزمني ذمامك م ّما أمنع نفسي وأهلي
لما استجار ّ
أي
وولدي منه ما بقي من عشيرتي األدنين رجل  ،وا ّن ذلك غير نافعك ؛ ّ
ألنه مهلكي ومهلكك  ،وعندي ر ٌ
إن ك ّل
عما تريده من مجاورتي ّ ،
الصواب  ،فقال  :هاته  ،فقال ّ :
ولكنه ّ
لك لست أشير به عليك ألدفعك ّ
نازل بك ّل واحد  ،ولئن تموت
بالرجل أن يكون عليه إال أن يكون بعد الملك سوقة  ،والموت ٌ
أمر يجمل ّ
تتجرع ال ّذل أو تبقى سوقة بعد الملك هذا إن بقيت  ،فامض إلى صاحبك وأرسل إليه
كريما ٌ
خير من أن ّ
فإما أن يصفح عنك فتعود ملكا عزي از  ،وا ّما أن يصيبك  ،فالموت
هدايا وماال  ،وألق نفسك بين يديه ّ ،
= المختصر في أخبار البشر  11/1 ،؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  92/1 ،؛ ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون ،
 116/3؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار . 346/1 ،
1

 المنة  :هي العطية واإلحسان  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( منن ) .11

مجاور  ،أو تقتل
ا
فقير
ير من أن يتلعب بك صعاليك العرب  ،ويتخطفك ذئابها  ،وتأكل مالك وتعيش ا
خٌ
إليهن حتّى يخلص إلى بناتي  ،فقال :
ذمتي ال يخلص
م ا
ّ
قهور  ،فقال  :كيف بحرمي ؟ قال  :هن في ّ
المتجردة ( )2أن يذهب إلى صاحبه
الصحيح ولن أجاوزه "( ، )1وقد كان رأي زوجه
ّ
هذا وأبيك ّ
الرأي ّ
ويعتذر إليه أيضا(. )3
أن هانئا تجذرت فيه الحكمة والعادات العر ّبية األصيلة  ،من نجدة المظلوم واجارة المستجير ،
تبين ّ
ي ّ
النعمان ويطمئنه ويرشده  ،فكان حكيما في رأيه ونصيحا له  ،فأوصاه بال ّذهاب  ،وجعله بين
فنراه يستقبل ّ
النعمان سوقة بعد ما
إما أن يعيش كريما  ،أو أن يموت عزي از  ،ورفض رفضا قاطعا أن يكون ّ
خيارين ّ
النعمان برأيه واستعد لل ّذهاب .
كان ملكا عظيما  ،فأخذ ّ

النعمان موثقا من هانئ  ،فاستودع حرمته عنده  ،وترك أهله وابنتيه  -هند وحرقة  -وماله
أخذ ّ
5
4
السالح التي أودعها النعمان
وسالحه وحلقته( )  ،وقيل " أودع ابنا له " ( ) ،وقد تباينت اآلراء حول ك ّ
مية ّ

الشيبانيين  ،فمنهم من قال  :إّنها " أربعة آالف درع " ( ، )6وقيل إّنها " أربعمائة درع أو ثمانمائة
عند ّ
درع "( )7فقالت الحرقة بكاء على ملكهم(: )1

[ البحر الطويل ]

 -1األصفهاني  ،األغاني  119 -111 /3 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية .261/3 ،
2

 -هي زوجة النعمان بن المنذر  ،ملك الحيرة  .ينظر  :ابن حزم  ،جمهرة أنساب العرب . 319/3 ،

3

 -ينظر  :الحلي  ،م  .س . 261/3 ،

4

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  76/3 ،؛ اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  314/1 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك ،

 271/1؛ العسكري  ،األوائل  319 ،؛ األصفهاني  ،م  .س  42/32 ،؛ الحلي  ،م  .س  263/3 ،؛ ابن حمدون ،

التذكرة الحمدونية  14/3 ،؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب . 313/1 ،
5

 -ابن رشيق  ،العمدة . 331/3 ،

6

 -اليعقوبي  ،م  .س . 334/1 ،

7

 -ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  321/1 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  211-217/1 ،ابن سعيد ،

م  .س  . 314/1 ،ووردت أنها  " :مئة درع "  .ينظر  :ابن قتيبة  ،المعارف  . 462 ،وقيل إنها  " :ستمائة فرس

وستمائة درع " .ينظر  :البيهقي  ،المحاسن والمساوئ  . 164/1 ،وردت أنها أربعمائة درع  .ينظر :جرجي زيدان = ،
11

أمرنا
األمر ُ
سوس الناس و ُ
فبينا ن ُ

ف
إذا نحــــ ُن فيهم سوقة نتنص ُ

ِ
نعيمها
فأف لــــــــــدنيا ال يــــــــ ُ
دوم ُ

ف
ُتــــــــقّلب تــــــارات بــــنا
وتصر ُ
ّ

السيادة  ،وما ح ّل بهم ،
تشكو حرقة بنت ّ
النعمان ما ح ّل بهم  ،وتقارن بين ما كانوا عليه من ّ
الدنيا التي ال يدوم نعيمها  ،وتقول ّإنها متقّلبة
حيث أصبحوا سوقة عند قبائل العرب  ،فهي
تتضجر من ّ
ّ
تتصرف بهم كيفما تشاء .
األحوال ،
ّ
2
ووجه بها إلى كسرى،
اختار ّ
النعمان خيال وحلال من عصب اليمن  ،وجوه ار وطرفا( ) كانت عنده ّ ،

ووجه بها مع رسوله فقبلها كسرى  ،وأمره بالقدوم  ،فعاد إليه
وكتب إليه يعتذر ويعّلمه ّأنه صا ٌ
ئر إليه ّ ،
الرسول فأخبره بذلك  ،و ّأنه لم ير له عند كسرى سوءا (. )3
ّ
4
المصبغات
عليهن
ف له كسرى ثمانية آالف جارية ،
أقبل ّ
ّ
النعمان حتى أتى المدائن( ) فص ّ
ّ

السواد ؟!
فلما صار ّ
النعمان بينهن  ،قلن له  :أما فينا للملك غنى عن بقر ّ
صفين ّ ،
النعمان ّأنه غير ناج منه "(. )5
فعلم ّ

= العرب قبل اإلسالم  . 311 ،ووردت أنها سبعة آالف درع  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان  . 392/2 ،ووردت أنها
ألف شكة وقيل أربعة آالف شكة  ،األصفهاني  ،األغاني  42/32 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،

 ، 494/4وقال ابن خلدون  " :شكة ألف فارس " ؛ تاريخ ابن خلدون  . 116/3 ،والشكة بكسر الشين وتشديدها السالح .
ينظر  :الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مادة ( شكك) .
1

 -الجاحظ  ،المحاسن واألضداد  14/1 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب  . 191/32 ،وقد جاء هذا البيت في

رواية الحلي في المناقب المزيدية مصابا بالخرم  ،حيث حذف مقطع قصير من أوله في كلمة ( بينا ) .

 -2رويت في المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية ( ظرفا ) وعصبا واقطا وسمنا  .ينظر :الحلي . 261/3 ،
3

 -ينظر  :األصفهاني  ،م  .س . 119/3 ،

4
كل واحد منهم إذا مّلك بنى لنفسه مدينة إلى جنب
 المدائن  :كانت مسكن الملوك من األكاسرة الساسانية  ،وغيرهم فكان ّالتي قبلها  ،وكان فتح المدائن كلها على يد سعد بن أبي وقاص في صفر سنة  14ه  ،في أيام عمر بن الخطاب رضي

الله عنه  .ينظر :الحموي  ،م  .س . 74-72/4 ،

 -5ابن قتيبة  ،المعارف  446 ،؛ المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر . 161/3 ،وقد ورد عدد الجواري ألفين

جارية  .ينظر  :الحّلي  ،م  .س . 263/3 ،
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مضى النعمان حتّى لقيه زيد بن عدي على قنطرة ساباط ( ، )1فقال له  :انج نعيم إن استطعت
أللحقنك بأبيك
النجاء  ،فقال له  :أفعلتها يا زيد ؟ أما والله لئن عشت
ألقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط  ،و ّ
ّ
ّ
أخية( )2ال يقطعها المهر األرن (.. )3
 ،فقال له ز ٌيد  :امض لشانك نعيم  ،فقد والله ّ
أخيت لك ّ
مكر زيد بن عدي للنعمان  ،وحقد عليه حقدا شنيعا ّ ،أدى به للكيد منه عند كسرى  ،ثأ ار لوالده ،
أن النعمان ال يقبل طرحا
الصفات
المرجوة ما هو إال المكيدة  ،ألّنه على يقين ّ
ّ
فإن موضوع الفتيات ذوات ّ
ألنه علم بما وقع فيه
النعمان كسرى  ،لقيه ز ٌيد  ،وتوعده النعمان ّ
لما وصل ّ
كهذا  ،و ّ
الدليل على ذلك ّأنه ّ
ولكن السؤال  :هل سيقتل كسرى
ولكن رد زيد يثبت ّأنها مكيدةٌ  ،و ّيدل على إحكام كيده وتوثيق عقدته ّ ،
ّ
النعمان أم سيعفو عنه ؟
األدرع ِ
هالك الّن ِ
لكسرى :
دفع
عمان و
ثالثا-
ِ
الشيبانيين عن ِ
امتناع ّ
ُ
ُ
النعمان ّأنه أغضب كسرى حينما رّد طلبه في صفات تلك الفتيات  ،فانتظر الجواب من
أدرك ّ
النعمان طلب ملك الفرس -كسرى  -وهو يعلم ّأنه سوف يغضب عليه ؟
كسرى  ،وهنا
تساؤل  :لماذا رّد ّ
ٌ
النعمان هو أن العرب وحدهم
رد طلب ّ
أن ّ
ولكن الذي دفعه إلى ّ
النعمان كان يدرك عاقبة األمر ّ ،
ال ّبد ّ
من ك ّل الممالك التي أخضعتها الفرس والرومان ال يرسلون بناتهم زوجات أو جواري إلى قصور الفرس أو
عدي ال يتصف به
الرومان  ،وال يقبلون تزويج بناتهم لغير العربي  -وما فعله المنذر األكبر وزيد بن
ّ
ّ
يعول على مساعدة زيد له عند كسرى  ،فما لبث إلى أن أرسل كسرى
العرب كافة -عالوة على ّأنه كان ّ
 -1مكان لكسرى بالمدائن  ،وسمي هكذا نسبة إلى رجل كان ينزله اسمه ساباط بن باطا  ،والساباط عند العرب سقيفة بين
دارين تحتها طريق نافذ وجمعها سوابيط  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 144/1 ،

 -2األخية  :العروة تشد بها الدابة مثنية في األرض .ينظر  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( أخا ) .

 -3ينظر  :ابن قتيبة  ،المعارف  446 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  119 /3 ،؛ المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر
 161/3 ،؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب  . 312/1 ،األرن  :النشاط  .ابن منظور  ،م  .س  ،مادة
( أرن ) .
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توجه إلى كسرى بعد
ا
الرعب  ،ونزل القبائل م
ستجير  ،ثم ّ
فلما أتاه الكتاب انتابه الخوف و ّ
له استجوابا ّ ،
الشيبانيين .
إيداعه األدرع عند ّ
النعمان  ،فظهر الخوف واالضطراب والتخبط عنده
إن استجواب كسرى له كان له وق ٌع على نفسية ّ
ّ
من مصيره  ،فقد كان استقبال كسرى له بالفتيات الجواري لهو خير دليل على مصيره  ،فعلم أنه غير ناج
النعمان عند كسرى .
يدل على إحكام قبضة زيد بن عدي على ّ
منه ج ّراء فعلته  ،وهذا ّ
النعمان إلى كسرى  ،فّلما بلغ كسرى ّأنه بالباب ساقه إلى ساباط  ،وألقاه تحت أرجل الفيلة
وصل ّ
1
بيت قاله األعشى (: )2
إلى أن مات ( )  ،واستشهد لموته في ساباط ٌ

ِ
الموت ربه
فذاك وما أنجى ِمن

[ البحر الطويل ]

بساباط حتى مات وهو ُمحزرق

وحدث بما صنع به
النابغة الذ
كثير من ّ
الشعراء بعد موته  ،فّلما نعي إلى ّ
ذكر ّ
بياني ّ ،
النعمان ٌ
ّ ّ
الدهر طالب الملوك( ، )3ثم قال (: )4
كسرى  ،قال  :طلبه من ّ

[ البحر البسيط ]

من يطُل ِب الدهر ُتـــــد ِرك ُه مخالُبــ ُه

ِ
هر ِ
مطلوب
غير
بالوت ِر ناج ُ
والد ُ

كرمــة
ما من أُناس ذوِي محد وم ُ

إال ي ُشـــــــد عليــــهم ِشـــــدة ال ِّذ ِ
يب

حتى ُيبيد عـــلى عمـــــــد سرات ُهــ ُم

بالنافــ ِ
ذات مــــــن النبل المصاِي ِ
يب

 -1ينظر  :ابن قتيبة  ،المعارف  446 ،والشعر والشعراء  332/1 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك

األسدية  262-263/3 ،؛ الحموي  ،معجم البلدان  392/2 ،؛ ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( حزرق ) ؛ ابن
خلدون  ،تاريخ ابن خلدون  116/3 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور . 494/4 ،

 -2األعشى  ،الديوان  . 119 ،محزرق  :مضيق عليه  .ينظر  :ابن منظور  ،م  .س  ،مادة ( حزرق )  .وقد تباينت

قربه كسرى من الفيلة فداسته  ،ثم
آراء العلماء في قضية وفاة النعمان بن المنذر  ،فمنهم من رأى أنه توفي بخانقين حينما ّ
رماه لألسود فأكلته  .ينظر  :اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  . 314/1 ،ورأى آخرون أنه توفي بخانقين ولكن بمرض

الطاعون  .ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  271/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  136/3 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب

األمم وتعاقب الهمم  327/1 ،؛ جرجي زيدان  ،العرب قبل اإلسالم  . 311 ،ومنهم من رأى أنه حبس في القطقطانة إلى

أن توفي  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 272/2 ،
 -3ينظر  :األصفهاني  :م  .س . 129/3 ،

 -4ديوان السفيرين ( النابغة الذبياني وعبيد بن األبرص ) . 31-37 ،
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ِ
الموت ُم ِ
عرضة
وجدت سهام
إّني
ُ

ِ
مكتوب
بكـــــــ ّل حتف من اآلجــال

النعمان( ، )1فبعث كسرى إليه
النعمان استعمل إياسا على الحيرة وما كان عليه ّ
عندما قتل كسرى ّ
النعمان ؟ قال  :قد أحرزها في بكر بن وائل  ،فأمر كسرى إياسا أن يض ّم ما كان
يسأل عن تركة ّ
النعمان بن زرعة ( )3يطلب تلك الودائع  ،وقال لهم ّ :إنكم أخوالي وأحد طرفي  ،وا ّن
للنعمان ( ، )2فجاء
ّ
ّ
ّ
الشهباء
الرائد ال يكذب أهله  ،وقد أتاكم ما ال قبل لكم به من أحرار فارس وفرسان العرب والكتيبتين ّ
4
ير من أن تصطلموا  ،فانظروا هذه
الدوسر( )  ،وا ّن في هذا ّ
وّ
الش ّر خيا ار  ،ولئن يفتدي بعضكم بعضا خ ٌ

الحلقة فادفعوها  ،وادفعوا رهنا من أبنائكم إليه بما أحدث سفهاؤكم  ،فلم يستجيبوا له (. )5
وقال كسرى إلياس فقد علمت ّأنه عاملي  ،فال تكلفني أن أبعث قومك بالجنود تقتل المقاتلة
مكذوب علي  ،فال يجوز للملك أن يسمع في
إما
ٌ
وتسبي ال ّذرية  ،فأرسل إليه هانئ ّأنني أحد رجلين ّ
ّ
ّ
الكذب  ،أو مستودعٌ فالح ّر ال يخون أمانته ( ، )6قال وكانت األعاجم قوما لهم حلم قد سمعوا ببعض علم
الشفقة  ،فأقبل حتى قطع
فلما ورد عليه كتاب هانئ  ،حملته ّ
أن هذا األمر ٌ
العرب  ،وعرفوا ّ
كائن فيهم ّ ،
 -1ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  76/3 ،؛ ابن قتيبة  ،المعارف  446 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  271/1 ،؛ ابن
عبد ربه  ،العقد الفريد . 341/4 ،

 -2ينظر  :الطبري  ،م  .س  271/1 ،؛ المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر 163/3 ،؛ األصفهاني  ،األغاني ،

 46/32؛ البيهقي  ،المحاسن والمساوئ  164/1 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  ، 211/1 ،أبو الفداء  ،المختصر
في أخبار البشر . 11/1 ،

 -3هو النعمان بن زرعة بن هرمي بن السفاح – اسم السفاح سلمه – بن خالد بن كعب بن القنفد بن أسامة بن عمرو .
ينظر  :ابن حزم  ،جمهرة أنساب العرب . 264/3 ،

 -4الشهباء والدوسر  :كتيبتان حربيتان  ،جعلهما ملك الفرس تحت تصرف النعمان بن المنذر ومن بعده  ،وكان رجال
الشهباء من الفرس  ،ورجال الدوسر من عرب تنوخ  .ينظر  :األخفش األصغر  ،االختيارين  . 712 ،والشهباء  :من

الكتائب العظيمة كثيرة السالح  .ينظر  :ابن منظور ـ لسان العرب  ،مادة ( شهب ) .

 -5ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  . 42/32 ،وقد وردت بلغة أخرى أضيف إليها  :فزجروه  ،وطردوه  ،وقالوا له  :أنت

الذي ح ّملت علينا كسرى  ،فانصرف مغاضبا  .ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 212/3 ،
 -6ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  46/32 ،؛ الحلي  ،م  .س  262/3 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية  14/3 ،؛

ابن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي  92/1 ،؛ القلقشندي  ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا  221/ ،؛ النويري  ،نهاية

األرب في فنون األدب  337/14 ،؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار . 341/1 ،
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1
السواد  ،ومنع هانئ بن
الفرات  ،فنزل ماء بني مقاتل  ،وقد أحنقه ( ) ما صنعت بكر بن وائل في ّ

قبيصة إياه ما منعه (. )2
هدد ويتوعد؛
هذه هي لغة كسرى مع العرب  ،فالتّهديد والوعيد ديدنه  ،فهو حين يطلب الودائع نراه ي ّ
أن كسرى
ألنه الملك المع ّ
ألنه يعي تفكك العرب وضعفهم آنذاك  ،ولكن ما يلفت ّ
ظم عندهم ؛ و ّ
ّ
النظر ّ
عالوة على كونه فارسيا أعجميا  ،إال ّأنه بلغ مكانة كبيرة في فهمه لعادات العرب وقيمهم  ،فعندما وضعه
الشفقة عليه  ،ولكن مهما كانت حال العرب  ،فال ّبد من أن تكون األصالة
هانئ بين أمرين أخذته ّ
بالدم من شيم العرب  ،إضافة إلى ال ّذكاء
الدفاع عنها ّ
ألن الحفاظ على األمانة و ّ
واألعراف في دمهم ؛ ّ
أن هانئا بلغ شأوا سامقا في فطنته وبديهته  ،فقد وضع كسرى أمام
الذي كانوا عليه آنذاك  ،فنالحظ ّ
وبرر له رفضه لو كانت الودائع عنده  ،وهذا
موقفين مبررين  ،فهو لم يعترف إليه بالوديعة ولم ينكرها ّ ،
يدل على بديهته في رّد الجواب واتقانه ف ّن الحوار  ،وهذه من صفات عرب الجاهلية .
لما منع هانئ الشيباني كسرى األدرع  ،دعا إياس بن قبيصة وأخذ يستشيره  ،وكان عامله على
ّ
عين التّمر( )3وما واالها إلى الحيرة ( ، )4وقد أطعمه كسرى ثالثين قرية على شاطئ الفرات  ،فأتاه في
صنائعه من العرب الذين كانوا بالحيرة  ،فاستشاره في الغارة على بكر بن وائل  ،وقال  " :ماذا ترى ؟ وكم
أحد من رعيته  ،وان تطعني لم
الناس ؟ قال له إياس  :إن الملك ال يصلح أن يعصيه ٌ
ترى أن نغزيهم من ّ

 -1أحنق الرجل  :إذا حقد حقدا ال ينحل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،مادة (خنق ) .

 -2ينظر  :اليعقوبي  ،تاريخ اليعقوبي  334/1 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  217/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني ،

 46/32؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب  314/1 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب ،
. 239/14

 -3عين التمر  :بلدة قريبة من األنبار  ،وهي قديمة  ،غربي الكوفة  ،منها يجلب التمر إلى سائر البالد  ،وهو بها كثير

جدا  ،تقع على طرف البرية  ،افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة  31للهجرة  .ينظر :

الحموي  ،معجم البلدان . 174/2 ،

4
النجف  .ينظر :
 -الحيرة  :بالكسر ثم السكون وراء  ،مدينة كانت على ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له ّ

الحموي  ،م  .ن . 231/3 ،
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أن شيئا من أمر العرب قد كربك( ، )1ولكن ترجع
ألي شيء عبرت وقطعت الفرات  ،فيروا ّ
تعلم أحدا ّ
وتضرب عنهم وتبعث عليهم العيون  ،حتى ترى غرة منهم  ،ثم ترسل حلبة من العجم فيها بعض القبائل
الدهر ويأتونك بطلبتك  ،فقال له كسرى  :أنت رج ٌل من العرب  ،وبكر بن
التي تليهم فيوّقعون بهم وقعة ّ
وائل أخوالك  ،وكانت أم إياس أمامة بنت مسعود أخت هانئ بن مسعود الشيباني  ،فأنت تتعصب لهم وال
ّ
تألوهم نصحا  ،فقال إياس  :رأي الملك أفضل " (. )2
أن إياسا عامله  ،إال أنه ال يعطيه
الرغم من ّ
لم يقبل كسرى رأي إياس وشكك فيه أيضا  ،وعلى ّ
األمان الكامل ؛ ألنه يظن أن إياسا عربي  ،وسوف تأخذه الرأفة بأبناء عروبته  ،لذلك خّلى رأيه وتركه ،
وقد بلغ تحدي ال ّشيبانيين كسرى مبلغا عاليا  ،حيث ّإنهم لم يدفعوا األدرع لكسرى  ،وهم يعلمون عاقبة
ولكن قيمهم وعاداتهم منعتهم من االستسالم  ،إذ إ ّن تسليم األدرع أعظم من االستسالم بعينه ؛
الرفض ّ ،
ّ
لما فيه من خيانة األمانة والعهد .
الشيباني ُثم قتُل ُه :
سجن قيس بن مسعود
رابعا-
ُ
ّ ّ
لم يقبل هانئ عرض كسرى بدفع األدرع  ،م ّما أثار غضب كسرى وعزم على بعث الجنود إليهم ،
السواد  ،ورفع ذلك إلى كسرى  ،فازداد حقدا عليهم  ،وكان قد سمع
فسمعوا بذلك فأغاروا على أطراف ّ
تعز به حتى تقهر سائر األمم ،
أن العرب ّ
الرسول الكريم  ،صلى الله عليه وسلم  ،وظهور أمره  ،و ّ
ببعثة ّ
أعزهم ،
شفاق من ذلك  ،وخاف ظهورهم على جنوده  ،فتثاقل عن حمل الجنود وسأل عن ّ
فتداخله حذٌر وا ٌ
فذكروا له قيسا  ،حتّى أرسل إليه يدعوه  ،فنهوه عن إتيانه  ،وكان فيمن نهاه األعشى فعصاهم وقدم

 -1الكرب  :على وزن الضرب  ،الحزن  ،والغم الذي يأخذ بالنفس  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،
مادة ( كرب ) .

 -2األصفهاني  ،األغاني  41 – 46/32 ،؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار  341/1 ،؛ البقاعي  ،نظم

الدرر في تناسب اآليات والسور . 497/4 ،
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صله  ،وأقطعه األبّلة ( ، )1وجعل له طعمة من التّمر ،
عليه  ،ثم حثه أن يمنع فومه من الفساد  ،وو ّ
السواد(. )2
ومئتي بعير ،وأعطاه ّ
عدة من الخيل  ،فضمن لكسرى أن يمنع بك ار من اإلغارة على ّ
قبل قيس بن مسعود حماية سواد فارس  ،وأن يكون حاميا ألمالكهم  ،طمعا في الوالية والمال ،
السواد ؟ إذا لم
قيس من مهمته في دفع إغارة ّ
وخوفا من بطش كسرى  ،لكن هل تم ّكن ٌ
الشيبانيين عن ّ
يتمكن  ،فكيف يكون موقفه أمام قومه وأمام من عارضه في األمر ؟
جاء الحارث بن وعلة ( ، )3فطلب من قيس نصيبا م ّما أعطاه كسرى  ،فلم يعطه  ،فحسده وض ّاره
ير ذميما  ،وقد وفد على كسرى من قبل  ،فرآه وعرفه ،
وقصد إفساد أمره عند كسرى  ،وكان الحارث قص ا
فلما ضمن كسرى قيسا جنايات بكر  ،قال له عن الحارث  ،قال نعم  ،فقال أتضمن الحارث قال  :نعم ،
ّ
ثم خرج الحارث في رجال من بكر بن وائل فأغاروا على
ّ
فلما علم الحارث بعث لقيس  :ال تضمن عني ّ ،
بارق( )4وغيرها من أطراف البالد  ،فرفع ذلك إلى كسرى فأرسل إلى قيس  ،فدعاه  ،فذكر له ما جرى
فيه من قومي حسدني لمكاني عندك فأراد إفساد أمري(. )5
السواد  ،فقال  :ذلك س ٌ
منهم في ّ

 -1ينظر  :البغدادي  ،المحبر  342/1 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك ؛  217/1؛ البيهقي  ،المحاسن والمساوئ ،

 . 164/1األبّله  :واألبلة بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة وهي أقدم
يسمى نهر األبلة  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 77/1 ،
من البصرة  ،بها نهر ّ
 -2ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  47-44 /32 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية 267-264/3 ،

 .السواد  :هو ذلك الشريط الواقع على الضفة الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية لنهر الفرات  .ينظر  :ابن رستة ،

األعالق النفيسة  . 162 ،وكانت ملوك الفرس تسميه أيرانشهر  :أي قلب العراق  .ينظر  :ابن خرداذبة  ،المسالك
والممالك . 4 ،

 -3هو الحارث بن وعلة بن المجالد بن اليثربي بن الريان بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة  .ينظر  :ابن حزم  ،جمهرة أنساب

العرب . 217/3 ،

 -4بارق  :ماء بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة من أعمال الكوفة  .ينظر  :الحموي  ،م  .س . 219/1 ،
 -5ينظر  :الحلي  ،م  .س  . 267-264/3 ،األنبار  :في العراق بينها وبين بغداد ثالثة عشر فرسخا  ،وهي مدينة
صغيرة متحضرة  ،واألنبار حد بابل  ،وسميت بهذا تشبيها لها ببيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه  ،وبالفارسية األهراء .
ينظر :الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار . 24/1 ،
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وقد وردت في المناقب المزيدية رواي ٌة أخرى تقول  :إن كسرى طلب من قيس دعوة أشراف قومه
يس لذلك "( )1فكتب إليهم (: )2
ليعطيهم م ّما أخذ قيس  ،واّن ّما أراد قتلهم ففطن ق ٌ

[ البحر الطويل ]

غـــنينا وأغنــــانا ِغنـانا وغــــالــنا

ِ
شارب
عمـــــا عندكم وم ُ
آكل ّ
مــــــ ُ

حن أرسلنا ِبألفي ص ِحيفة
فإن ن ُ

اكب
فــــال يقربّنـــا ُ
منك ُم الدهر ر ُ

وقال كسرى إلى قيس وهو في األبلة  " :لقد غررتني من قومك  ،وزعمت ّأنك تكفينيهم  ،وأمر به
محبوس"( [: )3البحر الوافر ]
يس وهو
ٌ
فحبس في ساباط  ،وأخذ كسرى في تعبئة الجيوش إليهم  ،فقال ق ٌ
لكــم مـ ِ
كاني
فمن هذا يكــــــو ُن ُ

أال أُبــــِلـــــــغ بِني ُذهــــــل ر ُسوال
ابن وعلة فــــي ظ ِليــف
أيأ ُكُلها ُ

ويأمـ ُن هيــثم وابنــــــا ِســـنان( )4؟

ِ
يكم الــــذهلي بعــ ِدي
ويأمـــــــ ُن ف ُ

موكــــــ ُم ِسمة البـــ ِ
يان
وقــــــد وس ُ

أال مــــن ُمبلغ قـــو ِمي ومن ذا

يبِّلــ ُغ عــــــن أسير في اإلو ِ
ان()5

تطـــــاول ليُله وأصاب ُحــــزنـــا

الفكــاك مع ِ
وال يــــــــرجو ِ
الم ِ
نان
ُ

 -1الحلي  . 267-264/3 ،وقد وردت رواية أخرى لسبب سجن كسرى لقيس بن مسعود  :إنما ضمن كسرى جرائر بكر
يوم ذي قار ؛ ألنه كان قد استعمله على حماية األبلة من قبل  ،فلما علم قيس بمسير كسرى إلى قومه  ،أتاهم مستخفيا

فأشار عليهم ببعض الرأي  ،فعلم كسرى ونهاه  ،فلم ينته  ،فحبسه حتى هلك  .ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية في
أخبار الملوك األسدية . 216/3 ،
2

 -الحلي  ،م  .ن . 367/3 ،

 -3األصفهاني  ،األغاني  . 41/32 ،وهناك رواية تفيد أن قيس بن مسعود سجن باألنبار  .ينظر  :الحلي  ،م  .س ،

. 267/3

 -4يعني بالهيثم وابني سنان  :الهيثم بن جرير بن يساف بن ثعلبة بن سدوس بن ذهل بن ثعلبة وأبا علباء بن الهيثم .
ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  49/32 ،؛ الكلبي  ،نسب معد واليمن الكبير . 44/1 ،

 -5يعني بكلمة األوان  :اإليوان  .ينظر  :األصفهاني  ،م  .س . 49/32 ،
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لم ينجح قيس بن مسعود في المهمة التي وكلت إليه  ،وفشل في حماية األبّلة  ،وهذا الفشل ّأدى
السجن أن أرسل إلى قومك فليأتوني
إلى سجنه عند كسرى  ،ثم طلب كسرى من قيس بن مسعود وهو في ّ
برهائن منهم ألطلقك  ،فقيل ّإنه أرسل إليهم أن دعوني في يده وال ترهنوا أحدا منكم  ،وعندما أبطأت
السجن فقال ينذر
ّ
الرهائن عليه  ،عزم على بعث الجنود إلى بكر بن وائل  ،وبلغ ذلك قيسا وهو في ّ
قومه (: )1

[ البحر الطويل ]
أال ليتــِني أر ُشو ِسال ِحـــي وبـــــغل ِتي

ِلمــن ُيخـــ ِبُر األ نباء بكر بن وا ِئ ِ
ــــــــل

فـــــأُو ِصيهــــم ِب ِ
ــــالله ِوالصـــلح بين ُهم
ُ ُ

ِلينصــــــأ معــــُروف وُيـــزجــــــر جـــا ِه ُل

ـــكم أعــان ُكم
وصا ُة امرِئ لو كـــــان ِفي ُ

على الــــده ِر  ،واأليـــــا ُم فيها الغوا ِئ ُل

فـــإيـــــــا ُكـــــــ ُم والـــــــطف ال تقـــــــــربن ُه

وال البحُر ِإن الماء ِللبح ِر وا ِصــــــــــــــ ُل

سيدا في قومه  ،فما الذي دفعه إلى الوالء لكسرى وحماية سواده رغم منع بعض
يس ّ
لقد كان ق ٌ
قومه له ومنهم األعشى ؟
لقد رفض قيس بن مسعود طلب قومه  -أال يقبل بطرح كسرى  -فقد أقطعه حجرة فيها مئ ٌة من
ردت مكانها أخرى( ، )2وأعطاه ع ّدة من الخيل( )3فعندما جاء كسرى
اإلبل لألضياف  ،إذا نحرت ناق ٌة ّ
مين
يبحث عن ّ
ألن الثمن اّلذي سيدفعه ث ٌ
أعزهم ذكروا له قيسا  ،فال يستطيع أن يرفض طلب كسرى ؛ ّ
 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  49/32 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك  . 269-261/3 ،وقد ورد في

المناقب المزيدية رأيا آخر نصه  :إن قيسا أرسل إلى قومه أن يبعثوا رهائن لكسرى فداء له  ،فرفض قومه الطلب ؛ ألنهم
كانوا قبل ذلك رهنوه األسود بن شريك فهلك عنده  .ينظر  :الحلي  . 261/3 ،أرى أن الحّلي يناقض نفسه في هذا الرأي ؛

سيد مثل قيس هذا الطلب من قومه وهو نفسه الذي قال مح ّذ ار لهم ومنذ ار من كسرى وكيده في
ألنه من المستبعد أن يطلب ّ
القصيدة المروية في النص السابق ومطلعها ( أال ليتني أرشو سالحي وناقتي . ) ...
 -2ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  . 44/32 ،وقد ذكر في المناقب المزيدية أنها مئتا بعير  .ينظر  :الحلي. 264/3 ،
 -3ينظر  :الحلي  ،م  .ن . 264/3 ،
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وهو قتلهم ؛ وهذا واض ٌح عندما سأل كسرى عن قيس قال له  " :لو كنت تقدمت إليك من قبل ثم خالفت
1
السواد سجنه كسرى  ،وبعث في طلب الرهائن مقابل إطالق سراحه
لقتلتك "( )  ،وعندما فشل في حماية ّ

فرفض أن يأمر أهله بإتيان الرهائن مقابل إطالق سراحه بل قال لهم  :دعوني في يده وال ترهنوا أحدا
منكم ؛ ألنه يعلم ما يخفيه كسرى من مكر وخديعة  ،لذلك أخذ ينذر قومه من كسرى ومكره  ،ثم بدأ
السجن حتّى
السالح على الجنود  ،وفي نهاية األمر حقد عليه كسرى  ،وكانت نهايته ّ
يوصي قومه بتوزيع ّ
مات (. )2
الشيبانيين على سو ِاد فارس :
خامسا -إغارُة ّ
لشيبانيين حدا أوصله للتهديد والوعيد  ،ولكن تهديده ّإياهم لم يثنهم عن عزمهم ،
حدي كسرى ا ّ
بلغ ت ّ
النعمان ،
لما قتل ّ
ّ
فأصروا على إجارة النعمان وحماية أدرعه  ،فلم يخونوا أمانته  ،وحافظوا عليها  ،ف ّ
ضعف أمر الحيرة  ،فقرر كسرى حماية سواده  ،واستدعى قيس بن مسعود لحمايتها .
أحد من شيبان فيعطيه جّلة
السواد  ،وعندما كان يأتيه ٌ
وّلى كسرى قيس بن مسعود كفاية العرب عن ّ
4
3
المكسر بن حنظلة( )5فأعطاهما جّلتي( )6تمر
تمر وكرباسة( )  ،حتّى قدم الحارث بن وعلة ( )  ،و ّ

وكرباستين  ،فغضبا وأبيا أن يقبال ذلك منه  ،فخرجا واستغويا ناسا من بكر بن وائل  ،ثم أغا ار على

 -1ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك . 264/3 ،
 -2ينظر  :ابن رشيق  ،العمدة  331/3 ،؛ الحلي  ،م  .س  . 269 - 261 /3 ،وهناك رواية أن سجن قيس كان بسبب
إتيانه قومه ليال مستخفيا فنهاه كسرى عن إتيانهم فأبى  ،فحبسه  .ينظر  :الحلي  ،م  .س  216/3 ،؛ النويري  ،نهاية

األرب في فنون األدب . 221/14 ،

 -3الكرباس :ثو ٌب من القطن األبيض  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،مادة ( كرب ).
 -4هو الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن ديان بن الحارث بن مالك بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة  .ينظر :
األصفهاني  ،األغاني . 47-44/ 32 ،

 -5هو المكسر بن حنظلة بن حيي بن ثعلبة بن سيار بن حيي بن حاطبة من بني عجل بن لجيم  .ينظر  :األصفهاني ،
م  .ن . 44/ 32 ،

6
بالضم  :قف ٌة كبيرةٌ للتمر والجمع جل ٌل  .ينظر  :الزبيدي  ،م  .س  ،مادة ( جلل ) .
 -الجلة ّ
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السواد  ،فأغار الحارث على أسافل رودميسان( )1وهي من جرد( ، )2وأغار المكسر على األنبار ،فلقيه
ّ
وصروا اإلبل(. )4
رج ٌل من العباديين من أهل الحيرة  ،قد نتجت بعض نوقهم فحملوا الحوار( )3على ناقة
ّ
الشيباني  ،فقد أغا ار على
أما بجير بن عائذ بن سويد الع
جلي ومعه مفروق بن عمرو ّ
ّ
ّ
5
فموت
فأما مفروق وأصحابه فوقع فيهم الطاعون ّ ،
القادسية( ) ،وما واالها  ،وكالهما مأل يديه غنيمة ّ ،
6
ال من بكر
موت من أصحابهم  ،فدفنوا ّ
بالدجيل( )  ،وخرج مع الحارث أيضا رج ٌ
منهم خمسة نفر مع من ّ

السدوسي  ،فأغاروا على بارق( ، )7وأغاروا
ابن وائل  ،منهم  :الهيثم بن جرير الذ
هلي  ،وابنان لسنان ّ
ّ
ّ ّ
على غيرها من أطراف البالد  ،فغنوا وأثروا في مصانع كانت لكسرى آثا ار قبيحة  ،وأفسدوا أمور
العمارة( ، )8فبدأ حقد كسرى يزداد إلى أن بعث لقيس بن مسعود فقال له  " :لقد غ ّررتني من قومك ،
وزعمت أّنك تكفيهم  ،وأمر به فحبس " (. )9

 -1رود  :بالفارسية تعني الوادي  ،وبالعربية هي روط  .ينظر  :الصاغاني  ،العباب الزاخر واللباب الفاخر  ،مادة( روط )
ميسان  :كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 323/4 ،

 -2جرد  :جرد اسم بلدة بنواحي بيهق كانت قديما قصبة الكورة  .ينظر  :الحموي  ،م  .ن . 132/3 ،
 -3الحوار  :الفصيل أول ما يتنج  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ( ،حور ) .

4
الصرار وهو
 ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  . 47/ 32 ،السمعاني  ،األنساب  . 24/1 ،وصررت الناقة شددت عليها ّخيط يشد فوق الخلف لئال يرضعها ولدها  .ينظر  :ابن منظور  ،م  .س  ،مادة (صرر ) .

 -5القادسية  :عند الكوفة  ،وهي أول مرحلة لمن خرج من الكوفة إلى المدينة ومكة  ،وهي قرية كبيرة فيها حدائق نخل ،

وسميت القادسية ألن قوما من أهل قادس نزلوها  .ينظر  :الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار  . 227/1 ،وهي
من سواد العراق  .ينظر  :الحميري  ،م  .ن . 223/1 ،

 -6ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  . 41-44/32 ،دجيل  :منطقة بها نهر دجيل في أعلى بغداد  ،قريب من القادسية .
ينظر  :الحموي  ،م  .س . 222/3 ،

 -7بارق  :ماء بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة  ،وهو من أعمال الكوفة  ،وقد ذكره الشعراء فأكثروا  .ينظر :

الحموي  ،م  .س . 219/1 ،

 -8ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية .267/3 ،
 -9األصفهاني  ،م  .س . 41/32 ،
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ألنه لم
أن الحارث كان يريد اإلغارة ّ ،
ورفض الحارث بن وعلة عطية قيس بن مسعود  ،ويبدو ّ
الدليل لوم كسرى قيس بن مسعود على ذلك  ،فال
يقبل ما يفعله قيس بن مسعود  ،واتخذ لنفسه درعا  ،و ّ
أن أمر الحيرة قد ضعف ،
أن العرب بدؤوا اإلغارة على سواد فارس بعد مقتل ّ
النعمان  ،فقد أروا ّ
ك ّ
شّ
السواد يغيرون  ،وتوزعت إغارتهم على مختلف المناطق ،
فسيضعف أمر فارس  ،من هنا انطلقوا على ّ
م ّما أغضب كسرى  ،فعاقب قيسا على فشله  ،وحقد على العرب  ،وأضمر لهم سوءا .

23

ِ
االستعد ُاد للمعرك ِة .
المبح ُث الث ِاني :
ِ
أوال  -دور أشر ِ
اف ِ
الحيرِة والق ِ
خطيط للمعرك ِة .
ربي ِة في الت
بائل الع ّ
ُ
كثرت ّأيام العرب ووقائعهم في الجاهلية  ،وكان لك ّل قبيلة فرسانها الذين يذودون عنها  ،ويفدونها
الخاصة به  ،ولكن من
ك أن لك ّل يوم ظروفه
بأنفسهم وأموالهم ؛ ّ
ألن ال ّذود عن القبيلة واجبهم  ،وال ش ّ
ّ
الرغم من وقوف مجموعة من العرب في
لكل معركة
استعداد وتهيئ ٌة وتخطي ٌ
ٌ
ط  ،فعلى ّ
المفروض أن يكون ّ
ألخوة
صفوف الفرس ضد أبناء عروبتهم  ،إال ّ
أن الحمية أخذت األشراف منهم وظهروا بك ّل معنى ل ّ
العر ّبية األصيلة  ،فبدأ رجال القبيلة وفرسانها بإدالء اآلراء والخطط ويضعون فرضيات وحلوال لها ؛
لمواجهة الخطر الفارسي القادم .
ّ
وانطالقا من أهمية الماء في الحياة  ،وصعوبة الحصول عليه آنذاك  ،فقد حرصت الجيوش في
ألن الذي
اء أكان عين ماء أم نبعا أم غيره ؛ ّ
ذلك العصر على ّ
هم  ،سو ٌ
السيطرة على المورد المائي الم ّ
يسيطر عليه يكون نصيبه أوفر في السيطرة ثم االنتصار  ،فيسقي جنوده  ،ويمنع العدو من بلوغه  ،وهو
بهذا يكون قد أضعف أعداءه  ،فال ب ّد أن يكون الماء هدفا عظيما للمقاتلين  ،فربما يعد سببا في نصر
سيما وأن المعركة كانت تقوم بعيدة عن مواطن سكنهم  ،وما يدّلل
أو هزيمة ؛ لما له من أهمية وشأن  ،ال ّ
بالسيطرة على الماء في قوله  " :إن شئتم فبادروا فاغلبوا
على هذا األمر وصية ّ
النعمان بن زرعة للجنود ّ
على الماء واال فموتوا عطشا " (. )1
المتمعن في هذا الكالم
هكذا وصى النعمان بن زرعة جنود الفرس والقبائل المتحالفة  ،فالناظر
ّ
ويجهز
يقدمه ابن زرعة للفرس كونه قائدا في جيشهم  ،واألمر الغريب أنه يخطط ويوصي
يجد وفاء كبي ار ّ
ّ
لقتال أبناء عروبته  ،فرّبما كان ذلك ؛ ألن النعمان بن زرعة تغلبي  ،والطرف اآلخر بكري  ،وبين هاتين

 -1الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 211/3 ،
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النعمان هذه الفرصة ليحارب البكريين
مر سنين طويلة  ،فقد استغل ّ
القبيلتين ح ٌ
داء على ّ
روب طاحن ٌة  ،وع ٌ
ويقتلهم  ،وينال منهم .
يخيرهم بين ثالث خصال  ،فوجد هانئا
النعمان بن زرعة الت
غلبي  ،إلى ّ
بعث كسرى ّ
الشيبانيين ّ
ّ
إما أن تعطوا بأيديكم فيحكم فيكم الملك بما
فقال له  :أنا رسول الملك إليكم ّ
أخيركم بين خصال ثالثة ّ " :
الديار  ،وا ّما أن تأذنوا بحرب "( ، )1فتآمروا ثم ولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن
عروا ّ
شاء  ،وا ّما أن ت ّ
ألنكم إن أعطيتم بأيديكم قتلتم وسبيت ذ ارريكم  ،وان هربتم
سيار
العجلي  ،فقال لهم  :ال أرى إال القتال ؛ ّ
ّ
ّ
تميم فتهلككم  ،فأذنوا الملك بحرب( . )2فقد رأى حنظلة أن القتال والحرب أشرف
قتلكم العطش  ،وتلقاكم ٌ
سبيا .
إن المواجهة هي النتيجة الحتمية و ّ
مكانة من االستسالم والهروب  ،بل ّ
الناجحة ن ّ
لقد بعث الملك إياس بن قبيصة إلى الهامرز التستري  ،وكان مسلحة( )3بالقطقطانة( ، )4وكتب
5
ف
إلى خنابزين( ) وكان مسلحة ببارق  ،وكتب كسرى إلى قيس بن مسعود  -وقد استعمله على ط ّ

الناس  ،وجاءت الفرس معها الجنود والفيول وعليها
سفوان( -)6أن يوافوا إياسا  ،فإذا اجتمعوا
فإياس على ّ
ٌ

 -1أبو عبيدة  ،النقائض  71/1 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 279/1 ،

 -2ينظر  :أبو عبيدة  ،م  .س  71/3 ،؛ الطبري  ،م  .س  279/1 ،؛ العسكري  ،األوائل  319 ،؛ ابن مسكويه ،
تجارب األمم وتعاقب الهمم  321/1،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  211/1 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في فنون

األدب . 226/14 ،

3
العدو سموا مسلحة ألنهم يكونون ذوي سالح أو ألنهم يسكنون المسلحة وهي
 المسلحة  :القوم الذين يحفظون الثغور من ّكالثغر والمرقب  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سلح ) .

 -4القطقطانة  :موضع قرب الكوفة من جهة البرية  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 272/2 ،

 -5وقد ذكر جالبزين  .ينظر  :الطبري  ،م  .س  211/1 ،؛ ابن مسكويه  ،م  .س  322/1 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة

الحمدونية  17/3 ،؛ وفي رواية أخرى ذكر خاليرزين  .ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية ،
 214/3؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار  343/1 ،؛ ابن حمدون  ،م  .س  . 17/3 ،وهو قائد كان على
ميسرة جيش كسرى يوم ذي قار تحت إمرة إياس بن قبيصة  ،وقد قتله حنلظة بن ثعلبة  .ينظر  :الطبري  ،م  .س ،

. 211– 216/1

 -6والطف  :ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق  .ينظر  :الحموي  ،م  .س  . 24/2 ،سفوان  :مكان عند باب

المربد بالبصرة فيه ماء  .ينظر  :الحموي  ،م  .س . 334/2 ،
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فلما دنت جيوش الفرس بمن معهم  ،انسل قيس بن مسعود ليال – على
األساورة  ،فإذا هو يوم الوقعة ّ ،
الرواية  -فأتى هانئا فقال له  :أعط قومك سالح النعمان فيقووا  ،فإن هلكوا كان تبعا ألنفسهم ،
اختالف ّ
السالح في ذوي القوى والجلد من
ردوه عليك ففعلوا  ،وقسم ّ
وكنت قد أخذت بالحزم  ،وان ظفروا ّ
الدروع و ّ
قومه (. )1
الدروع على ذوي القوة
السالح وتقسيم ّ
فها هو قيس بن مسعود  ،يتسلل ليال  ،فيوصي بتوزيع ّ
بالسالح والعتاد  ،وخوفه على قومه
والجلد  ،و ّ
الشيء اّلذي دفعه لهذا األمر رؤيته جيش الفرس المدجج ّ
من كيد الفرس .
لما دنا الجمع من بكر قال لهم هانئ  :يا معشر بكر ّإنه ال طاقة لكم بجنود كسرى ومن معهم
وّ
إنما
من العرب  ،فاركبوا الفالة  ،فتسارع ّ
الناس إلى ذلك  ،فوثب حنظلة بن ثعلبة بن ّ
سيار ،فقال له ّ :
بكر
أردت نجاتنا  ،فلم تزد على أن ألقيتنا في الهلكة  ،فرد الناس وقطع وضن الهوادج لئال تستطيع ٌ
الرحال  ،ويقال  :مقطع البطن( ، )2وضرب
أنتسوق نساءهم إن هربوا  ،فس ّمي مقطع الوضن  ،وهي حزم ّ
حنظلة على نفسه قبة ببطحاء ذي قار وآلى أال يفر حتى تفر القبة (. )3
السكوني كان حليفا لبني شيبان  ،فأشار على بكر أن يكمنوا
ومن الجدير ذكره أن يزيد بن حمار
ّ ّ
السكوني التجيبي فقد نزل في بني شيبان هو وقومه فقال :
أما ربيعة بن غزالة
به  ،ففعلوا (، )4
ّ
ّ
ّ
ّ

 -1ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  73 -71/3 ،؛ الطبري ؛ تاريخ األمم والملوك  279/1 ،؛ العسكري  ،األوائل 311 ،

؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  329/1 ،؛ البيهقي  ،المحاسن والمساوئ  . 164/1 ،ابن خلدون  ،تاريخ

ابن خلدون . 347/3 ،

 -2البطن والبطان  :حزام الرحل والقتب  ،وقيل  :هو للبعير كالحزام للدابة والجمع أبطن ٌة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان
العرب  ،مادة ( بطن ) .
 -3ينظر  :أبو عبيدة  ،م  .س  73- 71/3 ،؛ الطبري  ،م  .س  279/1 ،؛ العسكري  ،م  .س  311 ،؛ ابن

مسكويه  ،م  .س  . 329/1 ،ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  219/1 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب ،
. 226/14

 -4ينظر  :أبو عبيدة  ،م  .س  73/3 ،؛ الطبري  ،م  .س  279/1 ،؛ ابن خلدون  ،م  .س . 347/3 ،
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أما والله إّني لو كنت منكم ألشرت عليكم برأي مثل عروة العكم( )1فقالوا  :أنت والله
" يا بني شيبان ّ ،
من أوسطنا فأشر علينا ؛ فقال  :ال تستهدفوا لهذه األعاجم  ،فتهلككم بنشابها  ،ولكن تكردسوا كراديس ،
فإذا أقبلوا على كردوس شد اآلخر  ،فقالوا  :قد رأيت رأيا " (. )2
أن ملكهم العربي –
ور ب ٌ
سيما ّ
ارز في التخطيط للمعركة  ،وال ّ
فقد كان لقبائل العرب وأشرافها د ٌ
ّ
النعمان  -قد نال منه كسرى  ،فال ّبد أن يقفوا في وجهه ويتحدوه  ،فحنظلة بن سيار العجلي يختار
ّ
ّ
الرغم من رأي هانئ الشيباني الذي كان ي ّثبط العزيمة
الحرب على االستسالم مهما بلغت النتائج  ،وعلى ّ
ّ
عزة ورفض الحياة الذليلة  ،ونراه أيضا يستعمل خطة
أن حنظلة أص ّر على الموت ب ّ
ويضعف الهمم  ،إال ّ
عسكرية لتثبيت أقدام الجنود والربط على قلوبها  ،فأخذ يقطع وضن الهوادج لئال يستطيع البكريون سوق
نسائهم إن هربوا  ،وضرب حنظلة على نفسه قبة ببطحاء ذي قار وآلى أال يفر حتّى تفر القبة  ،عالوة
وتحذير منها ،
ا
السالح على الجنود إيذانا ببدء المعركة ،
على إشارة قيس بن مسعود إلى توزيع الدروع و ّ
أن ربيعة بن
إضافة إلى زيد بن حمار الذي تلخص رأيه بعمل كمين لهم في ذي قار  ،ومن الجدير ذكره ّ
السكوني ّلوح بعمل الكراديس التي كان لها أثرها في المعركة  ،هكذا كان بعض من يملك الخبرة
غزالة ّ
العسكرية من العرب يملي برأيه وخطته استعدادا لهذا اليوم الذي ع ّد أول يوم انتصر فيه العرب على
العجم .

 -1العكم  :الحبل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،مادة ( عكم )  .العروة  :العقدة  .ينظر :
الزبيدي  ،م  .ن  ،مادة ( عقد ) .

 -2األصفهاني  ،األغاني . 47/32 ،
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تخيُر ذي قار موِقعا للمعرك ِة :
ثانيا ّ -
أمر له أهميته في الحروب  ،كونه عامال رئيسا في نتيجة المعركة  ،لهذا
إن اختيار موقع المعركة ٌ
رور باإلسالم ثم العصور المتتالية كانت تقوم على
نجد كثي ار من المعارك اّلتي حدثت منذ الجاهلية م ا
التّخطيط بعد اختيار المكان المناسب فالمكان الجغرافي له أهمي ٌة كبيرةٌ في المعارك  ،فبناء عليه تقوم
خطة المعركة .
األمة العر ّبية  ،فقد كان اختيار موقع هذا اليوم بناء
إن يوم ذي قار من ّ
همة في تاريخ ّ
األيام الم ّ
النعمان بن زرعة  ،فعندما رفض هانئ الشيباني دفع األدرع لكسرى  ،أخذ كسرى يستشير أعوانه
على رأي ّ
ّ
دو يطلبهم  ،وعلى
النعمان بن زرعة التغل
في أمر العرب  ،فقال ّ
بي  " :يا خير الملوك  ،هل أدلك على ع ّ
ّ ّ
النار  ،فأخذتهم كيف
غرة بكر ؟ قال  :نعم  ،قال أمهلنا حتى نقيظ  ،ف ّإنهم لو قاظوا تساقطوا كالفراش في ّ
ّ
شئت  ،وأنا عندك إلى أن أكفيهم  ،ومع ذلك فإن مطاليبهم في ذلك الوقت كثير  ،وذلك ما يوهن كيدهم
 ،ويكون أيسر على الملك مطالبتهم لمن يشغلهم م ّمن يطلبهم بالذحل " (. )1
وعدها خطة ناجحة ؛ ألن بني بكر
رسم ّ
النعمان بن زرعة خطته ؛ وأدلى بها لكسرى  ،فقبلها ّ
ظاهر أن عروبة ابن زرعة ومعرفته بعادات
يكونون في تلك اللحظة مجتمعين  ،فيأخذهم جميعا  ،وال ّ
الساخر في خطته،
إخوانه العرب ومتى يقيظون  ،دفعته الختيار هذا الوقت  ،ويالحظ أنه يستخدم التّشيبه ّ
يدل على حقده على البكريين وبغضه لهم ،
إذ شّبه العرب حين يسقطون في المعركة بالفراش  ،وهذا ّ
شر وسوءا .
فيتمنى لهم ّا
 -1أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم  322/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  279/1 ،؛ ابن عبد ربه  ،العقد

الفريد  343/4 ،؛ العسكري  ،األوائل  319 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  321/1 ،؛ الحلي  ،المناقب

المزيدية في أخبار الملوك األسدية  211/3 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  211/1 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في
فنون األدب  226/14 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  . 497/4 ،وقد وردت عبارة " تهافتوا تهافت

الجراد في النار"  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  . 41/32 ،الذحل  :الثأر  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة
( ذحل ) .
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طة حتّى إذا قاظوا  ،جاءت بكر بن وائل فنزلت الحنو  -حنو ذي قار  -وهي
أقر كسرى الخ ّ
النعمان بن زرعة أن اختاروا واحدة من ثالث خصال ،
من ذي قار على مسيرة ليلة  ،فأرسل إليهم كسرى ّ
فاختاروا الحرب  ،فاستقوا ماء لنصف شهر ،فأتتهم العجم فقاتلوهم بالحنو  ،فعجزت العجم من العطش ،
1
كر وعجل  ،لذلك كان لعين ذي قار أهمي ٌة واضح ٌة في إضعاف
فهربت إلى الجبايات ( )  ،فتبعتهم ب ٌ

الخصم  ،ثم مالوا بعد ذلك إلى بطحاء ذي قار فاجتلدوا  ،وتعارك القوم (. )2
النعمان بن زرعة أراد من هذا الموقع
كان للبعد الم
أن ّ
كاني في يوم ذي قار أهمي ٌة بارزةٌ  ،رغم ّ
ّ
أن هذا الموسم كان لصالح العرب  ،حيث كمنوا فيه فلم يستطع
اجتماع العرب عند موسم القيظ  ،إال ّ
أهم العوامل اّلتي تضعف الجيش .
الفرس الوصول إلى الماء  ،فكان العطش حليفهم  ،وهو من ّ

ثالثا ِ -
اديا :
الشيبانيين
عداد ّ
است ُ
نفسيا وم ّ
ّ
استعدادات
استنادا للعرف العسكر ّي  ،فإن ك ّل معركة تشارف على البداية  ،ال ّبد أن يكون لها
ٌ
ادي ؛ لما له من أهمية
ادي  ،وقد تقدم الجانب الن
ات على الصعيدين  :الن
وتجهيز ٌ
فسي على الم ّ
فسي والم ّ
ّ ّ
ّ ّ
فقوة الجيش من قوة معنوياته  ،والتّاريخ يثبت ذلك من خالل المعارك التي
تفوق الجانب العسكر ّي ّ ،
فإن شحذ الهمم والطاقات
اء أكانت من عصر جاهلي أم
إسالمي  ،لذلك ّ
حدثت على م ّر العصور سو ٌ
ّ
ّ
ادي للمعركة من حيث تجهيز األسلحة  ،وتوزيع األدوار
ورفع معنويات الجنود  ،عالوة على التحضير الم ّ
األساسية اّلتي يقوم عليها االستعداد
أهم العوامل
ّ
وتقسيم المواقع  ،وتدريب الجنود  ،وغيرها  ،من ّ
للمعركة .

 -1موضع قريب من ذي قار كانت به إحدى وقائع بكر مع الفرس  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 97/3 ،

 -2ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216-279/1 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية
في أخبار الملوك األسدية  212/3 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ .219/1 ،
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الصفوف  ،أخذوا
ول ّ
عل أول اإلرهاصات اّلتي نبأت ببداية الحرب ّ ،أنه عندما بدأ الفرس بترتيب ّ
دي بن زيد ( ، )1فهي يومئذ في جوار
يتشاورون في استعدادهم للحرب  ،وكانت هند بنت النعمان زوجا لع ّ
الشيباني( ، )2وبعثت إلى بني بكر تنذرهم  ،فقالت (: )3
هانئ بن قبيصة
ّ ّ
أال أبلغ بني بكـــــــر ر ُسوال

فقد جــــــد الّنفيــــُر بعنقفــــِ ِ
ير

داكم
هم ِف ُ
فليت الجيش ُكّل ُ

ونفسي والس ِرير وذا الس ِر ِ
ير

إليكم
كأِّني حين جد بهم ُ

معلقـــــــ ُة الـــــــذو ِ
ائب بالعُب ِ
ور
ُ

أطقت ِلذاك دفعا
فلو أِّني
ُ

إذن لدفعـــ ُت ُه ِبــــد ِمي و ِزيـــرِي

[ البحر الوافر ]

أن اإلنذار والتحريض من
فقد بعثت لهم بهذا ّ
شك ّ
الشعر تنذرهم به من كسرى وجيشه  ،وال ّ
خيرهم بين ثالث
عوامل االستعداد  ،فقد أوصاهم كسرى إذا شارفتم أرض بكر ابعثوا ّ
النعمان بن زرعة ي ّ
فلما بلغ بكر بن وائل الخبر سار هانئٌ حتّى انتهى إلى ذي قار فنزل به  ،وأقبل النعمان بن
خصال ّ ،
زرعة  ،وقد كان يحب هالك بكر  ،وأخذ يح ّذرهم مما هو آت لهم من أحرار فارس ومواليهم  ،وحثّهم على
دفع رهنا من أبنائهم  ،فكان هذا من عوامل االستعداد للمعركة أيضا .
سيدهم ،
وجعلت بكر بن وائل  -حين بعثوا إلى من حولهم من قبائل بكر  -يتحيرون في مكان ّ
الشعر عظيم البطن ،
رجل أصلع ّ
فكل جماعة تأتي يتوقعون ّأنه فيهم  ،وبعد انتظار طويل  ،وصل ٌ
مشر ٌب بحمرة  ،فإذا هو حنظلة بن سيار العجلي  ،فقالوا  :يا أبا معدان قد طال انتظارنا  ،وكرهنا أن
الرائد ال يكذب أهله  ،قال  :فما الذي
نقطع ا
أمر دونك  ،وهذا ابن أختك ّ
النعمان بن زرعة قد جاءنا  ،و ّ

 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 97/3 ،
 -2ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 212/3 ،

 -3ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  42-43/32 ،؛ الحلي  ،م  .س . 212/3 ،
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2
الش ّر خيا ار . ...
أجمع عليه رأيكم واتفق عليه ملؤكم ؟ قالوا :إن اللخي( )1أهون من الو
هي( )  ،وان في ّ
ّ

قال حنظلة  :فقبح الله هذا رأيا ال تجر أحرار فارس غزلها ببطحاء ذي قار  ،وأنا أسمع الصوت ثم أمر
الناس  ،فأطافوا به  ،ثم قال لهانئ  :يا أبا أمامة إن ذمتكم
بقبته  ،فضربت بوادي ذي قار ،ثم نزل ونزل ّ
ففرقها بين قومك  ،فإن تظفر
عامة  ،وانه لن يوصل إليك حتى تفنى أرواحنا  ،فاخرج هذه الحلقة ّ
ذمتنا ّ
للنعمان  :لوال
فسترد عليك  ،وان تهلك فأهون مفقود  ،فأمر بها فأخرجت ففرقها بينهم  ،ثم قال حنظلة ّ
ّأنك رسول لما أبت إلى قومك سالما( ، )3فهذا حنظلة يرفض االستسالم  ،وال يرى غير الحرب ملجأ ،
أن حنظلة
مما سبق ّ
ولعل القرار أولى حلقات االستعداد  ،ويبدو ّأنه البداية الفعلية للمعركة  ،ويظهر ّ
يرفض االستسالم رفضا قاطعا ويرى أن القتال هو السبيل المرجح .
النعمان إلى أصحابه فأخبرهم بما رّد عليه القوم  ،فباتوا ليلتهم مستعدين للقتال  ،وباتت بكر بن
رجع ّ
فلما أصبحوا أقبلت األعاجم نحوهم  ،وأمر حنظلة بالظعن جميعا فأوقفها خلف
وائل تتأهب للحرب ّ ،
الناس  ،ثم قال  " :يا معشر بكر بن وائل قاتلوا عن ظعنكم  ،أو دعوا "( )4فيظهر أنها بداية التّحريض
التي وجهها حنظلة إلى بني بكر  ،فهو يستعد ويوصي بالقتال  ،ولعل هذا أول مراحل االستعداد النفسي .
ّ
ارز في االستعداد والتخطيط للمعركة
السكوني ثم الت
وهذا ربيعة بن غزالة
ور ب ٌ
جيبي قد كان له د ٌ
ّ
ّ ّ
فإنك رأيت رأيا ففعلوا
فكان يومئذ هو وقومه نزوال في بني شيبان  ،فقد أشار عليهم بفكرة الكراديس فقالوا ّ :
لما التقى الزحفان  ،وتقارب القوم قام حنظلة بن ثعلبة  ،وأخذ يشحن الهمم  ،ويجعلهم يستعدون ()5
فّ

 -1ألخيته  :أعطيته مالي  .ينظر  :الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مادة ( لخي ) .
 -2وهى الشيء وهيا  :بلي  ،وأوهاه  :أضعفه  .ينظر :الزبيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،مادة ( وهي ) .

 -3ينظر  :ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  342/4 ،؛ األصفهاني ،األغاني  44-43/32 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر في
تناسب اآليات والسور . 491/4 ،

 -4األصفهاني  ،األغاني  47/32 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية  17/3 ،؛ البقاعي  ،م  .س. 491/4 ،
5

 ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  47/32 ،؛ البقاعي  ،م  .س . 491/4 ،31

النشاب اّلتي مع هؤالء األعاجم تفرقكم  ،فعاجلوا الّلقاء وأبدؤوهم
إن ّ
فقال  " :يا معشر بكر بن وائل ّ
بالشدة "(. )1
ّ
دور مهم في رفع المعنويات واصدار التوصيات التي من شانها تقوية
وكان لهانئ الش
يباني ٌ
ّ
خير من
فلما التقى الزحفان وتقارب القوم قال هانئ  " :يا قوم  ،م ٌ
ور ٌ
هلك معذ ٌ
العزيمة وتثبيت األقدام ّ ،
2
الد ّنية ،
الصبر من أسباب ال ّ
ير من ّ
ظفر  ،الم ّنية خ ٌ
منج مع ٌ
رور( )  ،إن الجزع ال يرد القدر  ،وان ّ

الجد  ،فما من الموت ب ّد " (. )3
خير من استدباره ،
فالجد ّ
ّ
واستقبال الموت ٌ
إن اّلذي يقف عند هذه الخطبة القصيرة اّلتي قالها هانئ يجد فيها إشارات لبداية المعركة  ،فقد
ّ
اعتاد الجاهليون على إلقاء الخطب القصيرة التي تسبق المعركة  ،والتي من شأنها أن ترفع همم الجنود
الشجاعة
فالناظر إلى هذه المفردات والعبارات يراها كلها بث العزائم و ّ
لعدوّ ،
وتغ ّذي نفوسهم لمواجهة ا ّ
خير من العيش الذليل  ،وأكد في حديثه
واإلصرار والتّ ّ
حدي في نفوس الجنود  ،فهو يرى أن الهالك بعزة ٌ
وكرر تفضيل
الصبر ّ ،
ّ
فالشجاعة صبر ساعة ّ ،
أن الحذر ال ينجي من القدر شيئا  ،وأشار إلى سمة ّ
الشجاعة في المواجهة  ،وليس الهروب  ،وأخي ار أوصى قومه
الموت على المذّلة  ،ونراه قد ص ّمم على ّ
بالج ّد واالستعداد واإلقدام  ،وهذا أول باب من أبواب االستعداد للمعركة .
إنما تهابونهم ألنكم ترونهم
ثم قام شريك بن عمرو بن شراحيل بن ّ
همام فقال  " :يا قوم ّ
مرة بن ّ
األعنة( )5يا آل
األسنة ( )4تردي
بالصبر  ،فإن
ّ
ّ
عند الحفاظ أكثر منكم  ،وكذلك أنتم في أعينهم  ،فعليكم ّ
1
الدرر في تناسب
 ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  242-342 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  47/32 ،؛ البقاعي  ،نظم ّاآليات والسور . 491/4 ،
2
فالن إذا لّقب بلقب يشينه  ،العرة الخّلة القبيحة  .ينظر  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عرر ) .
 عر ٌ -3ينظر  :ابن عبد ربه  ،م  .س  . 342-342/4 ،األصفهاني  ،م  .س  41/32 ،؛ البقاعي  ،م  .س  491/4 ،؛

القالي  ،األمالي . 147/1 ،

 -4األسنة  :جمع سنان للرمح  .ينظر  ،ابن منظور  ،م  .س  ،مادة ( سنن ) .
 -5العنان  :سير اّللجام الذي تمسك به الدابة  ،س ّمي به العتراض سيريه على صفحتي عنق الدابة من عن يمينه وشماله
 .ينظر  ،ابن منظور  ،م  .س  ،مادة ( عنن ) .
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بكر قدما قدما "( ، )1فها هو شريك يح ّذر قومه من مهابة الفرس  ،ألنكم ترونهم أكثر منكم  ،فأكد لهم
بالصبر والثّبات ،
أنهم يرونكم كما ترونهم  ،لذلك أنتم في أعينهم كما هم في أعينكم ويوصي قومه ّ
النفسي أيضا .
واإلقدام  ،وهذا لو ٌن من ألوان االستعداد
ّ ّ
ومن اّلذين كان لهم بصم ٌة في توجيه الجيوش  ،وكيفية االستعداد  ،عمرو بن جبلة بن باعث بن
صريم اليشكر ّي الذي يقول (: )2

[ البحر الرجز ]

يا قوم ال تغررُكم ه ِذي ِ
الخرق
ُ ُ

يض البي ِ
ض في الشمس برق
وال وم ُ

ِ
ِ
العُنق
من لـــــــم يقاتل من ُك ُم هذي ُ

فجِّنــــــبوه الــــــراح واسُقــــوه المـــــــــرق

بارز في االستعداد للحرب  ،حيث ضرب لنفسه قبة
سيار الع
دور ٌ
جلي فقد كان له ٌ
أما حنظلة بن ّ
ّ
ّ
3
تحديه لكسرى وجيشه ،
القبة ( )  ،فهذا األمر خير دليل على ّ
في وادي ذي قار  ،وآلى ّأال يفر حتّى تفر ّ

عزز قوتهم  ،ويرفع
شم ار عن ساعديه  ،مقداما  ،ثابتا  ،فهذا سي ّ
ك ّ
وال ش ّ
أن الجنود إذا أروا القائد م ّ
ويمكنهم من التأهب والثّبات .
معنوياتهم ّ ،
هن لئال يفر
ثم قام حنظلة بن ثعلبة إلى وضين راحلة امرأته فقطعه  ،ثم تتبع ال ّ
ظعن يقطع وضن ّ
الرجال  ،فس ّمي يومئذ مقطع الوضين ( ، )4وقطع وضن ابنته مارّية  ،فوقعت على األرض (، )5
عنهن ّ
لمح من مالمح االستعداد .
يدل على الثّبات  ،وهو م ٌ
وقطع الوضين ّ

 -1األصفهاني  ،األغاني  41/32 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور . 491/4 ،
 -2األصفهاني  ،م  .س  41/32 ،؛ البقاعي  ،م  .س . 491/4 ،

 -3ينظر  :أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم  322/3 ،؛ األصفهاني  ،م  .س  44/32 ،؛ العسكري  ،األوائل ،
 396-319؛ البقاعي  ،م  .س  326/4 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ . 219/1 ،

 -4ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  73/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216-279/1 ،؛ األصفهاني  ،م  .س ،
 41/32؛ البقاعي  ،م  .س 491/4 ،

 -5ينظر  :أبو عبيدة  ،م  .س  294/3 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم . 321/1 ،
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الشيبانيين يقطعون سبعمائة من أيدي أقبيتهم من قبل مناكبهم ؛ ألن تخف أيديهم بضرب
ونرى ّ
السيوف  ،فجالدوهم  ،وأبدعوا بهم (. )1
ّ
ك أن التخطيط العسكري في ترتيب الجنود  ،وتصنيف األدوار من األهمية بمكان  ،ألنه كان
ال ش ّ
ادي في هذا
سببا في فوز بعض األطراف على األخرى في بعض المعارك  ،ولذلك فقد اتبع االستعداد الم ّ
اليوم  ،ففي تقسيم الفرق " كانت بنو عجل في الميمنة بإزاء خنابرين  ،وكانت بنو شيبان في الميسرة بإزاء
سور في أذنيه درتان
كتيبة الهامرز  ،وكانت أفناء بكر بن وائل في القلب  ،فخرج أسو ٌار من األعاجم م ّ
أحد  ،حتّى إذا دنا من بني
من كتيبة الهامرز يتحدى الناس للبراز  ،فنادى في بني شيبان فلم يبرز له ٌ
يشكر برز له يزيد بن حارثة أخو بني ثعلبة بن عمرو( ، )2فشد عليه بالرمح فطعنه فدق صلبه  ،وأخذ
حليته وسالحه  ،فذلك قول سويد بن أبي كاهل يفتخر" (: )3

[ البحر الطويل ]

زيد إذ تحدى ُجموعكم
ومنا ي ُ

بان المسهُر
فـــلم تقربوه المرُز ُ

وبارزُه ِمـــــــنا ُغــــــالم ِبصارم

بتُر
ُحسام إذا القى الض ِريبة ي ُ

ولما علم قيس بن مسعود بقدوم الفرس ليال انسل فأتى هانئا فأشار عليه بتوزيع األسلحة الدروع
السالح في ذوي القوى والجلد من قومه (. )4
و ّ

1

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم  294/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216 /1 ،؛ البقاعي  ،نظم

الدرر في تناسب اآليات والسور. 499/4 ،

 -2وقد رويت بالروايتين ( بريد ويزيد ) ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ وقد اتفق مع رواية زيد بن حارثة

األصفهاني  .ينظر  :األغاني  . 49/32 ،ورأيي يكمن فيما قاله األصفهاني .

 -3ينظر  :أبو عبيدة  ،م  .س  72/3 ،؛ األصفهاني  ،م  .س  49-41/32 ،؛ ابن مسكويه  ،مروج الذهب ومعادن
الجوهر . 321/1 ،

 -4ينظر  :أبو عبيدة  ،م  .س  73-71/3 ،؛ الطبري  ،م  .س  279/1 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ .219/1 ،
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سيار العجلي  ،كان نعم القائد ؛ فقد بلغ اهتمامه بالجنود شأوا عاليا،
مما سبق ّ
أن حنظلة بن ّ
يستنتج ّ
ّ
حيث ظهر عزي از ال يقبل الذل والمهانة حينما أصر على الحرب ورفض االستسالم ونراه قائدا ميدانيا
حينما أوصى بتوزيع الحلقة على الجنود استعدادا للحرب  ،عالوة على إشارته لقومه أن يبدؤوا القتال .
يتبين أن حنظلة لم يكن رجال يشير إلى الجنود من قصر مشيد  ،وانما نراه يضرب لنفسه قبة في
وادي ذي قار حين بدأت المعركة  ،وآلى على نفسه الثبات  ،فهو من بدأ بقطع وضن الهوادج في
الحرب  ،وبدأ بوضن زوجته  ،وابنته مارّية  ،حتى وقعت على األرض .
وتظهر حكمة هانئ بن قبيصة الشيباني في تثبيت أقدام الجنود بالحكم حين قال  :المنية وال
ّ
طعن في الظهور(. )1
ير وأكرم من ال ّ
ّ
الد ّنية  ،والطعن في الثغور خ ٌ
السالح على الجنود  ،استعدادا للقتال ؛ وذلك لما
وقد أشار قيس بن مسعود عندما انسل ليال بتوزيع ّ
رآه من تجهيزات كسرى للحرب  ،وهذا باعث بن صريم اليشكر ّي  ،يطمئن الجنود بتصويره الفرس بالخرق،
ويظهر شريك بن عمرو أيضا وهو يربط على قلوب الشيبانيين  ،عندما قال لهم  :إنكم بأعينهم  ،كما هم
السكوني  ،فقد طرح أن يتكردسوا في كراديس  ،وهذه اإلشارات التي جاؤوا
أما ربيعة بن غزالة
بأعينكم ّ ،
ّ ّ
بها  ،تعد ضربا من ضروب االستعداد بشكل أو بآخر .

 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 41/32 ،
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ومجرياتها .
المبحث ال ّثالث ِ :بداي ُة المعرك ِة
ُ
ُ
ِ
وجموع ِمن الع ِ
إضعاف ال ُف ِ
رس :
أثره في
أوال -
انسحاب اإلياديين ُ
رب  ،و ُ
ُ
إن ضعف العرب – بشكل عام  -وتفرقهم أخضعهم لسيطرة الفرس  ،فقد أصبح الفرس أصحاب
ّ
سيادة على العرب  ،وشهد العصر الجاهلي مواالة بعض القبائل العر ّبية للفرس بشكل واضح  ،وقد ظهرت
ّ
األيام  ،كيوم ذي قار  ،وهذا األمر يحسب عليهم
موالة العرب للفرس ضد أبناء عروبتهم في بعض ّ
ألنه يجدر بالعربي أ ّال يقف مع العجمي ضد أبناء عروبته  ،مهما بلغ الخالف ،
ويزيدهم خنوعا وذال ؛ ّ
ّ
ّ
الداخلية  ،وعدم تفعيلها في ذلك الوقت ،
فعندما يواجه العر
بي خطار خارجيا يجب عليه إبعاد الخالفات ّ
ّ
حتقر  ،وكالهما
أي منهما  ،فكالهما عنده عر
واالهتمام بما يقدمهم ؛ ّ
بي م ٌ
ألن األعجمي ال ي ّ
فرق بين ّ
ّ
النصر ودرء المخاطر .
النجاة و ّ
ألنها طريق ّ
الصفوف ورصها ؛ ّ
ذموم  ،لذلك األصل توحيد ّ
م ٌ
سيار ،
نزل ّ
وخيرهم  ،فتآمروا بينهم  ،فوّلوا أمرهم إلى حنظلة بن ّ
النعمان بن زرعة على بني بكر ّ ،
أن االستسالم خنوعٌ وذل  ،وال يحمي من
فرفض حنظلة بن سيار االستسالم  ،واختار الحرب ؛ ّ
ألنه يعلم ّ
خير له من أن يذوق الموت بأشكال كثيرة  ،وأضاف ّأنهم إذا قبلوا تسليم
الرجل كريما ٌ
الموت  ،فلئن يموت ّ
أيديهم سوف يقتلون ال محال  ،لذلك كان قراره الحرب( ، )1فكأن حنظلة قد أوتي من الفطنة والخبرة
والحكمة شيئا كثي ار .
النمر ،وعقد لخالد بن يزيد البهراني على قضاعة واياد،
للنعمان بن زرعة على تغلب و ّ
عقد كسرى ّ
ّ
 ،فكانت العرب ثالثة آالف  ،وعقد للهامرز على ألف من األساورة( ، )2وعقد لخنابرين على ألف ()3
1

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض . 71/3 ،

 -2أساورة الفرس  :فرسانهم المقاتلون  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،مادة ( سور ) .

 -3ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  43/32 ،؛ ابن رشيق  ،العمدة  331/3 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية ،

 314/3؛ الحموي  ،معجم البلدان  392/2 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب  226/14 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر
في تناسب اآليات والسور  . 497/4 ،وقد ورد أن كسرى عقد للهامرز على اثني عشر ألف رجال ينظر  :البيهقي ،

المحاسن والمساوئ . 164/1 ،

36

أن العرب فاقوا من
أيضا  ،فكل هذه الترتيبات سواء أكانت عربية أم غير عربية وجدت والء لكسرى  ،إال ّ
الشيبانيين  ،وال
غفلتهم ورجعوا إلى صوابهم  ،وقررت بعض القبائل العر ّبية غدر الفرس واالنضمام إلى ّ
رز في إضعاف نفوس جنود الفرس  ،وزعزعة ثقتهم  ،وارباك صفوفهم ،
أثر با ٌ
شّ
ك أن هذا األمر له ٌ
بارز في تنبيه الشيبانيين من تجهيزات الفرس .
أثر ٌ
عالوة على موقف قيس بن مسعود  ،فقد كان له ٌ
ألنه ال
حدد العرب مصيرهم في قبول الحرب ّ ،إال أن هانئا أشار إلى الهروب وركوب الفالة ؛ ّ
طاقة لهم بكسرى لكنهم تواجهوا فدنت العجم منهم  ،وقاتلوهم في الحنو  ،فجزعت العجم من العطش ،
جل بالء حسنا  ،ثم قاتلوهم في الجبايات يوم عطش األعاجم  ،ثم مالوا إلى بطحاء ذي
وهربت  ،وأبلت ع ٌ
إياد إلى بكر س ّار  -وكانت أعوانا مع إياس بن قبيصة على بكر -أي األمرين أعجب إليكم
قار  ،فأرسلت ٌ
أن نطير تحت ليلتنا فنذهب  ،أو نقيم ونفر حين تالقوا القوم ؟ قالوا  :بل تقيمون  ،فإذا التقى القوم
انهزمتم بهم ( ، )1وقد روى الحلي أن العرب اّلذين كانوا في جنود الفرس أرسلوا إلى بكر استشارتهم في
2
طة لها وقعها في الحرب ؛ ألن الفرس لم يتنبهوا إلى مثل هذا األمر ،
االنضمام إليهم ( )  ،وهذه الخ ّ

مما أدى إلى
سبب ارتباكا في الصفوف  ،فقد كان موقفا م ا
ف ّ
ؤثر في نفسية الجنود وفي ترتيب صفوفهم ّ ،
ضعف الفرس .

 -1ينظر :أبو عبيدة  ،النقائض  73/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  279/1 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب
الهمم  322/1 ،؛ ابن رشيق  ،العمدة  331/3 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  219/1 ،؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب
في تاريخ جاهلية العرب . 314/1 ،

 -2ينظر  :المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 214 /3 ،
37

لما بدأت الحرب وتبارز الهامرز مع زيد بن حارثة اليشكر ّي  ،وقتل الهامرز ،خرج الكمين من
وّ
إياد منهزمة
ورائهم من ج ّب ذي قار  ،وعليهم يزيد بن حمار الس
فشدوا على قلب الجيش  ،وولت ٌ
كوني ّ ،
ّ
1
اديا .
نفسيا وم ّ
كما وعدت ( )  ،فكان عامال آخر ألضعاف الفرس ّ

أن وقوف قبيلة إياد وبعض القبائل العر ّبية إلى جانب الشيبانيين  ،وتوحيد صفوفهم لهو
فنرى ّ
دو  ،رغم قوته  ،وسطوته  ،حيث جاءت قبيلة إياد تستشير بني بكر في زمن
ع ٌ
امل مهم في الظفر من الع ّ
ألن هذا الوقت تحديدا يكون فيه الجيشان
تنفيذ الخ ّ
طة  ،فأشارت بكر  :حين التقاء الجيشين ؛ وذلك ّ
متالحمين  ،فال يستطيع الفرس تدارك ما حصل  ،فيضعفوا بشكل سهل فيحدث ثغرة في صفوف الجنود ،
فبالرغم من تواطؤ العرب في بداية المعركة إال
لكل يد مساعدة  ،وليس العكس ّ ،
في حين إّنهم بحاجة ّ
ّأنهم رجعوا إلى صوابهم والى أصلهم  ،فغدروا الفرس  ،ووقفوا إلى جانب إخوانهم  ،وانتزعوا االنتصار .
ساؤل حول النعمان بن زرعة التغلبي  ،فقد كان قائدا في جيش كسرى  ،رغم أن
ولكن هناك ت ٌ
ّ
الحرب كانت على العرب  ،فقد رأيناه يقف ضد إخوانه العرب  ،وهذا يتضح حين سأله كسرى قال :
فإني سأرسل معك الجنود فاشف نفسك
كيف بينك و بين بني بكر ؟ قال  :نتساقى حياض الموت  ،قال ّ :
وأشفني منهم  ،قال  :سأفعل "(. )2
هذا يكشف والء النعمان بن زرعة لكسرى انتقاما من البكريين ؛ لما كان بينهم من قتال حرب
الضغائن  ،ولكن  :هل هذا الموقف يجعلنا نصدر حكما على العرب كّلها بالتواطؤ ؟
البسوس أدت إلى ّ
وهل يعد وقوف النعمان جانب كسرى في وجه البكريين موقفا شريفا ؟

 -1ينظر  :أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم  324/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  . 216/1 ،وورد في األغاني
أن القاتل هو الحوفزان  :الحارث بن شريك  .ينظر  :األصفهاني  . 49/32 ،ورد عند أبي عبيدة أنه قد يكون القاتل برد

ابن حارثة  .ينظر  :م  .س . 324/3 ،
2

 الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 213 - 211/3 ،38

ألن بعض القبائل العر ّبية
ال يمكن أن يعمم على العرب بالخضوع مع الفرس والتواطؤ كما النعمان ّ ،
السبب األقوى في إضعاف
مثل إياد قد انسحبوا من جانب الفرس لتقف إلى جانب البكريين  ،ولعل هذا ّ
النعمان بن زرعة في مواالته كسرى  ،فهذا يحسب عليه  ،ويظهر
الفرس وانتصار العرب  ،وأما موقف ّ
ألنه مهما بلغ العداء بين العرب ال
ؤلم لمن في قلبه ذرة كرامة وعزة ؛ ّ
تواطؤا وذال وخنوعا  ،وال ش ّ
ك ّأنه م ٌ
يتوجب أن يصل إلى درجة محالفة العجمي على أخيه العربي .
ّ
ّ
ِ
حام الف ِ
ريقين :
ثانيا -الت ُ
بير  ،ال
ندي إلى الحرب بقوله  " :لقد وصف الشعراء الحرب ب ّأنها شر ك ٌ
يتطرق علي الج ّ
الشيخ
ظيم  ،تغص ّ
ينعب به إال طير الشؤم  ،ساعتها خطيرةٌ  ،هولها ش ٌ
ديد  ،طعمها مر  ،فزعها ع ٌ
طير العقول وتسقط الحامل  ،وتشيب الولدان " ( )1ورغم هذا الوصف إال أن
جرب  ،وتخلع األفئدة  ،وت ّ
الم ّ
كل
نفسيا وم ّ
العرب رفضوا القبول بالذ ّل  ،فقد اختاروا الحرب على االستسالم  ،فاستعدوا لها ّ
اديا  ،فكان ل ّ
النفوس  ،فلم يتباطأ البكريون  ،وال من واالهم عن
وقع في ّ
أي في ذلك اليوم ؛ ّ
ألن الحرب لها ٌ
واحد منهم ر ٌ
اإلدالء برأي قد يساعد في رسم الخطط وتنظيم الجنود  ،وغيرها .
وناس من بني
لما سمعت بغزو فارس  ،جاء ثمانون من بني يربوع ٌ ،
روى أبو عبيدة  :إ ّن العرب ّ
بكر أغرنا فيمن يغير  ،فبلغ ذلك بك ار  ،فقالوا نبدأ بهؤالء  ،فوجهوا
ضّبة  ،فقالوا  :نكون قريبا فإذا انهزمت ٌ
إليهم يزيد بن المكسر بن حنظلة العجلي  ،وأكتل بن حيان بن عبد الله العجلي  ،فأغا ار عليهم  ،فقتل
ّ
ّ
يزيد بن المكسر األضجم الضبي  ،وأسروا بقية القوم  ،فلم يزالوا عندهم حتى التقوا وفارس  ،فحلوا من
ّ
وثاقهم فقاتلوا معهم( . )2وفي مقتل األضجم الضّبي يقول مرار بن سالمة العجلي (: )3
[ البحر الوافر ]
1

 -شعر الحرب في العصر الجاهلي . 72 ،

 -2ينظر  :أيام العرب قبل اإلسالم . 329/3 ،

 -3أبو عبيدة  ،النقائض  77/3 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء . 264 ،
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الضبي لما
كسونا األضجم ّ

أتــانــــا حــــــد مصقول رقيــ ِق

وقرت ضبـــــ ُة الجعر ِاء لمــــا

اب الوسيق
أجـــــــد بهن إتعــــــ ُ

هم تسعين كهال
أسرنــــــــا من ُ

هم على وض ِح الط ِ
ريق
ُ
نقود ُ

وجالـــــــوا كالنعا ِم فأسلمونـــا

إلـــــــى خـــــيل مسومة ونو ِق

النمر بن قاسط
وبهر ،وقضاع ٌة والعباد
كان كسرى ملك الفرس  ،وتحت يديه طّيى ٌء وا ٌ
وتغلب و ّ
ٌ
ياد ٌ
1
فلما دنت جنود الفرس ومن معهم من هذه القبائل واقتربت من
 ،وقد رأس عليهم ّ
النعمان بن زرعة ( ) ّ ،

السالح في ذوي
بكر بن وائل  ،أمر قيس بن مسعود بإعطاء قومه سالح ّ
وقسم ّ
الدروع و ّ
النعمان فيقووا ّ ،
القوى والجلد من قومه  ،إال أن هانئا أشار بركوب الفالة  ،في حين أن حنظلة مكث في وادي ذي قار ،
الناس  ،ورجع أكثرهم  ،واستقوا ماء لنصف شهر (. )2
فمضى من مضى من ّ
ألنه إذا كانت
رب نفسّي ٌة ؛ ّ
أثر في النفوس  ،وما القتال والمعركة إال ح ٌ
إن ساعة الحرب لها ٌ
الماد ّي
قوة الجنود تتضاعف  ،ولذلك يتقدم الجانب ّ
النفس ّي على الجانب ّ
المعنويات عالية ومرفوعة ّ ،
فإن ّ
في االستعداد للمعركة  ،ففي بداية المعركة يكون الجنود أحوج إلى المعنويات  ،ولكن ما قام به هانئ
الدليل على ذلك هروبهم إلى الفالة ،
الرعب في نفوس البكريين ومن واالهم  ،و ّ
الشيبان ّي  ،ما هو إال بث ّ
فوثب حنظلة  ،وأرجع بعضهم وهرب من هرب  ،فاضطر إلى قطع وضن الهوادج .
عندما دنت الفرس من العرب قاتلتهم بالحنو  ،وكان اليوم األول للفرس على العرب  ،حيث بادرت
أن الفرس ص ّدوهم حتّى أكبوهم( ، )3ثم زحف بعضهم إلى بعض
العرب بالقتال بالقنا والسيوف  ،إال ّ

 -1ينظر  :ابن رشيق  ،العمدة . 331/3 ،
2

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  73/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 279/1 ،

 -3الحموي  ،معجم البلدان . 392/2 ،
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1
جل وأبلت يومئذ
فهربت الفرس إلى الجبايات ولم تقم بمحاصرتهم ( )  ،فتبعتهم بكر وعجل  ،فتقدمت ع ٌ
2
الناس  :هلكت عجل  ،ثم حملت بكر فوجدوا عجال
بالء حسنا  ،واضطمت( ) عليهم جنود العجم  ،فقال ّ

ثابتة تقاتل  ،وامرأةٌ منهم تقول (: )3

[ مجزوء الرجز ]

بنـــــات طارق
نحن
ُ
ُ

نمشي على النمارق

إن ُتقـــــبلوا نعــــانق

أو تــــُدبروا نفــــــــــارق

غير و ِ
فراق ِ
امق
جال  ،فلقد كان اليوم األول للفرس على العرب  ،وعندما بدأ العرب القتال  ،كان الفرس
الحرب س ٌ
أن معنويات الجنود بقيت
فأول جولة كانت على العرب وهي عامل ضعف أيضا ّ ،إال ّ
لهم بالمرصاد ّ ،
مرتفعة  ،وزحفوا إلى الفرس فهربت  ،فلحقوهم  ،وأبلى العرب حينها بالء حسنا .
إن دور اإلعالم في الحروب مهم جدا  ،فقد يكون عامل نصر أو هزيمة  ،فهناك من جاء
الناس قالوا بهالك عجل في
بالدعايات الكاذبة التي من شأنها أن تربك الجنود  ،وتثبط عزيمتهم  ،فبعض ّ
ّ
لبث الجبن في
أن هذا العامل أيضا لم ينجح ّ
ألن الحرب خدع ٌة – كما يقال – إال ّ
المعركة وهي خديع ٌة ؛ ّ
نفوس الجنود .
أساسي ٌة في الحروب ؛ لما لها من
النساء في ّأيام العرب في الجاهلية  ،فالمرأة ركيزةٌ
وظهر دور ّ
ّ
الشجاعة وتعزيز موقف المقاتلين  ،والش ّد على أيديهم
أهمية في تضميد الجرحى ومساعدة الجنود  ،و ّ
بث ّ
ّ
بالشعر أم بالغناء  ،أم بالتحريض  ،أم بغيره  ،فنرى فيما سبق أن
اء أكان ذلك ّ
بمختلف األشكال  ،سو ٌ

 -1الجبابات  :بالضم  ،موضع قريب من ذي قار كانت به إحدى الوقائع بين بكر بن وائل والفرس  .ينظر  :الحموي ،
معجم البلدان . 97 / 3 ،
2

-اضطمت  :ازدحمت  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ضمم ) .

 -3ينظر  :ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية . 119/4 ،
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ظهر من مظاهر ّأيام العرب
حرض الجنود
وتحمسهم وتثير هممهم  ،وهذا م ٌ
امرأة من بني عجل أخذت ت ّ
ّ
في الجاهلية واإلسالم .
عندما هرب الفرس لحقهم العرب فقاتلوهم بالجبايات يوما  ،ثم عطش األعاجم  ،فمالوا إلى
إياد إلى بكر س ّار  ،وكانوا أعوانا على بكر مع إياس بن قبيصة أي األمرين
بطحاء ذي قار  ،فأرسلت ٌ
ونفر حين تالقوا القوم ؟ قالوا  :بل تقيمون  ،فإذا
أعجب إليكم  ،أن نطير تحت ليلتنا فنذهب  ،أو نقيم ّ
الرجال على القتال  ،وقد
التقى القوم انهزمتم بهم  ،قال :
ّ
يذمرن ّ
فصبحتهم بكر بن وائل والظعن واقف ٌة ّ
أورد أبو البقاء الحّلي أن العرب اّلذين كانوا مع الفرس تعاضدوا مع البكريين(. )1
قال يزيد بن حمار السكوني وكان حليفا لبني شيبان  :يا بني شيبان  ،أطيعوني وأكمنوني لهم
كمينا  ،ففعلوا وجعلوا يزيد بن حمار رأسهم  ،فكمنوا في مكان من ذي قار يسمى إلى اليوم الخبيء (، )2
ويقال في الج ّب ( ، )3فاجتلدوا وعلى ميمنة إياس بن قبيصة الهامرز( ، )4وعلى ميسرته خنابزين  ،وعلى
الشيباني  ،وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي(. )5
ميمنة هانئ بن قبيصة يزيد بن مسهر
ّ
ّ ّ ّ
أن يزيد بن حمار لديه فطن ٌة عسكري ٌة حينما طرح فكرة الكمين  ،فقد جلبت لهم منعة في أثناء
ويبدو ّ
دل على الخبرة اّلتي اكتسبها الجاهليون من حروبهم
القتال  ،ويظهر ترتيبا عسكرّيا بين الطرفين  ،وهذا ي ّ
أو من حروب غيرهم  ،فكثرة الحروب أكسبتهم تلك الخبرة .

 -1ينظر  :المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 214/3 ،

 -2الخبيء بوزن فعيل بفتح أوله من خبأت الشيء خبأ وهو موضع قريب من ذي قار كمنت فيه بنو بكر بن وائل لألعاجم
في وقعة ذي قار كأنهم اختبؤوا فيه  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 324/3 ،

 -3الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 279 /1 ،

 -4من ملوك العجم ينظر  :الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مادة ( هرمز ) .

 -5ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  73/3 ،؛ الطبري  ،م  .س  279/1 ،؛ العسكري  ،األوائل  396 ،؛ ابن مسكويه ،
تجارب األمم وتعاقب الهمم  321-326/1 ،؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب . 319/1 ،
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وقد خبر أبو عبيدة برواية سليط  ":لما كان يوم ذي قار  ،كان في بكر أسراء من تميم  ،فقالوا لهم:
خير من أسراء  ،فقالوا ّ :إنا نخاف أن تهربوا  ،فتواثقوا أن ال تفعلوا ،
خلونا نقاتل معكم فإنا طلقاء ٌ
فواثقوهم أن يرجع من لم يقتل ويضع يده في أيديهم  ،فخلوهم فقاتلوا معهم "(. )1
يظهر مما سبق أن عوامل ضعف الفرس بدأت بالظهور  ،إذ لم يستطع الفرس وجنودهم أن
يصلوا إلى الماء  ،فعطش الفرس عطشا شديدا في الحنو  ،ثم هربوا إلى الجبايات  ،وقاتلوا هناك ثم
عطشوا أيضا  ،فمالوا إلى بطحاء ذي قار  ،وهذا أضعف من عزيمة الجنود  ،عالوة على انسحاب بعض
السكوني .
القبائل العربية في أثناء القتال  ،إضافة إلى الكمين اّلذي أشار إليه يزيد
ّ ّ
اشتدت الحرب بينهم فصّير العرب األمر بعد هانئ إلى حنظلة  ،فمال إلى مارية ابنته  ،وهي
النساء فوقعن
أم عشرة نفر أحدهم جابر بن أبجر  ،فقطع وضينها  ،فوقعت إلى األرض  ،وقطع وضن ّ
النساء إلى األرض(: )2
إلى األرض  ،ونادت ابنة القرين ّ
الشيبانية حين وقعت ّ
ويها بِني شيبان صفا بعد صف

[ البحر الرجز ]

القلف
إن ُتهزموا ُيصِّب ُغوا ِفينا ُ

السيوف
فقطع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبيتهم من قبل مناكبهم ؛ ألن تخف أيديهم بضرب ّ
فجالدوهم  ،ونادى الهامرز مرد ومرد  ،فقال برد بن حارثة اليشكر ّي  :ما يقول ؟ قالوا يدعو إلى البراز
برد ويقال يزيد( ، )3فقال سويد بن أبي
رجال ورجال  ،قال  :وأبيكم لقد أنصف  ،فبرز له فقتله ٌ
كاهل (: )4

[ البحر الطويل ]

 -1أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم . 321/3 ،

 -2ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 216/1 ،

 -3ينظر  :أبو عبيدة  ،م  .س  . 72/3 ،وقد ورد بـ ( برد ) فقط  .ينظر  :الطبري  ،م  .س  216/1 ،؛ العسكري ،
األوائل  396 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  321/1 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  296/1 ،؛ وورد
أنه الحوفزان  :الحارث بن شريك  .ينظر :األصفهاني  ،األغاني  . 49/32 ،وقد ورد أنه يزيد بن حرثة اليشكري  ،وأخذ
ديباجه وقرطيه وأسورته وكان االستظهار في ذلك اليوم األول للفرس ثم كان ثاني يوم وقع بينهم القتال فجزعت الفرس .

ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 392/2 ،

 -4أبو عبيدة  ،م  .س  72/3 ،؛ الطبري  ،م  .س  216/1 ،؛ ابن مسكويه  ،م  .س . 321/1 ،
43

و ِمنا ي ِز ُيد إذ تحدى ُج ُموع ُكم

هر
فلم ُ
تقرب ُ
المس ُ
وه المرزبان ُ

النشاب ( ،)1فحملت ميسرة بكر وعليها حنظلة
ونادى حنظلة  ،يا قوم ال تقفوا لهم فيستغرقكم ّ
رد رئيسهم الهامرز  ،وحملت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسهر على ميسرة
على ميمنة الجيش  ،وقد قتل ب ٌ
فشدوا على
الجيش وعليهم خنابزين  ،وخرج الكمين من ج ّب ذي قار من ورائهم  ،وعليهم يزيد بن حمار ّ ،
إياد منهزمة كما وعدتهم ( ، )2وهرب الفرس وتبعتهم بكر
قلب الجيش  ،وفيهم إياس بن قبيصة  ،وولت ٌ
ابن وائل  ،فلحق مرثد بن الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن سدوس النعمان بن زرعة
فأهوى له طعنا فسبقه النعمان بصدر فرسه فأفلته فقال مرثد في ذلك (: )3

[ البحر الطويل ]

ط ِ
دتها
وخيل تبارى لل ِّ
عان ش ِه ُ

الجمع م ِ
حج ُم
ُ
فأغرقت فيها الرمح و ُ ُ

عمان قـــــــاب ِ
رماحنا
وأفلتني الن ُ

ِ
ق لــــهذ ُم
وفــــوق قطــــاة المه ِر أزر ُ

السيوف  ،وهذه
بدأ حنظلة بتثبيت قومه  ،وقطع سبعمائة من الجنود أيدي أقبيتهم ؛ لتخف بضرب ّ
تضحي ٌة عظيم ٌة من أجل الكرامة والفوز  ،ونالحظ من التقسيم السابق للكتائب  ،أن حنظلة كان متفننا في
توزيع الجنود  ،وهذا أيضا داف ٌع من دوافع إضعاف الفرس  ،ويعد مقتل الهامرز عامل ضعف آخر للفرس
إذ كان قائدا على مجموعة من المقاتلين الفرس  ،عالوة على انسحاب قبيلة إياد  ،وكمين يزيد بن حمار
وتقطيع وضن الهوادج لدى العرب  ،فبسبب هذه العوامل تراجعت همم جنود الفرس وضعفوا .
فلما قطعوا الوادي
أورد أبو عبيدة أنه لما التقى الفريقان ولت بكر منهزمة  ،كأنهم يريدون الماء ّ ،
حر الظهيرة  ،وفي يوم قائظ  ،فأقبلت
فصاروا من ورائه وجاوزوا الماء  ،فربما هي الهزيمة  ،وذاك في ّ
كتيبة عجل كأنهم طن قصب ال يفوت بعضهم بعضا  ،ال يمعنون هربا  ،وال يخالطون القوم ثم تذامروا ،
 -1والنشاب  :النبل ؛ ابن سيدة  ،المخصص  ،مادة ( نشب) .

 -2ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72-72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216/1 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم
وتعاقب الهمم . 322/1 ،

 -3ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 49/32 ،
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فزحفوا فرموهم بجباههم فلم تكن إال إياها  ،فأمالوا بأيديهم فوّلوا  ،فقتلوا الفرس ومن معهم ما بين بطحاء
ذي قار حتى بلغوا الراحضة (. )1
مما سبق أن قبيلة عجل أبلت بالء حسنا في ذلك اليوم  ،حيث تبادر في لحظة من
يتضح ّ
فسية الجنود ،
امل نفسي له تأثيره على ن ّ
اللحظات للبكريين أنهم انهزموا جراء مواجهة الفرس لهم  ،وهذا ع ٌ
ظيم في الحرب ،
كل جرأة فقتلوا الفرس شر قتلة  ،فال ش ّ
ك أن عجال كان لها ٌ
فجاءت قبيلة عجل ب ّ
دور ع ٌ
الشيبانيين .
فلم تتخاذل ولم تتواطأ  ،واّنما أثبتت عروبتها بوقوفها المستميت جانب ّ
وقد روي في النقائض  :إنه تبع عجال تسعون فارسا لم ينظروا إلى سلب وال إلى شيء حتى
تعارفوا بآدم( ، )2فوجد ثالثون فارسا من بني عجل ومن سائر بكر ستون فارسا  ،وقتل حنظلة بن ثعلبة
خنابزين(. )3
ثالثا ِ -نهاي ُة المعرك ِة :
إن اليوم
تكر ار من مظاهر الجاهلية  ،لذا ف ّ
ّ
إن المعارك أو األيام – كما س ّميت  -كانت مظه ار م ّ
الذي كان يطلق على المعركة  ،ولم يكن المقصود منه يوما واحدا بعينه  ،واّنما هو تسمي ٌة مفردةٌ اعتاد
الجاهليون عليها  ،فقد تستغرق المعركة ّأياما أو شهو ار  ،وربما عقودا طويلة  ،وهم يتناحرون  ،ويتعاركون
ّ
كما في يوم البسوس  ،ويوم داحس والغبراء  ،فقد استمر كل منهما ما يقارب األربعين عاما  ،فمثل هذه
ستمر  ،ولكنها تثور حينا وتهدأ أحيانا  ،فيسقط
الحروب اّلتي كانت تستغرق وقتا طويال لم تكن بشكل م ّ
القتلى والجرحى  ،ويؤسر بعضهم  ،ولكن في نهاية األمر ال ّبد من نهاية للمعركة  ،لصالح طرف على
فإن يوم ذي قار خير شاهد على ذلك .
طرف ّ ،

 -1ينظر  :النقائض  72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 211/1 ،

 -2موضع قريب من ذي قار  ،قتل فيه الهامرز  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 134 ،
 -3ينظر  :أبو عبيدة  72/3 ،؛ الطبري  ،م  .س . 211/1 ،
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الالزمة والتخطيطات المتوقعة ،
الشيبانيون الحرب  ،وساروا إليها  ،واتخذوا كل التدابير ّ
لما اختار ّ
ّ
اديا  ،وبدأت المعركة فتقاتلوا في الحنو ثم الجبايات  ،ثم الخبيء  ،وجاء عند
فسيا وم ّ
وجهزوا الجنود ن ّ
1
إياد وبعض القبائل العر ّبية
الطبري باسم الج ّب( )  ،ثم مالوا إلى بطحاء ذي قار وتبعتهم عجل  ،وتركتهم ٌ

ثم قتل خنابزين  ،فقويت نفوس العرب وارتفعت معنوياتهم ( )2ثم قال حنظلة ( [ : )3البحر الرجز ]
اع ُكم ِ
فجـــــــّدوا
قد جــــــد أشي ُ ُ

ؤد جل ُد
مـــــــا عّلتي وأنـــــا ُم ّ

وس فـــــيها وتـــــــر ُعُرد
والقــــ ُ

اع الب ِ
كر أو أشـــد
ِمثـــــ ُل ذر ِ

قد جعلت أخباُر قو ِمي تب ُدو

إن المنـــايا ليس ِمنها بـُــــد

هــــــــذا ُعبيـــــــد تحتـ ُه ألــــــد

ُيقــــ ِد ُمـــــ ُه ليس لـــــ ُه مـــــرد

عود كالـــــ ُكم ِ
يت الورُد
حتـى ي ُ

خلـــــوا بني شيبان فاستبّدوا

نفسي فــــدت ُكم وأ ِبي والـــجــــد.
بعد انتهاء الحرب روى أبو عبيدة  ،أقبلت بكر بن وائل على الغنائم فقسموها بينهم وقسموا تلك
الديان بن جندل (: )4
اللطائم بين نسائهم  ،فهذا قول ّ

[ البحر البسيط ]

إن ِ
كنت ساقية يوما على كـــرم

فاس ِقي فوارس من ُذ ِ
هل بن شيبانا

ِ
هم
واسقي فوارس حاموا عن ديار ُ

واعــ ِلي م ِ
فارقـــــهم ِمسكا وريحانــــــا

 -1ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 279/1 ،

 -2ينظر  :أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم  321-324/3 ،؛ الطبري  ،م  .س  211-279 /1 ،؛ األصفهاني ،

األغاني  71-76 /32 ،؛ العسكري  ،األوائل . 396-319 ،

 -3أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ وذكر اسمه ب خنابزين  .ينظر  :الطبري  ،م  .س . 216/1 ،
4

 ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  71/32 ،؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار . 343/1 ،46

وكانت نتائج المعركة أن الحوفزان ( )1قتل الهامرز ( ، )2ثم قتلت بنو عجل خنابزين ( ، )3وقتل
4
الروايات حول النعمان بن زرعة  ،فقد
األسود بن شريك بن عمرو خالد بن يزيد البهر
اني ( )  ،واختلفت ّ
ّ
5
النعمان بن زرعة فقال له يا نعمان هلم
إن األسود بن بجير قد لحق ّ
أن ّ
النعمان قد أسر( )  ،وقيل ّ
ذكر ّ

وخير لك من العطش  ،قال  :ومن أنت ؟ قال  :األسود بن بجير  ،فوضع يده
إلي فأنا خير آسر لك ٌ ،
فإنها أجود من
في يده  ،فجز ناصيته وخلى سبيله وحمله األسود على فرس له  ،وقال له  :انج على هذه ّ
النعمان بن زرعة (. )6
فرسك  ،وجاء األسود بن بجير على فرس ّ
لقد انتهت المعركة بمقتل الحوفزان وخنابزين من بني شيبان  ،وخالد بن يزيد البهراني  ،وأسر
الداعم لالنتصار لذا فإن
ّ
ك أن هذه اإلنجازات من قتل وأسر وهروب لهي الدافع ّ
النعمان بن زرعة ،فال ش ّ
شأن المعركة لم يكن بفوز أحد األطراف على اآلخر فقط  ،واّنما تّوج النصر بمقتل قادة كسرى اّلذين
عينهم على الجنود في المعركة .
ّ

 -1وهو الحارث بن شريك بن عمرو بن قيس الشيباني  .ينظر  :ابن حبيب  ،المحبر  346 ،؛ ابن دريد  ،االشتقاق ،

. 241/1

 -2ينظر :األصفهاني  ،األغاني  49/32 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية  17/3 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب
اآليات والسور  . 499/4 ،وقد اختلف في القاتل بين يزيد بن حارثة اليشكري  ،وبرد بن حارثة  ،والحوفزان  .وقد أورد أبو
عبيدة يزيد وبرد بين تخيير  .ينظر  :أيام العرب قبل اإلسالم  . 324/3 ،ولكن أبا عبيدة أورد رأيين آخرين حول

الحوفزان  ،أحدهما يؤكد حضور الحوفزان يوم ذي قار  ،والثاني ينفي أن يكون الحوفزان قد عاصر ذا قار .ينظر:

النقائض  74/3 ،؛ ومنهم من أورد برد وحده  .ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216/1 ،؛ ابن مسكويه  ،مروج
الذهب ومعادن الجوهر  . 323/1 ،ومنهم من أورد يزيد وحده  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان  . 392/2 ،ومنهم من

أورد الحارث بن شريك وهو الحوفزان  .ينظر  :األصفهاني  ،م  .س  49/32 ،؛ البقاعي  ،م  .س  499/4 ،؛
الحميري  ،م  .س . 343/1 ،

 -3أبو عبيدة  ،م  .س . 72/3 ،

 -4األصفهاني  ،م  .س  76/32 ،؛ ابن حمدون ؛ م  .س . 17/3 ،

 -5ينظر  :ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  342/4 ،؛ العسكري  ،األوائل  396 ،؛ ابن رشيق  ،العمدة  331/3 ،؛

النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب . 221/14 ،

 -6األصفهاني  ،م  .س 76/32 ،؛ ابن حمدون  ،م  .س . 11-17/3 ،
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لقد هزمت الفرس شر هزيمة ( ، )1فكان ّأول من انصرف إلى كسرى بالهزيمة إياس بن قبيصة ،
إياس سأله عن الخبر فقال  :هزمنا بكر بن
لما أتاه ٌ
وكان ال يأتيه أحٌد بهزيمة جيش إال نزع كتفيه  ،ف ّ
إن أخي
وائل  ،فأتيناك بنسائهم  ،فأعجب ذلك كسرى  ،وأمر له بكسوة وان إياسا استأذنه عند ذلك فقال ّ :
2
يتنحى عنه فأذن له كسرى  ،فترك فرسه الحمامة ،
مر ٌ
يض بعين التّمر( ) فأردت أن آتيه  ،واّن ّما أراد أن ّ

وهي اّلتي كانت عند أبي ثور بالحيرة  ،وركب نجيبة فلحق بأخيه ثم أتى كسرى رج ٌل من أهل الحيرة وهو
3
ظ ّن ّأنه
بالخورنق( ) فسأل  :هل دخل على الملك أحٌد ؟ فقالوا  :نعم  ،إياس  ،فقال  :ثكلت إياسا أمه  ،و ّ

قد حدثه بالخبر  ،فدخل عليه فحدثه بهزيمة القوم وقتلهم  ،فأمر به فنزعت كتفاه (. )4
ومن الجدير ذكره أن أحد عوامل االنتصار هو عدم استطاعة الفرس الوصول إلى عين ذي قار ،
مما أربك الجنود لشدة عطشهم  ،األمر اّلذي اضطرهم للهروب  ،عالوة على وقوف العرب وانسحابهم من
ّ
ادي ،
الجيد اّلذي قام على أساسين  :أساس
جيش الفرس  ،إضافة إلى التّخطيط ّ
نفسي وأساس م ّ
ّ
فاجتمعت هذه العوامل فكان الّنصر حليف العرب  ،فهزمت الفرس شر هزيمة  ،وكان أول يوم يحقق فيه
انتصار مؤز ار على أقوى إمبراطورية آنذاك  ،وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم  -قد خرج إلى
ا
العرب

_1

ينظر  :أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم  324/3 ،؛ البغدادي  ،المحبر  . 246/1 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم

والملوك  216/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  71 /32 ،؛ العسكري  ،األوائل  396 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم
وتعاقب الهمم  322/1 ،؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب . 314/1 ،

 -2بلدة قريبة من األنبار  ،غربي الكوفة  ،فتحها خالد بن الوليد عنوة سنة 13هـ  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان ،

. 142/3

 -3قصٌر بظهر الكوفة كان قد اتخذه النعمان بن المنذر – ملك الحيرة – ألحد ملوك الفرس  .ينظر  :البكري  ،معجم ما
استعجم  414/3 ،؛ الحموي  ،م  .س . 263/3 ،

 -4ينظر  :البخاري  ،التاريخ الكبير  42/1 ،؛ ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة  27/1 ،؛ ابن عبد ربه  ،العقد

الفريد  342/4 ،؛ األصفهاني  ،م  .س  73-71/ 32 ،؛ العسكري  ،م  .س  393 ،؛ الحميري  ،الروض المعطار في

خبر األقطار  343/1 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية  11/3 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،

. 499/4
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أصحابه وحثهم  :احمدوا الله كثي ار فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس  ،قتلوا ملوكهم واستباحوا
عسكرهم وبي نصروا (. )1
وقال رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم  ،يوم ذي قار  " :ذاك أول يوم انتصفت فيه العرب ،
2
أن الرسول  ،صلى الله عليه وسلم ،
من العجم  ،وبي نصروا "( )  ،وقد جاء في المحاسن والمساوئ ّ

السالح
عندما قال هذا الحديث أعلن ّ
مما أغضب كسرى  ،وأثاره  ،فوزع ّ
أن كسرى قد وقع بين يديه ّ ،
الروم على ملكهم قيصر
وأعاد ترتيب الجنود لمعاودة حرب بكر بن وائل  ،إال ّ
أن ما اشغله عنها  ،خروج ّ
وقتله (. )3
كان يوم ذي قار وثيقة تاريخية عريقة  ،سجل العرب فيها انتصارهم على إمبراطورية الفرس  ،فقد
ألن انتصار العرب هو انتصار
الرسول الكريم  ،صلى الله عليه وسلم لهم ؛ ّ
كان هذا االنتصار بدعاء ّ
أن النبي ،صلى الله عليه وسّلم ،
الرسول العر
بي األمين ؛ فقد أمر أصحابه ّ
بالدعاء لبني ربيعة  ،وروي ّ
ّ
ّ
بالنصر  ،ولم يزل يدعو
مثلت له الوقعة وهو بالمدينة  ،فرفع يديه فدعا لبني شيبان أو لجماعة ربيعة ّ
لهم حتى أري هزيمة الفرس  ،وروي ّأنه قال  " :إيها بني ربيعة اللهم انصر بني ربيعة " ( )4فلم يزالوا إذا
النبي ودعوته لهم  ،وقال قائلهم يا رسول الله وعدك فإذا دعوا بذلك نصروا ( ، )5وقد
حاربوا دعوا بشعار ّ
 -1ينظر  :ابن كثير  ،البداية والنهاية . 177/2 ،

 -2األلباني  ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة  21/3 ،؛ الطبراني  ،معجم الصحابة ،

 24/3؛ أبو القاسم البغوي  ،معجم الصحابة  . 96/1 ،وقد ذكر بهذه الرواية  " :هذا أول يوم انتصف فيه العرب من
العجم وبي نصروا "  .ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  279/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  73/32 ،؛ البيهقي ،

المحاسن والمساوئ  167/1 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ  212-213/1 ،؛ ابن سعيد  ،نشوة الطرب في تاريخ

جاهلية العرب  . 314/1 ،وذكر العسكري هذه الرواية  ،قال رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم  " : ،اليوم ينتصف العرب
من العجم "  .ينظر  :األوائل . 391 ،

 -3ينظر  :البيهقي . 167/1 ،
4

 -األصفهاني  ،م  .س  . 73/32 ،وفيها رواية أخرى وهي  " :إيها بني ربيعة اللهم انصرهم "  .ينظر  :البقاعي  ،نظم

الدرر في تناسب اآليات والسور  ، 466/4 ،القماش  ،الحاوي في تفسير القرآن الكريم كامال . 21/461 ،

 -5ينظر  :األصفهاني  ،م  .س . 73/32 ،
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أورد ابن كثير أن العرب بعد النصر دخلوا في اإلسالم ( ، )1وهذا ما وجد عند جواد علي الذي قال :
وقعة ذي قار من الوقائع الفاصلة في تاريخ الجزيرة العربية  ،حيث كان لها األثر في فتح اإلسالم
للعراق (. )2

 -1ينظر  :السيرة النبوية . 149/3 ،

 -2ينظر  :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم . 347/4 ،
51

صل ال ّثاني
الف ُ
شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي " دراس ٌة موضوعي ٌة "
ّ

الفخر .
األول –
المبحث ّ
ُ
أوال– الفخر بالقوم والجماعة .
ثانيا– الفخر بال َّذات .
ُ ِ
صف .
المبحث ال ّثاني – الو ُ
الوعيد .
المبحث ال ّث ُ
ُ
هديد و ُ
الث – الت ُ
حريض .
ابع – ال ّت
الم ُ
ُ
بحث الر ُ
ِ
الهجاء .
س–
الم ُ
بحث الخام ُ
ُ
ِ
حذير والوصي ِة .
س – الت ُ
الساد ُ
المبحث ّ
السا ِب ُع – ِّ
اء .
الم ُ
بحث ّ
الرث ُ
ِ
دح .
الم ُ
بحث ال ّثام ُن – الم ُ
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خر .
ُ
المبحث األو ُل -الف ُ
تعددت األغراض الشعرية في شعر يوم ذي قار  ،إذ رتّبت في هذا الفصل من األكثر ورودا ،
غني
لذلك تصدر الفخر هذه األغراض  ،فيعد غرض الفخر ضربا من الحماسة  ،فالتفاخر هو الت ّ
بالفضائل والخصال الحميدة والمثل العليا  ،وقال ابن منظور هو " التعاظم "( ، )1والتباهي بالسجايا
هو بالفعال الطيبة  ،وألذ أحاديث المرء عنده هو حديثه عن نفسه وخصاله
الصفات القومية  ،والز ّ
النفسية و ّ
وفعاله  ،من الشجاعة والكرم والمروءة وحماية الجار  ،وطيب المنبت  ،وعراقة األصل وكثرة المال والولد
وغير ذلك مما يزهو به اإلنسان ويختال به على غيره ( )2وقد كان التباهي بالنفس والخصال مكروها ،
الشعر  ،وقد أشار إلى ذلك ابن رشيق بقوله  " :ليس ألحد من الناس أن يطري
ويعدونه غرو ار إال في ّ
الشعر غير معيب عليه " (. )3
جائز له في ّ
نفسه ويمدحها في غير منافرة إال أن يكون شاع ار  ،فإن ذلك ٌ
والفخر إنما يستحسن إذا كان الشاعر يمتدح بالفضائل النفسية والخصال الخلقية بعيدا عن
التباهي باألمور المادية  ،والقوة الجسدية أو التفاخر باألنساب واألصول والقبائل( ، )4ويعد الفخر من
الجاهلية اّلتي كانت
الشعرية المطروقة في الجاهلية ؛ ولعل هذا األمر يرجع إلى تلك الحياة
األغراض ّ
ّ
قائمة على المعارك والثأر والذود عن القبيلة وحماية المستغيث  ،واجارة المستجير  ،فال ب ّد أن تقوم
ف على آخر  ،كيف ال وقد كان الجاهليون يدقون الطبول  ،ويقيمون
المعارك بين القبائل  ،وينتصر طر ٌ
غني بفضائل القبيلة
األفراح إذا ما رزقت القبيلة بشاعر قد نبغ ؟ فقد كانت أبرز مهمات الشاعر الت ّ
واالفتخار بانتصاراتها  ،والحط من شأن خصمها  ،لذا فقد كان الشاعر لسان القبيلة الناطق بلسانها
والمدافع عنها .
1

 -لسان العرب  ،مادة ( فخر ) .

2

 -ينظر  :يحيى الجبوري  ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه . 261-266 ،

3

 -ابن رشيق القيرواني  ،العمدة . 11/1 ،

 - 4ينظر  :يحيى الجبوري  ،م  .س . 261 ،
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الشعرية  ،فعند الحديث عن يوم ذي قار ،
كبير بين األغراض ّ
من هنا كان لغرض الفخر ٌ
شأن ٌ
الفت  ،فلما شبت نار الحرب بين الفرس
وحضور
بارز
من الط
شأن ٌ
ٌ
بيعي أن يكون لغرض الفخر ٌ
ٌ
ّ
والعرب  ،أخذت الحرب مجراها إلى أن رست بانتصار العرب على أكبر قوة آنذاك  ،وهي الفرس  ،فمن
ويؤرخوه في
يسجلوا هذا االنتصار ّ
المؤكد أن يفتخر الشعراء بهذا النصر المؤزر  ،فمما ال شك فيه أن ّ
قصائد بين فخر ووصف وهجاء ورثاء  ،ومن خالل دراسة شعر يوم ذي قار تبين أن األعشى الكبير قد
باشر في هذه المعركة  ،فهو بكري
أخذ نصيب األسد من القصائد اّلتي قالها في هذا اليوم ؛ ألنه طر ٌ
فم ٌ
أصيل  ،فمن الطبيعي أن يكون الفخر من أبرز األغراض التي طرقها األعشى في شعره .
عربي
ٌ
ّ
أهم
ارتبط غرض الفخر باالنتصار في المعركة ارتباطا وثيقا  ،فلعل االنتصار في المعارك أحد ّ
عوامل االفتخار  ،فمن الشعراء من افتخر بالجماعة  ،ومنهم من افتخر بذاته أو بغيره يوم ذي قار ،
ويمكن الحديث عن هذين الجانبين على النحو اآلتي :

أوال – الفَخرُ بالقومِ والجَماعَةِ .
إذا كان غرض الفخر مرتبطا بشعر األيام والوقائع ارتباطا وثيقا  ،فال عجب أن يتفنن الشعراء في
نظم هذا الغرض  ،خاصة أن الحياة الجاهلية كانت قائمة على الحروب واأليام  ،فمن الطبيعي أن يلتفت
ّ
سيما أن هذا
أهم اإلنجازات اّلتي حصلوا عليها وظفروا بها  ،ال ّ
الشعراء في يوم ذي قار إلى الحديث عن ّ
اليوم يجمع عربا وفرسا  ،فإذا كان العرب يفاخرون أنفسهم في معاركهم الداخلية  ،فكيف إذا كانت
ك أن يكون اهتمامهم أعلى مكانة  ،وأبلغ شأنا .
المعركة بين عرب وفرس ؟! ال ش ّ
صد األضجم
يظهر الشاعر ضرار بن سالمة
العجلي مفتخ ار بما قدمه قومه في هذه المعركة من ّ
ّ
ملوحا إلى ما أنجزوه من األسر واإلذالل  ،فقال(: )1
الض
بي عندما جاءهم محاربا يريد قتالهم ّ ،
ّ
[ البحر الوافر ]
1

 أبو عبيدة  ،النقائض . 77/3 ،53

لمــــــا
كسونــــا األض ُجم الـــضبي ّ

ــــــــد مصقول ر ِ
قيق
أتـــــــانـــــا ح ّ

اء لمــــــا
وفــــــرت ضبــــــــ ُة الجـــعر ُ

إتعـــــاب الو ِس ِ
يق
ـــــن
أجـــــــ ّـد ِب ِه ّ
ُ

ِ
ـــــــم ِتس ِعين كـــــــهــــال
أسرنا من ُه ُ

ود ُهــــ ُـم ِإلـــى وض ِح الط ِريـ ِ
ـق
نـُق ُ

وجـــــــاُلــــــــوا كالنــــعا ِم وأسلمونا

إلـــــى خــــــــيل ُمسومـــــة وُنـــو ِق

بدأ ضرار بن سالمة العجلي حديثه عن تلك اإلنجازات اّلتي حققها قومه في يوم ذي قار  ،فتراه
ّ
بصد االضجم الضبي  ،ومنعه من الفتك بهم عندما جاءهم صاقال سيفه ومشهره  ،فقد كانوا أشداء
يفتخر ّ
ّ
النزال  ،ويستمر الشاعر في فخره بتلك اإلنجازات  ،فهم اّلذين أسروا
في مقارعة األعداء شجعانا وقت ّ
يعمق
تسعين كهال من األعداء  ،ويبدو أن الشاعر كان متعمدا في وصف هؤالء األسرى بالكهول ؛ حتى ّ
السن  ،وانما أسروا الكهول منهم ،
الس ّن ولم يأسروا صغار ّ
صورة الفخر بهؤالء الشباب  ،فلم يأسروا كبار ّ
والكهول هم أركان المعركة وأساساتها  ،عليهم يقوم االعتماد  ،وبهم تشد السواعد .
قوة البكريين
وال ش ّ
دليل و ٌ
ك أن عدد األسرى يعد جانبا من جوانب الفخر أيضا  ،وهذا ٌ
اضح على ّ
ومواليهم وشدة بأسهم  ،والناظر لوقع كلمة نقودهم في أول عجز البيت الثالث يجد فيها نوعا من اإلذالل
يشبههم بالنعامة ؛ وذلك
والخنوع  ،فرسم الشاعر حالة األسرى بهذه الصورة نوعا من الفخر أيضا  ،ونراه ّ
ألن النعامة مشهورةٌ بالهروب  ،فقيل في المثل  " :أشرد من ظليم "( )1والظليم هو ذكر النعامة (، )2
وأورد الجاحظ أن النعامة وصفت بهذا الوصف ؛ ألنها تدع الحضن على بيضها وتخرج  ،فإن خرجت
إلى الطعم ورأت بيض غيرها حضنته ونسيت بيضها  ،فتكون عرضة للصيد بالعراء (. )3

1

 -الهاشمي  ،األمثال . 32/1 ،

2

 -المكان نفسه .

3

 ينظر  :الحيوان . 199-191 ،54

وهذا األعشى يفتخر بقومه فيتحدث عن أحداث يوم ذي قار – وهو يوم الحنو – فقد بدأ بذكر
الكتائب البكرية التي أصبحت تسوق الموت إلى جنود كسرى حتى ولوا هاربين  ،ومن ذلك قوله (: )1
[ البحر البسيط ]
وجند ِكسرى غداة ِ
الح ِ
نو صبح ُهم
ُ

كتائب تزجي الموت فانصرُفوا
منا
ُ

ح ِ
جاحج  ،وبــــــنو ُملــك غطارفــة

ِ
ِ
ف
من األعــــاج ِم فــــــي آذانها النط ُ

إذا أمـــالوا إلــى الِّنشاب أيــــدي ُهم

ِ
ف
ام يختـــطـ ُ
ملنا ببيض فظــــل الهــ ُ
ينتصف
وم
ُ
حتــى تـــولوا وكـــاد اليــ ُ

وخيــ ُل بكـــر فما تنـــــفك تطحُن ُهم

يفتخر األعشى بكتائب الفرسان اّلتي ساقت الموت إلى الفرس حين صبحتهم يوم ذي قار ،
فأخذت تزجي إليهم الموت حتى انصرف هؤالء الجنود وولوا هاربين خائفين جبناء  ،ثم أخذ يذكر صفات
اف في قومهم  ،قد علقوا في آذانهم الاللئ
هؤالء الجنود ساخ ار منهم  ،هم سادةٌ  ،وأبناء ملوك  ،وأشر ٌ
والحلي  ،فهربوا وولوا مذعورين حينما القوا الفرسان األشداء يوم ذي قار ،فإذا أمال الفرس أيديهم إلى
السهام مال البكريون إلى السيوف فظلت تختطف الرؤوس عن األجساد خطفا من شدة الوقع والضرب
ّ
والنشاط .
متخبطين  ،وانما كانوا
وهؤالء الفرسان مدربون على القتال مجهزون  ،لم يكونوا في قتالهم
ّ
الشاعر في سياق فخره على خيل بكر  ،فقد أبلت
عرج ّ
يضربون فوق األعناق ويختطفون الرؤوس  ،ثم ّ
الخيل بالء حسنا  ،فكانت هذه الخيول بمثابة آالت متحركة ال تعرف التعب  ،فما زالت تطحن رؤوس
الفرس حتى تولوا وهربوا .

1

 الديوان . 112-112 ،55

شديد  ،لذا فقد كادت
والظاهر في هذه األبيات أن المعركة كانت حامية الوطيس  ،لهيبها
ٌ
النتيجة أن تنتصف بين الطرفين  ،فال يهزم أحدهما اآلخر  ،واّنما يتساوى الطرفان  ،دالل ٌة على التحدي
كل منهما  ،فما انفكت خيل بكر صامدة تطحن رؤوس الفرس حتى هزموهم شر هزيمة .
والثبات عند ّ
اضح في فخره بفرسان بكر الذين حاربوا في ذي قار من
للشاعر أبي كلبة الت
وقد كان ّ
أثر و ٌ
يمي ٌ
ّ
1
ورص الصفوف  ،واالجتماع على
اللهازم ( )  ،فاجتمع حلفاء العرب واتحدوا وواجهوا الفرس بقوة الوحدة ّ

العزة والنصر  ،يقول (: )2

[ البحر البسيط ]
ِمـــن الّلهـــــ ِازِم ما قاظوا ِبــــذي قــ ِار

س ال ِمـــــيل وال ُعـــــــ ُزل
لــــوال فــــــو ِار ُ
مـــــــا ِزلـــــ ُت ُمفتــــ ِرسا أجساد أفتيــــة

ُت ِثـــــــ ُير أعـــــــطافها منــها بــــآثـــــــ ِار

إن الفوارس مــــن ِعجل ُه ُم ِأن ُفــــــــوا

ِمن أن يخّلوا ِ
لكسرى عرصة الد ِار
ُ

بشك ِتها
القــوا فـــو ِارس مـــن ِعجـــــــل ّ

ليسوا إذا قّلــــصت حـرب بأغــــــ ِ
مار

هل شيبان وما عدلت
قـــــد أحسنت ُذ ُ

ِ
سان ِ
سيار
في يـــو ِم ذي قار ُفر ُ
ابن ّ

بدأ الشاعر حديثه عن السبب المباشر في ذلك الصبر والثبات والقوة اّلتي أربكت الفرس  ،فقد
لبس هؤالء الفرسان دروعهم  ،وتوشحوا أسلحتهم  ،ورفضوا أن يكونوا من القوم العزل الذين ال أسلحة
معهم وال دروع  ،لذا كانوا الجنود المحاربين  ،وركيزة المعركة  ،نزلوا ذا قار وصالوا في المعركة وجالوا ،
ومن هنا يفتخر الشاعر بوقوف بني عجل جانب بني بكر ،ويفتخر بهؤالء الفرسان الشجعان  ،اّلذين كانوا
الصغار
كالوحوش المفترسة التي تنقض على الفريسة حتى أسقط الشاعر على جنود العجم صفة الفتيان ّ

1
2

 اللهازم  :بنو عجل وحلفاؤهم  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( لهزم ) . -األصفهاني  ،األغاني . 72/32 ،

56

استهزاء بهم وسخرية بموقفهم  ،ويستمر الشاعر في فخره بقبيلة عجل  ،اّلتي كرهت وأبت أن تخّلي
لكسرى دارها  ،فهي اّلتي تحمي الدار واألرض  ،وان جنود الفرس القوا جنود قبيلة عجل مدججين
بسالحهم  ،ومجهزين للقتال  ،فهم غير جبناء  ،وال متخاذلين  ،فإذا ما اقتربت الحرب لم يفروا ولم يتركوا
السالح  ،بل يثبتون ويقاتلون وينصر بعضهم بعضا  ،ثم يذكر الشاعر ذهل بن شيبان التي كان لها
ّ
ف أيضا فقارعت الفرس  ،وأبلت بالء حسنا .
مشر ٌ
ٌ
موقف ّ
ثانيا -الفخرُبالذَّاتِ .
نلمح في شعر إياس بن قبيصة الطائي فخ ار ذاتيا عندما يتحدث عما جرى في نهاية المعركة ،
ّ
فقد أظهر الشاعر براعته وتفننه في ركوب الخيل عندما كذب على كسرى بخبر المعركة خوفا من أن ينزع
كسرى كتفيه  ،وهرب ممتطيا صهوة فرسه  ،يقول (: )1

[ البحر الطويل ]

مــــا ولـدتـــــني حــــــــــــــ ِ
اصن ربـعيــــــــة

لــــ ِئن أنا مـــاألت الهـــــوى ال ّت ِ
باعها
ُ

ألــم تــر أن األرض رحـــــــــب ف ِسيـحة

عجزّني بقعـــة ِمـــــن ِبق ِ
فهـــــل ُتــ ِ
اعها
ُ

ومب ُثوثــــــة بـــــــث الـــــدبى ُمسب ِطـــــرة

طائها ِمـــن ِسر ِ
رددت عـــــلى ِب ِ
اعـهـــــا

طي يخ ِطــــــــــُر بيننا
وأقــــــــدمــ ُت والخ
ّّ

ألعلـــــم مـن جباُنــــها مـِــن ُشج ِ
اعهــــا

يتحدى الشاعر نفسه  ،فتراه ينفي نسبه من جهة أ ّمه إن وافق الهوى في اتباع كسرى  ،ويعّلق
بقوله  :إن هذه األرض فسيح ٌة ممتدةٌ واسع ٌة ال ترفض أحدا  ،فيسأل سؤاال استنكاريا يدّلل على أنه مصر
كل العقبات اّلتي تواجهه إال أنه مص ّم ٌم على ح ّث
على فعلته " هل تعجزّني بقع ٌة من بقاعها ؟ " فرغم ّ
الرماح
فرسه على اإلسراع  ،فيالحظ الفخر في حديثه عندما يقول إن فرسه كانت مسرعة جدا  ،وتلك ّ
1
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تتهاوى بينه وبين أعدائه  ،ولكنه أكمل مسيره  ،فلم يكن جبانا وال خائفا  ،فهو شجاعٌ مقدا ٌم  ،فالشاعر
يفتخر بقوة قلبه  ،وهروبه من كسرى  ،ويصف خيله في معرض الحديث عن فخره  ،ونراه يفتخر بإقدامه
وتحديه المصاعب والمتاعب .
ّ
ومن مظاهر الفخر بالذات قول يزيد بن المكسر بن حنظلة عندما بدأ يستنهض الهمم ويشجعه
على النزال  ،فأخذ يفخر بنسبه أنه ابن سيار  ،لذلك نلمح الفخر الذاتيمن قوله (: )1
أنا اب ُن سّيار على ش ِكي ِمه

الشراك ُقــــد ِمـــــن أ ِدي ِمه
ِإن ِّ

وُكلهم يجــــــ ِري على ق ِد ِ
يمه
ُ

ِمن ق ِارح الهجن ِة أو ص ِم ِ
يمه

[ البحر الرجز ]

يفتخر يزيد بن المكسر وما كان عليه من ش ّدة وعزيمة  ،ويحثهم على المنازلة  ،وال شك أن الفرار
عار على الجميع ؛ ألنه فرٌار عن األهل والقوم والجماعة  ،فيجب أن يشد كل منهما من أزر اآلخر ،
ٌ
طرفين
أحر من الجمر  ،ومن الجدير ذكره أن ك ّال من ال ّ
ويشحن في معنوياته  ،وينتظرون الفوز على ّ
يثبت جنوده بطريقته وبأسلوبه  ،حتى تأتي النتيجة فترفع الرايات فخ ار بالنصر  ،في حين ينهزم الطرف
المقابل  ،وتنحط معنويات جنوده .
أمر
فمن يق أر هذه األبيات السابقة يجد ملمح الفخر الذاتي حين بيدأ الشاعر قوله " أنا " وهذا ٌ
الشاعر بثباته واصراره على
عر  ،ومن الط
درج عليه الشعراء في الجاهلية  ،وأكثروا فيه ش ا
بيعي أن يفتخر ّ
ّ
الوقوف في وجه األعداء لبلوغ هدفه وغايته التي تتمثل في هزيمة الفرس  ،ومن هنا نرى وجود الفخر
الذاتي في شعر يوم ذي قار .

1
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صف .
المبحث ال ّثاني  -الو ُ

الشعرية المطرقة في أشعار الشعراء سواء أكانوا جاهليين أم
يعد الوصف من أكثر األغراض ّ

مناع يقول عنه  " :لم يكن موضوع الوصف موضوعا مستقال بذاته عند
محدثين  ،فهذا هاشم صالح ّ
الرغم من انتشاره في ك ّل قصائدهم  ...فال نكاد نعثر على قصيدة واحدة تخلو
الشعراء الجاهليين  ،على ّ
منه " ( ، )1فهو أهم أسلوب من أساليب التّعبير لدى الجاهلي ؛ ألن عجزه عن تداول المعاني جعله
ّ
يرسمها رسما  ،فإن التعبير عن ساق الفرس بالمعاني واألفكار يصعب  ،بل يستحيل عليه  ،لذلك قابل
بين ساقين مختلفين  ،ولكنهما متشابهان في الشكل  ،وهو في بدايته كان وصفا نقليا فقد كان يتنازع
ظاهرة ليقبض عليها في حّيز األلفاظ والصور(. )2
الشاعر مع ال ّ
ويرى قصي الحسين أن غرض الوصف يتمحور حول الموضوعات اآلتية  :وصف األطالل ،
ضرب
ووصف المطية  ،ووصف الصيد  ،ووصف الطبيعة  ،ووصف المعارك ( ، )3فوصف المعارك
ٌ
فن الوصف  ،فمن الشعراء من جاء
من ضروب الوصف  ،ومن هنا فإن يوم ذي قار خير شاهد على ّ
يصف أحداث هذا اليوم  ،فكأنه يقّلب لك الصورة السمعية إلى بصرية  ،ويجعل القارئ يعيش اللحظة رغم
بعد الزمن وانقطاع المسافات  ،فنرى األعشى يصف أهوال هذا اليوم اّلذي كان بين الفرس والبكريين ،
وما شابه من قتل وسفك دماء  ،فيصف ما حل بالفرس (: )4
[ البحر الطويل]
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فثـــــاروا وُثــــرنا  ،والمــــِنيــــ ُة بيـــنــــنا

وهــــاجـــت علينا غـــــمــــرة  ،فتــــجل ِت

اس شمـــطاء ِ
وقـــــد شمرت ِبالن ِ
القح
ُ

عــــوان  ،ش ِديـــــد هـــــمـــ ُزها فأضــــل ِت

 -األدب الجاهلي . 322 ،

2

 -ينظر  :إيليا الحاوي  ،فن الوصف وتطوره في الشعر العربي . 1 ،

3

 -ينظر  :قصي الحسين  ،شعر الجاهلية وشعراؤها . 399 ،

4

 -األعشى  ،الديوان . 27 ،

59

ِ
العــقـ ِ
اب إذ هــــــوت فتــــدلــ ِت
كــظــ ِّل ُ

ِ
ق فوقـــ ُه
كفـــــوا إذ أتى الهامرُز تخف ُ

يصف األعشى ما حدث في يوم ذي قار بنفسية المنتشي والمفتخر ؛ ألن البكريين هم المنتصرون
في المعركة  ،فإذا كان ال ب ّد من الوصف فمن المرجح أن يتفنن فيه الجانب الغالب ويأتي بتفاصيل
جو المعركة  ،فتراه في البيت األول يشرح لنا بداية المعركة
المعركة ودقائقها  ،فيضع األعشى القارئ في ّ
عندما ثار األعداء في وجه العرب  ،ثم واجههم البكريون بثورة ضد ثورتهم  ،فهاجت المعركة وتعالى
لهيبها  ،واشتدت سطوتها  ،وشبه لنا الموت بشخص يحوم بين الطرفين  ،يريد أن يصيب الطرف المهزوم
بسهمه .
اختلط أمر الناس في تلك اللحظة القاسية  ،فقد عال عجاج المعركة  ،واختلط صهيل الخيول
فيشبه هذه
أي الطرفين مسيطٌر  ،ويستمر الشاعر في وصف هذه اللحظة ّ ،
بصليل السيوف  ،فال تدري ّ
الحرب الضروس بالعجوز الشمطاء  ،اّلتي اختلط سواد شعرها ببياضه داللة على أنها مكثت طويال ،
ووصفها بالحامل اّلتي ال يدري الشاعر ما تلد بعد هذا المخاض الطويل الشاق  ،ويتضح من كالم
األعشى أن الحرب كانت شديدة جدا  ،وحامية الوطيس فأهلكت الجيوش وأنهكت قواهم .
ففي تلك اللحظات العصيبة  ،القاسية الشديدة  ،أغنت بنو شيبان وكفوا قومهم  ،وقد أقبل الهامرز
عقاب كاسٌر هوى بعدما كان متعّلقا في الفضاء  ،ويشير الشاعر إلى ما فعله
تخفق فوقه رايته  ،كأنها
ٌ
العرب في الفرس  ،فيقول (: )1

[ البحر الطويل ]
ِ
ـــــهم وأ ّذلـــــ ِت
وقــــــــد بذ ّخــــت ُفــــــرساُن ُ

ــــوه ُم كأسا ِمـــن المو ِت ُمـــــرة
أذا ُق ُ

ِمـــن البي ِ
ال الن ُجو ِم استقل ِت
ض أمثــــ ُ

سوا ِب ُغـــــــ ُهم ِبيض ِخفاف  ،وفوق ُهم
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يصف األعشى ما حل بالفرس يوم ذي قار  ،فقد أذاقهم العرب كأسا مرة من الموت  ،وقد
صور حال الفرس وهم يتيهون في عجب ودالل  ،ثم يستمر في
أسرفت فرسان العرب في قتلهم  ،وي ّ
وصف ذلك الحدث حتى يظهر الحقيقة للقارئ  ،فتراه يصف دروع الفرس بالخفيفة التي ال تعوق حركتهم
 ،وكانت على رؤوسهم خوذاتهم اّلتي شبهها الشاعر بالنجوم  ،فهم على أت ّم االستعداد للقتال  ،فهزيمتهم
لم تكن غيلة وغد ار .
الشيبانيين بشير بن سوادة حينما ذهب النعمان بن زرعة إلى
ومن الشعراء الذين قالوا في وصف ّ
بني بكر يطلب منهم الرهائن والودائع  ،فطردوه وزجروه  ،فغضب عليهم  ،فجاءه أخوه عمرو وصهره
بشير إلى عمرو
بشير  ،فنصحوه أال يتحدى بني بكر ؛ ألنهم أبناء عمومته  ،فرفض ذلك  ،فبدأ يصف ٌ
ٌ
الشيبانيين وقوتهم  ،فيقول (: )1
بن زرعة ّ

[ البحر الكامل ]

والجم ُع من ُذهل كأن ُزهــاء ُهم

ُجر ُب ِ
ودها ابنا شعث ِم
الجمال يُق ُ

الرماح وباشُروا بُن ِ
قذ ُفوا ِّ
حورهم

الضر ِ
اب بكـــــ ِّل ليــث ضيغ ِم
عنــد ِّ

الخيل يض ِبرن الخبار عـوا ِبسا
و ُ

وعلى من ِ
اس ِجها سب ِائ ُب من د ِم

الشيبانيين اّلذين أراد النعمان بن زرعة أن يتحداهم
يظهر من قول بشير بن سوادة كالما يصف به ّ
بشير والمه أخوه على هذا الصنيع ،ولكنه
 ،وكان كسرى قد استخدمه قائدا على لواء العرب  ،فاعتصر ٌ
الشيبانيين وعددهم  ،فقد كان جمعهم
أصر على الم
بكير يصف للنعمان قوة ّ
ضي في هذا السبيل  ،فبدأ ٌ
ّ
كثي ار وقدرهم عاليا  ،فال يستهان بهم  ،وال يستهون لقاؤهم  ،فهم اّلذين يقذفون رماحهم على أعدائهم ،
وباشروا بنحورهم  ،فهم أقوياء يتمتعون بالصالبة في المواقف  ،يواجهون وال يهربون .

1
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ينتقل الشاعر إلى وصف الخيل التي شاركت في حربهم  ،فيصفها وهي تجمع أطرافها  ،وتقفز
في ميدان المعركة  ،فتراها عابسة شديدة في انقضاضها  ،وتكون في تلك الحال تقطر دما ليصبح طرائق
متعددة على شعر عنقها  ،لكنها ال تعرف الهروب أو الفرار  ،بل تكون صامدة صابرة رغم األلم والجراح
ّ
رده عن رأيه في قتال أبناء
الصفات في ذهن النعمان في سبيل ّ
 ،ولعل الشاعر يريد أن يجمع هذه ّ
الشيبانيين  -إرضاء لكسرى فارس .
عروبته – ّ
وهناك صورةٌ من صور الوصف اّلتي رسمها األعشى في موطن حديثه عن لقاء جنود العرب
خائفات من هول ما رأين من
النساء الّلواتي كن ينتظرن المعركة وهن
ٌ
النزال  ،فهذا حال ّ
وجنود الفرس يوم ّ
جيوش الفرس ومواليهم  ،فتراه يقول (: )1

[ البحر البسيط ]

لـــــما أتــــــونا  ،كـــأن الّليـــل يق ُد ُم ُهم

مطِّبق األر ِ
ف
ض يغشاها ِب ِهــــم ُسد ُ
ُ

وظـــــعُننا خلــــفنا ُكـــحال مــــــــد ِ
ام ُعها

ِ
ف
أكــــــب ُادها ُو ُجـــــــــف مما ترى ت ِج ُ

حو ِ
اسر عن ُخـــــــ ُدود عاينت ِعـــــــب ار

ف
والحــــها وعـــــالهــــــا ُغــــــبرة ُك ُس ُ
ِ
ف
اصها ووقـاها طينها الصد ُ
غــــــــو ُ

ِ
ِ
ــــــل مرجانة ِفي البح ِر أخرجها
من ُك ّ

إن اإلبداع في الوصف عندما يخرج الشاعر المشهد من كونه مسموعا إلى مرئيا  ،فكلما استطاع
ّ
فعل ذلك كلما أبدع في الوصف أكثر  ،فالقارئ لألبيات يرى األعشى يصف لنا صورة الفرس وهم قادمون
وعدتهم كثيرة  ،فكأن الليل يقدم هؤالء الجنود من كثرة عددهم فهم يسدون اآلفاق
 ،فقد كان عددهم كبي ار ّ ،
بعددهم وعدتهم  ،وال شك أن هذا المنظر جعل نساءهم يختبئن خلفهم  ،وأخذ األعشى في البيت الثاني
النساء خلفهم ينظرن بعيون كحل سود  ،وقد اضطربت أكبادهن
النساء الخائفات  ،فوقفت ّ
يصف صورة ّ
1
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إشفاقا من هول ما رأين  ،ويسير في البيتين اّللذين يليه بوصف خدودهن اللواتي جرت عليها الدموع
حواس ار  ،وغيرها الحزن فعلتها غبرة مظلم ٌة  ،وقد كن مشرفات تتألأل وجوههن كالمرجانة التي أخرجها
الغواص من أعماق البحر  ،وقد صانتها األصداف .
امتدادا لوصف المعارك ووصف أحداثها  ،استمر األعشى في وصف بني ذهل بن شيبان توثيقا
عزة وأنفة ال يقبلون الذل  ،وال ينقادون إلى حكم األعداء ،
لشدة بالئهم في يوم ذي قار  ،فهم أصحاب ّ
وقد شمخت رؤوسهم ع از بشجاعتهم فيصفهم قائال (: )1

[ مجزوء الكامل ]

طو
أُبـــــاة الضيــــــ ِم الُ ُيــــع ُ

ن مــــــن عادوه ما حكــما

أبــــــت أعنا ُقـــــ ُهم ِعـــــــــ از

طون من غشما
فما ُيعـــــــ ُ

عــــــلى ُجــــــرد ُمسومـــــة

عـــوا ِبس تــــــعُل ُك الل ُجـــــما

ال ذوا ِبــــــل الخــــــط
تخـــــ ُ

ي فــي حافــــــ ِاتها أجـــــما

في معرض حديث األعشى عن يوم ذي قار  ،توقف الشاعر عند بني ذهل بن شيبان بن بكر ،
الصفة
فوصفهم رافضي ال ّذل والخضوع والهوان  ،وال ينزلون على حكم األعداء  ،ثم ي ّ
كرر الشاعر هذه ّ
وعزة بأدائهم  ،وال ينقادون لظالم غاشم  ،وفي البيت الثالث يلتفت
مؤكدا لها  ،فهم رافعو رؤوسهم ا
فخر ّ
الشاعر لوصف الخيل اّلتي كانت ركوبهم  ،وسالحهم  ،فكانت تلك الجياد معّلمة عابسة تلوك اللجم في
ّ
ثورة واهتياج  ،فهي ثائرةٌ  ،قوي ٌة  ،سريع ٌة  ،وقد اعتاد الشعراء الجاهليون على وصف خيلهم بهذه
الرماح التي كانت تحيط بالخيول  ،فهي صلب ٌة كثيرةٌ كأنها
الصفات  ،ثم ينصرف الشاعر لوصف تلك ّ
ّ
أجم ٌة كثيفة األشجار  ،وهذا الوصف ما كان لوال أنهم أبدعوا  ،وصبروا  ،وأبلوا بالء حسنا  ،فالشاعر
شرف .
ا
يؤرخهم في القصائد ؛
تقدير آلدائهم  ،وجهودهم  ،ووفائهم  ،وموفقهم الم ّ
يريد أن ّ
1
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عيد .
بحث ال ّث ُ
الم ُ
هديد والو ُ
الث  -الت ُ
وشدة ومواجهة
يعد شعر األيام الميدان األوسع لغرض التهديد والوعيد  ،فما تحمله األيام من قتال ّ
الشعر اّلذي يختص في هذه األيام والمعارك  ،ولعل
وتحد يجعل هذا الغرض ركنا رئيسا ا
بارز من أركان ّ
ّ
عامل مهم من العوامل النفسية التي تؤثّر على الجنود والفرسان في أرض
تهديد طرف أو التوعد له
ٌ
دور أساسي مهم في إضعاف معنويات الجنود أو تقويتها ،وهذا األمر قد
المعركة  ،فالجانب
اإلعالمي له ٌ
ّ
يكون له األثر في تغيير نتيجة المعركة .
يصور بها
دوهم وفق ع ّدة خطوات تتمثل في وصف الحالة اّلتي
ّ
سار الشعراء في تهديدهم لع ّ
ناية اّلتي ارتكبها األعداء  ،وجعله يتهددهم ويتوعدهم بالعقاب  ،أما الخطوة اّلتي تليها  ،فهي
الشاعر الج ّ
شن الحرب واإليقاع بهم  ،وهنا كان الشعراء يبالغون في تصوير ما يزعمون القيام به  ،ويأتي بعدها
وصف األبطال والجيوش والكتائب بالحزم والعنف والقسوة  ،ويلّوح على مفاخرهم البطولية في جانب من
يهددون بها  ،كيف ال والخيل
زرع الرعب في قلوب أعدائهم  ،ثم يصفون الخيل إلى جانب األسلحة اّلتي ّ
أهم معدات الحرب وأولها (. )1
وخير ما يمثّل جانب التهديد والوعيد في يوم ذي قار ما قاله األعشى عندما أراد كسرى من
تحديا غليظا  ،وأصبح األعشى ينادي ليبّلغ
البكريين أن يبعثوا له رهنا من أبنائهم  ،فرفضوا ذلك  ،وتحدوه ّ
كسرى رسائله اّلتي تخمش الوجوه خمشا  ،وأراد لها االنتشار والشهرة في ك ّل مكان  ،فيقول األعشى
تحديا متوعدا (: )2
م ّ
من ُمب ِلغ ِكسرى إذا ما جاء ُه

1
2

[ البحر الكامل ]
عــِّني مـ ِ
آل ُك ُمخــــــ ِمشات ُشــــــردا
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آليت ال ن ِ
عطيـــه ِمــــن أبن ِائنا
ُ

ُرُهنا فُيف ِس ُد ُهـــــم كمـــــن قـــد أفسدا

حتى ي ِفيـــدك ِمن بِن ِ
ـــيه رِهينة
ُ

اك الفرقدا
نعش  ،ويرهنك السم ُ

يرد بها على طلبه الرهائن والودائع  ،فقد وصفها
يبحث األعشى عمن يبلغ كسرى رسائله التي س ّ
أنها تخمش الوجوه وتخدشها بما تحمله من حقد وغيظ ومكر  ،وأراد األعشى أن تكون هذه الرسائل
مشهورة ومذاعة في ك ّل مكان  ،فال يخاف منه  ،وال يجبن  ،ثم يرفض األعشى ما طلبه كسرى من أمر
عرض قومه للتلف والضعف والذل كاّلذين أذلهم كسرى من قبل ،
الرهائن رفضا قاطعا  ،فال يريد أن ي ّ
يؤكد رفضه عندما يربط قبول رهان أبنائه برهان أبناء النجوم العالية كضرب من ضروب
ونرى الشاعر ّ
حد جامد غليظ  ،وما هذا التحدي إال لو ٌن من
الرسائل يستبين ما فيها من ت ّ
االستحالة  ،فالقارئ لهذه ّ
ألوان التهديد والوعيد  ،فال يمكن أن يفسر بغير ذلك ؛ ألن الطرف اّلذي تم تحديه ليس ضعيفا  ،واّنما
باشر من أسباب نشوب يوم
أن هذا الرفض والتحدي كان سببا م ا
يعد أعظم قوة آنذاك  ،والدليل على ذلك ّ ،
ذي قار .
يستمر الشاعر في تهديد كسرى بألفاظ صريحة مباشرة دون خوف  ،فقال له  :اقعد وعليك
التاج  ،وال تكّلفنا السير إلى طريق ال ّذل واالستعباد  ،فيتهدد قائال (: )1

1

[ البحر الكامل ]

اج ُمعت ِصبا ِب ِه
فاق ُعد عليك الت ُ

ال تــــطُلـــبن ِسوامـــــنا فتــــــــعبدا

فلعمُر جِّدك لو رأيت مقامـــــنا

لـــــرأيــت ِمنــــا منـــظ ار و ُمـــؤيـــدا

ِفي ع ِارض ِمن و ِائل أن تلق ُه

ياج ي ُكن م ِس ُيرك أنكدا
يــوم ال ِهـ ِ

وترى ِ
الجرد حول ُبُيوِتنا
الجياد ُ

موُقوفة وتـــرى الـو ِشيج ُمسندا
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يظهر من البيت األول أن األعشى يسخر من ملك الفرس العظيم ( كسرى ) عندما يقول له " :
أمر لملك الفرس  ،ونرى األعشى يطلب منه أال
اقعد عليك التاج " فتشم رائحة الذ ّل في كلمة اقعد  ،فهي ٌ
يسوق قومه إلى االستعباد واإلذالل مما ينتظره  ،ثم يقسم له في البيت الثاني بالج ّد – على سبيل التهديد-
أنك لو رأيت مقامنا وشاهدتنا لرأيت منا منظ ار يروع  ،وقوة ال تلين  ،في جبل وائل يوم يكون الجيش
كالسحاب المعترض  ،ففي هذا اليوم سوف ترى ما ال تتوقع  ،وسيكون مسيرك نكدا مذال  ،ويستمر
الشاعر في التهديد والوعيد بتصوير ذلك المشهد الذي يرعب به كسرى  ،فيصف له تلك الخيول القوية
الرماح  ،وهي رهن اإلشارة .
السريعة التي تصطف  ،وقد أسندت إليها ّ
ومن لوحات التهديد والوعيد اّلتي جاءت يوم ذي قار  ،قول األغلب العجلي مخاطبا الفرس ،
ّ
حينما قال ّإنهم علموا ّأننا شجعان إذا بدأت المعركة  ،فإننا بنو عجل إذا لقينا األعداء نمنع حد الظالم ،
فقال (: )1

[ البحر الرجز ]
قــــــد ع ِل ُموا يوم خال يزينا

إذ مـــــالت األحياء ِّ
مقبلينا
ُ

إنــــــــا بنو ِعجــــل إذا لقينا

نمنـــ ُع منـــــا حّد من يلينا

نقـــــ ُ ِ
السنين عـــــن بنينا
ارع ّ

الـغمـــرات ُثـــــم ينجـــــلـــينا

نرى األغلب العجلي في هذه األبيات يؤكد على قوة قومه في معرض الحديث عن ذي قار  ،فهو
ّ
تعدي  ،وال يقبلون
يريد أن ّ
بشدة قومه وصالبتهم  ،فهم بنو عجل اّلذين يمنعون ح ّد الظالم الم ّ
يذكر كسرى ّ
السنين بحروبها وشدتها  ،ثم ينجلي الخبر اليقين بانتصارهم  ،فالشاعر يتهدد
الظلم  ،وهم الذين يقارعون ّ
الفرس ويتوعد من يتعدى عليهم .

1
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يبدو أن األعشى كان مكتوي القلب  ،حاقدا على الفرس  ،لما عاناه وقومه من ذ ّل واحباط
يوضح لنا ذلك المشهد من يوم ذي قار
بأفعالهم البغيضة تجاه العرب  ،وخاصة البكريين  ،فثار وبدأ ّ
عندما جاء قائد الفرس -الهامرز  -يقسم قسمه أال يشرب الخمر حتى يرجع محمال بالسبايا واألسيرات
واألسالب  ،والغنائم  ،فيقول (: )1

[ مجزوء الكامل ]

فجـــــاء الـــــقيــــ ُل هامرز

علي ِهــــــم ُيــــــق ِس ُم القسما

ق ُمشعشعا حـــتى
يـــــ ُذو ُ

ُي ِفـــيء السبــــي والنـــــعما

فــــالقى المـــوت مكتِنعا

وُذهـــــال ُدون مــــــا زعــــما

يظهر في البيت األول أن الهامرز الفارسي يقسم أغلظ األيمان أال يشرب شرابه حتى يأتي بهدفه
من سبايا  ،وأسالب  ،وغنائم  ،ونعم  ،ويبدو أنه كان مستهت ار بقوة العرب مستخفا بهم  ،فلم يعلم ما يخفى
يح
عليه  ،لذلك نرى أنه هدد وتوعد بألفاظ صريحة ونفسية مريحة وانه ضمن النتائج  ،وهذا ت ٌ
هديد صر ٌ
لبني ذهل بن شيبان من الفرس  ،ولكن نتيجته لم تكن كما كان يحلم الهامرز  ،فما وجد عند بني ذهل إال
الموت  ،فقد هلك من فعلهم  ،فقد أتقنت ذهل دورها وواجبها يوم ذي قار .
حريض .
الرابع  -ال ّت
ُ
ُ
المبحث ّ
المتعمق في شعر األيام يرى أن للتحريض بابا مستقال  ،وهذا الغرض يستوجب اإلفراد ؛
الدارس
ّ
ألنه مختص إلى ح ّد ما بشعر األيام والحروب  ،فالتحريض قوة تأثير تسهم في استنفار مشاعر الشجاعة،
والبطولة  ،واإلقدام من جهة  ،وتسهم من جهة أخرى في التغلب على مشاعر التردد اّلتي قد تتولد عن
عدم االقتناع الكامل بهذه الحرب  ،أو عن الشعور بعدم جدواها ،أو عن اإلحساس بالمخاطر اّلتي
أي سبب آخر .
تحملها  ،أو عن ّ
1

 األعشى  ،الديوان . 177-174 ،67

عدة مواقف  ،ومن الطبيعي هذا التجّلي لمناسبة المقال
تجلى غرض التحريض يوم ذي قار في ّ
ّ
حرب ومعرك ٌة بين عرب وعجم  ،فمن المؤكد أن يظهر التحريض في شعرهم  ،فقد
لمقتضى الحال  ،فهذه ٌ
مجاور في بني بكر  ،رأى يومئذ الجيوش قد أقبلت إليهم  ،فحمل
ا
كان مرداس بن أبي عامر السلمي
ّ
يحرضهم فيه  ،فقال (: )1
عياله وخرج عنهم  ،وأنشأ ش ا
عر ّ

[ البحر البسيط ]

ِ
أبلـــــــغ سراة بني بكـــــــر ُمغلغــلة

إّني أخــــــاف عليــهم ُسربــة الــــدار

إّني أرى ِ
الهامــــرز ُمنص ِلتا
الملك
ُ

ُيزِجي ِجـــــــيادا وركـــــــبا غيــر أبر ِار

ط البــــعر الحوِلي ِنسوُت ُهم
ال تلــــُق ُ

للجائـــ ِزين على أعــطــــ ِ
ان ِذي قــار

ظ ُعِنـــي
فــــإن أبي ُتــــم فــــإّني ر ِافــــع ُ

ومن ِشب في ِجبـــال الل ِ
وب أظــفاري
ُ

ِ
اربــــه
وجــــاعــــــل بيــــننا ِوردا غـــو ُ

تـــــرمــي إذا مـــــا ربــــا الو ِادي بتيار

يريد مرداس بن أبي عامر أن يبلغ بني بكر رسالة سريعة يعلمهم أن الجيوش قد أقبلت إليهم ،
خائف على بني بكر وعلى جيشهم  ،فيرى الجيوش تتقدم إليهم تريد قتالهم  ،فأراد أن يبلغهم بذلك
فهو
ٌ
مستعدين للمعركة  ،ثم أخذ يشرح صورة جيش الفرس في معرض التحريض
تحريضا لهم  ،ليكونوا
ّ
الحض على االستعداد  ،فيقول لهم  :إنه يرى قائد الفرس مسرعا في قدومه  ،يسوق الخيول الجياد
و ّ
مستنفر  ،ويسوق الفرسان الذين يتهددون يريدون الفتك بهم  ،ثم يتعرض بالحديث على نسائهم  ،ويستمر
ا
يخيرهم بأنهم إذا رفضوا القتال والحرب فإنه سوف يمتطي فرسه ويرحل من
الشاعر بالتحريض حينما ّ
مكانهم  ،ولن يبقى لهم في ديار  ،وسوف يجعل بينهم البحر ؛ ألنه ال يستطيع أن يرى الذل والتقاعس
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مع سبق اإلصرار له ؛ ألنه يعد نفسه أنه نبههم وحذرهم وحضهم على القتال  ،فإن لم ينفروا في سبيل
النصر  ،فال يعود إليهم أبدا .
بالسالح
فمن يمعن نظره في األبيات يرى الشاعر مهتما ومثا ار لهذه الجموع اّلتي أتت مدججة ّ
والعتاد لقتال العرب  ،فوصفه لهذه الجموع كان من باب التحريض على تجهيز الفرسان والمقاتلين بأكبر
قدر ممكن من العدد  ،عالوة على علمهم بقوة الفرس آنذاك  ،إال أن مرداس أيقظ غفلتهم عن هذه
المجموعة اّلتي جاءت مسرعة مستعدة لقتالهم .
ومن اللوحات التي تعرض جانبا من التحريض متالئمة مع أحداث المعركة ما جاء به الشاعر
أخو نهم يوم ذي قار  ،حيث شرع يحث فرسه على اإلقدام واإلسراع ؛ لتكون من أشرس الخيول وقت
القتال  ،وعلى ما يبدو أن اسم هذه الفرس كان محاجا  ،ونرى الشاعر يحضه بقوله( [ :)1مشطور الرجز ]
ِ ِ
ِ
األساوره
اج إّنــــها
أقــــــدم مــــــحــ ُ
وال يــ ُهــــــــولّنـــــك ِرجــــــل نـــــــــــ ِادره
فإّنـــما قصــــــرك ُتـــرب الس ِ
اهـــــــــــره
ُ
ُ
ود بعـــــــدهـــا ِفــــي الحـــ ِ
افره
ُثم تعــــ ُ
ِمن بع ِد مـــا ُكنت ِعظاما نـــــــ ِ
اخره
الشاعر فرسه على اإلقدام واإلسراع  ،ويظهر تحريضه عندما يقول لها إنها األساورة  ،فكأن
يحث ّ
تميز بين األساورة وغيرهم  ،فهي حيوان ال يعقل  ،ومن هنا يمكن أن يكون الشاعر يسّلي نفسه
الفرس ّ
بالحديث مع الفرس  ،ويريد من وراء كالمه أن يزرع الثبات في نفسه مسقطا كالمه على فرسه ،
ويوصيها بعدم الجبن والتردد  ،فإن قصرك األرض كلها ما دمت على قيد الحياة  ،ولكن ال ّبد من الموت
1
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تأكيد على ب ّث الشجاعة في القلب والثّبات في
المحقق اّلذي ال شك فيه  ،فتعود بعدها في الحافرة  ،وهذا ٌ
يذكر نفسه بالموت الذي ال مفر منه  ،فال داع للهروب والفرار ما دام الموت
المعركة  ،فأراد مرداس أن ّ
حتما سيأتي .
ومن صور التحريض أيضا في يوم ذي قار أنه لما التقى الفريقان – البكريون من جهة والفرس
الشيباني على ميمنة هانئ بن قبيصة  ،وعلى ميسرته
ومواليهم من جهة أخرى  -كان يزيد بن مسهر
ّ ّ
حنظلة  ،فاستعدوا للمبارزة والقتال  ،وجعل حنظلة بن سيار العجلي يقول(: )1

[ مشطور الرجز ]

أشياعـــ ُكم فــ ِجدوا
ُقـــــــــد جــــد
ُ

ما ِعــــل ِتي وأنــــا ُمــــــــؤد جلــــــ ُد

س فِيهــــا وتـــــــر ُعــــــُرد
والــــقو ُ

اع البــــكـــــ ِر أو أشـــد
ِمثــــــ ُل ِذر ِ

قد جعلت أخبــــ ُار قو ِمي تبــــ ُدو

إن المـــنايــــا ليس ِمنها ُبــــــــد

لقد بدا الشاعر متأثرا لمشهد مواجهة الفريقين  ،فمن البديهي أن تتوجه مشاعر كل طرف إلى
يحرض قومه على قتال الفرس  ،ويحضهم على الج ّد والصبر
جيشه  ،فتدفقت مشاعر حنظلة  ،وأخذ ّ
متوش ٌح
جد أتباعكم ومناصروكم فجدوا  ،فليس لدي علة  ،وأنا مستعد للقتال ،
ّ
والثبات  ،ويقول لقد ّ
الصعاب  ،ثم ينتقل في البيت الثاني يبث المعنويات
للنزال ،
سالحي ،
ٌ
جاهز ّ
ٌ
صابر على األلم  ،جلٌد في ّ
القوية أو أشد من ذلك  ،فهو
في قلب الجيش  ،ويقول إن القوس فيها مشدودةٌ قوي ٌة مثل ذراع الناقة الفتية ّ
كل
ويركز الشاعر على قضية المنايا ،
يشحن النفوس بالقوة والصبر ّ ،
فالمنية ٌ
ّ
أمر ال ّبد منه  ،ونهاية ّ
كائن حي  ،وهذا من باب التحريض على القتال  ،وعدم الخوف والجبن والتراجع  ،فإذا كان الموت ال بد
ّ
منه  ،فمن المفضل اإلقدام والصبر والجلد والثبات .
1
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ويحرضهم على القتال في سبيل االنتصار
األصم في موقف آخر يحض قومه
ونجد بكير بن
ّ
ّ
والظفر  ،أو الموت الشريف الذي يكون أكرم من العيش الذليل فيقول (: )1
إذا كنت تخشى ِمن ِّ
عدوك صولة

تستطع دفعا لها ِحين ي ِ
ِ
قد ُم
ولم
ُ

ِ ِ
فمت موت فارس
فقاتل حفاظا أو ُ

ِ
ِ
رم
فللموت في أمثال هاتيك أكــــ ُ

[ البحر الطويل ]

عدوك  ،ولم تستطع أن تدافع عن كرامتك فيجب عليك
يقول بكير بن
األصم إذا كنت تخشى من ّ
ّ
أن تقاتل األعداء حفاظا على كرامتك  ،فإن بقيت على قيد الحياة فتكون حياة كريمة بعيدة عن الذ ّل
واالستعباد  ،وان مت فيكون موتا شريفا ؛ ألن الموت في مثل هذه الحاالت أحب من العيش الذليل .
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جاء .
المبحث الخامس  -ال ِه ُ
الهجاء هو الشتم ( ، )1وهو غرض مطرو ٌق منذ زمن الجاهلية  ،لما فيه من منافحة عن القبيلة
الشعر ّي  ،حيث يتفق الهجاء مع ثقافة
وأبنائها  ،فالجو القبلي العام
كفيل بإيجاد مثل هذا اللون ّ
ٌ
ّ
القبيلة  ،ومع رغبة في التّميز واالفتخار عند أفراد هذه القبيلة أو تلك  ،وال شك في أن أجواء المعارك
والحروب والخصام كانت رحم هذا الغرض أحيانا  ،فكل واحد من الطرفين كان يشوه صورة اآلخر ،
ويهدم سمعته  ،ويحط من قيمته.
ومن الجدير ذكره أن يوم ذي قار كان أحد األيام اّلتي قال الشعراء فيه شع ار  ،فكان للهجاء
نصيب من أشعار هذا اليوم ؛ لكونها معركة بين طرفين  ،فيمكن أن يكون الهجاء لألعداء أو المتخاذلين
ٌ
من العرب مع الفرس  ،أو للفرسان الذين تقاعسوا في الحرب  ،فمن هنا نرى أن األعشى قال يهجو قيس
بن مسعود  ،ويلومه على صنيعه عندما كان واليا لكسرى  ،ثم مشاركته الحرب والء لكسرى  ،رغم أنه
كان سيدا في قومه  ،إال أنه حالف األعداء على األقرباء  ،فلم يقبل األعشى األمر  ،وأخذ يهجوه ويلومه
بحسرة وألم شديدين (: )2

1
2

[ البحر الطويل ]

أقيس بن مس ُع ِ
ود بن ِ
قيس ِ
بن خالد

رجــــو شبابـــــك و ِائـــــــ ُل
وأنــــت امرؤ تــــ ُ

أطوري ِن في عام  :غـــزاة ِ
ورحـــــــلة

أال ليـــــت قـــــــيسا غــــــــرقتـــ ُه القوابـِــــــ ُل

وليتك حـــــال البحــــــُر ُدونــــك كلــــــــ ُه

وكـــُنت لقـــــى تجـــــرِي عليــــــ ِه السو ِائ ُل

كــــــــــأّنــــك لــــــم تشهد ق ارِبـــين جمــــة

ت ِعيــــ ُث ِضــــباع ِفيــــــــ ِهم  ،وعـــــــو ِ
اس ُل
ُ

 ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( هجا ) . -األعشى  ،الديوان . 147 – 144 ،

72

تـــــركت ُه ُم صرعـــــى لــــــدى ُكــــل منهل

ِ
ـــــل()1
وأقبلت تبغي ّ
الصلـــــــــح أُمــــك هاب ُ

ينادي الشاعر قيس بن مسعود ويلومه بحرقة قلب تتقطر دما عندما يذكر اسمه ونسبه  ،فكأنه
امرؤ ذو شأن عال في قومه ،
يذكره بنسبه الذي تغافل عنه لحظة ما ّ ،
يريد أن ّ
ويركز على أن قيسا ٌ
فقبيلته تعّلق عليه اآلمال  ،وترجو في شبابه وحياته الخير  ،ويستمر الشاعر في لومه وهجائه  ،ويقول
خيب آمالنا فيك مرتين في عام واحد  ،فلم تقبل مواالة كسرى فحسب  ،وانما جئت معه غازيا قومك
له  :أت ّ
رغم ما كان بيننا وبينه  ،فيدعو الشاعر عليه  ،ويتمنى لو أغرقته القابالت في الماء اّلذي يولد معه ،
ويتمنى األعشى في البيت الثالث لو أن البحر بيننا وبينك أي بعيدا عنا  ،ويظهر تجريح األعشى قيس
بن مسعود حينما يتمنى له لو كان متاعا تافها ملقى في وسط الطريق  ،فتجري عليه السيول فتكسحه
وتجرفه .
فيعيره أنه رغم ذهابه معه كأنك لم تر أولئك القتلى من
ينوع الشاعر من أساليب الهجاء ّ ،
ّ
الضباع
أشراف أسيادك الفرس  ،وهم قد بعثرت جثثهم في الصحراء  ،وتناثرت أشالؤهم  ،فعبثت فيها ّ
يصور لنا موقف قيس من ذهابه إلى
وال ّذئاب  ،ويالحظ اعتصار الشاعر على قيس بن مسعود عندما
ّ
كسرى  ،وكانت حال الفرس جثثا ملقاة وصرعى للحيوانات المفترسة بجانب موارد الماء  ،وأخذ يطلب
رضاه  ،فيدعو األعشى عليه  ،ويقول له  :ثكلتك أمك من رجل .
كرر وصفه بالكبير والعميد من
ويستمر األعشى في لوم قيس بن مسعود على فعلته السوداء  ،وي ّ
باب التجريح والهجاء المبطن  ،ومن قوله (: )2

[ البحر الطويل ]
فاعل
فــــــــال يبلغِّني عنك ما أنـــــت
ُ

وكنت عميد ُهم
تــــــــركت ُهم جهــــــال ُ
1
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وعـــــِّريت ِمـــــن وفـــــر ومال جمعت ُه
ُ

كــــما عـــــ ِريت مما ت ِ
ــسر المغــ ِاز ُل
ُ ّ
ِ
األنام ُل
تعضض عليها
وسادا ولم ُ

ِ
توسد خدودها
شفى النفس قتلى لم ّ

سيدا
يستهزئ األعشى من فعل قيس  ،ويدعو عليه ؛ لتخّليه عنهم ومواالة الفرس  ،فقد كان ّ
مطاعا كريما في قومه  ،لكن الشاعر كان مكتويا من صنيعه  ،فقال له  :وأي ش ّر جنيت على نفسك
حين رحلت إليه  ،فتجردت من وفر ومال جمعته  ،وصوره األعشى كالمغزل اّلذي ليس له مما يغزل
سليب  ،ولكن يعود الشاعر ليسّلي
ليجرد منه من جديد  ،فإذا هو عار
ٌ
شيء  ،وال يتراكم عليه الغزل إال ّ
ٌ
قبر  ،وال
نفسه ويقول  :لقد شفى النفس بسبب ما قتلنا من رجال تفرقت جثثهم في غربتهم وال يضمها ٌ
صديق .
يبكي عليها ناد ٌب  ،وال يعض عليها أصبعه
ٌ
الشيبانيين ليسوا
الرد مزلزال  ،رد األعشى عليه بأن ّ
لما طلب كسرى الرهائن من العرب وجاء ّ
ويشبههم باألنباط ويصفهم بما فيهم  ،فاألنباط هم الذين كانوا
كاألنباط  ،واياد  ،وبدأ يهجو قبيلة إياد
ّ
ويعمر أمرهم
الزراعة من جند كسرى  ،فكأنهم ال يجدون بعدك من يقيم أمرهم ويتعهدهم
يعملون في ّ
ّ
فيقول (: )1

[ البحر الكامل ]
وت ن ِبيطة  ،فكـأنــــما
خ ِربت ُبُي ُ

لــــم تلـــــق بــــعدك ع ِ
ام ار ُمتع ِّهدا

لسنا كمن جعلت إيــــــاد دارها

تكــ ِريت تمنــــــ ُع حبها أن ُيحصدا

ــــــاؤهم
قومــــا ُيعــــــ ِال ُج ُقمال أبن ُ

وسال ِسال أُ ُجــــدا وبــــابـــــا ُمؤصدا

2

يدعو األعشى على األنباط اّلذين هم المزارعون من جند كسرى  ،وهم اّلذين يتعهدون إعمار
األرض للفرس  ،والقيام بأعمالهم احتراسا من خرابها بعد الغزو  ،ونالحظ أن الشاعر يهاجم قبيلة إياد
1
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ويشبههم باألنباط  ،ويتهكم بهم  ،وبدأ
الموالية للفرس ؛ بسبب موقعها  ،فينفيهم األعشى عن العرب ّ
الزراعة ؛ ألن مثلهم األول أن
الصناعة و ّ
ي ّ
صور احتقار العرب  -واألعراب منهم خاصة  -ألصحاب ّ
الصناعة والتّجارة تقوم على االستقرار  ،وأصحابها يتجنبون الحروب
يكون الرجل فارسا مقاتال  ،و ّ
الزراعة و ّ
دار  ،فهم
والغارات ما استطاعوا  ،وينفي الشاعر أن يكون مثل قبيلة إياد أذالء حراثين  ،قد اتخذوا تكريت ا
الصقون بأرضهم ينتظرون الحصاد  ،وهم خاملون يقضون أوقات فراغهم في معالجة القمل المنتشر في
أبدانهم  ،وهم جبناء يحتمون وراء أبواب غلقوها وأوثقوها بالسالسل .
ومن صور الهجاء أيضا ما قاله األعشى مجيبا أبا كلبة التيمي عندما اعترض أبو كلبة على مدح
ّ
األعشى لبني شيبان وحدهم ولم يمدح قومه

() 1
1

:

[ البحر البسيط ]

ِ
أبلــغ أبا كــــلبة التـــيمي مأُلــــكـــــة

فأنــــت ِمـــن معشر – و ِ
الله  -أشرار

بان تـــــدف ُع عنك الحرب آونة
شيـــ ُ

ِ
الكلب في الغار
وأنـــــت تنب ُح نبــــح

فقد بعث األعشى إلى أبي كلبة التّيمي رسالة يقسم فيها األعشى أن أبا كلبة من قوم أشرار  ،وان
ّ
وتضحي بنفسها ومالها وشبابها في سبيل االنتصار  ،وعدم الذ ّل ،
كل عربي ،
ّ
شيبان تدافع عن كرامة ّ
ّ
ولكنك يا أبا كلبة ال تعرف إال أن تنبح نبح الكالب في الغار  ،وأراد أن يتفنن في صورة هجاء أبي كلبة
عندما شبهه بالكلب اّلذي ينبح داخل غار وهو مختبئٌ .
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حذير والوصي ُة .
المبحث ّ
السادس  -الت ُ
يعد التحذير والوصية غرضا شعريا واحدا ؛ وذلك ألن الشاعر الذي يح ّذر من اجتناب أمر ما
يكون قد أوصى هذه الجهة أو تلك بترك أمر من األمور واتباع آخر  ،فالتداخل بينهما ّبي ٌن  ،ويقتضي
هذا التداخل أن يدرسا في غرض شعر ّي مستقل .
اء أكان بين العرب أنفسهم أم بين العرب والعجم؛
انتشر هذا الغرض في شعر الحروب واأليام سو ٌ
ألنها منبعه وموطنه  ،فوجود طرفين متخاصمين  ،وجنود  ،ومعركة هو خير دافع لهذا الغرض ،
ويتركز غرض التّحذير عند
الداللة ،
النصح واإلرشاد
ّ
ٌ
فالتحذير واإلنذار والوصية و ّ
مصطلحات لها نفس ّ
استشعار األخطار .
الشعر عندما يالحظ المرء نية اإلساءة إلى قومه من أعدائهم  ،أو تكون
ويظهر هذا الغرض من ّ
الصواب خشية وقوع ما ال
اإلساءة على وشك الوقوع  ،في ّنبههم الشاعر إلى م ّ
غبة ذلك  ،وينصحهم إلى ّ
تحمد عقباه  ،وغالبا ما يالحظ أنهم يتبعون شعرهم هذا بتحذير  ،وقد يكون عنيفا في بعض األحيان ،
شديد( ، )1وخير ما يمثّل ذلك في يوم ذي قار ّأنه عندما كانت هند بنت النعمان في جوار
فالترابط بينهما ٌ
ططون ؛ للنيل من العرب بوساطة العرب الموالين
هانئ بن قبيصة  ،وبلغها نبأ الفرس وهم يستعدون ويخ ّ
لهم  ،بعثت لقومها تنذرهم(: )2

1
2

[ البحر الوافر ]

أال أبــــــ ِلـــــــغ بنــي بكــــــــر ألوكـــــا

لقـــــد جـــــد النذيــــــُر بعــــنقـــفيـــر

اكم
هم فـــ ِد ُ
فليــــت الجـــــيــــش ُكــل ُ

ونـــفسي والسريــــــ ِر وذا السريــــ ِر

يكم
كـــــأّني عـِــنـــــد جـــد ـبـِـــهم إلــــ ُ

ُمعلقــــــــ ُة الــــــذوائــــ ِب بالــــــــــــــعب ِ
ور
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قت لــــذاك دفــعا
فــلـــــو أّنـــــي أطــ ُ

عتـــــ ُه بــــِدمــــي وزيـــــري
إذا لــــــداف ُ

فــــــإن تــــ ُك نـــعمـــة بــ ِ
ظهور بــكر

ــــــــــرم ِبالــــــــــ ِبشارِة ِللبشـــــــــــ ِ
فأك ِ
ير

وان تـــــ ُك نــــكبة فـــــعلــــــي منــها

ِ
بمستمــــــ ِ
ير
كمامــــير الـــــــــــــد ُ
هيم ُ

ص الشعر ّي  ،فالقارئ يالحظ أنها تريد أن توصل رسالتها
يتجلى اإلنذار والتحذير في بداية الن ّ
إلى بني بكر بأن الخطب قد عظم  ،وجد األمر بقدوم داهية من دواهي الزمن ؛ ألنها سمعت بتخطيط
الفرس واستعدادهم للمعركة  ،وتتمنى هند أن يفتدي الجيش أنفسهم فدى بني بكر  ،وهي أيضا تفتدي
صور نفسها أنها خائف ٌة معلقة
نفسها لقومها نصرة لهم  ،ويظهر اهتمام الشاعرة وحرقة قلبها عندما ت ّ
الذوائب على قومها من هذا الخبر ،فهي مضطرب ٌة من هذا الّلقاء وجل ٌة .
يلوح انتماء هند بنت النعمان إلى قومها وشجاعتها عندما تتمنى لو أنها تطيق أن تدفع هذا األمر
عنهم لدفعته ولدافعت عنهم بدمها  ،فهي ترخص دمها نصرة لقومها  ،وهذه هي صفات المرأة العر ّبية
المثالية البطلة  ،وتقول هند إذا كانت هذه المعركة لصالح بكر فانعم بالبشارة تفاؤال  ،وان كانت نكبة
ّ
الدهيم اّلتي ضرب بها المثل ؛ ألنها حملت رؤوس
ثقيل مثل حمل ناقة ّ
عليهم فإنها مصيب ٌة علي  ،وحم ٌل ٌ
الدهيم " (. )1
قوم قتلوا  ،فقد قيل " أثقل من حمل ّ
ومن أضرب التمثيل على التحذير والوصية عند استشعار األخطار في يوم ذي قار ما قاله
الشيباني حينما سجنه كسرى إبان يوم ذي قار  ،إذ تخوف الشاعر أن يهزم قومه أمام
قيس بن مسعود
ّ ّ
أعتى قوة تحيط بالعرب آنذاك  ،فأرسل إليهم ينصحهم ويوصيهم قائال (: )2
أال ليتِني أر ُشو ِسال ِحـــي وبـــــغل ِتي
1
2

[ البحر الطويل ]

ِلمــن ُيخـــ ِبُر األ نباء بكر بن وا ِئــــــــ ِل

 -الهاشمي  ،األمثال . 9/1 ،
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فـــــأُو ِصيهــــم ِبــــ ِ
الله ِوالصلح بين ُهم
ُ ُ

ِلينصــــــأ معــــُروف وُيـــزجــــــر جـــا ِهــ ُل

ـــكم أعــان ُكم
وصا ُة امرِئ لو كـــــان ِفي ُ

على الــــده ِر  ،واأليـــــا ُم فيها الغوا ِئـــ ُل

فـــإيـــــــا ُكـــــــ ُم والـــــــطف ال تقـــــــــربن ُه

وال البحُر ِإن الماء ِللبح ِر وا ِصــــــــــــــ ُل

في البيت األول يصف الشاعر حاله وضعفه  ،فهو يتمنى أن يحمل سالحه ويمتطي صهوة بغلته
الفن القولي المتمثل
– هذه على سبيل الت ّ
مني – فلم يعد يقوى على ذلك  ،وهنا يترك العمل ّ
الماد ّي إلى ّ
ّ
في النصح والوصية  ،فيوصي قومه بالصلح واجتماع الكلمة لتحّقق لهم هزيمة أعدائهم  ،ففي التفرق
فركز الشاعر
فرق شمات ٌة  ،وال يمكن لقوم أخذ الدهر منهم وفاقهم ووحدتهم أن ينتصروا ّ ،
هزيم ٌة  ،وفي الت ّ
العزة  ،فبالوحدة تعلو األمم  ،ويسمو شأنها ،
على الوحدة التي هي سبيل النصر وسبيل النجاة  ،وسبيل ّ
ثم يعود في البيت الثالث إلى تذكيرهم بضعفه وقلة حيلته – رغم أنه سيدهم – معّلال ذلك بمصاعب الدهر
قيس لو كان بينهم ليقف موقفه  ،ويكون مقداما  ،ولن يتخّلى عنهم أبدا  ،ولكنه أغنى عن ذلك
 ،فيتمنى ٌ
بهذا النصح والوصية .
سيد شريف مطاع في قومه  ،بيد أن مصاعب الزمان قد جعلته سجينا
واألبيات تعرض وصية ّ
ضعيفا ال يقوى إال على إسداء النصائح والوصايا  ،ويتخذ من نفسه أنموذجا يعرضه على قومه  ،فقد
السيد المهيب  ،وأضحى اآلن تحت غوائل األيام  ،وهذا يحرص الشاعر جاهدا على
كان في سابق عهده ّ
أال يقع قومه في شرك قوتهم ومنعتهم .
وهذا حنظلة بن سيار اّلذي كان قائدا للجيش يوم ذي قار يحث فرسه ويوصيها على الصبر
والجلد في المعركة  ،فقال (: )1

[ مشطور الرجز ]

 -1ابن األعرابي  ،أسماء خيل العرب وفرسانها . 176 ،
78

صبــــــار ُعمير إّنها األساوره
صبــــــار وال تفزعك رجل نادره
فإن نفسي للمنايـــــــا صابره
يثبت نفسه من خالل وصاية فرسه اّلتي سميت بالعمير ،فأهوال المعركة شديدةٌ
يالحظ ّ
أن حنظلة ّ
والحرب كانت عنيفة  ،فأسقط الشاعر وصيته على فرسه في قصد لنفسه  ،فال يمكن أن يفهم الفرس كالم
حنظلة  ،وال يمكن أن يحاور الفرس  ،ولكن من المتوقع أن يكون الشاعر قد ألقى الكالم قاصدا نفسه ،
ألن النفس البشرية مجبول ٌة على الخوف أو الشجاعة أو الثبات أو الهروب .
ّ
يوصي حنظلة فرسه بالصبر والثبات  ،ويذكر اسم الخصم لها في معرض تعزيز النفس وتثبيت
الفؤاد على الصبر  ،فيقول لها ّإنها األساوره – أي الفرس  -بمعنى الصبر الصبر ؛ ألن الفرس هم
الخصم  ،فال يعقل الفرار  ،وال تستوعب الهزيمة  ،ويثني الشاعر بالصبر أيضا وعدم الفزع والجبن ،
ويعود ليعلن صراحة أن نفسه للمنايا صابرة  ،فال يخاف الموت  ،وال يخاف المواجهة  ،فكأنه أراد أن
يقول  :المنية وال الدنية " (. )1

السابع ِّ -
ثاء .
المبحث ّ
الر ُ
تعبير عن خلجات قلب حزين  ،فيه لوع ٌة صادق ٌة
الرثاء من الفنون اّلتي قال الشعراء فيها ؛ ألنه
ٌ
ّ
مباشر قّلما
تعبير
الرثاء الصادق
وحسر ٌ
ٌ
ٌ
ات حرى  ،ولذلك فهو من الموضوعات القريبة من النفس ؛ ألن ّ
تشوبه الصنعة أو التكّلف  ،والحياة الجاهلية حياة حرب ودماء  ،وغارات يسقط إثرها القتلى  ،فيبكي
ويؤججون أخزانهم  ،فيدفعون لشحذ سيوفهم
األهل واألصحاب قتالهم  ،ويثيرون ببكائهم دموع قبائلهم ،
ّ
استعدادا لجولة جديدة تطفئ نار غيظهم  ،وتشفي أحقادهم بالنصر والظفر برؤوس أعدائهم (. )2

 -1الميداني  ،مجمع األمثال . 262/3 ،
2
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الشعر  ،فإما أن يكون بكاء وعويال على الميت بألفاظ حزينة
الرثاء في ّ
وتعددت أساليب ّ
تستمطر الدموع من العيون  ،وا ّما أن يكون ثناء على الميت بذكر فضائله وخصاله الحميدة حبا به ،
وتعداد محامده  ،وما كان يمتاز به الفقيد من صفات البطولة  ،وما قام به من أعمال الشهامة والمروءة ،
وقد يالحظ – في بعض األحيان – أن الشاعر كان يرثي نفسه قبل موته مباشرة  ،وذلك إذا تحقق أن قتله
ال ّبد منه ( ، )1وا ّما أن يتجه إلى التفكر في رحلة الحياة ومصير الناس وحتمية األقدار  ،ونزول البالء ،
وضعف اإلنسان أمام نوازل الدهر ومصائب الزمان(. )2
النساء في الجاهلية يندبن موتاهن أياما  ،بل يتعدى أحيانا إلى سنين معدودات  ،ويقال
وقد كانت ّ
وبالنعال والجلود  ،وك ّن يصنعن ذلك على القبور ،
هن ك ّن يحلقن شعورهن  ،ويلطمن خدودهن بأيديهن ّ
إن ّ
الرثاء إنما هو تطوٌر عن تعويذات كانت تقال
وفي مجالس القبيلة والمواسم العظام  ،وهذا يشهد أن غرض ّ
الرثاء عندهم إلى تصوير حزنهم العميق
ّ
للميت على قبره حتى يطمئن في لحده  ،وبمرور الزمن تطور ّ
حار،
إزاء ما أصابهم به الزمن في فقيدهم  ،فأضحت تلك التعويذات خاصة عند نسائهم بكاء وحزنا وندبا ا
وتأبينا بذكر خصاله الحميدة (. )3
الشعرية اّلني ال ب ّد
الرثاء أحد األغراض ّ
إن الحديث عن يوم من أيام الجاهلية ليفرض علينا عد ّ
من الخوض فيها ؛ ألن واقع الموضوع يفرض ذلك  ،ومن يتحدث عن معركة فإنه يتحدث عن قتلى
الرثاء ما
خاضوا غمارها  ،ومن هنا ال ب ّد من رثاء هؤالء القتلى من الفرسان والقادة وغيرهم  ،فمن شواهد ّ
قاله مفروق بن عمرو حين رثى من مات من فرسان قومه إبان إغارته على السواد( [: )4البحر الطويل ]
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أتــانــــي بأنبــــ ِ
اط السو ِاد ي ُسوُقهــــــم

إلــــــي وأودت رجــــلتـــــي وفـــــــــــو ِارسي

فما أنا ِمـــــن ريـــ ِب الــــــز ِ
مان ِب ُجــبأ

ِ
بيائس
وال أنــــــا مــــن ســــيـــب اإللـــــ ِه

بكي على الــدع ِ
اء في كـــــــ ِّل شتوة
أّ
ّ

ولهـــــ ِفي على قــــيس زمـــا ِم الفو ِار ِ
س

فمفروق يبكي على من مات إبان أغارته على سواد فارس  ،فيذكر السواد في البيت األول ،
ويذكر اّلذين كانوا يقومون على العمل بهذا السواد  ،ويظهر إيمان الشاعر بالموت حينما يقول إنه ليس
كارها لحوادث الزمان  ،وال يائسا من قدر اإلله  ،وانما يبكي على فراق من مات من أعوانه وأهله في ك ّل
شتوة  ،ويتلهف الشاعر على قيس ذلك السيد السجين .
الرثاء عند قيس بن مسعود عندما كان سجينا عند كسرى  ،فقد شعر قيس بالهزيمة
ينكشف ّ
النفسية  ،وهذه الهزيمة لم تسر على وتيرة واحدة  ،وانما تغيرت باختالف الظروف واألحوال  ،وذلك في
تهميش للموت ،
ظ ّل عدم وجود رؤية واضحة حول المصير المحتمل  ،أو ربما يطغى على الشاعر
ٌ
وتطفو على سطح القصيدة صبغة عتاب  ،ومن ذلك قول قيس بن مسعود (: )1

1

[ البحر الوافر ]

أال أُبـــــ ِلــــغ بِنــــــي ُذهـــــــل ر ُسوال

فمـــن هــــــــذا ي ُكو ُن ل ُكم مكـــــــ ِاني

أيــــا ُكُلها ابـــــ ُن وعــلة ِفي ظــ ِليف

ويــــــأم ُن هــــــــيثم وابــــــــنا ِسنـــا ِن؟

ويـــأم ُن ِفي ُكــــــ ُم الـــــذه ِل ِي بعــــ ِدي
ّ

وقـــــد س ّمـــــوُكــــــــ ُم ِسمـــة البيــــــا ِن

أال مــــــن ُمب ِلـــــغ قو ِمي ومــــن ذا

ُيبـــــــِّل ُغ عـــــــن أ ِسير ِفـــــــي ِ
اإلوا ِن

تطــــــــاول لــــــــيُله وأصاب ُحــــــــزنا

وال ير ُجو الفكـــاك مــع الــــ ِمـــــــنا ِن
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الظاهر في حديث قيس بن مسعود أنه يريد أن يبعث رسالة إلى بني شيبان يسألهم من سيكون
ليجنب أهله مذلة عند كسرى لذلك يتوجه
ضحي بنفسه ّ
سيدا مكاني ؟ فالشاعر ّ
لكم ّ
سيد بني شيبان  ،ي ّ
بالعتاب إلى أهله متسائال عن كفء يوضع مكانه في سيادة بني شيبان  ،ثم يعاتبهم مذ ّك ار ّإياهم بالحارث
أسير في
ا
قيس مصابه وقد أضحى
ابن وعلة  ،الذي أغار على سواد بكر فأفسد أمرهم  ،ثم يشكو ٌ
فقيس ما زال رغم ضعفه يتطلع
إيوان المدائن  ،ويختم راثيا نفسه بألفاظ مباشرة راجيا أال يف ّ
ك إن قتل ٌ .
سيدا مكانه  ،لذلك يعاتبهم في أمان الحارث رغم أنه
سيدهم  ،بدليل أنهم لم يصنعوا ّ
إلى قومه بصفته ّ
أسير في سجن كسرى .
ا
قيس
سبب حربهم  ،في حين يقبع ٌ
ويبدو من خالل األبيات أن الحرب لم تقم بعد  ،لذلك يراوح الشاعر بين الشكوى والعتاب  ،خاتما
السيادة ويتجه إلى
ذلك برثائه لنفسه  .غير أن نبرة الشاعر تغيرت عند بدء الحرب  ،فيترك الحديث عن ّ
قومه قائال (: )1

[ البحر الطويل ]

ِ
ِ
ِ
ــــــــل
تمناك من ليلى مع الليل خــــــائ ُ

وِذكــــــر لها ِفـــــــي القل ِب ليس ُي ازيــــــــــ ُل

أِ
ُحب ِك ُحب الخم ِر ما كـــــــان ُحبـــــها

ِإّلــــــــــي وُكـــــــ ٌّل ِفـــــــــي ُفــؤا ِدي دا ِخــــــــــ ُل

ِ
ــــهم
فـِإنـــا ثـــــوينا فـــــــي ُش ُعوب وِان ُ

غــــــزت ُهم(ُ )2جُنــــــــود جمــــــة وقــبـائـِـــــــــ ُل

وِان ُجُنــــــود ال ُعـــــج ِم بيِنــــي وبين ُكم

فيــــــــــا فلــــ ِجي يـــــا قــــــو ُم ِإن لم ُتقا ِتُلوا

همه ،
من الواضح أن الشاعر قد أسبغ الحماسة على رثائه لنفسه  ،ففقده ليلى لم يكن ج ّل ّ
وانما همه في عدم مقدرته على حمل سالحه  ،وامتطاء صهوة جواده ليحارب مع قومه فيتمنى الشاعر لو
أنه يستطيع ذلك  ،وهنا يشكو ضعفه وقلة حيلته إذ أضحى بين شعوب أعجمية  ،وتفصله عن قومه جنود
1

 -األصفهاني  ،األغاني . 46/32 ،
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الفرس  ،وفي الختام ال يجد الشاعر بدا من تحميس قومه وتشجيعهم على القتال في ظ ّل غيابه وضعفه ،
فيتحسر على نفسه وقومه إذا تثاقلوا عن القتال .
ويبدو أن الشاعر كان يدرك مصيره عند كسرى  ،فرثى نفسه قبل أن يرثيه اآلخرون  ،فلم يرث
نفسه للتهويل من األمر  ،وانما أدرك الموت وعايشه في سجن كسرى إلى أن فتك به .

بحث الث ِ
امن  -المد ُح .
الم ُ
المدح عكس الهجاء وهو " حسن الثناء " ( ، )1وغرض المدح من األغراض التي طرقها الشعراء
كثير ما يمدحون القبيلة التي يجدون
ا
الجاهليون  ،فقد كانوا يتمادحون بمناقب قبائلهم وساداتها  ،وكانوا
متحدثين عن
فيها كرم الجوار  ،وبما فيهم من فتك أعدائهم  ،ورعاية حقوق جيرانهم  ،واكرام ضيوفهم ،
ّ
عزها وابائها وشجاعة أبنائها في المعارك واأليام .
ّ
الشعر ّي لجوانب
والمديح هو فن الثناء واإلباء واإلقدام  ،قام بين فنون األدب العر
جل ّ
الس ّ
بي مقام ّ
ّ
من حياتنا التاريخية  ،إذ رسم نواحي عديدة من أعمال الملوك  ،وسياسة الوزراء وشجاعة القواد  ،وثقافة
العلماء  ،فأوضح بذلك بعض الخفايا  ،وكشف عن بعض الزوايا وأضاف إلى التاريخ ما يذكره التاريخ
أحيانا( ، )2ورأى قدامة بن جعفر أن السبيل إلى المدح إنما يكون بذكر الفضائل اّلتي يتصف بها
الرجال بهذه الخصال
بع  :العقل  ،والشجاعة  ،والعدل  ،والعفة  .فالقاصد لمدح ّ
الممدوح  ،وهي عنده أر ٌ
كثير من الخصال الفرعية  ،فإذا
صيب  ،والمادح بغيرها مخطئٌ  ،ويرى أن هذه الخصال يندرج تحتها ٌ
م ٌ
ما مدح أحدهم بالجود  ،فيمكن أن يندرج تحت قسم العدل( ، )3وقد كان األعشى من بين الشعراء الذين
قالوا في هذا الغرض  ،ويبدو أن يوم ذي قار كان شاهدا واضحا على ذلك  ،فاألعشى يخص بالمدح بني
1

 -ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( مدح ) .
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 -ينظر :سليم الدهان  ،المديح . 4 ،

3

 ينظر  :قدامة بن جعفر  ،نقد الشعر . 119 ،83

تقدير لجهودهم،
ا
شيبان لحسن بالئهم في يوم ذي قار  ،بادئا هذه القصيدة بفداء ناقته لبني ذهل بن شيبان
عد معيلة
ومن الجدير ذكره أن الناقة لها من األهمية ما لها في ذلك العصر  ،فيفتدي الشاعر ناقته التي ت ّ
على السفر والترحال  ،ومصدر الطعام والشراب  ،ويفتدي أيضا صاحبها  ،وان دل هذا األمر فإنه يدل
على صدق سريرته في المدح  ،فيقول مادحا (: )1

[ البحر الطويل ]

فدى لبني ُذ ِ
هل ِ
بــن شيبان ناقتي

اكــــبها يـــــوم الِّلـــــ ِ
ِ
قاء وقـــّل ِت
ور ُ

ُهم ضربوا ِ
نو ِحــــ ِ
بالح ِ
نو قـــــراقــــر
ُ

ِّ
مقدمــة الهامـــرز حتـــــى تـول ِت

ِ
فلله عينا مــن رأى ِمــــن عـــــصابة

أيد الس ِ
أشــــّد على ِ
قاة من التي
ّ

ِ
بيضها
ق ُ
البطحاء يبـــــر ُ
أتتهم من ّ
ُ

اياتها فاستقل ِت
وقــــــــد ُرفعــــت ر ُ

نلمح من مدح األعشى إعجابا وتأكيدا على ما بذلوه من جهد عميق في سبيل الوصول إلى هدف
النصر  ،فيفتدي الشاعر ناقته وصاحبها  ،فلم يبخل الشاعر بفداء نفسه لبني ذهل بن شيبان  ،ويدعو
وسمو الشأن .
لهم بالعال
ّ
النزال ،
يثني األعشى على مدحه ّ
الشيبانيين بذكر إبداعاتهم واإلنجازات اّلتي حققوها على أرض ّ
الشيبانيون بمقدمة الجيش اّلتي
فيمر الشاعر على يوم الحنو  ،وهو يوم ذي قار نفسه  ،فيذكر ما فعله ّ
واجهوها  ،فضربوها وفعلوا بها العجائب حتى ولت هاربة من شدة ما رأت  ،فيسير األعشى في مدحهم
ويدعو لهذه العصابة  ،قائال  :أال سلمت عين من رأى هذه العصابة من األبطال اّلتي أرادت كيد البغاة
وتذوقهم الذل  ،فهم أشد نكاية من اّلذين جاؤوا من البطحاء يرفعون فوق رؤوسهم الحديد  ،وتخفق فوقهم
طوال  ،فهم أشداء أقوياء  ،ولعل ساحة المعركة خير شاهد على هذا األمر .
الرايات ال ّ
ّ

1

 األعشى  ،الديوان . 27 ،84

ومما يدّلل على شجاعة بني شيبان يوم ذي قار واقدامهم وثباتهم  ،وصحة إنجازاتهم مدح يزيد بن
حمار السكوني لهم ؛ لحسن بالئهم ولعظيم صنعهم  ،ولشدة بأسهم  ،إذ بدأ يزيد مدحه لبني شيبان
ّ
[ البحر البسيط ]

بأصرح عبارات المدح  ،فيقول (: )1
إّني ح ِمد ُت بِني شيـــبان إذ خمـــدت

ِ
ان قو ِمي وِفيــــهم شب ِت النــــ ُار
نير ُ

و ِمــــــن تكرِم ِهم ِفــــــي المــــح ِل أن ُهــ ُم

ال يعل ُم الجـــــ ُار ِفيهم أنــــ ُه جــــــ ُار

حتى ي ُكــــون عـــــــ ِزي از ِمـــــن ُن ُف ِ
وس ِهم

أو أن يبين ج ِميعا وهـــــو ُمختــ ُار

أس ش ِ
كأنـــــــ ُه صـــــدع ِفــــي ر ِ
اهقــــة

ِمن ُدوِنــــ ِه ِ
لعتـــــ ِ
اق الطي ِر أوكــــ ُار

يص ّرح يزيد معلنا مدحه لبني شيبان حينما يقارن بين ما فعله بنو شيبان وبين ما فعله قومه -
بني قيس ثعلبة  -فتراه يقول ّإني حمدت بني شيبان  ،ففي الوقت الذي هدأت فيه نيران قومي شبت نيران
الشدة  ،عالوة على ذكر بعض صفاتهم األخالقية
متميزين بالصالبة و ّ
الشيبانيين وثارت ثائرتهم  ،فكانوا ّ
الشدة ال يعلم أنهم جيرانه  ،فال يؤذون الجار  ،فقد تحلوا
في جانب المدح لهم  ،فالجار عندهم وقت ّ
ظ،
يز عليهم ما دام حافظا نفسه وخلوقا  ،لذا حق الجيرة عندهم محفو ٌ
بأخالق الجيرة الحقيقية  ،فهو عز ٌ
فيصفهم بأن الجار عندهم في رأس شاهقة  ،فلم ينزلوا من مكانته  ،بل رفعوها وأعلو من شأنه .
الشيبانيين أيضا ؛ النتصارهم المؤزر على إمبراطورية
ويتعرض الشاعر بكير بن األص ّم إلى مدح ّ
[ البحر الكامل ]

الفرس  ،فقد قال (: )2
ِ
ِ
المدام ِة أهلها
إن ُكنت ساقيــــة ُ

1

 -أبو تمام  ،شرح ديوان الحماسة . 331/1 ،

2

 -أبو عبيدة  ،النقائض . 72/3 ،
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ومحِّلـــــــــــما
وأبــــــا ربيعة ُكلــــها ُ

سبقــــا بــــغـــاي ِة أمـــجــــــ ِد األيــــــا ِم

وه ُم
ضرُبوا بني األحر ِار يــــوم لُق ُ

بـــالمش ِرِف ِي عــــلى م ِ
قيل الهـــــــا ِم
ّ

عــــربا ثالثـــــة آُلــــف وكتــــيبـــة

ألفيــ ِن أعــــجم ِمـــــن بني الفــدا ِم

يفضل بعض قبائل
يمدح الشاعر بني همام ويحث على سقائهم الخمر ؛ ألنهم كرماء  ،فالشاعر ّ
بني شيبان إلى بني همام  ،وأبا ربيعة  ،ومحلما  ،فهم الذين سطروا في التاريخ أمجد األيام  ،فصنعوا
الشيبانيون يومها ثابتين غير فارين من وجه األعداء ،
ودبروا وكادوا  ،فتحدوا الفرس وهزموهم  ،وقد كان ّ
وفي نطاق المدح يذكر عدد العرب والفرس اّلذين اشتركوا في هذا اليوم .
الشعرية في يوم ذي قار  ،فكان الفخر أكثرها ورودا ؛ ثم الوصف  ،ثم التهديد
تعددت األغراض ّ
الرثاء  ،ثم المدح ؛ فاألغراض جميعها
والوعيد  ،ثم التحريض  ،ثم
الهجاء  ،ثم التحذير والوصية  ،ثم ّ
ٌ
ظافر  ،ومن المؤكد أن
تضمنت أحوال الحرب ومجرياتها وأحداثها  ،فمن الطبيعي أن يفتخر الطرف ال ّ
الشعرية األخرى .
يهجو كل منهما اآلخر  ،وال شك أن يصف الشعراء اليوم وأحداثه  ،وكذلك األغراض ّ
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الفصل ال ّثالث
ُ
 شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي" ّدراس ٌة ف ّني ٌة "ّ
بناء القصيدة :
ُ
المبحث األو ُل – ُ
أوال – المطلع .
ثانيا – المق ّدمة .
ثالثا – التخلص .
رابعا – الخاتمة .

المبحث ال ّثاني – اللغ ُة واألسلوب :
أوال – اللّــفظ والمعنى .
ثانيا – الت ّبليغ واإلخبار .
ثالثا – الــتــــــــرادف .
رابعا – الشــــــــــرط .
خامسا – الجنــــــاس .
سادسا – ّ
الطبـــــــاق .
سابعا – األمر والنّهي .
ثامنا – االستفهــــــام .
تاسعا – القســـــــــم .
عاشرا – التمنّــــــي .
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المبحث ال ّثالث -الموسيقا :
أوال – الموسيقا الخارجيّة :
أوال  -الوزن .
ثانيا  -القافية .


عيوب القافية :
 -1اإليطاء .
سناد .
 -2ال ّ
 -3التضمين .
 -4اإلقواء .

ثانيا – الموسيقا الدّاخليّة :
أوال -تكرار الكلمات .
ثانيا -تكرار الحروف .

الشعري ُة :
ُ
الصورُة ّ
المبحث الرابع – ّ
أوال  -الت ّشبيه .
ثانيا  -االستعارة .
ثالثا  -الحقيقة والمجاز .
رابعا  -الكناية .
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ِ
اء القصيد ِة .
الم ُ
بحث األو ُل  :بن ُ
أجمع النقاد القدماء والمحدثون على صورة الهيكلية العامة للقصيدة الجاهلية  ،وخير ما يستأنس
الديار
به في وصف هذه الهيكلية ما ذهب إليه ابن قتيبة حين قال  " :إن مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر ّ
الدمن واآلثار  ،فبكى وشكا  ،وخاطب الربع  ،واستوقف الرفيق  ،ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين
وّ
عنها  ،إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خالف ما عليه نازلة المدر النتقالهم عن ماء إلى
ماء  ،وانتجاعهم الكأل  ،وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان  ،ثم وصل ذلك بالنسيب  ،فشكا ش ّدة الوجد
وألم الفراق  ،وفرط الصبابة  ،والشوق ؛ ليميل نحوه القلوب  ،ويصرف إليه الوجوه  ،ليستدعي به إصغاء
ط بالقلوب ؛ لما قد جعل الله في تركيب العباد من
يب من النفوس  ،الئ ٌ
األسماع إليه ؛ ألن التشبيب قر ٌ
النصب
النساء  ...وعندما استوثق من االستماع إليه  ،انتقل إلى الراحلة  ،وشكا ّ
محبة الغزل  ،والف ّ
الراحلة والبعير  ،فإذا علم ّأنه قد أوجب على صاحبه حق
والسهر  ،وسرى الليل  ،وحر الهجير  ،وانضاء ّ
للسماح (. (1
الرجاء  ...بدأ بالمديح فبعثه على المكافأة ّ ،
ّ
وهزه ّ
ذاكر أجزاءها  :من ذكر ا ّلديار  ،ثم النسيب بعد
ا
قسم ابن قتيبة القصيدة العربية الجاهلية
وهنا ي ّ
الرحلة والتعب  ،ثم بلوغ غرضه وهدفه  .وهذا هو الشكل
استيقاف الرفيقين  ،ليأتي بعد ذلك إلى الراحلة و ّ
التقليدي العام الذي خضعت تحت سلطانه القصيدة الجاهلية في العصور اإلسالمية المتالحقة  ،ولكن هل
حذت قصائد يوم ذي قار حذو القصيدة الجاهلية من حيث المنهج العام للبنية الهيكلية  ،أم أنها اتخذت
لنفسها شكال جديدا ؟
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 -ينظر  :الشعر والشعراء  . 74-74 ،ومن الجدير ذكره أن معظم آراء المحدثين جاءت متماشية مع آراء القدماء في

نهج القصيدة الجاهلية  ،ومن ذلك قول شوقي ضيف  " :إن الشعراء كانوا يحرصون في كثير من مطوالتهم منذ العصر
الجاهلي على أسلوب موروث فيها  ،واستقرت تلك الطريقة التقليدية في الشعر العربي  ،وثبتت أصولها في مطوالته الكبرى

على مر العصور "  .ينظر  :الفن ومذاهبه في الشعر العربي . 11 ،
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إن شعر أيام العرب انحرف في بعضه قليال عن منهج القصيدة الجاهلية من حيث بناؤها  ،وال
شك أن سبب ذلك يرجع إلى موضوع القصيدة  ،فشدة األحداث  ،وسقوط القتلى  ،والتهديد والوعيد ،
وارتفاع غبار المعركة أعطى قصائد األيام سمة خاصة  ،فال يتصور أن يبني الشاعر قصيدة على قالبها
الرحلة وصوال إلى
التي صيغت عليه في وقت ال يسمح بذلك  ،فالحديث عن المحبوبة و ا
الرحلة والظعن و ّ
الرثاء  ،ووصف
الغرض يحتاج نفسا طويال في سبكه  ،أما األيام والمعارك فيكون بناؤها على الفخر و ّ
أهوال المعركة  ،والمدح  ،والتهديد والوعيد وغيرها  ،وقد تحتاج إلى تعبير بشكل سريع ؛ ألن العواطف
جياشة هائجة  ،فالمعاني المطروقة إضافة للموضوع األساسي يفرضان على القصيدة بناء خاصا
تكون ّ
ّ
في بعض األحيان .
الشعر الجاهلي ضربان من القصائد  ،الضرب األول  :هو قصائٌد طويل ٌة كامل ٌة تعالج
في ّ
ّ
 في معظمها – أكثر من موضوع واحد  ،أي أن فيها مجموعة تجارب مجزأة إلى مراحل وموضوعات ،ومنها  :المعلقات  ،أما الضرب الثّاني فهو القصائد القصار  ،والمقطعات  ،وفيها نجد التجارب الشعورية
الكاملة  ،والصور الصادقة  ،وأصداء أمينة لخفقات قلب الشاعر وترجمانا لعواطفه وأحاسيسه ؛ ألنها لم
تصدر عن تكلف  ،وتتميز بوحدة الموضوع والسرعة واإليجاز  ،والتجربة الشعورية الصادقة (. )1
لوحظ أن شعر يوم ذي قار جاء على شكل قصائد مفردة خاصة بهذا اليوم  ،وأبيات من قصائد
تعددت فيها الموضوعات  ،وجاء على شكل مقطعات شعرية أيضا  ،ولكنها قليل ٌة  ،ويالحظ أن النتف
الشعرية كانت كثيرة في شعر يوم ذي قار  ،وتعدد البيت اليتيم أيضا  ،وقد قيل في يوم ذي قار ما ال
ّ
أما اّلتي اختصت بذي قار بكمالها فهي سبع قصائد  ،وما قيل من شعر يوم
يزيد على عشر قصائد ّ ،
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أما
ذي قار من قصائد م ّ
تعددة الموضوع قصيدتان كل واحدة منهما مكونة من ثمانية عشر بيتا  ،و ّ
الشعرية فكانت كالجدول اآلتي :
المقطعات والنتف ّ

عددُ المقطُعاتِ والنُّتفِ الشِّعريَّ ِة واألبيات اليتيمة
في ثالثة أبيات في أربعة أبيات في خمسة أبيات في ستة أبيات

بيت مفرد

نتفة

خمس نتف

أحد عشرة مقطعة أربع مقطعات

أربع مقطعات

أربع مقطعات

مقطعتان

المتخصصة في هذا
الشعرية والمقطعات كانت أكثر من القصائد
يالحظ من الجدول أن النتف ّ
ّ
الشعرية التي
الشعرية  ،وال ّ
الشعرية فاقت في عددها المق ّ
ظاهر أن القصائد ّ
طعات ّ
اليوم  ،بيد أن النتف ّ
قيلت في يوم ذي قار لم تتماش مع نموذج القصيدة القديمة ؛ ألن موضوع القصيدة األولى مدح بني
وتقدير لفعالهم  ،وأما القصيدة الثانية
ا
شيبان  ،فبدأ الشاعر يفتدي نفسه وناقته لبني قومه ؛ احتراما لهم
فكانت لوم األعشى قيس بن مسعود على مماألة الفرس  ،فأخذ يهجو قيس ويلومه .
قليدي للقصيدة الجاهلية  ،يقول محمد
المقطعة بطبيعتها تختلف في منهجها العام عن المنهج الت ّ
طعات فهي ال تلتزم عادة هذا المنهج  ،وغالبا
هدارة معلقا على بنية القصيدة  " :أما القصائد القصيرة والمق ّ
ما تبدأ بالنسيب دون بكاء األطالل  ،وربما قصد الشاعر إلى غرضه األصلي بطريقة مباشرة " (، )1
ّ
وهذا األمر جلي في مقطعات ونتف شعر يوم ذي قار ؛ ألن أغلب تلك المقطعات والنتف عمد أصحابها
إلى الولوج مباشرة إلى الغرض الرئيس دون تقديم أو ابتداء معين  ،أما الوحدة الموضوعية والتجربة
داء
الشعورية فيرى يحيى جبوري أن المقطعات تتسم بتجارب شعورية كاملة  ،وصورة صادقة  ،وفيها أص ٌ
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أمين ٌة لخفقات قلب الشاعر  ،وترجمان لعواطفه ( . )1ويظهر أن قصائد يوم ذي قار – في مجملها – لم
اجع
العام للقصيدة  ،وانما عمد الشاعر فيها إلى الغرض مباشرة  ،فيبدو أن عدم التزامها ر ٌ
تلتزم المنهج ّ
الرحلة ؛ ألن المعاني
عرض إلى محبوبته وال ّ
ظعن و ّ
إلى أن الموضوع الذي قيل لم يتح للشاعر أن يت ّ
فخر أو مدحا أو وصفا  ، ...فالشاعر
المطروقة هي معاني حرب وقتال ومعركة  ،والموضوع قد يكون ا
غير مهيأ نفسيا وال ذهنيا لسبك القصيدة وفقا للمنهج المعهود  ،عالوة على أن الظروف المحيطة بالشاعر
قليدي  ،فلم يكن هذا الخروج على نمط القصيدة الجاهلية تمردا  ،وانما مقيدا
لم تسمح له بإتباع المنهج الت ّ
بظروف محيطة بالشاعر وبالموضوع أيضا .
بعد دراسة شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي تبين أن القصائد التي قيلت في يوم ذي قار ال
ّ
تتجاوز سبع قصائد  ،عالوة على وجود أبيات شعر في ذلك اليوم تصل في عددها إلى ثمانية عشر بيتا،
ولكن هذه األبيات جزٌء من أبيات شعر أخرى تعرض الشاعر لها دون أن
كل منها في قصيدة منفردة ّ ،
الشعرية الكثيرة  ،لهذا فإن دراسة بناء
تكون غرض القصيدة المباشر  ،عالوة على المق ّ
طعات والنتف ّ
قصيدة يوم ذي قار سيكون لتلك القصائد المفردة اّلتي تناولت يوم ذي قار كموضوع لها  ،وعددها سبع
قصائد من خالل المحاور اآلتية :
أوال – المَطلعُ :
اهتم النقاد القدماء بالمطلع  ،فأعطوه عناية خاصة  ،ويعّلل ابن رشيق بقوله  " :إنه يدفع السامع إلى
آسر  ،والى الفتور واالنصراف إن كان ضعيفا  ،لذلك عني الشعراء به ،
التنبه واإلصغاء إن كان جيدا ا
كثير منهم في ذلك مقاما محمودا " ( )2يقول ابن رشيق أيضا :
وصرفوا همهم إلى اإلبداع فيه  ،وبلغ ٌ

"

للشاعر أن
قفل أوله مفتاحه  ،وينبغي ّ
النجاح  ...فإن ّ
حسن االفتتاح داعية االنشراح  ،ومطية ّ
الشعر ٌ
1
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يجود ابتداء شعره " ( ، )1وقال ابن األثير  :من يريد مقصدا من المقاصد يجب أن يجعل مفتاحه مالئما
ّ
لذلك المقصد داال عليه (. )2
فالمطلع أول ما يقرع أذن السامع  ،وبذلك يعطيه انطباعا عن القصيدة أحسنة كانت أم غير ذلك،
وهو عنوانها أيضا  ،فإن لم يوفق الشاعر في عنوان قصيدته فكيف له أن يوفق في مضمونها ؟ كما أن
الشعر الجاهلي في يوم
المطلع هو الدال األول إلى بحر القصيدة وقافيتها من الوهلة األولى  ،وقد سار ّ
ذي قار تبعا لهذا المنهج الفّني  ،فالمطلع في قصائد يوم ذي قار كان كما يلي  :يقول األعشى مادحا
ّ
بني شيبان (: )3

[ البحر الطويل ]
اكبــــــها يــــــوم اِّللق ِ
ِ
اء  ،وقل ِت
ور ُ

فـــــدى لبِني ُذه ِل ب ِن شيبان نــــاق ِتي

بدأ قصيدته بكلمة ( فدى ) فهو يفتدي نفسه وناقته ببني قومه  ،فهذا المطلع يسترعي انتباه
السامع ويدفعه إلى تتبع هذا القول  ،لذلك فإن هذا المطلع كان بمثابة عنوان القصيدة  ،فالشاعر أراد أن
يمدح قومه  ،ففدى نفسه وناقته لقومه  .وقال األعشى أيضا (: )4

[ البحر الطويل ]

رجو شبابـــــك و ِائـــــــ ُل
وأنــــت امرؤ تــــ ُ

أقيس بن مس ُع ِ
ود بن ِ
قيس ِ
بن خالد

جراء والئه لكسرى فارس  ،ويالحظ أن
ا
يتساءل الشاعر في مفتاح القصيدة
مستنكر ما فعله ّ
الشاعر يلوم قيسا عندما يصفه بأنه امرؤ تتمناك قبيلتك إلى جانبها  ،فأنت كبيرهم وعميدهم  ،فيظهر أن
يوبخ قيسا على فعلته  ،والقارئ يلفت نظره هذا الفعل اّلذي يالم عليه  ،فيستّمر في تتبع الخبر ،
الشاعر ّ
فالسؤال في بداية القصيدة محل تفكر وانتباه  ،ويظهر أن الشاعر ذكر اسم قيس الرباعي  ،وهذا أيضا
ّ
 - 1العمدة في صناعة الشعر .317/1 ،
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بكير
يسترعي االنتباه والمالحظة للسامع أو القارئ  ،فقد وفق األعشى في مطلع هذه القصيدة  .ثم قال ٌ
أصم بني الحارث في مطلع قصيدة له يمدح بني شيبان (: )1
ِ
ِ
المدام ِة أهلها
إن ُكنت ساقيــــة ُ

[ البحر الكامل ]

فاس ِقــــــي على كـــــرم بني ه ّمــــا ِم

كرم الشاعر في مطلع قصيدته بني همام  ،ويرفع مكانهم  ،فيطلب من الساقي إذا جاء يسقي
ي ّ
أهل الشرف والشجاعة أن يبدأ ببني همام  ،وهذا المطلع يثير القارئ لمعرفة تشريفهم وتكريمهم  ،فقد
همام في مفتاح القصيدة مما يبعث المتلّقي على متابعة الخبر  ،ولعل قوله ( على
خصص الشاعر بني ّ
كرم ) من ألفاظ التنبيه لرفعة مكانهم  ،وسمّو شأنهم عنده  .ومن المطالع في شعر يوم ذي قار قول قيس
بن مسعود وهو في األسر(: )2

[ البحر الطويل ]

أال ليتِني أر ُشو ِسال ِحي وبـــــغل ِتي

ِلمن ُيخ ِبُر األ نباء بكر بن وا ِئــــــــل

مني يكون لمن ال يستطيع بلوغ هدفه  ،ويتمنى
مني  ،فأسلوب الت ّ
قيس قصيدته بألفاظ الت ّ
يفتتح ٌ
الوصول إليه  ،فقد صعب ذلك لظروف أحاطت بالمتمّني  ،فالشاعر ينظم شعره وهو في أرض العجم ،
الدفاع عن
ومما يزيد االنتباه أن الشاعر يتمنى لو أنه يستطيع حمل سالحه  ،وركوب بغلته في سبيل ّ
قومه  ،فالحالة النفسية اّلتي كان عليها بفعل الغربة واألسر حددت معجم ألفاظه  ،فيظهر ندم الشاعر
مني  ،وهذا يجلب انتباه المتلّقي
وحسرته على والئه لكسرى فارس  ،فالواضح أن المطلع يستفتح بلفظ الت ّ
ويشده إليه  ،عالوة على أن الشاعر دخل إلى الموضوع مباشرة دون العناية بمنهج القصيدة الجاهلية
ّ
العام ؛ وذلك إما أن يكون نابعا من الظرف المحيط بالشاعر فهو عميد قومه  ،األسير في سجن فارس
ّ
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 ولعل ندمه أيضا زاد من الكلم اّلذي أصابه فدخل في الموضوع مباشرة  -واما أن يكون هذا البيت ليسمطلع القصيدة ؛ وانما بترت مطالع تلك القصيدة لعدم وصول القصيدة كاملة إلينا .
يؤنبهما على
يقول أبو كلبة الت
خاصة  ،فبدأ ّ
يمي مجيبا األعشى واألصم عندما مدحا بني شيبان ّ
ّ
ذلك قائال (: )1

[ البحر البسيط ]
عتما ش ِ
اعري قوم ذوي حسب
جِّد ُ

ُحزت أُُنوُف ُكما ّحـــــــ از ِب ِمنـــــــــــ ِ
شار

يؤنب األعشى واألصم على تخصيص مدحهما لبني شيبان  ،رغم أن اللهازم
يبدأ الشاعر قصيدته ّ
قد كان لها من البالء الشيء العظيم  ،لذلك غضب أبو كلبة  ،ونالحظ أن الشاعر يصف لهما ذلك
عام  ،فخصصا
الفصل والقطع في مدحهم بين قبائل العرب  ،فقد فصال بين بني شيبان واللهازم بشكل ّ
المدح  ،فدعا الشاعر عليهم بح ّز األنوف بمنشار  ،ولعله استخدم آلة المنشار زيادة في األلم  ،فالظاهر
الدعاء على الشاعرين ؟ لكن
أن هذا المطلع يستدعي المالحظة  ،فالمتلقي يريد معرفة الخبر  ،ولماذا ّ
الشاعر لم يول هذا المطلع أي اهتمام من حيث إتباع المنهج المعهود في القصيدة الجاهلية ؛ وربما يكون
لشدة غضبه وثورة عواطفه .
اتسمت المطالع السابقة بسهولة اللفظ  ،وقوة التركيب  ،وجودة السبك  ،وجاء الكالم فيها مطابقا
لمقتضى الحال  ،مجاريا بذلك العرف العام لخصائص المطلع  ،فجل المطالع جاءت مفاتيح للموضوع
األساسي  ،وظهر فيها عنصر التشويق لتتبع القصيدة كّلها من خالل استخدام أساليب بالغية عدة .
ّ
يظهر أن المطالع السابقة جاءت منسجمة مع مواضيع القصائد المعدة لها  ،فهي بمثابة عناوين
القصائد  ،فالمطلع األول يفتدي الشاعر نفسه وبغلته لقومه  ،وغرض القصيدة كان مدحا وهكذا ينسجم
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المطلع مع الموضوع  ،أما المطلع الثاني فيتساءل الشاعر فيه مستنك ار فعل قيس ويقول له  :إن قبيلتك
تعزم عليك األماني  ،وهذا من باب العتاب واللوم  ،فالمطلع يناسب الموضوع ؛ ألن الموضوع لوم قيس
ّ
ابن مسعود  ،ويظهر في المطلع الرابع أن الشاعر يدعو على األعشى واألصم لتجاهلهما قبائل اللهازم
التي شاركت في الحرب وأبدعت  ،فيهجوهما  ،وهذه إشارةٌ إلى أن المطلع يعد مدخل الموضوع .
يظهر أن مطالع القصائد اّلتي جاءت في يوم ذي قار لم تخضع لسلطان القصيدة التقليدية ،
فلم يفتتح الشاعر قصيدته بمطلع غزلي  ،ولعل هذا األمر ناب ٌع من أحد سببين  :أولهما  :إما أن الموقف
ّ
قليدي  ،وهذا الموقف هو تلك الحرب اّلتي
الذي قيلت فيه القصائد لم يعطهم فرصة النظم وفق المنهج الت ّ
مما أثر على نفسية الشاعر وعلى عاطفته  ،فدفعه إلى اإلسراع في نظم
أحدثت دما ار وقتال بين الطرفين ّ ،
القصيدة دون االلتزام بالمنهج التقليدي في تزيين المطلع وتمييزه  ،وهذا يمكن أن يعد تجديدا في المطالع
الجاهلية أو خروجا على المنهج المتبع الغالب  ،والدليل على ذلك قول ابن األثير  :أما إذا كانت القصيدة
في حادثة من الحوادث كفتح أو هزيمة جيش  ،أو غير ذلك فإنه ينبغي أال تبدأ بالغزل ؛ ألن هذا يدل
على ضعف قريحة الشاعر  ،وقصوره عن الغاية أو جهله بوضع الكالم في مواضعه ؛ وألن األسماع
تكون متطّلع ٌة إلى ما يقال في تلك الحوادث ( ، )1أما يوسف حسين بكار فيرى في هذا القول إن ابن
ام  ،وأعطى الشاعر حرية أكثر  ،ويدّلل على
األثير قد تحرر من قيد القصيدة الجاهلية في منهجها الع ّ
هذا الرأي بقصيدة أبي تمام في فتح عمورية  ،وسينية البحتر ّي في إيوان كسرى( . )2أما ثانيهما  :فيمكن
أن تكون هذه المطالع في حقيقتها – كما أسلف القول – أبياتا عادية من القصيدة  ،في حين بترت
مطالع تلك القصائد لعدم وصولها إلينا كاملة .
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ثانيا – المُقَدِّمَ ُة .
الديار
قصد القصيد إنما ابتدأ بذكر ّ
يبني ابن قتيبة منهج القصيدة العربية من خالل وصفه  " :إن م ّ
شدة
الدمن واآلثار  ،فبكى وشكا  ،وخاطب الربع  ،واستوقف الرفيق  ...ثم وصل ذلك بالنسيب  ،فشكا ّ
وّ
الوجد وألم الفراق  ،وفرط الصبابة  ،والشوق ليميل نحوه القلوب  ،ويصرف إليه الوجوه  ،ليستدعي به
إصغاء األسماع إليه  ...وعندما استوثق من االستماع إليه  ،انتقل إلى الراحلة  ،وشكا النصب والسهر ،
وسرى الليل  ،وحر الهجير  ...الخ " ( ، )1فالشاعر الجاهلي يبدأ قصيدته بذكر المحبوبة ويتغزل فيها ،
الرحلة والراحلة  ،ثم الغرض الرئيس  ،ولكن في شعر يوم ذي قار لم تندرج القصيدة وفق هذا
ثم ّ
الديار و ّ
قدمات تلك القصائد  -على قلة عددها  -باشرت الغرض نفسه  ،دون التعرض للمحبوبة
المنهج  ،فرأينا م ّ
الرحلة والظعن وغيرها  ،ويظهر هذا في قول األعشى يمدح بني شيبان ( [ : )2البحر الطويل ]
والغزل و ّ
ُهم ضربوا ِ
بالحن ِو ِ " ،حن ِو ُقر ِاقر "
ُ ُ

ُمـــــقِّدمـــــ ِة الهامـــــــرز حتى تولـــــــ ِت

فـــــ ِلّل ِه عينا مـــن أرى ِمن ِعصابة

أشــــد على أيــــــ ِدي السق ِ
اة ِمـن ال ِتي

قدمة قصيدته بوصف ما حدث في ذلك اليوم  ،فقد ضرب الشيبانيون
مقدمة
ّ
فاألعشى بدأ م ّ
الهامرز  ،وأبلوا بالء حسنا  ،ويدعو الشاعر لك ّل عين رأت هذه العصابة بالسالمة  ،فالظاهر أن الشاعر
الرحلة والظعن  ،ولكنه دخل إلى الغرض مباشرة ،
لم يسر وفق المنهج
الجاهلي  ،فلم يتعرض للمحبوبة و ّ
ّ
فوصف األحداث في سياق تعداد إنجازاتهم على سبيل المدح وتراه تارة أخرى يلوم األعشى قيس بن
مسعود على والئه للفرس  ،فيقول (: )3

[ البحر الطويل ]
أال ليـــــت قـــــــيسا غــــــــرقت ُه القوابـِــــــ ُل

أطوري ِن في عام  :غـــــزاة ِ
ورحلــــــة
1
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وكـــُنت لقـــــى تجـــــرِي عليــــــ ِه السو ِائ ُل

وليتك حـــــال البحــــــُر ُدونــــك كلــــــــ ُه

قدمة بطريقة تختلف عما جاءت به القصائد الجاهلية في بنائها
لقد سار األعشى في هذه الم ّ
أتخيب آمالنا مرتين في عام واحد ؟ فتصحب كسرى في
المعهود  ،ونراه يسأل قيس عن فعله ويقول له ّ :
غزوة قومك ،ثم ترحل إليه بعد الذي كان بيننا وبينه ؟ أال ليتك مت ساعة ولدت  ،وغرقتك القوابل في
قدمة  ،والمعاني المطروقة ال تناسب
الماء الذي نزل مع والدتك  ،فاللوعة واأللم والغضب جلي في هذه الم ّ
المقدمة الجاهلية
الغزل  ،فنفس الشاعر مضطرب ٌة يائس ٌة من فعل قيس  ،لذلك عدل الشاعر عن إتّباع
ّ
مفتخر بيوم ذي قار(: )1
ا
التقليدية  .ويقول األعشى

[ مجزوء الكامل]

وان الحرب أمسى فحـ

ــلها ِفــــي الن ِ
اس مــُحت ِلما

ح ِديدا نـــــ ُاب ُه ُ ،مستـــد

ـــلـِقا ُ ،متخمـــطا  ،قطــــِما

الرحلة  ،وانما بدأها بذكر الحرب
لم يبدأ ّ
الشاعر قصيدته بذكر المحبوبة أو ّ
الديار أو الظعن أو ّ
فر منها  ،وشبهها بالحيوان المفترس  ،الذي نابه يكون
وأهوالها  ،فقد هاجت الحرب وأصبح ال م ّ
حديدا  ،مسرعا هائجا  ،هاد ار  ،فهي الحرب اّلتي ال تبقي وال تذر  ،تأكل األخضر واليابس  ،فالمعاني
العام ،
المطروحة هي معاني الحرب والقتال  ،و ّ
الشدة و ّ
النزال  ،فلم يخضع الشاعر مقدمة قصيدته للمنهج ّ
وانما دخل في صلب الموضوع مباشرة دون تزيين أو تمهيد  .ومن شواهد ذلك قول قيس بن مسعود وهو
في سجن كسرى ينذر قومه (: )2

[ البحر الطويل ]

فأُو ِصيهم ِب ِ
الله ِوالصـــــــلح بين ُهم
ُُ

ِلينصأ معُروف وُيزجر جا ِه ُل

وصا ُة امرِئ لو كان ِفي ُكم أعان ُكم
1
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على الده ِر واأليا ُم فيها الغوا ِئ ُل

الوصية نابع ٌة من
يتضح في هذه المقدمة أن الشاعر يوصي قومه بالصلح والصالح  ،ولعل هذه ّ
السجن والسجان  ،وألم الغربة  ،فاأللفاظ توحي بحسرة الشاعر  ،فيتمنى لو كان
قلب امرئ يعاني م اررة ّ
فيهم ألعانهم على الشدائد  ،فألفاظه مستوحاةٌ من ذلك الواقع األليم  ،فقد دخل في غرضها مباشرة وهو
قليدي الموروث .
الوصية دون اللجوء إلى م ّ
قدمات وتمهيد  ،فلم يلتزم الشاعر بالشكل الت ّ
مما قيل يوم ذي قار في العصر الجاهلي  ،يظهر
ومن الجدير ذكره أن هذه المقدمات وغيرها ّ
ّ
قليدي الموروث  ،وهو االبتداء بذكر المحبوبة والغزل بها  ،والتشبب
فيها عدم االلتزام بشكل القصيدة الت ّ
ط بالقلوب كما قال ابن قتيبة سابقا  ،ويعّلل ابن رشيق
يب من النفوس  ،الئ ٌ
ّ
بالنساء ؛ ألن هذا األمر قر ٌ
سبب افتتاح المقدمات الجاهلية بالنسيب  ،وسيطرته على معظم مقدمات القصائد ؛ لما في هذا األمر من
النساء (. )1
عطف القلوب  ،واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من ح ّب الغزل  ،والميل إلى اللهو و ّ
امتداد للغزل  ،فالشاعر يتغزل بمحبوبته في ربوع ديارها العامرة ،
أما االبتداء بالطلل  ،فالطلل في طبيعته
ٌ
وينتهي به األمر – بعد رحيل أهلها – إلى الوقوف على اآلثار الدارسة .
ولكن األمر الذي يجب التنويه إليه أن شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي لم يلتزم – في
ّ
الرحلة ال
قدمة  ،فالحديث عن المحبوبة والغزل  ،وعن ّ
معظمه  -الشكل التقليدي للم ّ
الديار والظعن و ّ
يتناسب مع موضوع يوم ذي قار  ،فالناظر يجد أن الشعراء قد بدؤوا بالموضوع مباشرة  ،دون اللجوء إلى
قدمات جاءت بعد مطالع قصائدها مباشرة  ،وهي جزٌء من غرض القصيدة ،
قدمات  ،ونجد أن هذه الم ّ
الم ّ
فمق ّدمة قيس بن مسعود تسيطر عليها ألفاظ الوصية والتحذير  ،فأراد الشاعر أن يوصل رسالته بأسرع
وقت ممكن دون أن ينتظر إلى وقت  ،وهناك عوامل أخرى حالت دون التزام الشاعر بالشكل التقليد ّي
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الموروث  ،وربما يكون أحدها  :أن هذه القصائد مبتورةٌ  ،فلم تصل كاملة  ،وانما وصلت مجتزأة  ،لذلك
قدمة عن القصيدة  ،وا ّما أن ظروف الشاعر ونفسيته حدت به إلى سلوك هذا السبيل .
غابت الم ّ
الحرب والمعركة ال يالئمها الحديث عن المحبوبة والغزل ؛ ألن الغرض الذي يريده الشاعر إما
تاب أو غيره  ،وهذه مرتبط ٌة بنفس الشاعر ارتباطا وثيقا ،
وصي ٌة
جاء أو ع ٌ
وتحذير أو ٌ
ٌ
وم وه ٌ
إنذار أو ل ٌ
لذلك ال يستطيع الشاعر أن يتقلب بعاطفتين في لحظة واحدة  ،فيحب ويتغزل ويصف المفاتن  ،ثم ينطلق
باإلنذار أو الوصية  ،ومثل هذه األغراض ال تتسع إلى مزيد من الوقت  ،وانما تحتاج إلى إيجاز وسرعة.
ثالثا –التَّخلُّصُّ :
متعددة األغراض في غالب أمرها  ،لذلك حرص النقاد
ينظر للقصيدة الجاهلية على أنها قصيدةٌ ّ
حرصا شديدا على االهتمام بشكلها  ،ودققوا في خروج الشاعر من جزء إلى آخر خروجا يشعر بالتحام
قدمة إلى
األجزاء وتماسكها دون حواجز بينها  ،ومن هنا جاءت العناية بالتخلص وخصوصا من الم ّ
الدقة فيه (. )1
الغرض الرئيس  ،واشترط ّ
المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه بتخلص
والتخلص هو أن يستطرد الشاعر
ّ
سهل يختلسه اختالسا رشيقا دقيق المعنى  ،حيث ال يشعر السامع باالنتقال من المعنى األول إال وقد وقع
في الثاني ؛ لشدة الممازجة وااللتئام واالنسجام بينهما  ،حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد  ،كما أن
الجيدة للقصيدة  ،فهو يدل على قدرة الشاعر وبراعته  ،وهناك فر ٌق بين
التخلص يعد من العناصر ّ
التخلص واالستطراد  ،إذ يشترط في االستطراد قطع الكالم ثم الرجوع إليه الحقا  ،واألمران معدومان في
التخلص  ،فإنه ال يرجع إلى األول  ،وال يقطع الكالم  ،بل يستمر على ما يتخلص إليه ( ، )2ومقدرة
عيار للبراعة والسيطرة على أجزاء القصيدة  ،وحينها يمكن أن
الشاعر على االنتقال بين الموضوعين تعد م ا
1
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يوسم التّخلص بالحسن أو السّيئ  ،أما التخلص الحسن – وهو المنشود – فإنه يجعل السامع ال يجد فارقا
بين الموضوعين في جسم القصيدة لشدة االرتباط وااللتحام بينهما  ،إذ يذوب األول في الثاني فيجد
المتلقي نفسه قد انتقل دون تغير طارئ .
المتعددة األغراض  ،فعندما يدّقق النظر في هذا
ينحصر موضوع التخلص في القصيدة الجاهلية
ّ
المصطلح يالحظ وجود غرضين أو أكثر فيتخلص الشاعر من الغرض األول إلى الغرض الثاني  ،ولكن
عندما نتتبع شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي تجد جل القصائد تتناول موضوع الحرب والقتال ،
ّ
فخر أم مدحا أم وصفا أم تهديدا أم غيره  ،فقد اقتصرت القصائد معظمها على غرض
سوا ٌء أكان الغرض ا
متعددة  ،وهذا ما تم التعليق عليه في المطلع  ،ومن هنا لم نجد ظاهرة
واحد ولم تتعداه إلى أغراض
ّ
التخلص عند شعراء يوم ذي قار في الجاهلية بشكل يبرهن على وجودها كظاهرة  ،فندر تطرقهم إلى
تعداد األغراض في القصيدة الواحدة  ،وقد يعود ذلك إلى النفسية اّلتي كان عليها الشعراء آنذاك .
المتمعن في قصائد يوم ذي قار يجدها تتحدث عن حرب وتحد  ،وعن قتل وأسر  ،وهجوم
الناظر
ّ
ك في أن يكون الجو العام مفعما
ودفاع  ،وتهديد ووعيد  ،فهي ألفاظ الميدان في ساحة االحتدام  ،فال ش ّ
بالخوف أو الحماسة وأحيانا االضطراب  ،فاألنفس هائج ٌة  ،والقلوب ثائرة  ،أما التنقل بين الموضوعات
فيحتاج إلى سكون واطمئنان وهدوء  ،لكن الظرف لم يتح لهم مجال التفنن في نظم القصيدة.
إن العديد من القصائد اّلتي قيلت يوم ذي قار كانت إما قبيل الحرب بغرض التهديد والوعيد ،
أو بعيدها بهدف الفخر  ،وا ّما في أثنائها بغرض المدح والحماسة أحيانا  ،فقد كان الشعراء ثاقبي النظر
في أحداث هذا اليوم ؛ لما له من وقع على أنفسهم  ،فلم يكن بين قبيلتين عربيتين  ،أو بين أبناء العمومة
وانما كان بين بعض قبائل عربية والفرس والموالين لهم  ،فكان النصر هدفهم السامي ؛ لذلك اقتصرت
قصائدهم على موضوع واحد  -في معظمها -وأما االعتقاد الثاني أن تكون القصائد اّلتي وصلتنا غير
اء مبتورةٌ  ،وبالتالي فإن نظم شعراء يوم ذي قار قصائد وحيدة الغرض يحد من
كاملة  ،وانما هي أجر ٌ
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وجود التخلص بحسنه أو رداءته  ،ولعل بداية الحديث في باب التخلص لم يطلق حكم التخلص على
العام  .ومع هذا فقد لمس
جميع القصائد الجاهلية  ،وانما غّلب األمر ،وهذا يخرج الباب من الحكم
ّ
الوصية واإلنذار إلى الغزل حين قال (: )1
التخلص في شعر قيس بن مسعود من ّ

[ البحر الطويل ]

ِ
ِ
ِ
ــــــــل
تمناك من ليلى مع الليل خـــــائ ُ

وِذكــــــر لها ِفـــــــي القل ِب ليس ُي ازيــــــــــ ُل

أِ
ُحب ِك ُحب الخم ِر ما كـــــــان ُحبـــــها

ِإّلــــــــــي وُكـــــــ ٌّل ِفـــــــــي ُفــؤا ِدي دا ِخــــــــــ ُل

ابتدأ قي ٌس قصيدته باإلنذار موصيا قومه بأن يأخذوا الحيطة والحذر من الفرس إبان معركة ذي
قار  ،وفي الوقت نفسه تتراءى له محبوبته " ليلى " فيقطع وصيته  ،ويتفرغ إلى غرضه الجديد  ،وقد
السامع إلى الدخول في غرض جديد  ،وقد شاع هذا النمط عند امرئ
لوحظ أنه عمد إلى التصريع ليتنبه ّ
القيس أكثر من غيره .
أما أبو كلبة التيمي فقد غضب على األعشى واألص ّم ؛ ألنهما مدحا بني شيبان خاصة  ،ولم
ّ
عرضا للفخر بما قدمته قبائل اللهازم يوم ذي قار ،
يمدحا اللهازم  ،فأخذ يهجو ويدعو عليهما  ،مت ّ
فيقول (: )2

1
2

[ البحر البسيط ]

عتما ش ِ
اعــــــــري قــــوم ذوي حسب
جِّد ُ

ُحزت أُُنوُف ُكـــــــما ّحـــــــ از ِب ِمنـــــــــــ ِ
شار

أعِني األصـــــم وأعشانـــــــا إذا اجتمـــــعا

فال استعانـــــــا علــــى سمــع وابصــــ ِار

اهـــــ ُم ِمـــــــن ِعن ِد أشم ِلــــ ِهم
نحــــــ ُن أتين ُ

ِ
صّد ِار
كـــــــمـــــا تــــــلّبــــــس وّراد بــــــــــــــ ُ

س ال ِمـــــيل وال ُعــــــــــــ ُزل
لــــوال فــــــــــو ِار ُ

ِمـــن الّلهــــــــ ِازِم ما قـــــاظوا ِبــــذي ِ
قار
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وضح للقارئ في معرض هجائه بإعاقة
يدعو الشاعر على األعشى واألص ّم بسبب فعلهما  ،وي ّ
كل واحد منهما  ،فاألعشى اّلذي ال يرى  ،واألصم اّلذي ال يسمع  ،وهذا ناب ٌع من غضبه عليهم  ،ولكنه
يتخلص من الهجاء إلى الفخر عندما يستخدم ضمير المتكّلم ( نحن ) متباهيا بما قدمه قومه وقبائل
اللهازم يوم ذي قار  ،فال يجوز نسب النصر إلى فئة دون األخرى مادام الجميع قد شارك في المعركة
وأبلى بالءه  ،فكان األصل أن ينسب النصر للجميع .
يظهر التخلص أيضا في شعر األعشى عندما قال قصيدته التي رد فيها طلب كسرى لما بعث
يريد الرهائن  ،فترى الشاعر في بدايتها ّيتحدث عن غزله بمحبويته ليلى  ،ثم يواصل الحديث عن
الصحراء والناقة إلى أن يصل غرضه  ،فينتقل إلى كسرى بقوله (: )1

[ البحر الكامل ]

من ُمب ِلغ ِكسرى إذا ما جاءه

عــــِّني مــــــ ِ
آل ُك ُمخــــــ ِمشات ُشــــــردا

آليت ال ن ِ
عطيه ِمـــــن أبن ِائنا
ُ

ُرُهنا فُي ِس ُد ُهـــــم كمـــــن قـــــــد أفسدا

لقد تخلص الشاعر من حديثه عن الصحراء والناقة والجمل إلى كسرى فارس  ،فأراد أن يبعث له
رده فاستخدم
برفض طلبه  ،فتراه يتخلص من وصف الصحراء وما فيها من حيوان  ،إلى إبالغ كسرى ّ
( من مبل ٌغ كسرى  ) ...فالسامع في ال يتنبه إلى أنه قد انتقل إلى موضوع جديد إال إذا تنبه لقوله
( من مبل ٌغ كسرى ) حينها يعرف أنه يريد أن يبعث رسالة جديدة لكسرى فيثار لسماعها .
رغم أهمية التخلص في التنقل بين موضوعات القصيدة  ،وربطه بين أجزائها إال ّأنه تالشى في
كثير من قصائد يوم ذي قار  ،وخصوصا في تلك القصائد التي خضعت لموضوع واحد فقط – كقصيدة
األعشى التي قال في مطلعها  ( :فدى لبني ذهل بن ناقتي

 ) ....فقد قالها واصفا ما بذلته شيبان يوم

المدح  ،فلم تتعدد الموضوعات فيها  .وكذلك قصيدته اّلتي مطلعها ( أقيس بن
ذي قار على سبيل ّ
1
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مسعود بن قيس بن خالد

 ) ....هجا فيها قيس بن مسعود  ،فكانت ألفاظها لوما وهجاء  ،فلم تتعدد

األصم اّلتي مدح فيها بني شيبان  ،فقد كانت ذات
الموضوعات فيها أيضا  .ومنها قصيدة بكير بن
ّ
موضوع واحد .
رابعا – الخاتمَ ُة :
تعد الخاتمة نهاية القصيدة التي يجب على الشاعر أن يحسن اختيارها ؛ ألن في ذلك راحة للنفس ،
أثر بار از في النفس ووقعا مهما ؛ ألنها آخر
وانباء عن نهاية القصيدة ( ، )1وقد لوحظ أن لخاتمة القصيدة ا
معنى يبقى في األذهان ( ، )2لذلك اهتم بها الشعراء وأولوها أهمية كبيرة ؛ فهي آخر ما يبقى في األسماع
3
يص على إنهاء قصيدته
وربما يحفظ من دون سائر الكالم( )  ،وبناء على أهمية الخاتمة فالشاعر حر ٌ

بحكمة مشهورة أو مثل سائر  ،أو تشبيه جميل ( ، )4وما دام المطلع قد استأثر بفتح القصيدة فإن لك ّل
النهاية تكاد تضاهيها ؛ ألنها آخر ما قاله الشاعر في
بداية نهاية  ،ومهما بلغت البداية من القوة إال أن ّ
أذن السامع  ،ومن هنا تنبع أهميتها .
وقد سار شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي وفق األسس المعروفة لخاتمة القصيدة الجاهلية ،
ّ
حيث عني الشعراء بخواتيم قصائدهم  ،وأولوها اهتماما واسعا  .وسيطرت الحكمة الممتزجة باألمثال عليها
 ،وهذا باد في خاتمة هند بنت النعمان حين بعثت تنذر قومها من الفرس( [ : )5البحر الوافر ]
ـــــــــرم ِبالــــــــــ ِبشارِة ِللبشـــــــــــ ِ
فأكـ ِ
ير

ِ
بظهور بـــــكر
فإن تـــــــ ُك نعمة

1
2
3
4
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ِ
بمستمــــــ ِ
ير
كمامــــــــــــير الـــــــــــــد ُ
هيم ُ

وان تـــــــ ُك نــــــكبة فعلــــــي منها

يالحظ أن هند بنت النعمان أرادت إخبار قومها وانذارهم عما يتجهز له الفرس من غزوهم ،
فكتبت لهم شع ار  ،وتراها في شعرها متأثّرة على قومها  ،فهي تخاف عليهم  ،وتنسب البشارة إذا أصابتهم
النعمة  ،وتنسب لنفسها الداهية والحمل الثقيل في حال أصابتهم النكبة  ،فقد استخدمت الشاعرة المثل في
ّ
الدهيم " ( )1هنا
اضح في البيت األخير فقد قيل فيه  " :أثقل من حمل ّ
خاتمة أبياتها  ،ولعل المثل و ٌ
الدهيم ،
أظهرت الشاعرة انتماءها عندما أقرت بأن النكبة إذا حلت بقومها فذلك سيكون أثقل من حمل ّ
وستكون مصيبة وداهية عظيمة عليها .
وظهرت الحكمة في خواتيم قصائد شعراء يوم ذي قار أيضا  ،ومنها ما جاء به األعشى حين
مدح بني شيبان  ،وفي قوله (: )2

[ البحر الطويل ]

ل ُعمُرك مــــــــا شف( )3الفتى ِمثــــ ُل ه ِّم ِه

إذا حــــاجـــــــة بــــيـــــن الحـــــــ ِ
يازِم جلـــــ ِت

يء مثل إصابته
اختتم الشاعر قصيدته بهذه الحكمة  ،حيث أقسم الشاعر أنه ال يزيد المرء ش ٌ
باله ّم الثقيل حين تنطوي الصدور على األمر الجليل  ،فإذا كانت الصدور مكتوية بنار المصيبة فال
أصيل  ،تؤلمه
يعادلها أل ٌم  ،ألن انطواء الصدور على األمر الجليل أشد المصائب  ،فالشاعر عربي
ٌ
مصيبة قومه  ،وتكلم صدره  ،ولعل هذا األلم أشد أنواع األلم  ،وهو ما يصيب الصدور  ،كيف ال ؟ وقد
كانت معركتهم مع مملكة فارس ؟ هذا عالوة على الموالين العرب الذين صفوا جانب الفرس في يوم ذي

1

الداهية أيضا  .ينظر  :الهاشمي،
الدهيم  :هي ناقة حملت عليها رؤوس قوم قتلوا .و هي ّ
 -الهاشمي  ،األمثال ّ . 9/1 ،

2

 -الديوان . 21 ،

م  .س . 9 /1 ،
3

 شف  :زاد  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( شفف ) .115

قار  ،فاأللم مزدو ٌج على الشاعر  ،ألم التفاف العرب المتخاذلين حول الفرس ضد أبناء جلدتهم  ،وألم
الحرب وما تحدثه من قتل ودمار ومصائب .
وقد اتّبع الشعراء خواتيم أخرى  ،ومنها قيامهم بالنصح وتقديمهم للمواعظ  ،وقد ارتبطت هذه
محد ٌق  ،وهذا ما
الخواتيم بالشعراء المسجونين دون غيرهم  ،وخصوصا أولئك الذين يتهدد قومهم خطٌر ّ
ظهر في قول قيس بن مسعود وهو في سجن كسرى (: )1

[ البحر الطويل ]

ِ
ــــهم
فـِإنا ثـــــوينا فـــــــي ُش ُعوب وِان ُ

غــــــزت ُهم ُجُنــــــــود جمــــــة وقــــبا ِئــــــــــ ُل

وِان ُجُنـــــود ال ُعـــــج ِم بيِني وبين ُكم

فيــــــــــا فل ِجي يـــــا قو ُم ِإن لم ُتقا ِتُلوا

فقيس يح ّذر قومه من جنود فارس  ،ويحثهم على القتال  ،فيقول إنه أقام عندهم  ،وانه يح ّذر
ينبه قومه من قوة الفرس ومن بطشهم  ،ألنه يح ّذرهم إذا لم يقاتلوا بتالحم
قومه منهم  ،فكأن الشاعر ّ
وتكاتف سيكون األمر عظيما عليهم  ،وهذا ليس إضعافا لهم  ،وانما أراد أن يكون قومه على جاهزين
دو الفارسي  ،لذلك كملت صورة الخاتمة بالنصح والتحذير
لمواجهة الفرس  ،وأراد عدم االستهانة بقوة الع ّ
ّ
وتقديم الموعظة .
وهناك نوعٌ آخر من الخواتيم اّلتي استخدمت في شعر يوم ذي قار  ،أال وهي الخاتمة المفتوحة ،
دون أن تكون حكمة أو مثال أو ما شابه ذلك  ،فترى األعشى يختتم قصيدة له قالها مفتخ ار بالنصر
المؤزر الذي تّوج به العرب آنذاك  ،فيقول (: )2

[ مجزوء الوافر ]
عف قـــــد ُنــــ ِظما
عليها الز ُ

كت ِائ ُب ِمن بِني ُذهل

1
2
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رزوا الغنـــــما
ِغضابا أحـــــــ ُ

شر أُُنـــــفا
فالقوا مـــــع ا

وهنا نرى أن الشاعر ختم قصيدته واصفا كتائب بني ذهل اّلذين كانت صدورهم قد كسيت
بالدروع  ،فقد كانوا قوما أباة غضابا  ،قاتلوا حتى تم لهم النصر  ،فنالحظ أن الخاتمة كانت وصفا
لكتائب بني ذهل وما حققوه من نصر على الفرس .
وفي الختام يمكن القول  :إن خاتمة القصيدة المنظومة في يوم ذي قار  -بشكل عام -سارت
عبرة عن تجارب أصحابها  ،عالوة
وفق ما استجاده النقاد قديما وحديثا في خواتيم الحكمة المحكمة الم ّ
على إتهائها بالتوصية والنصح اإلرشاد  ،ويمكن أن يصب هذا في ميدان الحكمة أيضا  ،إضافة إلى
استخدام األمثال فيها  ،في حين جاء بعضها مفتوحا دون أن يحمل وصفا معينا  ،وهذا يعود – كما
ئ دون إنهاء الشاعر قصيدته
أسلف القول – إلى عدم وصول تلك القصائد كاملة  ،أو ربما حال طار ٌ
على الصورة المعهودة .

المبحث ال ّثاني  -اللغ ُة واألسلوب .
ُ
األسلوب في اللغة  :الطريقة أو المذهب  ،وهو الفن  ،يقال  :أخذ فالن في أساليب من القول ؛
1
فلكل شاعر طريقة
لغوي ال يختلف عنه في االصطالح ّ ،
أي أفانين منه( )  ،واألسلوب في معناه اّل ّ

خاصة به  ،يعبر بها عن خلجات صدره  ،وهذه هي الطريقة اّلتي نطلق عليها مصطلح األسلوب(، )2
3
لكل شاعر أسلوبه
الفن  " :الطريقة في إظهار العمل الف
ويقصد به في ّ
ني إلى الوجود " ( ) ولذلك فإن ّ
ّ

الخاص الذي يميزه عن غيره من الشعراء  ،ورغم اختالف األسلوب من شاعر آلخر إال أنه يختلف أيضا

1
2
3
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من قصيدة ألخرى – عند الشاعر الواحد فقصيدة الغزل  -مثال  -تختلف عن قصيدة الهجاء (، )1
الشعرية يكمن في تركيب
فباألسلوب يعرف الشاعر
ويتميز  ،ولعل االختالف بين أساليب األغراض ّ
ّ
األلفاظ  ،وطريقة ربطها وصياغتها  ،إضافة إلى مدى وعورتها أو سهولتها تبعا لمقتضيات الغرض
الشعر ّي المنشود .
ّ
أما عالقة اّللغة باألسلوب  ،فإن اللغة هي مادة األدب  ،واألسلوب هو كيفية استخدام اللغة (، )2
ّ
وشدة ألفاظ الحرب
واللغة هي مادة األسلوب اّلتي تتشكل منها رقة ألفاظ الغزل  ،أو وعورة ألفاظ الوصف ّ
وقسوتها  ،مناسبة لمقتضى الحال  ،فال يمكن أن تكون ألفاظ األيام والحروب لينة سهلة لطيفة  ،فالحرب
خاصة بها  ،صلبة
السيوف  ،وقعقعة ّ
الرماح  ،وصهيل الخيول  ،ونعير المقاتلين تتطّلب ألفاظا ّ
وصليل ّ
قاسية خشنة  ،ويمكن تناول موضوع اللغة واألسلوب في شعر يوم ذي قار من خالل المحاور اآلتية :

أوال – اللَِّفظُوالمعنى :
تنفصم عراه(، )3
وثيق ال
ط
اللفظ والمعنى ركنان
أساسيان من أركان القصيدة  ،وبينهما ارتبا ٌ
ٌ
ّ
ٌ
لكل مقام
الشعر
ولكن األسلوب يختلف من غرض إلى غرض في ّ
الجاهلي  ،وبالتالي فمن المؤكد أن ّ
ّ
معينا يجمع بين أسلوبين مختلفين في قصيدة واحدة أو قصائد
ألفاظه اّلتي يقوم عليها  ،فقد ترى ش ا
اعر ّ
متعددة  ،وقد ترى شعراء كثر يجمعون على أسلوب ضمن إطار ما  ،وهذا االختالف أو االجتماع ما هو
فشاعر
أما شعر يوم ذي قار فقد وجد فيه أنواعٌ متعددةٌ من األساليب ،
ٌ
إال نتيجة الغرض المرجو ّ ،

1
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 -ينظر  :جودت فخر الدين  ،م  .س  . 341 ،فرغم أهمية اللغة كونها عنص ار من عناصر الشعر  ،إال أن الشاعر ال

ّبد له أن يسلك فيها مسلكا خاصا  ،متخي ار الجميل المناسب والحس األنيق فيها  .ينظر  :إبراهيم السامرائي  ،لغة الشعر
بين جبلين  . 16 ،فالشاعر أو األديب يعمد عادة إلى تخير ألفاظه  ،وتجويد صياغتها ؛ وذلك ألن للتشكيل اللغوي أهمية
في بناء األسلوب األدبي  .ينظر  :محمد مندور  ،األدب وفنونه . 27 ،
3
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وشاعر يطرق باب المدح  ،يستخدم قالبا معينا  ،وآخر يتناول
يتحدث عن فخر  ،يلتزم ألفاظا خاصة ،
ٌ
ٌ
الوصف  ،وهكذا .
كرر  ،وتحتاج
لوحظ في شعر يوم ذي قار استخدام بعض ألفاظ خشنة غريبة  ،الحرف فيها م ٌ
حل بهم ،
إلى معجم لتفسيرها  ،حينما ترى األعشى يلوم قيس بن مسعود عندما تبع كسرى  ،فيصف ما ّ
واصفا الكتائب والجيوش في ذلك اليوم وكثرتها  ،فيقول(: )1

[ البحر الطويل ]

ف ِوطـــــــ ُاب ُكم
فـــهان علـــــينا أن ت ِجـــــ ّ

إذا ُحـــِّنيت ِفــــــيها لـديك الـــــزو ِ
اج ُل

لقد كــان في شيبان لـــو ُكنت ر ِ
اضيا

ِقبـــاب وحــــــ ٌّي حــــلــــة وقــــــنابـِــــــ ُل

ورجــــــــــراجـة تـــــعشي النواظر فخمة

وجــــــرد على أكنــــافهن الــــرو ِ
اح ُل
ّ

يالحظ في األبيات وصفا لتلك الكتائب والجيوش اّلتي كانت أعدادا كثيرة ضخمة  ،محملة بالمتاع،
ويظهر لوم األعشى قيس بن مسعود في البيت الثّاني واضحا حين يذكر له ما كان في شيبان من جنود
وع ّدة  ،فاأللفاظ اّلتي جاء بها الشاعر فيها من الوعورة والغرابة ما فيها  ،فيستخدم الشاعر الحروف
المكررة والكلمات اّلتي تحتاج إلى معجم وتفسير كما في البيت الثاني والثالث  ،حينما يستخدم
ّ
( رجراجة  ،حي حّلة )  ،فال شك أن حديث الشاعر عن يوم وحرب دفعه إلى اختيار ما يناسب المقام .
ومن هذه األلفاظ الوعرة التي استخدمها األعشى في قصائده  ،ما وصف الحرب به من شدة
الش ّدة مبلغا  ،نابه من حديد  ،وصورة بالفحل الهائج
وم اررة  ،فقد شبه الحرب بالحيوان اّلذي بلغ من القوة و ّ
المدمرة الهادرة الهائجة  ،فيقول (: )2
واستمر يصف هذه الحرب
ّ
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[ مجزوء الكامل ]

وان الحرب أمسى فحـ

ــلها ِفــــي الن ِ
اس مــُحت ِلما

حـــ ِديدا نـــــ ُاب ُه ُ ،مستــد

ـــلـِقا ُ ،متخمـــطا  ،ق ِطــــما

أتانا عـــن بِني األحــــ ار

ِر قـــول لــــــم ي ُكــــن أمـــــما

الرماح
يستمر الشاعر في وصف أهوال المعركة عندما التقوا في الصباح ّ
بالنشاب والسيوف و ّ
الالمعة التي ضربوهم بها فمزقت جلودهم ودمرتهم  ،فالقارئ ال يستطيع فهم األبيات ّإال بالرجوع إلى
المعجم في ك ّل بيت من األبيات  ،ويستمر قائال (: )1

[ مجزوء الكامل]

اهم ُمشعشعة
صبحن ُ

ال مصبــــــها رذمـــــــــا
تخــــــ ُ

اهم ِبُنــــــشاب
صبحن ُ

ك ِفيــــــت قعـــــــــــقع األدمـــــا

الشدة فيها  ،والمالحظ
يبدو أن وصف المعركة أو اليوم له من األلفاظ ما يخصه  ،فترى الوعورة و ّ
األول والثاني حينما يستخدم ( شعشع  ،قعقع )
أيضا تكرار الحرف الواحد في الكلمة الواحدة في البيت ّ
قع على نفسية القارئ  ،فال تخلو من الغرابة والوعورة .
فلعل هذه الكلمات لها و ٌ
ومن هذه المظاهر أيضا ما قاله قيس بن مسعود عندما كان عند كسرى  ،وطلب منه كسرى أن
قيس بذلك وقال(: )2
يرسل إلى أشراف قومه ليكرمهم  ،وانما أراد قتلهم  ،فلم يقبل ٌ
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[ البحر الطويل ]

ُغنينا وأغنــــانا ِغـــــنانــــا وغــالنا

ِ
شارب
عمــــــا عـــــندكم ومــــــ ُ
آكل ّ
مــــ ُ

حن أرسلنا بألفي صحيفة
فإن ن ُ

فـــــال ِّ
اكب
يقربــــــّنا ِم ُ
نك ُم الـــــــّدهر ر ُ

 -المكان نفسه .

 الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك األسدية . 267/3 ،111

لقد كرر الشاعر حرف الغين كثي ار في أربع كلمات في صدر البيت األول  ،وهذا ما يمجه السمع
السياق  ،فكأن
ويسثقله  ،عالوة على اشتقاق بعض الكلمات من كلمة واحدة  ،وهذا يعد وعورة في ّ
المعاجم قد خلت من غيرها  ،ويبدو أن موقف الشاعر آنذاك قد دفعه إلى استخدام هذه الكلمات  ،فما ح ّل
بالشاعر كان مؤلما ومؤذيا  ،وقد تأثرت نفسيته  ،فانطلق يقول وهو مضطرب .
ويظهر استخدام األعشى للكلمات الغريبة في شعره أيضا عندما بدأ يصف أعيان الفرس وملوكهم ،
بالنساء  ،فيقول(: )1
فيصف ما يلبسون في آذانهم متشبهين ّ

[ البحر البسيط ]

ِ
ِمن األ ِ
ـــف
ّعاج ِم  ،فـــــــي آذانها النط ُ

حجـــــ ِ
احج وبنو ُملك غط ِارفــــــة

إن استخدام الشاعر لكلمة ( حجاحج ) التي كرر فيها الحرفين األول والثاني يشير إلى تلك
ّ
الوعورة والغرابة  ،فيصعب معرفة معناها إال بالرجوع إلى المعاجم  ،إضافة إلى استخدامه لكلمة
أن القارئ يحتاج إلى معجم حينما يقرؤها .
ك ّ
( غظارفة ) فال ش ّ
الشعرية  ،ففيه الفخر والمدح
لقد كان يوم ذي قار معينا ال ينضب للعديد من األغراض ّ
صية وغيرها  ،أما الوصف فقد اتخذ طابع األلفاظ الغريبة الوعرة
الرثاء والهجاء والتهديد والو ّ
والوصف و ّ
الرقة
ا
كثير  ،وظهر هذا في الشواهد السابقة  ،أما إذا نظرنا إلى الفخر والمدح فإننا نرى السهولة والليونة و ّ
الشيبانيين يوم ذي قار
في ثناياهما  ،فاألعشى نفسه اّلذي له من األلفاظ الوعرة والغريبة ما له  ،مدح ّ
مستخدما ألفاظا سهلة رقيقة واضحة  ،قريبة المعاني  ،ومن قوله (: )2
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[ البحر الطويل ]

فدى لبِني ُذه ِل ب ِن شيبان ناق ِتي

اكبــــــها يــــــوم اِّللقـــ ِ
ِ
اء  ،وقـــــل ِت
ور ُ

ُهم ضربوا ِ
بالحن ِو ِ " ،حن ِو ُقر ِاقر "
ُ ُ

ُمـــــقِّدمـــــ ِة الهامـــــــرز حــــتى تولـــــــ ِت

الديوان . 112 ،
 األعشى ّ ، -األعشى  ،الديوان . 27 ،
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فـــ ِلّل ِه عينا مـــن أرى ِمن عصابة

أشــــد على أيــــــ ِدي السق ِ
اة ِمـن ال ِتي

يفتدي الشاعر بني شيبان بنفسه وبناقته  ،ويذكر فعالهم  ،فهم اّلذين ضربوا الفرس يوم الحنو ،
وهم األشداء األقوياء الشجعان  ،ولكن المالحظ أن الشاعر في ألفاظه ومعانيه كان واضحا ال غرابة في
كالمه وال وعورة  ،فالمعاني بارزةٌ واأللفاظ سهل ٌة عنده .
شدة فعالهم يوم ذي قار ،فقد
أما يزيد بن حمار السكوني فقد مدح بني شيبان ؛ لعظم شأنهم  ،و ّ
ظهروا ذوي شجاعة وبأس وقوة شكيمة  ،فأبلوا بالء حسنا ،فقال يزيد (: )1

[ البحر البسيط ]

إّني ح ِمد ُت بِني شيبان إذ خمدت

ِ
ان قو ِمي وِفيهم شـــب ِت النــــ ُار
نير ُ

و ِمـــــن تكــــــرِم ِهم ِفي المح ِل أن ُه ُم

ال يعل ُم الجـــــ ُار ِفيهم أنــــ ُه جــــــ ُار

حتى ي ُكون ع ِزي از ِمـــــن ُن ُف ِ
وس ِهم

أو أن يبين ج ِمـــيعا وهـــــو ُمختــ ُار

قصد الشاعر في شعره مدح بني شيبان يوم ذي قار  ،فلم تكن ألفاظه وعرة  ،ولم تكن غريبة ،
بل كانت واضحة ومفهومة  ،ال تحتاج إلى معجم  ،وانما ظهرت سهلة لينة  ،تحمل في ثناياها ألفاظا
ووصفا أخالقيا رقيقا لهؤالء القوم  ،فهم يتقنون حسن الجوار  ،ويحسنون فنون األدب في التعامل  ،عالوة
النزال .
على شراستهم يوم ّ
أما الفخر فقد كان جليا في يوم ذي قار  ،كيف ال وهذا اليوم هو أول يوم انتصر فيه العرب على
ّ
الفرس ؟ كيف ال وقد كانت الفرس أعظم إمبراطورية آنذاك ؟ كيف ال وقد انضمت بعض القبائل العر ّبية
إلى الفرس ؟ فمن هنا كان الفخر سائدا على غيره من األغراض في هذا اليوم  ،فتناول هذا الغرض
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بعض الشعراء بألفاظ سهلة بعيدة عن الغموض والتعقيد  ،فالوضوح سم ٌة بارزةٌ في فخر الشعراء يوم ذي
قار  ،واألعشى أحدهم يقول (:)1

[ البحر البسيط ]

لما التقينا كشفنا عــــن جـــــم ِ
اج ِمنا

ِليعلــــــ ُموا أّنــــــنا بكــــــــــر فينصرُفــــــــــوا

ص ُد ُهم
قاُلوا البــــقية وال ِهنـــــدي يحـــــ ُ

وال بقـِـــــية إال الــــــــن ُار فــــــــانـــــكشفـــــوا

لـــو أن ُكـل معــــــد كــــــان شاركــــــــــنا

ِ
ِ
ف
اهم الشر ُ
في يو ِم " ذي قار" ما أخط ُ

ِإذا أمــــــاُلوا إلــــى النــــش ِ ِ
ــــهم
اب أيدي ُ

ِ
ِ
ِِ
ف
ام ُيختط ُ
ملنــــا ببيــــض  ،فظـــل الــــه ُ

ـــــهم
وخيــــــ ُل بــكر فــما تنف ُ
ـــــك تطحُن ُ

ِ
ف
حتى تـــــوّلـوا  ،وكـــــاد اليــو ُم ينتص ُ

لقد افتخر األعشى بقومه لظفرهم على الفرس يوم ذي قار  ،فسار الشاعر في فخره بألفاظ سهلة
واضحة ال غموض فيها  ،وال يحتاج القارئ إلى جهد كبير لمعرفة معاني ألفاظها  ،فهي واضح ٌة غير
الرماح تنهشهم ،
معقدة  ،فعرج الشاعر على لقاء الفرس وما ح ّل بهم  ،فقد كانت السيوف تطحنهم  ،و ّ
ويلوح الشاعر باّلذين تثاقلوا وتقاعسوا عن نجدة إخوانهم فلم ينلهم العز والمجد كما نال غيرهم  ،وانتقل
وبين لنا كيف ف ّر الفرس وولوا هاربين يجرون أذيال الهزيمة .
م ّ
تحدثا عن البالء اّلذي قدمه قومه آنذاك ّ ،
السجن  ،فقد بدأ ينذر
وتظهر األلفاظ السهلة الرقيقة الجذابة في حديث قيس بن مسعود وهو في ّ
فعرض في حديثه على محبوبته ليلى  ،فقد يشتد اشتياق الشخص لمحبوبته
قومه عما يخ ّ
طط له كسرى ّ ،
السجن ؟ فقال قيس (: )2
حينما يكون بعيدا  ،وأي بعد أكثر ألما من ّ
تمناك ِمن ليلى مع اللي ِل خــــــا ِئــــــــ ُل
1
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[ البحر الطويل ]

وِذكــــــر لها ِفـــــــي القل ِب ليس ُي ازيـــ ُل
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ِ
ِإّلــــي وُك ٌّ ِ
ِ
ــــــــــل
ـــــــل فـــــــــي ُفــؤادي داخ ُ

أِ
ُحب ِك ُحب الخم ِر ما كـــــــان ُحبـــــها

تظهر ألفاظ البيتين سهلة لينة رقيقة  ،فلم يزل الشاعر يذكر محبوبته اّلتي تسكن قلبه وهو في
حبه للخمر،
حب ليلى بمقدار ّ
أصعب ظروف الحياة  ،فأحبها كما يحب الخمر  ،وقد قرن الشاعر مقدار ّ
فأسلوب الشاعر يختلف من غرض إلى غرض  ،ومن موقف إلى موقف .
والنماذج على اختالف اللغة واألسلوب من غرض آلخر كثيرةٌ جدا  ،أما سبب وعورة ألفاظ
الوصف عامة مقارنة بألفاظ األغراض األخرى  ،فيعّلل محمد محمد حسين ذلك بقوله  " :لعل أغرب فنون
الشعر العربي علينا اليوم ما أثر من شعر في وصف النوق واألسفار  ،ولعل هذه الغرابة تأتي من أمرين
ّ
ّ
اص ،فقد
 :األول هو أن هذا ّ
الشعر قد ضعف تأثيره فينا بعد أن ضاعت قيمة الحيوان  ،والناقة بنوع خ ّ
أدى إلى إهمال األلفاظ المتعلقة بها من أسماء أعضائها وأدواتها  ...فأصبحت األلفاظ والصور الدالة على
ذلك كّله وما شاكله غريبة علينا  ،ونجد في فهمها وتذوقها مشقة كبيرة ( . )1يبدو من خالل هذا الرأي أن
الحالية
شعر الوصف يتمتع بسهولة لفظية في نظر الجاهليين أنفسهم  ،أما الصعوبة فتكمن في ثقافتنا
ّ
لعدم اإللمام بألفاظ العربية ومدلوالتها  ،ولعل الحيز الكبير اّلذي شغله شعر الوصف يثبت أن ألفاظه
وأساليبه لم تكن بالصورة التي عليها اآلن .
لشعر الوصف أن فيه من
الشعرية في يوم ذي قار  ،فقد كان الطابع العام ّ
تعددت األغراض ّ
األلفاظ الوعرة والغريبة ما فيه  ،أما الفخر والمدح والهجاء والتهديد واإلنذار فقد اتسم بالطابع الواضح
والسهل في ألفاظه ومعانيه –غالبا  -فال تحتاج إلى االستعانة بمعجم أو شرح لفهمها رغم أنها جاهلية ،
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ومن هذه المشاهد في غرض الهجاء ما يجيب به األعشى أبا كلبة التيمي بشأن مدحه لقومه دون الحديث
عن بني شيبان فهجاه قائال (: )1

[ البحر البسيط ]

أبلغ أبا كلبة التيمي مألكة

فأنت من قوم – و ِ
الله  -أشرار

دفع عنك آونة
شيـــ ُ
بان تـــــ ُ

ِ
الكلب في الغار
تنبح نبح
وأنت ُ

يهجو األعشى أبا كلبة التيمي بألفاظ سهلة واضحة مستوحاة من البيئة  ،فهو يقسم أنه من قوم
ّ
ويشبهه بالكلب الذي ينبح  ،فال غرابة وال تعقيد في ألفاظه .
أشرار ّ ،

ثانيا  -التَّبليغُ واإلخبارُ .
الشعر الجاهلي جانبا من التبليغ واإلخبار برسائل معينة  ،فقد تكون هذه الرسائل من
ومما برز في ّ
ّ
أرض فارسية إلى أرض عربية أو العكس  ،فقد أدرك شعراؤه بون المسافة بين مقامهم الطارئ وديارهم
الحقيقية أو بين ديارهم الحقيقية وأراض فارس  ،فالمسافة طويلة بين ديار بكر وأرض الفرس حيث موقعهم
مبلغ  ،أال
لذلك عمدوا إلى أسلوب التبليغ واإلخبار باستخدام ألفاظ تصلح في هذا المجال ومنها  " :من ٌ
أبلغ  ،أبلغ  ،يخبر " آملين بذلك أن تصل أخبارهم إلى الجهات المعنية في أرض العرب  ،وقد انحصرت
الجهات المعنية بالتبليغ واإلخبار في قبائل الشعراء وأقوامهم .
إذا حالت المسافة دون أن يصل الشاعر إلى قومه  ،لذلك عمد إلى وسيلة لفظية تفي بالغرض ،
ومن ذلك وصاة قيس بن مسعود لقومه وهو في سجن الفرس (: )2
أال ليتِني أر ُشو ِسال ِحي وبغـــــــل ِتي

1
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[ البحر الطويل ]

فُيخبـــــــر قـــو ِمي اليوم ما أنـــــا قا ِئــ ُل

 -ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 72/32 ،
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ِ
ــــهم
فـِإنا ثـــــوينا فـــــــي ُش ُعوب وِان ُ

غــــــزت ُهم ُجُنـــــــود ج ّمــــــة وقــــبائــِـــــــــ ُل

فالسجن الواقع في أرض الفرس منع قيسا من بلوغ قومه  -بكر بن وائل  -المقيمين في الجزيرة
ّ
مني في حصوله على سالحه وبغلته ليدافع عن قبيلته  ،وأعطى
الفراتية  ،لذلك يعمد إلى أسلوب الت ّ
الشاعر مقارنة بين ما كانوا فيه من جهة وما حل بالفرس من جهة أخرى .
جاور في بني بكر  ،فـلما رأى جيوش الفرس أقبلت
أما مرداس بن أبي عامر السلمي فقد كان م ا
خبرهم (: )1
إليهم  ،حمل عياله وخرج عنهم وأخذ يبلغهم وي ّ

[ البحر البسيط ]

ِ
أبلـــــــغ سراة بني بكـــــــر ُمغلغلة

اف علي ِهــم ُسربة الــــدار
إّني أخــــــ ُ

إّني أرى ِ
الهامرز ُمنص ِلتا
الملك
ُ

ُيزِجي ِجـــــــيادا وركـــــــبا غيــر أبر ِار

عندما رأى مرداس جيوش الفرس آتية تريد قتال العرب  ،انصرف من المكان ولكنه أراد تبليغ بني
النداء والتّبليغ بخوفه عليهم ،
بكر األمر  ،فنادى أن يبلغ بني بكر بهذه الجيوش الغاشمة  ،وعلل هذا ّ
ونراه يبين لهم ما رآه من منظر  ،فقد رأى الملك الفارسي يدفع خيوله السريعة ويحثها على اإلقدام ويسوق
الفرسان إلى حرب ضروس .
الرسالة أن يبعث من أرض العرب إلى كسرى في أرض فارس ردا له رافضا
أراد قيس في هذه ّ
طلبه بتلك الودائع والرهائن  ،فقال (: )2

[ البحر الكامل ]

من ُمب ِلغ ِكسرى إذا مــا جاءه

عــــِّني مــــــ ِ
آل ُك ُمخــــــ ِمشات ُشــــــردا

آلي ُت ال نعــــ ِطيه ِمـــــن أبن ِائنا

ُرُهنـــا فُي ِس ُد ُهـــــم كمـــــن قــــــد أفسدا

 - 1األصفهاني  ،م  .ن . 42/32 ،
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حتى ي ِفيـــدك ِمن بِن ِ
ـــيه رِهينة
ُ

اك الفرقدا
نعش  ،ويــــــرهنك السمـــــ ُ

الرسائل سريع ٌة منتشرةٌ في ك ّل
يبحث الشاعر عمن يوصل رسالته إلى كسرى في مقامه  ،وهذه ّ
تحديا بعدم قبول
مكان  ،فلم يرسلها الشاعر خائفا أو مرعوبا  ،وانما أراد لها االنتشار  ،وتحمل في طياتها ّ
طلبه بالرهائن والودائع  ،وربط قبوله بقبول النجوم في السماء بذلك  .أما األعشى فقد قال مجيبا أبا كلبة
الشيبانيين (: )1
التيمي عندما مدح قومه ولم يمدح ّ

[ البحر البسيط ]
فــــأنت من قوم – و ِ
الله  -أشرار

أبلــــــغ أبــــــا كــــــلبة التيمي مـــــألكة
ّ

تنبح نبح الكّل ِب في الغار
وأنـــــت ُ

دفع عنـــــك الحرب آونة
شيـــ ُ
بان تـــــ ُ

يريد الشاعر إبالغ أبا كلبة التّيمي هجاءه  ،فأقسم الشاعر مستخدما لفظ ال ّجاللة بعينه وكأن
ّ
وشبهه بالكلب اّلذي ينبح  ،ويخبره
الشاعر يقسم وهو
غاضب على أبي كلبة  ،ويشهد أنه من قوم أشرار ّ ،
ٌ
شغول عنهم بالنبح .
بفعال بني شيبان اّلتي تدافع عنه وهو م ٌ
أسير عند كسرى  ،ويرثي نفسه  ،فتراه يريد إبالغ قومه عن
ويرجع قيس بن مسعود يبلغ قومه وهو ٌ
نفسيته  ،فقال (: )2
حاله وعن ّ

[ البحر الوافر ]

أال مــــــــن ُمب ِلــــــــــغ قو ِمي ومــــن ذا

ُيبِّلـــــ ُغ عـــــــن أ ِسيــــــر ِفــــــــي ِ
اإلوا ِن

تطــــــــاول لــــــــيُله وأصاب ُحــــــــزنا

وال ير ُجو الفكــــــاـك مـــــع الــــ ِمـــــــنا ِن

يز في قومه ال يريد أن يفك أسره مع
فقد طال ليله  ،وأصابه الحزن في إيوان كسرى  ،فهو عز ٌ
المنان  ،فهو يريد حرية كريمة غير ذليلة .
1
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ثالثا – التّرادف :
الترادف ظاهرةٌ من الظواهر التي اتسمت بها اللغة العربية  ،فهي تعطي اللغة العربية رونقا
خاصا  ،وتعد هذه الظاهرة وسيلة من الوسائل اّلتي أغنت المعجم العربي حتى أضحى العربي يستطيع أن
ّ
يعبر عن المعنى بأكثر من لفظ دون حدوث اضطراب في الفهم أو الذوق  ،وقد أولى اللغويون القدماء
اهتماما بهذه الظاهرة حتى غدت منتشرة في األدب العربي .
ّ
يء خلف شيء فهو
ّ
الردف لغة  :ما تبع الشيء ّ ،
وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه  ،واذا تتابع ش ٌ
1
الدين  " :هو األلفاظ المفردة
الترادف ( )  .أما اصطالحا  :فقد ع ّرفه السيوط ّي نقال عن اإلمام فخر ّ

الدالة على شيء واحد باعتبار واحد " (. )2
تظهر في شعر يوم ذي قار عند مختلف الشعراء سمة التّرداف بين الكلمات  ،حيث عمد الشعراء
فيل أن يجعل هذه
إلى األلفاظ ومترادفاتها في عدد كبير من أبياتهم ّ
الشعرية  ،وهذا المترادف من األلفاظ ك ٌ
الشعر الجاهلي في يوم ذي قار  ،ومن هنا أرى ضرورة الوقوف عند هذه
الظاهرة سمة بارزة من سمات ّ
ّ
ليتسنى كشف المزيد من معالم األساليب المستخدمة في يوم ذي قار .
السمة ؛
ّ
ّ
الشعرية في ذلك اليوم من خالل حديث الشعراء عن
يتضح الترادف في القصائد والمق ّ
طعات ّ
الحرب وما خّلفته  ،فال شك أن يكون الجو مفعما بالشدة والقساوة  ،فيريد الشاعر أن يؤكد المعنى اّلذي
الجو العنيف  ،فترى األعشى يرادف بين كلمتي الجند والكتائب والجيش العرعرم في
يصبو إليه في ذلك ّ
أكثر من موضع  ،وهذا الترادف مستوحى من جّو المعركة والجند  ،فيقول (: )3
وجن ُد ِكسرى غداة ِ
الحن ِو صبح ُهم
ُ

1

 -ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ردف ) .
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 -المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 214/1 ،
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[ البحر البسيط ]

ِمنا كت ِائ ُب ُت ِ
زجي الموت فانصرُفوا

 -األعشى  ،الديوان . 112 ،
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الترادف واض ٌح بين كلمتي ( الجند  ،والكتائب ) في هذا البيت  ،ويظهر الترادف أيضا عندما
يقول أحد شعراء ربيعة يوم ذي قار (: )1

[ البحر الطويل ]

ِ
اكبه
ور كـــــــو ُ
أال من لليل ال ت ُغ ُ

ِ
انبه
وهــــــ ّم سرى بين الجوانح ج ُ

أن جيشا عرمرما
أال هل أتاها ّ

بأسفــــ ِل ذي قــــــار أُِبيدت كتائبه

يتساءل الشاعر من لليل طويل ال تغور كواكبه  ،فهذا الليل هو ليل المهموم اّلذي يراقب سير
النجوم واألفالك على بطئها ؛ ألنه ال يعرف للراحة والنوم طعما  ،ويتعرض الشاعر لجيش الفرس اّلذين
احد ،
أبيدت كتائبهم في يوم ذي قار  ،فالترادف بين كلمتي ( الجيش العرمرم والكتائب ) فمدلولهما و ٌ
ويبدو أن الشاعر أراد في كثرة عدد جنود الفرش استخدام الترداف .

ومن أشكال الترادف ما قاله مرداس بن أبي عامر حينما جاء إلى كسرى بخبر النصر المكذوب
لئال يقطع يده  ،فركب فرسه وف ّر مسرعا  ،وشرع يحث فرسه على اإلسراع ويقول ( [: )2البحر الطويل ]
ألـــــم تــر أن األرض رحـــــــــب ف ِسيــــحة

عجزّني بقعـــة ِمـــــن ِبق ِ
فهــــــل ُتــــــ ِ
اعها
ُ

ومب ُثـــــــوثة بــــــــث الـــــدبى ُمسب ِطــــــــــرة

طائها ِمـــن ِسر ِ
رددت عـــــلى ِب ِ
اعــــهـــــا
ُ

فقد رادف مرداس بين كلمتي( رح ٌب و فسيح ٌة ) و ( مبثوث ٌة و مسبطرةٌ )  ،فمعنى الرحب والفسيح
احد  ،ومدلول كلمة مبثوثة ومسبطرة هو االمتداد واالنتشار  ،فالشاعر يحث فرسه على اإلقدام  ،ويقول
و ٌ

 - 1األصفهاني  ،األغاني . 72/32 ،
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أي مكان أريد  .ومنه قول الديان بن جندل
لها إن األرض واسع ٌة فسيح ٌة فلن أعجز عن الوصول إلى ّ
عندما انتهت المعركة  ،وق ّسموا اللطائم ووزعوا الغنائم  ،فأخذ يمدح الشيبانيين قائال( [:)1البحر البسيط ]
فــــاس ِقي الفــوارس من ُذ ِ
هل بن شيبانا

إن ُكنـــت ساقيــــــة يـــــوما ذوي كــــرم
حاموا ع عن ِذمارهم
واسقي فوارس ُ

واعلــــــي مــــفارقهـــــم ِمسكــــا وريحــانـــا

الديان بن جندل يمدح بني شيبان على حسن آدائهم يوم ذي قار  ،فاستخدم الشاعر الترادف ّبينا
بين كلمتي ( المسك و الريحان ) فيطلب الشاعر السقيا للذين حاموا عن ديارهم  ،وأن يضع المسك
األصم فقد استخدم الترادف في شعر يوم ذي قار
والريحان على مفارقهم تكريما لفعالهم  .أما بكير بن
ّ
السنون  ،ولم يكن طفال
عندما بدأ يصف عمرو بن قيس بن مسعود – عمرو األصم – فهو لم تتخطفه ّ
ال خبرة له في الحروب  ،بل كان في ريعان شبابه وزهوة عمره  ،فقال فيه بكير(: )2

[ البحر الكامل ]

عمــــرو وما عـــمرو بقحم دالــــف

فــــــــيــــها وال ُغــــــمـــــر وال ِب ُغـــــــال ِم

ُهم يوم ذي قار وقد ح ِمس الوغى

خلطـــــــوا ُلهامــــــا جحفـــــــــال ِبُلهــا ِم

األول  ،فكلمتي ( قحم و دالف ) بينها ترادف ،
يالحظ الترادف في أكثر من موضع في البيت ّ
ف أيضا ،
السن  ،أما كلمتي ( غمر و غالم ) فبينهما تراد ٌ
فهما تدالن على المدلول ذاته  ،وهو كبر ّ
الس ّن  ،فيصف الشاعر عم ار  ،ويؤكد على ما قدمه قومه  -يوم ذي قار
ولهما المدلول نفسه وهو صغر ّ
حينما اختلطت الجيوش وعلت أصوات الفرسان  -من قتال مخطط ومواجهة صارمة  ،وثبات دائم .
الجاهلية ،
معن هذا النزر من الترادفات يدرك حقا مدى شيوع هذا األسلوب في شعر أيام
ّ
م ن يت ّ
أما المفردات فقد جاءت كلها تحاكي قصة الحرب وما دار فيها من قتال ونزال ومواجهة بين الجيوش ،
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وشجاعة وثبات وحسن بالء  ،فرغم اختالف موضوع األبيات إال أنها كانت تصب في قالب واحد أال وهو
قالب المعركة والحرب .
ولعل شيوع التّرادف يعود كما يبدو إلى محاولة الشعراء التأكيد على صدق مقالهم  ،بل نزوعهم
إلى اإلصرار بواسطة اللفظ المرادف على توطيد أفكارهم وتأكيدها  ،فاألعشى مثال لم يكتف بذكر الجنود
في فخره  ،وانما عمد إلى لفظ مرادف وهو الكتائب  ،وقد أكد هذه الكلمة غيره من شعراء بني ربيعة
دعم فكرته باعتماد الترادف  ،إضافة إلى ذلك فإن
باستخدام ( الجيش العرمرم )  ،فكذا كان ّ
الشاعر ي ّ
التّرادف يدفع روح السآمة والملل عن القارئ  ،عالوة على ما تضيفه هذه األلفاظ من تناغم موسيقي
ّ
وانسجام في تراكيب الجمل .
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رابعا – الشَّرط .
الشعر الجاهلي المتعّلق بأيام العرب وحروبهم ،
يعد الشرط مر ا
تكز أساسيا من مرتكزات أسلوب ّ
ّ
فقد وظف الشعراء أسلوب الشرط للتعبير عن تجاربهم الشعرية وما صاحبها من أحوال حياتية شغلت فكر
ك أن أيام العرب في
الشاعر وهيجت شعوره وأحاسيسه  ،وأثارت في نفسه الحمية والغضب أحيانا  ،وال ش ّ
الجاهلية وما صاحبها من شدة وعسر وضيق كان له األثر البارز في شيوع هذا األسلوب  ،ومن هنا فقد
رطية  ،وما فيها من فعل وجواب  ،ليتسنى لهم فتح آفاق واسعة في التعبير
الصيغة الش ّ
عمد الشعراء إلى ّ
مع سهولة في إيصال الفكرة الكامنة في ال ّذهن .
ما دام الحديث عن شعر يوم ذي قار  ،فال ب ّد أن يكون اإلصرار والتحدي عاملين أساسيين في
اللجوء إلى أسلوب الشرط  ،فالحرب تقوم على القتال والنزال والتحدي الصارم بين الفريقين  ،فقد صيغت
معالم هذا العناد والتحدي والغضب بأسلوب الشرط وأدواته ( إذا  ،لو  ،ولوال  ،وان )  ،فيظهر الشرط في
شعر األعشى مازجا لومه على العرب الذين لم يقفوا إلى جانبهم يوم ذي قار وتحديه الفرس وقت
المواجهة  ،فيقول (: )1

[ البحر البسيط ]

لـــو أن ُكل معد كــــــان شاركــــــــــنا

ِ
ِ
ف
اهم الشر ُ
في يو ِم " ذي قار" ما أخط ُ

ِإذا أمــــــاُلوا إلــــى النش ِ ِ
ــــهم
اب أيدي ُ

ِ
ِ
ِِ
ف
ام ُيخـــتط ُ
ملنــــا ببيــــض  ،فظــــل اله ُ

يعمد األعشى إلى أسلوب الشرط في البيتين السابقين مستخدما أداتي الشرط ( لو  ،إذا ) ففي
عد اّلذين لم يشاركوه حربهم مع إمبراطورية الفرس  ،فقد خسروا ذلك
البيت األول يلوم الشاعر قبائل م ّ
الشرف العظيم اّلذي أ ّرخ لهم  ،فلم يستطيعوا الوقوف في وجه الفرس  ،وال قتالهم  ،فكانوا جبناء متثاقلين
عن القتال  ،فلم يتحقق جواب الشرط وهو ( الشرف ) المتناع الشرط وهو ( المشاركة )  ،ثم يستمر في

1
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السالح في
استخدام أسلوب الشرط في أثناء المعركة مع الفرس  ،فإذا أقبل الفرس على استخدام ّ
الرماح و ّ
أتم الجهاز لمقارعتهم .
وجه العرب كان العرب لهم بالمرصاد  ،فهم على ّ
يفضلهم على غيرهم  ،فهو
بدا الشرط أسلوبا عند بكير بن األصم حينما مدح بني شيبان  ،وكان ّ
أعزها  ،فلم يتقاعسوا عن نصرة بعضهم
األيام و ّ
يطلب تكريمهم بابتداء الشراب بهم  ،فهم الذين أتوا بأمجد ّ
قدموا أرواحهم رخيصة فداء لعروبتهم  ،ودفاعا عن قومهم  ،فقال ( [ : )1البحر الكامل ]
بعضا  ،واّنما ّ
ِ
ِ
المدامـــــ ِة أهلها
إن ُكنت ساقيــــة ُ

فاس ِقــــــي على كـــــرم بني ه ّمــــا ِم

ومحِّلـــــــــــما
وأبــــــا ربيعة ُكــــــلــــها ُ

سبقـــــا بغـــاي ِة أمـــــجــــــ ِد األيــــــا ِم

السقاء  ،فقد نلمح استخدام الشاعر
اشترط ب ٌ
كير البدء ببني ه ّمام وأبي ربيعة ومحلما إذا جاء وقت ّ
الجواب  ،فتقديم هذه القبائل على غيرها ما
آلداة الشرط (إن) وجوابها ( فاسقي)  ،فإذا تحقق ّ
الشرط وجب ّ
للدفاع عن أبناء عروبتهم  ،فجزاؤهم أعظم وأكبر ،
هو إال تقدي ار لهم واحتراما لما بذلوه وما قدموه رخيصا ّ
ولكن الشاعر أراد أن يمدحهم فاشترط لهم التكريم .
النساء آنذاك  ،فهذه هند بنت
الرجال  ،واّنما ظهر عند ّ
لم يقتصر أسلوب الشرط على الشعراء ّ
ذرهم من الفرس  ،فهي ال تقوى على الرّد والمقاومة ،
مما تجهز الفرس له  ،فبعثت تح ّ
النعمان تنذر قومها ّ
ولكن عروبتها لم تثنيها عن إخبار قومها بهذا االستعداد  ،فقالت(: )2

1
2

[ البحر الوافر ]

كأّني ِعـــــــند جـــــد بهم إليـــــ ُكم

معلقــــــــ ُة الـــــــــــــذو ِ
ائب بالــــــــــــــعُب ِ
ور
ُ

قت لذاك دفــــعا
فلـــــــو أّنـــــي أطـ ُ

إذا لــــــدافعــــ ُتـــ ُه بــــِدمـــي وزيـــــري

فــإن تــــ ُك ِنعمـــة بظـــ ِ
هور بكــــــر

فأكــــــــــ ِرم ِبالــــــــــ ِبشارِة ِلــلــــبشـــــــــــ ِ
ير
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ِ
بمستمــــــ ِ
ير
كمامــــــــــــير الـــــــــــد ُ
هيم ُ

وان تــــ ُك نكبـــــــة فعلــــــي منها

مما
وّ
الناظر في أبيات هند بنت النعمان يجدها مكتوية لما ح ّل بها وبقومها  ،فهي تح ّذر قومها ّ
يتجهز له الفرس  ،وتبدو متألمة متحسرة على قومها  ،فيتجلى أسلوب الشرط تت ار في أبياتها  ،وأدوات
دو الغاشم لدفعته
الشرط ّبين ٌة عندها وهي( لو  ،إن ) فتخبر الشاعرة قومها أنها لو استطاعت دفع هذا الع ّ
للشر ) المتناع الشرط وهو ( عدم القدرة واالستطاعة )
ولو كان الثمن غاليا  ،فامتنع الجواب ( دفعها ّ
فيضفي على األبيات لوعة وألما  ،فإن كانت النتيجة النصر والظفر فببني بكر سيكون  ،وان كان العكس
افر منها ؛ ألنها ابنة النعمان اّلذي كان أحد
صيب و ٌ
ثقيل سيعتريها  ،ولها ن ٌ
فهي نكب ٌة حلت عليهم  ،وحم ٌل ٌ
أسباب يوم ذي قار .
أما مرداس بن أبي عامر السلمي فقد استخدم أسلوب الشرط في شعر يوم ذي قار عندما رأى جيوش
ّ
ّ
الفرس قادمة لقتال بكر فوّلى هاربا يخبر بك ار ما قدم إليهم  ،فقال (: )1

[ البحر البسيط ]

ظ ُعِني
فإن أبي ُتــــم فــــإّني ر ِافــــع ُ

ومن ِشب في ِجبــــــال الل ِ
وب أظفاري
ُ

ِ
اربه
وجــــاعل بيــــننا ِوردا غــــــو ُ

تـــــرمي إذا مـــــا ربـــــا الو ِادي بتيار

يظهر في سياق إخبار مرداس بني بكر أنه يشترط عليهم أنهم إذا تقاعسوا عن قتال الفرس وأبوا
مواجهتهم  ،فإنه سوف ينشب أظفاره ويكشف عن نابه وسوف يتجهز للقضاء عليهم بعد تأمين عياله
الدفاع عن أنفسهم  ،فلو كان األمر
وأبنائه  ،فهو يتهدد على الفرس مشترطا ذلك بتقاعس العرب عن ّ
الدفاع ال ينتظر شرطا لبلوغ هدفه .
صحيحا لما ولى هاربا عندما رأى ذلك الجمع  ،فاّلذي يريد ّ

1
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النزال ؛ وتصف
وتنادي امرأةٌ من بني عجل قومها أال يقبلوا الهزيمة  ،بل تحضهم على القتال و ّ
صور لهم ذلك بأبشع الصور  ،فقالت (: )1
لهم م اررة الهزيمة ؛ وت ّ

[ البحر الرَّجز ]

ــــكم بني ِعجل
إيـــه ِفــــدى أبي ل ُ

إن يظفروا ي ِّ
حرزوا فيما ال ُغُرل

استخدمت هذه المرأة أسلوب الشرط في حال انتصار الفرس على العرب كجانب من تحذير قومها
وانذارهم  ،فإذا انتصر الفرس فإنهم سوف يعملون أقصى جهودهم على إذاللنا واهانتنا  ،فهي تستعمل
حذير لهم من عواقب الهزيمة  ،فإذا تحّققت الهزيمة فسوف ترتبط باإلهانة النكراء .
أسلوب الشرط ت ا
الشعرية  ،ففد ظهر في الفخر
ارتبط أسلوب الشرط في شعر يوم ذي قار بعديد من األغراض ّ
والمدح التهديد والوعيد والتحريض والتحذير والوصية  ،وكان هذا األسلوب سمة ظاهرة دافعه التحدي أو
علية  ،فقد استطاع الشعراء من خالل
التحذير من أمر قادم أو مدح لبني شيبان  ،أو فخر باإلنجازات الف ّ
الشرط التّعبير عن تجاربهم وأفكارهم بطريقة ميسرة سهلة .

خامسا – الجناس :
2
تام  ،وهو
الجناس هو تشابه اللفظين في النطق  ،واختالفهما في المعنى ( ) والجناس نوعان ٌ :

أن تتفق كلمتان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها ( )3وغير التّام  :أن تختلف الكلمتان في
فظية اّلتي
أنواع الحروف أو عددها أو هيئتها أو ترتيبها( )4ويعد الجناس أحد أفرع علم
المحسنات الل ّ
ّ
تستخدم لتزيين الكالم واخراجه في أبهى حلة  ،وبلوغه أعلى درجات التّحسين سعيا وراء بلوغ الهدف من
للنظر  ،تسرقه األسماع وينساب في العقول
التعبير عن األفكار  ،واخراج مكنونات النفس في قالب الفت ّ
انسيابا .
1
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أهم المحسنات اللفظية اّلتي استند عليها شعر يوم ذي قار  ،حيث كان يعمد
كان الجناس أحد ّ
إليه الشعراء في ك ّل قصيدة  ،فال تكاد قصيدةٌ تخلو من هذا اللون الفني الجميل  ،ولعل كثرة اللجوء إليه
ّ
منحته مكانة مرموقة بين الظواهر البالغية األخرى  ،فمن الشواهد عليه في شعر يوم ذي قار ما قاله يزيد
يحرض العرب على القتال  ،ويحثهم على الثبات في المعركة مستخدما ألفاظا
كسر عندما طفق ّ
بن الم ّ
متجانسة  ،ومن قوله (: )1

الرَّجز ]
[ البحر َ

من فر ِمن ُكم فر عن ح ِر ِ
يمه

وجـــــ ِارهِ وفــــــر عـــــن ن ِ
ديمه

أنا اب ُن سّيار على ش ِكي ِمه

الشراك ُقــــد ِمـــــن أ ِدي ِمه
ِإن ِّ

وُكلهم يجــــــ ِري على ق ِد ِ
يمه
ُ

ِمن ق ِارح الهجن ِة أو ص ِم ِ
يمه

يحاول الشاعر زرع المعنويات في نفوس العرب لئال يفروا من المعركة  ،وعليهم أن يقاتلوا حتّى
ار عليهم  ،لكن المالحظ أن
سيفرون عن حريمهم وأبنائهم  ،وسيكون ع ا
فروا فإنهم ّ
ينتصروا ؛ ألنهم إن ّ
الشاعر استخدم أسلوب الجناس في هذه األبيات بشكل واضح  ،فيالحظ الجناس في الكلمات اآلتية
وتقرب المعنى إلى النفوس  ،فأراد
( نديمه  ،أديمة  ،قديمه ) فالقارئ يشعر بنغمة
ّ
موسيقية تطرب األذن ّ
عظيم ،
شديد
يعبر عما يجول في خاطره بألفاظ سهلة بسيطة ذات معنى كبير ؛ ألن الموقف ٌ
ألشاعر أن ّ
ٌ
يهدئ من روع قومه باثا في نفوسهم وجوب الثبات وعدم الهروب .
فحاول الشاعر أن ّ

1
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لقد كان يزيد بن حمار السكوني من الشعراء الذين طرقوا باب الجناس في شعر يوم ذي قار ،
ّ
عندما اشتد وطيس المعركة استخدم خطته في عمل كمين للفرس ( ، )1ونفذ الخطة  ،ونجح بها  ،فتراه
يمدح بني شيبان مستخدما أسلوب الجناس في شعره  ،فيقول (: )2
إّني ح ِمد ُت بِني شيبان إذ خمدت

[ البحر البسيط ]

ِ
ان قو ِمي وِفيهم شب ِت الن ُار
ن ير ُ

تام ،
يظهر أن الشاعر استخدم الجناس الناقص بين كلمتي( حمدت و خمدت ) وهو
ٌ
جناس غير ّ
أما الكلمة الثانية ( خمدت )  ،وال
حيث اختلف اللفظان في أنواع الحروف ففي الكلمة األولى( حمدت ) ّ ،
يعبر الشاعر عن أفكاره وآرائه في زينة
شك أن الجناس أحد المحسنات اللفظية  ،فبه يتزين اللفظ  ،وبه ّ
لفظية الفتة للسمع .
ّ
ومن هذه الشواهد على استخدام الجناس ما قاله قيس بن مسعود عندما أبطأت الرهائن على
كسرى  ،فأمر بحبس قيس بن مسعود في سجن ساباط  ،وبدأ الشاعر ينذر قومه عامدا إلى استخدام
كفن من فنون البديع  ،وتراه يقول (: )3
الجناس ّ

[ البحر الطويل ]

تمناك ِمن ليلى مع اللي ِل خــــــا ِئــــــــ ُل

وِذكــــــر لها ِفـــــــي القل ِب ليس ُي ازيــــــــــ ُل

أِ
ُحب ِك ُحب الخم ِر ما كـــــــان ُحبـــــها

ِإّلــــــــــي وُكـــــــ ٌّل ِفـــــــــي ُفــؤا ِدي دا ِخــــــــــ ُل

يعرج على ذكر محبوبته ليلى اّلتي لم تبرح خياله ،
حل به من كسرى  ،ثم ّ
مما ّ
ينذر الشاعر قومه ّ
داخل  ،ويالحظ الجناس بين كلمتي ( ليلى والليل )
بحب الخمر وكالهما في قلبه
ٌ
وهو يحبها ويقرن حبها ّ
لفظية
حسن
فهو
لفظي لشعره  ،فهو بمثابة زينة ّ
ٌ
تام  ،ويبدو أن الشاعر عمد إلى ذلك كم ّ
جناس غير ّ
ّ
يجمل الشاعر ها شعره .
ّ
1
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محسنا لفظيا في سياق تحذير قومه وتحريضهم على الفرس ،
يعمد عمرو بن جبلة إلى الجناس ّ
فقد حضر ذا قار  ،وأخذ يشبههم بالخرق البالية استهزاء بهم  ،فيقول ( [ : )1البحر الرجز ]
يا قـــــوم ال تغررُكم ِ
هذي ِ
الخــــــرق
ُ ُ

ميض البي ِ
ض في الشمس برق
وال و ُ

ِ
ِ
العُنـــــــق
من لــــم يقاتل من ُكم هذي ُ

فجِّنــــــــبوه الــــــــــراح واسُقــــوه الــــــمرق

تغركم هذه الخرق البالية – الفرس -فيحثهم على احتقار اّلذين
ينادي عمرو على قومه أال ّ
يجنبوا الجبان منهم شرب الخمر  ،وأن يسقوه البقايا المنتنة من الجلد
يتثاقلون عن قتال الفرس  ،يطلب أن ّ
تحقير لهم  ،فنالحظ أنه جانس بين كلمتي ( الخرق والمرق ) وهذا الجناس غير
ا
اّلذي سلخ عنه اللحم ،
لفظي ٌة تطرب السامع  ،وتستلطفها األذن .
تام  ،فقد اختلفتا في الحرف األول بين ميم وخاء  ،وهذه حلي ٌة ّ
ّ

سادسا – الطِّباقُ .
المتضادين أي معنيين
يات لمصطلح واحد  ،وتعني الجمع بين
طباق والمطابقة والتّضاد
ال ّ
مسم ٌ
ّ
ّ
إما من لفظين من نوع واحد  ،أو من نوعين مختلفين  ،ويكون
متقابلين في الجملة  ،ويكون ال ّ
طباق ّ
اللفظان اسمين أو فعلين أو حرفين ( ، )2وتقابل المعنيين وتخالفهما يزّين الكالم حسنا وطرافة وجماال .
البديعية من لفظية ومعنوية  ،وكان من بين
كثير من الشعراء الجاهليين إلى عدد من المحسنات
ّ
وقد عمد ٌ
الشعراء الذين عمدوا إلى تلك المحسنات  ،شعراء يوم ذي قار .
حسن المعنوي
منبثق من حياتهم المعيشة ،
ٌ
لعل الدافع وراء لجوء شعراء يوم ذي قار إلى هذا الم ّ
غيرة بين حرب وسلم  ،وهجوم ودفاع  ،وصبر
حيث يأتي الشاعر بالكلمة
ّ
وضدها انعكاسا لحالهم المت ّ
واضطراب  ،فحياتهم متناقض ٌة  ،ومواقفهم مضطرب ٌة مع أقوامهم  ،فال شك أن تلك األلفاظ مستوحاةٌ من
1
2
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الشديدة  ،هذا عالوة على ما فيه من تزيين وطرافة وجمال  ،ومن الشعراء الذين دّقوا
تلك البيئة الحر ّبية ّ
موقف كان فيه إياس
طباق وقالوا فيه شع ار إياس بن قبيصة عندما فر هاربا من كسرى  ،فهذا
باب ال ّ
ٌ
مضطربا وخائفا  ،فقال (: )1

[ البحر الطويل ]

طي يخ ِطــــــــــُر بيننا
وأقــــــــدمـــــــــ ُت والخ
ّّ

ألعلـــــم مــــــــن جباُنــــها مـِــن ُشج ِ
اعهــــا

تحديا
يستخدم الشاعر ألفاظ ال ّ
طباق بين كلمتي ( الجبان والشجاع ) فهو يقدم ويسرع على فرسه م ّ
الرماح بينهم تتبختر وتتمرجح  ،فهو يطابق بين كلمتين  ،وهذا يعكس نفسية الشاعر
األعداء  ،وقد كانت ّ
طربة  ،فهو يريد أن يعرف الشجاع من الجبان .
المض ّ
فتخر عندما نازل
طباق يوم ذي قار ما جاء به سويد بن أبي كاهل م ا
ومن مواطن استخدام ال ّ
الهامرز يزيد بن حارثة فقتله ودق صلبه  ،فافتخر بذلك وقال (: )2
ومّنــــا الـــــذي أوصى ب ُث ِ
ـــلث ُتـــــرِاثه

[ البحر الطويل ]

كــــل ذي بـــــاع ِ
ِ
يقــــــل ويكـــثر
عـــلى ّ

طباق بين كلمتي ( يقل ويكثر ) ففي سياق فخر الشاعر بيزيد وشجاعته  ،فإنه يزاوج بين
يظهر ال ّ
طباق في معرض الفخر بالفضائل الكريمة  ،فالذي أوصى بثلث
ظفا ال ّ
الفخر بالشجاعة والفخر بالكرم مو ّ
الصياغة
كل باع طويل  ،فقد أضفى هذا ال ّ
تراثه فقد كان أعال في كرمه على ّ
طباق جماال وبهاء على ّ
طباق  -عندما مدح بني شيبان
حسن الب
ديعي – ال ّ
ّ
الشعرية  .كان لألعشى ن ٌ
صيب من استخدام هذا الم ّ
ّ
يوم ذي قار  ،فقال(: )3
ِ
ـــــعون فأصبحت
وأح ُموا حمى ما يمن ُ
1
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[ البحر الطويل ]
ظ ُعن كانــــت ُوُقـــــوفا فحــــــل ِت
لـــــنا ُ

 -الديوان . 27 ،
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الديار
يذكر األعشى ما قدمه بنو شيبان يوم ذي قار في سياق مدحه لهم  ،فهم اّلذين حموا ّ
لكنها حلت ونزلت وأقامت  ،ثم أذاقوا
عما تنفرج عليه األمور ّ ،
واألهل  ،حيث كانت لهم ظع ٌن تنتظر ّ
طباق بين كلمتي ( وقوفا و فحلت ) فالوقوف عكس
الفرس كأسا مرة  ،فاألعشى يطابق في استخدامه ال ّ
وشدة وعدم استقرار في تلك
الحلول  ،والشاعر يجمع بين المتناقضات في شعره لما اعتراه من اضطراب ّ
الحرب .
ونلمح إياس بن قبيصة يحث فرسه على اإلسراع عندما فر من كسرى هاربا  ،فيقول (: )1
[ البحر الطويل ]
ومب ُثوثة بــــــــث الــــدبى ُمسب ِطــــــــــرة

رددت عـــــلى ِبطـــــــ ِائها ِمـــن ِسر ِ
اعـهــــا
ُ

طي يخ ِطــــــــــُر بيننا
وأقــــــــدمـــــــــ ُت والخ
ّّ

ألعلـــــم مــــــــن جباُنــــها مـِــن ُشج ِ
اعهــــا

حث فرسه على اإلسراع  ،ورغم سرعتها إال أنها بطيئ ٌة في نظره  ،وهذه حال
طباق
ال ّ
ظاهر في ّ
ٌ
الفار من الموت المحتّم  ،ثم يستعرض صفتي الجبن والشجاعة في مواجهة كسرى وتحديه على سبيل
طباق  ،فهو استطاع أن يدخل على كسرى حامال الهزيمة  ،وفي ذاته استطاع الخروج من المدائن دون
ال ّ
أن يمس بأذى .
ص زينة وجماال  ،وال شك في أن الشعراء
حسنات
فظية يعطي ّ
البديعية الل ّ
ّ
الن ّ
إن اللجوء إلى الم ّ
طباق استمدوا داللته ومعانيه من البيئة المحيطة بهم  ،فعند الحديث عن حرب
الذين عمدوا إلى أسلوب ال ّ
فإنه سيتركز الحديث عن خوض غمارها  ،وعن غبار يتعالى وقتلى تفرش األرض  ،وجرحى يصيحون
بأعلى أصواتهم  ،ومقاتلين يهتفون  ،فالجو العام يتخلله االضطراب والزعزعة وعدم الهدوء واالستقرار ؛
طباق أحد هذه األساليب .
لذلك يستخدم الشعراء أساليب تتناسب والغرض المنشود  ،وكان ال ّ
1
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ي.
سابعا – األمرُ والنَّه ُ
األمر في اللغة هو الشأن أو القصد ( ، )1يش ّكل األمر أو النهي من أبرز األغراض التي عمد إليها
شعراء يوم ذي قار  ،ويرتبط أسلوب األمر بالنهي في النبرة اآلمرة الطالبة  ،وقد تشابهت أيضا أحوال
توظيف هذين األسلوبين في شعر األيام واندمجا في بعض األبيات ؛ لما ينبثق عن األمر والنهي من
وبث العبر في أشعارهم مستعينين
توصيات ونصائح إرشادية  ،حيث عمد الشعراء إلى التّوصية والنصح ّ
بصيغ األمر والنهي  ،وقد يخرج معنى األمر أو النهي إلى معان عديدة  ،منها خروج اندماج األمر
بالنهي في قول األعشى إلى التحقير واإلهانة  ،فقال : )2( :
اج ُمعت ِصبا ِب ِه
فاق ُعد عليك الت ُ

[ البحر الكامل ]

ال تــــطُلـــــبن ِسوامـــــنا فتـــــــــعبدا

يظهر األمر في بداية البيت في كلمة ( اقعد ) لكن األعشى يتكلم مع كسرى من قوة الطرف
تحقير له واهانة  ،ونهى األعشى في الوقت نفسه ّأال
الظافر  ،فأمر األعشى لكسرى بهذه الطريقة
ٌ
يضطرهم إلى إذالله واستعباده  ،فالبيت فيه رائحة التّهديد والوعيد .
ومن شواهد االمتزاج بين األمر والنهي في شعر يوم ذي قار  ،ما قاله أخو نهم يوم ذي قار
لفرسه عندما كان يحثها على اإلقدام (: )3
[ مشطور الرجز ]
ِ ِ
حاج إنها األســــــــ ِ
اوره
أقدم مــــــ ُ
وال يهــــــــولنك ِرجــــــــــــل ِ
نادره
ُ
فإّنـــما قصــــــرك ُتــــــرب الس ِ
اهـــره
ُ
ُ
1
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يستقي األمر والنهي في شعر يوم ذي قار داللتهما ومعانيهما من البيئة الحر ّبية المحيطة به ،
ويذكره بأن
اضح حين يأمر الشاعر فرسه على اإلقدام بفعل األمر( أقدم )  ،فهو يحثه مح ّرضا ّ
وذلك و ٌ
األعداء هؤالء هم األساورة  ،ثم يربط الشاعر بين أسلوب األمر وأسلوب النهي في البيت الثاني ،
ويوصيه بعدم الخوف والجبن  ،فيصب أسلوبي األمر والنهي في قالب النصح والوصية  ،والظاهر أن
النهي جاء مستوحى من بيئة المعركة وأحداثها بما يتناسب والغرض المنشود  ،وهو
استخدام األمر و ّ
بالصبر ورفع المعنويات .
التحريض على القتال والتحلي ّ
ومن الشواهد على استخدام أسلوب األمر في شعر يوم ذي قار ما قاله حنظلة بن سيار العجلي
ّ
الدفاع عن كرامتهم  ،فقال(: )1
يحرض قومه على القتال  ،و ّ
عندما كان مواليا للشيبانيين  ،وأخذ ّ
[ البحر الرّجز ]
ِ
بالقتال نفسا
يا قو ِم طيبوا

در ِيوم أن تُفلـــوا ال ُفرسا
أجـــــ ُ

يخاطب حنظلة بن سيار العجلي قومه وينادي عليهم  ،ثم لجأ إلى استخدام فعل األمر في باب
الشعر يجد أن المعاني المطروقة تتحدث عن القتال أو
الحض على القتال  ،فالقارئ لهذا ّ
التحريض و ّ
إما بفعل األمر الصريح أو باستخدام المصدر النائب عن
الصبر أو اإلقدام  ،وقد جاء األمر ّ
المعركة أو ّ
الحث على الصبر(: )2
فعله  ،فيقول حنظلة في سياق
ّ
صبــــــار عمير إنها األساوره
صبر وال تفزعك رجل نادره
ا
فإن نفسي للمنايـــــــا صابره
1
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[ البحر الرّجز ]

يستخدم حنظلة أسلوب األمر بتفعيل صيغة المصدر النائب عن فعل األمر  ،وتقدير كالمه
الصيغة ؛ ألن المعنى اّلذي يريد الشاعر هو الحث على الثّبات  ،وكم
اصبر صب ار  ،وي ّ
كرر الشاعر هذه ّ
الصبر والثّبات حينما يشتد وطيس المعركة  ،فيندرج
يحتاج المقاتل إلى رفع المعنويات  ،والح ّث على ّ
األمر أيضا تحت سلطان الوصية والنصح والح ّث على الصبر .
الشدائد ،
ونراه أيضا يسير على الطريقة نفسها فيوصي قومه بالج ّد واالجتهاد والجلد على ّ
ويحرضهم بأنه جاء وقت الج ّد  ،فيأمرهم بااللتزام  ،واتباع قومهم  ،فيقول (: )1
ّ

[ البحر الرجز ]

ما ِعل ِتي وأنــــا ُمــــــؤد جلــــــ ُد

أشياع ُكم ف ِجدوا
ُقد جد
ُ

النهي أن الشعراء عمدوا إلى ذلك نتيجة
مما سبق من شواهد على استخدام
أسلوبي األمر و ّ
يتضح ّ
ّ
وقتال  ،وال ّبد من اللجوء إلى هذين األسلوبين متنقلين بين
ال
الواقع المعيش آنذاك  ،فهذه
ٌ
ٌ
حرب ونز ٌ
الشعرية  ،فإذا جاء غرض التحريض أو الوصية والتحذير  ،فال ّبد أن تكون ألفاظه بين أمر
األغراض ّ
ونهي  ،أو ما يدل عليهما من المصادر التي تنوب عنها  ،لذلك فإن هذين األسلوبين رئيسيين في شعر
يوم ذي قار  ،نتيجة الموضوع المطروق  ،عالوة على التنويع في األساليب التي تبعد السآمة والملل عن
القارئ .
ثامنا – االستفهام :
تناول شعراء يوم ذي قار عديدا من األساليب اإلنشائية من استفهام وأمر ونهي وغيرها فكان
دور أساسي في توظيف
العام اّلذي يحصر الموضوع له ٌ
االستفهام المعا بين هذه األساليب  ،فلعل الجو ّ
إنكار أو تهكما أو
ا
ير أو
االستفهام  ،ومن الجدير ذكره أن الشعراء عمدوا إلى استخدامه قاصدين بذلك تقر ا

1

 أبو عبيدة  ،النقائض. 72-72/3 ،133

شعر موشحا بأسلوب
ا
تحقير لعمل ما أو غيرها  ،ومن الشعراء الذين قالوا يوم ذي قار
ا
استبعادا أو
االستفهام قيس بن مسعود حين قال (: )1

[ البحر الوافر ]
فمن هذا ي ُكو ُن لــــ ُكم مكـــــــ ِاني ؟

أال أُب ِلــــــــــــغ بنــــــِي ُذهــــــــل ر ُسوال
أيا ُكُلها اب ُن وعــــلة ِفـــــــــي ظــــــ ِليف

ويــــــــأم ُن هــــــــيثم وابــــــــنا ِسنا ِن؟

ويـــــــــأم ُن ِفي ُكــــــ ُم الـــــذه ِل ِي بعــــ ِدي
ّ

وقـــــد سمـــــّوُكــــــــ ُم ِسمة البيــــــا ِن

فسية اّلتي ألمت بقيس بن مسعود عندما أسره كسرى دفعته إلى استخدام صيغة
لعل الهزيمة الن ّ
عتابية في شعره  ،فعدم وجود رؤية واضحة حول المصير المحتمل كان سببا واضحا في طرح األسئلة
ّ
المتكررة بين استبعاد أن يجدوا أحدا يحل مكانه في قومه ؛ ألنه كان سيدا مطاعا  ،وبين استفهام غرضه
عتاب قومه على فعل الحارث بن وعلة  ،فأدوات االستفهام اّلتي استخدمها الشاعر ( من– الهمزة ) وقيس
ليجنب أهله مذلة كسرى  ،ثم يتساءل عن كفء يضعه قومه مكانه في سيادة
ابن مسعود
يضحي بنفسه ّ
ّ
مذك ار ّإياهم بما فعل بهم الحارث بن وعلة اّلذي أغار على السواد  ،وأفسد أمرهم .
بني شيبان ّ ،
تحس ار وحزينا على
ومن مظاهر استخدام االستفهام في شعر يوم ذي قار قول أحد شعراء ربيعة م ّ
ما حدث يوم ذي قار  ،فقد دفع كال الطرفين ثمنا باهظا في ميدان المعركة  ،وهذا سبب هما في صدور
األشراف منهم  ،فقال الشاعر (: )2

1

[ البحر الطويل ]

ِ
اكبه
ور كـــــــو ُ
أال من لليل ال ت ُغ ُ

ِ
جانبه
وهــــــ ّم سرى بين الجوانح ُ

أن جيشا عرمرما
أال هل أتاها ّ

بأسفــــل ذي قــــــار أُِبيدت كتائبه
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يتساءل الشاعر حزينا عمن يستطيع أن يتحمل هذا الليل الطويل ؛ ألن ليل المهموم يسير ببطء
الهم اّلذي سكن بين
شديد  ،فيتابع سير الكواكب على بطئها  ،ويتساءل عمن بمقدوره أن يتعايش مع هذا ّ
يخبر عن كتائب الفرس التي أبيدت يوم ذي
ّ
الضلوع  ،ويستخدم الشاعر أداتي االستفهام ( من – هل ) ل ّ
قار في محاولة للخروج من الحالة النفسية السيئة  ،فيظهر أن الغرض من وراء االستفهام بـ ( من ) هو
الشاعر مهموما على حال العرب
استبعاد وجود من يتحمل هذا األذى وهذا الظلم  ،فقد يجوز أن يكون ّ
الممزق  ،فيكتوي بنار الفرقة أيضا  ،ولكن رغم هذه الفرقة إال أنهم انتصروا وأبادوا الفرس  ،ولقنوهم درسا
غاليا عاتيا .
وقد عمد إلى أسلوب االستفهام في قصائده التي قالها يوم ذي قار  ،ففي معرض حديثه عن
مما اعتقدوه عن بالد بني شيبان ،
عرج في سؤال للفرس م ّ
قيس بن مسعود ولومه على فعاله ّ ،
تهكما ّ
فيقول (: )1

[ البحر الطّويل ]
أن " األشافـــــــي " س ِائــــ ُل
عــلى نــــــبأ ّ
ّ

ِ
ِ
ِ
ام ُكم
أمن جبل األمــــر ِار ُ
صّرت خي ُ

يستخدم الشاعر أداة االستفهام ( الهمزة ) في االستفسار عن موضع مجيئهم حينما اعتقدوا أن
إتيانهم من البادية إلى بالد شيبان سيروي عطشهم ؛ ألن الماء والخضراء حاضران فيها  ،لكنهم عندما
ورد  ،فاستفهام الشاعر هنا في
وهد ّ
صد ّ
جاؤوا إليها أبيدت كتائبهم  ،ووجدوا ما لم يتوقعوا من ّ
موضع تهكم وسخرية على ما توقعوه .
فر إياس بن قبيصة من كسرى ركب فرسه وبدأ يحثها على اإلسراع  ،ويالحظ في حديث
لما ّ
رحب فسيح ٌة تشجيعا لنفسه على الهروب فال
الشاعر مع نفسه استخدام أسلوب االستفهام وان األرض ٌ
أي مكان أريد  ،فيقول (: )1
يمكن أن أعجز من الوصول إلى ّ
1
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[ البحر الطويل ]

عجزّني بقعـــة ِمـــــن ِبق ِ
فهــــــل ُتــــــ ِ
اعها؟
ُ

ألـــــم تــر أن األرض رحـــــــــب ف ِسيــــحة

يعمد إياس إلى أسلوب االستفهام في أثناء هروبه  ،إذ يستخدم أداتي االستفهام(الهمزة – هل)
فاللجوء إلى الهمزة مع حرف النفي ( لم ) يفيد التقرير بأن األرض واسع ٌة وأستطيع الهروب أينما شئت ،
أي بقعة من بقاعها؛
أما عندما انصرف إلى هل فإنه أراد بذلك استفهاما إنكاريا  ،فال يمكن أن أعجز عن ّ
فارس شجاعٌ عالوة على قوة فرسه التي كانت تعيش في كنف كسرى
ألن األرض واسع ٌة في حين أنه ٌ
والفرس .

م:
سُ
تاسعا – القَ َ
طلبي  ،فال يحصل الطلب وقت القسم  ،وقد انتشر هذا
يعد القسم أحد أقسام اإلنشاء غير ال
ّ ّ
الشعر الجاهلي  ،وعند دراسة يوم ذي قار اتضح أن هذا المظهر قد برز بشكل جلي عند
المظهر في ّ
ّ
ّ
ط بهذا اليوم ارتباطا وثيقا  ،ويظهر أن القسم قد انبثق من غرض التهديد
شعراء هذا اليوم  ،فالقسم مرتب ٌ
الشعرية الذائعة في األيام والمعارك هو التهديد والوعيد  ،وقد
والوعيد بشكل
خاص ؛ ألنه من األغراض ّ
ّ
الشعراء إلى القسم كأسلوب من أساليب التهديد والتّعبير عن ذلك الغضب اّلذي تبثه الصدور
عمد بعض ّ
رده على كسرى برفض تسليم الودائع ،
 ،ومن شواهد القسم في شعر يوم ذي قار ما قاله األعشى في ّ
هدد كسرى  ،مقسما بنزول األسود -أخو الحوفزان بن شريك  -فقد كان أسي ار عند
وقبول الحرب فأخذ ي ّ
كسرى (: )2

[ البحر الكامل ]
أن ي ِأتياك ِبُرهِن ِهم ف ُهــــما إذن

ُج ِهدا و ُحــق ِلخـــ ِالف أن ُيجهـــدا

كــــال ! ي ِمين ِ
الله حـــتى ُتن ِزُلوا
ُ

1
2

أس ش ِ
ِمن ر ِ
اهقة إلينا " األسودا "
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ِلُنق ِاتلــــن ُك ُم عــــلــى مـــــا خيـــلت

وِلنجعلــــن لـــِمن بـــــغى وتمــــردا

الرهائن والودائع  ،ويقبل بطرح الحرب والقتال  ،فتراه يقسم بنزول األسير
يرفض األعشى مبدأ ّ
األسود بن شريك  ،ويستمر في تهديده لقتال اّلذي بغى وتمرد  ،فيقسم الشاعر مستعينا بلفظ ( يمين الله )
نابع من حقده وغضبه على الفرس وقائدهم  ،فلم يقبل الذل والهوان  ،وانما أراد الحرب والقتال ؛ ألن
وهنا ٌ
الموت الشريف أهون من العيش الذليل .
يستمر األعشى في تهديده ووعيده كسرى  ،ويقسم أنه لو رأى كسرى مقام العرب لما توقع هذا
العدد وهذا الجهاز  ،وانه لو رأى هذه الجيوش من وائل سوف يكون مسيرك يوم الهياج نكدا ميئوسا منه ،
فيقول (: )1

[ البحر الكامل ]
فلعمُر جِّدك لو رأيت مقامـــــنا

لـــــرأيت ِمنـــا منــــظ ار و ُمــــــؤيـــدا

ِفي ع ِارض ِمن و ِائل أن تلق ُه

ياج ي ُكن م ِس ُيرك أنكدا
يـــــوم ال ِهــــ ِ

جدك ) فيبدو
ي ّنوع الشاعر في أساليب القسم في وعيده لكسرى  ،حيث استخدم هنا عبارة ( لعمر ّ
أن الشاعر كان غاضبا  ،فلم يجبن ولم يتراجع  ،وانما يقسم أنه على ثقة من جيوش وائل وتجمعهم  ،فهو
يتهدد مباه كسرى بهذه الجموع اّلتي سوف تجعل مسيره نكدا شائكا شاقا وقت القتال في أرض المعركة .
المشرف في يوم ذي قار  ،فأسهب الحديث عنه متنقال بين األغراض
اشتهر األعشى بموقفه
ّ
الشعرية من فخر إلى مدح إلى تهديد  ،...م ّنوعا في األساليب البالغية المستخدمة في شعره  ،فكان
ّ
القسم أحدها  ،ويتبين أن الشاعر ّلون في أساليب القسم أيضا  ،فتراه يمدح بني شيبان  ،لكن ألمه كان
بير على ما جاءت به الحرب من ظلم وفتك ودمار ،فيقول( [ : )2البحر الطويل ]
شديدا  ،وهمه كان ك ا

1
2
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ل ُعمُرك مــــــــا شف الفتى ِمثــــ ُل ه ِّم ِه

إذا حــــاجـــــــة بــــيـــــن الحـــــــ ِ
يازِم جلـــــ ِت

يقسم الشاعر بكلمة ( لعمرك ) عندما كان يمدح بني شيبان ثناء على ما بذلوه في سبيل الحفاظ
على الشرف العربي والكرامة األصيلة  ،ومن الجدير ذكره أن الشاعر جاء بالقسم ليعبر عما يجول في
ّ
نفسه  ،فقد أصابه الهم واليأس من فعل الحرب  ،ويقسم أنه ال يزيد اإلنسان هما أكثر مما يكتمه في
يهون عليه مصابه  ،وما يبقى في
صدره  ،وال يستطيع البوح به  ،فما ي ّ
عبر عنه ويخرجه من صدره ّ
الصدر يؤلم كثي ار .

عاشرا – التَّ َمني :
يعد التمني أحد أضرب اإلنشاء الطلبي  ،وقد يعمد إليه عندما يكون في النفس حاج ٌة لألمر يصعب
ّ
ظهور
مني في هذا األسلوب  ،لذا كان له
على اإلنسان الحصول عليها ويتمنى ذلك  ،ويستخدم أدوات الت ّ
ٌ
ط في شعر يوم ذي قار  ،فطبيعي أن يكون هذا األسلوب رائدا عند الحديث عن حرب أو معركة ؛
ملحو ٌ
ّ
مني ما
ألن كال من طرفي القتال يتمنى االنتصار لنفسه  ،ويتمنى الهزيمة للطرف اآلخر  ،ومن شواهد الت ّ
السجن عند كسرى  ،فتمنى لو أنه يستطيع ركوب خيله وحمل سالحه
قاله قيس بن مسعود عندما كان في ّ
ليدافع عن قومه  ،فكان تمنيه من قلبه المحروق لوعة على قومه  ،فقال (: )1
أال ليتِني أر ُشو ِسال ِحي وبغــــــل ِتي

[ البحر الطويل ]

فُيخبـــــــر قـــو ِمي اليوم ما أنا قا ِئ ُل

ِ
ــــهم
فـِإنا ثـــــوينا فـــــــي ُش ُعوب وِان ُ

غــــــزت ُهم ُجُنــــــــود جمــــــة وقــــبائــــــــــِ ُل

يب من قومه
قيس تمنيه بحرف االستفتاح أال  ،فالظاهر أن الشاعر تمنى لو أنه قر ٌ
يدمج ٌ
الدفاع عنهم وما يمنعه من ذلك هو بعده عنهم
ليخبرهم عن قوله وعم رأيه في ذالك اليوم  ،فهو يريد ّ

1
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النزال  ،وأراد بهذا
تمني لو استطاع القتال و ّ
وتقييده في األسر  ،فاستخدم الشاعر( ليت ) وهي حرف ّ
مني أن يصل إلى قومه خبر تمنيه  ،ليعلموا ما يخفيه في قلبه من حقد على الفرس وعلى كسرى .
التّ ّ
مستنكر فعل
ا
أما األعشى فقد سار في شعره يلوم قيس بن مسعود على والئه لكسرى  ،فتساءل
قيس  ،ونرى الشاعر غاضبا عليه  ،فيتمنى لو أغرقته القوابل بماء والدته ويتمنى له الموت بسبب شنيع
فعله  ،فيقول مخاطبا إياه (: )1

[ البحر الطويل ]

أقيس بن مس ُع ِ
ود بن ِ
قيس ِ
بن خالد

رجو شبابـــــك و ِائـــــــ ُل
وأنــــت امرؤ تــــ ُ

أطوري ِن في عام  :غــــــزاة ِ
ورحلــــــة

أال ليـــــت قـــــــيسا غــــــــرقت ُه القوابـِــــــ ُل

وليتك حـــــال البحــــــُر ُدونــــك كلــــــــ ُه

وكـــُنت لقـــــى تجـــــرِي عليــــــ ِه السو ِائ ُل

عمد األعشى إلى أسلوب التمني في شعره  ،ومن األدوات اّلتي استخدمها في البيت الثاني( ليت )
فقد تمنى الشاعر الموت والغرق لقيس بن مسعود ؛ لتحالفه مع كسرى  ،واستمر في ذلك في البيت الثّالث
طريق فتجري عليه السيول فتكسحه وتجرفه ،وهذا
قيس متاعا تافها ملقى في وسط ال ّ
عندما تمنى لو كان ٌ
شدة غضب األعشى على قيس وعظيم فعله السيئ  ،فلم يكتف قيس بمواالة كسرى وانما جاء
يدل على ّ
معه غازيا بالده وقومه .
مني في شعر يوم ذي قار ما قالته هند بنت النعمان عندما كانت
ومن شواهد استخدام أسلوب التّ ّ
الشيباني  ،وبلغها نبأ استعداد الفرس لقومها  ،فاشتد غضبها وأخذت تنادي
في جوار هانئ بن قبيصة ّ
قادم إليهم  ،فقالت (: )2
بإبالغ قومها الخبر لتذرهم ّ
مما هو ٌ
أال أبـــــلغ بنـــــي بكـــــــر ألوكـــــا
1
2

لقـــــد جــــــــــد النذيــــــر بعنقفير

 -الديوان . 147-144 ،

 -األصفهاني  ،األغاني . 42/32 ،

139

[ البحر الوافر ]

اكم
لهم فـــــ ِد ُ
فليــــت الجيش ُكــــــ ُ

ونفسي والسريــــــ ِر وذا السريــــ ِر

إن حرص هند على قومها من الفرس دفعها لتبلغهم عن ذلك االستعداد والتّجهيز لمباغتة العرب
في عقر دارهم  ،وتبدو عاطفة الشاعرة جياشة تجاه قومها  ،كيف ال وهي ابنة ملك عربيّ  ،جلس على
عرش الحيرة زمنا ؟ فمن هنا دفعتها حميتها ودفعها والؤها إلى تمني فداء الجيش كلهم ألجل انتصار
قومها  ،وتتمنى فداء نفسها وفداء ما تملكه كّله لهم  ،فهي كريم ٌة غير بخيلة  ،أصيل ٌة  ،تتمنى لقومها كل
عدوهم .
الخير وتنذر الجيش ونفسها وكل ما تملكه فداء لهم حتى ينتصروا وينالوا من ّ
مني ارتبط ارتباطا عميقا بمعاني الحرب والمعركة والفداء  ،فمن
من الواضح أن أسلوب الت ّ
تمني قيس بن مسعود في نهاية تجربته لو استطاع
الط
بيعي أن يظهر في شعر يوم ذي قار ؛ فلوحظ ّ
ّ ّ
وكرر ذلك في أبيات شعر له قالها يوم ذي
ّ
السالح نصرة لقومه  ،فهو يتألم على ما فاته ّ ،
الدفاع وحمل ّ
وتمني
وتمني هند بنت النعمان فداء نفسها وملكها لقومها أيضا مرتب ٌ
ط بمعاني الحرب والفداء ّ ،
قار ّ ،
األعشى الهالك والغرق لقيس ما كان لوال موالته لكسرى فارس  ،ألد أعدائهم  ،فمن هنا يأخذ أسلوب
مني مكانه في شعر يوم ذي قار .
الت ّ

141

الموسيقا :
بحث الثا ُ
الم ُ
لث ُ -
الشعر عن النثر ،
ولعل القالب
يميز ّ
الموسيقي هو أبرز ما ّ
شعر ٌ
يقسم األدب إلى قسمين ٌ :
ونثر ّ ،
ّ
الشعر من خصائص
أما الموسيقا في مفهومها وماهيتها فيلخصها علي يونس بقوله  " :هي كل ما في ّ
صوتية ذات أثر جمالي أو تعبير ّي " ()1أهمية الموسيقا تنبع من اعتمادها على االنسجام وعلى التآلف
ّ
ومرور بالبحور
ا
الشعر وعناصره  ،بدءا بالحروف واألجزاء والتفصيالت
الذي يستصيغه الذوق من م ّ
ركبات ّ
الشعرية وجرسها وقوافيها  )2( " ...وتبعا لذلك فإن الشعر يقوم على الموسيقا  ،ويتخذها وعاء لمفرداته
ّ
وكلماته ضمن قوالب صوتية مختلفة من األوزان واإليقاعات  ،كما أن القالب الموسيقي هو الفيصل في
ّ
الشعر  ،والنثر .
تمييز شقي األدب ّ :
الشعر والموسيقا فنان متصالن ببعضهما بعضا ؛ ألن كليهما سمعي  ،فاألصوات مادة الموسيقا،
ّ
الشعر  ،واأللفاظ في آخر مطافها تتحول إلى أصوات ( )3وهذا بدوره يساعد على تشكيل
واأللفاظ مادة ّ
الشعر  ،وذلك باختيار األلفاظ المناسبة للموضوع  ،ومدى التالؤم بين الحروف والحركات (، )4
موسيقا ّ
الستة
فالوزن والقافية هما عماد الموسيقا ّ
الشعرّية  ،حيث تقوم القصيدة العر ّبية على أحد أوزان البحور ّ
عشر  ،أما القافية فيتخير الشاعر ما أراده من حروف العر ّبية ليبني عليها قصيدته  ،وبناء على هذا يكون
الشعر ّي من مطلعه إلى
الوزن والقافية ضابطين أساسيين في تشكيل موسيقا القصيدة  ،فيسايران النص ّ
طرد .
خاتمته بشكل م ّ

1

 -النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد . 4 ،

2

 -إيليا فرانسيس  ،الشعر العربي المغنى " دراسة تحليلية لموسيقا الشعر "  27 ،؛ محمد عبد الله حسن  ،الصورة

3

 -ينظر  :شوقي ضيف  ،في النقد األدبي . 94 ،

والبناء الشعري . 9 ،
4

 محمد زكي العشماوي  ،قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث . 327 - 324 ،141

الشعرّية إلى قسمين  ،هما  :الموسيقا الخارجية القائمة على الوزن والقافية ،
تقسم الموسيقا ّ
الشعري ،
اخلية المعتمدة على تكرار بعض الحروف  ،وتناغم الكلمات فيما بينها داخل البيت ّ
والموسيقا الد ّ
والموسيقا الداخلية ال تقل أهمية عن الموسيقا الخارجية ( ، )1وان يكن من أمر الموسيقا في ماهيتها
الجاهلية  ،من حيث
الشعر الجاهلي المنظوم في يوم ذي قار قد سار وفق معهود القصيدة
ومفهومها فإن ّ
ّ
الوزن واإليقاع وما يترتب على ذلك من تناغم الكلمات وتكرارها  ،ملتزما بقيود الوزن والقافية وما شاكلها
خصوصية الموضوع  ،والتهاب العاطفة  ،واضطراب النفس ،
الشعر العربي رغم
من القوالب المعهودة في ّ
ّ
ّ
والمفاجآت اّلتي تحدث .

1

 ينظر  :موسيقى الشعر . 29 ،142

أوال  -الموسيقا الخارجيّة :
 - 1الوَ ْزنُ :
للشعر أن يكون موزونا ( )1واشترط في الوزن أن يكون سهل
اشترط قدامة بن جعفر في تعريفه ّ
2
الشعر  ،وأوالها به
حد ّ
العروض( )  ،وفي الفكرة نفسها يقول ابن رشيق  " :الوزن أعظم أركان ّ
3
أما مفهوم الوزن فقد عرفه حسني عبد الجليل  " :الوزن نس ٌق من الحركات والسكنات
خصوصية " ( ) ّ

كل منها بحر  ،فالبحر
الشاعر في نظمه ّ
يلتزمه ّ
الشعر ّي  ،وقد اتبع الشعراء أنساقا مختلفة يطلق على ّ
4
الشعرّية
الرئيس في الموسيقا ّ
السكنات "( ) وهذه األمور تكشف عن دوره الوزن ّ
نس ٌق خاص من الحركات و ّ

الشعر  .إذ ال تقوم القصيدة دون إقامة الوزن مهما
 ،ويكفي أن يكون الوزن عند ابن رشيق أعظم أركان ّ
األيام في
سمت معانيها وجادت ألفاظها  ،فالوزن عماد القصيدة وأساس موسيقاها  ،وقد سار شعراء ّ
طويل والبسيط والوافر وغيرها .
العصر
طريق  ،ونظموا على البحر ال ّ
الجاهلي على هذه ال ّ
ّ
الشعر الجاهلي قد اقتصر على
الشعر
الجاهلي يقول حسني عبد الجليل  :إن ّ
وفيما يخص أوزان ّ
ّ
ّ
الرجز  ،والمنسرح
اثني عشر بح ار وهي  " :ال ّ
الرمل  ،و ّ
طويل  ،والبسيط  ،والكامل  ،والوافر  ،والمتقارب  ،و ّ
أما المجتث  ،والمضارع  ،والمقتضب  ،والمتدارك  ،فلم نعثر
السريع  ،والخفيف  ،والهزج  ،والمديد " ّ .
و ّ
5
الشعر اّلذي قيل في ذي قار
الشعر
الجاهلي منظومة عليها ( )  ،في حين جاءت أوزان ّ
على شواهد في ّ
ّ

مجارية ألغراض العصر الجاهلي .

1

 -ينظر  :نقد الشعر  17 ، 12 ،؛ يوسف حسين بكار  ،بناء القصيدة في النقد العربي . 141 ،

2

 -ينظر  :م  .س . 24 ،

3

 -العمدة في صناعة الشعر وأدبه ونثره . 122/1 ،

4

 -التمثيل الصوتي للمعاني " دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي " . 39 ،

5

 ينظر  :التمثيل الصوتي للمعاني " دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي " . 26 ،143

الشعر العربي  ،وهذه
ا
أما شيوع البحور المستخدمة  ،فيعد البحر الطويل أكثر البحور
انتشار في ّ
ّ
ّ
طويل والبسيط  ،ثم
حال شعر يوم ذي قار  ،ثم البسيط في المرتبة الثّانية رغم الفارق الن
سبي بين انتشار ال ّ
ّ ّ
صنف أسماء البحور المستخدمة  ،ويشير إلى
جاء الرجز ثم الوافر ثم الكامل  ،وهكذا  ،والجدول األتي ي ّ
مرات استخدامها وفق الترتيب التنازلي :
عدد ّ
ّ
البحر الشعري

عدد القصائد والمقطعات والنتف الشعرية

-1

الطويل

12

-3

البسيط

7

-2

الرجز

7

-2

الوافر

2

-4

الكامل

2

-4

مشطور الرجز

3

-7

مجزوء الرجز

1

-1

مجزوء الكامل

1

المجموع

7

39

الرقم

طويل ،
ولعل
الشيوع يالحظ أن البحر  :ال ّ
السابقة من حيث االنتشار و ّ
ّ
المتمعن في البحور ّ
طويل،
الرجز  ،والوافر  ،والكامل  ،قد تكرر استخدامها رغم الفارق الن
سبي بينها وبين البحر ال ّ
والبسيط  ،و ّ
ّ ّ
عامة – وخصوصا البحور األربعة األولى
الشعر العر
والمعروف أن هذه البحور هي األكثر انتشا ار في ّ
بي ّ
ّ
بحور متراقص ٌة
– ويعود هذا إلى القيمة الموسيقية الموجودة في تلك البحور فالوافر والكامل والبسيط
ٌ
144

مغناة  ،تتناغم مع الحالة الشعورية لشاعر يقبل على حرب فال يعرف مصيره  ،فيرثي نفسه أو يتشوق
ألهله الذين غاب عنهم  ،أو يمدح قومه أو يفتخر بإنجازاتهم  ،فالموسيقا المضطربة في هذه البحور
السعادة وقت
تنسجم مع الموقف
العاطفي الذي تأججت عواطفهم ّ
الجياشة  ،وشعورهم فيه بالنشوة والفرح و ّ
ّ
االنتصار  ،فنظموا على هذه البحور .
وقد استفاد الشعراء من زحافات التّفعيالت وعللها في صياغة ألفاظهم  ،وبناء تراكيبهم في البحور
السابقة  ،وهذا ما يف ّسر سبب اعتمادهم عليها أساسا لموسيقا قصائدهم  ،يقول حازم القرطاجني  " :من
تتبع كالم الشعراء في جميع األعاريض  ،وجد االفتتان في بعضها أعم من بعض  ،فأعالها درجة في
ذلك الطويل  ،والبسيط  ،ويتلوها الوافر  ،والكامل " ( )1وترجع كثرة استخدام الطويل التساعه إلى كثير
من المعاني  ،أما انتشار البسيط فألنه يقرب من الطويل في حين يرجع استخدام الكامل إلى كونه يصلح
ألكثر الموضوعات ( ، )2والوافر يعد ألين البحور إذ يشتد إذا شددته  ،ويرق إذا رّققته ( ، )3إذا هناك
الشعر العربي عامة  ،فالطويل – على سبيل المثال – يستخدم في الصورة
مسوغٌ النتشار هذه البحور في ّ
ّ
طربة (. )4
الهادئة والمض ّ
كل ما سبق يفسر اتكاء شعراء يوم ذي قار في محنتهم وقسوة ظروفهم على األوزان السابقة
الجو المفعم بالشدة واالضطراب والخوف وعدم االستقرار  ،فكانت
وخاصة الطويل  ،فهو يصلح لهذا ّ
أحاسيس الشاعر تضطرب أحيانا من موقف آلخر في القصيدة الواحدة  ،فتراه يثور على أعدائه عندما
طراد مع المشاعر الملتهبة
ظلم اّلذي ح ّل بهم من كسرى فارس  ،فتثور العاطفة وتتحرك الصورة با ّ
يتذكر ال ّ

1

 -منهاج البلغاء وسراج األدباء . 72 ،

2

 -أحمد الشايب  ،أصول النقد األدبي . 233 ،

3

 -المكان نفسه .

4

 ينظر  :إبراهيم أنيس  ،موسيقا الشعر . 49 ،145

النصر المؤزر قد حالفهم  ،فيمدح ويصف
والموقف الن
فسي المضطرب  ،وأحيانا تهدأ سريرته عندما يرى ّ
ّ
ويتغنى باإلنجازات .
الجاهلية  ،ولعله أهمها  ،ولكن الناظر في تلك الحقبة من
إن يوم ذي قار هو أحد ّأيام العرب في
ّ
الشعر ،هذا عالوة
األيام قد كثرت  ،وقال فيها الشعراء ش ا
عر كثي ار  ،فكل يوم أخذ حظه من ّ
الزمن يجد أن ّ
على أن يوم ذي قار جاء قبيل البعثة اإلسالمية بأشهر قليلة  ،والموضوع يتناول اليوم في زمنه الجاهلي ،
ّ
الشعر كان
أما ما قيل عنه في اإلسالم والعصور المتتالية فهذا ليس موطنه وبالتّالي فإن تحديد زمن ّ
ّ
الشعرية في عدد معين .
كميته  ،لذلك انحصرت البحور ّ
عامال قويا في تحديد ّ
يظهر أن شعراء يوم ذي قار قد نظموا شعرهم على األوزان التامة  ،وقلما نظموا على المجزوءة
والمشطورة ؛ وقد يعود ذلك إلى دفقاتهم الشعورية الطويلة  ،فحينما تتناول موضوع حرب بين عرب
وقع في نفوس الشعراء العرب  ،فيتناولون هذه الحرب في شعرهم بين
وفرس  ،فمن المؤكد أن يكون لها ٌ
تهديد ووعيد لألعداء  ،وفخر باألمجاد  ،ومدح للقبائل المشاركة فيها  ،وهجاء للمتخّلفين المتخاذلين ،
وانذار من خطر يتهددهم  ،إذ اقتضت تلك الدفقات الهائجة الملتهبة التي تحاكي معركة بين عرب وفرس
الشعر ّي الواحد  ،وهذا ما لم يجده الشاعر في مجزوء
أوزانا طويلة تنسجم مع امتداد العاطفة في البيت ّ
البحر أو مخلعه أو مشطوره  ،لذلك عمد إلى الوزن التام .

146

 -3القافيةُ .
الستار
حظيت القافية باهتمام كبير عند النقاد القدماء والمحدثين م ّ
وضحين تعريفها  ،وكاشفين ّ
الشعرية ذات وحدة ال انفصام
عن أهميتها في القصيدة  ،إضافة إلى بيان قيمتها الموسيقية  " ،فالعملية ّ
مبدٌد لجهد الشاعر " ( )1أما
لجانب منها عن اآلخر  ،واال فإن االضطراب ال ّبد
ظاهر في القصيدة ّ
ٌ
السكنات اّلتي تتكرر في نهاية األبيات في القصيدة
مفهومها فهو  " :ذلك النسق من األصوات والحركات و ّ
2
العمودي دون المرسل  ،والقديم دون الحديث يعد
بالشعر
العمودية القديمة " ( ) ويبدو أن ربط القافية ّ
ّ

أن قيمتها  ،الصوتية المتمّثلة في الموسيقا تستدعي الوقوف عندها(. )3
مثلبة في هذا التّعريف  ،غير ّ
ألهمية القافية تعددت شروط القدماء فيها  ،فقد ذهب قدامة بن جعفر إلى وجوب " أن تكون
4
بالشعر  ،وال
القافية عذبة الحرف سهلة المخرج " ( ) وعدها ابن رشيق " شريكة الوزن في االختصاص ّ

شعر حتى منزلة القافية يكون له وزن وقافية " ( )5ويقول ابن قتيبة  " :والمطبوع من الشعراء من
ا
يسمى
بالشعر  ،واقتدر على القوافي  ،وأدرك في صدر بيته عجزه  ،وفي فاتحته قافيته " ( )6وكل هذه
سمح ّ
الشروط واآلراء تقود إلى أهمية القافية  ،وتكشف عن دورها في القصيدة  ،وقد اهتم الشعراء الجاهليون
بالقافية  ،وأولوها مكانة بارزة في شعرهم  ،ولكن تناولهم كان بما يتناسب والموضوع المطروق  ،فالحديث
عن معركة يختلف عن الحديث عن غزل  ،كما يختلف كل منهما عن الحديث عن رثاء شخص أو
غير ذلك .
1
2

 -التنوخي  ،القوافي . 23 ،

 -حسني عبد الجليل يوسف  ،التمثيل الصوتي للمعاني " دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي " 24 ،

3

 -ناصر بن أحمد الطميزي  ،الشعر الجاهلي في أرض العجم " جمع وتوثيق ودراسة "  ( ، 399 ،رسالة ماجستير ) ،

4

 -نقد الشعر . 41 ،

جامعة الخليل 1221 ،هـ 3616 -م .
5

 -العمدة  . 141/1 ،وذلك ألن الشعر يقوم على " اللفظ  ،والوزن  ،والقافية  ،والمعنى "  .ينظر  :ابن رشيق  ،م  .ن ،

 . 119/1وهذا ما ذهب إليه كتاب نقد الشعر في تعريفه للشعر مشترطا أن يكون مقفى  .ينظر  :قدامة بن جعفر ، 17 ،
. 32
6

 الشعر والشعراء . 91/1 ،147

وفي أهمية القافية النابعة من ترددها المنتظم  ،ودورها في الوزن النغمي  ،فقد وصفت كونها
ّ
عنصر أساسيا للوزن كتشكل إيقاعي يتمتع بقدر كاف من التّناسب واالنسجام "( ، )1وقد اهتم شعراء األيام
ا
ّ
في العصر الجاهلي بالتشكيل اإليقاعي للقافية  ،وهذا الجدول يكشف مدى الشيوع في حروف القافية
ّ
ّ
المستخدمة في القصائد والمقطعات المنظومة في شعر يوم ذي قار :

1

الرقم

حروف الرو ّي

الشعرية
عدد القصائد والمقطعات واألشطر ّ

-1

األلف

1

-3

ال ّراء

7

-2

الميم

2

-2

الهاء

2

-4

الفاء

2

-4

القاف

2

-7

الالم

2

-1

الدال

3

-9

النون

3

-16

الباء

1

-11

التاء

1

-13

السين

1

المجموع

12

39

 فخر الدين جودت  ،شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري . 191 ،148

لوحظ عدم استخدام شعراء يوم ذي قار في العصر الجاهلي كثير من حروف العربية في روي
ّ
الشين ،
القافية  ،فقد تركوا الحروف اآلتية  [ :الهمزة  ،الثاء  ،الجيم  ،الحاء  ،الخاء  ،الذال  ،الزاي ّ ،
عد إبراهيم أنيس معظم
الصاد  ،الضاد  ،الطاء  ،الظاء  ،العين  ،الغين  ،الكاف  ،الواو  ،الياء ] وقد ّ
الشعر العربي ( )1وقد كانت الحروف المستخدمة في روي
هذه الحروف قليلة ونادرة الشيوع في روي ّ
ّ
السين  ،الفاء  ،القاف  ،اّلالم  ،الميم،
قصائد يوم ذي قار هي  [ :األلف  ،الباء  ،التّاء ّ ،
الدال  ،الراء ّ ،
الشعر مقارنة بغيرها ()2
ا
عد إبراهيم أنيس هذه الحروف أكثر شيوعا و
انتشار في ّ
ّ
النون  ،الهاء ] وقد ّ
وي يجد أنها تتميز بوضوح سمعي  ،وجرس موسيقي عذب وجميل كفل
والمدّقق في خصائص حروف الر ّ
ّ
ّ
حرف جانبي سهل
حرف قوي يكتسب قوته من تردده التكرار ّي  ،والالم
فالراء
ٌ
ٌ
لها الشيوع واالنتشار ّ ،
غنة الميم والنون ،
المخرج  ،وهذه حال الصفير في صوت السين رغم أنه ص ٌ
وس  ،إضافة إلى ّ
وت مهم ٌ
وما في هذه األصوات من إطباق وانفجار وجهر في بعضها  ،وما شاكلها من عوامل القوة الصوتية
والوضوح السمعي .
ّ
ط بسكون حرف الروي أو
تنقسم القافية إلى قسمين من حيث اإلطالق والتقييد  ،وهذا مرتب ٌ
حركاته  ،وفي القيمة الموسيقية الناتجة عن هذين القسمين يقول التنوخي  " :القافية المطلقة أوضح في
ّ
الروي فيها يعتمد على حركة بعده قد تستطيل اإلنشاد  ،وتشبه حينئذ حرف
السمع وأشد أسار لألذن ؛ ألن ّ
3
ظف شعراء يوم ذي قار هذين القسمين
المد  ،فإطالة القافية وتمددها يعطي الفكرة عمقا وقوة " ( ) وقد و ّ
ّ

في قوافيهم  ،والجدول اآلتي يوضح حركات الروي المستخدمة :

1

 -ينظر  :موسيقا الشعر . 321 ،

2

 -ينظر  :المكان نفسه .

3

 -القوافي . 311 ،
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الرقم

الحركة

عدد القصائد والمقطعات والنتف الشعرية

-1

الكسرة

12

-3

الضمة

16

-2

1

الفتح  :أ -اإلطالق
ب -الفتحة

///

-2

السكون

1

المجموع

4

39

السابق أن القافية المطلقة في شعر يوم ذي قار كانت أكثر
يالحظ من خالل قراءة نتائج الجدول ّ
قوي واستطالة في نفس الشاعر ؛ تتيح له فرصة إفراغ مكنوناته
شيوعا بال ش ّ
ك ؛ لما في القافية من وقع ّ
بث ما جرى في هذه المعركة
بال قيد أو حاجز  .ولعل هذه اإلطالة تحمل في طياتها إطالة أخرى في ّ
على سبيل الفخر أو الوصف أو غيره  ،ليتسنى لهم نشر هذه المعركة التي أوقعت في نفوس الفرس من
يتغنون بنفس طويل من خالل انتقاء بحور
الهزيمة ما أوقعت  ،ورفعت من معنويات العرب كثي ار  ،فكانوا ّ
عينة وألفاظها وحركاتها  ،والمالحظ أيضا أن الشعراء قد عمدوا إلى الحركات القوية – مثلما فعلوا
شعرّية م ّ
في حروف الروي – فالكسرة أقوى الحركات  ،وهي األكثر شيوعا في شعر يوم ذي قار  ،ثم الضمة ثم
السكون .
الفتحة ف ّ

151

الشعر غلبة اإلشباع على حركاته حيث أصبحت حروفا  ،ومن ذلك قول قيس بن
يميز هذا ّ
ومما ّ
ّ
مسعود (: )1

[ البحر الوافر ]
أال أُب ِلــــغ بنــــــِي ُذهــــــــل ر ُسوال

فمــــــن هذا ي ُكون لــــ ُكم مكـــــــ ِاني

أيا ُكُلها اب ُن وعلة ِفي ظلـــِيف

ويــــــــأم ُن هــــــــيثم وابــــــــنا ِسنا ِن؟

قال مفروق بن عمرو يرثي من مات من قومه ّإبان إغارته مع نفر على سواد العراق(: )2
[ البحر الطويل ]
أتانــــي بأنبــــ ِ
اط السو ِاد ي ُسوُقهــــــم

إلــــــي وأودت رجلتـــــي وفــــــــو ِارسي

ِ
مــــــــان ِب ُجبأ
فما أنا مـــــن ري ِب الز

وال أنــــــا مــــن سيــــــب ِ
ِ
بيائس
اإلله

ويقول الديان بن جندل (: )3

[ البحر البسيط ]

إن ُكنـــت ساقية يـــــوما ذوي كــــرم

فــــاس ِقي الفــــــوارس من ُذ ِ
هل بن شيبانا

حاموا ع عن ِذمارهم
واسقي فوارس ُ

واعلــــــي مــــفارقهـــــم ِمسكــــا وريحـــــانـــا

فالكسرة قد استطالت لتصبح ياء – من حركة قصيرة إلى حركة طويلة – وكذلك الفتحة  ،وان
وضح مدى
شيوع ألف اإلطالق في أشعار يوم ذي قار قد فاق انتشار الفتحة نفسها  ،يبرز لنا الميزة وي ّ
سعي أولئك الجاهليين إلى إبراز قوافيها عن طريق إطالقها بوساطة اإلشباع .
وقد شاع في شعر يوم ذي قار التزام الشعراء الجاهليين بعدة أحرف في قوافيهم وهو ما يسمى "
الشعر ّي حلة موسيقية
طردة في القصيدة أو المق ّ
لزوم ما ال يلزم "  ،وهذه الظاهرة الم ّ
طعة تلبس النص ّ
1

 -األصفهاني  ،األغاني . 42/32 ،
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وي  ،ومن شواهد ذلك قول األغلب
جميلة اإليقاع  ،عالوة على موسيقا القافية النابعة من حرف ّ
الر ّ
العجلي (: )1
ّ

[ البحر الرجز ]
قد ع ِل ُموا يوم خال يزيــــــــنا

األحياء مقبلـــينا
إذ مـــــــالت
ُ

أّنـــــــــــا بنـــــو ِعجل إذا لقينا

منع مــــــّنا حـــــــّد مــن يلينا
ن ُ

الســـــنين عن بنينا
ُنقـــــــ ُ
ارع ّ

الغــــــمرات ثـُــــــــــ ّم ينجلـــــــينا

طراد مع
التزم الشاعر بالحروف  " :اّلالم  ،ثم الياء  ،ثم النون  ،ثم األلف " في قافيته با ّ
طائي (: )2
المحافظة على الحركات المستخدمة  .ويقول إياس بن قبيصة ال
ّ ّ

[ البحر الطويل]

ألـــــم تــر أن األرض رحـــــــــب ف ِسيــــحة

عجزّني بقعـــة ِمـــــن ِبق ِ
فهــــــل ُتــــــ ِ
اعها
ُ

ومب ُثـــــوثة بــــــــث الـــــــدبى ُمسب ِطــــــــــرة

رددت عـــــلى ِبطـــــ ِائها ِمـــن ِسر ِ
اعـهـــــا
ُ

طي يخ ِطــــــــــُر بيننا
وأقــــــــدمـــــــــ ُت والخــ
ّّ

ألعلـــــم مــــن جباُنــــها مـِــن ُشج ِ
اعهــا

طراد ،
التزم األغلب
العجلي بالحروف  " :األلف ثم العين  ،ثم الهاء  ،ثم األلف " في قافيته با ّ
ّ
مع المحافظة على الحركات المستخدمة  .يقول يزيد بن حمار السكوني (:)3
ّ
من فر ِمن ُكم فر عن ح ِر ِ
يمه

وجـــــ ِارهِ وفــــــر عـــــن ن ِ
ديمه

أنا ابـــ ُن سّيار على ش ِكيــ ِمه

الشراك ُقــــد ِمـــــن أ ِد ِ
يمه
ِإن ِّ

وُكلهم يـــج ِري على قــــ ِد ِ
يمه
ُ

ِمن ق ِارح الهجن ِة أو ص ِم ِ
يمه

1
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[ البحر الرجز ]

طراد  ،مع المحافظة على
فيزيد بن حمار التزم بالياء  ،ثم الميم  ،ثم الهاء  ،في قافيته با ّ
الحركات المستخدمة  .وقال األعشى (: )1

[ البحر الطويل ]

وك السر ِ
عـــلى ُكــــــ ِل محبــــ ِ
اة كـــــأن ُه
ّ ُ

ُعقـــــاب هـــــوت ِمـــــن مـــــرِقب إذ تعل ِت

فجادت على الهامرِز وسط ُبُيــوِت ِهم

يب مـــــوت  ،أسبلــــت واستــهـــــّلـ ِت
شآ ِب ُ

تناهت بُنـــو األحرار إذ صبرت ل ُهم

س ِمـــــن شيبان ُغلــــب فولـــــــ ِت
فـــــــو ِار ُ

لت لعلـــــ ُه
وأفــــــلتهم قيــــس  ،فقـــــــُ ُ

ي ِبــــــــل لـــ ِئــــن كـــــانت ِبــــ ِه النع ُل زلــــ ِت

يالحظ في قصيدة األعشى أنه التزم حرف الالم المشددة  ،ثم التاء في جميع أبيات القصيدة ،
طعات دون
مع االلتزام بالحركات أيضا  ،ومن الجدير ذكره أن الشعراء قد التزموا بهذه األحرف في المق ّ
القصائد – باستثناء قصيدة األعشى  -كما أن التزامهم فاق الحرفين ليصل إلى ثالثة أحرف أو أربعة .
 عيوب القافية :
 -1اإليطاء .
وعلى الرغم من عناية الشعراء الجاهليين بالقافية  ،واعطائها أولوية قصوى  ،إال أنهم وقعوا في
بعض العيوب التي تؤخذ على الشعراء  ،ومن ذلك وقوعهم في اإليطاء ( ، )2حيث قاموا بتكرار كلمة
طعة نفسها  .وهذا ما يلمس قي قول األعشى
القافية بلفظها ومعناها في أماكن متقاربة من القصيدة أو المق ّ
عندما وصف المواجهة اّلتي دارت بين جنود كسرى والعرب في معركة ذي قار( [ : )3البحر البسيط ]

1
الديوان . 27 ،
 األعشى ّ ،2

 " -هو أن تجمع في شعر واحد بين كلمتين بلفظ واحد ومعنى واحد في أقل من سبعة أبيات"  .ابن جني  ،مختصر

القوافي  . 319 ،وفي المعنى نفسه يقول التنوخي  " :هو إعادة القافية في الشعر  ...وأقبح اإليطاء ما تقارب "  .القوافي ،
. 134
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وجن ُد ِكسرى غداة ِ
الحن ِو صبح ُهم
ُ

ِمنا كت ِائ ُب ُت ِ
زجي المــــــوت فانصرُفوا

لُقـــــوا ُملمـــــــلمة شهـــــباء يق ُدمها

للمــــ ِ
وت ال عاجـــــز فيـــــــها وال خـــ ِرف

فرع نمت ُه ُفــــروع غيــــــُر نـــــاقصة

ف
ُموفـــــــــق حــــــازم فـــــــي أمـــــ ِرِه أُُنـــــ ُ

لقاؤه ُم
ارس محمـــــــود
ُ
فيـــــــها فــــو ُ

ِ
ِ
شف
مثــــ ُل األسنـــة ال ميــــــــل وال ُكـــــ ُ

الوجوِه غداة الروِع تحسبهم
ِب ُ
يض ُ

ف
ِجنـــان عبس عليها البي ُ
ض والزغـــــ ُ

لما التقينا كشفنا عــــن جـــــم ِ
اج ِمنا

ِليعلــــــ ُموا أّنــــــنا بكــــــــــر فينصرُفــــــــــوا

أقل من سبعة أبيات مرتين ،
فالمالحظ أن األعشى قد عمد إلى لفظة " انصرفوا " في القافية في ّ
وقد وردت باللفظ والمعنى نفسه .
ويقول مفروق بن عمرو يرثي من مات من قومه ّإبان إغارته مع نفر على سواد العراق (: )1
[ البحر الطويل ]
أتـــانــــي بأنبــــ ِ
اط السو ِاد ي ُسوُقـــهــــــم

إلــــــي وأودت رجـــــلتـــــي وفــــــــــو ِارسي

فما أنـــا مـــــن ريــــــ ِب الـــــز ِ
مان ِب ُجبأ

ِ
بيائس
وال أنــــــا ِمــــن سيـــــب اإللــــــــ ِه

أبــ ِكي على الدع ِ
اء في كـــــــ ِّل شتوة
ّ

ولهـــــ ِفي علــى قــــيس زمــــــا ِم الفو ِار ِ
س

يستخدم الشاعر مفروق بن عمرو كلمة " الفوارس " في قافية البيت األول  ،ويعيد تكرارها في
قافية البيت الثالث باللفظ والمعنى نفسيهما  ،ويقول األعشى في أثناء مدحه بني شيبان يوم ذي قار(: )2

 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  41/32 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء . 296 ،
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[ البحر الطويل ]
ِ
ِ
ضها
ق بي ُ
أتت ُهم مــن البطحاء يبـــُر ُ

وقـــــد رِفـــعت رايـــ ُاتـــــها  ،فاستـــقـــ ِ
لت
ُ

فثـــــاروا وُثــــرنا  ،والـــ ِ
منـــــي ُة بينــــنا

وهــــاجت عليــــــنا غـــــمــــرة  ،فتــجـلـ ِت

اس شمـــطاء ِ
وقـــــد شمرت ِبالن ِ
القح
ُ

عــــوان  ،ش ِديـــــد هـــــمـــ ُزها فــأضــــل ِت

وأح ُموا ِحــــمى ما يمن ُعون فأصبحت

ظ ُعن كـــــانــــت ُوُقـــــــوفا فحــــــل ِت
لـــــنا ُ

ــــوه ُم كأسا ِمـــن المو ِت ُمــــــــرة
أذا ُق ُ

وقــــد بـــــــ ِذ ّخــــت ُفــــــرساُنــــ ُهم وأ ّذلـــــت

سوا ِب ُغـــــــ ُهم ِبيض ِخفاف  ،وفوق ُهم

ِمـــن ال ِبـــــي ِ
ال الن ُجو ِم استقل ِت
ض أمثــــ ُ

رويا في البيت األول من
كرر الشاعر كلمة " استقلت " في األبيات ّ
الشعرية السابقة  ،فيذكرها ّ
ي ّ
العلو
ثم يعود إلى تكرارها باللفظ والمعنى نفسيهما  ،فعند حديثه عن ّ
الرايات والنجوم فإنه يتحدث عن ّ
الرايات مرتفعة  ،وكذلك السيوف مثل
واالرتفاع  ،وهكذا دمج معنى استقلت باالرتفاع أيضا  ،فقد كانت ّ
النجوم في ارتفاعها فوق رؤوس الفرس  .واألمثلة في شعر الجاهليين كثيرةٌ على اإليطاء  ،أما سبب وقوع
جز منهم
الشعراء في هذا العيب فالظاهر أنهم أعادوا كلمة القافية بلفظها ومعناها إما تحببا بذكرها  ،أو ع ا
عن اإلتيان بكلمة تنوب مكانها  ،وقد علق ابن عتيق على ذلك العيب وقال  " :وهذا يدل على قلة إلمام
كرر الشاعر اللفظ
كرر ألفاظ القافية  .فمما يستحسن في ّ
الشعر أال ي ّ
الشاعر بمفردات اللغة  ،إذ عليه أال ي ّ
بعينه في مسافة متقاربة  ،وكلما بعدت المسافة كان أفضل " ( )1غير أنني أرى أن الشعراء لم يقعوا في
مر
عيب اإليطاء  ،وخصوصا حينما نقف أمام شاعر فحل كاألعشى  ،أو أمام نماذج مبدعة متقنة كالتي ّ
ذكرها  .أما سبب وجود هذا العيب فيعود في تقديري إلى أن تكون األشعار السابقة – وغيرها الكثير – قد
1

 علم العروض والقافية . 122 ،155

الروايات – في
نالها عبث الرواة  ،فلم تصل إلينا بصورتها الصحيحة  ،وهذا ما لمس بقوة في اختالف ّ
الشعر وتوثيقه " – وهذا التخريج ال ينفي احتمالية أن يكون الشعراء قد
الدراسة " جمع ّ
القسم الثاني من ّ
وقعوا فعال في عيب اإليطاء .
 -3السّناد :
1
وي  ،وخصوصا
السناد " ( )  ،حيث اختلفت الحروف والحركات قبل حرف الر ّ
ومن العيوب أيضا " ّ

الجمع بين حرفين  -الياء والواو  -في حرف التّأسيس  ،تقول هند بنت النعمان (: )2
[ البحر الوافر ]
أال أبلـــــــغ بني بكـــــــر ألـــوكـــــا

لقـــــد جـــــد النــــــذيــــــُر بعنقــــــفير

اكم
لهم فـــــ ِد ُ
فليــــت الجيش ُكــــــ ُ

ونـــفسي والسريــــــ ِر وذا السريــــ ِر

كـــــــأّني عند جـــــد بهم إليـــ ُكم

معلقــــــــ ُة الــــذو ِ
ائب بالــــــــــــــعب ِ
ور
ُ

طقت لــــــذاك دفــــعا
فلو أّني أ ُ

عت ُه بــــِدمـــــــي وزيـــــري
إذا لــــــدف ُ

حيث خلطت الشاعرة هند بنت النعمان بين الياء والواو في سناد حرف الروي " الراء المكسورة "
ياء باستثناء البيت الثالث  ،فقد سبقها و ٌاو  ،ومن أمثلتها أيضا قول
فاألبيات كلها سبق فيها حرف الر ّ
وي ٌ
ضرار بن سالمة العجلي في ذلك (: )3
ّ

[ البحر الوافر ]
أتـــــــانـــــا حــــــــّد مصقـــــــول رقيــ ِق

لمــــــا
كسونــــا األض ُجم الـــضبي ّ

1

 " -هو اختالف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات "  .عبد العزيز عتيق  ،علم العروض والقافية  141 ،؛

عبد الله الطيب المجذوب  ،المرشد إلى فهم أشعار العرب . 39/1 ،
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اء لمــــــا
وفــــــّرت ضب ُة الجعــــــــــر ُ

اب الــــــــــو ِس ِ
يق
أجـــــ ّد ِب ِهـــــ ّن إتعـــــــ ُ

أسرنا ِمن ُهـــــــ ُم ِتس ِعيــــــن كهـــــــال

ود ُهـــــ ُم ِإلــــــى وض ِح الط ِريــــــ ِق
نــــُق ُ

وجـــــــاُلــــــــوا كالنعــا ِم وأسلمــــونا

إلـــــــى خــــــــ ِ
يل ُمســـومـــة وُنــــــو ِق

يظهر من األبيات السابقة أن حرف الروي هو القاف  ،ولكن الشاعر التزم فيها أن يسبق حرف
الشعر الجاهلي كثيرةٌ .
الرابع  ،فسبقه حرف الواو  ،واألمثلة على ذلك في ّ
وي الياء باستثناء البيت ّ
الر ّ
ّ
 -2التضمين .
األصم بكير يوم ذي قار يحض قومه على
وهو تمام وزن البيت قبل تمام المعنى( ، )1ومن ذلك قول
ّ
الموت الشريف (: )2

[ البحر الطويل ]

إذا كنت تخشى من ِّ
عدوك صولة

ولم تستطع دفعا لها حين ي ِ
قد ُم
ُ

ِ
فمت موت فارس
فقاتل حفاظا أو ُ

ِ
ِ
أكرم
فللموت في أمثال هاتيك ُ

مكمال معنى البيت األول  ،وذلك عندما استخدم الشاعر فعل الشرط
يالحظ أن البيت الثاني جاء ّ
الدفاع " فنراه أكمل جواب الشرط في البيت الثاني وهو
في الجملة األولى  :الخشية وعدم االستطاعة في ّ
" فقاتل حفاظا أو فمت موت فارس "  .يقول أبو كلبة التيمي الئما بني قيس ثعلبة بسبب مدح األعشى
ّ
واألصم بني شيبان خاصة (: )3

1

[ البحر البسيط ]

عتما ش ِ
اعري قـــوم ذوي حسب
جِّد ُ

ُحزت أُُنوُف ُكما ّحـــــــ از ِب ِمنـــــــــــ ِ
شار

أعِني األصـــــم وأعشانـا إذا اجتمـــــعا

فال استعانـــــــا علــــى سمع وابصــــ ِار

 -التنوخي  ،القوافي  . 124 ،وهو عند عبد العزيز عتيق  " :أال يستقل البيت بمعناه  ،بل يكون المعنى مجزوءا بين

بيتين "  .علم العروض والقافية . 144 ،
 -2ينظر  :أبو عبد الله اليمني  ،مضاهاة أمثال كليلة ودمنة . 17 ،
3
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بحز األنوف بالمنشار  ،ولم يستو
يهجو أبو كلبة الت
يمي األعشى واألصم  ،ويدعو عليهما ّ
ّ ّ
كل
المعنى إال حين فسر أبو كلبة من هم الشاعران ؟ فحددهما باألعشى و
األصم ّ ،
وعرج على عيب ّ
ّ
منهما  .ومن التضمين في شعر يوم ذي قار قول األغلب العجلي (: )1
ّ

[ البحر الرجز ]

قد علموا يوم خــال يزيــــنا

إذ مـــــــالت األحياء مقبلـــينا

أّنـــــا بنـــــو عجل إذا لقينا

نمنع مــــــّنا حـــــّد مــن يلينا

لقد ضمن األغلب العجلي بين البيت األول والثاني  ،فلم تستوف جملة " علموا " المفعول به ،
ّ
فأكمل علمهم بجملة " ّأنا بنو عجل إذا لقينا

نمنع منا حد من يلينا " فسدت مسد مفعولي علم .

 -2اإلقواء :
" هو اختالف المجرى الذي هو حركة الروي المطلق بكسر وضم " ( )2يقول سويد بن أبي كاهل
اليشكري (: )3

[ البحر الطويل ]
ومّنــــا الذي أوصى ب ُثلـــــ ِث ُترِاثــه

على كــــــل ذي بــــــاع ِ
يقــل ويكـــ ُثر
ّ

ليالي ُقلتم يا ابن ِحّلــــِزة ارتحـــــِل

ف ازِبن لنا األعداء واسمع وأبـــــ ِ
صر

إليكم رهنــــــ ُكم وسط وائـــل
فأدى ُ

بن ِ
منذر
عمرو ُ
حباه بها ُذو الباع ُ

أما
وي في كلمة ( يكثر) الضمة وهي ٌ
يظهر في البيت األول أن حركة الر ّ
فعل مضارعٌ مرفوعٌ ّ ،
البيت الثاني والثّالث فهي الكسرة .

1

 -الهاشمي  ،األمثال . 113/1 ،

2

 -عبد العزيز عتيق  ،علم العروض والقافية . 122 ،
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 -األصفهاني  ،األغاني . 119/12 ،

158

ومثله قول قيس بن مسعود وهو في سجن ساباط ينذر قومه(: )1

[ البحر الطويل ]

أال ليتــِني أر ُشو ِسال ِحـــي وبـــــغل ِتي

ِلمــن ُيخـــ ِبُر األ نباء بكر بن وا ِئ ِ
ــــــــل

فـــــأُو ِصيهــــم ِب ِ
ــــالله ِوالصـــلح بين ُهم
ُ ُ

ِلينصــــــأ معــــُروف وُيـــزجــــــر جـــا ِه ُل

يالحظ اإلقواء في هذه األبيات عندما تكون حركة القافية في البيت األول مكسورة في موقع
بارز .
عطف أو بدل  ،أما البيت الثاني مرفوعة على الفاعلي ّة فيكون اإلقواء ا

 - 1األصفهاني  ،األغاني . . 46 – 49/32 ،
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ثانيا – الموسيقا الدَّاخِليَّة :
طعة  ،إال أن الشعراء لم يكتفوا بها
رغم أهمية الموسيقا الخارجية في ترسم إيقاع القصيدة أو المق ّ
وحدها في تشكيل موسيقا أشعارهم  ،بل عمدوا إلى موسيقا داخلية تظهر من خالل األلفاظ والحروف في
طراد الموسيقا الخارجية – الوزن ،
شجية اإليقاع  .فرغم ا ّ
البيت الواحد  ،أو األبيات المجتمعة في لوحة ّ
الشعري  ،وهيمنتها على التناسب واالنسجام في النغمات  ،إال أن
ص ّ
والقافية – على امتداد أبيات ّ
الن ّ
الشعر المنظوم في يوم ذي قار قد اشتمل على ألوان موسيقية متنوعة ظهرت في حروفه وكلماته  ،وهذا
اخلية " .
ما يطلق عليه اسم " الموسيقا الد ّ
الشعر ّي " ( )1وقارئ
تعرف الموسيقا الداخلية بأنها ذلك " االنسجام الص
وتي اّلذي يحّققه األسلوب ّ
ّ ّ
الشعر القديم بعامة والجاهلي بخاصة  ،يحس هذا االنسجام الموسيقي ولكنه ال يتبينه  ،أو قل ال يكاد
ّ
ّ
2
الشعر ليست حلة خارجية
يقدر على قياسه وضبطه بوسائل العروض المألوفة ( ) ؛ ألن الموسيقا في ّ

تضاف إليه وتظهر في ثناياه  ،واّنما هي وسيل ٌة من أقوى وسائل اإليحاء  ،وهي األقدر على التعبير عن
3
الشعر األصلية هي
ميق وخفي في النفس ( ) وهناك من الباحثين المحدثين من جعل موسيقا ّ
كل ما هو ع ٌ
ّ

الشعر ليست في أوزانه وقوافيه
اخلية  ،في هذا يقول أحمد علي دهمان  " :إن موسيقا ّ
الموسيقا الد ّ
الشعر األصلية هي
فحسب  ،فتلك هي اإلطار
الخارجي اّلذي يحفظ للقصيدة بنيتها الفنية  ،ولكن موسيقا ّ
ّ
اخلية ( . )4وان يكن هذا الرأي  ،فإنني أرى أن الموسيقا الخارجية هي عماد اإليقاع في
الموسيقا الد ّ
الشعر ّي ت ّلون جرسه المسموع  ،وتكسبه
ص ّ
اخلية فهي شذر ٌ
القصيدة العربية  ،أما الد ّ
ات متناثرةٌ في جسم الن ّ

1

 -إبراهيم عبد الرحمن محمد  ،الشعر الجاهلي " قضاياه الفنية الموضوعية " . 312 ،

2

 -ينظر  :إبراهيم عبد الرحمن محمد  ،م  .ن . 312 ،
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 علي عشري زايد  ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة . 143 ، -النقد العربي القديم " قضاياه ودراسات تطبيقية " . 141 ،
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قيمة إيقاعية  ،وهكذا تسير الموسيقا الداخلية بمحاذاة الخارجية دون أن تطغى عليها  ،وهذا ما يظهره
المحوران اآلتيان :
 -1أوال  -تكرار الكلمات :
عمد شعراء يوم ذي قار في الجاهلية إلى التكرار في جانب كبير من أشعارهم وذلك عن طريق
تكرار كلمة أو أكثر في البيت الواحد أو األبيات المتجاورة  ،رابطين التكرار بالمعنى في ج ّل أبياتهم
المنظومة  ،ومن قول األعشى (: )1

[ البحر البسيط ]

وجن ُد ِكسرى غداة ِ
الحن ِو صبح ُهم
ُ

ِمنا كت ِائ ُب ُت ِ
زجي الموت فانصرُفــــــوا

لُقـــــوا ُملمـــــــلمة شهـــــباء يق ُدمها

للمــــ ِ
وت ال عاجـــــز فيـــــــها وال خـــ ِرف

لسياق يتحدث
الواضح أن األعشى كرر كلمة " الموت " مرتين في البيتين السابقين ؛ وذلك ألن ا ّ
الشيبانيون يوم ذي قار من هزيمة الفرس
الشاعر بما قدم ّ
عما لقي الفرس من الشيبانيين  ،لذا يفتخر ّ
نابع من وحي المقام  ،كما أن لكلمة الموت تناغما موسيقيا وانسجاما
والفتك بهم  ،فاستحضاره للموت ٌ
لفظيا مناسبا  .ويقول أبو كلبة التيمي (: )2
ّ

1
2

[ البحر البسيط ]

س ال ِمـــــيل وال ُعـــــــ ُزل
لــــوال فــو ِار ُ

ِمـــن الّلهــــــــ ِازِم ما قاظوا ِبــــذي قــــ ِار

مـــــــا ِزلـــــ ُت ُم ِ
فترسا أجساد أفتيــــة

ُت ِثـــــــ ُير أعـــــــطافها منــــــــــها بآثـــــــ ِار

إن الفوارس من ِعجل ُه ُم ِأن ُفــــــــوا

من أن يخّلوا ِ
لكسرى عرصة الـــــــــد ِار
ُ

بشك ِتها
القوا فو ِارس مـــن ِعجـــــــل ّ

ليسوا إذا قّلـــــــصت حـــــرب بأغــــــ ِ
مار

 -الديوان . 147-144 ،
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كرر أبو كلبة التيمي كلمة " الفوارس " في أربعة أبيات ثالث مرات  ،وقصد بالفوارس هم فرسان
ّ
حسن يوم ذي قار ،
بالء
ٌ
العرب  ،وال شك في أن معرض حديث الشاعر وهو مدح اللهازم الذين كان لهم ٌ
المتمعن في لفظة ( فرسان ) يتنبه إلى
فأراد الشاعر أن يثني على فرسانهم ؛ لما قدموه يوم ذي قار  ،و ّ
وقع موسيقي عذب حينما يكون الحديث عن معركة وحرب وفخر بشجاعة الجنود  ،والتكرار الذي عمد
ّ
المرجو  ،وهو إظهار صورة فرسان القبائل العربية من عجل وغيرها يوم ذي
ؤكد فيه هدفه
إليه الشاعر ي ّ
ّ
قار  ،فلوال هؤالء الفرسان لكان الفوز عليهم صعبا  .ويقول األعشى أيضا (: )1

[ البحر الكامل ]

آليت ال ن ِ
عطيه ِمـــــن أبن ِائنا
ُ

ُرُهنا فُي ِس ُد ُهـــــم كمـــــن قد أفسدا

حتى ي ِفيـــدك ِمن بِن ِ
ـــيه رِهينة
ُ

اك الفرقدا
نعش  ،ويرهنك السم ُ

ّإال كخ ِارجــ ِة الم ّكـــــِّل ِ
ف نفـــس ُه
ُ

وابني ق ِبيصة أن أ ِغيب ويشهدا

أن ي ِأتياك ِبُرهِن ِهم ف ُهــــما إذن

ُج ِهدا و ُحــق ِلخـــ ِالف أن ُيجهدا

يظهر التكرار في كلمة " الرهن والرهينة " في أربعة أبيات أربع مرات  ،فاألعشى عمد إلى هذه
اللفظة ؛ ألن المقام يناسبه ذلك  ،فهذا الشعر كان ردا على كسرى برفض تسليم الودائع والرهائن  ،لذلك
نجد الشاعر يركز في حديثه على الهدف المنشود وهو تسليم الرهائن  ،والقارئ المدّقق يجد أن الشاعر
جعل القبول بذلك الطلب محاال  ،ولعل هذه الكلمة تضفي على األبيات حلة إيقاعية استطاع الشاعر من
طعة بتكرار اللفظة أو إحدى مشتقاتها للداللة على التأكيد وبيان األهمية  ،ولوحظ
خاللها ربط أجزاء المق ّ
أيضا في األبيات نفسها تكرار لفظة " فيفسدهم وأفسدا " مرتين في البيت األول  ،ويبدو أن الشاعر قد أراد
عهد
حل بمن سبقهم عند كسرى  ،لذلك ال يؤمن لهم ٌ
بيان رفض الطلب  ،وهو ذلك الظلم واإلفساد الذي ّ

1

 األعشى  ،الديوان . 42-42 ،162

وال يثق بمواثيقهم  ،فالشاعر كرر لفظة اإلفساد تأكيدا لتبرير رفضه  ،عالوة على أن لفظة  ":أفسدا "
الشعر ّي  ،وأطلق الشاعر العنان لقافيته فيها فكانت ألف اإلطالق قافيتها  ،وهذا يكسو
كانت روي البيت ّ
اللفظة إيقاعا موسيقيا عذبا  .فقد قال يزيد بن المكسر(: )1
من فر ِمن ُكم فر عن ح ِر ِ
يمه

وجـــــ ِارهِ وفــــــر عـــــن ن ِ
ديمه

أنا اب ُن سّيار على ش ِكي ِمه

الشراك ُقــــد ِمـــــن أ ِدي ِمه
ِإن ِّ

[ البحر الرجز ]

يؤكد عمق الموضوع فالموضوع
يظهر تكرار لفظة " فر" في البيت األول ثالث مرات  ،وهذا التكرار ّ
فيذكرهم بأن الفرار فرٌار عن نسائكم وجيرانكم  ،فالتكرار
يدور حول تعزيز مبدأ الثبات في نفوس الفرسان ّ ،
الشعر ّي
فر" تضيف إيقاعا موسيقيا على البيت ّ
ٌ
تأكيد على الصبر والثبات وعدم الفرار  ،ويبدو أن كلمة " ّ
 ،ويظهر التشديد في حرف الراء جليا  ،وهذا يضفي نغمة موسيقّية جديدة أيضا .
ثانيا  -تَكرارِ الحروف :
الجاهلية إلى إيجاد موسيقا خفية في ثنايا الكلمات  ،يحسها السامع
لجأ شعراء يوم ذي قار في
ّ
ص
دون إدراك ملموس  ،فيتفاعل معها  ،وقد قامت هذه الموسيقا على حروف معينة شكلت خصوصية للن ّ
الشعر ّي  ،إضافة إلى حسن وقعها ورتابة ترددها  ،وهذا ما يلمس في قول إياس بن قبيصة
ّ
طائي (: )2
ال ّ

[ البحر الطويل ]

ألـــــم تــر أن األرض رحـــــــــب ف ِسيــــحة

عجزّني بقعـــة ِمـــــن ِبق ِ
فهــــــل ُتــــــ ِ
اعها
ُ

ومب ُثـــــــــوثة بــــــــث الــــــدبى ُمسب ِطــــــــــرة

طائـــــها ِمـــن ِسر ِ
رددت عـــــــــلى ِب ِ
اعـهــــا
ُ

طي يخ ِطــــــــــُر بينـــنا
وأقــــــــدمـــــــــ ُت والخ
ّّ

ألعلـــــم مــــــــن جباُنــــها مـِــن ُشج ِ
اعهــــا
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المتأمل لعجز البيت األول يجد فيه سيطرة لحرف العين في " تعجيز  ،بقعة  ،بقاع " وهذا البروز
ّ
الصورة وضوحا في الضمير
للعين جاء من هيمنة القافية المتمثّلة في حرف الر ّ
وي – العين – وتتجلى ّ
وي  ،أما األلف
" ها " وذلك حينما نقف أمام كلمتين " بطائها  ،جبانها " فالهاء جاءت وصال لحرف الر ّ
ظفها في الموسيقا الداخلية للبيت  ،عالوة
فهي الخروج  ،وهنا يحاول الشاعر استدعاء متعلقات القافية ليو ّ
لخارجية  ،إال أن أثرها امتد إلى تلك الموسيقا
وي نفسه  .فالقافية تمثّل الموسيقا ا
ّ
على توظيفه لموسيقا الر ّ
بارز
ور ا
الخفية المتناغمة بين أحرف البيت الواحد  ،وهكذا يكون الشعراء قد جعلوا للقافية ومتعلقاتها حض ا
في خلق الموسيقا الداخلية في محاولة للمالءمة بين شقي الموسيقا  .أما في سيطرة الضمائر فيقول قيس
ابن مسعود(: )1

[ البحر الطويل]
ُغنينا وأغنــــانا ِغـــــنانــــا وغــالنا

ِ
شارب
عمــــــا عـــــندكم ومــــــ ُ
آكل ّ
مــــ ُ

نحن أرسلنا بألفي صحيفة
فإن ُ

اكب
فـــــال يّقربــــــنا منكم الـــــــدهر ر ُ

تظهر سيطرة ضمير " الّناء " المتكلم بقوة في البيتين  ،وبلغ تكرارها ست مرات في بيتين فقط ،
ويضاف لهذا الضمير الجمعي قوله  " :عندكم  ،نحن  ،منكم " ليصل عدد ضمائر الجمع إلى تسعة
ّ
الضمائر فإنه يش ّكل سطوة لنبرة معينة نابعة
ضمائر في بيتين فقط  ،إذا ما أضيف إلى هذا الحشد من ّ
من نقطة سماعه إلى نهايته .
ومن الجدير ذكره أن الموسيقا الداخلية ال تقتصر على موسيقا التكرار  ،وتناغم الحروف والكلمات،
بل إن مجالها يمتد إلى ما بعد ذلك لتصل إلى البديع وما فيه من طباق ومقابلة وجناس وما شاكلها .
وخالصة المقال  :إن شعراء يوم ذي قار في العصر الجاهلي قد عنوا بالموسيقا عناية فائقة ،
ّ
وأولوها اهتماما خاصا  ،في حين بلغت عنايتهم ذروتها في الموسيقا الخارجية .
1
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الشعري ُة :
ُ
المبحث الرابع -الصورُة ِّ
الشعرية اّلتي كونت اللوحة
إن دراسة شعر يوم من أيام الجاهلية يستدعي االلتفات إلى الصور ّ
لشعر ّي وفكرته في أبهى حلة  ،وأروع مظهر ،
نصه ا ّ
المرسومة  ،فمن الجميل أن يعمد الشاعر إلى إخراج ّ
الشعر العربي متشحا بالصور والتشبيهات والكنايات وغيرها  ،فشعر يوم ذي قار لم يكن أقل
لذلك نجد ّ
ّ
شأنا عن غيره من األيام  ،بل احتل مكانا سامقا مرموقا ؛ لكونه أول يوم ينتصر فيه العرب على العجم
فقد أثر في نفوس الشعراء العرب  ،وجلب انتباههم  ،واسترعى اهتمامهم  ،ففخروا ومدحوا ووصفوا
الشعرية البيانية في يوم ذي قار  ،فما هو البيان ؟ وما أهميته ؟
ورثوا  ...الخ  ،فال ب ّد من دراسة الصورة ّ
البيان لغة  :هو الكشف  ،واإليضاح  ،والظهور  ،وقيل فيه  :إظهار المقصود بأبلغ لفظ (، )1
الضمير حتى
اسم
لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون ّ
ٌ
جامع ّ
أما اصطالحا فهو ٌ " :
أي جنس كان ذلك
يفضي السامع إلى حقيقته  ،ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان  ،ومن ّ
الدليل ؛ ألن مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع  ،إنما هو الفهم واإلفهام  ،فبأي شيء
بلغت اإلفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان " (. )2
ظاهر ،
ا
يركز على المعاني  ،فيجعل الخفي منها
أما علم البيان فله أهمي ٌة جلي ٌة كبيرةٌ  ،حيث ّ
ّ
والغائب شاهدا  ،والبعيد قريبا  ،وهي التي تخّلص الملتبس وتحل المنعقد  ،وتجعل المهمل مقيدا  ،والمقيد
مطلقا  ،والمجهول معروفا  ،والوحشي مألوفا  ،والغفل موسوما  ،والموسوم معلوما  ،وعلى قدر وضوح
الداللة  ،وصواب اإلشارة  ،وحسن االختصار  ،ودقة المدخل يكون إظهار المعنى  ،وكلما كانت الداللة
أوضح أفصح  ،وكانت اإلشارة أبين وأنور  ،كان أنفع وأنجع والداللة الظاهرة على المعنى الخفي هو
ّ
البيان الذي علمه إليه الله  -تبارك وتعالى  -لإلنسان  ،وفي ذلك قال – جل شأنه  ﴿ :الرحمن ( )1علم
1
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القرآن( )3خلق اإلنسان( )2علمه البيان( )1(﴾ (2وقال رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم  " ،إن طول
صالة الرجل وقصر خطبته مئن ٌة()2من فقهه فأطيلوا الصالة واقصروا الخطبة وان من البيان
سح ار " (. )3
لقد ق ّسم علم البيان أقسام وهي  :التشبيه  ،واالستعارة  ،والحقيقة والمجاز  ،والكناية  ،ولعل هذه
األقسام هي األعمدة التي اتكأ عليها علم البيان  ،وفي سياق الحديث عن يوم ذي قار  ،فال ب ّد من تناول
هذه األقسام منفردة :
الصفات "( )4وهو " إخراج األغمض إلى
أوال  -التّشبيهُ  " :هو الداللة على إشراك شيئين في بعض ّ
5
ويعبروا عما
األظهر " ( ) ومن الطبيعي أن يعمد شعراء يوم ذي قار إلى التشبيه لكي يصوروا يومهم ّ

حصل فيه بشتى أنواع البيان  ،ومن تشبيههم قول األعشى في وصف لباس المقاتلين الفرس (: )6
[ البحر الطويل ]
ِمـــن البي ِ
ــــال الن ُجو ِم استقل ِت
ض أمث ُ

سوا ِب ُغـــــــ ُهم ِبيض ِخفاف  ،وفوق ُهم

يصف الشاعر دروع الجنود من الفرس بأنها خفيف ٌة  ،فلم تثقلهم ولم تعق حركتهم  ،فهم على أهبة
فيشبهها األعشى بالنجوم العالية الالمعة ،
االستعداد للحرب  ،وفوق رؤوسهم الخواذات التي تلمع ،
ّ
النجوم ) أداة التشبيه ( أمثال) ووجه الشبه ( اللمعان ) ،
فالمشبه ( البيض وهي الخوذات ) والمشبه به ( ّ
يشكل صورة الجنود وهم جاهزون للقتال  ،مدججون
فالتّشبيه مرس ٌل مجمل  ،والواضح أن الشاعر أراد أن ّ

 -1الرحمن . 2 -1/44 ،
 -2مئنة  :بيان  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( أنن ) .
 -3مسلم  ،صحيح مسلم  ( 13/2 ،رقم الحديث . ) 3624
 -4الثعالبي  ،روضة الفصاحة . 34 ،
5
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بالسالح فجاء بهذه الصورة  ،ويظهر أن غرض التشبيه في ظاهره تزيين المشبه وتجميل صورته ؛ ليظهر
ّ
أن قومه قاتلوا وحاربوا أعداء أقوياء وفتكوا بهم  ،فهذا االستعداد العسكري الذي كانوا عليه لم يحّقق لهم
ّ
عذر في هزيمتهم  .ويقول حنظلة في وصيته لقومه بالج ّد
هدفهم  ،ولم يحمهم من الهزيمة  ،فليس لهم ٌ
واالستعداد للحرب (. )1

[ البحر الرّجز ]
أشياعكم فجدوا
جد
قد ّ
ُ

مـــــــا عّلتي وأنا ُمؤد جلد

القوس فيها وتر ُعُرد
و ُ

اع البــــكر أو أشد
مثل ذر ِ
ُ

يوصي الشاعر قومه بالج ّد واالجتهاد للحرب  ،ويصف لهم شدة أوتار األقواس  ،وال شك أن
الشاعر شبه وتر القوس بذراع البعير في توتره  ،فالمشبه ( وتر القوس ) والمشبه به ( ذراع البعير) وأداة
ّ
فصل  ،ويبدو أن الشاعر
تشبيه
الشدة ) فهو
وف وهو ( القوة أو ّ
ٌ
التّشبيه ( مثل ) ووجه الشبه محذ ٌ
ٌ
مرسل م ّ
أراد أن يستثير همم قومه ليجدوا في الحرب ويجتهدوا  ،فغرض الشاعر من وراء التشبيه بيان مقدار حال
يصور حال شدته .
المشبه  ،فمن المؤكد أن يكون وتر القوس شديدا  ،ولكنه أراد أن ّ
ومن شواهد التشبيه في شعر يوم ذي قار ما قاله ضرار بن سالمة العجلي حينما أسروا عربا من
ّ
بني يربوع وبني ضبة ؛ لموقفهم المشين حينما أرادوا االنتظار بعيد المعركة وقبل انتهائها سيلحقون بالفائز
طرفين (: )2
من ال ّ

[ البحر الوافر ]
أسرنا ِمن ُهـــــــ ُم ِتس ِعين كهــــال

ود ُهـــــ ُم ِإلـــى وض ِح الط ِريــــــ ِق
نــــُق ُ

وجـــــــاُلــــــــوا كالنعا ِم وأسلمونا

إلـــــى خــــــــ ِ
يل ُمسومـــــة وُنـــــــــو ِق

يتحدث الشاعر عن موقف بعض قبائل العرب السخيف  ،فعندما سمعوا برأي القبائل  ،انقضوا
يشبههم بالنعام  ،فالمشبه ( األقوام
عليهم وأسروا منهم تسعين رجال  ،ثـ ــم استخدموهم عنوة  ،فأخذ الشاعر ّ
1
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المعنية من بني يربوع وبني ضبة  ،الكهول ) والمشبه به ( النعام ) وأداة النشبيه ( الكاف ) ووجه الشبه
الشرد  ،والهروب  ،والذل  ،وهو تشبيه مرسل مجمل  ،وقد ضرب بها المثل في هذا الشأن  ،ويبدو أن
غرض الشاعر تقبيح صورة المشبه  .ومن التشبيه قول األعشى واصفا جنود الكتيبة الشهباء (: )1
[ البحر البسيط ]
ِمثــــل األسنـــــــة ال ِميــــــــل وال ُكـــــشف

لقاؤهم
ارس محمـــــــود
فيـــــــها فــــو ُ
ُ
الوجوِه غداة الروِع تحسبهم
ِب ُ
يض ُ

ِجنـــان عبس عليها البيض والزغـــــف

الرماح ) وأداة التشبيه ( مثل )
ي ّ
بالرماح  ،فالمشبه ( الفرسان ) والمشبه به ( ّ
شبه الشاعر الفرسان ّ
مرسل مجمل أيضا  ،وهذا غرضه بيان مقدار حال المشبه ،
ووجه الشبه ( الحدة والقوة ) فالتشبيه
ٌ
كالرماح  ،ويستمر الشاعر
فالفرسان ال ش ّ
ك أنهم أقوياء  ،ولكن أراد الشاعر أن يبين حال قوتهم فصورهم ّ
جنان بني عبس  ،وقد اشتهر جن بني عبس بشدة البياض ،
في رسم الصور  ،فهم بيض الوجوه يشبهون ّ
فالمشبه ( الفرسان ) والمشبه به ( جّنان عبس ) ووجه الشبه ( البياض )  ،وهو تشبيه بليغ  ،وغرض
التشبيه هنا تزيين المشبه وتجميله وتحسينه  .ويلوم األعشى قيس بن مسعود ؛ لمواالة الفرس  ،فقد خسر
جراء فعلته (: )2
كل ما ادخره من مال وجاه ّ

[ البحر الطويل ]
فاعل
فــــــــال يبلغِّني عنك ما أنـــــت
ُ

وكنت عميد ُهم
تــــــــركت ُهم جهــــــال ُ
وعـــــِّريت ِمـــــن وفـــــر ومال جمعت ُه
ُ

كــــما عـــــ ِريت مما ت ِ
ــسر المغــ ِاز ُل
ُ ّ

صور األعشى قيس بن مسعود حينما خسر كل ما وّفره عند قومه من جاه ومال بالمغزل اّلذي
سليب  ،وهذا
ليجرد منه من جديد  ،فإذا هو عار
ليس له مما يغزل
ٌ
شيء  ،وال يتراكم عليه الغزل إال ّ
ٌ

1
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كل ما وفره بصورة المغزل الذي سلب منه غزله ،
تشبيه تمثيلي  ،فصور األعشى قيسا وهو
ٌ
سليب من ّ
جانب من
يدي القارئ  ،فهو تشبيه صورة بصورة ؛ وهذا
ٌ
وهذه صورةٌ جميل ٌة أراد الشاعر أن يضعها بين ّ
جوانب إبداع الشعراء في العصر الجاهلي  ،والمالحظ أيضا أن جل التشبيهات تختص بالفرسان والجنود
ّ
ظ مستقاةٌ من وحي الواقع  ،فهذه معرك ٌة ،
والجيوش واالفتراس والقوة والسرعة  ،والوالء  ، ...وهذه ألفا ٌ
رب  ،فتناسب الصور بين الموضوع واأللفاظ يقود إلى شرف المعنى وصحته  ،والى االستقامة في
وح ٌ
الوصف أيضا .
ثانيا – االستعارةُ  :وهي أن تذكر أحد طرفي التشبيه  ،وتريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول المشبه
في جنس المشبه به ( ، )1وعرفها علي الجرجاني أنها " ما اكتفي فيها باالسم المستعار عن األصل ،
ّ
ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها  ،ومالكها تقريب الشبه  ،ومناسبة المستعار له للمستعار منه ،

اض عن اآلخر"(،)2
وامتزاج اّللفظ بالمعنى ؛ حتى ال يوجد بينهما منافرةٌ  ،وال يتبين في أحدهما إعر ٌ
مجاز وليس كل مجاز استعارة(.)3
ويقول الجرجاني  :إن كل استعارة ٌ
تشبيه حذف أحد طرفيه  ،وهي ذات قيمة فنية كونها تختار أسلوب المجاز للتعبير،
فاالستعارة
ٌ
فهي من هذه الناحية كما يقول العلماء  :تنقل اللفظ من معناه األصلي اّلذي وضع له إلى معنى آخر
ّ
مجاز ّي  ،بينه وبين المعنى األصلي مشابه  ،للتأثير في نفس السامع  ،وهي أبلغ من التشبيه ؛ ألن
تركيبها يحملنا على تناسي التشبيه  ،ويدعونا إلى تخيل صورة جديدة ( ، )4وتقسم االستعارة إلى ثالثة
المشبه به  ،واالستعارة المكنية وهي ما حذف
أقسام  :االستعارة التصريحية  ،وهي ما ص ّرح فيها بلفظ
ّ
1
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فيها المشبه به  ،واألخيرة االستعارة التمثيلية اّلتي تقوم على المثل  ،ومن الشواهد على االستعارة في شعر
يوم ذي قار ما قاله األعشى (: )1

[ البحر الطويل ]

فثــــــــ ُاروا وثــــــــرنا والمنــــي ُة بيننا

وهاجــــت علـــــينا غمرة فتجــ ِ
لت

وقد شمرت بالّن ِ
شمطاء القح
اس
ُ

همزها فــــأضل
عــــوان  ،شديد ُ

يبدو في البيت األول أن الشاعر يصف يوم ذي قار وما حل فيه  ،فاستخدم الشاعر ألفاظ العراك
ماد ّي
يشبه المنية بشيء ّ
والقتال واإلثارة  ،لكن االستعارة واضح ٌة في جملة ( والمنية بيننا ) فنرى الشاعر ّ
المادي ) وأبقى شيئا من لوازمه وهو كلمة ( بيننا ) على
يدور بينهم  ،حذف المشبه به وهو ( الشيء ّ
سبيل استعارة مكنية  ،والقرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي هي وجود المنية بينهم كائنة  .أما البيت
ّ
الشدة والتعب  ،صرح
الثاني فقد شبه الشاعر الحرب بالعجوز التي استبان حملها  ،وهذه كناي ٌة عن ّ
بالمشبه به  ،وهو العجوز الشمطاء على سبيل االستعارة التصريحية  ،والقرينة التي تمنع إرادة المعنى
شديد همزها ) .
الحقيقي هي عبارة ( ٌ
ومن شواهد االستعارة في شعر يوم ذي قار ما قاله أبو كلبة التيمي عندما غضبت اللهازم من
مدح األعشى لبني قومه خاصة  ،فأخذ يصف فعلهم (: )2

[ البحر البسيط ]

س ال ِمـــــيل وال ُعـــــــ ُزل
لــــوال فــو ِار ُ

ِمـــن الّلهــــــــ ِازِم ما قاظوا ِبــــذي ِ
قار

مـــــــا ِزلـــــ ُت ُم ِ
فترسا أجساد أفتيــــة

ُت ِثـــــــ ُير أعـــــــطافها منــــــــــها بآثـــــــ ِار

تظهر االستعارة في البيت الثاني  ،فقد شبه الشاعر نفسه بالحيوان المفترس  ،حذف المشبه به
وهو ( الحيوان المفترس ) وأبقى شيئا من لوازمه وهو ( االفتراس ) على سبيل االستعارة المكنية  ،والقرينة

1
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التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي هي ( أجساد أفتية )  ،وشبه أجساد الفتية بالفريسة  ،حذف المشبه به
ّ
( الفريسة ) وأبقى شيئا من لوازمه ( مفترسا ) على سبيل االستعارة المكنية  ،والقرينة التي تمنع إرادة

الحقيقي (مفترسا)  .وقال األعشى مجيبا أبا كلبة التيمي(: )1
المعنى
ّ

[ البحر البسيط ]

أبلغ أبا كلبة التـــــــيمي مأُلكة

عشر – و ِ
الله  -أشرار
فأنت ِمن م ّ

بان تـــــدفـــــــــ ُع عنك آونة
شيـــ ُ

ِ
الكلب في الغار
تنبح نبح
وأنــــت ُ

يهجو الشاعر أبا كلبة التيمي  ،ويقسم واصفا إياه بأنه من قوم أشرار  ،عالوة على نعته بالكلب
ّ
النباح  ،فقد شبه األعشى أبا كلبة بالكلب في جملة ( وأنت تنبح )  ،حذف المشبه به ( الكلب ) وأبقى
شيئا من لوازمه وهو ( تنبح ) على سبيل االستعارة المكنية  ،والقرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي
ّ
( إثبات النباح ألبي كلبة )  .يقول األعشى في معرض حديثه عن وصف الفرس في يوم ذي قار حينما
قدموا لمحاربة العرب  ،فقد غطوا األفق من كثرة عددهم  ،فكانوا كالليل المظلم ( [ : )2البحر البسيط ]
مطِّبق األر ِ
ف
ض يغشاها ِب ِهم ُسد ُ
ُ

لـــــما أتــــــونا كـــأن الليـــل يق ُد ُم ُهم

ضياء ،
شبه األعشى كثرة الجيوش الفارسية بحلول الليل الذي ّ
حل وغطى ال ّ
سد األفق عندما ّ
حذف المشبه ( كثرة الجيوش )  ،وصرح بالمشبه به ( حلول الليل ) على سبيل االستعارة التصريحية ،
والقرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي ( يغشاها بهم سدف ) .
ّ

1
2
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ونالحظ أن هند بنت النعمان تستخدم االستعارة التمثيلية في سياق إنذارها لقومها  ،أن ظهور بني
بكر  ،وظفرها من الفرس سيكون بشارة لها  ،وغير ذلك سيكون نكبة خلت بهم ( [ : )1البحر الوافر ]
فــــــإن تــــ ُك نـــعمـــة بــ ِ
ظهور بــكر

ــــــــــرم ِبالــــــــــ ِبشارِة ِللبشـــــــــــ ِ
فأك ِ
ير

وان تـــــ ُك نــــكبة فـــــعلــــــي منــها

ِ
بمستمــــــ ِ
ير
كمامــــير الـــــــــــــد ُ
هيم ُ

تصور هند بنت النعمان حالتها عندما تحل بقومها نكبة الهزيمة  ،فإننه سيكون حمال ثقيال
الدهيم اّلتي ضرب بها المثل ؛ ألنها حملت رؤوس قوم قتلوا  ،إذ قيل "
سيعتريها  ،وهو مثل حمل ناقة ّ
2
الدهيم  .وهي
الدهيم " ( )  ،فقد شبهت حالتها بعد الهزيمة والنكبة والمصيبة  ،بحالة ناقة ّ
أثقل من حمل ّ

تمثيلي ٌة .
استعارةٌ
ّ

ثالثا -الحقيق ُة والمجا ُز :
الحقيقة  :هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في أصل الخطاب ( ، )3أما المجاز  " :فهو ما
أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة  ،وهو مأخوٌذ من جاز من هذا الموضع إلى هذا
اسم للمكان اّلذي يجاز فيه كالمعاج والمزار وأشباههما  ،وحقيقته
الموضع إذا تخطاه إليه  ،فالمجاز إذا ٌ
هي االنتقال من مكان إلى مكان  ،فجعل ذلك لنقل األلفاظ من محل إلى محل "( ، )4وقال ابن األثير في
المجاز أيضا  " :هو نقل المعنى من اللفظ الموضوع له إلى لفظ آخر غيره " (. )5

1
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الكلية  ،والسببية  ،والمسببية  ،والمحلية ،
عالقات المجاز بالمرسل هي  :العالقة الجزئية  ،و ّ
1
قائم
والحالية  ،والماضوية  ،والمستقبلية  ،واآللية  ،و ّ
الضدية  ،والمجاورة ( )  ،فال ب ّد لعصر عماد تراثه ٌ

مجاز ،
مجاز  ،واالستعارة
على البالغة والفصاحة وفنون القول أن يستشهد بأمثلة على المجاز فالتشبيه
ٌ
ٌ
مجاز  ،لذلك عند تتبع أشعار يوم ذي قار نجد فيه من المجاز المرسل شواهد كثيرة  ،منها قول
والكناية
ٌ
قيس بن مسعود (: )2

[ البحر الطويل ]

ِ
ــــهم
فـِإنا ثـــــوينا فـــــــي ُش ُعوب وِان ُ

غــــــزت ُهم ُجُنــــــــود جمــــــة وقــــبائــــــــــ ُل

الشاعر استخدم
قال قيس بن مسعود هذا البيت عندما أمر كسرى بأسره في اإليوان  ،ويظهر أن ّ
بالشعوب  ،فال
المجاز في عبارته ( ثوينا في شعوب ) إذ أراد أن يقول لقد أقمنا أو نزلنا في مكان يعج ّ
الشعوب  ،لذلك فالعالقة حاّلية  ،أطلق
تجوز اإلقامة أو النزول في الشعوب  ،وانما يكون في مكان وجود ّ
قيس في معرض حديثه عن إنجازات اللهازم
الشاعر الحال وأراد المحل ( فحالهم كحال ّ
الشعوب )  .وقال ٌ
يوم ذي قار (: )3

[ البحر البسيط ]

إن الفوارس من ِعجل ُه ُم ِأن ُفــــــــوا

من أن يخّلوا ِ
لكسرى عرصة الد ِار
ُ

أراد الشاعر أن يظهر إنجازات بني عجل عندما مدح األعشى بني شيبان خاصة ولم يمدح اللهازم ،
فغضب لذلك أبو كلبة التّيمي  ،وأخذ يفتخر بأفعال اللهازم وما قدموه يوم ذي قار  ،فتراه يستخدم المجاز
الدار ) فأطلق الشاعر الجزء وأراد الكل  ،فهو يقصد ديار بني بكر  ،ولكنه أطلق
في عبارة ( عرصة ّ
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حل في الفرس
الكل فالعالقة في المجاز جزئية  .ومن شواهد المجاز قول األعشى يصف ما ّ
الجزء وأراد ّ
ذل واهانة (: )1
يوم ذي قار من ّ

[ البحر الطويل ]
وقــــد ب ِذ ّخــــت ُفــــــرساُن ُهم وأ ّذّلـــــ ِت

ــــوه ُم كأسا ِمـــن المو ِت ُمـــــــــــرة
أذا ُق ُ

الشيبانيين
يبين الشاعر ما جاء به يوم ذي قار  ،فقد حمل ذال وخنوعا أحاط بالفرس من قبل ّ
والعرب عامة  ،ويالحظ المجاز في عبارة ( أذاقوهم كأسا من الموت ) فعالوة على ما في هذا البيت من
الشمس  ،فقد أطلق الشاعر الكل ( الكأس ) وأراد الجزء وهو
اضح وضوح ّ
استعارة  ،فإن المجاز المرسل و ٌ
( ما بداخله ) فالعالقة هنا كلي ٌة  ،فال تشرب الكأس  ،وانما يشرب ما فيها  ،رغم أن السائل مر  ،ويقول
األعشى في موضع آخر (: )2

[ البحر الكامل ]

آليت ال ن ِ
عطيه ِمن أبن ِائنا
ُ

ُرُهنا فُيف ِس ُد ُهـــــم كمـــــن قد أفسدا

حتى ي ِفيدك ِمن بِن ِ
يه رِهينة
ُ

اك الفرقدا
نعش ويرهنك السم ُ

ؤرخ الشاعر رفضه طلب كسرى بالرهائن في شعره  ،فلم يقبل األعشى بذلك  ،وانما أصر على
يّ
الرفض  ،فقد عمد الشاعر إلى المجاز في كلمة ( رهنا )  ،فقد سمى الشاعر األبناء على اعتبار من
سيؤول إليه أمرهم  ،فلو قبلوا بتسليم أبنائهم ألصبحوا رهائن عند كسرى  ،فالعالقة مستقبلية .
ّ

1
2
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رابعا – الكِنايةُ :
الكناية لغة  " :مصدر كني  ،وكنيت عن الشيء إذ عبرت عنه بعبارة أخرى تفهم معناه  ،والكناية:
الستر  ،وأصلها كنانة  ،وانما قلبت النون ياء هربا من تكرار نونين "( ، )1أما
من االكتنان وهو ّ
اصطالحا  " :فهي ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم " ( ، )2و " وهي أن تتكلم بشيء
3
عرفها عبد القاهر الجرجاني
وسميت كناية ؛ لما فيها من إخفاء وجه التصريح بالشيء  ،وي ّ
وتريد غيره "( ) ّ

بقوله " أن تطلق اللفظ وتريد الزم معناه مع قرينة ال تمنع من إرادة المعنى الحقيقي " ( )4يقول الشيخ
ّ
نفرق بين الكناية وبين المجاز  ،فإن المجاز ال
فضل عباس معّلقا على تعريف الجرجاني  :نستطيع أن ّ
ّبد فيه من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي  ،أما القرينة في الكناية فال تمنع من إرادة المعنى
ّ
الحقيقي  ،بل يجوز إرادته كذلك (. )5
ّ
الصفة  :وهي التي يطلب بها نفس
تقسم الكناية باعتبار الم ّ
كنى عنه إلى ثالثة أقسام  :كناي ٌة عن ّ
الصفة  ،ويستر
الصفة المعنوية  ،وكناية عن الموصوف  :وفيها تذكر ّ
بالصفة هنا ّ
الصفة  ،والمراد ّ
ّ
الصفة هي الالزم من الموصوف  ،ومنها تنتقل إليه  ،وثالثا الكناية
الموصوف مع أنه هو المقصود  ،و ّ
الصفة
النسبة  :وفيها يذكر الموصوف  ،ويذكر معه
عن ّ
الصفة  ،ثم تنسى هذه ّ
شيء مالزٌم له  ،وتذكر ّ
ٌ
الصفة بالموصوف أو إثبات أمر ألمر  ،أو نفيه عنه
إلى الشيء المالزم للموصوف  ،فهي إذا تخصيص ّ
( ، )6ويعد شعر يوم ذي قار شاهدا على الكناية ومن هذه األمثلة قول األعشى ( [ : )1البحر البسيط ]
[
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لما التقينا كشفنا عــــن جـــــم ِ
اج ِمنا

ِليعلــــــ ُموا أّنــــــنا بكــــــــــر فينصرُفــــــــــوا
وال بقـِـــــية إال الــــــــن ُار فــــــــانـــــكشفوا

ص ُدهم
قاُلوا البــــقية وال ِهنـــــدي يحـــــ ُ

تظهر الكناية في شعر يوم ذي قار  ،ففي البيت األول تتجلى الكناية عندما قال ( كشفنا عن
جماجمنا ) فأراد األعشى أن يفتخر بقوة قومه وشدة بأسهم يوم ذي قار  ،فقد عمد إلى لفظ الكناية إلظهار
معنى أراده  ،فهي كناي ٌة عن صفة الشجاعة والقوة  .أما البيت الثاني فتبدوا الكناية في الجملة اآلتية
( والهندي يحصدهم ) وهذه كناي ٌة عن شدة القتل في مقاتلي الفرس  ،فهي كناي ٌة عن صفة شدة القتل
وكثرة القتلى  .ويقول األعشى أيضا (: )2

[ البحر الكامل ]

لسنا كمن جعلت إياد دارها

ــــــع حبها أن ُيحصدا
تك ِــريت تمن ُ

قومــــا ي ِ
اؤهم
عــــــال ُج ُقمال أبنـ ُ
ُ

ِ
أجــــدا وبــــابـــــا ُمؤصدا
وسالسال ُ

3

تعرض األعشى للهجوم في شعره على قبيلة إياد اّلتي أضطرها موقعها إلى مماألة الفرس ،
فاستخدم الكناية في هذا الشعر حينما قال ( قوما يعالج قمال أبناؤهم ) وهذه كناي ٌة عن صفة الذ ّل اّلتي
صور اإلياديين عليها ،فهم يقضون أوقات فراغهم في معالجة القمل المنشر في أبدانهم  ،بدال من أن يقفوا
إلى جانب إخوانهم العرب الذين يجابهون أعتى قوة على وجه األرض آنذاك .

1

 -الديوان . 112 – 112 ،

2

 -الديوان . 42 ،
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ويقول قيس بن مسعود وهو في سجن كسرى (: )1

[ البحر الوافر ]
وال ير ُجو الفكـــــــــاـك مـــــع الـــ ِمـــــــنا ِن

تطــــــــاول لــــــــيُله وأصاب ُحــــــــزنا

كني عن ألمه وقهره
عمد ّ
الشاعر في هذا البيت إلى لفظ ( تطاول ليله ) فهنا أراد الشاعر أن ي ّ
السجن  ،فالليل ال يتطاول على المرء  ،وانما يشعر بطوله المتألم ،
واضطرابه اّلذي يعاني منه وهو في ّ
اّلذي أصابه الحزن  ،والذي ينتظر بزوغ األمل  ،فالكناية هنا عن صفة األلم والحزن والقلق واالضطراب .
النسبة – وهي نسبة للصفة إلى جزء من كائن حي  -فاألعشى يمثّل لهذا اللون
أما الكناية عن ّ
ّ
ّ
من الكناية إذ يقول (: )2
وظعُننا خلفنا ُكحال مد ِ
ام ُعها

[ البحر البسيط ]
ِ
ف
ُ
مما ترى ت ِج ُ
أكبادها ُو ُجف ّ

فيتحدث عن ظعنهم والدموع في عيونها  ،وأكبادها ترجف من
الشاعر أهوال المعركة ،
يصف ّ
ّ
ف ) إذ ينسب
ّ
شدة الخوف  ،لما تسفر عنه هذه المعارك الطاحنة  ،فالكناية هنا في جملة ( أكبادها وج ٌ
النساء  ،واضطرابها .
الشاعر صفة الخوف إلى األكباد  ،وهي كناي ٌة عن خوف هذه ّ
األول دراسة موضوعية  ،ثم فنية  ،وكان شعره صريحا
لقد درس شعر يوم ذي قار في القسم ّ
المتعددة أيضا ،
الشعرية المتعددة  ،ثم الفنية بفصولها
وواضحا على الدراسيتين :
الموضوعية بأغراضها ّ
ّ
ّ
أهم األيام العر ّبية التي يجب
ويشكل يوم ذي قار لوحة تاريخية
ّ
سياسية أدبية جديرة ّ
ّ
بالدراسة  ،ولعله من ّ
بعامة والشيبانيين بخاصة .
االهتمام بها  ،والتعمق فيها ؛ لكونه مفصال مهما في تاريخ العرب ّ

1
2

 األصفهاني  ،األغاني . 42/32 ، -الديوان . 112 ،
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ِ
ِ
العصر الجاهلي
شعر يو ِم ذي قار في
" جمع وتوثيق "

178

َمنهَ ُج الجَمعِ والتَّوثِيقِ
لقد جمعت شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي ووثقته  ،من مصادره األصيلة من دواوين
ّ
نحوية  ،وغيرها  ،تبعا للتسلسل اآلتي :
أدبية  ،وكتب ّ
لغوية  ،ومجاميع ّ
شعرية  ،ومجاميع ّ
الشعراء أبتثيا باستثناء الشعراء المجهولين فقد تم ترتيبهم
 -1االعتماد في ترتيب األشعار على أسماء ّ
أبتثيا أيضا .
في نهاية قائمة الشعراء  ،وفي الوقت ذاته رتّب شعر ّ
الشاعر الواحد ّ
وشيء عن نشأته وسيرته .
 -3التعريف بك ّل شاعر على حدة  ،حيث ذكر االسم والنسب ،
ٌ
اثية .
ص شعر ّي  ،وهذا في معظم األحيان كان تجميعا من بطون الكتب التر ّ
 -2وضع مناسبة لك ّل ن ّ
اء أكانت كتب لغة أم نحو أم أدب
 -2تم تخريج النصوص ّ
الشعرية من الكتب التر ّ
اثية المعتمدة  ،سو ٌ
النصوص بأبياتها المفردة في المصادر األصيلة .
أم نقد وما شاكلها  ،وهنا تم تتبع ّ
الديوان دون اعتبار لترتيبها في
 -4تم في أثناء التخريج ذكر أبيات القصيدة مرتّبة حسب ترتيبها في ّ
المصادر  ،وذلك للحفاظ على هيكليتها كما هي في األصل .
الديوان بداية  ،ثم ذكر المصدر
 -4رتّبت مصادر التخريج حسب القدم ّ
الزمني  ،حيث اعتمدت رواية ّ
األقدم فاألحدث وهكذا  ،كما ورتّبت مصادر المؤلف الواحد أبتثيا أيضا .
 -7وفي التخريج أيضا تم ذكر المصدر بعد اإلشارة للبيت – أو األبيات – مباشرة  ،في حين ق ّدم
ذكر المصدر على اإلشارة لألبيات في حالة وجود أكثر من موطن واحد لألبيات في المصدر
الواحد .
الروايات المختلفة في األحرف  ،والكلمات  ،والجمل وصوال إلى البيت كامال
 -1الوقوف عند ّ
الروايات المتشابهة
الروايات اّلتي تم الوقوف عندها  ،وتم الجمع بين ّ
ومقارنتها  ،إذ رصدت كل ّ
رغم البعد التّاريخي بين المصادر .
ّ
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 -9تم ضبط األبيات ضبطا نحويا وصرفيا تاما  ،مما ييسر قراءتها  ،وهذا يتوافق بدوره مع دالالت
األلفاظ ومعانيها .
الشعرية لألبيات كّلها  ،والتنويه إلى الخلل العروضي اّلذي وقعت فيه ،
 -16الوقوف عند األوزان ّ
ّ
طعات  ،والنتف واألبيات المفردة .
الشعرية التي تنتمي إليها القصائد والمق ّ
وذكرت البحور ّ
 -11شرح معاني المفردات الصعبة أو تلك التي تستدعي الوهم  ،وذلك من كتب المعجمات اللغوية
على اختالفها .
 -13التعريف بما أشكل من ألفاظ ومصطلحات وأعالم وأمكنة  ،إضافة إلى تخريج األمثال والحكم
من مصادرها األصيلة .
الصفحات  ،وذلك وفق الحاجة ؛ إذ فصل
 -12تم تقسيم الهامش إلى قسمين أو ثالثة في العديد من ّ
بين متعلقات ك ّل صفحة  ،فعوملت مستقلة بذاتها .
ِ
صوص وتوثيقها
العام في قسم جمع الن
تمت مغايرة المنهج
 -12في قسم الجمع والتّوثيق خاصة ّ
ّ
حسب خطة جامعة القدس  ،حيث لم أستطع استخدام الرموز ( م  .س ) و( م  .ن ) ؛ وذلك
يشكل خلطا على
صة  -مما ّ
لكثرة تكرار المصادر والمراجع في الصفحة الواحدة كالمعاجم  -خا ّ
القارئ  ،بل أخذ كل مرجع أو مصدر اسمه الحقيقي .
ّ

181

ّأوال  -األعشى
هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ،
ويكنى أبا بصير  ،وقد عد من أصحاب الطبقة األولى( ، )1كان مخضرما  ،إذ أدرك اإلسالم آخر عمره،
حرم عليك الزنا والخمر  ،فقال :
فرحل إلى الن
بي يريد اإلسالم  ،وقال له كفار قريش قبل أن يصل  :إنه ي ّ
ّ
أتمتع منهما سنة ثم أسلم فمات قبل الحول( ، )2لّقب األعشى صناجة ( )3العرب ؛ ألنه أول من استخدم
الصنج في شعره ( ، )4فقال (: )5
ّ

[ البحر البسيط ]

ِ
الصنج يسمعه
ومستجيب تخال ّ

ض ُل
إذا ُتـــــــرِّجع فيه القينـــــــ ُة ال ُف ُ

كان األعشى من شعراء الجاهلية الفحول  ،وكان ممن تقدم على سائرهم  ،لذا قيل إن أشعر
هير إذا رغب  ،واألعشى إذا طرب( )6فالطرب هو
الناس امرؤ القيس إذا ركب  ،والنابغة إذا رهب  ،وز ٌ
لكل شاعر شيطان شعر  ،وشيطان األعشى يدعى مسحال()7؛
األساس في إجادة ّ
الشعر عنده  ،وقيل إن ّ
وكانت وفاته عندما كان على خيل له فألقته عن ظهرها  ،فمات في أرض اليمامة ( )8في السنة السابعة

1
سالم  ،طبقات فحول الشعراء  43/1 ،؛ ابن قتيبة  ،الشعر
 -ينظر  :ابن هشام  ،السيرة النبوية  133/1 ،؛ ابن ّ

والشعراء  21/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  137/9 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب  43/2 ،؛ البغدادي ،
خزانة األدب . 113-111/1 ،

 -2ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  21/1 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب . 113-111/1 ،

3
الدفوف  ،وسمي األعشى صناجة العرب لجودة شعره  .ينظر  :ابن منظور
 الصناجة من الصنج  :وهو الذي يكون في ّ ،لسان العرب  ،مادة ( صنج ) .

 -4ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء . 21/1 ،
 -5األعشى  ،الديوان . 122 ،

 -6ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  21/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  137/9 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب .111/1 ،
 -7ينظر  :الثعالبي  ،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب . 76/1 ،

 -8ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  21/1 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب  . 113/1 ،اليمامة  :مدينة متصلة بأرض
عمان من جهة المغرب مع الشمال  ،كان اسمها جوا  .الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار  . 419/1 ،وهناك
فسدت =
رواية أخرى بشأن موته تروي أنه قيل عنه قتيل الجوع ؛ ألنه دخل غا ار يريد أن يستظل من الحر فوقعت صخرة ّ
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2
1
شعر يمدح فيه بني شيبان يوم ذي قار ،
للهجرة( )  ،ولم يزل األعشى يفد على ملوك الفرس  ، ) ( ،وله ٌ

فقال(: )3

[ البحر الطويل]
[]1
اكبها ( )4يوم( )5اِّللق ِ
ِ
اء  ،وقل ِت()6
ور ُ

[  ] 1فدى لبِني ُذه ِل بـــــ ِن شيبـــــان ناق ِتي

شدة الجوع  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  . 137/9 ،وقد ذكر البغدادي روايتي الوفاة  ،حيث لم
= بابه  ،فمات من ّ
يجزم على إحداها  ،فقال ألقته ركوبته  ،أو مات من شدة الجوع داخل غار  .ينظر  :خزانة األدب . 113-111/1 ،

 -1ينظر  :األعشى  ،مقدمة الديوان . 13 ،

 -2ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء . 21/1 ،
3
الديوان . 27 ،
 -األعشى ّ ،

التخريج
قال األعشى القصيدة كاملة في ديوانه  . 27 ،روى الفراهيدي في العين البيت[  ] 3مادة ( هرمز ) والبيت

[  ] 12مادة ( حبك )  .روى أبو عبيدة األبيات [  ] 14 ، 3 ، 1في النقائض  . 72/3روى الجاحظ البيت [  ] 2في

الحيوان  . 221/2روى الطبري البيت [  ] 14 ، 3 ، 1في تاريخ األمم والملوك  . 211/1روى األصفهاني البيتين

[  ] 3 ، 1في األغاني  . 72/32روى األزهري البيت [  ] 12في تهذيب اللغة مادة ( حبك )  .روى الزمخشري البيت

[  ] 12في أساس البالغة مادة ( حبك )  .روى الحموي األبيات [  ] 14 - 13 ، 9 ، 7 ، 1في معجم البلدان ،

 . 213/3وروى ابن منظور البيت [  ] 12في لسان العرب  ،مادة ( حبك )  .روى ابن كثير األبيات [ ، ] 4 ، 2 – 1
في البداية والنهاية  ، 177/2واألبيات [  ] 4 ، 2 – 1في السيرة النبوية  . 149/3فيما روى البقاعي البيت [  ] 12في
نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  . 466/4روى الزبيدي البيتين [  ] 3 ، 1في تاج العروس من جواهر القاموس ،

مادة ( قرقر ) .
اختالف الروايات :
القصيدة حسب رواية األعشى في ديوانه . 27 ،
4
الدرر ( وصاحبها ) .
) ( في نظم ّ

) )5في السيرة النبوية  ،والبداية والنهاية ألبن كثير ( عند ) .
6
الدرر ( وفلت ) .
) ) في نظم ّ
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[ ُ ] 2هم( )1ضربوا ِ
بالحن ِو ِ ،حن ِو ُقـــــــر ِاقر
ُ
ُ

ُمـــــقِّدمـــــة الهامـــــــرز( )2حتى تولـــــــ ِت

[  ] 3فـــــ ِلّل ِه عينا مـــن أرى ِمن ِعصابة ()3

أشــــد على أيــــــ ِدي السق ِ
اة ِمـن ال ِتي()4

ِ
ِ 5
ضها
ق بي ُ
[  ] 4أتت ُهم ( ) من البطحاء يبُر ُ

وقـــــد ُرِفـــعت رايـــ ُاتها ( ، )6فاستقـــلــ ِت

[  ] 5فثـــــاروا وُثــــرنا  ،و ِ
المنـــي ُة ( )7بينــــنا

وهــــاجت( )8علينـــا غـــــمــــرة  ،فتــجل ِت

اس شمـــطاء ِ
[  ] 6وقـــــد شمرت ِبالن ِ
القح
ُ

عــــوان  ،ش ِديـــــــــد هـــــمـــ ُزها فأضـــــــل ِت

= ضوء على الشعر :
النعمان الملقب بـ ( مّقاس العائذي ) ينظر :سيبويه  ،الكتاب ،
ورد ٌ
سهر بن ّ
بيت يشبه البيت األول لشاعر يدعى م ّ
 27-24/1؛ النيسابوري  ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن  393/2 ،؛ النحاس  ،إعراب القرآن  223/1 ،؛ القرطبي ،
بوم ذو كواكب أشهب ) .
تفسير القرطبي  . 272/2 ،يقول فيه  ( :فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي  ...إذا كان ٌ
[  ] 1قّلت  :ارتفعت وعلت  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( قلل ) .
________________________________________________________________

اختالف الروايات :
) )1في البداية والنهاية ( هموا ) .
) )2في األغاني ( الهامرز ) .

) )3في السيرة النبوية  ،والبداية والنهاية ( فوارس) .
) )4في السيرة النبوية  ،والبداية والنهاية ( كذهل بن شيبان بها حين وّلت ) .
) )5في الحيوان ( أتتنا ) .

) )6في الحيوان ( نيرانها ) .
) )7في السيرة النبوية والبداية والنهاية ( المودة ) .

) )8في السيرة النبوية  ،والبداية والنهاية ( وكانت ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 3حنو قراقر  :موضع بين البصرة والكوفة قريب من ذي قار .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قرقر) .
الهامرز  :من ملوك العجم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة (همرز) .

[  ] 2السقاة  :الذين يتدافعون إلى الموت  .ينظر  :الديوان . 27 ،

[  ] 2البطحاء  :موضع قريب من ذي قار  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان  . 224/1 ،يبرق  ،برق  :لمع  .ينظر ابن
سيدة  ،المحكم  ،مادة ( برق )  .األبيض  :السيف والجمع بيض  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( بيض ) .
استقلت  :ارتفعت  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قلل ) .

الشّدة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( غمر ) .
[  ] 4الغمرة ّ :
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ِ
ق فـــوق ُه
[  ] 7كفـــــوا إذ أتى الهامــــرُز تخف ُ

ِ
العــقـ ِ
اب  ،إذ هـــوت  ،فتــــدلــ ِت
كــظـــ ِّل ُ

[  ] 8وأح ُموا ِحمى مـــا يمن ُعــــون فأصبحت

ظ ُعــــن كــــانــــت ُوُقــــــــوفا فحــــــل ِت
لـــــنا ُ

ــــوه ُم كأسا ِمـــن المـــو ِت ُمـــــــــــرة
[  ] 9أذا ُق ُ

وقــــد بـــــ ِذ ّخــــت ُفــــــرساُن ُهم وأ ّذلـــــ ِت()1

[  ] 11سوا ِب ُغـــــــ ُهم ِبيض ِخفاف  ،وفوق ُهم

ِمـــن البيــــ ِ
ال الن ُجو ِم استقل ِت
ض أمثــــ ُ

ات ريــــــع ُمفــاضــة
[  ] 11ولـــــــم يبق ّإال ذ ُ

وأسهـــــل ِمن ُهــــم ُعـــصــــبــــــة فأطــــــّل ِت

= ضوء على الشعر :
[  ] 4شمطاء  ،الشمط  ،بياض شعر الرأس ويخالطه بياضه عند المرأة  ،وهنا كناية عن الحرب  .ينظر  :ابن منظور ،
الشدة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( لقح ) .
لسان العرب  ،مادة ( شمط )  .القح  :الحامل  .كناية عن ّ
عوان  :قوتل فيها مرة بعد مرة  .ينظر  :ابن سيدة  ،المحكم  ،مادة ( عون )  .الهمز  :الضغط  .ينظر  :الفيروزأبادي ،
القاموس المحيط  ( ،مادة الهمز )  .أضلت  ،ضللت الشيء إذ غيبته  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة
( ضلل ) .

________________________________________________________________

اختالف الروايات :
) )1في معجم البلدان ( وأدّلت ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 7العقاب  :عل ٌم ضخ ٌم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( عقب ) .
حل  :نزل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حلل ) ويقصد حل الظعن من هودجها في إشارة لما قام به
[ّ ]1
حنظلة بن سيار من قطع أحزمة الجمال مخافة أن يهربن  .ينظر  :األعشى  ،الديوان . 27 ،

[  ] 9بذخ  :فخر وتعالى  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( بذخ ) .

الدرع  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سبغ ) .
[  ] 16السوابغ  :مفردها سابغة وهي ّ

[  ] 11الريع  :ريع الدروع  :فضول أكمامها وهي الواسعة  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( ريع )  .مفاضة  :درع
فاضة وفيوض  :تعني واسعة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( فيض )  .أسهل يسهل إذا صار إلى السهل

من األرض  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سهل )  .أطل  :أشرف  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة
( طلل ) .

184

[  ] 12فصبحـــهم ِب ِ
الحـــــن ِو ِحنــــــ ِو قــــ ِر ِاقـــر
ُ

ِ
ــــــود ف ُفـــلــــ ِت
الجُن ُ
وذي قــ ِارهـــــــا مــنـــــها ُ

[  ] 13عـــلى ُكــــــ ِل محبــــو ِك السر ِ
اة كـــــأن ُه
ّ ُ

ُعقـــــاب هـــــوت ِمـــــن مـــــرِقب إذ تعل ِت()1

[  ] 14فجادت على الهامرِز وسط ُبُيوِت ِهم

شآ ِبيــــ ُب مـــــوت  ،أسبــلــــت واستــهـــــّلـ ِت

[  ] 15تناهت بُنو األحر ِار( )2إذ صبرت ل ُهم

س ِمـــــن شيــبــان ُغـــلــــب فولـــــــ ِت
فـــــــو ِار ُ

3
لت لعلـــــ ُه
[  ] 16وأفــــــلتهم( ) قيــــس  ،فُقــُ ُ

ي ِبـــل ( )4لـــ ِئــــن كــــانت ِبــــ ِه النع ُل زلـــــ ِت

اؤ ُهم
[  ] 17فما بـــــ ِر ُحوا ح ّتى ُ
است ِحثت ِنس ُ

ِ
السهــــــا ِم  ،فـــــذلـــــــــ ِت
وأجــــروا عـــليها ِبــ ّ

[  ] 18ل ُعمُرك مــــــــا شف الفتى ِمثــــ ُل ه ِّم ِه

إذا حــــاجـــــــة بــــيـــــن الحـــــــ ِ
يازِم جلــــــ ِت

اختالف الروايات :
) )1في تهذيب اللغة  ،وأساس البالغة  ،ولسان العرب ( وتعّلت ) .
) )2في معجم البلدان ( األحزاب ) .

) )3في النقائض  ،وتاريخ األمم والملوك ( وأفلتنا ) .
) )4في النقائض ( يثيب ) .
ضوء الروايات :
[  ] 13ففلت  ،فل القوم  :هزموا  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( فل ) .
[  ] 12المرقب  :المكان المشرف الذي يرتفع عليه الرقيب  .ينظر  :تاج العروس  ،مادة ( رقب )  .المحبوك  :الفرس
القوي الشديد الخلق المحكمة  .ينظر  :تاج العروس  ،مادة ( حبك ) .

[  ] 12شىبيب  ،الشؤبوب  :الدفعة من أي شيء  ،وهنا قصد الموت  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة
( شأب )  .أسبل  :نزل وهطل  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سبل )  .استهل  :أخذ مكانه  .ينظر  :ابن

منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سهل ) .

[  ] 14تناهت  :كفت  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( نهي )  .بنو األحرار  :الفرس  .ينظر  :األزهري ،
تهذيب اللغة  . 27/4 ،األغلب وهو غليظ الرقبة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( غلب ) .

[  ] 14يبل  ،بل  :ذهب  .ينظر  :الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مادة ( بلل ) .

حث  :هو االستعجال في االتصال ما كان  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حثث )  .ويقصد
[  ] 17استحثت ّ ،
سبابا  .ينظر  :األعشى  ،الديوان . 21 ،
الصغاني  ،العباب الزاخر واللباب الفاخر  ،مادة ( شفف )  .الحيازم  :مفردها حيزوم ،
الهم  :هزله  .ينظر ّ :
[  ] 11شّفه ّ
وهو الصدر  .ينظر  :ابن دريد  ،االشتقاق  ،مادة ( حزم ) .
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عندما رد النعمان طلب كسرى ببعث الفتيات الجميالت إليه  ،هدد النعمان واستدعاه  ،مما حدا
بالنعمان أن يستجير بالشيبانيين ويودعهم أدرعه وابنه وبناته  ،لذا فقد بعث كسرى إلى الشيبانيين بإرسال
يحدث سفهاؤهم  ،فامتنعوا عن ذلك ،وخيرهم بين الحرب أو تسليم الودائع،
الودائع له ورهنا من أبنائهم بما ّ
1
ومتوعدا (: )2
مهددا إياه بالحرب
فاختاروا الحرب( )  ،وكان األعشى يقول لكسرى ردا على طلبه ّ
ّ

[ البحر الكامل ]
[]2
[  ] 1من ُمب ِلغ ِكسرى إذا ما جاءه ()3

عــــِّني مــــــ ِ
آل ُك ُمخــــــ ِمشات ُشــــــردا()4

[  ] 2آليت ال ن ِ
عطيه (ِ )5من أبن ِائــــــنا
ُ

ُرُهنــــــا فُي ِس ُد ُهـــــم كمـــــن قــــــــــد أفسدا

 -1ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  279-271/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  . 42-42/32 ،ابن األثير  ،الكامل
في التاريخ  211/1 ،؛ ابن الوردي  ،تاريخ ابن الوردي . 11/1 ،

2

 -األعشى  ،الديوان . 42-42 ،

التخريج :
طعة حسب رواية األعشى في ديوانه  ،شرح  :مهدي محمد ناصر الدين  . 42-42 ،روى الفراهيدي البيت
المق ّ

[  ] 2في الجمل في النحو  . 176/1 ،روى أبو عبيدة البيتين [  ] 2 ، 1في مجاز القرآن  . 312/1روى الجاحظ البيت
[  ] 2في الحيوان  . 466/4 ،روى الطبري األبيات [  ] 13 ، 16 ، 2 ، 3 ، 1في جامع البيان  . 44/12 ،روى ابن
السراج البيت [  ] 2في األصول في النحو  ، 392/1 ،ورواه ابن جني في سر صناعة اإلعراب  . 262/1روى ابن سيدة

البيت [  ] 4في المحكم  ،مادة ( سود)  .روى الحلي األبيات [  ] 14 ، 3 ، 1في المناقب المزيدية  . 269/3روى ابن
عطية األندلسي األبيات [  ] 2 ، 3 ، 1في المحرر والوجيز  . 217/1روى الرازي البيت [  ] 3في مفاتيح الغيب 166/7

 .روى ابن منظور في لسان العرب البيت  ] 2 ، 3 [ :مادة ( رهن ) والبيت [  ] 4مادة ( سود )  .روى ابن عادل البيت

[  ] 3في تفسير اللباب  . 922/1روى الزبيدي البيت [  ] 4في تاج العروس  ،مادة ( سود ) .
اختالف الرِّوايات :
طعة حسب رواية األعشى في ديوانه . 42-42 ،
المق ّ

) (3في جامع البيان زاد كلمة بعد الضرب ( رهنا )  ،وفي مجاز القرآن ( جئته ) .
) )4ورد هذا العجز في مجاز القرآن ( عني قواف غارمات شردا ) .
( )5في المحرر والوجيز  ،ومفاتيح الغيب  ،ولسان العرب ( أعطيه ) في المناقب المزيدية ( أعطيك ) .
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[  ] 3حتى ي ِفيـــدك ِمن بِن ِ
ـــيه رِهينة
ُ

اك الفرقدا
نــعش  ،ويــــــرهنك السم ُ

[ ّ ] 4إال كخ ِارج ِة الم ّكـــــِّل ِ
ف نفـــس ُه
ُ

وابني ق ِبيصـــــــة أن أ ِغيب ويشهدا

[  ] 5أن ي ِأتياك ِبُرهِن ِهم ف ُهــــما إذن

ُج ِهـــــــدا و ُحــق ِلخـــ ِالـــف أن ُيجهدا

[  ] 6كــــال ! ي ِمين ِ
الله حـــتى ُتن ِزُلوا

أس ش ِ
ِمـــــن ر ِ
اهقــة إلينا " األسودا "

[  ] 7لُنق ِ
ــــك ُم علــــى مــا خيلت
ــــــاتــلن ُ

وِلنجــــعلــــن ِلمــــن بــــغى وتــــمـــردا

[  ] 8ما بين عانة وال ُفرات  ،كأنما

حش ال ُغـــــوا ُة ِبهـــــا ح ِ
ـــــريقا ُموقدا

= ضوء على الشعر :
[  ] 1مآلك مفردها مألكة  :الرسالة ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ألك )  .مخمشات  ،الخمش  :الخدش في
الوجه من الغضب  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( خمش )  .ش ّردا  :سائرة في البالد  .ينظر  :الزبيدي ،
تاج العروس  ،مادة ( شرد ) .
[  ] 3آليت  :األلت  :القسم  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ألت ) .

________________________________________________________________
ضوء على الشعر :
السماك  :نجم في السماء ينظر :
[  ] 2نعش  ،الفرقدان  :نجوم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( خسس ) ّ .
ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سمك ) .
[  ] 2خالف  ،من اإلخالف  :وهو أن ال تفي بالعهد  ،وأن تعد عدة وال تنجزها  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة
( خلف )  .الجهد  :المشقة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( جهد ) .

[  ] 4األسود  :شقيق الحوفزان بن شريك  ،وكان أسي ار عند كسرى  .ينظر  :محمد محمد حسين  ،شرح ديوان األعشى ،

 . 311وقد فسر ابن منظور األسود أنه عل ٌم في رأس جبل  .ينظر  :لسان العرب  ،مادة ( سود ) ؛ ابن سيد  ،المحكم ،
مادة ( سود ) .
حد مثله  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( مرد ) .
تمردا  :جاوز ّ
[ّ ]7
[  ] 1عانة  :مدينة على الفرات عامرة والدير فيها وهو دير حسن نزه كثير الرهبان  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان ،

 . 423/3حش  :جمع  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( حشش )  .الغواة  ،جمع غاو  :الضال التائه  .ينظر
 :ابن سيدة  ،المحكم  ،مادة ( غيو ) .
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وت ن ِبــــــيطة  ،فكـأنــــما
[  ] 9خ ِربت ُبُي ُ

لــــم تلـــــق بــــعدك ع ِ
امـــــ ار ُمتع ِّهدا

[  ] 11لسنا كمن جعلت إيـــــــاد دارهــا

تكــ ِريت تمنــــــ ُع حبها أن ُيحصــــدا

[  ] 11قومــــا يعـ ِ
اؤهم
ـــــال ُج ُقمــــــال أبنـ ُ
ُ

ِ
أجــــــــدا وبــــابــــا ُمؤصدا
وسالسال ُ

اإلله طــعامنا ِفـــــي مـــ ِالنا
[  ] 12جعل
ُ

ِرزقا تضمـــــن ُه لــــــنا لـــــــــن ينفـــــدا

[ ِ ] 13مثل ال ِهض ِ
اب جـــــزارة ِل ُسُيوِفنـــا

اع  ،فإنــــها لــــــن ُتـــــطـــردا
فإذا ُتـــر ُ

[  ] 14ض ِمنت لنا أعــــــج ُازُهن ُق ُدورنا

ضُرو ُع ُهــن لنا الص ِريح األجـــــردا
وُ

اج ُمعت ِصبا ِبــ ِه
[  ] 15فاق ُعد عليك الت ُ

ال تــــطـــُلـــــبــــن سوامـــــنا فــــتـــــــعبدا

[  ] 16فلعمُر جِّدك لو رأيـــت مقامـــــنا

لـــــرأيــــــت ِمنـــا منــــظـــ ار و ُمــــــؤيــــدا

[ ِ ] 17فــــي ع ِارض ِمن و ِائل أن تلق ُه

ياج ي ُكــــن م ِس ُيرك أنكدا
يـــــوم ال ِهــــ ِ

[  ] 18وترى ِ
الجرد حول ُبُيوِتنا
الجياد ُ

موُقــوفة وتــرى الـــــو ِشيج ُمسنـــدا

1

1

ضوء على الشعر :
[  ] 9النبيط  :ينزلون سواد العراق وهم األنباط  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( نبط ) .
[  ] 16تكريت  :بلدة مشهورة بين بغداد والموصل  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 21/3 ،

القوي  .ينظر :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( جدا ) .
[  ] 11األجد :
ّ
[  ] 12الج ازرة  :كل شيء مباح للذبح  .ينظر  :ابن منظر  ،لسان العرب  ،مادة ( جزر )  .تراع  ،الروعة  :الفزعة .
ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( روع ) .

جشم إنسانا مشقة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سوم )  .تعبد :
[  ] 14سوامنا  ،السوم  :التكليف  ،أو أن ّ
اتخذه عبدا  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عبد ) .

[  ] 17العارض  :ما مأل األفق من الجراد والنحل  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عرض ) وهو كناية عن
=

الجيش .
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قال األعشى مجيبا أبا كلبة التيمي (: )1
ّ
[]3
[  ] 1أبلغ أبـــــا كلبة الت ِ
يمي مــــــــــــأُلكة

[ البحر البسيط ]
فأنت من معشر – و ِ
الله  -أشرار
بح نبح الكل ِب في ِ
الغار
وأنــــــت تن ُ

فع عنك الحرب آونة
[  ] 2شيـــ ُ
بان تـــــد ُ

وقال معتذ ار من مدحه بني شيبان عندما بلغه قول أبي كلبة (: )2

[ البحر الوافر ]

[]4
[  ] 1متى ُتق ِرن( )3أصم ِبحب ِل أعشى

ي ِتيها في الض ِ
الل وفي الخ ِ
سار

ست ِبــــ ِ
مبصـــــر مــــــا قد يراه
[  ] 2فل ُ

ولــــيس ِب ِ
سامع أبـــدا ِحـــواري

= ضوء على الشعر :
[  ] 11الجياد  :جمع جواد الخيل السريعة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( جود )  .الجرد  :جمع أجرد
الرماح  .ينظر  :الزبيدي ،
والفرس األجرد قصير الشعر  .ينظر  :الجوهري  ،المحكم  ،مادة ( جرد )  .الوشيج  :شجر ّ
تاج العروس  ،مادة ( وشج ) .
________________________________________________________________

 -1األصفهاني  ،األغاني . 72/32 ،
التخريج :
روى األصفهاني البيتين [  ] 3 ، 1في األغاني . 72/32 ،
ضوء على الشعر :
[  ] 1مأكلة  :رسالة  .ينظر  :الجوهري  ،المحكم  ،مادة ( ألك ) .

[  ] 3آونة  ،جمع أوان  :وهو الحين  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( أون )  .الغار  :الجحر الذي يأوي إليه
الوحشي كالبيت في الجبل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ( ،غور ) .

_____________________________________________________________________
2

 -أبو عبيدة  ،النقائض  74/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 211/3 ،

التخريج :
روى أبو عبيدة البيتين [  ] 3 ، 1في النقائض  ،ورواهما الطبري في تاريخ األمم والملوك . 211/3 ،
اختالف الروايات :
البيتان حسب رواية النقائض . 74/3 ،

) )3في تاريخ األمم والملوك ( يقرن ) .
ضوء على الشعر :

[  ] 1تقرن  ،قرنت الشيء بالشيء أي وصلته  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( قرن ) .
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جرت عادة العرب في العصر الجاهلي أن يفرحوا ويحتفلوا بنبوغ شاعر في القبيلة ؛ ألنهم كانوا
ّ
ومسجل انتصاراتهم فيفتخر بقومه  ،ويعلي
ومقيد مثالبهم ومناقبهم ،
يعدونه لسان القبيلة ،
ومؤرخها ّ ،
ّ
ّ
شأنهم  ،ويتغنى ببطوالتهم  ،وهذا األعشى– ميمون بن قيس – يفتخر بقومه  ،ويذكر انتصاراتهم على
الفرس يوم ذي قار -حيث تتكون القصيدة من أربعة وعشرين بيتا  ،ولكن هذه األبيات اّلتي اختصت بيوم
ذي قار -فيقول (: )1

[ البحر البسيط ]
[]5

[  ] 1وجن ُد ِكسرى غداة ِ
الحن ِو صبح ُهم
ُ

ِمنا كت ِائ ُب (ُ )2ت ِ
زجي الموت فانصرُفوا

[  ] 2لُقـــــوا ُملمـــــــلمة شهـــــباء يق ُدمها

للمــــ ِ
وت ال عاجـــــز فيـــــــها وال خـــ ِرف

1

 -ينظر  :األعشى  ،الديوان  112-112 ،؛ النويري  ،نهاية األرب في فنون األدب . 221/14 ،

التخريج :
رواية األبيات [  ] 11 - 14 ، 13 – 4 ، 1كما عند األعشى في ديوانه  . 112 – 112 ،أما األبيات

[  ] 12 ، 12 ، 4 – 3فروايتها كما عند ابن عبد ربه في العقد الفريد  . 347-344 ،أما رواية البيت [  ] 14فهي كما

عند األصفهاني في األغاني  . 74/32فيما روى ابن عبد ربه األبيات [  ] 12 -11 ، 9 – 1في العقد الفريد - 344 ،

 . 347بينما وروى األصفهاني األبيات [  ] 11 – 12 ، 13 – 1في األغاني  . 74/32 ،روى الحلي  ،البيت [  ] 1في
المناقب المزيدية  . 214/3 ،روى النويري األبيات [  ] 11 ، 12 ، 12 ، 11 ، 1في نهاية األرب في فنون األدب ،

. 221/14

اختالف الروايات :
األبيات [  ] 11 - 14 ، 13 - 4 ، 1حسب رواية األعشى في ديوانه  ، 112 -112 ،أما األبيات
[  ] 12 - 12 ، 4 - 3حسب رواية ابن عبد ربه في العقد الفريد  . 347-344 ،بينما البيت [  ] 14فجاء على رواية
األصفهاني في األغاني . 74/32 ،

) )2في العقد الفريد ( غطاريف ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1تزجي  ،زجا بالشيء  :رمى به  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( زجا ) .
[  ] 3ململمة  :مجتم عة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( لمم ) وهي صفة للكتائب  .شهباء  :بيضاء من كثرة
السالح  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( شهب )  .الخرف  :فساد العقل  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،

مادة ( خرف ) .
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[  ] 3فرع نمت ُه ُفــــــروع غيــــــُر نـــــاقصة

ُمــــــــوفـــــــــق حــــــازم فـــــــي أمـــــره أُنـــــف

لقاؤ ُه ُم
ارس محمـــــــود ُ
[  ] 4فيـــــــها فــــو ُ

ِ
ِ
شف
مــــثــــل األسنـــــــة ال ميــــــــل وال ُكـــــ ُ

الوجوِه غداة الروِع تحسبهم
[ ِ ] 5ب ُ
يض ُ

ِجنـــان عبس عليـــــها البيض والزغـــــف

[  ] 6لما التقينا كشفنا عــــن جـــــم ِ
اج ِمنا

ِليعلــــــ ُموا أّنــــــنـــــــا بكــــــــــر فينصرُفــــــــــوا

ص ُدهم
[  ] 7قاُلوا البــــقية وال ِهنـــــدي يحـ ُ

وال بقـِـــــية إال الــــــــن ُار( )1فــــــــانـــــكش ُفـــوا

[  ] 8لـــو أن ُكل معد كــــــان شاركـــنا()2

3
ِ
ِ
ف
اه ُم( )الشر ُ
في يو ِم " ذي قار" ما أخط ُ

اختالف الروايات :
1
السيف ) .
) ) في العقد الفريد ( ّ
) )2في المناقب المزيدية ( لو أن كل نزاري يشاركنا ) .

) )3في المناقب المزيدية ( أخطأهم ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 2أمر أنف  :مستأنف لم يسبق به القدر  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( أنف ) .

الرماح  .ينظر  :الزبيدي  ،ت اج العروس  ،مادة ( سنن )  .األميل  :من ال سيف معه أو من ال رمح
[]2
ّ
األسنة ّ :
معه  ،أو من ال ترس معه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ميل )  .األكشف  :الذي ال ترس معه في الحرب .
ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( كشف ) .

[  ] 4جنان  :جمع جان  ،وهو عكس اإلنس  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( جنن )  .البيض  :جمع أبيض :
وهو السيف  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( بيض )  .الزعف  :الدرع الطويلة الواسعة  .ينظر  :ابن سيدة ،

المحكم  ،مادة ( زغف ) .

[  ] 7الهندي  :السيف المصنوع في بالد الهند  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( هند )  .كشف القوم  :انهزموا .
ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( كشف ) .

[  ] 1معد  :قوم معد بن عدنان  ،ومن ولد معد  :نزار واياد وقنص  .ينظر  :األندلسي  ،جمهرة أنساب العرب . 16/1 ،
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[ ِ ] 9إذا( )1أمــــــاُلـــــوا إلــــى النـــش ِ ِ
ــــهم
اب أيدي ُ

2
ِ
ِِ
ف()3
ام ُيختط ُ
ملنـــا ببيــض  ،فظل( )اله ُ

ـــــهم
[  ] 11وخيــــــ ُل بـــــكر فــــــما تنف ُ
ـــــك تطحُن ُ

ِ
ف()4
حتى توّلـوا  ،وكـــــاد اليو ُم ينـــتص ُ

[  ] 11حجـــــ ِ
احج ( )5وبنو ُملك غط ِارفــــــة ()6

ِ
ِمن األ ِ
ف
ّعاج ِم  ،فـــــــي آذانها النــــطـــ ُ

[ ِ ] 12من ُك ِّل مرجانة ِفي البح ِر أخـــــــرجها()7

8
ِ
ف
اصها ( ) ووقــــاها طينها الــــصد ُ
غو ُ

[  ] 13كأنما اآلل فـــــــي حــــــافـــــــ ِ
ات جمعهــــم
ُ

وال ِبيض برق بــدا في عـــارض ي ِكـــــف

[  ] 14ما في الــــ ُخدود صدود عن ُسيوفهم()9

وال عـــن الطعــــــــ ِن في اللبات ُمنحرف

اختالف الروايات :
1
لما ) .
) ) في العقد الفريد  ،واألغاني  ،ونهاية األرب ( ّ
) )2في نهاية األرب ( لمثل ) .

) )3في األغاني ( يقتطف ) .

) )4روي هذه البيت في العقد الفريد هكذا  ( :إذا عطفنا عليهم عطفة صبرت حتى تولت وكاد اليوم ينتصف )
) )5في العقد الفريد  ،واألغاني ( بطارق ) .

) )6في العقد الفريد  ،واألغاني( م ارزبة ) وفي نهاية األرب ( م ارزية ) .
) )7في العقد الفريد  ،واألغاني ( أحرزها ) .
) )8في العقد الفريد  ،واألغاني ( تيارها ) .
) )9في األغاني ( وجوههم ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 11حجاحج  :العظماء  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( حجحج )  .الغطارفة  :من الغطريف  :هو

الشاب السخي السري  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( غطرف )  .النطف  :اللؤلؤ الصافي  .ينظر  :الفراهيدي،
كتاب العين  ،مادة ( نطف ) .

[  ] 12اآلل جمع آلة وهي الحربة  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( ألل )  .العارض  :صفحة الخد من اإلنسان.

يرد الشيء عن الشيء  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،
ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( عرض )  .يكف ّ :
مادة ( كفف ) .

[  ] 12الّلبات  :وسط الصدر  ،والمنحر  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( لبب ) .
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[  ] 15عودا على بـــــــد ِئ ِهم مــــا إن ُيلّبـــ ُث ُهم

ِ
ِ
ِ
كــــر الصُقـــــــ ِ
ف
ور بنـــــات المـــــاء تختط ُ

[  ] 16وظـــــعُننا خلــــفنا ُكـــحال ( )1مد ِ
ام ُعها

ِ 2
ف
أكــــــب ُادها ُو ُجـــــــــف ( ) مما ترى ت ِج ُ

[  ] 17حو ِ
اسر( )3عن ُخ ُدود( )4عاينت ِعب ار

ف()5
والحــــــها وعـــــــــالهـــــــا ُغــــــبرة ُك ُس ُ

[  ] 18لـــــما أتــــــونا  ،كـــأن الليـــل يق ُد ُم ُهم

7
6
مطِّبق األر ِ
ف
ض يغشاها( ) ِب ِهم( ) ُسد ُ
ُ

اختالف الروايات :
) )1في األغاني ( تجري ) .
) )2في األغاني ( وجال ) .

) )3في األغاني ( يحسرن ) .
) )4في األغاني ( أوجه ) .

) )5ورد العجر في األغاني ( والحها غبرةٌ ألوانها كسف ) .
) )6في األغاني ( تغشاها ) .
) )7في األغاني ( لهم ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 14وجف  :اضطرب  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( وجف ) .

الدرع  .ينظر  :ابن سيدة  ،المخصص  ( ،كتاب السالح )  .الغبرة  :اغبرار اللون
[  ] 17حواسر  :الحاسر الخالي من ّ
للهم  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غبر )  .كسف  :كسفت حاله  :ساءت وتغيرت  .ينظر  :الزبيدي ،
تاج العروس  ،مادة ( كسف ) .
السدف  :الظلمة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سدف ) .
[ ّ ] 11
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ظهر قيس بن مسعود بن قيس بمظهر العربي الموالي للفرس في وقعة ذي قار  ،فتباينت آراء
ّ
ؤرخين حول ذلك األمر  ،ولكن القصيدة التي بين أيدينا تتبنى الرأي اّلذي يقول  :إن قيس بن مسعود
الم ّ
كان ال يزال مواليا لكسرى عند نزوله بكر  ،وأمره كسرى أن يوافي جيوشه ويصحبها في غزوها  ،فسار
إلى قومه ليال  ،فأخبرهم بأمر القدوم  ،وأشار عليهم برأيه  ،فلما هزم الفرس  ،وعلم كسرى بذلك استدعاه
فحبسه ( ، )1فثارت ثائرة األعشى على مواالة قيس للفرس  ،فقال يلومه (: )2

[ البحر الطويل ]

[]6
رجو( )3شبابـــــك()4و ِائـــــــ ُل
وأنــــت امرؤ تــــ ُ

[  ] 1أقيس بن مس ُع ِ
ود بن ِ
قيس ِ
بن خالد

 -1ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  279/1 ،؛ ابن عبد ربه  ،العقد الفريد . 342 ،
 -2األعشى  ،الديوان . 147-144 ،
التخريج
طعة الشعرية حسب رواية األعشى في ديوانه  . 147-144 ،روى الفراهيدي البيت [  ] 1في كتاب العين ،
المق ّ

مادة ( حل )  .روى أبو عبيدة األبيات [  ] 3 ، 1في النقائض  . 74/3روى ابن قتيبة األبيات [  ] 7 ، 4 ، 3في
المعاني الكبير  . 933- 931/3 ،روى الطبري األبيات [  ] 3 ، 1في تاريخ األمم والملوك  . 213/1روى ابن دريد

البيت [  ] 2في جمهرة اللغة  ،مادة ( برق )  .روى ابن عبد ربه األبيات [ ] 12 ، 13 ، 11 ، 16 ، 9 ، 1 ، 3 ، 1

في العقد الفريد  . 341 -347 ،روى ابن فارس البيت [  ] 1في معجم مقاييس اللغة  ،مادة ( حل )  ،روى األزهري

تهذيب اللغة [  ] 7مادة ( زجل ) والبيت [  ] 1مادة ( حلل )  .روى ابن جني البيت [  ] 2في المحتسب  . 44/1روى

الجوهري البيت [  ] 1في حاشية الصحاح  ،مادة ( حلل )  .روى ابن رشيق البيت [  ] 1في العمدة  . 162/3 ،روى ابن
سيدة البيت [  ] 9في المحكم  ،مادة ( رحل ) والبيت [  ، ] 4مادة ( خيم )  .روى البكري البيت [  ] 4في معجم ما

استعجم  . 192/1 ،روى الحلي األبيات [  ] 4 ، 2 ، 3 ، 1في المناقب المزيدية  . 261/3 ،روى الحموي البيت

[  ] 4في معجم البلدان  . 192/1 ،روى ابن أبي األصبع البيت [  ] 1في تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ،

 . 343/3روى ابن منظور في لسان العرب  :والبيت [  ] 1مادة ( حلل ) والبيت [  ] 4مادة ( خيم ) والبيت [  ] 1مادة

( حلل ) والبيت [  ] 9مادة ( رجج )  .روى النويري األبيات [  ] 12 ، 13 ، 11 ، 16 ، 1في نهاية األرب في فنون

األدب  . 223/14 ،روى العلوي البيت [  ] 1في الطراز  . 92/1 ،روى الزبيدي البيت [  ] 4في تاج العروس  ،مادة
( شفي ) .
اختالف الروايات :
القصيدة كاملة في ديوان األعشى . 147-144 ،
) (3في الطراز ( يرجو ) .

) )4في تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر( حباءك ) .
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[  ] 2أطوري ِن ( )1في عام  :غزاة ِ
ورحلة

أال ليـــــت قـــــــيسا غــــــــرقـــــــت ُه القـــــوابـِــــــ ُل

[  ] 3وليتك( )2حـــــال البحــــــُر ُدونــــك كلــ ُه

وكـــُنـــــت لقـــــى تـــــجـــــرِي عليــــــ ِه السو ِائ ُل

[  ] 4كــــــأّنــــك لـــم تشهد ق ارِبـــين جمــــة()3

ت ِعيــــ ُث(ِ )4ضــــباع ِفيـ ِهم  ،وعــــــو ِ
اس ُل()5
ُ

[  ] 5تـــــــــركت ُه ُم صرعى لــــــــدى ُك ِّل منهل

ُمــــك ها ِب ُل()6
وأقــــبلـت تبـغــــي ّ
الصلــــح أ ُ

اختالف الروايات :
) )1في النقائض  ،وتاريخ األمم والملوك ( أتجمع ) .
) )2في المحتسب ( فليتك ) .

( )3في المناقب المزيدية ( حوله ) .
) )4في المناقب المزيدية ( تعوث ) .

) )5في المناقب المزيدية ( وغوائل ) .
) )6في المناقب المزيدية ( تركت بني بكر وعز سيوفهم

وهاجرت تبغي القسط أمك ثاكل ) .

ضوء على الشعر :
كان ابن األثير قد روى األحداث المشتركة دون ذكر ذهابه لقومه ليال ودون ذكر الحبس  .ينظر  :الكامل في

قيس على كسرى فسأله
التاريخ  . 213/1 ،فيما روى األصفهاني أن بك ار بدأت تغير على السواد بعد مقتل النعمان  ،فوفد ٌ
أن يجعله على السواد لحمايته مقابل أج ار  ،فأعطاه األبّله  ،ولم يتمكن من حمايتها  ،وسجنه كسرى على ذلك  .ينظر :
األغاني . 41-44/32 ،

[  ] 3الطور  :التارة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( طور )  .القوابل  :جمع قابلة  ،وهي التي تتلقى الولد عند

والته  .ينظر  :ابن منظور  ،تاج العروس  ،مادة ( قبل )  .ويقال إن القابلة كانت تغ ّرق المولود في ماء السلى عام القحط
 ،فيموت ذك ار كان أو أنثى  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غرق ) .

[  ] 2لقى  :ما طرح لهوانه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( لقي )  .السوائل  :المياه السوائل  .ينظر  :الزبيدي،
تاج العروس  ،مادة ( سيل ) .

كل شيء  :ما قارب االمتالء  .ينظر  :ابن دريد  ،جمهرة اللغة  ،مادة ( قرب )  .جمة  :الجم  ،الكثير من
[  ] 2قراب ّ
كل شيء  .ينظر  :الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مادة ( الجم )  .العواسل جمع عاسل  :وهو الذئب  .ينظر  :ابن
ّ
منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عسل ) .

[  ] 4صرعى  ،الصريع  :هو الذي يصرع الرجال ويغلبهم  .ينظر  :ابن منور  ،لسان العرب  ،مادة ( صرع ) .منهل :
السفار في المفاوز ألن فيها الماء  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة
الموضع الذي فيه المشرب  ،وطريق ّ
( نهل )  .هابل  :يقال  :هبلتك أمك أي ثكلتك  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( هبل ) .
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بل األمــــر ِار صرت(ِ )1خي ِ
[  ] 6أ ِمن ج ِ
ام ُكم

ِ
ـــل
علـــــى نـــــــــــبأ()2أن
األشافــــــي سائــــــــ ُ
ّ

3
ـــاب ُكم
[  ] 7فـــهان علـــــينا( ) أن ت ِجـ ّ
ف ِوط ُ

إذا ُحـــِّنيت ِفــــــيها( )4لـديك()5الــــــزو ِ
اجــــــل

[  ] 8لقد كــان في شيبان لـو ُكنت ر ِ
اضيا()6

ِقبـــــــــاب وحــــــ ٌّي حـــــــــلـــــــة وقــــــنابـِــــــ ُل()7

[  ] 9ورجراجـة ُتــعشي( )8الّنو ِ
اظر فــخمة()9

وجرد ()10على أكنافهن( )11الـرو ِ
اح ُل()12
ُ
ّ

اختالف الروايات :
) )1في لسان العرب وتاج العروس ( ضرب ) .
) )2في لسان العرب ( نبإ ) .

) )3في تهذيب اللغة ( عليه ) .
) )4في المعاني الكبير  ،وتهذيب اللغة ( فيما ) .
) )5في المعاني الكبير  ،وتهذيب اللغة ( لديه ) .

) )6في تهذيب اللغة  ،ومعجم مقاييس اللغة  ،والصحاح  ،ولسان العرب  ،وتاج العروس ( عالما ) .
) )7في الصحاح ( قبائل ) وفي معجم البلدان ( ذراهم ) وفي تاج العروس ( ودراهم ) .
) )8في تاج العروس ( تغشى ) .
) )9في العقد الفريد ( فحمة ) .

) )10في تاج العروس  ،ولسان العرب ( وكوم ) .
) )11في العقد الفريد ( أكتافهن ) .

) )12في تاج العروس ( الرحائل ) .

ضوء على الشعر :
شد وجمع  .ينظر :
صر  :أي ّ
[  ] 4األمرار  :ماء بالبادية  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان  . 343/1 ،صرت ّ ،
األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( صرر )  .األشافي  :واد في بالد شيبان  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 192/1 ،
قشره  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( حني ) .
[  ] 7حنيت  ،حنى  :حنى يده أي لواها  ،وحنى العود أي ّ
الوطاب  :ما خال أساقيه من اللبن  ،ويقال للرجل صفرت وطابه إذا مات أو قتل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة

( وطب )  .والزواجل  :الزاجل هو العود الذي تشد به القربة  ،األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( زجل ) .

[  ] 1الحلة  :القوم النزول وفيهم الكثرة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حلل )  .القنابل  :مفرده قنبلة وهي
الطائفة من الناس والخيل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قنبل ) .

[  ] 9رجراجة  :الكتيبة الرجراجة وهي التي تتباطأ في سيرها وال تكاد تسير لكثرتها .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة
( رجج)  .العشا  :سوء البصر بالليل والنهار  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عشو )  .األكناف  :الجوانب .

ينظر  :ابن منظور ،لسان العرب  ،مادة ( كنف )  .الرواحل  :المتاع  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( رحل ) .
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[  ] 11تـــــركت ُه ُم جهــــــــال وُكنـــــت عمــــيد ُهم()1

فـــــال يبُلــــغّني عنـــــك مـــــــا أنــــــت ف ِ
اع ُل

[  ] 11و ُعِّريت(ِ )2مـن وفر( )3ومـــــــال جمعت ُه

كــــــما ُعــــــــــِّريت ِمما ُت ِسر( )4المغ ِاز ُل

5
دودها
[  ] 12شفى النفس قتلى( ) لم ُتوسد ُخ ُ

ِوسادا ولـــــــم ُتعضض عليها األنـــــ ِ
ام ُل

[ ِ ] 13بعينيك( )6يــــوم ِ
الحنـــــــ ِو ِإذ صبحــت ُهم

كــت ِائ ُب مـــــوت لــم ت ُعفها( )7العو ِاذ ُل()8

اختالف الروايات :
( )1في نهاية األرب ( رحلت ولم تنظر وأنت عميدهم )  .وفي العقد الفريد ( رحلت وتنظر وأنت عميدهم ) .
2
فعريت ) .
) ) في نهاية األرب ( ّ
) )3في العقد الفريد و نهاية األرب ( أهل ) .

4
تمر ) وفي نهاية األرب ( تعر ) .
) ) في العقد الفريد ( ّ
) )5في نهاية األرب ( قتلي ) .

) )6في نهاية األرب ( لعلك ) .
( )7في العقد الفريد ( تعقها ) .

) )8في نهاية األرب ( كتائب لم تعصك بهن العواذل ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 11الوفر  :الغنى  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( وفر ) .
[  ] 12عاف  :لزم  .ينظر  :ابن منظر  ،لسان العرب  ،مادة ( عوف )  .العواذل  :العذل  :المالمة  .ينظر  :الزبيدي ،
تاج العروس  ،مادة ( عذل ) .
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كان الفخر مضرب الشعراء في الجاهلية  ،فقد افتخروا بمناقبهم وانتصاراتهم وقبائلهم وال ّبد أن
بكر ومن معها من العرب قد انتصرت
سيما أنه بكري  ،فها هي ٌ
يظهر الفخر في شعر األعشى  ،وال ّ
على الفرس في وقعة ذي قار  ،فمن المؤكد أن يفتخر بهذا اليوم  ،كيف ال وهي أكبر إمبراطورية آنذاك ؟
فقد كان النصر مؤز ار مما دفع شالل الفخر بقبيلته على لسان األعشى  ،فقال ( [ : )1مجزوء الكامل]
[]7
اس بالمـــــلكيــــ
[]1يُ
ظــــن النــــــ ُ

ِ
ـــــن أن ُهــــما قـــــــ ِد التــــأمـــا

 -1ينظر  :األعشى  ،الديوان . 177-174 ،
التخريج :
القصيدة كاملة في ديوان األعشى  . 177-174 ،روى الفراهيدي البيتين [  ] 3 ، 1في كتاب العين  ،مادة ( ج أز ).

روى الطبري البيتين [  ] 4 ، 4في تاريخ األمم والملوك  . 211/1روى ابن فارس البيتين [  ] 3 ، 1في معجم مقاييس

اللغة  ،مادة ( ألم )  .روى األزهري في تهذيب اللغة البيتين [  ] 3 ، 1مادة ( ألم ) والبيت [  ] 4مادة ( خطم )  .روى
السهيلي األبيات [  ] 13 ، 11 ، 3 ، 1في الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام  . 121/1 ،روى الحلي

البيتين [  ] 11 ، 11في المناقب المزيدية  . 213/3 ،روى ابن منظور في لسان العرب البيتين [  ] 3 ، 1مادة ( ألم )

والبيت[  ] 4مادة ( خطم )  .روى الزبيدي في تاج العروس البيتين [  ] 3 ، 1مادة ( ألم ) والبيت [  ] 4مادة ( خطم ) .
اختالف الروايات :
طعة كاملة حسب رواية الديوان . 177-174
المق ّ

اختلفت المصادر التراثية في نسب هذه األبيات  ،فمنهم من نسب األبيات [  ] 13 ، 11 ، 1 ، 3 ، 1إلى سيف

ابن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن قيس الحميري  .ينظر  :ابن هشام  ،السيرة النبوية  114/1 ،؛ السهيلي  ،الروض
األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام  121/1 ،؛ ابن كثير  ،البداية والنهاية  ، 332/3 ،والسيرة النبوية. 24/1 ،

وأيضا األبيات [  ] 3 ، 1عند إبراهيم الحربي في غريب الحديث  ، 232-232/1 ،ويستند من ينسب هذه األبيات لسيف

بن ذي يزن أن مناسبتها فتح الفرس لليمن حيت استعان بهم إلخراج الحبش منها وتمليكه عليها  .ينظر  :السهيلي ،

الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام  . 126/1ولفظ القيل هي صفة لملوك حمير خاصة  ،والقيل الملك من

ملوك حمير يتقيل من قبله من ملوكهم  ،أي يشبهه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قيل )  .وقد جاء في سيرة

ابن هشام أن خالد بن قرة السدوسي نسب البيت [  ] 12ألعشى بني قيس بن ثعلبة  .ينظر  :السيرة النبوية . 114/1 ،

ومنهم من نسبها إلى األعشى ميمون بن قيس  .ينظر  :األعشى  ،الديوان  177-174 ،؛ األزهري ،تاج العروس  ،مادة
(ألم) ؛ وابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ألم ) ؛ الحلي  ،المناقب المزيدية  . 213/3 ،والباحث يرى أن األبيات التي

نسبت إلى سيف بن ذي يزن أدخلت في قصيدة األعشى ؛ ألن القصيدة تساوت مع األبيات وزنا وقافية .
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[  ] 2فإن( )1تسمــــع بــــلمهما

فــــإن الخـــــطب( )2قد ف ِقمــــا

[  ] 3وان الحرب أمسى فــــــحـ

ــلـــــــها ِفــــي النـــــ ِ
اس مــُحت ِلما

[  ] 4ح ِديدا نـــــ ُابـــــ ُه ُ ،مستـــد

ـــلـــــِقـــــا ُ ،متخمـــطا  ،قطــــِما

[  ] 5أتانـــــــا عـــن بِني األح ار

ِر قـــــــول لــــــم يــ ُكــــن أمـــــمـا

[  ] 6أر ُادوا نحـــــــــــــت أثل ِتـــــنا

طـــــمـــا
وُكــــّنــــا نمـــنــــــ ُع ال ُخـــ ُ

[  ] 7وكان البغي مكــــــــُروها
ُ

وقــــــــو ُل الجهــــــ ِل ُمنـــــت ِحــما

اختالف الروايات :
) )1في الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام ( ومن ) .

) )2في تاج العروس  ،وتهذيب اللغة  ،والعين  ،ولسان العرب  ،ومعجم مقاييس اللغة ( األمر ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1التأم الفريقان  :اجتمعا  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ألم ) .
[  ] 3الخطب  :األمر أو الشأن  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( خطب )  .فقما  :فقم األمر أي عظم .
ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( فقم ) .

كل حيوان  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( فحل )  .محتلم  :بالغ مدرك  .ينظر :
[  ] 2الفحل  :الذكر من ّ
الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حلم ) .
تخمط الفحل :
[  ] 2الدلق مجزوم خروج الشيء من مخرجه سريعا  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( دلق ) ّ .
هدر  .ينظر الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( خمط )  .القطم  :الفحل الهائج من اإلبل  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة،
مادة ( قطم ) .

[  ] 4بنو األحرار  :الفرس  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  212/17 ،؛ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( حمر ) .
البين  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( أمم ) .
األمم  :القريب ّ
الشيء  :أصله  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( أثل )  .ويقصد هنا استئصالهم  .الخطما  :كل ما
[  ] 4وأثلة ّ
يوضع على أنف البعير ليقتاد به  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ( ،مادة خطم ) .

[  ] 7المنتحم  :من له زفير وزحير في صدره  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ( ،مادة نحم ) .
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[  ] 8فبــــــ ُاتوا ليلـــــ ُهم سم ار

ِلُيـــــس ُدوا ِغـــــــب مــــا نجما

[  ] 9فغبـــــــوا نحـــــونا ل ِجـــبا

ي ُهــــــد السهـــــل واألكـــــــما

[  ] 11سوا ِبــغ ُمــــحك ِم الم ِاد

الحــــــ ُزما
ي  ،شدوا فــوقــها ُ

[  ] 11فجـــــاء()1القي ُل هامرز

علي ِهــــــم ُيــــــق ِس ُم القسما()2

ق ُمشعشعا حتى
[  ] 12ي ُذو ُ

ُي ِفــــــيء السبـــــي والنـــــعما
3

اختالف الروايات :
) )1في المناقب المزيدية ( وجاء ) .
) )2في الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشام ( وان القيل قيل النا
وعجز البيت في المناقب المزيدية ( وقد آلى لنا قسما ) .

س وهرز مقس ٌم قسما ) .

ضوء على الشعر :
[  ] 1سدو  :مد اليد نحو الشيء  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سدو ) وهي كناية عن تدبير األمر .
الغب  :عاقبة الشيء  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( غبب )  .نجم  :ظهر  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان

العرب  ،مادة ( نجم ) .

[  ] 9غب الرجل  :إذا جاء زائ ار يوما بعد أيام  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غبب )  .اللجب  :صوت
القف  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج
العسكر وصهيل الخيل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( لجب )  .أكم  :التل من ّ
العروس  ،مادة ( أكم ) .

الدروع  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سبغ )  .الماذي  :الحديد  .ينظر  :ابن منظور ،
السوابغ ّ :
[ ّ ] 16
لسان العرب  ،مادة ( مذي ) .
[  ] 11القيل  :الملك من ملوك حمير  ،وهي صفة لهم  .ينظر  :ابن سيدة  ،المخصص  ،مادة ( قيل )  .الهامرز  :ملك
من ملوك العجم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( همز ) .

[  ] 13المشعشعة الخمر التي أرق مزجها  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( شعشع )  .يفيء  :من الفيء

وهي الغنيمة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( فيأ )  .السبي  :المأسورون  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،

مادة ( سبي ) .
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[  ] 13فالقى الموت مكتِنعا

وُذهـــــــال ُدون مــــــا زعــــما

طو
[  ] 14أُباة الضي ِم ال ُيــــع ُ

دوه ما حكما
ن مــــــن عـــــا ُ

[  ] 15أبت أعنا ُقـــــ ُهم ِعــــ از

طون مــــن غشما
فما ُيعـــــــ ُ

[  ] 16على ُجرد ُمسومـــــة

عــــوا ِبس تــــــعُل ُك الل ُجــــــــما

ال ذوا ِبــــل الخــــــط
[  ] 17تخ ُ

ي فـــــي حافــــــ ِاتها أجــــــــما

[  ] 18قتلنا القيل هامــــر أز ()1

ورويــنا الكــ ِثيب( )2دمـــــا

اختالف الروايات :
) )1في الروض األنف ( مسروقا )  .ومسروق هو ابن أبرهة الحبشي – ملك اليمن – الذي اشتكاه سيف بن ذي يزن

لكسرى  .ينظر  :السهيلي  ،الروض األنف  . 126/1 ،وفي المناقب المزيدية ( هامر از ) .
) )2في المناقب المزيدية ( الكميت ) .
ضوء على الشعر :

[  ] 12مكتنعا  :منقبضا منكمشا  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( كنع )  .وذهال  :قبيلة من بني شيبان بن
بكر  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ذهل ) .

[  ] 12الضيم  :الظلم  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ضيم ) .
[  ] 14غشم  :ظلم  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غشم ) .

[  ] 14الجرد  :مفردها األجرد  :وهو قصير الشعر  ،ويقال مجا از للفرس كناية عن السرعة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان
مسومة  :مرسلة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سوم )  .تعلك اللجما  :وعلك الفرس
العرب  ،مادة ( جرد ) ّ .
الّلجام  :حركه في فيه والكه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( علك ) .

الرماح .
[  ] 17الذوابل  ،مفردها ذابل وهو الرقيق الالصق  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ذبل )  .الخطي ّ :
ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( خطط )  .أجم  :سكت على غيظ  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة
( أجم ) .

[  ] 11الكثيب  :مجتمع الرمل  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( كثب ) .
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[  ] 19أال يا ُرب مــــا حسرى

ِ
اح حــــما
ستنك ُحـــــها الــــِّرم ُ

اهم ُمشعشعة
[  ] 21صبحنــــ ُ

ال مصبـــــــــها رذمـــــــــا
تخــــــ ُ

اهم ِبُنــــــشاب
[  ] 21صبحنــــ ُ

ك ِفيــــــت قعــــــــــــقع األدمـــــا

ِ
ُمــي
[ ُ ] 22هناك فدى لهم أ ّ

غـــــداة تـــــــوارُدوا العـــــلـــــما

[ ِ ] 23بضرِب ِه ُم حبيـــك البيـ

ِ
ـــض حـتى ثل ُمــــوا العــــجما

[ ِ ] 24ب ِمث ِلـــ ِه ُم غــــــداة الرو

ِع يجــــلو ِال ِعـــــــــز والـــــكرما

[  ] 25كت ِائــ ُب ِمن بِني ُذهل

عف قـــــد ُنــــ ِظما
عليها الـــــز ُ

[  ] 26فالقــــوا مـــعش ار أُُنـــــفا

رزوا الغنـــــما
ِغـــضابا أحــــــ ُ

1

ضوء على الشعر :
[  ] 19الحما  :أبو الزوج وأخو الزوج  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( حما ) .
[  ] 36صبحهم  :أتاهم صباحا  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( صبح )  .شعشع  :شعشع الشيء أي خلط
بعضه ببعض  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( شعع )  .رذم  :سال وهو ممتلئ  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج

العروس  ،مادة ( رذم ) .
[  ] 31كفيت  :سريع خفيف دقيق  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( كفت )  .قعقع  ،القعقعة  :تحريك الشيء مع

سماع صوت له  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قعقع )  .األدم  :البشرة وظاهر الجلد  .ينظر  :ابن منظور ،

لسان العرب  ،مادة ( أدم ) .

[  ] 33العلم  :الراية التي يجتمع إليها الجند  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( علم ) .
[  ] 32حبيك البيض  :يقصد الرأس  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( حبك )  .ثلم  :كسر .ينظر  :الزبيدي،
تاج العروس  ،مادة ( ثلم ) .

[  ] 32الروع  :الفزع  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( روع ) .

الدرع اللينة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( زعف ) .
[  ] 34الزعف ّ :
[  ] 34األنف  :السيد  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( أنف )  .الغنم  :الفوز بالشيء من غير مشقة  .ينظر :
ابن منظور  ،مادة ( غنم ) .

212

ثانيا  -األغلب ِ
العجلي
ُ
هو األغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة بن دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم
الدقيقين في معانيهم ( ، )1ويقال له األغلب
بن الصعب بن
الرجاز ّ
علي بن بكر بن وائل  ،وهو من ّ
ّ
شعر في وقعة ذي
ا
الراجز( ، )2عاش تسعين سنة  .وكان األغلب جاهليا إسالميا ،قتل بنهاوند( ، )3قال
ّ
قار(: )4

[ البحر الرجز ]

لموا يوم خال يزيــــــــنا()5
[  ] 1قد ع ُ

ِ
مقبلـــينا
ياء ّ
إذ مـــــــالـــــت األحـــــــ ُ

[  ] 2أّنـــــــــــا بنـــــو ِعجــــل إذا ِ
لقينا

نمنــــ ُع ِمــــــّنا حــــــــّد مــن يلينا()6

السنين عــــــن بنينا()7
[]3
ُ
نقارع ّ

الغــــــمــــــرات ثـــــــ ّم ينــجـــــ ِلـــــــينا

 -1ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  499/1 ،؛ ابن دريد  ،االشتقاق . 247/1 ،
 -2ينظر  :ابن سالم  ،طبقات فحول الشعراء  727/3 ،؛ ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة 361/1 ،

 -3ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  499/1 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  . 316/3 ،معركة

نهاوند  :هي معركة فتح السلمون فيه نهاوند وخلصوها من األعاجم بقيادة النعمان بن مقرن  ،إذ تولى القيادة بأمر أمير

المؤمنين – عمر – رضي الله عنه – وذلك سنة إحدى وعشرين  .ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك -411/3 ،

 419؛ الحموي  ،معجم البلدان  212/4 ،؛ الذهبي  ،تاريخ اإلسالم  . 334/2 ،نهاوند  :هي مدينة عظيمة في قبلة
همذان  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 212/4 ،

 -4الهاشمي  ،األمثال  113/1 ،؛ العسكري  ،األوائل  . 391 ،وقد أضاف العسكري في األوائل شطرة يقول فيها

( عنا ونيران تأخرينا ) .
التخريج :
روى األبيات الهاشمي في األمثال  . 113/1روى العسكري األبيات [  ] 2 – 1في األوائل . 391
اختالف الروايات :
األبيات حسب رواية الهاشمي في األمثال . 113/1

) (5في األوائل ( حبايزينا ) .

ّإنا بني عجل إن القينا ) .
) )6جاء البيت الثاني في األوائل هكذا  ( :وطارت الجفون وانقضينا
7
عنا ونيران تأخرينا ) .
حد من يلينا ) وأضاف إليها ّ ( :
) ) في األوائل ( ندفع عنا ّ
ضوء على الشعر :

[  ] 3ولي  :قرب و دنا و تبع  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ولي ) .

الزحمة من الناس  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غمر ) .
[  ] 2الغمرة ّ :
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بن ُقبيصة
إياس ُ
ثالثــــــاُ -
بادي بن أبي عّفر بن النعمان بن حية بن سعنة بن الحارث بن
هو إياس بن قبيصة
الطائي الع ّ
ّ
1
طيىء وفصحائها وشجعانها( ، )2فقد تولى الحكم على
الحويرث بن ربيعة بن طيىء ( ) وهو من أشراف ّ

الحيرة  ،وكان عامال للفرس على العرب  ،بأمر كسرى بن هرمز ( ، )3وعند مجيء يوم ذي قار ودخول
العرب السواد استشاره كسرى في أمر العرب  ،فأشار عليه بالوالية الكاملة لرأي الملك  ،وبعد هزيمة
الفرس في المعركة كان أول من انصرف إلى كسرى بالهزيمة  ،وكان كسرى ال يأتيه أحٌد بهزيمة جيش
إياس سأله عن الخبر فقال  :هزمنا بكر بن وائل فأتيناك بنسائهم  ،فأعجب ذلك
إال نزع كتفيه  ،فلما أتاه ٌ
يض بعين التمر فأردت أن آتيه ،
كسرى وأمر له بكسوة  ،وان إياسا استأذنه عند ذلك فقال  :إن أخي مر ٌ
وانما أراد أن يتنحى عنه  ،فأذن له كسرى فترك فرسه الحمامة  ،وركب نجيبه فلحق بأخيه  ،ثم أتى
4
إياس،
رجل من أهل الحيرة وهو بالخورنق ( )  ،فسأل  :هل دخل على الملك ٌ
أحد ؟ فقالوا  :نعم ٌ ،
كسرى ٌ

حدثه بالخبر فدخل عليه فحدثه بهزيمة القوم  ،وقتلهم فأمر به فنزع
فقال  :ثكلت إياسا أمه  ،وظن ّأنه قد ّ
كتفيه ( ، )5فقال إياس عند هروبه يصف نجاته وهو يحث فرسه على اإلسراع ( [ : )6البحر الطويل ]
 -1ينظر :ابن جني  ،المبهج  33 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  49/3 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية . 143/1 ،
 -2ينظر  :أبي تمام  ،شرح ديوان الحماسة . 141/1 ،
 -3ينظر  :ابن حبيب  ،المحبر  244/3 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  2 /1 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ 343/1 ،؛

ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون . 116/3 ،

4
رجل من الروم يقال له
 قصر بظاهر الحيرة  ،أمر ببنائه النعمان بن امرئ القيس – ملك الحيرة – ويقال ّإن الذي بناه ٌ
سنمار  ،.وهو الذي يضرب به المثل  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 261/3 ،

 -5ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 73-71/32 ،

 -6ينظر  :أبو تمام  ،شرح ديوان الحماسة  27 ،؛ المرزوقي  ،شرح ديوان الحماسة . 369-361/1 ،
التخريج :
روى أبو تمام األبيات من [  ] 2 – 1في شرح حماسته  ، 149-141/1ورواها المرزوقي أيضا في شرح ديوان

الحماسة  . 369-361/1 ،روى الزمخشري البيت [  ] 2في المستقصي في أمثال العرب  . 319/1 ،روى الحلي البيت
[  ] 1في المناقب المزيدية . 211/3
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[  ] 1ما( )1ولــــــــدتني حــــــــــــــ ِ
اصن ربعيــــــة

لــــ ِئن أنا مـــاألت الهـــــوى ال ّت ِ
باعها()2
ُ

[  ] 2ألـــــم تــر أن األرض رحـــــــــب ف ِسيــــحة

عجزّني بقعـــة ِمـــــن ِبق ِ
فهــــــل ُتــــــ ِ
اعها
ُ

[  ] 3ومب ُثوثة بــــــــث الدبى(ُ )3مسب ِطـــــــرة()4

طائها ِمـــن ِسر ِ
رددت()5عـــــلى ِب ِ
اعـهـــــا
ُ

طي يخ ِطــــــــــُر بيننا
[  ] 4وأقــــــــدمـــــــــ ُت والخ
ّّ

ألعلـــــم مـــــن جباُنــــها مـِــن ُشج ِ
اعهــــا

اختالف الروايات :
األبيات كاملة حسب رواية أبي تمام في حماسته . 149-141/1 ،

) )1في المناقب المزيدية" فما "  .البيت األول فيه كسر في الوزن .
) )2في المناقب المزيدية ( في اتباعها ) .

) )3في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  ،والمستقصي في أمثال العرب ( الدبا ) .

( )4في األشباه والنظائر ( مسيطرة ) .
( )5في األشباه والنظائر ( رددنا ) .
ضوء على الشعر :

جاء البيت األول مخروما في روايتي  :أبي تمام  ،والمرزوقي  ،في حين رواه أبو البقاء الحّلي مستقيم الوزن ،
ّ
حيث أضاف مقطعا قصي ار في بداية تفعيلة  :فعولن " من البحر الطويل .

الرفث  ،عفيفة  .ربعية  :منسوبة إلى قبيلة ربعية  .ينظر :
[  ] 1حاصن  :امرأة حاصن وحصان  ،أي ممتنعة من ّ
المرزوقي  ،شرح ديوان الحماسة  . 361/1 ،الممألة  :المعاونة  ،وماألت فالنا على األمر  :ظاهرته وكنت معه في
مشورته  .ينظر  :الفراهيدي  ،العين  ،مادة ( مأل ) ؛ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( مأل ) ؛ الصاحب بن عباد ،

المحيط في اللغة  ،مادة ( مأل ) .

الدبى  :الجراد قبل أن يطير  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( دبي )  .اسبطر  :أسرع  .ينظر  :ابن
[ّ ]2

منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سبطر )  .بطائها  ،اإلبطاء  :نقيض اإلسراع  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة (

بطأ ) .
الرماح  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( خطط )  .يخطر  :خطران الرمح  :ارتفاعه
[ ] 2
الخطي ّ :
ّ
وانخفاضه للطعن  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( خطر) .
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بكير بن األصم
رابعا ُ -
األصم بن الحارث بن عباد ( ، )1أحد بني قيس بن ثعلبة ( ، )2حضر يوم ذي قار
هو بكير بن
ّ
ومدح بني شيبان فيه ( )3النتصارهم المؤزر على الفرس فقال (: )4

[ البحر الكامل ]

[]1
ِ
ِ
المدام ِة أهلها
[  ] 1إن ُكنــــــت ساقيــــة ُ

فاس ِقــــــي عـــــــلى كـــــرم بين()5ه ّمــــا ِم

ومحِّلـــــــــــما
[  ] 2وأبــــــا ربيعة ُكـــــــلــــها ُ

سبقا( )6بغـــاي ِة أمجـــــــ ِد( )7األيــــــامِ()8

 -1ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  211/1 ،؛ الزبيدي  ،تاج العروس .27/32 ،
2
3
4

 -ينظر  :الميداني  ،مجمع األمثال . 221/3 ،

 -ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك . 211/1 ،

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  211/1 ،؛ األصفهاني  ،األغاني ،

 72/32؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار . 343/1 ،
التخريج :

روى أبو عبيدة األبيات [  ] 4 – 1في النقائض  ، 72/3ورواها الطبري في تاريخ األمم والملوك  . 211/1روى

األصفهاني األبيات [  ] 1 ، 2 – 1في األغاني  . 72/32روى العسكري البيتين [  ] 2 ، 1في األوائل  . 391روى ابن
سيدة البيت [  ] 2في المحكم مادة ( ألف )  .روى الميداني البيتين [  ] 7 ، 2في مجمع األمثال  . 221/3 ،روى ابن
منظور البيت [  ] 2في لسان العرب مادة ( ألف )  .روى الحميري األبيات [  ] 2 – 1في الروض المعطار في خبر

األقطار  . 343/1فيما روى الزبيدي البيت [  ] 2في تاج العروس  ،مادة ( ألف ) .
اختالف الروايات :

األبيات [  ] 4 – 1حسب رواية النقائض  ،والبيت [  ] 7حسب رواية معجم البلدان  ،والبيت [  ] 1حسب رواية

األغاني . 72/32 ،

) )5في األغاني  ،واألوائل  ،والروض المعطار ( بني )  .ويبدو أن رواية النقائض فيها الكسر .
) )6في األغاني  ،والروض المعطار ( سبقوا )
) )7في األغاني وردت ( بأنجد ) .

) )8ورد هذا العجز في الروض المعطار هكذا ( سبقوا بغاية أفضل األقسام ) .
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وه ُم()1
[  ] 3ضرُبوا بني األحر ِار يــــوم لق ُ

بــــــالمش ِرِف ِي عـــــلى مقيـــــ ِل( )2الهـــــــا ِم
ّ

[  ] 4عـــــــــربا( )3ثالثـــــة آُلــــف وكتيبة

ألفيـــــــ ِن أعجـــــم(ِ )4مــــــن بني الفـــدا ِم

[  ] 5شد ابــــــ ُن ق ِ
يس شدة ذهبت لــــها

ِذكــار ( )5لــــ ُه ِفـــــي ُمعــــ ِرق وشآم()6

ضوء على الشعر :
[  ] 1بين همام وهي بني همام  :هم بنو همام بن مرة بن ذهل بن شبيان  .ينظر  :السمعاني  ،األنساب  214/2 ،؛

ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  . 377/3 ،المدام  :عنى به الشراب  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة
( كعب ) .

________________________________________________________________

اختالف الروايات :
) )1في األوائل ( لقوهمو ) .

) )2في األغاني  ،والروض المعطار ( شؤون )  .ووردت في معجم البلدان  ،ومجمع األمثال ( صميم ) .
3
عرب ) .
) ) في األغاني  ،والروض المعطار ( ٌ
4
جم ) .
) ) في األغاني  ،والروض المعطار ( ألفان ع ٌ

( )4وردت في تاريخ األمم والملوك ( ذكرى ) .
) )6ورد هذا البيت في األغاني بهذه الرواية :
وغ ـ ــدا ابن مسعود ف ـ ــأوقع وقعة

ذهبـ ــت لهـ ـ ــم في مع ـ ــرق وشآم .

ضوء على الشعر :
[  ] 2المشرفي  :السيف  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( شرف )  .مقيل  :موضع القائلة من الرأس  .ينظر :
ّ
الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قيل ) .
[  ] 2بني الفدام  :الفدام  :شيء تمسح به األعاجم عند السقي  ،فالساقي فدام  ،واإلبريق فدام  ،وبما أن السياق عن الفرس
فيقصد الفرس  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( فدم ) .

[  ] 4ابن قيس  :عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وهو عمرو األصم  .ينظر :

الشد  :الحمل  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( شدد ) .
المرزباني  ،معجم الشعراء  . 29 ،الشّدة  :الحملة  ،و ّ
معرق  :إذا أخذ الرجل في بلد العراق  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عرق )  .شآم  :نسبة للشام  .ينظر :
ابن سيدة  ،المحكم  ،مادة ( شأم ) .
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[  ] 6عمرو وما عـــمرو بقحم دالف ()1

فــــــــيــــها وال ُغــــــــــمـــــر وال ِب ُغـــــــال ِم

[ ُ ] 7هم يوم ذي قار وقد ح ِمس الوغى

خلطـــــــوا ُلهامــــــا جحفـــــــــال ِبُلهــا ِم

طاره
[  ] 8زح ُفـــــــوا بجمـــــــع ال ُتـــــــــرى أق ُ

ِ
لقحـــــت بــــــ ِه حـــــــرب لغـــــ ِ
ير تمام

وقال بكير بن األصم يوم ذي قار يحض قومه على القتال (: )2

[ البحر الطويل ]

[]2
[  ] 1إذا كنت تخشى ِمن ِّ
عدوك صولة

تستطع دفعـــــا لها ِحين ي ِ
ِ
قد ُم
ولــــــم
ُ

ِ
فمت موت فارس
[  ] 2فقاتل حفاظا أو ُ

ِ
ِ
رم
فللموت في أمثــــــال هاتيــك أكـــــــ ُ

اختالف الروايات :
) (1في تاريخ األمم والملوك ( داله ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 4القحم  :الرجل الكبير في السن جدا  .ينظر  :الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مادة ( قحم )  .الدالف  :الكبير
الذي اختطفته السن  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( دلف )  .غمر  :الصبي الذي لم يجرب األمور  .ينظر :

ابن سيدة  ،المخصص  ،باب الخبرة .

كل شيء  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( لهم )  .الجحفل  :الجيش
[  ] 7اللهام  :الجيش الكثير ألنه يلتهم ّ
الكثير  ،وال يكون ذلك حتى يكون فيه خيل  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( جحفل ) .
________________________________________________________________
 -2ينظر  :أبو عبد الله اليمني  ،مضاهاة أمثال كليلة ودمنة . 17 ،
التخريج :
هذان البيتان حسب رواية أبي عبد الله اليمني في مضاهاة أمثال كليلة ودمنة . 17 ،
ضوء على لشعر :
الصولة  :الوثبة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( صول ) .
[  ] 1صولة ّ ،
[  ] 3هاتيك  :اسم يشار به للمؤنث  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( تا ) .
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بنت الّنعمان
خامساُ -حرق ُة ُ
دي بن نصر بن ربيعة بن
هي حرقة بنت النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن عمر بن ع ّ
1
دير بظاهر الكوفة ( )2عاشت
عم بن نمارة بن لخم  ، ) ( ،كان لحرقة بنت النعمان ٌ
الحارث بن مالك بن ّ

ير وديباجا( )3وأقامت هند بنت
الحرقة حياة منعمة  ،مترفة  ،فإذا ما خرجت كانت تفرش األرض لها حر ا
النعمان في جوار هانئ بن قبيصة  ،فبلغها نبأ الفرس وهم يستعدون للنيل من العرب بمعونة الموالين لهم
فبعثت تنذر قومها بقدوم الفرس (: )4

[ البحر الوافر ]
[]1

[  ] 1أال أبلغ بني بـــــكر ر ُسوال ()5

6
نفير بعنق ِف ِ
ـــــير
فــــقد( ) جــــــد ال ُ

 -1ينظر  :اآلمدي  ،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء  139 ،؛ الدار قطني  ،المؤتلف والمختلف . 117/3 ،

وأشارت بعض المصادر أن حرقة لقب لهند نفسها  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  43/32 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب

ولب لباب لسان العرب . 42/7 ،

 -2ينظر  :الميداني  ،مجمع األمثال  221/1 ،البغدادي ؛ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب . 42/7 ،

 -3ينظر  :البكري  ،المسالك والممالك  399/1 ،؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار . 367/1 ،
 - 4ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  42/32 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية . 212/3 ،
التخريج :
رواية األبيات [  ] 2 – 1كما عند األصفهاني في األغاني  ، 42/32 ،أما رواية البيتين [  ] 4 ، 4فكانت كما عند
الحلي في المناقب المزيدية . 212/3 ،

روى الحلي األبيات [  ] 4 – 1في المناقب المزيدية  ، 212/3 ،وروى السيوطي األبيات [  ] 4 ، 3 ، 1في المزهر

في علوم اللغة . 123/1
اختالف الروايات :
األبيات [  ] 2 – 1على رواية األغاني  ، 42/32 ،أما األبيات [  ] 4 ، 4فعلى رواية المناقب المزيدية ،
. 212/3
) )5في المناقب المزيدية ( ألوكا ) وفي المزهر في علوم اللغة ( أال من مبلغ بك ار رسوال ) .
) )6في المناقب المزيدية ( لقد ) .
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ـــداكم
[  ] 2فــــــليت الجيش كلهم ِف ُ

ونـــفسي والسريـــــــ ِر وذا( )1السريــــــ ِر

2
إليكم
[  ] 3كأِّني ِحين جد ِبهم( ) ُ

معــــــــّلقــــــة الــــــذو ِائ ِ
ــــــب بـــــالـــــعُب ِ
ـــــور
ُ

أطقت لذاك دفعا
[  ] 4فـــــلو أِّنــــي
ُ

ِ
بــــــدمـــــــي وزيــــــــــري
لـــــــــدفعتـــــه
إذن
ُ

ِ
بظهور بكر()3
[  ] 5فإن ت ُك ِنعمة

ــــرم ( )4بالـــــــ ِبشارِة ِللبشــــــــ ِ
فـــــــأك ِ
ير()5

[  ] 6وان تـــــ ُك نكبة فعلــــــي منها

ِ
بمستمــــــ ِ
ير
كمــــــــامــــــــــــير الـــــــــد ُ
هيم ُ

= ضوء على الشعر :
[  ] 1ألوكا  ،األلوك  :الرسالة  .األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( ألك )  .العنقفير  :الداهية من دواهي الزمان  .األزهري،
تهذيب اللغة  ،مادة ( عفقر )  .وتبدو الحرقة هنا خائفة مضطربة .

______________________________________________________________
اختالف الروايات :
) )1في المزهر في علوم القرآن ( وذو ) .
) )2في المناقب المزيدية ( جذبهم ) .

) )3في المزهر في علوم القرآن ( وظهور قومي ) .
) )4في المزهر في علوم القرآن ( فيا نعم ) .

) )5في المزهر في علوم القرآن ورد البيت هكذا  ( :فإن تك نعم ٌة وظهور قومي

فيا نعم البشارة للبشير ) .

ضوء على الشعر :
[  ] 3السرير  :الملك  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سرر ) .

[  ] 2جذبهم  :جاذبته الشيء أي نازعته  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ( ،مادة جذب )  .الذوائب  :النواصي  .ينظر :
الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ذأب ) .

[  ] 2الزير  :ما استحكم فتله من األوتار  ،كناية عن أوتار القلب  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( زير ) .
الداهية  ،والدهيم اسم ناقة غ از عليها ستة إخوة فقتلوا عن آخرهم وحملوا عليها حتى رجعت بهم فصارت مثال
الدهيم ّ :
[ّ ]4
في كل داهية وضربت العرب الدهيم مثال في الشر والداهية  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب مادة ( دهم )  .وهذه
الناقة كانت لزبان بن المجاهد الذهلي  .ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية .212/ 3 ،
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قتل النعمان بن المنذر وأزيل ملكه  ،فأمست الحرقة تبكي تلك األيام وتحن إليها  ،وروي أنها
أحد
أحد إال يرجونا أو يخافنا وأمسينا وما في العرب ٌ
سئلت عن أهلها فأجابت  " :أصبحنا وما في العرب ٌ
إال يرحمنا " ( )1وقد تألمت ألما شديدا على ذلك الواقع الذي عاشته مقارنة بين ما كانت عليه من نعمة
ذل العزيز،
وترف وهيبة ورهبة  ،وما آلت إليه األمور بمقتل أبيها وانتقالها من مرحلة المملكة واألمارة إلى ّ
تغير الزمان(: )2
فأنشدت تشكو ّ

[ البحر الطويل ]

 -1ابن أبي الدنيا  ،االعتبار وأعقاب السرور واألحزان . 23/1 ،

 -2أبو تمام  ،ديوان الحماسة  724 -722 /3 ،؛ الجاحظ  ،المحاسن واألضداد  14/1 ،؛ أبو بكر الدينوري  ،المجالسة
وجواهر العلم  242/4 ،؛ ابن أبي الدنيا  ،االعتبار وأعقاب السرور واألحزان  27/1 ،؛ الدار قطني  ،المؤتلف والمختلف
 124/3 ،؛ النهرواني  ،الجليس الصالح واألنيس الناصح  . 226/1 ،المسعودي  ،مروج الذهب في أخبار من ذهب ،

 164/3؛ الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( نصف ) ؛ الحريري  ،درة الغواص في أحالم الخواص  322/1 ،؛ الميداني ،
معجم البلدان  3423 ،؛ الطرطوشي  ،سراج الملوك  29 ،؛ ابن الجوزي  ،كشف المشكل من حديث الصحيحين ،

 294/1؛ ابن أبي حديد  ،شرح نهج البالغة  4394/1 ،؛ ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة

( نصف ) ؛ ابن

القيم الجوزية  ،زاد المعاد في هدي خير العباد  172/2 ،والطب النبوي  141/1؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر

األقطار  361/1 ،؛ المقري  ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  34/2 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب ولب لباب لسان
العرب . 43/7 ،
التخريج :
روى أبو تمام البيتين في شرح الحماسة  . 724-722/3ورواهما الجاحظ في المحاسن واألضداد . 14/1 ،

ورواهما ابن أبي الدنيا في االعتبار وأعقاب السرور  ، 27/1 ،ورواهما أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ،
 ، 242/4ورواهما المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر  . 162/3 ،رواهما الدار قطني األبيات في المؤتلف

والمختلف  . 124/3 ،روى الجوهري البيت [  ] 1في الصحاح  ،مادة ( نصف )  .روى الحريري البيت [  ] 1في درة
الغواص في أحالم الخواص  . 322/1 ،روى الميداني البيتين[  ] 3 ، 1في معجم البلدان  . 423/3 ،روى ابن الجوزي

البيت [  ] 1في كشف المشكل من حديث الصحيحين  . 294/1 ،روى ابن أبي حديد البيتين [  ] 3 ، 1في شرح نهج
البالغة  ، 4324/1 ،وراهما ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( نصف )  .ورواهما ابن القيم الجوزية في زاد المعاد في

هي خير العباد  172/2 ،والطب النبوي  . 141/1ورواهما الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار . 361/1 ،

روى المقري البيت [  ] 1في نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  . 34/2 ،روى البغدادي البيتين [  ] 3 ، 1في خزانة
األدب ولب لباب لسان العرب  . 43/7 ،روى الزبيدي البيت [  ] 3 ، 1في تاج العروس  ،مادة ( نصف ) .

211

[]2
1
أمرنا
األمر ُ
وس الّناس و ُ
[  ] 1بينا( ) ن ُس ُ

2
ف()3
إذا نحــــ ُن فيهم( ) سوقــــة نتنص ُ

فأف( )4لدنــــــيا ال يــــــدوم نعيـــــ ُمها
[ّ ]2

ِّ
ف
تقــــّلب( )5تــــــارات ِبنـــــــا()6
وتصر ُ

اختالف الروايات :
األبيات حسب رواية أبي تمام في شرح ديوان الحماسة . 724-722/3 ،

) )1في المحاسن واألضداد  ،والمجالسة وجواهر العلم  ،وشرح نهج البالغة  ،ومروج الذهب  ،ومعجم البلدان  ،والروض
المعطار  ،وزاد المعاد  ،ونفح الطيب ( فبينا )  .يبدو البيت األول فيه كسر على رواية أبي تمام .

( )2في االعتبار وأعقاب السرور واألحزان ( منهم ).

( )3في المجالسة وجواهر العلم ( ليس ننصف ) وفي مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ليس نعرف ).
( )4في المجالسة وجواهر العلم  ،ومعجم البلدان ( فتبا ).

( )5في المؤتلف والمختلف ( فقلب )  ،وفي درة الغواص في أحالم الخواص ( تنقل ) .
( )6في المؤتلف والمختلف ( وحينا ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1نسوس  ،ساس  :ساس الناس  :أ ّمر عليهم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سوس )  .سوقة  :خالف
الملك  .ينظر :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( سوق ) وذكرها النهرواني أنها الرعية  .ينظر  :الجليس الصالح واألنيس
نصف  :خدم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( نصف ) .
الناصح ّ . 442/1 ،
[  ] 3تارات  :التارة  :المرة والحين  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( تور ) .
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بن سيار
سادسا -حنظل ُة ُ
سيار بن حيي بن حاطبة بن األسعد بن جذيمة بن سعد بن عجل ،
هو حنظلة بن ثعلبة بن ّ
ّ
ويقال له أبو معدان ( )1له فر ٌس اسمها عمير( . )2لقد شارك حنظلة بن سيار العجلي في معركة ذي
ّ
بالصبر والقتال  ،ولم يقبل الفرار واالنهزام (، )3
قار  ،وواله العرب أمرهم  ،وهو من أشار على العرب ّ
القبة ( ،)4فلما التقى الفريقان كان يزيد بن مسهر الشيباني على ميمنة هانئ بن قبيصة ،
ولّقب بذي ّ
ّ
سيار  ،فشرعوا بالمبارزة والقتال ،وبدأ حنظلة يحرض قومه( [ :)5البحر الرجز ]
وعلى ميسرته حنظلة بن ّ

 - 1ينظر  :الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  279/1 ،؛ ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة  124/3 ،؛ ابن ماكوال ،
اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف والكنى واألنساب  . 224/2 ،وهو رجل أصلع الشعر عظيم البطن

مشرب حمرة  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني. 41/32 ،
2

 -ينظر  :ابن األعرابي  ،أسماء خيل العرب وفرسانها . 176 ،

3

 -ينظر  :األصفهاني ،األغاني . 41/32 ،

4

 -ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قبب ) .

 -5أبو عبيدة  ،النقائض  72 -73 /3 ،؛ ابن األعرابي  ،أسماء خيل العرب وفرسانها  . 176 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم
والملوك . 216/1 ،
التخريج :
روى هذه القصيدة أبو عبيدة في النقائض  ، 72 -73/3وابن األعرابي في كتابه أسماء خيل العرب وفرسانها ،

 . 176روى ابن قتيبة البيت [  ] 1في اإلمامة والسياسة  . 316/3 ،روى المبرد البيتين [  ] 3 ، 1في الكامل في اللغة
طعة كاملة في تاريخ األمم والملوك  . 216/1 ،وروى ابن عبد ربه البيت [ ] 3 ، 1
واألدب  . 399/1روى الطبري المق ّ
في العقد الفريد  . 131/2 ،وروهما المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر  . 122/2 ،روى األزهري البيت [ ] 3

في تهذيب اللغة  ،مادة ( عرد )  .روى العسكري األبيات [  ] 2 - 1األوائل  . 396 ،روى ابن مسكويه البيتين[ ] 3 ، 1

في تجارب األمم وتعاقب الهمم  . 323/1 ،روى ابن حمدون األبيات [  ] 3 ، 1في التذكرة الحمدونية  . 227/1 ،روى

اإلسترأبادي النحوي األبيات [  ] 3 ، 1في شرح شافية ابن الحاجب  . 261/2 ،روى ابن منظور البيت [  ] 3في لسان

العرب  ،مادة ( عرد )  ،ورواه النويري في نهاية األرب في فنون األدب  . 131/31 ،روى ابن حجر األبيات

[  ] 3 ، 1في اإلصابة في تمييز الصحابة  . 124/3 ،روى الزبيدي عجز البيت األول والبيت [  ] 3في تاج العروس ،
مادة ( عرد )  .روى أحمد زكي صفوت البيتين [  ] 3 ، 1في جمهرة خطب العرب . 319/3 ،

اختالف الروايات :
األبيات حسب رواية النقائض . 72 -73/3
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[]1
4
ــــــد ()5
ما ِعل ِتي وأنــــا ُمــــــؤد( ) جل ُ

أشياع ُك ُم( )2ف ِجدوا()3
[ ُ ] 1قد جد()1
ُ
س فِيهــــا وتـــــــر ُعـــــــــُرد
[  ] 2والـــــــقو ُ

اع البــــــــكــــ ِر()6أو أشـــد
ِمـــــثـــــــ ُل ِذر ِ

[  ] 3قد جعلــت أخبــــ ُار قـــو ِمي تــــبــــ ُدو

وأن المنــــــايــــا ليس ِمنــــــها ُبـــــــــــد

[  ] 4هـــــذا عبيـــــد( )7تـــــــحته ألـــــــد()8

ُيــــــقـــــــــــ ِد ُم ُه لـــــيس لـــــــــــ ُه مـــــــرد

عود كالــــــــ ُكمي ِت الـــــورُد
[  ] 5حتى يــــــ ُ

خلـــــــوا بنــــــي شيبان فـــــاستبّدوا()9

[  ] 6نفسي فــــــــدتكم وأبــــــي والجـــــــد

) )1في تاريخ األمم والملوك  ،وتجارب األمم ( شاع )  ،واإلصابة في تمييز الصحابة ( حل ) .
) )2في األوائل ( أشباعكم ) .

) )3في تجارب األمم وتعاقب الهمم ( شيخ ) .
) )4في تجارب األمم وتعاقب الهمم ( شيخ ) .
) )5في اإلمامة والسياسة ( والقوس فيها وتر عرد )  ،وفي األوائل ( جلد )  ،وفي شرح شافية البن الحاجب ( شيء إد ) .

وقد روى المبرد في الكامل في اللغة واألدب  ،والمسعودي في مروج الذهب  ،وابن حمدون في التذكرة الحمدونية  ،والنويري
في نهاية األرب  ،وأحمد زكي صفوت في جمهرة خطب العرب البيت األول هكذا :
( قد شمرت عن ساقها فشدوا

وجدت الحرب بكم فجدوا )

) )6في لسان العرب ( جران الفيل )  ،وفي تاج العروس ( جران العود ) .
) )7في تاريخ األمم والملوك ( عمير ) .

عمير فوقه األلد ) .
) (8في أسماء خيل العرب وفرسانها هكذا ( هذا
ٌ
) )9في أسماء خيل العرب وفرسانها ( واستبدوا ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1جّد :جّد الرجل  ،أي اجتهد في أألمر  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ( ،مادة ( جدد )  .أشياعكم  :شيعة الرجل،
أنصاره وأتباعه  ،وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ( ،مادة شيع )  .مؤد  :كامل
أداة السالح  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ( ،مادة أدا) .

عرد  :شديد في توتره  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( عرد ) .
[  ] 3وتر ّ
األلد  :شديد الخصومة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ( ،مادة لدد ) .
[ّ ]2

[  ] 4الكميت الورد  :بين األحمر واألسود  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ( ،مادة كمت ) .
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شارك حنظلة في القتال يوم ذي قار  ،وبقي ثابتا إلى أن هزمت الفرس  ،وهو أول من ذهب
الرسول – صلى الله عليه وسلم – وغنائمه ( ، )1وتال الرسول قوله تعالى  " :واعلموا
بخبر النصر إلى ّ
2
فسره ذلك وقد ذكر أنه أسلم  ،ومما يدّلل على إسالمه
أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول " ( ) ّ

قوله (: )3

[ البحر الطويل ]
[]2

ِ
بالخيل ترتمي
حن بعثنا الوفد
[  ] 1ون ُ
القوم إذ غزوا
[  ] 2بما لقي
ُ
الهرموز و ُ

ِ
محمد
بي
ِبهـــــم ُقُلــــــص نحو الن
ّ ِّ
ورد
وما لقـــــي الن ُ
عمان عـــــــند الت ّ

بنبوة محمد  ،صلى الله عليه وسّلم  ،وهو خير دليل على إسالمه  ،ومما ال
فيظهر إيمان حنظلة ّ
ك في أن حنظلة كان فارسا شجاعا أطلق على فرسه العمير ( ، )4ثم أبلى بالء حسنا في يوم ذي
شّ
شعر
ويقوي عزائمهم ،
قار  ،فكان قائدا مغو ا
ار  ،ي ّ
ويحرضهم على القتال وله في ذلك ٌ
ّ
عزز ثقة قومه ّ ،
يقول فيه (: )5
ٌ

[ البحر الرّجز ]

1

 -ينظر  :ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة . 124/3 ،

2

 -األنفال . 21/1 ،

3

 -ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة . 124/3 ،

التخريج :
روى ابن حجر البيتين [  ] 3 ، 1في اإلصابة في تمييز الصحابة . 124/3
ضوء على الشعر :
ف  ،أي
ص  :مشر ٌ
وفرس مقّل ٌ
صٌ :
[  ] 1ترتمي  :تطلب الهدف  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( رمى )  .قل ٌ
مش ّمٌر طويل القوائم  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( قلص ) .
_________________________________________________________________
4
5

 -ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( عمر ) .

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216/1 ،؛ ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز

الصحابة . 124/3 ،
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[]3
ِ
بالقتال نفسا
[  ] 1يا قو ِم طيبوا

در يوم أن تُفلـــوا ال ُفرسا
أجـــــ ُ

وقال حنظلة يوصي بالصبر والثبات وعدم الهروب (: )1

[ مشطور الرجز ]

[]4
[  ] 1صبــــــار ُعمير إنها األساوره
بر وال تفزعك رجل نادره
[]2ص ا
[  ] 3فإن ن ِ
فسي للمنايـــــــا صا ِبره
وفي نهاية المعركة اتجهوا نحو بطحاء ذي قار حتى بلغوا الراحضة  ،وقتل حنظلة بن ثعلبة
والي حاليزين وأسر النعمان بن زرعة  ،وقال (: )2

[ البحر الطويل ]

التخريج :
وروي البيت [  ] 1أبو عبيدة في النقائض  ، 72/3والطبري في تاريخ األمم والملوك  ، 216/1وابن حجر في

اإلصابة في تمييز الصحابة . 124/3
ضوء على الشعر :

[  ] 1تفلوا  ،تهزموا  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( فلل ) .

________________________________________________________________

1

 -ينظر  :ابن األعرابي  ،أسماء خيل العرب وفرسانها . 176 ،

التخريج :
روى ابن األعرابي األبيات [  ] 3 ، 1في أسماء خيل العرب وفرسانها . 176
ضوء على الشعر :
[  ] 1عمير  :فرس حنظلة بن سيار العجلي  .ينظر  :ابن األعرابي  ،أسماء خيل العرب وفرسانها  . 176 ،األساورة :
يقصد بها أساورة الفرس  ،فرسانهم المقاتلون  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سور ) .

2

 -ينظر  :العسكري  ،األوائل . 396 ،
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[]5
عت بُنعمان ِ
بن ُزرعة ُمردفا
[  ] 1رج ُ

ِ
المقدما
على سابح يهدي الرعيل ُ

[  ] 2وأبكت عيون من زهير وأشللت

ِ
ِ
السِّر أقتمـــــــا
كنانة في يوم من ّ

التخريج :
روى العسكري البيتين [  ] 3 ، 1في األوائل . 396 ،
ضوء على الشعر :
[  ] 1مردفا  ،أردفت الرجل إذا جئت بعده  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ردف )  .سابح  :السوابح الخيول
 .ينظر  :ابن سيدة  ،المحكم  ،مادة ( سبح ) .

[  ] 3األقتم  :الذي يعلوه غبار  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( قتم ) .
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سابعا -الحوفزان
هو الحارث بن شريك بن عمرو بن قيس الشيباني( ، )1س ّمي بالحوفزان ؛ ألن قيس بن عاصم
بالرمح  ،وكل ما قلعته عن موضع فقد حّفزته ( )2فقد أسر الحوفزان حنظلة بن بشر بن
اقتلعه عن سرجه ّ
4
3
أن له فرسا
عمرو بن دارم في يوم ذي أحثال ( )  ،وقتله عتاب بن سعد بن زهير بن جشم ( )  ،ذكر ّ

ويصبرها على القتال ،
يطلق عليها ( الكامل ) ( ، )5وقال الحوفزان في يوم ذي قار يحض فرسه جناح
ّ
فيقول (: )6
أيت الخيل شك ُنحورها
لما ر ُ
[ّ ]1

[ البحر الطويل ]
رت جناحا
ِحــــــــراب وُن ّشاب صب ُ

 -1ينظر  :ابن حبيب  ،المحبر  346/1 ،؛ ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  . 199/4 ،وقد أورد أبو عبيدة نبأ حضور
الحوفزان يوم ذي قار وعدم بلوغه ذاك اليوم  .ينظر  :النقائض . 74/3 ،
 -2ينظر  :االشتقاق . 241/1 ،

 -3ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان  . 161/1 ،يوم ذي أحثال  :هو يوم بين تميم وبكر بن وائل أسر فيه الحوفزان قاتل
الملوك  .ينظر  :الميداني  ،مجمع األمثال . 321/3 ،

 -4ينظر  :ابن عبد ربه  ،العقد الفريد . 311/4 ،

 -5ينظر  :ابن األعرابي  ،أسماء خيل العرب وفرسانها . 144 ،
 -6ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض . 74/3 ،
التخريج :
روى األبيات أبو عبيدة في النقائض . 74/3
اختالف الروايات :
البيتان حسب رواية النقائض . 74/3

روي هذان البيتان لذريح أحد بني تيم الالت  .ينظر  :أبو الربيع األندلسي  ،االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول

الله . 191/2 ،

ضوء على الشعر :
أن هذا البيت قد حذف منه حرف في بدايته  ،ألن الوزن مكسور على هذه الحالة .
يبدو ّ
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بن جندل
ثامناّ -
يان ُ
الد ُ
بكر وقسمت الغنائم بينهم
عندما انتهت معركة ذي قار  ،وانتصر العرب على العجم  ،جاءت ٌ
وقسمت اللطائم ( )1بين نسائهم  ،فأخذ الدّيان يقول (: )2

[ البحر البسيط ]

[  ] 1إن ُكنـــت ساقية يـــــوما ذوي( )3كــــرم

فــــاس ِقي الفــــوارس( )4من ُذ ِ
هل بن شيبانا

حاموا عن ِذمارهـِــ ُم()5
[  ] 2واسقي فوارس ُ

وِ
اعلــــي مــــفــــ ِارقهم ِمنسكـــــا ( )6وريحــــانـــا

1
البز وغيرها .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة( لطم ).
 اللطائم  :جمع لطيمة  ،وهي الجمال المحملة بالمسك و ّ -2ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  344/4 ،؛ األصفهاني  ،األغاني . 71/32 ،

التخريج :
روى هذه األبيات ابن عبد ربه في العقد الفريد  ، 344/4 ،واألصفهاني في األغاني . 71/32 ،
اختالف الروايات :
البيتان على رواية العقد الفريد . 344/4

) )3في األغاني (على) .

) )4في األغاني ( فوارس ) .
) )5في األغاني ( ديارهم ) .

) )6في األغاني ( مسكا )  .وهي األصوب ؛ ألن البيت فيه كسر على الرواية األولى  ،وألنها من فئة ما قبلها وهي

الريحان .

ضوء على الشعر :
الرجل مما يحق أن يحميه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ذمر )  .المفارق  :أي مفرق
[  ] 3الذمار  :ما وراء ّ
الرأس وهو كناية عن الرأس هنا  .ينظر  :الزبيدي ـ تاج العروس  ،مادة ( فرق )  .الريحان  :الطيب  .ينظر  :ابن منظور
 ،لسان العرب  ،مادة ( روح ) .

219

ِ
بن أبي كاهل
تاسعا ُ -سوي ُد ُ
عدي بن جشم
هو سويد بن أبي كاهل واسمه غطيف بن حارثة بن حسل بن مالك بن سعد بن
ّ
بن ذبيان بن كنانة اليشكر ّي  ،ويكنى أبا سعد ( ،)1عاش في الجاهلية ده ار  ،هجا سويد بن أبي كاهل
قوما من بني شيبان في والية عامر بن مسعود الجمحي على الكوفة فاستعد بنو شيبان عليه  ،فحبسه ثم
أخرجه وحلف أال يعود إلى ذلك  ،ويروى أن سويدا عمر في اإلسالم إلى زمن الحجاج  ،حيث توّفي بعد
2
أن سويدا
سنة 46ه( )  ،وقد ذكر أن لسويد قصيدة أطلق عليها اليتيمة  ،كانت العرب تع ّ
ظمها  ،وذكر ّ

كان مغاليا  ،وال يهاجي أحدا إال غلبه ( .)3وكان سبب تسميته سويدا أ ّن أمه كانت امرأة من بني غبر ،
وكانت قبل أبي كاهل عند رجل من بني ذبيان بن قيس بن عيالن  ،فمات عنها  ،وتزوجها أبو كاهل ،
وكانت فيما يقال حامال فاستالط ( )4أبو كاهل ابنها لما ولدته  ،وسماه سويدا (. )5
لقد كان والء سويد بن أبي كاهل إلى الشيبانيين في معركة ذي قار  ،فعندما التقى الفريقان نادى
أحد حتى إذا دنا من بني يشكر برز له يزيد بن حارثة
رجل فارسي في بني شيبان للبراز  ،فلم يبرز له ٌ
ٌ
أخو بني ثعلبة بن عمرو  ،فشد عليه بالرمح فطعنه فدق صلبه وأخذ حليلته وسالحه  ،فذلك قول سويد بن
أبي كاهل يفتخر (: )6

[ البحر الطويل ]

1
سالم  ،طبقات فحول الشعراء  143/1 ،؛ ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  211/1 ،؛ األصفهاني ،
 -ينظر  :ابن ّ

األغاني  112/12 ،؛ الصفدي  ،الوافي بالوفيات  29/14 ،؛ ابن حزم  ،جمهرة أنساب العرب  269/3 ،؛ البغدادي ،
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب . 117/4 ،

 -2ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  119/12 ،؛ ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة . 371/2 ،
3
الصفدي  ،الوافي بالوفيات . 29/14 ،
 ينظر ّ : - 4استالط  :ألزقه بنفسه  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( لوط ) .

 -5ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 114/12 ،

 -6ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ األصفهاني  ،األغاني . 49/32 ،
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1
زيد إذ تحــدى ُجموعــــكم
[  ] 1ومنا ( ) ي ُ

ان المسهُر()2
فــــلم تقربوه المرُزبـــــــــ ُ

[  ] 2وبــــــــــــــارزُه ِمـــــــــنا ُغــــــــالم ِبصارم

بتـــُر
ُحسام إذا القــــــى الضــــــ ِريبــــة يــــ ُ

[  ] 3ومّنــــا الـــــذي أوصى ب ُث ِ
ـــلث ُتـــــرِاثه

كــــل ذي بـــــاع ِ
ِ
يقــــــــل ويـكـــثر
عـــلى ّ

[  ] 4ليالي ُقلتم يـــا ابــــن ِحّلـــــِزة ِ
ارتحـــــل

ِ
أبـــصــر
فـ ازِبن لـــنـا األعـــداء واسمع و

إليكــــــم رهـــن ُكـــــم وسط وائــــل
[  ] 5فأدى ُ

ِ
مـــنذر
بــن
عمرو ُ
حباه بها ُذو الباع ُ

\

التخريج :
روى األصفهاني في األغاني البيتين [  ، 49/32 ] 3 - 1واألبيات [  . 119/12 ] 4 ، 2 ، 2روى أبو عبيدة
البيت [  ] 1في النقائض . 72/3
اختالف الروايات :
األبيات على رواية األغاني . 119/12 ، 49/32 .

( )1في النقائض ( منا )  .ومن الجدير ذكره أن رواية النقائض وهي ساقطة الواو تكسر الوزن .
( )3في النقائض ( الم ّسودا ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1يزيد  :هو يزيد بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 49/32 ،
[  ] 3الضريبة  :الرجل المضروب بالسيف  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ضرب )  .الصارم  :السيف القاطع
 .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( صرم )  .الضريبة  :كل شيء ضربته بسيفك من حي أو مّيت  .ينظر :
الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ضرب ) .
[  ] 2ابن حلزة  :يعني الحارث بن حلزة لما خطبه دون بكر بن وائل حتى ارتجع رهائنه  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني ،

 . 49/32زابن  ،تزابن القوم أي تدافعوا  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( زبن ) .
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ِ
األسود الكلبي األجدري
عاشر  -عمرو بن
ا
فيما انفرد األصمعي في نسب األبيات لعمرو بن األسود الكلبي األجدر ّي  ،وذكر أنه قالها يوم
ّ
ّ
ذي قار(: )1
[  ] 1ولقد أمر ُت( )2أخ ِ
اك( )3عم ار أمرُه ()4

[ البحر الكامل ]
5
ِ
ـــــــــرِم
العج ُ
فعــــــــصى وضيع ُه ( ) ِبــــــذات ُ

 -1ينظر  :األصمعيات . 11-79 ،
التخريج :
روى األصمعي األبيات كاملة في األصمعيات  ، 11-79 ،فيما روى ابن عبد ربه األبيات [ ، 9 ، 7 – 2 ، 1

 ] 14 ، 12 ، 13 ، 11في العقد الفريد  . 344 - 344روى الحلي األبيات [  ] 11- 2 ، 3 ، 1في المناقب المزيدية
 ، 214/3وروى الحموي البيت [  ] 1في معجم البلدان  . 17/2 ،ولكن نسب البيت [  ] 2لعتنرة في معلقته  .ينظر :
عنترة  ،الديوان . 39 ،

اختالف الروايات :
لما كان النعمان بن زرعة مواليا للفرس استخدمه كسرى قائدا على جنوده الموالين من العرب يوم ذي قار  ،وجاء
إلى الشيبانيين يطلب الودائع منهم ّ ،إال أنهم زجروه وطردوه  ،فانصرف مغاضبا  ،ثم أتاه أخوه عمرو بن زرعة  ،وصهره

أمه  -ابن سلوة – فقاال للنعمان  :أتريد أن تهلك بكر بن وائل
بشير بن سوادة الت
غلبي أحد بني جندب  ،كان يعرف باسم ّ
ّ
أثر في ع ّمك وخالك  ،فقال لهما :
ال ح ٌ
خبر و ٌ
داد عندك منها ٌ
غدا ؟ أما والله لكأنك غدا وأنت مز ٌق بين أرماحهم  ،فإنها طو ٌ
بكر
ألقسمن غدا نساءهم في غضاريط من معي وصعاليك بن تغلب  ،فقاال له  :أنت وذاك  ،فانصرفا وأتيا ا
ّ
أتهدداني بهم ؟ ّ
يحرضانهم  ،وابن سوادة يقول لعمرو بن زرعة هذه األبيات  .ينظر  :الحلي  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك
فمشيا ّ

األسدية  . 214 – 212/3 ،أجمعت مصادر تراثية أخرى إلى جانب الحّلي على نسبة األبيات لبشير بن سوادة التغلبي
ّ
الملقب بابن سلوة أو ابن شكوة  .ينظر  :ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  . 344 ،الحموي  ،معجم البلدان  . 14/2 ،فيما

تناولت بعض كتب التراث مناسبة أخرى لألبيات مضمونها  :أنه تنافر إلى عمرو بن العالء عجلي ويشكري  ،فزعم العجلي
ّ
ّ
ّأنه لم يشهد يوم ذي قار غير شيباني وعجلي  ،وقال اليشكر ّي  :بل شهدتها قبائل بكر وحلفاؤهم  .فقال عمرو :قد فصل
ّ
بينكما التّغلبي حيث يقول تلك األبيات  .ينظر  :ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  . 344 ،بينما لم نجد األخفش قد حدد ،
ّ
فاحتار في نسبتها بين بشر بن سلوة أو سوادة وبين عمرو بن حني التغلبي  .ينظر  :االختيارين . 111-112 ،
ّ
ّ
األبيات حسب رواية األصمعي في األصمعيات . 11-79 ،
) )2في المناقب المزيدية ( أتيت ) .

) )3في المناقب المزيدية ( أخاك ) .
) )4في العقد الفريد ( أمرة ) وفي المناقب المزيدية ( نصحه ) .

) )5في المناقب المزيدية  ،و العقد الفريد  ،ومعجم البلدان ( وضيعها ) .
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[  ] 2فإذا أمــــــــرُت ِك بعــــــــــدها فتبيِنـــــــــي()1

أو أق ِ
ـــــدمي( )2يــــوم(ِ )3
الكـريه ِة ُمقـــدمي

[  ] 3في حومـ ِة( )4المو ِت التي ال تشتكي

ِ
ال غيــــــــــــــر تغـــــــــــم ُغـ ِم
غمراتــها األبـــطـــــــــ ُ

أكــــــــفــــــ ُهم
دامــــ ُهم و ُ
[  ] 4وكـــأّنمــــــــا أقـــــــ ُ

كــــــــرب( )5تساقــــــــــط من خليــــــــــج ُمفع ِم

ــــت نـــــــداء ُمــــــــــرة قد عال
[  ] 5لـــما س ِمع ُ
[  ] 6وم ِّ
حلما( )7يم ُشون تحـــت ِلـــو ِائهم
ُ

وابنــــــــــــي ربيعة في الــــ ُغ ِ
بار( )6األقــــــــت ِم
وت تحــــــــــــت لــــــــــــو ِاء ِ
آل محِّلــــــــــ ِم
والمـــــ ُ

اختالف الروايات :
) )1في المناقب المزيدية ( قيسا ) .

) (2في المناقب المزيدية ( وتقدمن ) .
) )3في المناقب المزيدية ( وتقدمن عند ) .
) )4في العقد الفريد ( غمرة ) .

) )5في العقد الفريد ( سربٌ ) .

( )6في العقد الفريد (العجاج ) .
( )7في العقد الفريد (ومحلّم ) .
ضوء على الشعر :

[  ] 1ذات العجرم  :ماء قريب من ذي قار ويقال لها العجرم أيضا  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 17/2 ،

[  ] 2حومة  :حومة القتال  :أشد موضع فيه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حوم )  .الغمرة  :الشدة  .ينظر :
ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غمر )  .التغمغم  :أصوات األبطال في الوغى  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،

مادة ( غمم ) .

[  ] 2الكرب  :أصول السعف الغالظ  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( كرب ) مفعم  :مملوء  .ينظر  :ابن
منظور  ،لسان العرب ،مادة ( فعم ) .

[

[  ] 4مرة  :هو ابن ذهل بن شيبان بن ثعلبة  .ينظر  :ابن حزم  ،جمهرة أنساب العرب  . 232 ،القتم ٌة  :اللون الذي
يضرب إلى السواد  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قتم ) .

[  ] 4محّلم  :هم بنو ذهل بن شيبان  ،ومن أوالده  :عوف ومرو وربيعة  .ينظر  :ينظر  :ابن حزم  ،جمهرة أنساب

العرب . 233 ،
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ِ
بحبِّيب ()1
[  ] 7وسمع ُت يش ُكـــر تــــــــــدعي ُ

طُر بالـــد ِم
تحـــت العجاجــ ِة وهـــــــي تقــــ ُ

وح ِّبيــــب ُيز ُجــــــــــون (ُ )2كـــــل طـــــِ ِمرة
[ُ ]8

خت غيــــــــــ ِر مصرم
ومـــن اللـهــــــازِم ش ُ

[  ] 9والجم ُع من (ُ )3ذهـــــــل كـــأن ُزهـــاء ُهم

الج ِ
ُجر ُب(ِ )4
ودها ابنـــــا شعث ِم()5
مال يُق ُ

وباشروا بُن ُحـــورهـــــم
[  ] 11قــذ ُفوا الــــــــرماح
ُ

عـــــــــند ِ
الضر ِ
اب بـــــــ ُك ِّل ليـــــــــث ضيـــغ ِم

اختالف الروايات :
1
بخبيب ) .
( ) في العقد الفريد ( ّ
( )2في المناقب المزيدية ( يرجون ) .

( )3في المناقب المزيدية ( في ) .

( )4في العقد الفريد  ،والمناقب المزيدية ( جرد ) .
) )5في العقد الفريد ( قشعم ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 7بنو يشكر  :هم بنو يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط  .ينظر  :ابن حزم  ،جمهرة أنساب العرب  . 261 ،العجاج :
الغبار أو الدخان  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عجج ) .

طمر  :هو
[  ] 1يزجون  :زجي الشيء دفعه وساقه  .ينظر  :ابن سيدة  ،المحكم والمحيط األعظم  ،مادة ( زجو )  .ال ّ

الطويل القوائم الخفيف والسريع كالفرس أو الناقة أو األتان  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( طمر)  .اللهازم :

أصول الحنكين أسفل األذنين  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( لهزم )  .الشخت  :الرقيق من األصل ال من
الهزال  .ينظر  :ابن سيدة  ،المحكم والمحيط األعظم  ،مادة ( خشت )  .المصرم  :المكان الضيق السريع السيل .
ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( صرم ).

[  ] 9زهاءهم  :قدرهم وحرزهم  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( زها )  .ابنا شعثم  :هما ابنا معاوية بن

عامر بن ذهل بن ثعلبة  .ينظر  :البغداداي  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب . 146/3 ،
[  ] 16الضيغم  :األسد واسع الشدق  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ضغم ).
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وعلى ِ
مناس ِجها( )2سبائــــِ ُب(ِ )3مــن د ِم

[  ] 11والخيـــــــــ ُل يض ِبرن الخبار( )1عـــوا ِبسا
[  ] 12ال يص ِد ُفـــون عـــ ِن الوغى ب ُخ ُد ِ
ود ِهـــم()4

فــي كـــ ِل سابغـــــة كــــلــــــــــــــــو ِن ِ
العظلــــِ ِم
ّ

[  ] 13نــــجاك ُمهــــــُر ابنــــــي حــــالم مــنـــــ ُه ُم

حتى اتقيـــــت الموت بابـــــــــني ِحذيــــــــــ ِم

اع( )6فأقبـــــلوا
[  ] 14ودعا( )5بــني ِّ
أم الــــرو ِ

ِ
بكـــــــــ ِل شاك م ِ
ِ
عل ِم
عــــــــــــند الــــــّلقـــــــــــاء ُ ّ
ُ

[  ] 15يم ُشون فـي حــل ِق الحديـ ِد كـما مشـت

ِ 7
بكـ ِّل( )8نـحس ُمظــ ِل ِم
أُس ُد الغـــــريــ
ف( ) ُ

[  ] 16فنجوت مــــن أرمــــ ِ
اح ِهم مـن بعــــــ ِد مـا

س عنـــــــد المـــــأ ِزِم
جاشت إليـــــك النفـــــــ ُ

اختالف الروايات :
) )1في العقد الفريد ( من تحت العجاج ) .
) )2في العقد الفريد ( سنابكها ) .
) )3في العقد الفريد ( مناسج ) .

) )4في العقد الفريد  ،والمناقب المزيدية ( بوجوههم ) .
) )5في العقد الفريد ( ودعت ) .
الرقاع ) .
) )6في العقد الفريد ( ّ
( )7في العقد الفريد ( العرين ) .

( )1في العقد الفريد ( بيوم ) وفي المناقب المزيدية ( ليوم ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 11يضبرن  :ضبر الفرس  :جمع قوائمه ووثب  .ينظر  :ابن سيدة  ،المحكم والمحيط األعظم  ،مادة ( ضبر ) .
الخبار  :األرض اللينة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( خبر )  .عوابسا  ،العابس  :الشديد  .ينظر  :ابن

منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عبس )  .مناسجها  ،المنسج  :ما بين عرف الدابة إلى موضع اللبد  .ينظر  :األزهري ،
تهذيب اللغة  ،مادة ( نسج )  .سبائب  :طرائق  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( سبب ) .

[  ] 13يصدفون  :يعرضون  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( صدف )  .سابغة  :طويلة تامة  .ينظر  :ابن
منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سبغ )  .العظلم  :الليل المظلم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( عظلم ) .

[  ] 12شاك  :رجل شاكي السالح  :أي حديد السنان والنصل  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( شكو) .

ورجل معلم إذا عرف مكانه في الحرب بعالمة أعلمه  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( علم ) .

[  ] 14الغريف  :الجماعة من الشجر الملتف  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غرف )  .النحس  :الغبار .
ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( نحس ) .

[  ] 14جاشت  ،جاش  :فاظت وهاجت .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( هاج )  .المأزم  :المضيق  .ينظر :
ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( أزم ) .
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بن جبلة
الحادي عشر -عمرو ُ
1
أن حضور عمرو بن جبلة يوم ذي قار كان
ك ّ
عمرو بن جبلة بن باعث بن صريم اليشكر ّي( ) ال ش ّ

ويحرضهم على القتال ( ، )2فعندما بدأ الجيشان يتجهزان
له األثر البارز في شعره  ،فأخذ يح ّذر قومه ،
ّ
حرض العرب على الفرس  ،ويرسم للفرس صورة وضيعة  ،فقال
للحرب  ،ويعد كل منهما نفسه  ،أخذ ي ّ

[ البحر الرجز ]

(: )3
تغررُك ُم هـــــ ِذي الــــ ِخرق
[  ] 1يا قوم ال ُ

ميض( )4البي ِ
ض في الشمس برق
وال و ُ

5
ِ
ِ
العُنق
[  ] 2من لم يقاتل من ُكم هذي( ) ُ

فجِّنــــــــبوه الــــــــراح واسُقــــــــــــوه الــــــمرق

1

 -ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 41/32 ،

2

 -ينظر  :المرزباني  ،معجم الشعراء . 23 ،

 -3األصفهاني  ،األغاني  41/32 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء  23 ،؛ الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار
. 343/1 ،
التخريج :
األبيات حسب رواية األصفهاني في األغاني  ، 14/32وروى المرزباني البيت [  ] 1في معجم الشعراء . 23 ،

روى الحميري البيتين [  ] 3 ، 1في الروض المعطار في خبر األقطار . 343/1
اختالف الروايات :

البيتان على رواية األصفهاني في األغاني  . 14/32والحميري في الروض المعطار في خبر األقطار . 343/1
) )4في معجم الشعراء ( وبيض ) .
) )5في الروض المعطار ( هذا ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1الخرق  :القطعة من الثياب  ،المزقة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( خرق )  .البيض  ،جمع أبيض :
وهو السيف  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( بيض ) .

[  ] 3العنق  :الجماعات الكثيرة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عنق )  .الراح  :الخمر  .ينظر  :ابن
منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ريح )  .المرق  :من صوف المهازيل والمرضى  ،والشيء المنتن  .ينظر  :ابن منظور ،

لسان العرب  ،مادة ( مرق ) .
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ال ّث ِاني عشر -ابن ُة الق ِ
رين الشيباني ِة
وهي امرأةٌ من بني شيبان  ،عاصرت يوم ذي قار  ،وحينما تقلد حنظلة بن سيار أمر الشيبانيين ،
النساء فوقعن على األرض ،
شرع في تقطيع وضن الهوادج ؛ لئال يف ّكر القوم بالهروب  ،فقطع وضن ّ
وتثبت أقدامهم،
حرض قومها على الحرب وتدفعهم إلى الثبات ّ
ولما رأت ذلك ابنة القرين الشيبانية أخذت ت ّ
فتقول (: )1

[ البحر الرجز ]

[  ] 1ويها بني شيبان صفا بعد صف()2

القلف
صبــــــغوا فينــــــا ُ
إن ُتهـــــزُموا ُي ّ

 -1ينظر :أبو عبيدة  ،أيام العرب قبل اإلسالم  324/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216/1 ،؛ ابن مسكويه ،
تجارب األمم وتعاقب الهمم 323/1 ،؛ ابن األثير  ،الكامل في التاريخ . 296/1 ،

التخريج :
روى هذا البيت أبو عبيدة في أيام العرب قبل اإلسالم  ، 324/3والطبري في تاريخ األمم والملوك  ، 216/1وابن
مسكويه في تجارب األمم وتعاقب الهمم  ، 323/1وابن األثير في الكامل في التاريخ . 149/1
اختالف الروايات :
البيت على رواية أيام العرب قبل اإلسالم . 324/3
2
ف).
) ) في تجارب األمم وتعاقب الهمم  ،والكامل في التاريخ ( ص ّ

ضوء على الشعر :
[  ] 1ويها  :لفظة تقال للتحريض واإلغراء  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( ووه )  .يصبغوا  :صبغ  :الغمس في

الماء والتطهير  ،بمثابة الختان  ،فكان النصارى إذا جاء أحدهم مولودا يصبغونه في الماء  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان
العرب  ،مادة ( صبغ )  .القلف  :يقال  :الرجل أقلف أي هو الذي لم تختن والقلفة  :الغرلة  .ينظر :الجوهري ،

الصحاح  ،مادة ( قلف ) .
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بن مسعود
ال ّث ُ
س ُ
الث عشر -قي ُ

هو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبد الله ذي الجدين بن عمرو بن الحارث بن همام بن
سيد بني
مرة بن ذهل بن شيبان  ،وهو أبو بسطام بن قيس أحد أشهر فرسان الجاهلية ،
وقيس هو ّ
ٌ
شيبان  ،ضمن لكسرى السواد من إغارة قومه  -بني شيبان (. )1
السواد من قومه بكر بن
أقطع كسرى لقيس بن مسعود األبلة  ،وأعطاه الخيل واألنعام مقابل حماية ّ
وائل  ،ثم أغار الحارث بن وعلة على السواد إلفساد أمر قيس عند كسرى( ، )2فغضب كسرى وبعث
قيس أمامه أمره أن يرسل إلى أشراف قومه ليكرمهم – وانما أراد قتلهم –
ولما مثل ٌ
لقيس بن مسعود ّ ،
قيس لذلك فكتب إليهم(: )3
ففطن ٌ

[ البحر الطويل ]
[]1

[ ُ ] 1غنينا( )4وأغنــــانا ِغـــــنانــــا وغــالنا

ِ
شارب
عمــــــا عـــــندكم ومــــــ ُ
كل ّ
مـــا ُ

[  ] 2فإن نحــــــ ُن أرسلنا بـــألفي صحيفة

اكب
فـــــال يّقربــــــنا منكم الـــــــدهر ر ُ

 -1ينظر  :البيهقي  ،المحاسن والمساوئ  17-74 ،؛ األصفهاني  ،األغاني . 11/3 ،

 24/32؛ المرزباني  ،معجم الشعراء  111 -116 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية  264/3 ،؛ ابن حجر  ،نزهة األلباب

في األلقاب 312/1 ،

 -2ينظر :األصفهاني  ،األغاني  47 - 44/32 ،؛ البيهقي  ،المحاسن والمساوئ  17 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء ،
.111

 -3الحلي  ،المناقب المزيدية . 267/3 ،

التخريج :
األبيات على رواية الحلي في المناقب المزيدية  . 267/3 ،روى األزهري البيت [  ] 1في تهذيب اللغة  ،مادة

( غال )  .روى البيت [  ] 1ابن منظور في لسان العرب  ،مادة ( غول ) .
ضوء على الشعر:

[  ] 1غال  :غالنا  ،أي حبسنا  .يقال  :ما غالك عنا ؛ أي ما حبسك عنا ؟ ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة
( غال )  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غول ) .

اختالف الروايات :
األبيات على رواية الحلي  ،في المناقب المزيدية . 267/3

( )4في تهذيب اللغة ( عنينا ) .
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عندما أبطأت الرهائن على كسرى أشراف بني شيبان  ،كان قد أمر بحبس قيس بن مسعود  ،وفي
سجن ساباط قال ينذر قومه (: )1

[ البحر الطويل ]
[]2
ِلمن ُيخ ِبُر األ نباء بكر بن وا ِئــــــــ ِل()3

[  ] 1أال ليتِني أر ُشو ِسال ِحي وبـــــغل ِتي()2
[  ] 2فأُو ِصيهم (ِ )4ب ِ
الله ِوالصلح بين ُهم ()5
ُُ

ِلينصأ ( )6معـــــُروف وُيــــزجر جا ِه ُل
على الـــده ِر  ،واأليـــا ُم فيها الغــــوا ِئ ُل

[  ] 3وصا ُة امرِئ لو كان ِفي ُكم أعانــــكـــــم

 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  46- 49/32 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء  111 ،؛ الحلي ،المناقب المزيدية ،
. 269/3
التخريج :
روى األصفهاني القصيدة كاملة في األغاني  . 46-49/32روى ابن قتيبة البيت [  ] 2في المعاني الكبير ،192/3

وروى المرزباني األبيات [  ] 2 – 1في معجم الشعراء  . 111روى الحّلي األبيات [  ] 9 – 1 ، 2 – 1في المناقب
المزيدية . 269/3

اختالف الروايات :
األبيات حسب رواية األغاني . 46-49/32 ،
) )2في معجم الشعراء ( وبعلتي ) وفي المناقب المزيدية ( وناقتي ) .

( )3روي عجز هذا البيت في معجم الشعراء هكذا " ألن تعلم األنباء والعلم وائل " وفي المناقب المزيدية ( ليعلم قومي ما
الذي أنا قائل ) .
) (4في معجم الشعراء  ،والمناقب المزيدية ( فأوصيكم ) .
( )5في معجم الشعراء  ،و المناقب المزيدية ( بينكم ) .

( )6في المناقب المزيدية( لينظر )  ،وفي معجم الشعراء ( لينطق ) .
ضوء على الشعر :
طراد حركة الروي في
يبدو أن هذا البيت قد وقع فيه اإلقواء  ،إذ جاءت حركة الروي – الالم – مضمومة تبعا ال ّ

القافية  ،في حين األولى بها أن تكون مجرورة على اإلضافة .

الرشو  :األخذ والحصول  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( رشا ) .
[ّ ]1
الصحاح  ،مادة ( نصأ )  ،الصاغاني  ،العباب الزاخر واللباب الفاخر ،
[  ] 3النصأ ّ :
الرفع والعلو  .ينظر  :الجوهري ّ ،
طف  :جوانب العراق  .ينظر  :ياقوت الحموي  ،معجم البلدان . 24/2
مادة ( نصأ )  .ال ّ

[  ] 2الغوائل  :المهلكات  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غول ) .
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[  ] 4فــــــــإيـــا ُكـــــــ ُم والـــــــطف ال تقـــــــــربن ُه

وال البحُر ِإن الماء ِللبح ِر وا ِصــــــــــــــ ُل ()1

[  ] 5وال أح ِبسن ُكم عن ُبغا الخــــــــي ِر إّننــي

سقط ُت على ِضرغامـــــ ِة فهـــــو ِ
آكــــــــــ ُل
ُ

[  ] 6تمناك ِمن ليلى مع اللي ِل خــــــا ِئــــــــ ُل

وِذكــــــر لها ِفـــــــي القل ِب ليس ُي ازيــــــــــ ُل

[  ] 7أِ
ُحب ِك ُحب الخم ِر ما كـــــــان ُحبـــــها

ِإّلــــــــــي وُكـــــــ ٌّل ِفـــــــــي ُفــؤا ِدي دا ِخــــــــــ ُل

ِ
ــــهم()2
[  ] 8فـِإنا ثـــــوينا فـــــــي ُش ُعوب وِان ُ

غــــــزت ُهم(ُ )3جُنــــــــود جمــــــة وقــــبا ِئــــــــــ ُل

[  ] 9وِان ُجُنــــــود ال ُعـــــج ِم بيِني وبينــــــ ُكم

فيــا فل ِجي يـــــا قــــو ُم ِإن لـم ُتقا ِتلــــــوا()4

اختالف الروايات :
) )1روي عجز هذا البيت في المعاني الكبير هكذا  " :وال الماء إن الماء للقود واصل "  ،وهذه الرواية أيضا في معجم
الشعراء  .أما في المناقب المزيدية فجاءت هكذا " وال الزيف إن الزيف للمرء قاتل " .

) )2في المناقب المزيدية ( وأنكم ) .
) )3في المناقب المزيدية ( أتتكم ) .

) )4روي هذا البيت في المناقب المزيدية هكذا :
عز قوم إن هم لم يقاتلوا
وان جنود الفرس قد يممتكم
فما ّ
الرواية تبدو فيها رائحة الكسر في " يممتكم " وال يصلح الوزن إال بهذا الوزن " يممتكم " .
ومن الجدير ذكره أن هذه ّ
ضوء على الشعر :
الطف  :ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان  . 24/2 ،وقد كانت تحت
[]2
ّ
حماية قيس بن مسعود  .ينظر  :الحموي  ،معجم البلدان . 19/2 ،
[  ] 4ضرغامة  :في لغة العرب هو الوحل والطين  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ضرغم ) .
[  ] 1ثوينا  ،ثوى  :أقام في المكان  ،وأمضى  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ثوا ) .

[  ] 9الفالج  :مرض يتكون من استرخاء أحد شقي البطن طوال  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( فلج ) .
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ومما قاله قيس بن مسعود وهو في سجن ساباط عند كسرى  ،قوله ينذر قومه  ،ويصف حاله
محددا مكان أسره – في اإليوان – حيث يقول (: )1
ّ

[ البحر الوافر ]

[]3
[  ] 1أال أُب ِلــــغ بِنــــــي ُذهــــــــل ر ُسوال ()2

فمن هذا ي ُكو ُن( )3لــــ ُكم مكـــــــ ِاني

[  ] 2أيا ُكُلها( )4اب ُن وعلة ِفي ظ ِليف ()5

ويــــــــأم ُن هــــــــيثم وابــــــــنا ِسنا ِن؟

[  ] 3ويـــــــــأم ُن ِفي ُكــــــ ُم الـــــذه ِل ِي بعــــ ِدي
ّ

وقـــــد س ّموُكــــــــ ُم ِسمة البيــــــا ِن()6

 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  42/32 ،؛ الحلي  ،المناقب المزيدية . 261/3 ،
التخريج :
طعة كاملة في األغاني  . 49-41/32 ،روى الفراهيدي البيت [  ] 3في العين  ،مادة
روى األصفهاني المق ّ

( ظلف )  ،ورواه أبو عمرو الشيباني في الجيم  ،مادة ( ظلف )  ،ورواه األزهري في تهذيب اللغة  ،مادة ( ظلف )  ،ورواه

الجوهري في الصحاح  ،مادة ( ظلف )  ،روى الحّلي األبيات [  ] 2 – 1في المناقب المزيدية  . 261/3روى ابن منظور

البيت [  ] 3في لسان العرب  ،مادة ( ظلف )  ،ورواه الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ظلف ) .
اختالف الروايات :
طعة كاملة حسب رواية األصفهاني في األغاني . 42/32
المق ّ

) )2في المناقب المزيدية ( بكر ألوكا ) .
) )3في المناقب المزيدية ( يسد ) .
( )4في الجيم ( أيأكله ) .

) )5في المناقب المزيدية ( ابن وعلة وقد علمتم ) .
) )6في المناقب المزيدية ( الهوان ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 3ابن وعلة  :هو الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن الحارث بن مالك بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة  ،أغار على
السواد  ،وكانت إغارته سببا رئيسا في وقعة ذي قار  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  . 47-44 / 32 ،الظليف  :أي
ّ
ن
مجانا دو ثمن  .ينظر  :الفراهيدي  ،العين  ،مادة ( ظلف ) ؛ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( ظلف )  .هيثم  :هو
الهيثم بن جرير بن يساف بن علباء ال ّذهلي  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  49 /32؛ الحلي  ،المناقب المزيدية،

الدوسي أغا ار مع الحارث بن وعلة على السواد  .ينظر  :الحّلي  ،المناقب المزيدية،
 . 267/3وابنا سنان  ،هما ابنا سنان ّ
. 267/3
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[  ] 4أال مـــــــن ُمبلــــــــغ قومي ومــن ذا

ُيبلــــ ُغ ( )1عــــــن أسير ِفــــــــــــي اإلو ِ
ان

[  ] 5تطــــــــاول لــــــــيُله وأصاب ُحــــــــزنا

وال يــــــر ُجو الفـــــــكاـك مـــــع الـــ ِمـــــــنا ِن

اختالف الرّوايات :
) )1في المناقب المزيدية ( يخبر ) .
ضوء على الشّعر :
عدة ملوك  .ينظر :
[  ] 2اإلوان  :هو إيوان كسرى الذي بالمدائن  ،وهو أعظم األبنية وأعالها  ،وقد تعاون على بنائه ّ

الحموي  ،معجم البلدان . 392/1 ،

من ) ؛ ابن
بالضعف والنقص  .ينظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،مادة ( ّ
[  ] 4المنان  :الضعف  ،والعطاء الذي يشعر ّ
منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( منن) .
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الرابع عشر -أبو كلبة ال ّتيمي()1
ّ
مدح األعشى واألصم( )2بني شيبان خاصة  ،فغضبت اللهازم  ،فغضب أبو كلبة أحد بني قيس
ابن ثعلبة ( ، )3فقال (: )4

[ البحر البسيط ]

عتما()5ش ِ
اعري قوم( )6ذوِي()7حسب
[ ُ ] 1جِّد ُ

ُحـــــزت( )8أُُنــوُف ُكما (ّ )9حـــــــ از ِب ِمنـــــــــــ ِ
شار

 -1اختلفت المصادر التراثية في نسب أبي كلبة من جهة قبيلته  ،فمنهم من نسبه ( أبو كلية التيمي )  .ينظر :

األصفهاني  ،األغاني  .73/32 ،فيما نسب أيضا ب ( أبي كلبة التميمي )  .ينظر  :البقاعي  ،نظم الدرر  466/4 ،؛

القماش  ،الحاوي في تفسير القرآن الكريم . 461/29 ،

 -2اسمه بكير  .ينظر  :ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء 344/1 ،

 -3ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  74/3 ،؛ ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء . 344/1 ،

 -4ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  74/3 ،؛ األصفهاني  ،األغاني  72/32 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك 211/1 ،؛

الدرر في تناسب اآليات والسور . 466/4 ،
البقاعي  ،نظم ّ
التخريج :

روى أبو عبيدة األبيات [  ] 2 – 1في النقائض  . 74/3روى ابن قتيبة األبيات [  ] 3 ، 1في الشعر والشعراء ،

 . 344/1روى الطبري األبيات [  ] 2 – 1في تاريخ األمم والملوك  211/1روى األصفهاني األبيات [  ] 1 - 2في

األغاني  . 72/32روى البقاعي األبيات [  ] 1 ، 4 ، 2 ، 2في نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ، 466/4ورواها

أيضا القماش في الحاوي في تفسير القرآن الكريم كّله . 461/29
اختالف الروايات :

رواية األبيات [  ] 2 – 1حسب أبي عبيدة في النقائض  ، 74/3 ،واألبيات [  ] 1 – 4حسب رواية األصفهاني

في األغاني . 72/32 ،

) )5في الشعر والشعراء ( قّبحتما ) .
) )6في الشعر والشعراء ( حي ) .
) )7في تاريخ األمم والملوك ( أولي ) .
) )8في الشعر والشعراء ( وحز ) .

) )9في الشعر والشعراء ( أنفاكما ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1جدع  :قطع  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( جدع ) .
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[  ] 2أعِني األصـــم وأعشانـــا إذا اجتمــعا()1

فـــــال()2استعانـــــــا علــــى سمع وابصــــ ِار

اهـــــ ُم ِمـن ِعند أشم ِلـ ِهم()3
[  ] 3نحــــــ ُن أتين ُ

ِ
صــــــــــّد ِار
كــــــــمـــــا تــــلّبــــــــــــس وّراد بــــــــــ ُ

س ال ِمـــــــــيل وال ُعـــــــ ُزل
[  ] 4لــــوال فــــــــو ِار ُ

ِمـــن الــــــّلهــــــــ ِازِم ما قاظوا(ِ )4بــــذي ِ
قار

[  ] 5مـــــــا ِزلـــــ ُت ُمــــفــــــ ِ
ترسا أجساد أفـتيــــة

ُت ِثـــــــيـــــــُر أعـــــــطــــــافها منــــــــــها بآثـــــــ ِار

[  ] 6إن الفــــوارس مـــــن ِعجل ُه ُم ِأن ُفــــــــوا

من أن( )5يخلـــــوا ِ
لكسرى عرصة الــــد ِار
ُ

بشكـــــ ِتها
[  ] 7القوا فــو ِارس مـــن ِعجـــــــل ّ

ليسوا إذا قــــــــّلـــــــصت حــــــــرب بأغــــــ ِ
مار

[  ] 8قد أحسنت ُذهـــ ُل شيبان ومـا عدلــــت

ِ
سيار
فـــــــي يــــــــو ِم ذي قـــــار ُفر ُ
سان ابن ّ

اختالف الروايات :
) )1في الشعر والشعراء ( ابتد ار ) .
) )2في الشعر والشعراء ( أال ) .

) )3ورد هذا الصدر في األغاني ( هم الذين أتوهم عن شمائلهم ) .

) )4في األغاني وفي نظم الدرر في تناسب اآليات والسور وفي الحاوي تفسير القرآن الكريم كّله للقماش( قظتم ) .
) )5في نظم الدرر والحاوي في تفسير القرآن الكريم كّله ( بأن ) .

ضوء على الشعر :
[  ] 1جدع  :قطع  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( جدع ) .
[  ] 2ورد  :أي حضر  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( ورد )  .صدر  :رجع  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان
العرب  ،مادة ( صدر )  .اللبس  :الخلط  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  .مادة ( لبس ) .

[  ] 2األميل  :الذي ال ترس معه  ،وقيل ال سيف معه  ،وقيل ال رمح معه  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة

( ميل )  .والعزل واألعزل  :الذي ال سالح معه فهو يعتزل الحرب  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عزل ) .
قظتم  :اقتاظوا  :أقاموا زمنا  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قوظ ) .

[  ] 4تثير  ،األثر  :بقية الشيء  ،وجمعه آثار  ،واألثيرة من الدواب هي عظيمة األثر في األرض بخفها أو بحافرها .
ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( أثر) .

[  ] 4أنفوا  :أنف من الشيء  :كرهه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( أنف ) .
[  ] 7الشكة  :السالح  ،ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( شكك )  .قلصت  :دنت  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج
العروس  ،مادة ( قلص )  .أغمار  ،جمع غمر  ،والرجل الغمر  :الذي ال تجربة له في الحروب  .ينظر  :ابن منظور ،

لسان العرب  ،مادة ( غمر ) .
[  ] 1عدلت  :مالت  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عدل ) .
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بن سالمة
الخامس عشر -المُارُر ُ
مخضرم ( ، )1ويقول
شاعر
الم ّرار بن سالمة أحد بني ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عجل
ٌ
ٌ
2
شعر في يوم ذي قار  ،وذكر ابن حجر العسقالني ّأنه لم يذكر ّأنه أسلم ( ، )3فيذكر
األراجيز ( )  ،له ٌ
ّ

ضبة  ،وقالوا :
وناس من بني ّ
ناس من بني يربوع ٌ
ّأنه عندما سمع بعض العرب بهذه المعركة  ،جاء ٌ
بكر  ،فقالوا  :نبدأ بهؤالء  ،ووجهوا إليهم يزيد
بكر أغرنا فيمن يغير  ،فبلغ ذلك ا
نكون قريبا فإذا انهزمت ٌ
حيان بن عبد الله العجلي فقتل يزيد األضجم الضبي( ، )4وأسروا بقية القوم  ،ولم
بن المكسر وأكتل بن ّ
ّ
ّ
يزالوا عندهم حتى التقوا وفارس  ،فخّلوهم من وثاقهم وقاتلوا معهم  ،وقال المرار في ذك (: )5
[ البحر الوافر ]
لمــــــا
[  ] 1كسونــــا األض ُجم الـــضبي ّ

أتـــــــانـــــا حــــــــّد مصــــقول رقيـــــ ِق()6

 -1ينظر  :المرزباني  ،معجم الشعراء  264 ،؛ اآلمدي  :المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء  323 ،؛ سيبويه ،
الكتاب  21/1 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  264/2 ،؛ القيسي  ،توضيح المشتبه في ضبط أسماء
الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم . 49/1 ،

 -2ينظر  :اآلمدي  ،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء . 323 ،
 -3ينظر  :اإلصابة في تمييز الصحابة . 313/4 ،

 -4اختلفت الكتب التراثية في نسبة هذا الرجل  ،فمنهم من قال إنه األضجم الضراري  .ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض ،

 ، 77/3ومنهم من قال إنه األضجم الفزاري  .ينظر  :المرزباني  ،معجم الشعراء  . 264 ،ومنهم من قال أنه األضجم

الغزاري  .ينظر  :المرزباني  ،معجم الشعراء  ( ، 269 ،طبعة دار الكتب العلمية ) .

 -5ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  77/3 ،وأيام العرب قبل اإلسالم  463/1؛ المرزباني  ،معجم الشعراء . 264 ،
التخريج :
روى أبو عبيدة األبيات كاملة في النقائض  ، 77/3وأيام العرب في قبل اإلسالم  ، 463/1والمرزباني في معجم
الشعراء . 264 ،
اختالف الروايات :
األبيات حسب رواية النقائض . 77/3 ،

) )6في معجم الشعراء ( رقي ) .
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[  ] 2وفــــــّرت( )1ضب ُة الجعراء لمــــــا

2
اب الو ِسيـــــ ِق
أجـــــّد ِب ِهـــــ ّن( ) إتــــعـــــ ُ

[  ] 3أسرنا ِمن ُهـــــــ ُم(ِ )3تس ِعين كهــــال

ود ُهـــــ ُم ِإلـــى وضــــ ِح الطـــ ِريــــــ ِق
نــــُق ُ

[  ] 4وجـــــــاُلــــــــوا كالنعا ِم وأسلمونا()4

إلـــــى خــــــــ ِ
يل ُمســــومــــة وُنـــو ِق()5

اختالف الروايات :
1
وقرت ) .
ومرت ) وفي معجم الشعراء ( ّ
) ) في أيام العرب قبل اإلسالم ( ّ
) )2في معجم الشعراء ( أجدبهن) .

) )3في معجم الشعراء ( فهم ) .

) )4في معجم الشعراء ( فأسلمونا ) .
( )5في معجم الشعراء ( دفوق ) .
ضوء على الشعر :
وقد تباينت المصادر في اسم هذا الشاعر فمنهم من قال عنه م ار ار  .ينظر  :سيبويه  ،الكتاب  21/1 ،؛

المرزباني  ،معجم الشعراء  264 ،؛ البغدادي  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  . 264/2 ،ينظر  :أبو عبيدة ،
النقائض  ، 77/3 ،ومنهم من ذكره بـ حرار بن سالمة  .ينظر  :ابن حجر العسقالني  ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،

 . 313/4ومنهم منّ ذكره بـ ( ضرار )  .ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض . 77/3 ،

الضجم  :عوج في األنف يميل إلى أحد شقيه  .ينظر  :األزهري  ،الصحاح  ،مادة ( ضجم ) .
[ّ ]1
[  ] 3الجعراء  :قوم من العرب  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( جعر )  .الوسيق  ،الوسق  :الحمل عامة  ،أو
حمل البعير  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( وسق ) .

[  ] 2الكهل  :الرجل إذا وخطه الشيب وجاوز الثالثين  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( كهل ) .
المسومة  :الخيل
[  ] 2جالوا  ،جال القوم  :انكشفوا ثم كروا  .ينظر  :ابن سيدة  ،المخصص  ،مادة ( جول )  .الخيل
ّ
المحملة وعليها ركبانها  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( سوم ) .
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ِ
الحـــارث
بن
السادس عشرُ -
مرثد ُ
ّ
مرثد بن الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن سدوس  ،حضر يوم ذي قار ،
النعمان
بأس
ٌ
بالنعمان بن زرعة وأهوى مرثد به طعنا  ،فسبقه ّ
شديد  ،حيث التقى ّ
وشارك فيه  ،وكان له ٌ
شعر (: )2
بصدر فرسه فأفلته( ، )1وقال فيه ا

[ البحر الطويل ]

3
ط ِ
دتـــــها
[  ] 1وخيل تبارى( ) لل ِّ
عان ش ِه ُ

5
4
الجمع م ِ
حج ُم
ُ
فأغرقت( ) فيها الرمح( ) و ُ ُ

6
عمان قاب( )7رماحنا
[  ] 2وأفلتني( ) الن ُ

8
ِ
ق( )9لهـذ ُم()10
وفــوق( ) قـطاة الــمه ِر أزر ُ

1

 -ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 42/32 ،

2

 -األصفهاني  ،األغاني  49 /32 ،؛ الخالديان  ،األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين . 199/3 ،

التخريج :
روى ابن األعرابي البيت [  ] 3في أسماء خيل العرب وفرسانها  . 141 ،روى األصفهاني البيتين [  ] 3 ، 1في

األغاني  ،ورواهما أيضا الخالديان  ،األشباه والنظائر من أشعار المتقدمين  . 199/3فيما روى الدار قطني البيت [ ] 1

في المؤتلف والمختلف  . 3623-3621/2 ،وقد ورد الصدر األول من البيت [  ] 1في رواية لحاتم الطائي  .ينظر :

العبيدي  ،التذكرة السعدية . 122 ،
اختالف الروايات :

األبيات على رواية األغاني . 49/32 ،

) )3في األشباه والنظائر ( تنادي ) وفي المؤتلف والمختلف ( تعادى ) .
) )4في األشباه والنظائر ( فأكرهت ) وفي المؤتلف والمختلف ( فأرجت ) .
) )5في المؤتلف والمختلف ( فيها الطعن ) .

) )6في أسماء خيل العرب وفرسانها ( وأفلتنا ) .
) )7في األشباه والنظائر ( نعمان فوت ) وفي أسماء خيل العرب وفرسانها ( فوت ) .
) )8في أسماء خيل العرب وفرسانها ( وعند ) .

) )9في أسماء خيل العرب وفرسانها ( أسمر ) .
) )10في األشباه والنظائر ( لهذم ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 1الحجم  :المنع والكف  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حجم ) .
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ِ
ِ
عامر السلمي
بن أبي
رداس ُ
السابع عشر -م ُ
ّ
ّ
مرداس بن أبي عامر بن رفاعة بن عبد بن عنبس بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم بن
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر( ، )1وقد شارك مرداس بن أبي عامر
مجاور في بني بكر  ،ويومئذ رأى
ا
السلمي في يوم شعب جبلة( ، )2وغنم غنائما( ، )3وكان مرداس
يحرضهم بقوله( [: )4البحر البسيط ]
الجيوش قد أقبلت إليهم  ،فحمل عياله وخرج عنهم  ،وأنشأ ّ
[ِ ]1
أبلـــــــغ سراة بني بكـــــــر ُمغلغلة

إّني أخــــــاف عليهــم ُسربة الــــدار

الردف  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج
[  ] 3قاب  :هرب  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( قوب )  .قطاة  :موضع ّ
حاد من سنان وسيف قاطع  .ينظر  :الفراهيدي  ،كتاب العين  ،مادة (
العروس  ،مادة ( نتر )  .لهذم  ،اللهذم  :كل شيء ّ

لهذم ) .

________________________________________________________________

 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  32/1 ،؛ ابن حجر العسقالني  ،اإلصابة في تمييز الصحابة . 141/4 ،

 -2هو يوم من أعظم أيام العرب في الجاهلية  ،وقد دار بين قيس وتميم  .قال وكان جبلة قبل اإلسالم بتسع وخمسين سنة
قبل مولد النبي بتسع عشرة سنة  .ينظر  :األصفهاني  ،األغاني . 142 ، 127 ،121/11 ،
 -3ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض . 72/3 ،
 -4األصفهاني  ،األغاني . 42/32 ،
التخريج :
روى األصفهاني األبيات في األغاني . 42/32
ضوء على الشعر :
اختلفت المصادر في نسبة هذه األبيات  ،فمنها ما نسبها البن مرداس -العباس بن مرداس السلمي  -واستبعد

األصفهاني أن تكون لمرداس نفسه ؛ ألن وفاة مرداس كانت مع حرب بن أمية قبل البعثة  ،ولذلك ال يمكن أن يكون
مرداس قد شهد ذا قار  ،ويؤيد الباحث رأي األصفهاني  .ينظر  :األغاني . 44/32 ،

[  ] 1سراة  :جمع سرى  ،وهو جمع لعزيز  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( س ار )  .مغلغلة  :رسالة محمولة من
بلد إلى بلد  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( غلل )  .سربة  :أي السفر القريب  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج

العروس  ،مادة ( سرب ) .
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[  ] 2إّني أرى ِ
الملك الهامرز ُمنص ِلتا

ُيزِجي ِجـــــــيادا وركـــــــبا غيــر أبر ِار

ط البعر الحولِي ِنسوُتهــــم
[  ] 3ال تلُق ُ

للجائزين على أعطـــــــــــ ِ
ِ
ان ِذي قار

ظ ُعِني
[  ] 4فإن أبي ُتــــم فــــإّني ر ِافــــع ُ

ومن ِشب في ِجبــــــال الل ِ
وب أظفاري
ُ

ِ
اربه
[  ] 5وجــــاعل بيــــننا ِوردا غــــــو ُ

تـــــرمي إذا مـــــا ربـــــا الو ِادي بتيار

ضوء على الشعر :
[  ] 3منصلتا  :المنصلت  ،المسرع من كل شيء  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( صلت )  .تزجي  :تسوق
 .ابن منظور  ،لسان العرب  ( ،مادة زجا ) .

[  ] 2أعطان  :جمع عطن وهو وطن اإلبل ومبركها حول الحوض  ،وقيل مربض الغنم حول الماء  .ينظر  :الزبيدي ،
تاج العروس  ( ،مادة عطن ) .

[  ] 2منشب  ،نشب  :تعلق  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( نشب ) .
[  ] 4غواربه  ،غارب كل شيء  :أعاله  .ينظر  ،الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( غرب ) .
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بن عمرو الشيباني
الثامن عشر -مفرو ُ
ق ُ
ّ
مفروق بن عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان  ،وهو
شاعر مجيدا  ،من اّلذين أغاروا على سواد
ا
أحد فرسان بني شيبان وساداتها وذي النباهة فيها  ،وكان
فارس يوم ذي قار( ، )1وقتل مفروق في يوم العظالي( . )2قال مفروق بن عمرو يرثي من مات من قومه
ّإبان إغارته مع نفر على سواد العراق (: )3

[ البحر الطويل ]

[  ] 1أتانــــي( )4بأنبــــ ِ
اط السو ِاد ي ُسوُقهــــــم

إلــــــي وأودت رجلــــــتـــــي وفـــــــــــــو ِارسي

[  ] 2فما أنا مـــــن ري ِب الز ِ
مان(ِ )5ب ُجبأ()6

وال ( )7أنــــــا مــــن سيب ِ
ِ
بيائس()8
اإلله

 -1ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  47/32 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء . 296 ،

 -2ينظر  :ابن عبد ربه  ،العقد الفريد  .192/4 ،وهو يوم بين بني يربوع وبكر  ،وكان الظفر فيه لبني بكر  .ينظر :
ابن عبد ربه  ،العقد الفريد . 192/4 ،

 -3ينظر  :األصفهاني  ،األغاني  41/32 ،؛ الفراهيدي  ،العين  ،مادة ( جبأ ) .
التخريج :
روى الفراهيدي البيت [  ] 3في العين  ،مادة ( جبأ )  .ورواه أيضا الجاحظ في الحيوان  . 347/2ورواه أيضا أبو

عمرو الشيباني في كتابه الجيم  . 177/1 ،روى األصفهاني البيت [  ] 1في األغاني  ، 41/32ورواه أيضا المرزباني في

معجم الشعراء  . 296 ،روى الجوهري البيت [  ] 3في الصحاح  ،مادة ( جبأ ) روى ابن منظور البيتين [  ] 2 ، 3في
لسان العرب  ،مادة ( جبأ )  ،ورواهما أيضا الزبيدي في تاج العروس  ،مادة ( جبأ ) .
اختالف الروايات :
البيت [  ] 1على رواية األغاني  ،والبيت [  ] 3على رواية كتاب العين أما البيت [  ] 2فعلى رواية لسان العرب ،

مادة ( جبأ ) .

) )4في معجم الشعراء ( أنزى ) .

) )5في الحيوان والصحاح ( المنون ) .
) )6في العين  ،الحيوان  ،والصحاح ( بجبأ ) وفي تهذيب اللغة ( بجباء ) .
) )7في والحيوان  ،وتهذيب اللغة  ،وتاج العروس ( وما ) .
) (8في الصحاح  ،وتاج العروس ( بآيس ) .
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[  ] 3أب ِكي على الدع ِ
اء( )1في كـــــــ ِّل شتوة
ّ

ولهـــــ ِفي علــى قــــــــيس زمـــــا ِم الفو ِار ِ
س

اختالف الروايات :
) )1في تاج العروس ( الدعاء ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 3جبأ  :ارتدع  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( جبأ ) .
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ال ّتاسع عشر -أبو المهِّر ِ
ش
ُ
ربيعة بن خوط بن رئاب بن األشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن ثعلبة
شاعر مخضرٌم أدرك حياة النبي  ،صلى الله عليه و سلم ،
ابن خزيمة األسدي ثم الفقعسي  ،أبو المهرش
ٌ
ّ
حضر يوم ذي قار ، ،وأنشد له في يوم ذي قار(: )1
نجى إيـــــــادا ولخما كــــــل سلهبة
[ّ ]1

[ البحر البسيط ]
الموت أصحاب البر ِ
اذين
واستحكم()3
ُ

 -3ينظر  :الزمخشري  ،ربيع األبرار ونصوص األخيار  262/2 ،؛ ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة . 413/3 ،
التخريج :
البيت على رواية الزمخشري في ربيع األبرار  . 262/2ورواه ابن حجر العسقالني في اإلصابة في تمييز الصحابة ،
. 413/3
اختالف الروايات :
( )2في ربيع األبرار ونصوص األخيار( استلحم ) .

وقد ذكره الزمخشري أيضا( بأبي المهو األسدي ) ينظر  :ربيع األبرار ونصوص األخيار  . 262/2 ،ومنهم من

ذكره بأبي المهوش  .ينظر  :أبو عمرو الشيباني  ،الجيم  123/3 ،؛ ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عجا ) ؛

الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( خمر ) .
ضوء الشعر :

[  ] 1السلهبة  :الطويل من الناس والخيل  .ينظر  :الصاحب بن عباد  ،المحيط في اللغة  ،مادة ( السلهب )  .البراذين ،
الشعاب والوعر  ،من غير العرابية  ،وأكثر
البرذون  ،العظيم من الخيل  ،الجافي  ،غليظ األعضاء  ،الجلد على السير في ّ

ما يجلب من الروم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( برذن ) .
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العشرون  -أخو ُنهم
وقال أخو نهم يوم ذي قار لفرسه ( )1يحثها على اإلقدام :

[ مشطور الرجز ]

ِ ِ
ِ
األساوره
حاج( )2إنها()3
[  ] 1أقدم مــــــ ُ
[  ] 2وال يهــــــــولنك(ِ )4رجــــــل(ِ )5
نادره
ُ
ُ
 -1ينظر  :الطبري  ،جامع البيان في تأويل القرآن  197/32 ،؛ ابن دريد  ،جمهرة اللغة  ،مادة ( رسه ) ؛ القرطبي ،

الدر المصون في
تفسير القرطبي  199/19 ،؛ أبو حيان األندلسي  ،تفسير البحر المحيط  292/16 ،؛ الحلبي السمين ّ ،
علم الكتاب المكنون  472 - 473/16 ،؛ ابن عادل  ،تفسير اللباب  . 4194/1،نهم  :اسم رجل واسم بطن من
العرب  ،ونسبته إلى صنم في الجاهلية  .ينظر  :ابن دريد  ،جمهرة اللغة  ،مادة ( منه ) .

التخريج :
روى الطبري األبيات [  ] 4 – 1في جامع البيان  ، 197/32فيما روى ابن دريد في جمهرة اللغة األبيات :

[  ] 3 ، 1مادة ( منه )  ] 2 ، 2 [ ،مادة ( رسه )  .روى السمعاني البيتين [  ] 2 ، 2في تفسير السمعاني . 121/4

وروى القرطبي األبيات [  ] 4 – 1في تفسير القرطبي  . 199/19وروى ابن حجر األبيات [  ] 4 – 1في فتح الباري
 ، 496/1ورواها ابن عادل في تفسير اللباب . 4194/1
اختالف الروايات :
األبيات حسب رواية جامع البيان . 197/32

) )2في تفسير اللباب ( سجاج ) وفي جمهرة اللغة ( أخا نهم ) وفي الدر المصون ( نجاح ) .
) )3في جمهرة اللغة ( على ) .

) )4في جمهرة اللغة ( تهالنك )  .ويظهر في رواية جامع البيان الكسر في البيت األول .
) )5في تفسير اللباب ( رؤوس ) وفي الدر المصون ( رحل ) .
ضوء على الشعر :
ثمة من اختلف في مناسبة هذه األبيات  ،فمنهم من نسبها لمعركة القادسية  .ينظر  :ابن دريد  ،االشتقاق 161/1 ،؛
القالي  ،األمالي في لغة العرب  31/1 ،؛ ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( نخر )  .ومنهم ع از هذه األبيات لشاعر من

همذان في معركة اليرموك  .ينظر  :أبي الحسن مقاتل  ،تفسير مقاتل بن سليمان .229-221/2 ،

قواد الفرس .
[  ] 1محاج  :اسم خيل معروفة عند العرب  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( محج )  .األساوره ّ :
يهولنك  ،هوله الشيء أي أفزعه  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح ،
ينظر  :الزمخشري  ،أساس البالغة  ،مادة ( سور ) .
ّ
مادة ( هول )  .نادره  :ندر  :خرج من الجمهور  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ندر ) .

[  ] 3الساهرة  :األرض التي لم توطأ  .ينظر  :ابن دريد  ،االشتقاق  . 161/1 ،وقيل األرض البيضاء  .ينظر  :ابن
دريد  ،جمهرة اللغة  ،مادة ( رسه ) .
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[  ] 3فإّنـــما قصــــــرك ُتــــــرب الس ِ
اهـــــــــــره
ُ
ُ
1
ود بعدهـــــــــــا ِفي الح ِ
افره
[ ُ ] 4ثم( ) تعــــ ُ

[ ِ ] 5من بع ِد مـــا ُكنت(ِ )2عظاما نـــــــ ِ
اخره

اختالف الروايات :
) )1في جمهرة اللغة ( حتى ) .

) )2في تفسير القرطبي ( صرت ) وفي جمهرة اللغة ( صرن ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 2ناخرة  :نخر الشيء  :بلي وتفتت  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( نخر ) .
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يزيد بن حمار() 1
الحادي والعشرون ُ -
يزيد بن حمار السكوني  ،شهد ذا قار وكان ممن أشار على العرب برأيه  ،فال شك أنه كان ذا
ّ
يذمرن
فكر ّنير  ،وخطة ناجحة  ،فلما أصبح الصباح في يومهم كانت ٌ
بكر مستعدة  ،والظعن وافق ٌة ّ
ويحضضنهم على الصبر والثبات  ،فجاء يزيد برأيه في استخدام الكمين لألعداء ،
الرجال على القتال ،
ّ
ّ
أهم أسباب النصر في المعركة ( ، )2وله
وهو اّلذي سينّفذ األمر  ،وكمن للفرس  ،وكانت هذه الخطة أحد ّ
عر في ذي قار يمدح بني شيبان  ،فيقول(: )3
ش ٌ

[ البحر البسيط ]

[  ] 1إّني ح ِمد ُت بِني شيبان إذ خمدت

ِ
ان قـــــو ِمي وِفيهم شب ِت( )4الن ُار
نير ُ

[  ] 2و ِمن تكرِم ِهم ِفي المح ِل( )5أن ُه ُم

ال يعل ُم( )6الجـــــ ُار ِفيهم أنــــ ُه جــــــ ُار

 -1ورد سمه عدي بن حمار السكوني  ،ويقال عدي بن يزيد بن حمار بن عباد بن سلمة بن تراغم بن معاوية بن ثعلبة بن
عقبة بن السكون  .ينظر  :أبو تمام  ،شرح ديوان الحماسة . 336/1 ،

 -2ينظر  :أبو تمام  ،شرح ديوان الحماسة  331-336/1 ،؛ أبو عبيدة  ،النقائض  73/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم
والملوك . 279/1 ،

 -3أبو تمام  ،شرح ديوان الحماسة  333 -331/1 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء  232 ،؛ القالي  ،األمالي في لغة

العرب  23/1 ،؛ أسامة بن منقذ  ،لباب اآلداب . 347 ،
التخريج :
روى أبو تمام األبيات كّلها في شرح ديوان الحماسة  ، 331/1ورواهما المرزباني في معجم الشعراء . 232 ،

روى أسامة بن منقذ األبيات [  ] 2 -1في لباب اآلداب . 347 ،
اختالف الروايات :

رواية األبيات حسب شرح ديوان الحماسة ألبي تمام . 331/1 ،

) )4في لباب اآلداب ( فشبت فيهم ) .
) )5في معجم الشعراء ( في الناس ) .
) )6في معجم الشعراء ( ال يشعر ) .
ضوء على الشعر :

[  ] 3المحل  :الشدة  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( محل ) .
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يز ِمـــــن ُن ُف ِ
وس ِهم
[  ] 3حتى ي ُكون ع ِز ا

أو أن يبين ج ِميعا( )1وهـــــو ُمختــ ُار

أس ش ِ
[  ] 4كأن ُه صـــــدع ِفــــي ر ِ
اهقــــة

ِمن(ُ )2دوِنــــ ِه ِ
لعتـــــ ِ
اق الطي ِر أوكــ ُار

اختالف الروايات :
) )1في لباب اآلداب ( حميدا ) .

) )2في معجم الشعراء ( ودونه ) .
ضوء على الشعر :
[  ] 2الوكر  :عش الطائر  .ينظر  :ابن سيدة  ،المحكم  ،مادة ( وكر ) .
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المكس ِر
ال ّثاني والعشرون  -ي ُ
زيد ُ
بن ُ
عظيم يوم ذي قار  ،أخذ
موقف
يزيد المكسر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي  ،كان له
ٌ
ٌ
ّ
يحرض العرب على القتال  ،ونراه يثير عواطفهم ويستنهض هممهم  ،ويدعوهم للثبات في المعركة ،
ّ
فيقول(: )1
[  ] 1من فر ِمن ُكم فر عن ح ِر ِ
يمه
1

[ البحر الرجز ]
وجـــــ ِارهِ وفــــــر()2عـــــن ن ِ
ديمه (. )3

 -ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  72/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  216/1 ،؛ المرزباني  ،معجم الشعراء ،

 234؛ العسكري  ،األوائل  396 ،؛ العسكري  ،جمهرة األمثال . 323/3 ،
التخريج :

روى األبيات كلها أبو عبيدة في النقائض  . 72/3روى أبو تمام البيتين [  ] 3 ، 1في شرح ديوان الحماسة

 . 446/3روى الطبري األبيات [  ] 2 – 1في تاريخ األمم والملوك  . 216/1روى ابن دريد البيت[  ] 3مقرونا بالبيت

فر عن حميمه ) في جمهرة اللغة  ،مادة ( شكم )  ،روى المرزباني
ذب منكم ذب عن حريمه
فر منكم ّ
أو ّ
آلتي  ( :من ّ
األبيات [  ] 2 – 1في معجم الشعراء  . 234فيما روى العسكري البيتين [  : ] 3 ، 1األوائل  ، 396وصدر البيت [ ] 2
في جمهرة األمثال  323/3ناسبا إياها لعلقمة بن سيار في الجمهرة  .روى ابن سيدة البيت [  ] 3في المحكم مقرونا ببيت

ابن دريد  ،مادة ( ذبب ) ومادة ( شكم )  .روى الميداني عجز البيت [  ] 3في مجمع األمثال  . 26/1 ،روى الزمخشري

البيت [  ] 3في أساس البالغة  ،مادة ( شكم )  .روى ابن منظور البيت [  ] 3إضافة إلى بيت ابن دريد في لسان العرب
مادة ( ذبب ) ومادة ( شكم)  .روى الزبيدي البيت اآلتي  ( :من ذب منكم ذب عن حميمه
في تاج العروس  ،مادة ( ذبب ) .

فر عن حريمه )
فر منكم ّ
أو ّ

اختالف الروايات :
األبيات حسب رواية أبي عبيدة في النقائض . 72/3

) )2في األوائل ( األدنى ) .

) )3جاء البيت األول في رواية ابن دريد في جمهرة اللغة  ،وابن سيدة في المحكم  ،وابن منظور في لسان العرب ،
فر عن حميمه )  ،وجاء عجز هذا البيت
ذب منكم ذب عن حريمه
فر منكم ّ
أو ّ
والزبيدي في تاج العروس هكذا ( من ّ
عند العسكري في األوائل هكذا ( وجاره األدنى وعن نديمه )  .وجاء عند العسكري في جمهرة األمثال هكذا :
ذب عن حميمه ) .
ذب عنكم ّ
( أو ّ
ضوء على الشعر :
فر  :هرب  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( فرر ) .
[ّ ]1
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[  ] 2أنا اب ُن سّيار على ش ِكي ِمه

الشراك ُقــــد ِمـــــن أ ِدي ِمه ()1
ِإن ِّ

[  ] 3وُكلهم يج ِري على قـــ ِد ِ
يمه
ُ

ِمن ق ِارح الهجن ِة أو ص ِم ِ
يمه ()2

اختالف الروايات :
) )1البيت عند العسكري في جمهرة األمثال هكذا ( وجاره األدنى وعن نديمه  ...أنا ابن سيار على شكيمه )  .وجاء
البيتان عند أبي تمام في حماسته  446/1هكذا :
أنا ابن سيار على شكيمه

وجاره وفر عن حريمه

من فر منكم فر عن نديمه .
قد من أديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمه
إن الشراك ّ

) (2في األوائل ( قديمه )  .وقد روي هذا العجز عند المرزباني في معجم الشعراء هكذا ( :ما قارح الهجمة أو صميمه) .
ضوء على الشعر :
[  ] 3شكيم  :الحديدة المعترضة في فم الفرس  ،وربما قصد الفرس نفسها  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة

( شكم ) ؛ الفراهيدي  ،العين  ،مادة ( شكم )  .وربما قصد بها أي على ما كان عليه سيار من شدة وعزيمة  .ينظر :

الزمخشري  ،أساس البالغة  ،مادة ( شكم )  .الشراك  :سير النعل  .ينظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،مادة

( المخطط من الثياب )  . 269/1األديم  :الجلد  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( أدم )  .وجاء أن قول

الشاعر ( :إن الشراك قد من أديمه ) هو مثل يقال لشيئين بينهما قرب وشبه  .ينظر  :الميداني  ،مجمع األمثال .26/1 ،

[  ] 3قارح  :الخالص  .ينظر  :الفيروزأبادي  ،القاموس المحيط  ( ،مادة قرح ) باب الحاء فصل القاف  .الهجنة  :ما
يعيب  .ينظر  :ابن سيدة  ،المحكم  ،مادة ( هجن )  .الصميم  :بنك الشيء وخالصه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس ،

مادة ( صمم ) .
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أحد شعر ِاء ربيعة
ال ّثالث والعشرونُ -
قال أحد شعراء ربيعة يوم ذي قار(: )1

[ البحر الطويل ]

ِ
اكبه
ور كـــــــو ُ
[  ] 1أال من لليل ال ت ُغ ُ

ِ
انبه
وهــــــ ّم سرى بين الجوانح ج ُ

أن جيشا عرمرما
[  ] 2أال هل أتاها ّ

بأسفــــ ِل ذي قــــــار أُِبيدت كتائبه

[  ] 3فما حلق ُة الن ِ
عمان يوم طلبتها

ِ
ِ
اقبه
بأقرب مـــــن نجــــ ِم السماء ُتر ُ

1

 -األصفهاني  ،األغاني . 72/32 ،

التخريج :
روى األصفهاني األبيات [  ] 2 – 1في األغاني . 72/32
ضوء على الشعر :
[  ] 1أغار  :أسرع  .ينظر  :ابن منظور  :لسان العرب  ،مادة ( غور )  .الجوانح  :الضلوع القصار في مقدمة الصدر ،
وسميت بذلك ؛ لجنوحها عن القلب  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( جمح ) .

[  ] 3الجيش العرمرم  :الكثير والشديد  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( عرم )  .الكتيبة  :الجيش  .ينظر :
الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( كتب )  .الحلقة  :اسم لدروع النعمان  .ينظر  :ابن سيده  ،المخصص . 21/3 ،
[  ] 2الحلقة  :اسم لسالح النعمان بن المنذر ولدروعه  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حلق ) .
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الّرابع والعشرون  -امرأة ِمن بني ِعجل
يادي ( ، )1لما دنا الجمع من بكر بن وائل  ،وقطع حنظلة
هند بنت بياضة بن رباح بن طارق اإل ّ
النساء  ،ضرب لنفسه قبة في وادي ذي قار حتى أتتهم العجم تقاتلهم في حنو
سيار
العجلي وضن ّ
بن ّ
ّ
عجل وأبلت بالء حسنا  ،وقالت
قدمت
عجل  ،ثم ت ّ
ذي قار  ،فهزمت العجم من العطش  ،فتبعتهم ٌ
ٌ
بكر و ٌ
عجل فوجدت ثابتة تقاتل ( )2وامرأةٌ منهم تقول ( [ : )3مجزوء الرجز ]
عجل  ،ثم حملت
النساء هلكت
ّ
ٌ
ٌ

1
2
3

 ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( طرق ) ؛ ابن فارس  ،مقاييس اللغة . 243/2 ، -ينظر  :ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية . 11-14/2 ،

 -األصفهاني  ،األغاني  293/13 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية . 119/4 ،

التخريج :
روى األبيات األصفهاني في األغاني  ، 293/13وابن حمدون األبيات في التذكرة الحمدونية  119/4ونسبها ليوم

ذي قار  .روى أبو عبيدة في النقائض  73/3 ،األبيات بهذه الرواية ( إن تهزموا نعانق
نفارق

ونفرش النمارق  /أو تهزموا

فراق غير وامق )  .روى أبو عبد الله البصري األبيات [  ] 2 ، 2 ، 1الطبقات الكبرى  . 26/3 ،روى ابن قتيبة

البيت [  ] 1في أدب الكاتب  . 71/1 ،روى البالذري األبيات [  ] 2 ، 2 ، 1في أنساب األشراف  . 217/1روى الطبري
األبيات هكذا  " :نحن بنات طارق  ...إن تقبلوا نعانق  ...ونبسط النمارق  ...أو تدبروا نفارق  ...فراق عير وامق " في
تاريخ األمم والملوك  . 279/1روى أبو حاتم التميمي في الثقات  334/1األبيات التي رواها أبو عبيدة في النقائض  .روى

األزهري األبيات [  ] 2 ، 2 ، 1ولكن كان عجز البيت األول  " :ال ننثي لوامق " في تهذيب اللغة  ،مادة ( طرق )  .روى
ابن فارس صدر البيت [  ] 1في مقاييس اللغة  . 229/2 ،روى النهرواني أبيات النقائض ولكن برواية ( إن تقدموا ) في
الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي  . 294/2روى الجوهري البيت [  ] 1في الصحاح  ،مادة ( طرق ) .

روى ابن مسكويه في تجارب األمم وتعاقب الهمم  321/1األبيات ( إن تهزموا نعانق

ونفرش النمارق  /أو تهربوا نفارق

فراق غير وامق )  .روى ابن سيدة البيتين [  ] 1في المخصص  ،مادة ( بنت )  .ورواه أيضا ابن هشام في مغني اللبيب

 . 467/1روى ابن منظور األبيات هكذا  " :نحن بنات طارق  ...ال ننثني لوامق  ...نمشي على النمارق  ...المسك في
المفارق  ...والدر في المخانق  ...إن تقبلوا نعانق  ...أو تدبروا نفارق  ...فراق غير وامق " في لسان العرب  ،مادة

( طرق ) .روى البقاعي في كتابة نظم الدرر  499/4 ،ما رواه ابن مسكويه في تجارب األمم وتعاقب الهمم . 321/1 ،
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[]1
[  ] 1نحـــــــــــــــــــــــن بنـــــــــات طـــــــــــــــارق

نـــــــــــــــــمشي عــــلى النمــــــــــارق()1

الـــــــــدر فـــــــــــي المــــــخانــــــــــــق()2
[]2
ّ

والمســـــــــــك فـــــــــــــــي المفـــــــــــارق

[  ] 3إن تـــــــقبلوا ( )3نعــــــــــانـــــــــــــق()4

أو تــــــــدبــــــــروا نفـــــــــــــــــــــــــــــارق()5

[ ِ ] 4فـــــــــــــــراق غيــــ ِ
ــــــــــــر وامــــــــــِق(. )6

اختالف الروايات :
) )1في تاريخ األمم والملوك ( إن تقبلوا نعانق )  .في تهذيب اللغة  ،والصحاح  ،ومقاييس اللغة  ،ولسان العرب
( ال ننثني لوامق ) .

) )2في الصحاح  ،ومقاييس اللغة  ،ولسان العرب ( نمشي على النمارق ) .
) )3في الجليس الصالح ( تقدموا )  .وفي النقائض  ،والثقات  ،وتجارب األمم ( تهزموا ) .

) )4في تاريخ األمم والملوك ( ونبسط النمارق )  .في الصحاح  ،ومقاييس اللغة  ،ولسان العرب ( والدر في المخانق) ..

( )5في النقائض  ،والثقات  ،وتجارب األمم  ،ورد هذا العجز( ونفرش النمارق ) في الجليس الصالح  ،والصحاح ومقاييس
اللغة  ،ولسان العرب ( إن تقبلوا نعانق ) .

) )6في النقائض  ،وأشعار النساء  ،وتجارب األمم  ،ورد هذا الصدر عج از  ،أما صدره فكان هكذا ( أو تهزموا نفارق ) أما

الثقات( إن تدبروا نفارق ) في الصحاح  ،ومقاييس اللغة  ،ولسان العرب ( أو تدبروا نفارق ) وعجزها ( فراق غير وامق ).
ضوء على الشعر :

اضطربت نسبة هذه األبيات في المصادر  ،فنسبت إلى يوم أحد حينما كانت هذه المرأة تحض قومها على القتال .

ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( طرق ) ؛ ابن فارس  ،مقاييس اللغة  . 229/2 ،ومنهم من نسبها ليوم ذي قار :
ينظر  :أبو عبيدة  ،النقائض  76/3 ،؛ النهرواني  ،الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي  294/2؛ ابن

مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  321/1 ،؛ ابن حمدون  ،التذكرة الحمدونية  119/4 ،؛ البقاعي  ،نظم الدرر ،

 . 499/4ومن المصادر من نسبها ليوم بدر  .ينظر  :أبو عبد الله البصري  ،الطبقات الكبرى  26/3 ،؛ أبو حاتم
التميمي  ،الثقات . 334/1 ،

:

[  ] 1الطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح  .ينظر  :الجوهري  ،الصحاح  ،مادة ( طرق )  .النمارق  :مفردها
نمرقة  :وهي الوسادة  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( نمرق ) .
الدر  :اللؤلؤ العظيمة  .ينظر  :أبو العباس  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،مادة ( درر )  .المخنقة :
[ّ ]3
القالدة  .ينظر  :ابن فارس  ،مقاييس اللغة  ،مادة ( خنق ) .

[  ] 2ومق  :أحب  .ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( ومق ) .
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وتقول أيضا (: )1

[ البحر الرجز ]
[]2

[  ] 1إن يظفروا ي ِّ
حرزوا ( )2فينا ال ُغُرل

إيـــه ِفــــدى أبي( )3لــــ ُكم( )4بني ِعجل

 -1أبو عبيدة  ،النقائض  73/3 ،؛ الطبري  ،تاريخ األمم والملوك  279/1 ،؛ ابن مسكويه  ،تجارب األمم وتعاقب
الهمم  ، 321/1 ،ابن األثير  ،الكامل في التاريخ . 219/1 ،
التخريج :
روى البيت أبو عبيدة في النقائض  ، 73/3والطبري في تاريخ األمم والملوك  ، 279/1وابن مسكويه في تجارب

األمم وتعاقب الهمم . 321/1
اختالف الروايات :

) )2في تجارب األمم وتعاقب الهمم ( يجوزوا ) .
3
فداء لكم ) .
) ) في الكامل في التاريخ ( ٌ
) )4في تاريخ األمم والملوك  ،وتجارب األمم وتعاقب الهمم ( إيها فداء لكم بني عجل ) .

ضوء على الشعر :
يحرز  ،حرز  :ضم  .ينظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  ،مادة ( حرز )  .الغرل  :القلف  .ينظر  :ابن منظور ،
[ّ ]1
لسان العرب  ،مادة ( غرل )  .والقلف الذي لم يختن  .ينظر  :الصاغاني  ،العباب الزاخر واللباب الفاخر  ،مادة
( قلف ) .
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الخاتم ُة
الشعر الجاهلي  ،وقفت خاللها عند شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي
بعد رحلة في ربوع ّ
وتوثيق ودراس ٌة"  ،فخلصت إلى ّعدة نتائج :
جمع
ٌ
" ٌ
 -1يعد يوم ذي قار  ،حدثا تاريخيا مهما  ،ومفصال عظيما في تاريخ العرب ؛ ألنه عد أول يوم
انتصر فيه العرب على الفرس .
السياسية واالجتماعية للعرب في الجاهلية وعالقتهم مع
 -3عكس يوم ذي قار جوانب من الحياة ّ
الممالك المجاورة .
الشيبانيين دفع األدرع لكسرى ،
 -2رد النعمان بن المنذر طلب كسرى للفتيات العربيات  ،ورفض ّ
ومقتل النعمان بن المنذر  ،دوافع رئيس ٌة ليوم ذي قار .
ؤرخين والباحثين حول موعد يوم ذي قار  ،إال أنها أجمعت  -في معظمها -
 -2تباينت آراء الم ّ
حصوله بعد معركة بدر الكبرى  ،في حين أن اختيار العرب لموقع اليوم كان عامال مساندا في
نتيجة المعركة .
 -4انطالقا من كون يوم ذي قار أول يوم ظفر به العرب من العجم  ،فقد كان الفخر الغرض السائد
في شعر هذا اليوم .
السيادة عليهم  ،ولكن وقوف الشيبانيين
 -4ظهرت سياسة الفرس في تفريق جموع العرب بهدف ّ
وجموع العرب واتحادهم كان سببا رئيسا وراء هذا االنتصار التاريخي .
ّ
ثأر لوالده ؛ ألن النعمان هو الذي
 -7يعود هالك النعمان بن المنذر إلى مكيدة زيد بن عدي العبادي ا
دي بن زيد والده .
ق تل ع ّ
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 -1يعد انتصار العرب يوم ذي قار بدعوة الرسول محمد  ،صلى الله عليه وسلم  ،دافعا مهما من
دوافع فتح المسلمين للعراق  ،ودخول العرب في اإلسالم .
 -9تنوعت األساليب المستخدمة في شعر يوم ذي قار  ،إذ جاءت بعض هذه األساليب مستمدا من
طباق  ،والترادف  ،وغيرها للتعبير عن
حياة الشعراء  ،فقد عمدوا إلى التبليغ واإلخبار  ،وال ّ
ظروفهم ومشاعرهم  ،وهنا وظف هؤالء الشعراء تلك األساليب ؛ لتحمل أفكارهم وأحاسيسهم
ومشاعرهم .
 -16يبلغ عدد أبيات شعر الجمع والتوثيق في هذه ال ّدراسة مئتين وواحد وعشرين بيتا بشكل كامل ،
ولوحظ كثرة المقطعات الشعرية أيضا في يوم ذي قار .
وان كان األمر في خاتمة هذا البحث يستدعي الوصية  ،فإنني أرى الحاجة الماسة لدراسة
القضايا اآلتية :
 -1دراسة " صورة العربي في البالط الفارسي " .
ّ
ّ
 -3دراسة " تواطؤ العربي في العصر الجاهلي مع العجمي في ضوء الواقع المعاصر " .
ّ
ّ
ّ
 -2دراسة " أدب يوم ذي قار في العصر الجاهلي  -دراسة أسلوبية .
ّ
 -2دراسة " شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي – لغويا دالليا " .
ّ
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ثبتُ المصادِرِ والمَراجِعِ
 القرآن الكريم .

 أوال – المصادر .
 اآلمدي  ،الحسن بن بشر  ( ،ت276ه)  ،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم
وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرائهم  ،صححه وعلق عليه ف  .كرنكو  ،ط ، 1بيروت  :دار
الجيل . 1991/1211 ،
 ابن األثير الجزري  ،علي بن أبي مكرم ( ،ت  ، ) 426الكامل في التاريخ  ،بيروت  :دار
صادر  ،دار بيروت للطباعة والنشر. 1944 /1214 ،
 ابن األثير الحلبي  ،أحمد بن إسماعيل  ( ،ت727هـ )  ،جوهر الكنز  ،تحقيق محمد زغلول
سالم  ،اإلسكندرية  :منشأة المعارف . 1977 ،
 ابن األثير الكاتب  ،نصر الله بن محمد ( ،ت427هـ )  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
 ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  ،بيروت  :المكتبة العصرية. 1994 ،
 األخفش األصغر  ،ت( 214ه)  ،كتاب االختيارين  ،تحقيق فخر الدين قباوة  ،بيروت :
مؤسسة الرسالة .1972 / 1292 ،
 األزهري  ،محمد بن أحمد ( ،ت 276هـ )  ،تهذيب اللغة  ،تحقيق محمد عوض مرعب ،
بيروت  :دار إحياء التراث العربي . 3661 ،
 اإلسترأبادي النحوي  ،محمد بن الحسن  ( ،ت414هـ )  ،شرح شافية ابن الحاجب ،بيروت :
دار الكتب العلمية  ،د  .ت .
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 أبو إسحاق  ،إبراهيم بن إسحاق الحربي ( ،ت314ه )  ،غريب الحديث  ،تحقيق سليمان إبراهيم
محمد العايد  ،ط ، 1مكة المكرمة  :جامعة أم القرى .1264 ،
 ابن أبي اإلصبع المصري ( ،ت  442ه)  ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان
إعجاز القرآن  ،تحقيق حفني محمد شرف  ،الجمهورية العربية المتحدة  :لجنة إحياء التراث
اإلسالمي  ،د  .ت .
 األصفهاني  ،علي بن الحسين  ( ،ت244ه )  ،األغاني  ،تحقيق سمير جابر  ،ط ، 3بيروت:
دار الفكر  ،د  .ت .
 األصمعي  ،سعيد بن عبد الملك بن قريب ( ،ت  314ه )  ،األصمعيات  ،تحقيق أحمد محمد
شاكر وآخر  ،ط ، 4مصر  :دار المعارف  ،د  .ت .
 ابن األعرابي  ،أبو عبد الله محمد بن زياد ( ،ت  321ه )  ،أسماء خيل العرب وفرسانها ،
تحقيق محمد محمد عبد القادر أحمد  ،ط ، 1مصر  :مكتبة النهضة المصرية / 1262 ،
. 1912
 األعشى  ،ميمون بن قيس  ( ،ت 7ه )  ،الديوان  ،شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين،
ط ، 2بيروت  :دار الكتب العلمية . 3662 / 1232 ،
 األندلسي  ،ابن سعيد ( ،ت414ه)  ،نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب  ،تحقيق نصرت
عبد الرحمن  ،عمان  :مكتبة األقصى  ،د  .ت .
 البخاري  ،محمد بن إسماعيل ( ،ت 344هـ )  ،التاريخ الكبير  ،تحقيق السيد هاشم الندوي ،
د.د،د.ت .
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 البغدادي  ،عبد القادر بن عمر  ( ،ت1692ه)  ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ،تحقيق
محمد نبيل طريفي وآخر  ،بيروت  :دار الكتب العلمية . 1991 ،
 البغوي  ،عبد الله بن محمد  ( ،ت217ه)  ،معجم الصحابة  ،تحقيق محمد األمين الكويت :
مكتبة دار البيان  ،د  .ت .
 البقاعي  ،إبراهيم بن عمر ( ،ت 114ه )  ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ،تحقيق
عبد الرزاق غالب المهدي  ،بيروت  :دار الكتب العلمية . 1994 / 1214 ،

 البكري  ،عبد الله بن عبد العزيز  ،أبو عبيد  ( ،ت271ه )  ،معجم ما استعجم من أسماء
البالد والمواضع  ،تحقيق مصطفى السقا  ،ط ، 2بيروت  :عالم الكتب . 1262 ،
 البالذري  ،أحمد بن يحيى  ( ،ت379ه)  ،أنساب األشراف  ،تحقيق محمد حميد الله  ،مصر :
دار المعارف  ،د  .ت .
 البلخي  ،مقاتل بن سليمان بن بشر األزدي  ( ،ت146ه )  ،تفسير مقاتل ابن سليمان ،
تحقيق أحمد فريد  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية . 3662 / 1232 ،
 البيهقي  ،إبراهيم بن محمد  ( ،ت241ه)  ،المحاسن والمساوئ  ،تحقيق محمد أبي الفضل
إبراهيم  ،مصر  :دار المعارف . 1941 / 1216 ،
 أبو تمام  ،حبيب بن أوس الظائي ( ،ت 321ه)  ،ديوان الحماسة " برواية أبي منصور
موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي "  ،تحقيق أحمد حسن بسج  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب
العلمية . 1991 – 1211 ،
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 التنوخي  ،عبد الباقي بن الحسن  ( ،ت217ه )  ،القوافي  ،تحقيق عمر األسعد وآخر  ،ط، 1
بيروت  :دار اإلرشاد . 1976 / 1219 ،
 الثعالبي  ،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ( ،ت 239ه ) :
 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم  ،ط ، 1القاهرة :دار المعارف . 1944 ،
 روضة الفصاحة  ،تحقيق محمد إبراهيم سليم  ،القاهرة  :مكتبة القرآن . 1992 / 1212 ، الثعلبي النيسابوري  ،أحمد بن إبراهيم الثعلبي ( ،ت 237ه)  ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن
 ،بيروت  :دار إحياء التراث العربي . 1233 ،
 الجاحظ  ،عمرو بن بحر  ( ،ت344ه ) :
 البيان والتبيين  ،تحقيق فوزي عطوي  ،ط ، 1بيروت  :دار صعب . 1941 ، الحيوان  ،تحقيق عبد السالم هارون  ،بيروت  :دار الجيل . 1994 / 1214 ، المحاسن واألضداد  ،ط ، 3القاهرة  :مكتبة الخانجي . 1992 / 1214 ، الجرجاني  ،عبد القاهر ( ،ت271ه )  ،دالئل اإلعجاز  ،ط ، 3القاهرة  :شركة الطباعة الفنية،
. 1941 / 1211
 الجرجاني  ،علي بن عبد العزيز ( ،ت 293ه )  ،الوساطة بين المتنبي وخصومه  ،القاهرة :
مطبعة عيسى البابي وشركاه . 1944 ،
 ابن الجوزي  ،أبو الفرج عبد الرحمن ( ،ت 497ه )  ،كشف المشكل من حديث الصحيحين ،
تحقيق علي حسين البواب  ،الرياض  :دار الوطن . 1997 / 1211 ،
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 الجوهري  ،إسماعيل بن حماد ( ،ت 293ه )  ،الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية  ،تحقيق
أحمد عبد الغفور  ،ط ، 2بيروت  :دار العلم للماليين . 1917/1267 ،
 ابن جني  ،أبو الفتح بن عثمان ( ،ت 293ه ) :
 سر صناعة اإلعراب  ،تحقيق حسين هنداوي  ،ط ، 1دمشق  :دار القلم . 1914 ، المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة  ،دمشق  :مطبعة الترقي . 1221 ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ،و ازرة األوقاف /1236 ،. 3666
 مختصر القوافي " العروض ومختصر القوافي "  ،تحقيق فوزي سعد عيسى  ،القاهرة  :دارالمعرفة الجامعية . 3662 ،
 ابن حبان  ،محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ( ،ت242ه )  ،الثقات  ،تحقيق شرف
الدين أحمد  ،ط ، 1بيروت  :دار الفكر . 1974 / 1294 ،
 ابن حبيب  ،أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي  ( ،ت324ه ) المحبر ،
صححه إيلزة ليختن شتيتر  ،بيروت  :دار آفاق الجديدة  ،د  .ت .
 ابن حجر العسقالني  ،أحمد بن علي بن محمد ( ،ت 143ه ) :
 اإلصابة في تمييز الصحابة  ،تحقيق علي محمد البجاوي  ،بيروت  :دار الجيل . 1213 ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ،تحقيق أحمد بن علي بن حجر  ،بيروت  :دارالمعرفة . 1279 ،
 نزهة األلباب في األلقاب  ،تحقيق عبد العزيز محمد صالح  ،الرياض  :مكتبة الرشد ،. 1919 / 1269

259

 ابن أبي حديد  ،أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد المدائني المعتزلي ،
( ت444ه)  ،شرح نهج البالغة  ،تحقيق محمد عبد الكريم النمري  ،ط ، 1بيروت  :دار
الكتب العلمية . 1991 / 1211 ،
 الحريري  ،القاسم بن علي ( ،ت 414ه )  ،درة الغواص في أوهام الخواص  ،تحقيق عرفات
مطرجي  ،بيروت  :مؤسسة الكتب الثقافية . 1991/ 1211 ،
 ابن حزم األندلسي  ،علي بن أحمد بن سعيد  ( ،ت244ه )  ،جمهرة أنساب العرب راجعه
وصححه وضبط أعالمه لجنة من العلماء بإشراف الناشر  ، ،ط ، 2بيروت  :دار الكتب العلمية
ّ

. 3662/ 1232 ،

 الحلي  ،أبو البقاء هبة الله  ( ،ت القرن السادس الهجري )  ،المناقب المزيدية في أخبار الملوك
األسدية  ،تحقيق محمد عبد القادر خريسات  ،وآخر  ،اإلمارات العربية المتحدة  :مركز زايد
للتراث والتاريخ . 3666 / 1236 ،
 ابن حمدون  ،محمد بن الحسن بن محمد بن علي ( ،ت 443ه )  ،التذكرة الحمدونية  ،تحقيق
إحسان عباس وآخر  ،ط ، 1بيروت  :دار صادر . 1994 ،
 الحميري  ،محمد بن عبد المنعم ( ،ت 966ه )  ،الروض المعطار في خبر األقطار  ،تحقيق
إحسان عباس  ،ط ، 3بيروت  :مؤسسة ناصر للثقافة . 1916 ،

 أبو حيان األندلسي  ،محمد بن يوسف ( ،ت 724ه )  ،تفسير البحر المحيط  ،بيروت  :دار
الفكر  ،د  .ت .
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 الخالديان  ،محمد بن هاشم ( ت216ه ) و أبو عثمان سعيد بن هاشم (ت 291ه)  ،األشباه
والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين  ،تحقيق السيد محمد يوسف  ،القاهرة :
مطبعة لجنة التأليف والنشر . 1944 ،

 ابن خرداذبة  ،عبد الله بن عبد الله ( ،ت 266ه )  ،المسالك والممالك  ،بغداد  :مكتبة
المثنى ،د  .ت .
 ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن خلدون المغربي ( ،ت161ه)  ،تاريخ ابن خلدون  ،بيروت :
مؤسسة جمال للطباعة والنشر . 1946 / 1299 ،
ِ
ِ
المختلف  ،تحقيق موفق
المؤتلف و
 الدار قطني  ،أبو الحسن علي بن عمر  ( ،ت214ه ) ،
ابن عبد الله بن عبد القادر  ،بيروت  :دار المغرب اإلسالمي . 1914 /1264 ،
 ابن دريد  ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي البصري ( ،ت 231ه ) :
 االشتقاق  ،تحقيق عبد السالم هارون  ،ط ، 2القاهرة  :مكتبة الخانجي  ،د  .ت . جمهرة اللغة  ،ط ، 1بيروت  :دار صادر . 1224 ، ابن أبي الدنيا  ،عبد الله بن محمد بن عبيد ( ،ت311ه)  ،االعتبار وأعقاب السرور واألحزان،
تحقيق نجم عبد الرحمن خلف  ،ط ، 1عمان  :دار البشير . 1992 / 1212 ،
 الدينوري  ،أحمد بن مروان الدينوري المالكي ( ،ت222ه )  ،المجالسة وجواهر العلم ،تحقيق
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان  ،البحرين  ،لبنان  :جمعية التربية اإلسالمية  ،دار ابن
حزم . 1219 ،
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 الذهبي  ،محمد بن أحمد بن عثمان ( ،ت 721ه )  ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير
واألعالم  ،تحقيق عمر عبد السالم تدمري  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتاب العربي ،
. 1917/1267
 الرازي  ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي ( ،ت 464ه)  ،مفاتيح الغيب  ،ط ، 1بيروت :
دار الكتب العلمية . 3666 / 1231 ،
 أبو الربيع  ،سليمان بن موسى الكالعي األندلسي  ( ،ت422ه )  ،االكتفاء بما تضمنه من
مغازي رسول الله والثالثة الخلفاء  ،تحقيق محمد كمال الدين  ،ط ، 1بيروت  :عالم الكتب ،
. 1217
 ابن رستة  ،أحمد بن عمر ( ،ت 226ه)  ،األعالق النفيسة  ،بيروت  :دار إحياء التراث ،
د.ت .
 الزبيدي  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ( ،ت 1364ه )  ،تاج العروس من جواهر
القاموس  ،تحقيق مجموعة من المحققين  ،دار الهداية  ،د  .ت .
 الزمخشري  ،محمود بن عمر ( ،ت 421ه ) :
 أساس البالغة  ،بيروت  :دار صادر  ،دار بيروت . 1944/ 1214 ، ربيع األبرار ونصوص األخيار  ،تحقيق سليم النعيمي  ،د  .د  ،د  .ت . المستقصي من أمثال العرب  ،ط ، 3بيروت  :دار الكتب العلمية . 1917 ،السراج النحوي ( ،ت214ه )  ،األصول في النحو ،تحقيق
 ابن السراج  ،محمد بن سهل بن ّ
عبد الحسين الفتلي  ،ط ، 2بيروت  :مؤسسة الرسالة . 1911 ،
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 ابن سالم  ،محمد بن سالم الجمحي ( ،ت321ه)  ،طبقات فحول الشعراء  ،قرأه وشرحه أبو
فهد محمود محمد شاكر  ،جدة  :مطبعة المدني  ،د  .ت .
 ال ّسمعاني  ،عبد الكريم بن محمد بن منصور الميمي ( ،ت 443ه )  ،األنساب  ،تحقيق عبد
الله بن عمر البارودي  ،دار الجنان  ،د  .ت .
 السمعاني  ،منصور بن محمد بن عبد الجبار  ( ،ت219ه)  ،تفسير القرآن  ،تحقيق ياسر
إبراهيم وآخر  ،الرياض  :دار الوطن . 1997 / 1211 ،
الدر المصون في علم الكتاب المكنون ،
 السمين الحلبي  ،أحمد بن يوسف ( ،ت 744ه) ّ ،
تحقيق أحمد محمد الخراط  ،ط ، 1دمشق  :دار القلم . 1992 / 1212 ،
 السهيلي  ،عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد  ،أبو الحسن الخثعمي( ،ت411ه )  ،الروض
األنف في تفسير السيرة النبوية البن هشام  ،علق عليه ووضع حواشيه مجدي بن منصور بن
سيد  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية . 1997 / 1211 ،
 سيبويه  ،عمرو بن عثمان بن قنبر ( ،ت116ه)  ،الكتاب  ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،
ط ، 2القاهرة  :مكتبة الخانجي . 1911/ 1261 ،
 ابن سيدة  ،أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي ( ،ت 241ه )  ،المخصص  ،تحقيق
خليل بن إبراهيم جفال  ،بيروت  :دار إحياء التراث العربي . 1994/ 1217 ،
 السيوطي  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ،ت911ه )  ،المزهر في علوم اللغة
وأنواعها  ،تحقيق فؤاد علي منصور  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية . 1991 ،
 الصاحب ابن عباد  ،إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني ( ،ت 214ه )  ،المحيط في
اللغة  ،تحقيق محمد حسن آل ياسين  ،ط  ، 1بيروت  :علم الكتب . 1992 / 1212 ،
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 الصفدي  ،صالح الدين خليل بن أيبك ( ،ت742ه)  ،الوافي بالوفيات  ،باعتناء وداد القاضي
 ،ط ، 3دار فرانز شتايز تغارت . 1991/ 1211 ،
 الصغاني  ،الحسن بن محمد بن الحسن ( ،ت446ه )  ،العباب الزاخر واللباب الفاخر  ،تحقيق
أحمد حسن آل ياسين  ،العراق  :دار الرشيد للنشر . 1911 ،
 الطبراني  ،سليمان بن أحمد ( ،ت 246ه )  ،معجم الصحابة  ،ط ، 3تحقيق وتخريج حمدي
عبد المجيد السلفي  ،د  .د  ،د  .ت  .رقم الحديث . 1321
 الطبري  ،محمد بن جرير بن يزيد  ،أبو جعفر ( ،ت 216ه ) :
 تاريخ األمم والملوك  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية . 1267 ، جامع البيان في تأويل القرآن  ،تحقيق أحمد محمد شاكر  ،ط ، 1بيروت  :مؤسسة الرسالة. 3666 / 1236 ،
 الطرطوشي  ،أبو بكر  ،ت( 436ه)  ،سراج الملوك  ،بيروت  :دار صادر . 1994 ،
 الطيبي  ،اإلمام شرف الدين ( ،ت 722ه)  ،التبيان في البيان  ،تحقيق عبد الستار زموط ،
بيروت  :دار الجيل . 1994 ،
 ابن عادل  ،عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي ( ،ت 116ه )  ،تفسير اللباب  ،بيروت:
دار الكتب العلمية  ،د  .ت .
 ابن عبد ربه  ،أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي ( ،ت 231ه ) :
-

العقد الفريد  ،شرحه وضبطه وصححه أحمد أمين وآخران  ،القاهرة  :مطبعة لجنة التأليف
والترجمة والنشر . 1944 / 1214 ،
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 العقد الفريد  ،تحقيق أحمد أمين وآخران  ،ط ، 3القاهرة  :مكتبة النهضة المصرية ،. 1943 / 1211
 أبو عبد الله البصري  ،محمد بن سعد أبو عبد الله البصري ( ،ت 326ه )  ،الطبقات الكبرى ،
تحقيق إحسان عباس  ،ط ، 1بيروت  :دار صادر . 1941 ،
المثنى التيمي البصري (،ت369ه ) :
 أبو عبيدة  ،معمر بن ّ

 أيام العرب قبل اإلسالم  ،جمع وتحقيق ودراسة عادل جاسم البياتي  ،ط ، 1بيروت  :عالمالكتب . 3662 / 1232 ،
 مجاز القرآن  ،تحقيق محمد فؤاد سزكين  ،القاهرة  :مكتبة الخانجي  ،د  .ت. النقائض  ،وضع حواشيه خليل عمران المنصور  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية ،. 1991 / 1219

 العبيدي  ،محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد  ( ،ت763ه)  ،التذكرة السعدية في األشعار
العربية  ،تحقيق عبد الله الجبوري  ،ليبيا  ،تونس  :الدار العربية للتراث  ،د  .ت .
 العسكري  ،الحسن بن عبد الله بن سهل ( ،ت 294ه ) :
 األوائل  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية . 1917/ 1267 ، جمهرة األمثال  ،تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وآخر  ،ط ، 3بيروت  :دار الفكر ،. 1911
 ابن عطية األندلسي  ،عبد الحق بن غالب بن عطية ( ،ت 424ه )  ،المحرر الوجيز في
تفسير الكتاب العزيز  ،تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب
العلمية . 3661 / 1233 ،
 العلوي  ،يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني ( ،ت 729ه)  ،الطراز  ،بيروت :
دار الكتب العلمية  ،د  .ت .
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 أبو عمرو الشيباني ( ،ت364ه )  ،كتاب الجيم  ،تحقيق إبراهيم األبياري  ،القاهرة  :الهيئة
العامة لشؤون المطابع األميرية . 1972 / 1292 ،
 عنترة بن شداد  ( ،ت461م )  ،الديوان  ،بيروت  :دار صادر  ،دار بيروت / 1277 ،
. 1941
 ابن فارس  ،أحمد بن فارس بن زكريا ( ،ت 294ه249/ه )  ،معجم مقاييس اللغة  ،تحقيق
عبد السالم هارون  ،بيروت  :دار الفكر . 1979 / 1299 ،
 أبو الفداء  ،عماد الدين بن إسماعيل ( ،ت 723ه )  ،المختصر في أخبار البشر " تاريخ أبي
الفداء "  ،بيروت  :دار المعرفة  ،د  .ت .
 الفراهيدي  ،الرحمن الخليل بن أحمد ( ،ت 176ه ) :
 الجمل في النحو  ،تحقيق فخر الدين قباوة  ،ط ، 4د  .د  ،د  .ت . العين  ،تحقيق مهدي المخزومي وآخر  ،دار مكتبة الهالل  ،د  .ت . الفيروزآبادي  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( ،ت117ه)  ،القاموس المحيط ،
ط ، 1بيروت  :دار إحياء التراث العربي . 1991 / 1213 ،
 القالي  ،إسماعيل بن القاسم ( ،ت 244ه)  ،األمالي  ،لبنان  :منشورات دار الحكمة  ،د  .ت.
 ابن قتيبة  ،عبد الله بن مسلم الدينوري ( ،ت374ه ) :
 أدب الكاتب  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  ،ط ، 2مصر  :المكتبة التجارية ،. 1942
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 اإلمامة والسياسة  ،تحقيق خليل المنصور  ،بيروت  :دار الكتب العلمية / 1211 ،.1997
 الشعر والشعراء  ،تحقيق أحمد محمد شاكر  ،القاهرة  :دار الحديث . 3662 / 1223 ، عيون األخبار  ،المؤسسة المصرية العامة لتأليف والترجمة والطباعة والنشر  ،د  .د ،د.ت .
 المعارف  ،تحقيق ثروت عكاشة  ،ط ، 3مصر  :دار المعارف  ،د  .ت . المعاني الكبير  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية  ،د  .ت . قدامة بن جعفر  ،قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ( ،ت227ه)  ،نقد الشعر  ،تحقيق كمال
مصطفى  ،ط ، 2القاهرة  :مكتبة الخانجي . 1971 / 1291 ،
 القرطاجني  ،حازم ( ،ت412ه)  ،منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،تحقيق محمد الحبيب بن
خرجة  ،تونس  :دار الكتب الشرقية . 1949 ،
 القرطبي  ،الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ( ،ت471ه )  ،الجامع ألحكام القرآن – تفسير
القرطبي  ، -تحقيق أحمد البردوني وآخر  ،ط ، 3القاهرة  :دار الكتب المصرية 1212 ،
. 1942/
 القزويني  ،جالل الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر ( ،ت 722ه)  ،اإليضاح في
علوم البالغة  ،ط ، 2بيروت  :دار إحياء التراث . 1991 ،
 القلقشندي  ،أحمد بن علي  ،ت( 744ه )  ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا  ،تحقيق يوسف
علي الطويل  ،دمشق  :دار الفكر . 1917 ،
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 القيرواني  ،أبو علي الحسن بن رشيق ( ،ت 244ه ) :
 العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده  ،تحقيق عبد الحميد هنداوي  ،بيروت  :المكتبةالعصرية . 3662 / 1232 ،
 العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده  ،تحقيق النبوي عبد الواحد شعالن  ،ط ، 1القاهرة :مكتبة الخانجي . 3666 / 1236 ،
 ابن قيم الجوزية  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ( ،ت741ه)  ،زاد المعاد في هدي خير
العباد  ،ط ، 37بيروت  ،الكويت  :مؤسسة الرسالة  ،مكتبة المنار اإلسالمية / 1214 ،
.1992
 ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( ،ت772ه) :
 البداية والنهاية  ،تحقيق علي شيري  ،ط ، 1بيروت  :دار إحياء التراث العربي /1261 ،. 1911
 تفسير القرآن العظيم  ،تحقيق سامي محمد سالمة  ،ط ، 3دار طيبة للنشر والتوزيع ،. 1999 / 1236
 السيرة النبوية  ،تحقيق مصطفى عبد الواحد  ،بيروت  :دار المعرفة للطباعة والنشروالتوزيع . 1971/ 1294 ،
 الكلبي  ،هشام بن محمد السائب ( ،ت362ه )  ،نسب معد واليمن الكبير  ،تحقيق ناجي حسن
 ،ط ، 1بيروت  :عالم الكتب  ،مكتبة النهضة العربية . 1911 / 1261 ،
ِ
ِ
المختلف في األسماء والكنى
المؤتلف و
 ابن ماكوال  ،األمير الحافظ  ،اإلكمال ورفع االرتياب عن
واأللقاب  ،القاهرة  :دار الكتاب اإلسالمي  ،د  .ت .
 المبرد  ،محمد بن يزيد  ( ،ت314ه )  ،الكامل في اللغة واألدب  ،تحقيق محمد أبي الفضل
إبراهيم  ،ط ، 2القاهرة  :دار الفكر العربي . 1997/ 1217 ،

268

 المرزباني  ،محمد بن عمران ( ،ت212ه) :
-

معجم الشعراء  ،صححه وعلق عليه ف  .كرنكو  ،ط ، 1بيروت  :دار الجيل ،
. 1991/1211

 معجم الشعراء  ،تحقيق عباس هاني الجراح  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية ،. 3616
 المرزوقي  ،أحمد بن محمد بن الحسن  ( ،ت231ه )  ،شرح ديوان الحماسة  ،نشره أحمد
أمين وآخران  ،ط ، 3القاهرة  :مكتبة التأليف والترجمة والنشر . 1947 / 1217 ،
 المسعودي  ،علي بن الحسين بن علي  ( ،ت224ه) :
 التنبيه واإلشراف  ،ليدن  ،مطبعة بريل . 1292 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،تحقيق محمد محيي عبد الحميد  ،ط ، 4بيروت  :دارالفكر . 1972 / 1292 ،
 ابن مسكويه  ،أحمد بن محمد ( ،ت231ه)  ،تجارب األمم وتعاقب الهمم  ،تحقيق أبو القاسم
إمامي  ،د  .د  ،د  .ت .
 مسلم  ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ،ت341ه )  ،صحيح مسلم  ،بيروت:
دار الجيل  ،دار الجيل الجديدة  ،د  .ت .
 المقري  ،أحمد بن محمد المقري التلمساني ( ،ت1621ه)  ،نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب  ،تحقيق إحسان عباس  ،بيروت  :دار صادر . 1941 ،
 ابن منظور  ،محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي ( ،ت711ه )  ،لسان العرب  ،ط، 1
بيروت  :دار صادر  ،د  .ت .
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 الميداني  ،أحمد بن محمد  ( ،ت411ه )  ،مجمع األمثال  ،تحقيق محمد محيي الدين عبد
الحميد  ،بيروت  :دار المعرفة  ،د  .ت .
 النابغة الذبياني ( ،ت 462م )  ،ديوان السفيرين  ،شرح يوسف شكري فرحات  ،ط ، 1بيروت:
دار الجيل . 1993 / 1213 ،
 ابن ناصر الدين  ،محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي  ( ،ت123ه )  ،توضيح
المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم  ،تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ،
ط ، 1بيروت  :مؤسسة الرسالة . 1992 ،
 النويري  ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  ،ت( 722ه )  ،نهاية األرب في فنون األدب ،
تحقيق مفيد قمحية وجماعة  ،ط ، 1بيروت  :دار الكتب العلمية . 3662 / 1232 ،
 الهاشمي  ،زيد بن عبد الله بن رفاعة ( ،ت272ه )  ،األمثال  ،دمشق  :دار سعد الدين ،
. 1232

 ابن هشام األنصاري  ،جمال الدين أبو محمد بن يوسف ( ،ت 741ه)  ،مغني اللبيب عن كتب
األعاريب  ،تحقيق مازن المبارك وآخر  ،ط ، 4بيروت  :دار الفكر . 1914 ،
 ابن هشام الحميري  ،عبد الملك بن هشام بن أيوب ( ،ت 312ه)  ،السيرة النبوية  ،تحقيق
طه عبد الرؤوف سعد  ،ط ، 1بيروت  :دار الجيل . 1211 ،
 ابن الوردي  ،زين الدين عمر بن المظفر  ،ت ( 729ه ) :
 -تاريخ ابن الوردي  ،بيروت  :دار الكتب العلمية . 1994 / 1217 ،
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 تاريخ ابن الوردي  ،النجف  :منشورات الطبعة الحيدرية . 1949 / 1219 ، اليعقوبي  ،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ( ،ت 317ه )  ،تاريخ اليعقوبي  ،بيروت:
دار صادر  ،دار بيروت . 1946 / 1279 ،
 اليمني  ،محمد بن الحسين بن عمر  ،مضاهاة أمثال كليلة ودمنة  ،تحقيق محمد يوسف نجم ،
بيروت  :دار الثقافة  ،د  .ت .
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ثانيا – المراجع .
 األلباني  ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح  ، ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها
السيئ في األمة  ،ط ،1الرياض  :دار المعارف . 1993 / 1213 ،
 أنيس  ،إبراهيم  ،موسيقا الشعر  ،ط  ، 4د  .د  ،د  .ت .
 بكار  ،يوسف حسين  ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث  ،بيروت :
دار األندلس  ،د  .ت .
 الجبوري  ،يحيى  ،الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه  ،ط ، 3بيروت  :مؤسسة الرسالة ،
. 1979 / 1299
 الجندي  ،علي  ،شعر الحرب في العصر الجاهلي  ،القاهرة  :دار الفكر العربي . 1919 ،
 الحاوي  ،إيليا  ،فن الوصف وتطوره في الشعر العربي  ،ط ، 2بيروت  :منشورات دار الكتب
اللبنانية . 1916 ،
 حسين  ،عبد القادر  ،فن البالغة  ،مصر  :مكتبة األمانة  ،د  .ت .
 الحسين  ،قصي  ،شعر الجاهلية وشعراؤها  ،طرابلس  :المؤسسة الحديثة للكتاب  ،د  .ت .
 حسين  ،محمد محمد:
 أساليب الصنعة في شعر الخمر واألسفار بين األعشى والجاهليين  ،بيروت  :دار النهضةالعربية . 1973 ،
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 شرح ديوان األعشى الكبير  ،ط [ ، 7منقحة ومصححة ]  ،بيروت  :مؤسسة الرسالة ،. 1912 / 1262
 الدراويش  ،حسين أحمد علي أبي كتة  ،سلسلة بالغتنا " العمدة في علوم البالغة العربية " ،
ط ، 1القدس  :مكتبة دار الفكر . 3669 / 1239 ،
 الدهان  ،سامي  ،المديح  ،ط ، 4القاهرة  ،دار المعارف  ،د  .ت .
 دهمان  ،أحمد علي  ،النقد العربي القديم " قضايا نظرية ودراسات تطبيقية "  ،مديرية الكتب
والمطبوعات الجامعية . 3663 ،
 زايد  ،علي عشري  ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة  ،القاهرة  :دار فصحى . 1971 ،

 زيدان  ،جرجي  ،العرب قبل اإلسالم  ،بيروت  :دار مكتبة الحياة  ،د  .ت .
للدراسات والنشر
 السامرائي  ،إبراهيم  ،لغة الشعر بين جبلين  ،ط ، 3بيروت  :المؤسسة العربية ّ
. 1916 ،

 الشايب  ،أحمد  ،أصول النقد األدبي  ،د  .د  ،د  .ت .
 صفوت  ،أحمد زكي  ،جمهرة خطب العرب  ،بيروت  :المكتبة العلمية  ،د  .ت .
 ضيف  ،شوقي :
 تاريخ األدب العربي  -العصر الجاهلي  ، -مصر  :دار المعارف  ،د  .ت . في النقد األدبي  ،ط ، 2القاهرة  :دار المعارف  ،د  .ت .273

 طبانة  ،بدوي  ،البيان العربي  ،ط ، 2القاهرة  :مكتبة اإلنجلو المصرية . 1943 ،
 عباس  ،فضل  ،البالغة فنونها وأفنانها " علم البيان والبديع "  ،عمان  :دار الفرقان 1267 ،
. 1917 /
 عبد الرحمن  ،عفيف  ،معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين  ،دار العلوم للطباعة والنشر ،
د.ت.
 عبد الله  ،محمد حسن  ،الصورة والبناء الشعري  ،القاهرة  :دار المعارف  ،د  .ت .
 عتيق  ،عبد العزيز  ،علم العروض والقافية  ،ط ، 1القاهرة  :دار اآلفاق العربية / 1237 ،
. 3664
 العشماوي  ،محمد زكي  ،قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث  ،بيروت  :دار النهضة ،
. 1979
المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  ،ط ، 2دار الساقي / 1233 ،
 علي  ،جواد ُ ،
. 3661

 فخر الدين  ،جودت  ،شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري ،
ط ، 3بيروت  :دار المناهل . 1994 / 1214 ،
 فرانسيس  ،إيليا  ،الشعر العربي المغنى  1196 ،م – 1996م " دراسة تحليلية لموسيقى
الشعر"  ،ط ، 1دمشق  :دار قدمس . 3666 ،
 القماش  ،عبد الرحمن بن محمد  ،الحاوي في تفسير القرآن الكريم  ،د  .د . 3669 ،
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 المجدوب  ،عبد الله الطيب  ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصنعتها  ،ط ، 1القاهرة  :مطبعة
البابي الحلبي . 1944 ،
 محمد  ،إبراهيم عبد الرحمن  ،الشعر الجاهلي " قضاياه الفنية والموضوعية "  ،بيروت  :دار
النهضة العربية . 1916 / 1266 ،
 مناع  ،هاشم صالح  ،األدب الجاهلي  ،ط ، 1بيروت  :دار الفكر العربي . 3664 ،
 مندور  ،محمد  ،األدب وفنونه  ،القاهرة  :دار نهضة مصر . 1972 ،
 هدارة  ،محمد مصطفى :
 األدب العربي في العصر الجاهلي  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية . 1914 ، الشعر العربي " من الجاهلية حتى نهاية القرن األول الهجري  ،النشأة والتطور "  ،ط، 1اإلسكندرية  :دار المعارف . 1911 / 1261 ،
 يوسف  ،حسني عبد الجليل  ،التمثيل الصوتي للمعاني " دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر
الجاهلي "  ،ط ، 1القاهرة  :الدار الثقافية . 1991 / 1211 ،
 يونس  ،علي  ،النقد األدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد  ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب . 1914 ،

ثالثا  -الرَّسائلُ الجامعيَّةُ
 رسالة ماجستير  ،الطميزي  ،ناصر بن أحمد  ،الشعر الجاهلي في أرض العجم " جمع وتوثيق
الرجبي  ،جامعة الخليل . 3616 ،
ودراسة "  ،رسالة ماجستير  ،إشراف الدكتور عبد المنعم ّ
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 فهرس
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فهرس األعالم
اسم العَلَم

رقم الصفحة

األسود بن شريك

117

األصم ( بكير )

322 / 119

األضجم الضبي

324

األعشى ( ميمون بن قيس )

322 / 119

بنات طارق

341

حاصن ربعية

364

ابنا حذي ِم

334

ابنا ُحالم

334

ابن حِّلزة

331

سيار
حنظلة بن ّ

321 / 322

الدعاء( التي بكى عليها مفروق بن عمرو )

321

ابنا ربيعة

332

زهير ( اّلذي بكى على النعمان بن زرعة )

317

السدوسي
ابنا سنان ّ
ّ

321

ابنا شعثم

332

عمرو بن ُزرعة

333

عمرو بن قيس

361 / 367

عمرو بن المنذر

331

ابنا قبيصة

117

قيس بن مسعود

321 / 194 / 192 / 114
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كسرى ( أبرويز بن هرمز )

322 / 196 / 114

أبو كلبة ال ّتيمي

119

ليلى ( حبيبة قيس )

326

محمد ( النبي – صلى الله عليه وسلم )

314

المرزوبان

331

الملكين

191

النعمان بن ُزرعة

327 / 317 / 314

الُنعمان بن المنذر

329

الهامرز ( من ملوك العجم )

329 / 314 / 361 / 366 / 114 / 112 / 112

هيثم بن جرير ال ّذهلي

321

ابن وعلة

321

يزيد بن حارثة

331
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فهرس األقوام والقبائل
اسم القبيلة أو القوم

رقم الصفحة

األساوره

322 / 314

أصحاب البراذين

323

السواد
أنباط ّ

326

الرواع
بني أم ّ

334

إياد

323 / 111

بكر

321 / 339 / 316 / 369 / 193 / 191

ُح ِّبيب

332

بنو األحرار

367 / 199 / 114

ذهل بن شيبان

322 / 321 / 332 / 319 / 363 / 361 / 113

ربيعة

364

بنو شيبان

324 / 337 / 312 / 194 / 119 / 114

بنو عامر

111

بنو عبس

191

بنو عجل

343 / 322 / 362

الفدام
بنو ّ

367

كنانة

317

لخم

323

اللهازم

322 / 332

محّلم

332 / 364

279

مرة

332

معد

191

بنو همام

364

وائل

331 / 192 / 111

يشكر

332

281

فهرس األماكن
رقم الصفحة

المكان
أعطان ذي قار

329

إيوان كسرى

323

البطحاء

112

بيوت نبيطة

111

تكريت

111

جبل األمرار

194

جبال الّلوب

329

الحافرة

322

حنو ذي قار

197 / 196 / 114 / 112

ذات العجرم

333
329 / 322 / 361 / 191 / 114

ذو قار
شآم ( ناحية الشام )

367

طف
ال ّ

326

عانة

117

عرصة دار كسرى

322

الفرات

117

الكثيب

361

معرق ( ناحية العراق )

367
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فهرس الشعراء واألشعار
ُ
الشاعر

كلمة

المجرى

البحر

القافية
األعشى

عدد األبيات /

الصَّفحة

األشطر

قّلت

خفض

الطويل

11

114 – 113

ش ّردا

نصب

الكامل

11

119 – 114

أشرار

خفض

البسيط

3

119

الخسار

خفض

الوافر

3

119

فانصرفوا

رفع

البسيط

11

192 – 196

وائل

رفع

الطويل

12

197 – 192

التأما

نصب

مجزوء

34

363 – 191

الكامل
األغلب العجلي

مقبلينا

نصب

الرجز

2

362

إياس بن قبيصة

التباعها

خفض

الطويل

2

364

بكير بن األصم

همام
ّ

خفض

الكامل

1

361 – 364

يقدم

رفع

الطويل

3

361

بعنقفير

خفض

الوافر

4

369

نتنصف

رفع

الطويل

3

313

جلد

رفع

الرجز

4

312

محمد

خفض

الطويل

3

314

الفرسا

نصب

الرجز
ّ

1

314

نادره

رفع

الرجز
ّ

2

314

حرقة بنت النعمان

حنظلة بن سيار
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الحوفزان بن

المقدما

نصب

الطويل

3

317

جناحا

نصب

الطويل

1

311

شريك
الدّيان بن جندل

شيبانا

نصب

البسيط

3

319

سويد بن أبي

المسهر
ّ

رفع

الطويل

4

331

عمرو بن األسود

كاهل

العجرم

خفض

الكامل

14

334– 333

عمرو بن جبلة

برق

وقف

الرجز
ّ

3

334

ابنة القرين

القلف

وقف

الرجز
ّ

1

337

الشيبانية
مشارب

رفع

طويل
ال ّ

3

331

وائل

خفض

طويل
ال ّ

9

326 – 339

مكاني

خفض

الوافر

4

323 – 321

أبو كلبة التيمي

بمنشار

خفض

البسيط

1

322 – 322

ال ُمرار بن سالمة

رقيق

خفض

الوافر

2

324 – 324

مرثد بن الحارث

محجم

رفع

طويل
ال ّ

3

327

مرداس بن عامر

الدار
ّ

خفض

البسيط

4

329 – 321

مفروق بن عمرو

فوارسي

قيس بن مسعود

السلمي

خفض

طويل
ال ّ

2

321 – 326

الشيباني
المهرش
أبو
ِّ ّ

البراذين

خفض

البسيط

1

323

أخو نُهم

األساوره

رفع

مشطور

4

322 – 322

الرجز
ّ
يزيد بن حمار

النار

رفع

البسيط

2

324 – 324

يزيد بن المكسر

نديمه

خفض

الرجز
ّ

2

321 – 327

أحد شعراء ربيعة

جانبه

رفع

طويل
ال ّ

2

329

283

امرأة من بني

النمارق

وقف

عجل

مشطور

2

341

الرجز
ّ
عجل

وقف

الرجز
ّ
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1

343

فهرس المحتويات
رقم الصفحة

الموضوع
اإلقرار

أ

الشكر .
ّ

ب

الملخص بالعر ّبية .
ّ

ت

Abstract

ث

المقدمة .
ّ

ج

الفصل األول – أحداث يوم ذي قار .

51 – 1

المبحث األول  :دوافع يوم ذي قار .

33 – 3

النعمان بن المنذر .
أوال – العداء بين كسرى و ّ

1–2

ثانيا – استجارة النعمان بالقبائل العر ّبية وايداعه أدرعه في بني شيبان .

13 – 9

ثالثا  -هالك النعمان وامتناع الشيبانيين عن دفع األدرع لكسرى .

17 – 13

الشيباني ثم قتله .
رابعا – سجن كسرى قيس بن مسعود ّ

21 – 17

خامسا – إغارة الشيبانييين على سواد فارس .

23 – 22

المبحث الثاني – االستعداد للمعركة .

35 – 34

أوال – دور أشراف الحيرة والقبائل العربية في التخطيط للمعركة .

27 – 24

ثانيا – تخير ذي قار موقعا للمعركة .

29 – 28

ثالثا – استعداد الشيبانيين نفسيا وماديا .

35 – 29

المبحث الثالث – بداية المعركة ومجرياتها .

50 – 36

أوال– انسحاب اإلياديين وجموع من العرب وأثره في إضعاف الفرس .

39 – 36
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ثانيا – التحام الفريقين .

45 – 39

ثالثا – نهاية المعركة .

51 – 45

الفصل الثاني  :شعر يوم ذي قار في العـصر الجاهلي " دراسة موضوعية "

86 – 51

المبحث األول – الفخر .

55 – 53

ّأوال – الفخر بالقوم والجماعة

57 -53

ثانيا – الفخر بالذات .

58 – 57

المبحث الثاني – الوصف .

63 – 59

المبحث الثالث – التهديد والوعيد .

67 – 64

الرابع – ال ّتحريض .
المبحث ّ

71 - 67

المبحث الخامس – الهجاء .

75 – 72

السادس – التحذير والوصية .
المبحث ّ

79 – 76

السابع – ِّ
الرثاء .
المبحث ّ

83 – 79

المبحث الثامن – المدح .

86 – 83

فنية " .
الفصل ال ّثالث – شعر يوم ذي قار في العصر
الجاهلي " دراسة ّ
ّ

188 – 58

بناء القصيد ِة .
المبحث األو ُل – ُ

83 - 58

أوال – المطلع .

96 – 92

قدمة .
ثانيا – الم ّ

111 - 97

ثالثا – التخلص .

114 - 111

رابعا – الخاتمة .

117 – 114
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المبحث ال ّث ِاني – اللغة واألسلوب .

140 – 105

ّأوال – اللفظ والمعنى .

115 - 119

ثانيا – التّبليغ واإلخبار .

118 - 115

ثالثا – التّرادف .

121 - 118

الشرط .
رابعا – ّ

125 - 122

خامسا – الجناس .

128 – 125

طباق .
سادسا – ال ّ

131 – 128

النهي .
سابعا – األمر و ّ

133 – 131

ثامنا – االستفهام .

136 - 133

تاسعا – القسم .

138 - 136

عاش ار – التّمني .

141 - 138

المبحث ال ّثالث – الموسيقا :

164 – 141

الخارجية :
ّأوال – الموسيقا
ّ

159 - 143

أوال  -الوزن .

146 – 143

ثانيا  -القافية .

159 – 147

 عيوب القافية

158 -153

 -1اإليطاء

156 - 153

السناد
ّ -2

157 – 156

 - 3التضمين

158 – 157

 -4اإلقواء

159 – 158
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ثانيا – الموسيقا ال ّداخلية .

164 – 161

أوال -تكرار الكلمات .

163 – 161

ثانيا  -تكرار الحروف .

164 – 163

الشعرية .
الصورة ّ
المبحث الرابع – ّ

188 – 165

أوال – التشبيه .

169 – 166

ثانيا – االستعارة .

172 – 169

ثالثا – الحقيقة والمجاز .

174 – 172

رابعا – الكناية .

177 – 175

– شعر يوم ذي قار في العصر الجاهلي " جمع و توثيق " .

353 – 185

الخاتمة .

254 – 253

ثبت المصادر والمراجع .

275 – 255

الفهارس الفنية .

288 – 276

 -فهرس األعالم .

278 - 277

 -فهرس األقوام والقبائل

281 - 279

 -فهرس األماكن .

281

 -فهرس الشعراء األشعار .

284 – 282

 -فهرس المحتويات .

288 – 282
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