
 
 

 
 

اهلجاء من اجلاهلية حىت 
نظرة يف  اية العصر األموي

بني  طبيعة الفن وتراوحه
                 القبلية واإلسالم 

 والسياسة
 

 
 :إعداد

 عزيز بن محمد الخويطرال عبد. د
 قسم األدب –كلية اللغة العربية 

 العام الجامعي
 ه ١٤٣١
 



 

 

 



 

 
- ١٢٩ -

 مقدمة

عر العربي عبر تاريخه  مهما من أغراض الشاشكّل الهجاء غرض
 في أساليبه ا متميزالً مستقافألفيناه منذ الجاهلية غرض، الطويل

 عن تميزه في دوافعه وعواطفه وميادينه الًفض، وعناصره ومقوماته
 .ومبرراته

ألفينا شعراءه وهم يسددون سهامه نحو الخاصة والعامة والسادة 
بحق أو ، ن خاللهيقضون مآربهم به ويشتفون من خصومهم م، والسوقة
كان الهجاء دائما هو السالح الرهيب ، بإنصاف أو بإجحاف، بغير حق

الذي يستخدمه الشعراء ضد أعدائهم وخصومهم السيما من غير 
 .وسلطان ودولة، في زمن كانت للشعر فيه صولة وجولة؛  )١(الشعراء

وظل شعراؤه على جانب من الهيبة ، ولقد استمر فن الهجاء قويا
جاء اإلسالم فوضع عليه وعلى بعض أغراض الشعر األخرى إلى أن 

ياهب السجن في عهد شيئا من الضوابط أدى انتهاكها بالحطيئة إلى غ
 . في القصة المعروفة عمر بن الخطاب

                                                
أما هجاء الشعراء لخصومهم من الشعراء فكان يستتبع في الغالب دفاعا  )١(

من الخصم بالسالح ذاته وهو الشعر؛ األمر الذي أدى إلى وهجوما مضاداَ 
ظهور فن جديد هو فن النقائض، الذي نشأ في الجاهلية وتدرج في تطوره 
بنائيا وفنيا ليشهد ثورة عظيمة في العصر األموي على يد طائفة كبيرة من 
الشعراء في مقدمتهم األخطل والفرزدق وجرير، لكن فن النقائض هذا انتهى 

ية العصر األموي الذي انتهت بنهايته العصبيات العربية، وهو فن استمزج بنها
فني الهجاء والفخر وقام على شروط فنية منها وحدة الوزن والقافية 

 .والمعاصرة
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واندلع حدثت الفتنة  وولما انقضى عهد النبوة والخالفة الراشدة
في ثنايا ذلك  ا مهمالعب الهجاء دور، الصراع السياسي بين أطرافها

عاد الهجاء إلى الساحة وقامت الدولة األموية على إثر ذلك ثم ، الصراع
ان لطابع الدولة األموية التي قامت على العصبية العربية فك، من جديد

، عصبت لكل ما هو عربي أعظم األثر في ذلكتو، وأحيت العصبيات القبيلة
على خلفية كانت اكما كان لها أعظم األثر في ازدهار فن النقائض أيض 

وال يخفى ما يمثله الهجاء بالنسبة لفن ، في أحد جوانبها خلفية سياسية
 .النقائض

ويعتمد ، ولقد ظل فن الهجاء في عصوره تلك يحمل سمات متشابهة
وينبثق من دوافع ومبررات متقاربة إلى حد ، على مقومات متشاكلة

ول الكبير المتمثل في ولقد استمر األمر كذلك إلى أن حدث ذلك التح، كبير
سقوط الدولة األموية بكل ما تمثله من طوابع قومية وتوجهات عروبية 
استطاع األمويون أن يمازجوا بينها وبين الطوابع اإلسالمية حسبما 
اقتضته طبيعة المرحلة التي طبعتها نتائج الفتوحات العربية اإلسالمية 

وجد ،  جديداا ديموغرافياتلك الفتوحات التي أوجدت واقع، لبالد األعاجم
قويا للهوية العربية في زمن تدفقت فيه الموالي على افيه العرب تهديد 

وسوف ، لعرب أنفسهم أقلية في هذا الخضمالحواضر العربية حتى وجد ا
نتبين في صفحات هذا البحث واقع الهجاء خالل العصور الثالثة هذه 

القبيلة واإلسالم : ه بكل منملقين الضوء على طبيعته كفن ثم على عالقات
 .والسياسة
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 لمداخ

 :الحد اللغوي للهجاء
الباحث في معاجم اللغة باحثا عن المعاني الداللية في  ما إن يخوض

حتى يفاجأ بضيق المساحة وقصر المسافة بين الداللتين  )هجا( مادة
ذلك أن المسافة الفاصلة ؛ )هجاء( غوية واالصطالحية الفنية لكلمةالل

 ليست أكثر من المسافة الفاصلة بين الفن الهجائي وما عداه من بينهما
ينهما واسعة على لربما قال قائل هنا إن المسافة ب و،كالم العرب المعتاد

نعم إن األمر كان سيكون كذلك لو أن حدود هذا الفن : ونحن نقول، هذا
غير أنها ، وقفت عند حدود الشعر بصفاته الفنية المعلومة عند العرب

تدت لتدخل حدود النثر في حركة تطور داللية كما سنوضح ذلك عند ام
 .الحديث عن الحد الفني للهجاء

غير أن الباحث في حدود الداللة اللغوية الصرفة لهذه اللفظة 
فبعد الوقوف على ما يمكن أن نسميه ، سيالحظ غموضا كبيرا في منبثقها

مطلق السباب والشتم بالتعريف اللغوي أو األولي أو المبسط للهجاء وهو 
: كما جاء في اللسان، والعيب والثلب والتنقص في الكالم اليومي المعتاد

تهجو صحبة : وفي التهذيب، والمرأة تهجو زوجها أي تذم صحبته
ة من األلفاظ فإننا نجد أنفسنا بعد ذلك أمام طائف. زوجها أي تذمه وتشكو

، فالهجاء القراءة ،تسوقها لنا معاجم اللغة )هجا( المنبثقة من مادة
وهجوت الحروف ، والهجاء تقطيع اللفظة بحروفها، والهجاء الرواية
جويتها هيتهااوتهجتها تَهجيةً وتهجوهجي وهذا على هجاء هذا ،  وِهجاء

: والهجاةُ، اشتد حره: هجو يومنا و،أي على شكله وقدره ومثاله
فدعالض ،يجالبيت ه تْ عين البعيرو، انكشف: اوهِجيِجيغارت: ه ،
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 .)١(الشبع من الطعام: والِهجى
إنها طائفة من األلفاظ في لغة العرب تكتنف بواويها ويائيها األصل 

، اللغوي للهجاء حتى ليصعب القطع في رده إلى أي منها دون سواها
رحمه اهللا حائرا أمام هذه  )محمد محمد حسين( لقد وقف الدكتورو

،  منها في صلته بالهجاءا ولم يستطع أن يرجح أيالطائفة من األلفاظ
حتى انتهى به األمر إلى افتراض أن تكون هذه الكلمة منبثقة من معاني 

ونحن ال نستطيع أن نرجح معنى من «: إذ يقول، هذه األلفاظ مجتمعة
؛ فقد يكون الهجاء مأخوذا من الضفدع، هذه المعاني على أنه أصل للمادة

ففيه ، وقد يكون مأخوذا من اشتداد الحر،  الصوتفهو قبيح الشكل بشع
وقد يكون مأخوذا من األصل اليائي فهو يكشف ، معنى التنكيل والتعذيب

ف الكلمة مأخوذ من ولعل الهجاء بمعنى تعديد حرو، عن سيئات المهجو
فالذي يعدد حروف الكلمة يكشف عنها كما تكشف الريح ، المعنى األخير

ي المادة على كل حال تدور حول البشاعة والشدة معان. عما بداخل البيت
ال بل إنه في ،  )٢(»والكلمة مرنة تحتمل الزيادة، والنكال والكشف

منها في  محاولته اإلحاطة بنسب هذه الكلمة يستطرد إلى ما هو قريب
ومما هو «: فيقول، )هجا( حروفها حتى وإن كان خارج المادة اللغوية

: والهوج، عنى الغضب والقتال والحرببم، الهياج: قريب من المادة
. الريح التي تقتلع البيوت: والهوجاء، الطيش والتسرع وبمعنى الحمق

 هذه المعاني على أنه أصل ونحن ال نستطيع أن نرجح معنى من
                                                

في لسان العرب البن منظور، وفي القاموس المحيط ) هجا(انظر مادة  )١(
 .عاجم اللغةبادي، وفي تاج العروس للزبيدي وفي غيرها من مآللفيروز

 .١٨الهجاء والهجاؤون ص  )٢(
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 . )١(»للمادة
إن الهجاء في حده : وتأسيسا على كل ما تقدم فإنه يمكننا القول

لب والسب والشتم وتعداد العيوب اللغوي عند العرب يعني مطلق الث
الدارجة وخارج حدود الفن  في لغة الخطاب اليومي، وكشف المناقص

وإزرائها عليه مما تقدم ، كهجو المرأة لزوجها وذمها لصحبته: القولي
 .في معاجم اللغة وما كان على شاكلة ذلك

 :الحد الفني للهجاء
ادر حدود عندما نتحدث عن الحد الفني للهجاء فإننا بذلك نغ

للغة إلى حدود  االستخدام األولي أو المبسط أو اليومي أو السوقي
فللغة استخدام ، االستخدام الثانوي أو المركب أو النادر أو النخبوي للغة

ولها استخدام ثانوي ، بين البشر أولي هو من قبيل الضرورة للتواصل
و سبيل وللغة استخدام مبسط ه، هو من قبيل الترف واستعراض القدرات

يتوخى فكرة  ولها استخدام مركب، تحقيق ضرورة التواصل مباشرة
وللغة استخدام يومي عام ال يمكن ، اإليحاء والتسامي واإلبهار في القول

نادر طارئ محسوب هو أشبه بمناسبات الوميض  ولها استخدام، حصره
سوقي هو  وللغة استخدام، في عروض السحاب قبيل نزول المطر

بين وولها استخدام الموه، مة لها في شئونهم العامةاستخدام العا
 .المتنبلين الذين ال تجود بهم إال مقالة نزور من مناسبات الزمان

فالتعريف االصطالحي الذي تواضع عليه العرب للهجاء هو ذلك 

                                                
 ط ١٩، ١٨: محمد محمد حسين ص: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية للدكتور )١(

 .م١٩٧١ /ه١٣٩١دار النهضة العربية بيروت عام 
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الفن مدرجاَ في ثناياه معاني الهجاء األولية التي تواضع  الذي يستمزج
سب والشتم وتعداد العيوب وكشف عامتهم من الثلب وال عليها

نالحظ إنما  فمعول ذلك التعريف كما. ونحو ذلك من المعاني، …السوءات
وهو الذي بمقتضاه تم تصنيف الهجاء على أنه لون ، هو على الحد الفني

 .أو غرض من أهم أغراض الشعر العربي
ولعل مما يعبر عن الحد الفني الذي اصطلح عليه العرب للهجاء ما 

ً وهجاء هجاه يهجوه«:  ابن منظور في اللسان من قولهأورده  هجوا
هو الوقيعة : الليثقال ، وهو خالف المدح، مه بالشعرتَوتهجاء ممدود ش

فهو يعرف فن الهجاء الذي تواضع عليه العرب بأمور  )١(»…في األشعار
، وأنه يكون بالشعر وأنه خالف المدح أي ضده، أنه مطلق الشتم: منها

أي الوقوع في المهجو ؛ الوقيعة: د تعريف الليث للهجاء بأنهكما يور
فهناك اتفاق على ماهية ، وأنه يكون في األشعار، …بالشتم والسب

وعلى ميدانه وأنه الشعر ، الهجاء وأنه مطلق السب والشتم والوقيعة
 .أي دون النثر، فقط

ه مما رأينا )هجا( وبغض النظر عما شاب األصل اللغوي في ماده
 اضعوا منذ جاهليتهم علىن العرب قد توإاَ من االختالف واالختالط فآنف
كمصطلح لذلك اللون من الشعر الذي يتعرض فيه الشاعر  )الهجاء(

يؤكد ذلك قطعا ما نراه من تداولهم ، لخصمه بالوقيعة والسباب والثلب
 :بكريال عبدما في قول طرفة بن الك، . لهذه اللفظة في أشعارهم أحيانا

 يدوها نعد لكم  تع إن
 

 )٢(من هجاء سائر كلمه    

                                                 
 ).هجا(لسان العرب مادة  )١(

، من قصيدة عدتها ثالثة وعشرون بيتاَ، ٨٤البكري ص  ديوان طرفة بن العبد )٢(
= 
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 :أوس بن غلفاء الهجيمي في الرد على يزيد بن الصعق: وكقول
 هجاء بتي تميم   نك من إو
 

  )١(كمزداد الغرام إلى الغرام 
 : )٢( أوس المزنيعن بنعن بنعن بنم: وكقول 

 لمن ربيت طفالَ  افيا عجب  
 

 ألقمة بأطراف البنـان    
 مية كل يـو   الرما  أعلمه 

 
 فلما اشتد ساعده رماني   

 وكم علمته نظم القوافي    
 

 
 

 فلما قال قافيةً هجـاني     
 : )٣(محمد بن حمران الجعفي: وكقول 

                                                
ديوان وحقق حواشيه سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب عن دار قدم لل

 .مكتبة الحياة ببيروت

:  بيتا هي عدة القصيدة٢١ وترتيبه الثامن من ١١٨البيت من المفضلية رقم  )١(
السالم  كتاب المفضليات للمفضل الضبي تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد

 .٣٨٨مصر ص هارون الطبعة السادسة عن دار المعارف ب

هو معن بن أوس بن نصر بن زياد بن أسحم بن زياد بن أسعد المزني ينتهي  )٢(
نسبة إلى إلياس بن مضر بن نزار، شاعر مجيد من مخضرمي الجاهلية 

، عمر إلى أيام واإلسالم، له صحبة ومدائح في جماعة من أصحاب النبي 
فضل شعره ويعده من الفتنه بين ابن الزبير ومروان بن الحكم كان معاوية ي

 ومعاهد ٢٨٩انظر ترجمته في معجم الشعراء ص . فحول الشعراء في اإلسالم
 ٢٥٨ _ ٢٥٦ صفحة ٣ وخزانة األدب ج ٢٦ – ١٧ ص ٤التنصيص ج 
تمييز في  واإلصابة ٨٦١ ص ٢ وزهر اآلداب ج٦٥- ٥٤ ص ١٢واألغاني ج 
 .٥٦٣ ص ١، والحماسة آلبي تمام ج ٣٠٩ ص ٦الصحابة ج

حمد بن أبي حمران الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك الجعفي شاعر هو م )٣(
وفارس جاهلي أحد من سمي بالجاهلية محمدا لقب بالشويعر وهو ابن أخ 
األسعر الجعفي في شعره نغمة الثناء والمدح لألمير الكندي بينما كان األخير 
= 
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 قالوا هجوت ولم أهجه  
 

  )١(وهل يجدن فيك هاج مذاما     

وهو الذي عاش ستين سنة في  ال بل إن حسان بن ثابت  
بصيغ متعددة خمس  )هجاء( لمةالجاهلية وستين سنة في اإلسالم كرر ك

التي يرد فيها على أبي  في قصيدة واحدة وهي همزيته الشهيرة مرات
يقول ، مكة ويذكر فتح سفيان بن الحارث عندما هجا رسول اهللا 

 :حسان
       لنا في كل يوم مـن معـد 

 
 سباب أو قتـال أو هجـاء       

 فنحكم بالقوافي من هجانا    
 

 ونضرب حين تختلط الدماء    
  فأجبت عنه  اوت محمد هج 

 
 
 

 وعند اهللا في ذاك الجـزاء     
 أتهجوه ولست له بكـفءٍ     

 
 فشركما لخيركمـا الفـداء     

 فمن يهجو رسول اهللا منكم     
 

 
 

  )٢(ويمدحه وينصره سواء  
غير أنه تجدر اإلشارة هنا إلى أنه على الرغم من اتضاح أبعاد الحد  

 منذ همأفهاموالعرب  نفي أذها الفني للهجاء ورسوخ هذه الكلمة
قد حدث  فن إال أنهدال بوضوح وتحديد على هذا ال الجاهلية كمصطلح

من خالل بسطها على  في دائرة هذا المصطلح  من التوسعءفيما بعد شي

                                                
انظر كتاب . ايذمه حتى لقبه بالشويعر، له ثالث قصائد مجموعها عشرون بيتً

 .٦٦ ص١المحمدون من الشعراء ج

 ألبي الحسن القفطي صححه وعلق عليه محمد المحمدون من الشعراء )١(
 .٦٧ص١الستار خان ج عبد

الرحمن   وضعه وصححه عبد٦٠، ٥٩ حسان بن ثابت األنصاري ص نديوا )٢(
 .م١٩٨١ ه١٤٠١البرقوقي عن دار الكتاب العربي بيروت عام 
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الذي يحمل روح الهجاء ومضمونه القائم  )الفني( ذلك اللون من النثر
 ما أردناه الثلب والسب والشتم واالنتقاص من الخصم وهذا هو على

عندما أشرنا إلى قصر المسافة الفاصلة بين حدود الداللتين اللغوية 
إذ يذكرنا ذلك بقول صاحب اللسان في ؛ )هجاء( واالصطالحية لكلمة

والمرأة تهجو زوجها أي تذم : معرض حديثه عن بيان معنى هذه الكلمة
في  ومن هنا فإننا نجد طائفة من األدباء والنقاد والبالغيين…صحبته

القرون اإلسالمية األولى يتعاطون مع فكرة الهجاء بالنثر بدرجات 
فبعضهم يتحدث مباشرة عن النثر القادح باعتباره ، متفاوتة من التعاطي

تحت ما صنفه على أنه  اإدراجا ضمني هجاء وبعضهم يدرج مثل هذا النثر
انالحيو( هذا أبو عثمان الجاحظ في كتابه، اباب الهجاء وإن سماه ذم( 

وعبتني بكتاب األوفاق والرياضيات وبكل ما كتبت إلى إخواني «: يقول
، ومن تغافل وتوفيق، ومن إفصاح وتعريض، وخلطائي من مزح وجد

اومن هجاٍء ال يزال ميسمه باقي ،١(»اومديٍح ال يزال نامي(.  
فبعد أن صنف  )ديوان المعاني( أما أبو هالل العسكري في كتابه

 يحمل معاني الهجاء ولو أنه ا مسجوعاباب الهجاء نثرالشعر أورد تحت 
لكن إيراده في باب الهجاء يمثل درجة من االقتراب بالنثر إلى ، اسماه ذم

 اومن أمثلة الهجاء نثر«: يقول، حدود المعنى االصطالحي الفني للهجاء
ورجل غير ، نزلت بواٍد غير ممطور: الًقول بعضهم لرجل استضاف بخي

فإذا ثياب : وقول أعرابي دخل بغداد…قم بندم وارحل بعدمفأ، مسرور
شجر فروعه عند ، إقبال حظهم إدبار حظ الكرم، بيدأحرار على أجساد ع

                                                
 .٣ ص ١كتاب الحيوان للجاحظ جانظر مقدمة  )١(
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 . )١(»شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر، أصوله
أما ابن عبد ربه في العقد الفريد فيرى أن في القرآن هجاء عندما 

والشعراء يتبعهم (: هجو المشركينقال اهللا تبارك وتعالى في «: يقول
 . )٢(»)اآلية …الغاوون

، وخالصة القول في مسألة الحد الفني للهجاء تتلخص في كلمتين
 )الوقيعة في األشعار( وه: أو كما جاء في اللسان )الشعر القادح( وفه

وما ألحقه ملحقوه ،  إخراج النثر وإن حمل روح الهجاءوهذا بالطبع يعني
 .قبيل التجوزبالهجاء إال من 

 :الحد النفسي للهجاء
ال تكاد الكتب المتخصصة في علم النفس ودراسات السلوك 
وموسوعات علم النفس والتحليل النفسي العام تمدنا بما من شأنه تجلية 

والحيثيات ، ودوافعه في اإلبداع، مبدعِه، الجوانب المتعلقة بشعر الهجاء
ولقد ، التجربة واإلبداع فيهاالنفسية والسلوكية المؤدية إلى خوض هذه 

خرجت من مطالعاتي في هذا الصدد بحقيقة مفادها أن الدراسات النفسية 
البحتة كانت تقف على مسافة سبع دوائر على األقل من البؤرة المقصودة 
وإن أخذت في تجاوزها دائرة بعد أخرى في مسيرة عويصة من خالل 

 ؛جهود الدارسين باتجاه تلك البؤرة
 على أفضل األحوال –إنما تصب عنايتها :  الدائرة األولىفكانت في

 . على العدوان باعتباره حالة سلوكية–

                                                
 .١٠٣ ص ٢انظر ديوان المعاني ألبي هالل العسكري ج )١(

 .١٤٥ ص ٦انظر العقد الفريد لمحمد بن عبد ربه األندلسي ج  )٢(
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، إنما تعنى بالعدوان باعتباره حالة مادية محسوسة: وهي في الثانية
أي سلوك العدوان المادي الفعلي ال المعنوي القولي الذي يندرج تحته فن 

 .الهجاء محط دراستنا
ن اعتنت بالفن فإن عنايتها تنصب عليه كلوٍن إ: وهي في الثالثة

وصفة اإلطالق هذه تتراوح ، مطلق من ألوان التجربة اإلنسانية اإلبداعية
بهذه العناية بين سائر ألوان الفن من الموسيقى إلى الغناء إلى الرقص 

 …إلى التمثيل إلى الرسم إلى النحت إلى النثر بقصته وروايته ومسرحيته
 .ر إلى الشعالًوصو

إن اعتنت باألدب فإنما تنصب هذه الدراسات فيها : وهي في الرابعة
مطلق ( على الفنون اإلنشائية اإلبداعية بالمطلق النثرية منها والشعرية

 .)األدب
إن اعتنت بالشعر تحديدا فإن عنايتها إنما تنصب : وهي في الخامسة

لشعر على الفنون اإلبداعية الشعرية بالمطلق مستغرقة شتى ألوان ا
وأغراضه وموضوعاته باعتباره تجربة بغض النظر عن أغراضه 

 .وألوانه
إن عنيت بالجانب النفسي في الشعر فإنما يكون : وهي في السادسة

بأن تنصب هذه الدراسات النفسية على األلوان الشعرية األكثر اذلك غالب 
 في اكأن تكون أكثر إغراقا في الماورائيات أو أكثر انغماس، إنسانية

الوجدانيات أو أكثر استرساال في التأمالت في الحياة أو في الكون أو في 
  .…اإلنسان ومشكلة المصير

ال تكاد تبدي عنايةً تذكر بالدراسات النفسية :  في السابعةاوهي أخير
على فن الشعر الهجائي ومبدعه الهجاء باعتبار تلك التجربة من قبيل 

ير المألوفة في السلوك اإلنساني هذا مع التجارب العدوانية المعنوية غ
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ضرورة مالحظة غلبة حالة الضحالة الوجدانية وشح الدفق العاطفي 
بمعظم األلوان اوقرب الغور اإلنساني في هذا اللون من الشعر قياس 

إذ هو غالبا فن المباشرة والهتك والضربة القاضية ؛ واألغراض األخرى
كل ذلك جعل هذا اللون في الدائرة ، الخاطفة والفكرة الجلية الناصعة

غير أن بعض النقاد ، األبعد عن عناية النفسانيين والدراسات النفسية
ودارسي األدب حاولوا سد شيء من هذه الثغرة الواسعة من خالل 
خوضهم لبعض االستطالعات النفسية على خلفياٍت نقدية وفنية حتى بعد 

 اإلنسانية في أوروبا حوالي انطالق الثورة الكبرى في مضمار الدراسات
دراسة النفس اإلنسانية في «منتصف القرن التاسع عشر مستهدفةً 

لونت ، مظاهر تفكيرها وإحساسها وذوقها واجتماعها دراسةً دقيقة شاملة
عصر ( بلونها العصر الذي نعيش فيه اآلن حتى ليسمى قرننا الحاضر

 . )١(»)النفس
 ظل هذا االفتقار إلى دمنا هذا فقالق هذه الثورة إلى يوحتى بعد انط

اء فهمافهم الهجاء ونفسية مبدعه الهجظل هذا االفتقار قائما ، ا نفسي
حتى بعد ذلك التطور الذي شهدته الدراسات النفسية والذي بدأ ينحو 

انحوعندما ظهر علم ا ال بأس به أحيانًا تخصصيا نال منه األدب نصيب 
 عندما ظهر علم نفس ا أحيانًا وافراونصيب ،نفس اإلبداع بشموليته الفنية

األدب بخصوصيته األدبية وتبعته محاوالت جادة لنقد األدب وتفسيره 
ويجدر بنا أن ننوه هنا إلى أن أولى المحاوالت والدراسات ، تفسيرا نفسيا

انطلقت ، النفسية في هذا الصدد كانت غربية في مجملها كما أسلفنا
                                                

سعد : انظر كتاب االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي أصوله وقضاياه للدكتور )١(
 .م١٩٨١ /ه١٤٠١ عام  طبعة مكتبة المعارف بالرياض١٥٣أبو الرضا ص 
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 حول العام للدراسات النفسية  عن االتجاهوتوسعت في أوروبا متفرعةً
ولو أنه من نافلة القول هنا التذكير بأنه كانت هناك ، نفس البشريةال

ولكن دون األطر امحاوالت عامة سحيقة لفهم الشاعر فهما نفساني 
العلمية المنظّمة المتمثلة في المدارس النفسية ومناهج التحليل النفسي 

 )فرويد( و)شوبنهور( و)شيلر( و)كانت( …لالتي ظهرت بأخرة عند أمثا
 .وغيرهم مما ليس هذا مقام االستفاضة فيه )آدلر( و)يونج(و

هذا أفالطون يحاول تفسير عملية اإلبداع وفهم نفسية المبدع 
: فيظن أن الشاعر وحده يملك اإلجابة عن تساؤالته، المؤدية إلى ذلك

ثم جمعت …عراءإن األمر وال ريب مكشوف لدى الش: قلت في نفسي«
وحملتها إليهم أستفسرهم ، طائفة مختارة من أروع ما سطرت أقالمهم

أكاد ! واخجلتاه؟ أفأنتم مصدقون ما أقول، لعلي أفيد عندهم شيئا؛ إياها
فليس بينكم من ال يستطيع أن ؛ أستحي من القول لوال أنني مضطر إليه

رك على الفور عندئذ أد، يقول في شعرهم أكثر مما قالوه هم وهم ناظموه
ولكنه ضرب من النبوغ ، أن الشعراء ال يصدرون في الشعر عن حكمة

إنهم كالقديسين أو المتنبئين الذين ينطقون باآليات الرائعات ، واإللهام
  .)١(»هكذا رأيت الشعراء. وهم ال يفقهون معناها

فقد اعتقد العرب منذ ، وما فهم العرب من فهم أفالطون هذا ببعيد
فكرة اإللهام هذه عندما تصوروا قوة خارقة خفية تُمد الشاعر جاهليتهم ب

غير أنهم عزوها ، بإبداعاته المذهلة التي تخلب ألبابهم وتسحر أرواحهم
، إلى شيطان شعر يقف وراء الشاعر ويلقي في روعه وينفث على لسانه

                                                
مصطفى سويف ص : دراسات نفسية في اإلبداع والتلقي للدكتور: انظر كتاب )١(

 .م٢٠٠٤ ه١٤٢٥ عن الدار المصرية اللبنانية القاهرة ٢ ط ٢١
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والمدقق في نظرة العرب إلى الشاعر وشعره بعامة يلحظ اعتقاد العرب 
ة خفية تمد الشاعر بمدده من الشعر حتى اختلطت لديهم في بوجود قو

وال أدل على ذلك من اختالط ،  ……ذلك أمور السحر والكهانة والشيطنة
فهو في ، األمر عليهم في نظرتهم إلى القرآن الكريم عندما جاء به 

والقرآن عندهم من ، نظرهم شاعر تارة وساحر تارة وكاهن تارة أخرى
 امن أكثر فنون الشعر ارتباطً«أن فن الهجاء بخاصة كان غير ، تلقاء ذلك

ذلك ألن الخفاء والغموض الّذين الزما فن ؛ بالسحر في أوهام العرب
، عثا الرهبة والخوف في قلوب الناسالشعر كانا أليق بالشر وأدنى أن يب

أو افقد كانت العرب تزعم أن لكل شاعر رئيا من الجن يسمونه تابع 
وواضح في القرآن  اضح في قصصهم وفي شعرهم وذلك واهاجس
١(»اأيض( . 

كما فعل ، وقد بلغ من ذلك أن سمى بعض الشعراء شياطينهم
 :)٢( األعشى عندما قال

  ودعوا له  الًدعوتُ خليلي ِمسح  
 

  عدج مِ  اِجهنَّامللهجيِن المذم  
ونجده يفعلها مرة أخرى في ، كما يصرح بذلك )مسحل( فشيطانه 

 :)٣( خرى حيث يقولقصيدة أ

                                                
 .٦٥محمد محمد حسين ص . الهجاء والهجاؤون في الجاهلية )١(

 دكتور محمد  شرح وتعليق١٧٥انظر ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس ص  )٢(
 م، والبيت من ١٩٧٤محمد حسين طبعة دار النهضة العربية ببيروت عام 

 .قصيدة عدتها اثنان وستون بيتًا

، والبيت من قصيدة عدتها اثنان ٢٧١ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس ص  )٣(
 .وستون بيتًا
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 إذا ِمسحل سدى لي القول أنطقُ        ولكن حسبتُتنياكنت شَاحرد وما
 فهو في سبيل تأكيده على إلهام شيطانه، والشاحرد هو المتعلم 

له ينفي عن نفسه ما قد يظن القوم من أن الشعر يأتيه من قبل  )مسحل(
ا يسدي إليه ـ بمال بل إنه يربط نصيبه من الشعر، علم ثقفه دونهم

 .بما أوحى إليه )طقـين( إذ هو عند ذلك، ل من ذلك القولـمسح
ينسب شيطانه في الجاهلية إلى بني  ونجد حسان بن ثابت 

 :)١( بان وهم في زعمه قبيلة من الجنالشيص
 ولي صاحب من بني الشيصبان    

 
 افطور  هوه ا أقول وطور  

 في حوار جرى بين –ي  حسب قول ابن الكلب–ال بل إن البيت جاء  
 !.! ن والسعالة في بعض أزقة المدينةحسا

في مفضليته العينية الرائعة  )٢()سويد بن أبي كاهل اليشكري( وهذا
، يذكر فرار شيطان خصمه منه،  وثمانية من األبياتمائةمائةمائةالتي تقع في 

 :)٣( فيقول

                                                
 .، والبيت واحد من ثالثة٢٤٦شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ص  )١(

بن حارثة بن حسل الذبياني الكناني اليشكري، أبو سعد ) غطيف أو شبيب( هو )٢(
شاعر من مخضرمي الجاهلية واإلسالم، عده ابن سالم في طبقة عنترة، كان 
يسكن بادية العراق، وسجن بالكوفة لمهاجاته أحد بني يشكر، فعمل بنو عبس 

.  ال يعود إلى المهاجاةوذبيان على إخراجه لمديحه لهم فأطلق بعد أن حلف أن
، وطبقات ١٦٠انظر األعالم للزركلي، وله ترجمة في الشعر والشعراء ص 

 . وغيره١٢٨فحول الشعراء ص 

، ١٠٠، األبيات رقم ٤٠انظر البيت وما بعده في المفضليات، المفضلية رقم  )٣(
١٠٥، ١٠٤. 
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  مني هارب شيطانه افر  
 

  منع احيث ال يعطي وال شيئً     
 :دد شيطانه له فيقولثم يذكر م 

 وأتاني صـاحب ذو غيـث     
 

 زفيان عند إنفـاد القـرع      
 قال لبيك وما استصـرخته     

 
 ال القـذع    احاقرللناس قو  

فلم يكتف بذكر شيطانه  )١()ليـم العجـأبو النج( أما الراجز الشهير 
بل حاول أن يضفي عليه مزيدا من هالة الجبروت ، الذي يلهمه الشعر

، ذكر وأن ما عداه من شياطين الشعراء إناث دما وصفه بأنهعن، والقوة
 :)٢( قال من أرجوزة له طويلة مطلعهاوذلك حين 

 :ا في النقض على العجاج وهجائهنظمه،  ما ذّكَرالًتذّكر القلب وجه
    شرإنّي وكُل شاعٍر من الب 

 
    أنثى وشيطاني ذَكر شيطانه 

ره اكتفاء إنما تمثل مدى ما كل هذه النماذج وما عداها مما لم نذك 
ذهب إليه العرب في محاولتهم لإلطالل على العامل النفسي وراء إبداع 

وهي وال شك محاولة على جانٍب كبيٍر من العفوية والتلقائية ، الشاعر
 بما رأيناه عند ا لها على نحٍو شبيه جداتجد في المنحى األسطوري مالذً
                                                

مه الفضل بن اسمه المفضل، وقال ابن األعرابي اس: قال أبو عمرو الشيباني )١(
بن ربيعة . . . بن بكر بن وائل. . . اهللا بن الحارث اهللا بن عبد قدامة بن عبيد

بن نزار، من رجاز اإلسالم الفحول المقدمين وفي الطبقة األولى منهم، كان أبلغ 
في النعت من العجاج، وقد أعظمه رؤبة بن العجاج وقام له عن مكانه في 

الملك، وهشام بن  ب، دخل على سليمان بن عبدهذا رجاز العر: المربد، وقال
. الملك، وخالد القسري، كان أسرع الناس بديهة، جاوز السبعين من العمر عبد

 . وما بعدها١٧٥ /١٠األغاني 

 .١٥٩ ص ١٠األغاني ألبي الفرج األصفهاني ج  )٢(
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 .أفالطون
سيما منذ منتصف   في العصر الحديث والأما جهود الدارسين العرب

القرن العشرين فقد شهدت نشاطا ملحوظا معولة بدرجة كبيرة على 
جهود المدارس والمناهج الغربية في محاولة الوصول إلى تفسير نفسي 

 ببيئة إبداعه وانتهاء إلى العمل اابتداء من مبدعه ومرور، الًلألدب إجما
لعناية وال زالت إلى قدر ال بأس به من وقد أدت هذه ا، اإلبداعي نفسه

مرسية دعائم علم جديد مثّل فرعا في الدراسات ، الدراسات والبحوث
فكانت ، أو علم نفس اإلبداع، ذلك هو علم نفس األدب، النفسية واألدبية

 .وأدبية نقدية أحيانا أخرى، يانامنطلقات هذه الدراسات نفسية أح
:  على سبيل التمثيل ال الحصروكان من أبرز هذه الدراسات عندنا

، األسس النفسية لإلبداع الفني في الشعر للدكتور مصطفى سويف
وكتاب دراسات في علم ، دراسات نفسية في اإلبداع والتلقي له أيضا

وكتاب علم النفس واألدب ، قادرال عبدالنفس األدبي للدكتور حامد 
الدين  للدكتور عزوكتاب التفسير النفسي لألدب ، للدكتور سامي الدروبي

، حميد حنورةال عبدين للدكتور أوكتاب علم نفس األدب في جز، إسماعيل
وكتاب أصول علم ، حميدال عبدوكتاب علم نفس اإلبداع للدكتور شاكر 

وكتاب دراسات في علم ، اهللا النفس في األدب العربي القديم لزهدي جار
النفسي في نقد الشعر وكتاب االتجاه ، النفس األدبي للجنة البيان العربي

وغيرها من الكتب ، العربي أصوله وقضاياه للدكتور سعد أبو الرضا
 .والدراسات والبحوث

ومع أخذ هذه الجهود والتطورات كلها بعين االعتبار فال بد من 
 :الوقوف عند ثالث مالحظات مهمة

 :األولى
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إال أن ، ارغم فيض البحوث التي ظهرت عن اإلبداع عموم«أنه 
 اإلبداع ظلت موضوعا يتعامل معه الباحثون بكثير من الحذر عملية

  .)١(»والتحوط
 :الثانية

أنه على الرغم من الحقبة الزمنية التي مرت منذ ظهرت المدارس 
النفسية ومناهج التحليل النفسي في منتصف القرن التاسع عشر وعلى 
الرغم مما تفرع عنها من دراسات نفسية لإلبداع وما استعان به 

لدارسون العرب من كل ذلك إلى يومنا هذا فإنه ليس ثمة من يمكنه ا
 .الزعم بأن شيئا مهما قد تحقق

لربما كانت المناهج الكالسيكية في دراسة اإلبداع ونقده في نظر و
البعض أكثر اتساقا وجدوى من تلك التي قذفت باألدب والنقد في أتون 

لعقل والعاطفة الغموض وأنشبته في عقابيل النفس اإلنسانية وا
والالشعور ودهاليزها التي يكاد يكون الوقوف على حقيقتها واإللمام 

وإذا كان هذا االتجاه الجديد قد «. بأبعادها مهمة مستحيلة على اإلنسان
وجد حماسا وقبوال عند بعض النقاد الذين رأوا في الدراسات النفسية 

ودعما ، النقديةوإثراء للعملية ، وتقدمها وسيلة إلخصاب رؤيتهم للنص
فإن ، وارتباطا بحركة النقد األدبية اإلنسانية، لصرح النقد األدبي لدينا

د لما رأوا فيه من صرف جهد الناق؛ بعض النقاد قد أنكر هذا االتجاه
يمانا منهم بوجهات نظر نقدية وأخرى إو؛ خارج النص األدبي كما يظنون

                                                
 – طبعة دار غريب ٦الحميد ص  انظر كتاب علم نفس اإلبداع للدكتور شاكر عبد )١(

 .القاهرة
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 . )١(» ذلكفنية أو اجتماعية أو تاريخية أو تكاملية أو غير
 :الثالثة

أن هذه الدراسات عندما تناولت علم نفس اإلبداع األدبي فإنها فعلت 
أي أنه ليس ثمة ما يمكن التعويل ، ذلك في إطار من الشمولية والعموم

عليه هنا إللقاء الضوء على الحد النفسي لفن الهجاء أو أبعاد التجربة 
 .اإلبداعية عند الهجاء

تي حاولت التركيز على شخصيات معينة وحتى بعض الدراسات ال
 فإنها إنما سلطت الضوء على ما الًعلى ساحة الهجاء كابن الرومي مث

 كما فعل الدكتور، يتعلق بخاصية التشاؤم النفسية التي كانت جلية لديه
في كتابه ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي  )رحمنال عبدعفيف (

ابن : من خالل كتابه )إيليا حاوي(  فعلوكما، العتاهية إلى أبي العالء
من  )فوزي عطوي( وكما فعل، الرومي فنه ونفسيته من خالل شعره

 .وغيرهم، ر الغربة النفسيةابن الرومي شاع: خالل كتابه
من أن ابن الرومي من أعظم الهجائين في الشعر  وعلى الرغم

هذا العربي وال شك إال أن قضية التشاؤم هي أعظم عامل مؤثر في 
لكن من يحاول تقصي الجوانب النفسية في الهجاء لدى ، االتجاه لديه

اآلخرين سيالحظ بال شك أن التشاؤم لم يكن سوى أحد العوامل النفسية 
فكم هم شعراء الهجاء ، الكثيرة والمتداخلة التي أفضت إلى فن الهجاء

 .م لديهم العامل األول في هجائهمالذين شكل التشاؤ
هل يمكننا اعتبار الهجاء إنسانا : ن نتساءل هناثم إننا يمكن أ

                                                
االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي أصوله وقضايا دكتور سعد أبو الرضا ص  )١(

١٥٢. 
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وأنه بالتالي يصدر في هجائه عن حالة نفسية مسيطرة ال فكاك ، اعدواني
وإذا كان األمر كذلك فإننا نتساءل أيضا عن هذا االستعداد ؟ ، له منها

العدواني هل ولد مع هذا اإلنسان أم أنه سلوك مكتسب شكلته بيئة 
 وتربيته وعالقاته وأعراف مجتمعه ونظمه الشاعر وظروف نشأته

  .…وقوانينه السائدة
 :كما أننا يمكن أن نتساءل هنا عن عاطفة الهجاء وماهيتها

هل هي الغضب وسرعة االنفعال القسري وحدته بما ال يسمح 
 ؟للشاعر باإلفالت من سلطانه

 ؟أم أنها سوداوية المزاج وكلوح النظرة
 ؟تجذرمه المتجدد الالحقد الدفين الموجأم أنها 

 ؟أم أنها الرغبة في االنتقام
 ؟أم أنها عقدة النقص ومركب اإلحساس بالحرمان

 ؟والتلذذ بجلد اآلخرة أم أنها ضرب من السادي
 ؟أم أنها عملية إسقاط شاملة للنقمة على المجتمع

 ؟أم أنها شهوة االستئثار والتفرد
 ؟أم أنها شهوة االشتهار والظهور والتفوق

 ؟ا روح االحتقار والتهوين واالستخفاف واالزدراءأم أنه
 ؟أم أنها روح الدعابة والمرح الضاحكة

 ؟أم أنها روح الطمع والرغبة في االبتزاز
وال شك عواطف اإنها هذه العواطف جميعها أو بعضها ألنها جميع 

على صله وثيقة بنفسية الهجاء بحسب طبيعة ذلك الهجاء ولون فنه 
 تأتي على حاالت مختلفة من اإلتالف واالفتراق من غير أنها، الهجائي

 تختلف عنها عند جرير بن عطية ةفهي عند الحطيئ، شاعر إلى آخر
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 ابن الرومي تختلف عنها عند دعبل الخزاعي وهي عند أبي  عندوهي
 …نواس تختلف عنها عند المتنبي وهكذا

ه ولذا فإنه من الصعوبة بمكان وضع حد نفسي لفن الهجاء واعتبار
اجامعوال تكمن الصعوبة هنا فقط في الفوارق بين شاعر وآخر، ا مانع ،

ال بل إن االختالفات تظهر حتى عند الشاعر الواحد بحسب هجائيته هذه 
 غير  بروح الوعيد والتهديدمخةلجاد المضافعاطفة الهجاء ، أو تلك

وإضحاك المجتمع  سيةب النفر بروح الحمخةعاطفة الهجاء الساخر المض
 .لى المهجوع

ومحاولة استقصائها وعلى كل فإن العوامل النفسية في فن الهجاء 
لدى الشاعر أمر على جانب كبير من  )اسيكولوجي( وتبين أبعادها

 .الصعوبة والتشعب والتشابك قد يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها
هو فن استهداف اآلخر : ن الهجاءإ الًغير أنه يمكننا القول إجما

و الشتام أو السخرية أو التنقص أو االزدراء أو التهوين على بالسباب أ
االنفعالية المتداخلة  وخلفية أمشاج من العوامل والعواطف النفسية
السادية والنقمة على  ووالمتراوحة بين الغضب والحقد وحب االنتقام

المجتمع والشعور بالنقص أو االستعالء أو الرغبة العارمة في التفوق 
روح االستخفاف والتهوين أو حتى روح الدعابة  جيهوالظهور وتو
إنها عواطف متداخلة في . رح الضاحك أو محاولة االبتزازوالتماجن والم

ومتناقضةً أحيانااإطار هذا الفن تأتي متساوقة غالب . 
 الًحسين رحمة اهللا قد عرف هذا الفن قائ محمد محمد وكان الدكتور

 )١(»لغضب أو االحتقار واالستهزاءالهجاء أدب غنائي يصور عاطفة ا«
                                                

 .١٦: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص )١(
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اصيل وهو وال شك تعريف أولي ينصب على اإلطار دون أن يلج إلى تف
 .ر أغوار االنفعاالت وماهيتهابالعملية النفسية أو يحاول س
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 نته عند قدماء النقاد وحمدثيهمنشأة اهلجاء ومكا

 :نشأة الهجاء: الًأو
يمة قدم اطفة قدوعاطفته ع، الهجاء فن قديم قدم الشعر العربي

ينا من قبل كيف أن العرب عرفوا هذا اللون من أوقد ر، النفس اإلنسانية
الشعر باسمه هذا في زمن الجاهليين والمخضرمين واإلسالميين واطلعنا 

غير أن معالم هذا الفن وحدوده وشخصيته ، من ذلك على شواهد عديدة
ي تلشعر الارت عجلة تدوين ابدأت تتجلى بشكل ال سابق له عندما د

انبثق عنها فيما بعد اتجاه نحو التصنيف والفرز بحسب الموضوعات 
ومن كتب اختيار الشعر «: جاء في صدر تحقيق المفصليات، واألغراض

جرى فيه على تبويب معاني ، ةضرب آخر بدأه أبو تمام بديوان الحماس
شجري وأبو هالل الخالديان وابن ال ووحذا حذوه البحتري، االختيار

هم وأبو هالل العسكري في اتالشنتمري في حماسسكري واألعلم الع
 .)١(»وغيرهم كثير، ديوان المعاني

فإننا نجدهم من جامعي الشعراوإذا ما نظرنا إلى هؤالء جميع  
ولعل األسبق إلى تصنيف الشعر حسب موضوعاته ، مصنفيه ومختاريهو

ر في وأغراضه من بين هؤالء هو أبو تمام الذي صنف أبواب الشع
، والنسيب، واألدب، والمراثي، ةالحماس: حماسته في عشرة أبواب هي

، والملح، والسير والنعاس، والصفات، واألضياف والمديح، والهجاء

                                                
 . ١٠ص : المفصليات) ١(
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 .)١(ومذمة النساء
افجعل الهجاء بابا قائممن أغراض الشعرالً مستقا بذاته وغرض . 

إنما نحو  نحو إظهار اختيارات الشعر وينحوثم ظهر اتجاه آخر ال 
دراسته ونقده مع ما يتعلق بذلك من جزئيات وتفصيالت تتعلق بالشاعر 

شعر وبيان فكان أن تصدى هؤالء لتصنيف أبواب ال، وبيئته وشعره
 . نحو دراستهةموضوعاته وأغراضه كخطو

في  )قدامه بن جعفر( فكان أول من قام بذلك من أصحاب ذلك االتجاه
وقد قسم فيه ،  في الحقيه من النقادا كبيرنقد الشعر الذي ترك أثرا: كتابة

، والنسيب، والهجاء، المديح: الشعر حسب أغراضه إلى ستة أقسام هي
فجعل الهجاء أحد أبواب ستة رئيسية . )٢(والتشبيه، والوصف، والمراثي

 .في شعر العرب
، ديوان المعاني: في كتابة )أبو هالل العسكري( ثم جاء من بعده

فضفاليصدر تقسيم ره ونثره عند العرب  يشمل فيه أبواب الكالم شعااض
 للنثر الً شامااسع وافكان ذلك تقسيما عام، اثني عشر باباوقع عنده في 

 أنه عاد في موضوع آخر من كتابة غير، اكثير عليه  عليه  عليه يلوال يمكن التع
حيث قال،  عند العرب في الجاهلية إلى خمسة أقساماليقسم الشعر تحديد: 

 ،الهجاء و،المديح: انت أقسام الشعر في الجاهلية خمسةوإنما ك«
 وهو ا سادساحتى زاد النابغة فيها قسم. والمراثي، النسيب و،الوصفو

                                                
الرحيم عسيالن، أشرف على  اهللا عبد عبد. الحماسة ألبي تمام بتحقيق د: انظر) ١(

 ه١٤٠١ بن سعود اإلسالمية ط عام طباعته ونشره جامعة اإلمام محمد
 . ٣٦ ص ١منهج أبي تمام في الحماسة حـ : م١٩٨١

 . ٧١نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص : انظر) ٢(
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 بذاته ا قائما وأبو هالل بهذا يجعل الهجاء باب)١(»االعتذار فأحسن فيه
للمديحاموازي . 

شعر من أواخر أولئك الذين صنفوا ال )ابن رشيق القيرواني( ولعل
السابقين وإنما استعرضها في وهو لم يغفل تقسيمات ، في هذا االتجاه

 .وإن اضطرب في نسبتها وترتيبها، العمدة: هكتاب
ه مزيد من  فياغير أنه ذهب في النهاية إلى تقسم الشعر تقسيم

النسيب : وذلك في تسعة أقام على النحو التالي، التفريعات واالندماجات
الوعيد  و،العتاب و،االستنجاز واالقتضاء والرثاءو ،واالفتخار، والمديح
 .)٢(االعتذار و،والهجاء، واإلنذار

اوهو بهذا أيضا يعد الهجاء قسممن أقسام الشعر عند ا رئيسي 
وإن كان سلب منه الوعيد واإلنذار رغم كونهما من مقوماته ، العرب

 .المنتسبة إليه
لتقسيمي االتجاه  ذلك آراء عديدة في هذا ابن رشيق بعداويعرض 

وقال «: حيث يقول، يهمل نسبة بعضها واينسب بعضه، ألغراض الشعر
، المدح: وهي، بني الشعر على أربعة أركان: بعض العلماء بهذا الشأن

 .الرثاء و،والنسيب، والهجاء
؛ والغضب، الطرب و،الرهبة و،الرغبة: قواعد الشعر أربع: وقالوا

ع الرهبة يكون االعتذار م و،فمع الرغبة يكون المدح والشكر
ومع الغضب ، مع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب و،واالستعطاف

 .يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع
                                                

 . ٩١ ص ١ديوان المعاني ألبي هالل العسكري جـ: انظر) ١(
 .  وما بعدها٩٩كتاب العمدة ص : انظر) ٢(
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أغراض الشعر  عليه  عليه  عليه أكثر ما تجري: وقال الرماني علي بن عيسى
 .والوصف، الفخرو، والهجاء، والمدح، النسيب: خمسة

؟ تقول الشعر اليوم: ـَّهملك بن مروان ألرطاة بن سهيال عبدوقال 
وإنما يجيء ، أرغب وال، وال أشرب، وال أغضب، واهللا ما أطرب: فقال

 .الشعر عند إحداهن
 يجمع –كريم النهشلي ال عبد يعني أستاذه –كريم ال عبدوقال 

ثم يتفرع من . واللهو، والحكمة، والهجاء، المديح: أصناف الشعر أربعة
، مديح المراثي واالفتخار والشكرال فيكون من، كل صنف من ذلك فنون

ويكون من الحكمة األمثال ، ويكون من الهجاء الذم والعتاب واالستبطاء
ويكون من اللهو الغزل والطرد وصفة الخمر ، والتزهيد والمواعظ

 .والمخمور
فإلى المدح يرجع ، وهجاءمدح : الشعر كله نوعان: وقال قوم

،  بذلك من محمود الوصفوما يتعلق، والتشبيب، واالفتخار، الرثاء
: وكذلك تحسين األخالق، الحسان والتشبيهات، كصفات الطلول واآلثار

والهجاء ضد . والقناعة، والزهد في الدنيا، والمواعظ، والحكم، كاألمثال
 .)١(»ذلك كله

هن على أقدميه الهجاء وأهميته عند تبرولعل هذه اآلراء جميعها 
سيم األخير بالغ في هذه األهمية لغرض ال بل إن التق، العرب منذ الجاهلية

ن تؤول إليهما أغراض الشعر جاء عندما جعله ثاني غرضين رئيسياله
 .جميعها

                                                
 . ١٢١، ١٢٠ص : العمدة البن رشيق) ١(
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عند قدماء النقادة الهجاءنمكا: اثاني : 
عرف نقاد العرب لشعر الهجاء أهميته في حياة العرب ومكانته في 

طره في مواضعاتهم وخ وعالقاتهم ودوره في تكريس فضائلهم وأعرافهم
من أخالقياتهم ويحددون بها اتثبيت معاييرهم التي يقيسون بها كثير 

وحسبك من ذلك أن بعض النقاد كابن رشيق قد رد ، مواطن شيمهم
 الًوئما وفجعل الهجاء مرد،  وهجاءمدح: الشعر كله عندهم إلى نوعين

 أهمية الهجاء كمصدر من ادركوأكما أنهم ، )١(لنصف الشعر عند العرب
ادر تاريخ حياة العرب وعالقاتهم وأنسابهم وتفاصيل كثير من مص

لممتدة من أوائل الجاهلية حتى سيما في حقبهم ا الو، شؤونهم وشجونهم
ء ال يزال يتصف بالحدة والجد  الهجافنحيث كان ، ية العصر األمويهان

واألنساب والمآثر األصيلة كالكرم والشجاعة  األحساب وول على األيامعوي
ولم تكن قد ،  أسهم المواليافي زمن لم تكن قد ارتفعت فيه كثير، لموالح

لمعت نجوم شعرائهم ولم تكن حياة األمة قد اصطبغت بكثير من ألوان 
 .صبغة حياتهم كما حدث فيما بعد

 الًوقد نظر قدماء النقاد العرب في فن الهجاء فاعتبروه كما رأينا أص
وعلقوا ، قعه منهوتحدثوا عن مو، من أصول الشعر العربي منذ الجاهلية

هم فيما ينبغي أن يكون عليه وما يتوجب أن يتوجه ءعليه مبدين آرا
غي أن ينصب على نعي الفضائل  أن الهجاء ينبالًفذكروا من ذلك مث، إليه
ن قد وكيف أن ذلك اإلنسا…ة لدى المهجو من كرم وشجاعة وحلميسالنف

وعلى ، ا مدار المحامدإذ عليه؛  منهاءفرط في هذه الفضائل أو شي
والهجاء إذا «: يقول أبو هالل العسكري، انتقائها مدار المثالب والمعايب

                                                
 . ١٢١- ١٢٠بن رشيق ص العمدة أل) ١(
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ويثبت الصفات ، لم يكن يسلب الصفات المستحسنة التي تختصها النفس
االمستهجنة التي تختصها أيضواالختيار أن ينسب …ا لم يكن مختار

وليس بالمختار في  ،المهجو إلى اللؤم والبخل والشره وما أشبة ذلك
 .)١(»الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه وصغر الحجم وضؤولة الجسم
 الرأي في ويذهب أبو هالل العسكري مره أخرى إلى تأكيد ذلك

وأبلغ الهجاء ما يكون بسلب الصفات «: حيث يقول، ديوان المعاني: كتابة
جرى المستحسنة التي تخص النفس من الحلم والعلم والعقل وما يجري م

وليس الهجاء بقبح الوجه وضؤولة الجسم وقصر القامة وما في ، ذلك
 .)٢(»ا مرضيامعنى ذلك بليغً

فأبو هالل يؤكد هنا بشكل جلي على أهمية الجوهر عند المهجو 
ى انه ال حيلة للمهجو بما هو ولعل مرد ذلك إل، ويقلل من أهمية العرض

ة وسواد البشرة وما كالقبح والدمامة وقصر القام،  من األعراضهعلي
في حين أنه المسؤول أو يبدو كأنه المسئول عما قابلها من ، …شملها

الجواهر كحسن الخلق والحلم والصدق وطيب المعشر وكرم الخيم 
وألن معول الشر على الجواهر والحقائق ال على ؛ والسخاء وما شاكلها

 ،ليهاالمظاهر وأن ذلك أصل من أصول الفطرة التي فطروا ع واألعراض
 .جاءت بتأكيدها أديانهم وأعرافهم ومأثورات أقوالهم وجواهر حكمهمو

نقد : وكان قد سبق إلى االتجاه ذاته قدامة بن جعفر في كتابة
العقل والعفة : الفضائل األربع وهي: تحدث عما أسماه عندما، الشعر

                                                
 الطبعة ١٢٠ ص ةمفيد قمحي. الصناعتين ألبي هالل العسكري بتحقيق وضبط د) ١(

 . م١٩٨١ ه١٤٠١األولى عن دار الكتب العلمية بيروت عام 
 . ٢٠٢ ص ١ديوان المعاني ألبي هالل العسكري جـ) ٢(
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 إلى نهج شعراء العرب في هجائياتهم وكيف ا مشير)١(والعدل والشجاعة
 كانوا يبنونها في الجملة على ما يتصادم مع تلك الفضائل وينافيها أنهم

من األخالق والصفات والسلوكيات غير مكترثين إال في النادر من 
الحاالت بما عليه المهجو في أعراضه الجسمانية من طول أو قصر أو 

حتى ذهب قدامة إلى عد مثل ذلك ، دمامة أو قبح أو سواد أو نحو ذلك
الهجاء والتركيز فيه على األعراض مع تجنب الجواهر أو االتجاه في 

 أهل  عندهعراض مثلبة في الهجاء تحط من قدرحتى ضمها إلى األ
 ال تجانس انه متى سلب المهجو أمورإ«: وذلك حيث يقول، األدب

في الهجاء مثل إلى أن ينسب إلى أنه االفضائل النفسية كان ذلك عيب 
 .)٢(»أو ضئيل الجسمقبيح الوجه أو صغير الحجم 

سيما قدامه  أما ابن رشيق في العمدة فقد ترسم خطى سابقيه وال
واصطنع رأيهم في أهمية الفضائل النفسية في فن الهجاء والتقليل من 

: حيث قال، إذ ال يد لصاحبها فيها، شأن الهجاء باألعراض الجسمانية
وما تركب من فأجود ما في الهجاء أن يسلب اإلنسان الفضائل النفسية «

فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب فالهجاء ، بعضها مع بعض
ولم ،  البتةاه هجواريبل وأشار إلى أن قدامه ال . )٣(»تقدم به دون ما

يكتف بذلك بل وسعه ليشمل ما تعلق باآلباء واألمهات من المعايب 
ألنه ؛ الهجاء إلى قدامه إهماله وأنه ليس من ا ناسبنحالج ووالنقائص

وكذلك ما جاء من قبل اآلباء واألمهات من «: يقول، مما ال يد للمهجو به
                                                

 . ٣١٨:  بن جعفر صةنقد الشعر لقدام) ١(
 . ٣١٨:  صةنقد الشعر لقدام) ٢(
 . ١٧٤:  ص٢العمدة ألبن رشيق جـ) ٣(
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االنقص والفساد ال يراه عيب ،به صواب لكنه يعقب . )١(»اوال يعد الهجو
أن الناس في سوادهم على خالف رأي قدامه هذااموضح . 

 ويذهب صدر الدين البصري في الحماسة البصرية إلى قصر الهجاء
ما وصف به من جبن وبخل «وأن ، متعلقات الفضائل النفسية فقطعلى 

أي دون ما عداه من المعايب )٢(»اوسوء خلق ونميمة سمي هج 
 .والنقائص واألوصاف الجسمانية

وما كان ، كل هذه اآلراء تبين لنا عن مكانة الهجاء عند العرب
في أحد أسبابه ااحتفاء القبيلة العربية بمولد شاعر من شعرائها إال عائد 

إلى حقيقة أنه الصوت الذي يتصدى لخصومها ويقارعهم ويعمل على 
 .إخراسهم في مقابل اإلشادة بقبيلته والتغني ببطوالتها ومآثرها وأمجادها

 وقد نظرنا في آراء النقاد في فن الهجاء –وإنه لمن نافلة القول 
ئه الذين هم  من النظر في آراء شعراا أن ننظر ولو شيًئ–ومتعلقاته 

 .ربيئة نقاده وال شك
لما نزل بالمدينة في سنة مجدبة «هذا الحطيئة وهو من أئمتهم 

قد قدم علينا هذا : فقالوا، مشى أشراف أهل المدينة بعضهم إلى بعض
وهو يأتي الرجل من أشرافكم ، والشاعر يظن فيحقق، الرجل وهو شاعر

فأجمع رأيهم ، حرمه هجاهوإن ، فإن أعطاه جهد نفسيه بهرها، يسأله
فكان أهل البيت من ،  يجمعونه بينهم لها معداعلى أن يجعلوا له شيًئ

حتى ، اواألنصار يجمعون له العشرة والعشرين والثالثين دينار، قريش
فإذا هو يوم الجمعة قد ، وظنوا أنهم قد أغنوه، جمعوا أربعمائة دينار

                                                
 . ١٧٤:  ص٢العمدة ألبن رشيق جـ) ١(
 . ١٣٧ ص ٢جـ: األغاني) ٢(
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 اهللا كبة هاقعلى بغلين ومن يحملني :  يناديالًاستقبل اإلمام مائ
 .)١(»!جهنم

وذكر صاحب األغاني قصة أخرى له تدل على رهبة العرب فن 
أورد قصةً له أن قال أبو الفرج بعد ، الهجاء وخشيتهم ألسن الهجائيين

 :قال عن الحطيئة، ص والي المدينةمع سعيد بن العا
ما أنا : الفق، هسألف، س الِعجلىاعتيبة بن النَّهومضى لوجهه إلى «

فال : قال له، وال في مالي فضل عن قومي، على عمل فأعطيك من عدده
: قال! لقد عرضتنا ونفسك للشر: فقال له بعض قومه. وانصرف، عليك
فردوه ، ردوه: فقال؛ هو هاجينا أخبث هجاء، هذا الحطيئة: قالوا! ؟وكيف

اجلس ، ! ل عليناكأنك كنت تطلب العل؟ ، ِلم كتمتنا نفسك: فقال له، إليه
 :الذي يقول: قال؟ من أشعر الناس: فقال له، فجلس، فلك عندنا ما يسرك

ومـن يجعـل المعـروف مــن دون    
ــه  عرضــــــــــــــ

 يِفره ومن ال يتق الشتم يشـتم       
ذهب ا: ثم قال لوكيله، قدمات أفاعيكإن هذا من م: فقال له عتيبة 

 عليه ضيعرفجعل ،  إال اشتريته لهاشيًئفال يطلب ، معه إلى السوق
ة الغالظ كسي واأل)٢(ويومئ إلى الكرابيس، قيق الثياب فال يريدهارو والخز

فلما جلس عتيبة في نادي قومه ، ه ثم مضىبفيشتريها له حتى قضى أر
هذا مقام العائد بك يا أبا مليكة من : فلما رآه عتيبة قال، أقبل الحطيئة
 : أنشأ يقولثم، قد كنتُ قلت بيتين فاستمعهما: قال، خيرك وشرك

 الًسئلتَ فلم تبخل ولم تُعِط نـائ      
 

ــيان ال  ــد فس مــك وال ح  ذم علي
 

                                                
 . ١٣٧ص٢األغاني ج) ١(
 . جمع كرباس وهو ثوب من القطن األبيض، فارسي معرب) ٢(
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 وأنت امرؤ ال الجود منك سجيةٌ     
 

      دجعِدي على النائل الوفتُعِطي وال ي 
 .)١(»ثم ركض فرسه فذهب فرسه فذهب 

هم من سطوته حدا ولقد بلغ من مكانة الهجاء عند العرب وخشيت
رب بالدموع الغزار من وقع وألمر ما بكت الع(: جعل الجاحظ يقول

 .)٢()الهجاء
ومما يدل على عظم شأن الهجاء والهجاء عندهم ما تناقلته العرب 

 من شعر الًوهي حامل به كأنها ولدت حب«حيث رأت ، من رؤيا أم جرير
حتى فعل ، فيقع في عنق هذا فيخنقه جعل ينزوفلما سقط منها ، أسود

 اتلدين غالم: فقيل لها، فأولت الرؤيا، نتبهت فزعةًفا، ذلك برجال كثير
شكيمة وبالء على الناسة ذا شر وشداشاعر  ،افلما ولدته سمته جرير 

 .)٣(»انتهى. الحبل: والجرير: قال، باسم الحبل الذي رأت أنه خرج منها
ومن آيات إكبارهم للهجاء ما رواه األصفهاني في أغانيه من خبر 

قال «: حيث يقول،  بيتين شاردين من هجاء جريرالراعي النميري مع
مر راكب بالراعي وهو يغني بيتين : ابن سلّام وحدثني أبو البيداء قال

 :لجرير وهما
وعاٍو عوى مـن غيـر شـيٍء      
ــه  رميتــــــــــــ

ــدما    ــر ال ــا تقط ــة أنفاذه  بقافي
 خَروٍج بـأفواه الـرواة كأنهـا       

 
ــما    ص ــز ــدواني إذا ه ــرا هن  ق

لو : قال، لجرير: قال؟  يسأله لمن البيتانالً رسوفأتبعه الراعي 

                                                
 . ١٤٠-١٣٩ ص ٢األغاني جـ) ١(
 . ٣٦٤ص١الحيوان ج )٢(
 . ٤٧ ص ٨األغاني جـ) ٣(
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: ثم قال لمن حضر، اهذا جميع الجن واألنس ما أغنوا فيه شيًئلاجتمع 
 .)١(»!؟أأالم على أن يغلبني مثل هذا، ويحكم

وكان الشعراء أنفسهم أعرف من غيرهم بخطر الهجاء وسطوته 
 دعبل بن هذا، على خصومهم من الشعراء وضحاياهم من غير الشعراء

علي الخزاعي وهو من أعظم الهجائيين في تاريخ شعر العرب يبرهن 
 :عن ذلك فيما رواه صاحب األغاني حيث قال

أبو خالد حدثني حدثني حدثني : : : العنزي قالحدثني حدثني حدثني : : : أخبرني محمد بن عمران قال«
قد هجوت الخلفاء والوزراء ؟ ويحك: قلت لدعبل: الخزاعي األسلمي قال

، فأنت دهرك كله شريد طريد هارب خائف، اووترت الناس جميع، والقواد
ويحك إني : فقال، فلو كففتَّ عن هذا وصرفتَ هذا الشعر عن نفسك

وال ، تأملتُ ما أقول فوجدتُ أكثر الناس ال ينتفع بهم إال على الرهبة
خَف شرهايبالى بالشاعر وإن كان مجيدن يتقيك على ،  إذا لم يولَم

وعيوب الناس أكثر من ، ي تشريفهعِرِضه أكثر ممن يرغب إليك ف
وال كل من وصفته بالجود ، محاسنهم وليس كل من شرفته بشعر شرف

فإذا رآك قد أوجعت ، والمجد والشجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقولك
ِعرض غيره وفضحته اتقاك على نفسه وخاف من مثل ما جرى على 

بع الشاعر من المديح ويحك يا أبا خالد إن الهجاء المقذع آخَذُ ِبض، اآلخر
هذا واهللا مقال من ال يموت حتف : فضحكتُ من قوله وقلت، المضِرع

 .)٢(»أنفه
الهجاء قد حضي بمكانة مهمة بين فنون أن  هكذا رأينا إذن كيف

                                                
 . ٩ص . ٨ـ األغاني ج) ١(
 . ٧٤ ص ٢٠األغاني جـ ) ٢(
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 وشعراء قد عرفوا ذلك ا ونقاداوأن سابقي العرب جمهور، الشعر العربي
 . عليهاحق المعرفة حتى تواضعو

 :انة الهجاء عند محدثي النقادمك: اثالثً
ودارسيه في العصر ، تفاوتت إلى حد ما نظرة نقاد األدب العربي

غير أن هؤالء يكادون يجمعون على أهمية هذا ، الحديث إلى فن الهجاء
بل إنه يتعدى ، الفن وأنه يمثل ثلة مهمة من التراث الشعري عند العرب

كان ذلك أسواء ، لمضمونذلك إلى مسألة الكيف ويتجاوزها إلى حقيقة ا
 على عاطفة الغضب هالبعد العاطفي الذي ينصب في جوهرمن خالل 

أم من ، أم من خالل البعد الوثائقي والتاريخي لحياة العرب، وينبثق منها
أم من ، خالل البعد النقدي والتشخيصي للسائد والشاذ في مجتمعاتهم

ما يمثله من بعد أم من خالل ، خالل ما قد ينطوي عليه من بعد تربوي
  أو يعول على الرسما ساخراسيما عندما ينحو نحو ترفيهي وال

 .الضاحك في لون من الملهاة الهادفة أو المجردة )الكاريكاتوري(
فن الهجاء من أكثر فنون «حسين أن محمد  ويرى الدكتور محمد

، ومن أقدرها على أن يضيف إلى التاريخ،  بواقع الحياةاالشعر ارتباطً
من خالل نقده لألفراد والمجتمعات ، كمل بعض ما فيه من الفجواتوي

كما أنه يفطن إلى ذلك التطوير الذي . )١(»وتصويره لجوانب الضعف فيها
 قد نشأ«حيث إنه كان ؛ مر به هذا الفن خالل مسيرته الطويلة لدى العرب

  بالمعايب الشخصيةاعندهم كما نشأ عند غيرهم من األمم تنديد )الهجاء(
وارتفع عن ، ثم تقدم الهجاء عندهم كما تقدم عند غيرهم، أول األمر

                                                
 . ٣: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، المقدمة ص) ١(
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وكان ، فكان منه السياسي، األحقاد الخاصة إلى مشكالت الحياة العامة
 .)١(»منه األخالقي وكان منه الديني

حسين عن عاصفة الغضب محمد وعندما تحدث الدكتور محمد 
 اعض األحيان وحشًالهوجاء التي تعصف بشاعر الهجاء فتجعل منه في ب

يسعى بكل السبل إلى تمزيق خصمه وسحقه والقضاء المبرم عليه اكاسر 
حتى ولو كان ذلك عن طريق االفتراء عليه وبهته والتشنيع عليه بما 

: الًعندما تحدث عن كل ذلك فإنه استدرك قائ، ليس فيه أو في محارمه
ين بما وليس يفهم من هذا أننا نغض من قيمة الهجاء والهجائي«

نصورهم في هذه الصورة البشعة التي ال يستجيبون فيها إال لشيطان 
فالواقع أن في الهجاء قوة بنائية إلى جانب هذا المظهر الهدام ، الغضب

 .)٢(»الذي هو أول ما يطالع المتصفح له
، فالهجاء عنده له رسالة يؤديها ضمن هذا المجتمع الذي يعيش فيه

معايب معينة فإنما يصدر  و بمثالباو مجتمع أاوهو عندما يهاجم إنسانً
ينحاز إليه ويسوؤه  وخيلهتي وفي ذلك عن عالم مثالي مضاد يقف فيه

 من افهو حين يهاجم شخص«، انقالب اآلخرين على مثله ومبادئه
من النظم أو نزعة من النزعات يتصور في حقيقة ااألشخاص أو نظام 

سلوبها هي مثله األعلى الذي األمر حياة أخرى بأشخاصها ونظامها وأ
فالهجاء له فلسفة في الحياة يريد أن يؤديها ، يطمح له ويدعو له

 .)٣(»إلينا
                                                

 . ١٩: الهجاء والهاجاؤون في الجاهلية، ص) ١(
 . ٢٣: الهجاء والهجاؤون ص) ٢(
 . ٢٣ص : الهجاء والهجاؤون) ٣(
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، ومع ما يقدمه الدكتور محمد حسين من مبررات وتأويالت للهجاء
إلى ذات اإال أنه إنما يحكم له بأكبر قدر من النجاح كلما كان أكثر توجه 

وأكثر ما يكون «: حيث يقول،  حاملهاالمعايب منه إلى شخص والمثالب
إذا استطاع فيه الشاعر أن يخفي حقده نحو االهجاء الشخصي ناجح 

ال ،  على رذائل سائدة وحماقات منتشرةافيبدو غضبه منصب، األفراد
 .)١(»الخاص إال على سبيل التوضيح والمثتعرض فيها أسماء األش

ين إلى دراسة فن ويؤكد الدكتور محمد حسين الذي كان من السباق
الهجاء العربي على العالقة الوطيدة بين هذا الفن والواقع اإلنساني الذي 

بالواقعية واقترب من الطبع وابتعد عن  هذا الفن ولذلك اتصف، ينبثق فيه
المالحظة لما يجري واعتمد على تجارب الحياة وعول على دقة ، الصنعة

 .)٢(فيها من أحداث
يرى لفن  )الهجاء(: الدهان في كتابةويرى الدكتور محمد سامي 

كما ، عربي األصيلةالهجاء علوه ورفعته وأهميته بين أغراض الشعر ال
بل وأهميته كإضافة ،  في التاريخ لواقع الحياة العربيةيتهيعرف له أهم

والمهم أن «: حيث يقول، إلى فن الهجاء في اآلداب اإلنسانية جمعاء
قد يعين على ،  في األدب العربيالهجاء فن من فنون األدب الرفيعة

وقد يساعد على تأريخ الحياة ، تصور الحياة عند األفراد وفي المجتمع
حين يريد أن يعلم ، العربية حين يصدق الشاعر ويحذر المؤرخ في بحثه

وأن يتبين ما ، وما كان يذم ويقدح، ما كان العربي يستحسن ويستقبح
 ومآخذ عند الشعب وعند كان العرب والمسلمون يجدونه من مثالب

                                                
 . ٢٤ص : الهجاء والهجاؤون) ١(
 . ٣٧ص : الهجاء والهجاؤون) ٢(
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 من الصور تضاف إلى اآلداب اإلنسانية اوهو بذلك يحوي ألواح، الحكام
وتكسبه ، فتغنى متحف الهجاء في األدب العالمي، في القديم والحديث

إن لم تزد عليها وتبزها ، روعةً ال تقل عن روعة اآلداب األخرى
 .)١(»وتسبقها إلى ميادين النبوغ والعبقرية واإللهام

ومع ما يعرفه الباحثون من مكانة لعاطفة الحقد في الهجاء كعاطفة 
وإن لم يكن  - ما تكون مصاحبة لعاطفة الغضب أو متفرعةً عنها اكثير

فإن الدكتور زكي مبارك جعل من عاطفة الحقد -اذلك األمر مضطرد 
عندما ،  لعاطفة الحب وعزا إليهما كل أدب إنساني رفيعا موضوعيالًمعاد

 :لقا
»الحب أو الحقد:  بعاطفتين اثنتيناواألدب العالي ال يقع إال متأثر ،

اولن نجد في تاريخ اآلداب العربية كاتبا مجيدا بليغًا أو شاعرا أو خطيب 
٢(» خلت نفسه من رقة الحب أو قسوة البغضامنطقي(. 

والنظرة اإليجابية للهجاء تترد عند كثير من النقاد والباحثين الذين 
رون في هذا الفن رغم سلبياته جوانب إيجابية مهمة على صعيد ي

فالهجاء عندهم ضرب من النقد الذي ، األخالق والفضائل واآلداب العامة
إذ ؛ الصحيحيحافظ على سالمة المعايير واستقامة المسير على الطريق 

 اركب وكفكفته كلما خرج يمينًالإن الهجاء ممارسة نقدية تعمل على رد 
 . عن الجادةالًأو شما

                                                
طـ الثالثة عن دار المعارف بمصر عام ١١: محمد سامي الدهان ص. الهجاء د) ١(

  .م١٩٥٧
 الطبعة الثانية عن ١٣٣ ص ٢زكي مبارك جـ . النثر الفني في القرن الرابع د) ٢(

 . م١٩٣٤دار السعادة عام 



 

 
- ١٦٦ -

؛  لألخالقاإصالح«ويرى األستاذ محمد النيفر أن هذا الفن يستبطن 
 .)١(»من تجنب الرذائل الموجبة للهجو عليه  عليه  عليه لما يحمل

حتى اعتبر الهجاء ، وإلى نحو هذا ذهب الدكتور شوقي ضيف
فالمديح يرسم المثالية الخلقية لهذه ، الصحيفة التربوية المقابلة للمديح

االجتماعية التي ينبغي أن  والهجاء يرسم المساوئ الفرديةو، التربية
 .)٢(يتخلص منها المجتمع الرشيد

وبناء على هذا التوجيه في النظرة إلى فن الهجاء فإن األستاذ إيليا 
وأن ،  من سلبياتهحاوي يلفت األنظار إلى إيجابيات هذا الفن وأنها أعظم

وأنه تجسيد ، أسقبح والييعبر عن وجوه ال«م أنه إنما من الحيف الزع
 .)٣(»ختالفل والشعور بالنقص واالتالخلمالمح الشر واال

ويرى األستاذ إبراهيم سالمة أن مدار األمر في األدب على جمال 
الفكرة وأن هذا هو مصدر اإلعجاب واالنفعال والتأثر حتى ولو كان 

إذ إن قدرة ، موضوع األدب غير موصوف بالجمال في ذاته كالهجاء
ديب على التأثير فينا وتحريك انفعاالتنا قد أدخلت هذا الموضوع في األ

 .)٤(باب الجمال الواسع

                                                
الطبعة األولى عن . . ٨٨عنوان األريب لألستاذ محمد النيفر، ص : انظر كتاب) ١(

 . ه١٣٥١عام المطبعة التونسية 
 . ٣٥٩، ٧٤: شوقي ضيف ص. العصر العباسي األول د) ٢(
 ط دار الثقافة ٧: انظر كتاب فن الهجاء وتطوره عند العرب إليليا حاوي ص) ٣(

 . بيروت
 مطبعة أحمد مخيمر ١٢: إبراهيم سالمه ص: انظر كتاب تيارات أدبية لـ) ٤(

  .م١٩٥٢-١٩٥١



 

 
- ١٦٧ -

ثم إن حقيقة أن الهجاّء إنما يتحدث عن حقيقة واقعه في المهجو 
 الًومن خالل عاطفة صادقة تشفع لهذا الفن وتؤكد جماليته وأنه ليس عم

اشريرفالهجاء إنما ،  به طالما اتصف المهجوون بما يهجونا وال قبيح
١( من اإلنصافايكون بهذا ضرب(. 

ع كبير أهمية في الحكم وويرى األستاذ أحمد بدوي أنه ليس للموض
على الهجاء بالرداءة أو القبح وأن األهمية الكبرى في ذلك تكمن في 

مادام يثير اإلعجاب بالشاعر الذي استطاع أن يرسم بقلمه «الفن 
كما ، هاجوه وبهذه المهارة التي رسمها بالنقائص التي يراها فيمن يه

 بالي الثياب متغضن الوجه ا ماهر صور بائسيعجب المرء بصورة مصور
فهذه المهارة تثير فينا اإلعجاب بمقدرة الشاعر على لمح ، معروق العظام

كالمصور ، هذه النواحي الناقصة ومقدرته على إبرازها في قوة وجالء
 .)٢(» فيمن يصورهالفني الذي يبرز ناحية النقص

 الو الً وشمااورغم بعض التحفظات التي تثور حول الهجاء يمينً
سيما من ناحية المبالغة أو الكذب أو اإلسعاف إال أن جمهور النقاد 

 ضروريا لتصحيح المسيرة االجتماعية في مجتمع ما اوالباحثين يرونه فنً
 هذا المجتمع وحين ننظر إلى المجتمع من خالل صفحة الهجاء يتبين لنا«

، بزيفه وكذبه وملقه وريائه وفساده وانحرافه عن الفضائل الحميدة
ما كشف لنا شعراء الهجاء عن النفاق الديني والرياء المذهبي اوكثير 

                                                
 ١٦: دق في األدب لمحمد النويهي صمحاضرات في عنصر الص: انظر كتاب) ١(

 . عن معهد الدراسات الدينية العالية
: قحطان بن رشيد التميمي ص: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري لـ) ٢(

 .  عن دار الميسرة بيروت٢٠
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لتحقيق أحالمهم الدى الكثيرين ممن يتخذون من الدين والمذاهب ستار 
ذا إلى ه، وآمالهم الشخصية دون تعمق في هذا الدين وهذه المذاهب

جانب تصوير الهجاء لمظاهر القبح والنقص في األشخاص خَلْقهم 
 .)١(»وأخالقهم

؛ وفي الجملة فإن سواد النقاد والباحثين يقرون بأهمية فن الهجاء
ومن أقدرها ،  بواقع الحياةاففن الهجاء من أكثر فنون الشعر ارتباطً«

من خالل ، ويكمل بعض ما فيه من الفجوات، على أن يضيف إلى التاريخ
 .)٢(»نقده لألفراد والمجتمعات وتصويره لجوانب الضعف فيها

 على الًتعوي، وقد ذهب البعض إلى تفضيل الهجاء على المديح
 ما يغلب الصدق اإذ كثير، مفارقة غالبة بين العاطفتين في هذين اللونين

ما يغلب الملق والرياء وعدم الصدق على اعلى عاطفة الهجاء وكثير 
 عن الثراء وسعة األفق وتدفق المعطيات الًهذا فض، المديحعاطفة 

في مقابل شح اإلمكانات ومحدودية المعاني ، وخصب المعاني في الهجاء
 الًوألن الهجاء يتصل بالحياة العامة اتصا«. وغلبة التكرار على المديح

 فإننا نجد معالم التطور فيه أعمق وأوسع منها في المديح اوثيقً
 .)٣(»الخالص

بد من التنويه هنا إلى تحفظنا على لغة الثناء القوية على  وأخيرا ال
دوره في اإلشادة ب الهجاء وما ذهب إليه كثير من النقاد والباحثين من

                                                
 . ٢٤٨: أسس النقد األدبي عند العرب ألحمد بدوي ص) ١(
 . ٣محمد حسين ص محمد . الهجاء والهجاؤون في الجاهلية د) ٢(
 نقالً عن العصر العباسي ٢٠: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري ص) ٣(

 .  بتصرف١٦٧: األول ص
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حراسة الفضيلة وتأكيد أبعادها وحدودها خاصةً إذا ما اصطدمنا بذلك 
أو ذلك، ا وبهتانًااللون من الهجاء المخزي الراتع في األعراض زور 
ما تقدم ال «فـ ، اللون من الهجاء المتردي في دركات المجون الفاضح

يعني أن كل الهجائين كانوا يصدرون في أهاجيهم عن حس نقي وانفعال 
هذا على ، )١(»فبينهم من يكثر من الكذب واالفتراء في هجائه، صادق

أن الفنون ال تقاس بمقدار ما تنفع من « البعض من هالرغم مما ذهب إلي
إذ إن هذه النظرية ،  وذلك على حسب نظرية الفن للفن)٢(»احية الماديةالن

 .كبير إزاء نظريات أخرىف كانت وال تزال محل خال 

                                                
 . ٢٠: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري ص) ١(
 . ٢٣: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص) ٢(
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 اهلجاء يف حمطاته الثالث



سيطر المفهوم القبلي على جميع جوانب الحياة عند العرب في 
فإلى هذا المفهوم كانت ترد الرؤى والمواقف ، اتقريبالجاهلية 
وبناء عليه كانت تحدد التوجهات وتتخذ القرارات سواء في ، والتصورات

أهم ما يميز «إذ كان ؛ حاالت السلم القليلة أم في حاالت الحرب الغالبة
، حياة العرب في الجاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم على سفك الدماء

ال يفرغون ،  قاتلون مقتولونافهم دائم،  أصبح سنةً من سننهمحتى لكأنه
كبيرهم ولذلك كان أكبر قانون عندهم يخضع له ؛ من دم إال إلى دم

وهي شريعة تصطبغ ، فهو شريعتهم المقدسة، لثأروصغيرهم هو قانون ا
إذ كانوا يحرمون على أنفسهم الخمر ، عندهم بما يشبه الصبغة الدينية

ولم يكن ألي فرد من أفراد ، ب حتى يثأروا من غرمائهموالنساء والطي
القبيلة حق وال ما يشبه الحق في نقض هذه الشريعة وال في الوقوف 

 .)١(»ضدها أو الخروج عليها
والوقائع واألشعار التي تمجد الثأر عندهم كثيرة منبثَّة في أرجاء 

كنين ن الثأر يقوم على روموقفهم م، شعرهم على امتداد ساحة العصر
 :أساسيين

الدية واعتبارها عارا وشنارا  وتحريم العقل أو حتمية الثأر: األول
 ضمن أبيات له من أخذ قومه يحذر )٢(أحدبني فقعس هذا، على من يقبلها

                                                
 .٦٢: العصر الجاهلي لشوقي ضيف ص /تاريخ األدب العربي: كتاب) ١(
 . نسبت لعمرو بن أسد الفقعسي، ولمرة بن عداء الفقعسي أيضا) ٢(
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 :)١( فيقول، العقل دون الثأر
  من القوم إنني  الًفال تأخذوا عق  

 
 أرى العار يبقى والمعاقل تذهب   

 :)٣( يقول)٢(وهذا شاعر آخر 
 فلو أن حيا يقبـل المـال فديـةً        

 
ـ      الًلسقنا لهـم سـي      فِعما مـن المـال م 

 ولكن أبى قوم أصـيب أخـوهم       
 

 )٤( الـدما  ِناللَّبرضا العار واختاروا على      

ولعل ، بد من تحققه أو تحققه وزيادة مبدأ المكافأة الذي ال: الثاني 
ذي قتل بنو السعدي ال رسماذجها وأعجبها قصة توبة بن مضمن أقوى ن

 فذهب توبة للثأر ألخيه -وكان بنو حصن أخوالهما- احصن أخاه طارقً
فقتله ثم جاء إلى أمه ، ه منهم غير أشرفهم وهو خالهئفلم يجد من يكاف

 : )٦( فأنشأ يقول، فبكت أمه، خالهليخبرها وسيفه يقطر من دم 
ت جزعا أمي رميلـة أن      بك

 رأت
  مـن أخيهـا فـي المهنـد باقيـا          ادم 

إن  لها ال تجـز عـي     فقلت   
ــاطا  رقــــــــــ

 
 

 خليلي الـذي كـان الخليـل المصـافيا        
و ما كنتُ لو ُأعطيتُ ألفـي        

ــٍة  نجيبــــــــــ
  ــو ــا لغ ــا اوأوالده ــتين راعي   وس

دون أن    طـارق  ألقبلها من  
 أرى

 جاريـا  على السيف     من بني حصن   ادم 
                                                 

، وفي خزانة األدب ١٢٤ ص١انظره ضمن خمسة أبيات في الحماسة جـ) ١(
 . ٣١ ص ٣للبغدادي جـ

 . سمهالم يذكره صاحب الحماسة باسمه، كما أشار المحقق إلى أنه لم يقف على ) ٢(
 . ١٢٥ ص ١الحماسة جـ) ٣(
الوحشية (العزيز الميمني الراجكو في  بيات في الوحشيات ألبي تمام حققه عبداأل )٤(

 بن مضرس السعدي انظر ترجمته في معجم الشعراء ةوهي لتوب) ١٢١رقم 
 .٥٦ ص ٧٤مة جالجاهليين والمخضرمين تر
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وما كان في عـوف قتيـل       
ــه  علمتــــــــــ

ــا   ــر خالي ــارق غي ــن ط ــوفيني م  لي
ددت أصداء حالة الصراع التي ال تكاد تنقطع هذه في شعرهم وقد تر 

وفخر حتى رأينا أبا تمام ،  وحماسة غلبت روحها على أشعارهماهجاء
من أشعارهم بعنوانايعنون كتابة األول من نوعه الذي جمع كثير  

 إذ إن هذه الروح الحماسية قد غلبت على مجمل أشعارهم )١()الحماسة(
 .ك ولو على سبيل التغليب ال التحقيقفساغ تسميتها بذل

؛ مقترنيناء والحق أن الهجاء والفخر طالما اجتمعا في أشعارهم وج
وال عجب إذ من الطبيعي ،  ويقوى أحدهما اآلخراإذ يكمل بعضهما بعض

أن يدلف الشاعر بعد هجاء خصم أو خصوم قبيلته إلى االفتخار بنفسه 
فاالقتران بين الهجاء والفخر ،  ذلكواالعتداد بمآثر قبيلته أو العكس من

لم يكن الشعراء الجاهليون يفردون للهجاء قصائد مستقلة «إذ ؛  غالبرأم
 .)٢(»بل كانوا يسوقونه في ثنايا فخرهم وحماستهم وإشادتهم بأمجادهم

وعلى الرغم من اختالط هذه المعاني في القصيدة الواحدة إال أن 
ندرج تحت سيطرة المفهوم القبلي بد أن ت معاني الهجاء في مجملها ال

وإن كانت هجاء ، شخصيةً أو اجتماعية أو نحو ذلكبدت وإن  حتى
استمع إلى هذه القصيدة ، بالجبن أو بالبخل أو بالنسب أو نحو ذلك

 حيث يقول، هجو بها قيس بن الحطيميبن رواحه في الجاهلية  اهللا عبدل

)٣(: 
                                                

 . ٧٤محمد محمد حسين ص. الهجاء والهجاؤون في الجاهلية د: كتاب) ١(
 . ٢٢: ص: لقرن الثالث الهجرياتجاهات الهجاء في ا) ٢(
 ٧٢: وليد قصاب ص.  بن رواحه ودراسة في سيرته وشعره داهللا ديوان عبد) ٣(

شعر : م، وفي كتاب١٩٨١ ه١٤٠١الطبعة األولى عن دار العلوم الرياض عام 
= 
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 يا قيس أنتم شـرار قـومكم      
 

 مــد ــتم أاق ــبا  وأن ــثهم نس  غ
 حالفتم الفحش والخيانـة وال     

 
ــ  ــل جميع ــذباابخ ــؤم والك   والل

 يا قيس إن األسالب أحرزهـا      
 

 القضـبا من كان يغشى الـذوائب       
 وأنت في الدار غير محتَِضـر      

 
 
 

ــ ــا لعبــ  احرب ــدعو قتالن  ا وت
 لو كنت فيهم والحرب ال قحةٌ      

 
 
 

ـ     ذنبــاالكنــت فــيهم مغلبـ
 ا في ديـاركم   نحن استبحنا م   

 
 
 

ــبا صيــوم صــبحنا كــم بهــا ح 
   ــانحـن حمــاة اآلطــام فــي سـالف الــدنَبما ســقناكم حهر وِقــد 

من قبيل ،  بمعاني كثيرةهموهو يهجو، الًفهو يهجو قوم قيس أو 
 وأنهم أهل فحش وخيانة وبخل اأوضعهم فيهم نسب وأنهم شرار األوس

 .ولؤم وكذب
شخصي ثااثم يهجوه هجاء إياه بالجبن والتخلف عن اواصفً اني 

ثم يذكر ذلك الصباح للخزرج عليهم وكيف أنهم استباحوا ، شهود القتال
 بالوقائع السابقة ا قيساقبل أن يختم بالفخر بقومه مذكر…ديار األوس

 .وما ساقوا من أسراهم بعدها
ولربما تركز الهجاء على األنساب وهذا بال شك اتكاء على روح 

 يهجو يزيد – كما يروي أبو عبيدة -هذا النابغة الذبياني،  القبليالمفهوم
ش قومحعلى النار أي استحلفهم ابن سنان بن أبي حارثه الذي كان قد م 

                                                
الحرب في الجاهلية عند األوس والخزرج للدكتور محمد العيد الخطراوي ص 

 بيروت الطبعة األولى –ودار القلم دمشق  طبعة مؤسسة علوم القران ١٧٩
  .م١٩٨٠ /ه١٤٠٠
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 وهم بنو خُصيلْة –بائل عليها وهو تقليد جاهلي في إقامة األحالف بين الق
ا فسمو ،شْبة بن غيظ بن مره على بني يربوع رهط النابغةنوبنو 
٢( فقال النابغة في ذلك…)١(ش ألنهم تجمعوا في الحلف على الناراالِمح(: 

 ع ِمحمفـإنني     اج شَك يا يزيـد 
 

  لكم وتميما  اأعددتُ يربوع  
 ولحقتُ بالنسب الذي عيرتنـي     

 
 وتركت أصلك يا يزيد ذميما     

 عيرتني نسـب الكـرام وإنمـا       
 

 
 

 فخر المفاخر أن يعود كريما   
 بطون ِضـنَّة كلهـا      ح تْ عليِدب 

 
 
 

 فيهم وإن مظلوما   اإن ظالم  
 لوال بنو عوِف بنِ بهثَةَ أصبحتْ      

 
 
 

 بالنعِف أم بني أبيك عقيمـا   
فالنابغة هنا يفخر بآل يربوع بن غيظ بن مره وبآل تميم بن ضبة  

 على ا يزيد إلى مواجهته معنوياداعي، من بني عذرة بن سعد بن ذبيان
 ةخالل ساحة الحرب والمواجه من اوحسي، األحساب وساحة األنساب

  .…والقتال
 وتضامنه ةكما يؤكد النابغة على تشرفه باالنتساب إلى بني سحم

 على يزيد اناعي…ا وعزامعهم وأنه ال يزيدهم بذلك وال يزيدونه إال شرفً

                                                
انظر قصة الهجاء ومناسبته في ديوان النابغة جمع وتحقيق وشرح الشيخ محمد ) ١(

 طبعة الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية ٢٢٤: الطاهر بن عاشور ص
أبو الفضل للنشر والتوزيع بالجزائر، وانظر ديوان النابغة كذلك بتحقيق محمد 

 . ١٠٢: تمري صنإبراهيم القسم األول رواية األصمعي من نسخة األعلم الش
 بتحقيق محمد أبو ه، وكذلك ديوان٢٢٤: ديوان النابغة بتحقيق بن عاشور ص) ٢(

ن عاشور زيادة خمسة أبيات أخرى عن اب، وعند ١٠٢الفضل إبراهيم ص 
 . األصمعي
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 )… أصلكوتركت(: ولربما أراد النابغة بقوله، تنكره لنسبه وفراقه ألصله
بما جررت على قومك من الذام والعار مذ انتسبت إليهماأي جعلته ذميم  ،

 .في حين عاد نسبي إلى قومي عليهم بالشرف والعزة والسؤدد
ويذكره النابغة بأن الفخر الحقيقي هو الذي يثبت وال يزول بعد 

ويذكره بما كان من نصرة قومه له ؛ انقضاء مواقف التفاخر والتقاول
، )…حدبت علي بطون ضنة كلها(: عندما يقول، دهم من خلفهواحتشا

ذوهم من بني تغلب قعندما استنكما يذكره بفضل قومه عليه وعلى قومه 
فانبرى لهم زيد بن عوف ، عندما أغاروا عليهم بقيادة عمرو بن كلثوم

 فأسروا ابن كلثوم،  بن سليم بن منصورةعلى رأس بني عوف بن بهث
 اوأنه لوال سيوفنا ألصبحتَ وإخوتَك خبر…ا الغنائمأطلقوا السبي وردوو

 .الًبعد عين وكأن أمكم عقيم لم تلد قب
ومن نماذج هجائهم التي تكشف عن مدى سيطرة المفهوم القبلي 

 في )١(اب قول عمارة بن الوليد المخزوميمن خالل التعويل على األنس
 :)٢( ن العاصي في أبياته التي أولهارده على عمرو ب

                                                
 إنه أحد :اهللا بن عمر بن مخزوم، قيل  عبدعمارة بن الوليد بن المغيرة بن: هو) ١(

خالد وهشام وعمارة، : سبعة للوليد بن المغيرة أسلم منهم ثالثة همد والأ
والصواب أنهم خالد وهشام والوليد، فأما عمارة فإنه مات كافرا ألن قريشًا 
بعثوه إلى النجاشي فجرت له معه قصة فأصيب بعقله وهام مع الوحش، وهو 

.  في الصالةسال من قريش الذين وضعوا عليه الم الرسول ممن دعا عليه
 الطبعة ١٧١ ص ٣انظر اإلصابة في تمييز الصحابة ألبن حجر العسقالني جـ

 .  عن دار السعادة بمصره١٣٢٨األولى عام 
 . ٦٤ ص ١٨األغاني جـ ) ٢(
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 ر أبيك واألخبار تنمي   لعم
 

 لقد هيجتني يا ابن الوليد   
 :)١( حيث انبرى له عمارة فقال 

 أال يا عمرو هل لك في قريش      
 

ــد   ــرة والولي ــل المغي  أب مث
  ينِْمـي  اهللا عبـد وجد مثـُل     

 
 إلى عمرو بن مخـزوم بعـود       

ـ         اإذا ما عدت األعـواد نبع 
 

 فما لي في األباطح مـن نديـد     
 ة بنـي لـؤي  وقد علمت سرا  

 
 بـأني غيــر مؤتشـب زهيــد   

 وإني للمنابـذ مـن قـريشٍ       
 

شجا فـي الحلـق مـن دون         
 أحوط ذمارهم وأكف عـنهم     الوريـــــــــــــد

 
 
 

 وأصبر في وغى اليوم الشديد    
 وأبذل ما يضـن بـه رجـالٌ        

 
 وتطمعني المروءة في المزيـد     

 وإنك من بني سهم بن عمرو      
 

 مكان الردف من عجز القعـود      
فعمارة بن الوليد يقيم أبياته هذه على األنساب بصفة شبه كاملة  

ألنساب ن التي تجعل من اي الهجاء والفخر حسب أساليب الجاهليامازج
وفي البيت األخير من قصيدة عمارة نراه ، جاءمادة أساسية في فن اله

العناصر يفتر على ابن العاص بعنصر آخر من عناصر الهجاء أدخل في 
 :حيث يقول، الجتماعيةا

  وكانت اوكان أبوك جزار  
 

له فأس وقـدر مـن        
ــد  فهو يعيره بما تواضع عليه العرب اجتماعيا على أنه من المثالب حديــــــــ

 وأنه ا أن أباه كان جزارازاعم، المعايب من المهن كالجزارة والحدادةو

                                                
 . ٦٥ ص ١٨األغاني جـ ) ١(
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 .وكفى بذلك كما يرى مهانة وعاراكان يتخذ الفأس وقدر الحديد 
ما يؤيد ما ذهبنا إلية من سيطرة المفهوم القبلي على مجمل وم

الهجاء عند العرب في الجاهلية هذه القصيدة للخنساء في هجاء دريد بن 
 :)٢(  حيث تقول)١(لفية قرار أخيها صخر تزويجها منهالصمة على خ

 يبادرني حميـدة كـلَّ يـومٍ      
 

 فما يولي معاويةَ بن عمـروِ      
 ا نصيبلئن لم أوتَ من نفسي    

 
 
 

  بصـخرِ  القد أودى الزمان إذً   
 وتُكِرهني هبلتَ على دريـدٍ     

 
 وقد ُأحِرمـتُ سـيد آِل بـدرِ       

 معاذ اهللا ينكحنـي حبركـى      
 

 قصير الشبر من جشم بن بكرِ      
  ومكرمـة أتاهـا    ايرى مجد  

 
 إذا عشَّى الصديق جريم تمرِ     

   شٍَم هـدياولو أصبحتُ في ج 
 

 
 

  في دنس وفقـرِ     أصبحتُ اإذً
 في أخيها صخر وهي تعتصم بركنه ثقة ازالت تأمل خير فالخنساء ال 

منها في إمكانية تغييره لقراره لما لها عنده من المكانة رغم إلحاح أخيها 
وهي تقول بأنها إن لم تتخذ ما يروق لها من قرار في ها ، معاوية عليها

ثم ، … أن تضام في حياته إذ ال يمكن قد ماتاالشأن فإنها تعتبر صخر
تارة بالدمامة حيث تصفه بأنهاتنتقل إلى هجاء دريد هجاء شخصي  

حيث تنسب ، وتارة بالبخل، وهو طويل الظهر قصير الرجلين )حبركى(
ولكنها بين ، ! ! إليه أنه يدل على الصديق ويفتخر إذا ما عشاه عذق تمر

                                                
، وهو ٢٢ ص ١٠ي جـ  تفاصيل قصة خطبة دريد للخنساء في األغانانظر) ١(

 . يورد القصة بروايات مختلفة
 طبعة دار ٥٦السالم الحوفي ص  ديوان الخنساء شرح وتحقيق عبد: انظر) ٢(

 . الكتب العلمية ببيروت
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ة بن بكر بن معاويبن  هذا وذاك تهجوه من قبل انتسابه إلى جشم
 في بني جشم هؤالء ألصبحت اإنها لو أصبحت عروس: وتقول، …هوازن

وألصبحت ، امتهان لمكانتها وفي دنس لنسبها وانتقاص لقدرها وكرامتها
 .بعد هذا كله في شر حال من العوز والفقر والفاقة لبخل القوم وشحهم

لمفهوم  على مدى هيمنة اا ساطعاولعل فيما أسلفنا من نماذج برهانً
والنماذج لذلك كثيرة ، القبلي على شعر الهجاء عند العرب في الجاهلية

في أشعارهم وليس هذا مقام االستفاضة فيهااجد . 
وقبل أن نختم حديثنا عن سيطرة المفهوم القبلي على مجمل الشعر 
الجاهلي وبخاصة الهجاء والحماسة لنا وقفة مع الدكتور محمد محمد 

 يضع المفهوم القبلي لدى الشاعر الجاهلي فوق حسين رحمه اهللا حيث
فإلى هذا ، أي مفهوم آخر ذاتي أو اجتماعي أو سياسي أو نحوهما

ولما كانت المهمة «: حيث يقول، المفهوم تؤول جميع المفاهيم األخرى
فقد كان الشاعر يتغنى بقوة …األساسية للشاعر هي الدفاع عن القبيلة

ويتعرض في أثناء ، ومكانه منها، عزهاوقديم ، ويشيد بمجدها، القبيلة
اذلك ألعدائها هاجي ،اولحلفائها مثنيلذلك اختلط الهجاء في ، ا مادح

 من الحماسة ا قويافكان الشعر مزاج، العصر الجاهلي بالحماسة
 .)١(»ا وسلبايصور المثل العليا في ذلك الوقت إيجاب، والغضب

 القبلي حتى على المفهوم ويؤكد رحمه اهللا على غلبة هذا المفهوم
وأن الشاعر ، بيلة بعامهالذاتي للشاعر بخاصة ولمن عداه من أفراد الق

، نكر ذاته في لون فريد من االشتراكية غير المؤدلجة قبيلته يفي سبيل
، وكان في نُظُمهم قدر كبير من االشتراكية التي تلغي شخصية الفرد«

                                                
 . ٧٥: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص) ١(
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س له وجود يفل،  ومصلحتهوتجعل إرادة القبيلة ومصلحتها فوق إرادته
ال هو …ا عجيبافكان الشعر مزاج، حقيقي إال باندماجه وفنائه فيها

هو موضوعي إن ؛ ضالمحعي ووال هو بالموض، بالذاتي الخالص
فالشاعر هنا مؤرخ ، اعتبرنا فيه تصوير القبلية وحروبها وتاريخ أبطالها

، لقبائلأو قصاص يحيط باألنساب والمثالب وتاريخ الحروب بين ا
وبعضها ، فيها التافه وفيها الخطير، ويتسقط األخبار من هنا ومن هناك

 .وبعضها يتصل باألفراد، يمس الجماعة
فهو ،  ال يتجزأ من القبيلةا جزءرثم هو شعر ذاتي إن اعتبرنا الشاع

 اإذ يصور هذا كله إنما يصور نفسه وعواطفه التي ال يمكن أن تعتبر شيًئ
 .)١(» التي يعيش بينها ويفنى فيهاالجماعة عن عواطف الًمستق

وهو وإن ذهب إلى التأكيد على أهمية القيم الخلقية واالجتماعية إال 
فضال عن أن القيم ، أنه يقدم عليها في األهمية العصبية القبلية الصرفة

األعراف من  االجتماعية والخلقية بمجملها إنما تشكلت على خلفية
الهجائي منه –اعتمد الشعر في معظمه  وقد«ةليالمواضعات القب و،والمثل

كالكرم ،  على العصبية وعلى القيم الخلقية واالجتماعية–والحماسي 
والشجاعة والوفاء للجار واتصال السؤدد في األجداد وعزة األهل ومنعة 

 يحيط بد لدارس هذا الشعر من أن لذلك كان ال. وشدة بطشهاالقبيلة 
 .)٢(»وأكبروهامجدوها  تيباألنساب ويتصور المثل ال

                                                
 .٧٥: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص) ١(
 .٧٤: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص) ٢(
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 :هصدر اإلسالم وتحفظ اإلسالم عليمحطة ي الهجاء ف: ثانيا
، الً ينطوي على قدر من التحفظ تجاه الشعر إجمااسجل اإلسالم موقفً

غير أن الناظر في ذلك يالحظ أن هذا الموقف أقرب إلى الموقف التهذيبي 
 في الًف إجماولقد تجسد ذلك الموق، اإلصالحي منه إلى الموقف المبدئي

َألَم تَر َأنَّهم ِفي كُلِّ واٍد   والشُّعراء يتَِّبعهم الْغَاوون﴿: قوله تعالى
ِإالَّ الَِّذين آمنُوا وعِملُوا  وَأنَّهم يقُولُون ما الَ يفْعلُون  يِهيمون

وا ِمن برانتَصا وكَِثير وا اللَّهذَكَراِت واِلحالص الَِّذين لَمعيسوا وا ظُِلمِد مع
واإلسالم إنما ينطلق هنا من موقف مبدئي ، )١(﴾ظَلَموا َأي منقَلٍَب ينقَِلبون

 .)٢(﴾ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإالَّ لَديِه رِقيب عِتيد﴿ تشريعي فيه يتجسد في أنه
أللوان التالية  فإنه يمكننا أن نحدد تحفظات اإلسالم في اةو بالجمل

التغني بالخمرة والثناء عليها ، الغزل الفاحش والمجون: من الشعر
 .الهجاء، المديح، …ومجالسهاووصف أثرها 

 .أما بالنسبة للغزل الفاحش والخمر فاألمر جلي واضح
، فألنه مظنة كذب المادح وأشر الممدوح وكبره؛ أما بالنسبة للمديح

مادح في كثير من األحيان عطاء من ال يملك وألن الممدوح يعطي فيه ال
ولما فيه من تعظيم األفراد واالرتفاع بهم إلى مراتب ، لمن ال يستحق

الخيالء والغرور والدنو بهم من مراتب التقديس وهي أمور تخالف مقصد 
االبتعاد عن عبادة العباد إلى عبادة  واإلسالم في حتمية إفراد التعظيم هللا

إذا رأيتم المداحين فا حثوا (( جاء في الحديث الصحيحولذلك ، رب العباد

                                                
 . ٢٢٧ـ٢٢٤: الشعراء سورة )١(
 . ١٨): ق(سورة ) ٢(
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 ولذلك فإن هذا الغرض من الشعر قد غاب عن ؛)١())في وجوههم التراب
إذ لم يكن الخلفاء الراشدون ؛ الساحة إبان الخالفة الراشدة أو كاد

 عن أن الًيجلسون للمديح وال يستقبلون شعراءه وال يسمعون منهم فض
ولكم ،  أموالهم وال من أموال بيت مال المسلمينيعطوا على ذلك ال من

 ينم عن مقدار الشفافية والصدق والتواضع ا وشريفًالًكان هذا الموقف نبي
في دولة الخالفة اإلسالمية في عصر المثالية اإلسالمية التي لم تدم 

ليحل محلها الملك ، فانقضت بانقضاء عهد الخالفة الراشدة، الًطوي
 من المضامين الجاهلية ليس أقلها فتح الخلفاء اثيراد كعأالعضوض الذي 

والوالة والقواد أبوابهم للشعراء وفتح خزائن بيت مال المسلمين لإلغداق 
على الشعراء الذين لم يعد لهم هم سوى إرضاء غرور أهل الحل والعقد 
واإلنكباب على أعطياتهم وجوائزهم التي لم يكن لها من ثمن سوى 

 امجددالذي يستشعر أكبر قدر من المبالغة والتهويل طنطناتهم بالمديح 
له رغم بعض إيجابياته والذي كانت ،  بالطات الغساسنة والمناذرةىذكر

حيث استحوذ هذا ؛ ثيرة ليس أقلها انعكاسه على الشعر نفسهكثمار سيئة 
االمديح على قدر كبير من الشعر العربي في ظاهرة تكاد تمثل هدرا فادح 

تهلكت فماذا لو أن هذه الطاقات الهائلة التي اس، لشاعريةفي الشعر وا
ماذا لو أن هذا الكم ، ا أكثر إنسانية وسموعانفي المديح صرفت تلقاء م

الهائل من الشاعرية الذي أهدره كثير من شعراء المديح الذين ربما شكل 
المديح القسم األكبر من دواوينهم ماذا لو أنه صرف تلقاء التأمل في 

 الً ونبا والحياة واإلنسان أو نحو ذلك من المعاني األكثر عمقًالكون
                                                

الحديث في صحيح مسلم، ومسند أحمد، وسنن أبي داوود، والترمذي من حديث ) ١(
 . المقداد بن األسود رضي اهللا عنه
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لكان الشعر العربي خرج بمكاسب هائلة على صعيد اآلداب ، وإنسانية
 .اإلنسانية

مديح كعب من  وموقف اإلسالم هذا من المديح ال يفهم منه ما كان
 اثاني،  ألن ذلك كان موقف اعتذار من كعبالًأو؛ للنبي  بن زهير 

 وكونه صاحب  لخصوصيته اثالثً، ن ذلك كان موقف تألٍُّف منه أل
ويحمل على هذا ما كان ، رسالة فالمديح هنا للحق ولصاحب دعوة الحق

 .من حسان أو ابن رواحه أو غيرهما من شعراء المسلمين
إذ ال ؛ كما أنه ال يفهم من تحريم اإلسالم للمديح أنه ضربة ال رب

ابأس بمديح من أكتسب مجدلها أو حتى صنع ا لألمة أو حقق نصر 
أو نحو ذلك من المواقف على أن ال ،  إلى الشاعر ذاتها أو معروفًالًجمي

وأن ال يجلس ، يقصد الشاعر الممدوح بالمديح أي يذهب إلنشاده
وأن ال يأخذ الشاعر عليه ، الممدوح الستقبال الشاعر واستماع المديح

عطاء. 
 وتحفظ اأن نتحدث عن الهجاء تحديدوأجد من الضروري هنا قبل 

اإلسالم عليه في عصر صدر اإلسالم أن نبين وجهة نظرنا في مسألتين 
 :هامتين

األولى ما قال به البعض من قدماء ومحدثين وعرب ومستشرقين 
من قلة الشعر في صدر اإلسالم وتقلصه وأن ذلك كان بسبب موقف 

 أسلفناه من موقف اإلسالم فنقول إنه على الرغم مما، اإلسالم من الشعر
فإن الخمريات ، من بعض األغراض كالخمريات والغزل الماجن والمديح

على سبيل المثال كانت قليلة في الشعر العربي في الجاهلية وكان 
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وهو شاعر   ا ومع ذلك فإننا نجد حسانً)١(شاعرها األول األعشى
ي الرد على  وشاعر اإلسالم األول يستهل همزيته الشهيرة فالرسول 

، يث عن فتح مكة والحدأبي سفيان بن الحارث الذي هجا النبي 
 :)٢( عد انتقاله من الطلل إلى الغزلمرية حيث يقول بخيستهلها بمقدمة 

 كأن سبيئة من بيـت رأس     
 

 يكون مزاجها عسل وماء    
      على أنيابها أو طعم غض 

 
 
 

 من التفاح هصره الجناء   
 اومإذا ما األشربات ذكرن ي   

 
 فهن لطيب الراح الفـداء   

 نوليها المالمـة إن ألمنـا      
 

 
 

 إذا ما كان مغْثٌ أو لحاء     
ـ       اونشربها فتتركنـا ملوكً

 
 ما ينهنهنا اللقـاء   اوأسد  

بيات القصيدة التي حوت معاني إيمانية بيات مع أواجتماع هذه األ 
ة التاريخية ومن شاعر ودفاعا فذا عن اإلسالم ونبيه في هذه المناسب

 غير مدافع تنطوي على قدر من وشاعر اإلسالم األول )ص( الرسول
فهل كان حسان يجري في هذا على مجرد التقليد الذي كان ، الغرابة

 يعني ما يقول وأن النبي يجري عليه مع غيره في الجاهلية وأنه اليوم ال
أم أن الرواة ، اس ومجتمع اإلسالم في المدينة قد تلقاها على هذا األس

كان لهم يد في األمر في عهد التدوين فألحقوا بالقصيدة ما ليس منها مما 
أم أن الخمرة لم تكن قد ، قد يكون لحسان في الجاهلية على سبيل الوهم

غير أننا ، ال نستطيع الجزم بأي شيء من ذلك، حرمت بعد أم غير ذلك
                                                

. أساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة بين األعشى والجاهليين: انظر في هذا) ١(
 . للدكتور محمد محمد حسين

 . ٥٦: لبرقوقي صاديوان حسان بعناية ) ٢(
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 أكثر ااألقل كان نظرينلمح أن موقف اإلسالم ولو في هذه المرحلة على 
 .منه عمليا

أما بالنسبة للغزل الماجن فإنه في واقع األمر كان استثناء في فن 
فقد غلبت طوابع العفاف والحشمة ، الغزل عند العرب في الجاهلية

 اصحيح أن غزلهم في جملته كان مادي، والتحفظ على غزل الجاهليين
 لكنه لم يكن يخدش ةلمرأي بمظاهر الجمال الحسية في ايقوم على التغن

أما امرؤ القيس ومغامراته الغرامية وما ، كرامتها أو يسيء لعفافها
انطوت عليه من المجون والتصريح فلم تكن تمثل أكثر من نمط استثنائي 

مثل هذا الغزل لم يكن ليغير لوبالتالي فإن تحريم اإلسالم ، دنشاز غير سائ
ذا بالافي حقيقة الموقف تغيير . 

أن التكسب ،  علىا بالنسبة للمديح فلربما كان األكثر تأثيروأما
في الصحراء العربية وأن أجلى صوره التي كانت ابالمديح لم يكن رائج 

 .المناذرة وفي الجاهلية هي تلك التي جرت لدى الغساسنة
في كم افموقف اإلسالم المتحفظ هذا من الشعر لم يترك أثراٌ كبير 

فقد ، ولم يحد بدرجة مهمة من تدفق ينابيعه، مالشعر لعصر صدر اإلسال
اأسهم الشعر إسهامطوال أحداث ذلك العصر وعمل على مواكبتها ا قوي 

فقد رصد سائر ، )٢(فالردة فالفتوح فالفتنة )١(وتسجيلها منذ فجر الدعوة
ومضى «، ة األمة لتلك المرحلة ووثقهاهذه المنعطفات الخطيرة في حيا

                                                
 ه١٣٩٩الحليم محمد سنة  صادق عبد. انظر في ذلك الشعر في موكب الدعوة د) ١(

  .م١٩٧٩ -
اهللا الحامد سنة  عبد.  د-٢٧-الشعر اإلسالمي في صدر اإلسالم : انظر في ذلك) ٢(

  .م١٩٨٠ - ه١٤٠٠
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هذا العصر ال مع األحداث بل مع أنفسهم وقبائلهم كثيرون ينظمون في 
فالشعر لم يتوقف ولم ، مستضيئين إلى حد كبير باإلسالم وهدية الكريم

ألن من عاشوا فيه كانوا يعيشون ؛ وهذا طبيعي، يتخلف في هذا العصر
وكانوا قد انحلّت عقدة لسانهم وعبروا بالشعر عن ، من قبله في الجاهلية
فلما أتم اهللا عليهم نعمة اإلسالم ظلوا يصطنعونه  ،عواطفهم ومشاعرهم

 .)١(»وينظمونه
ومن يستقرئ طائفةً من كتب التراث في التاريخ واألدب واالختيارات 

في مثل ، والتراجم والسير ونحوها يقف من ذلك على الشيء الكثير
واإلصابة في تمييز ، وتاريخ الطبري، السيرة النبوية البن هشام

واألغاني ، والبيان والتبيين، تيعاب في معرفة األصحاباالس و،الصحابة
وابن قتيبة في الشعر ،  من ابن سالم في طبقاتهالًونجد ك، وغيرها

 الذين ضرمينن الشعراء اإلسالميين والمخوالشعراء يترجمان لكثير م
وعند أهل االختيارات أمثال ، ضربوا بسهم قوي في شعر صدر اإلسالم

والضبي في المفصليات نجد طائفة من القصائد  األصمعي في األصمعيات
 .والمطوالت لعدد من هؤالء الشعراء

ومن أوائل الذين قالوا بتباطؤ حركة الشعر في عصر النبوة وتبعه 
في ذلك بعض المتقدمين والمتأخرين ابن سالم في طبقات فحول 

فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو «: )٢(حيث قال، الشعراء
فلما كثر اإلسالم وجاءت ، ولهيت عن الشعر وروايته، والرومفارس 

                                                
 . ٤٣: شوقي ضيف ص. العصر اإلسالمي د) ١(
 طبعة دار الكتب العلمية ١٧فحول الشعراء لمحمد بن سالم الجمعي، صطبقات ) ٢(

 . م١٩٨٠ -ه١٤٠٠ببيروت عام 
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فلم يئلوا إلى ، ية الشعرالفتوح واطمأنت العرب باألمصار راجعوا را
فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك ، دون وال كتاب مكتوبمديوان 

 والناظر في »فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم منه أكثره، بالموت والقتل
نف إن دقق النظر اآلك الحقبة على خلفية كالم ابن سالم حال الشعر لتل

أن مراد ابن سالم بتشاغل العرب بالجهاد  فإنه يخرج بحقيقة مفادها
يؤيد ذلك قوله في ،  عن الرواية ال عن النظمشاغلتالوالغزو إنما كان 

نه صرح إال بل ، لك وذهب عنهم منه أكثرهفحفظوا أقل ذ: آخر كالمه
إنه بعد أن اطمأنت العرب باألمصار راجعوا رواية : بذلك عندما قال

وقد هلك من العرب …الشعر فلم يئلوا إلى ديوان مدون وال كتاب مكتوب
 وأنهم قد راجعوها وهذا يعني أنها افهو يذكر الرواية تحديد، …من هلك

وهذا هو الذي أدى بدوره إلى ضياع طائفة من شعر ، مرت بفترة انقطاع
 يعني بهذا أن اإلسالم أضعف الشعر مباشرة من فابن سالم ال، العرب

 .خالل موقفه منه أو أنه حد من نظمه
 من ابدو أنه تأثر فيه نوعويذهب ابن خلدون في مقدمته في منحى ي

ثم انصرف العرب « )١(:يقول ابن خلدون، ر بكالم ابن سالم اآلنفالتأث
وحي وما ن والنبوة واليعن ذلك أول اإلسالم بما شغلهم من أمر الد

فُأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن ، أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه
، ثم استقر ذلك وُأوِنس الرشد من الملَّة، الخوض في النظم والنثر زمانا

،  وأثاب عليهوسمعه النبي ، ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحظره
ي  الشعر فرتت فهو يتحدث عن فترة اع»هم منهفرجعوا حينئذ إلى ديدن

 جراء كل ما جاء به ابفعل الدهشة التي أخذتهم أخذً؛ هذه المرحلة النبوية
                                                

 .  طبعة دار الجيل بيروت٦٤٣: مقدمة ابن خلدون ص) ١(
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ثم إنه لما أفاق ، اإلسالم من آيات معجزات وتعاليم وتحركات وفتوحات
العرب من الصدمة واستفاقوا من هذه الدهشة واستلهموا روح الدين 

معه  يسالجديد واستوعبوه ورأوا أن القرآن لم يحرم الشعر وأن النبي 
على أن كالم ابن خلدون هذا ،  عليه اطمأنوا وعادوا إليهيبوربما يث

أقرب إلى التعميم على مسألتي الرواية والنظم أكثر من كالم ابن سالم 
الذي ينصب بكل وضوح على ضعف حركة الرواية والعناية بتداول الشعر 

األمر الذي أدى إلى ضياع قسم كبير من شعر الجاهليين ، العربي
 .خضرمين بخاصةوالم

وفي الجملة فإن اإلسالم لم يحد من حركة الشعر ونظمه إال في 
الحدود الضيقة التي أسلفنا القول فيها في شأن الخمر والغزل الفاحش 

ال بل إن الناظر في أثر . وما سنورد القول فيه من أمر الهجاء، والمديح
ااإلسالم على شعر العرب سيالحظ أثرا إيجابيى من حيث الكم حتا كبير ،

، فالمواجهة بين المسلمين والمشركين أدت إلى تفجر شعر النقائض بينهم
النقائض في (  في رسالتنا لنيل درجة الماجستيرالًوهو أمر فصلناه تفصي
 الووقد خرجنا من هذه الدراسة بنتائج مبهرة  )الجاهلة وصدر اإلسالم

ة الشعر ورواجه سيما بخصوص مسألتنا هذه ومدى أثر اإلسالم في حرك
 التي لم يعرفها العرب من قبل على أنها اإذ بتين لنا أن قريشً، لذلك العهد

قد شهدت مولد عدد كبير من الشعراء بفعل ما )١( .…قبيلة شعر وشعراء
وإذا بهؤالء ، أحدثه اإلسالم ودعوته من تحريك المياه الراكدة في مكة

وإذا بأسماء كثيرة ، رائهينبهون في المواجهة المحتدمة مع اإلسالم وشع
 ى بن الزبعراهللا عبد: من قبيل، تلمع في سماء الشعر لذلك العهد

                                                
 . ١٨٩ ص ١ تاريخ األدب العربي لبروكلمان جـانظر) ١(
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 ،وأبو سفيان بن الحارث، والحارث بن هشام بن المغيرة، السهمي
وأبو ، وضرار بن الخطاب الفهري، هبيرة بن أبي وهب المخزوميو

تندلع وإذا بمعارك النقائض ، وغيرهم، ةوعمر بن هبير، سفيان بن حرب
ولقد كان عليه الصالة والسالم يستشعر ، بين القريتين مكة والمدينة

سيما  أهمية الشعر كسالح فعال في هذه المعركة ويدعو شعراءه وال
هجهم وروح القدس ا: فيقول له مرةً، القيام بدورهحسان بن ثابت إلى 

ويقول لشعراء ، لوقع لسانك عليهم أشد من النبل: ويقول له أخرى، معك
، ما بال قوم نصروا رسول اهللا بسيوفهم ال ينصرونه بألسنتهم: اإلسالم

مرت أ: ويقول عليه الصالة والسالم، أو كما قال عليه الصالة والسالم
 بن رواحة بهجاء المشركين فقال وأحسن وأمرت كعب بن مالك اهللا عبد

 .فقال وأحسن وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى
ة على ما تركه اإلسالم من أثر إيجابي على دلولقد كان من أجلى األ

الشعر من حيث الكم ما كان من تفتق ألسنة الشعراء في الغزوات 
والفتوحات اإلسالمية عن كثير من األشعار من بدر إلى أحد إلى خيبر إلى 

من قبل عدد كبير من ، اليرموك إلى القادسية إلى المدائن إلى نهاوند
، )١(ند العرب ما يسمى بشعر الفتوحة عحتى ظهر ألول مر، الشعراء

اوبأخرة من عهد الخالفة الراشدة ظهر لون مصاحب لهذا اللون غالب 

                                                
المتعال  شعر الفتوحات اإلسالمية في صدر اإلسالم، للنعمان عبد: انظر في ذلك) ١(

الشعر اإلسالمي في صدر :  وانظره١٣٨٥القاضي عن الدار القومية بالقاهرة 
 . ٦٥اهللا الحامد ص  عبد. اإلسالم د
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 ينظمه شعراء شطت بهم الغزوات )١(عرف بشعر الحنين إلى األوطان
 .ضمن الجيوش اإلسالمية عن ديارهم

وفي ظل الحقبة النبوية وعهد الخالفة الراشدة بدأ يتشكل ذلك 
د الرائع من الغزل المتأثر بالروح اإلسالمية المحافظة وهو االتجاه الجدي
 بدأت بالظهور بشائر لون جديد هي اوفي هذه األثناء أيض، الغزل العذري

ثم ما تبعه ، من نتائج التأثير اإلسالمي في الشعر من خالل شعر الزهد
 .فيما بعد مما عرف بشعر التصوف

لكنها تتفق في الداللة فهذه أربعة أغراض تتفاوت في درجة جدتها 
 .على مدى األثر اإليجابي الذي تركه اإلسالم في الشعر من حيث الكم

بد من التنويه هنا إلى عاملين هامين أسهما فيما  ومع هذا فإنه ال
في كم الشعر لصدر اإلسالمايبدو للبعض تقلص : 

عصور األدب العربي ، فهو أقصر، اقصر هذا العصر زمني: األول
فالذين يقسمون العصور «إذ يقع في نحو أربعين سنة فقط ؛ القعلى اإلط

 لم يلحظوا في ذلك الناحية الًاألدبية ويجعلون عصر صدر اإلسالم مستق
إذ ، ازمنية فهزيلة جدأما الناحية ال، بل عنوا الظواهر والسمات، الزمنية

خرى الطويلة إن عصر صدر اإلسالم في زمنه يقف بين العصور األ
 .)٢(»بين الجبالكاألكمة 

                                                
شعر الحنين إلى األوطان للنعمان القاضي، كتاب الحنين إلى : انظر في ذلك) ١(

وكتاب الحنين إلى . م١٩٠٠األوطان للجاحظ نشرته المطبعة السلفية عام 
 سنة ةبن المرزبان حققه جليل عطية ونشرته مجلة المورد العراقياألوطان ال

 . ه١٩٨٧
 . ٦٦: اهللا الحامد ص الشعر اإلسالمي في صدر اإلسالم عبد) ٢(
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 عوامل الرواية وما كان من انقطاع العرب فترةً عنها وال: الثاني
وما تال ذلك من ، سيما إبان الفتوحات والنفرة إلى قتال الفرس والروم

ما مر بنا مما أورده  كوذلك، تي عصفت باألمة من الداخلأحداث الفتنة ال
 .ةابن سالم وتابعه عليه آخرون كابن خلدون في المقدم

ثبات وفرة الشعر إ الحامد إلى اهللا عبدهب الدكتور ومع ذلك فقد ذ
وبعد «: حيث قال، في عصر صدر اإلسالم من خالل مقاربة حسابية عامة

بل ولم يكن له أي ، ا جدالًفإن الشعر في عصر صدر اإلسالم لم يكن قلي
بد ولبيان وفرة هذا الشعر ال . ا وافرابل كان كثير، وصف يتصل بالقلة

وهي ، فهي فتره قليلة، من تقدير الفترة التي عاش فيها هذا الشعر
بينما يمتد العصر الجاهلي في تقديره ، بالتأكيد ال تتجاوز نصف قرن

إن الموازنة تبين لنا أن عصر صدر اإلسالم ،  من قرنيناالمتوسط نحو
وعلى ، يشكل ما ال يزيد عن خمس عصر الجاهلية من الناحية الزمنية

فلكي نحكم على شعر صدر اإلسالم بالقلة أو الكثرة علينا أن نحكم ذلك 
 .هذا المقياس النسبي

فإذا وجدنا خمسة دواوين للجاهليين فإن النسبة لعصر صدر اإلسالم 
بيد أننا نجد ، ديوان واحد وخمسة شعراء يقابلهم شاعر واحد إسالمي

وعلى ذلك ، أكثر من ديوان لكل خمسة من أهل الجاهلية وأكثر من شاعر
يجب أن نحكم بأن افإننا حين نحكم بأن شعر العصر الجاهلي كان كثير 

اشعر عصر صدر اإلسالم كان أيض١(»ا كثير(. 
ولعل مما ينبغي التنويه إليه من تداعيات قصر المدة الزمنية لهذا 
العصر ظاهرة الخضرمة التي لم يكد يسلم منها إال النادر من شعرائه 

                                                
 . ٦٤: اهللا الحامد ص الشعر اإلسالمي في صدر اإلسالم عبد) ١(
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أما «، عتورت عوامل التصنيف هذا العصر من أطرافهوالتي بسببها ا
الشعراء الذين أدركوا الجاهلية وأكثروا الشعر فيها فسارت األقوال فيهم 

والحصين ، كلبيد بن ربيعة والنمر بن تولب، بأنهم شعراء من الجاهلية
سالم في   كما في تصنيف ابن–وعمرو بن معد يكرب ، بن الحمام المري
 وكثير من شعراء عصر اإلسالم –ني في الموشح الطبقات والمرزبا

اأدركوا عصر بني أمية وقالوا فيه شعركالنابغة الجعدي وأبي ، ا كثير
وبعد هؤالء وأولئك ال يبقى ، والنعمان بن بشير األنصارياألسود الدؤلي 

 بن اهللا عبدولعصر صدر اإلسالم إال قلة اشتهروا بين الناس كحسان 
 .وكعب بن مالك وقليل غيرهم ،رواحه وكعب بن زهير

إن فترة صدر اإلسالم أقل من نصف قرن وهي بذلك أقل من عمر 
والشاعر في عصر صدر اإلسالم كأي إنسان عاش في ، اإلنسان العادي

أو ، إما أن يعيش شبابه في الجاهلية، هذا العصر ال يخلو من أحد أمرين
 .)١(»شيخوخته في عصر بني أمية

بد منها والتي تبينا من خاللها موقف  تي كان الوبعد هذه المقدمة ال
 .ا فإننا ننظر اآلن في موقفه من الهجاء تحديدالًاإلسالم من الشعر إجما

ولقد ذكرنا في الصفحات اآلنفة أن الهجاء كان ضمن أغراض تحفظ 
ذلك أن اإلسالم شرع في إقامة مجتمع يسوده العدل ؛ عليها اإلسالم

وفي سبيل ذلك فإنه أبطل ، وان والظلم والشحناءوالوئام وينتفي منه العد
دعوها فإنها : العمل بدعوى الجاهلية وثاراتها وعصبياتها التي قال عنها

 لذلك الزمن الذي تشن فيه القبيلة الحرب القد وضع اإلسالم حد، منتنة
 لذلك الزمن الذي يشن اكما وضع حد، على األخرى لمجرد الشعور بالقوة

                                                
 . ٦٧: الشعر اإلسالمي في صدر اإلسالم ص) ١(
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جوم على خصمه بالهجاء فيسلقه بألسنة حداد بحق أو فيه الشاعر اله
 .بباطل

ولذلك ، لقد أبلغ اإلسالم معتنقيه هذه الرسالة بكل جالء ووضوح
ن إلى القضاء وؤولثقة الناس بمبدأ العدالة اإلسالمية فإنهم صاروا يلج

ولم يعد ، ويحتكمون إلى أولي األمر إلنصافهم ممن تعرض لهم بالهجاء
 إال على خلفية الوالء والبراء التي تمثل المنهج اإلسالمي الًالهجاء مقبو

وأما ماعدا ذلك فإنه من دعوى الجاهلية التي وضعها ، في الحب والكره
ونحن نتذكر في هذا الصدد قصة الحطيئة مع الزبرقان بن بدر . اإلسالم

 :)١( عندما هجاه الحطيئة بسينيته التي منها قوله
ـ  ًأواهللا ما معشر الموا امـر   اجنب 

 
 من آل ألي بن شماس بأكيـاس       

 ما كان ذنب بغيض ال أبـا لكـم         
 

 س جاء يحدو آخر الناس    ئافي ب  
ــم   ــو أن درتك ــريتكم ل ــد م  لق

 
 يجئ بها مسحي وإبساسي    ايوم  

     ألرشـدكم  اوقد مـدحتكم عمـد  
 

 ما يكون لكم متحي وإمراسـي     يك 
 وقد نظـرتكم إعشـاء صـادرةٍ       

 
 يللِخمس طال بها حوزي وتنسان     

 فما ملكتُ بـأن كانـت نفوسـكم        
 

 كفارٍك كرهت ثـوبي وإلباسـي      
 حتى إذا ما بدا لي غيب أنفسـكم        

٣٣٣٣ 
 ولم يكن لجراحي فـيكم آسـي       

  مـن نـوالكم    ا مبينً اأزمعتُ يأس  
 

   للحـر كاليـأس  اولن ترى طارد  
 الًما كان ذنب بغيٍض أن رأى رج       

 
 ذا فاقة عاش في مستوِعٍر شاسِ      

 
                                                

 . ٢٨٣:  أمين طه صديوان الحطيئة بتحقيق نعمان) ١(
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قوم أطالوا هـون منزلـه      ل اجار 
 

  بـين أرمـاس    اوغادروه مقيم  
ــم   ــه كالبه ــراه وهرت ــوا ق  ملّ

 
ــاب وأضــراس   وجرحــوه بأني

     أوالك األكثرون حصى سيري ُأماَم 
 

  مـن آل شـماس     اواألكرمون أب  
 :إلى أن قال 

 دع المكارم ال ترحل لبغيتها   
 

 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  
وما : قال، إنه هجاني«: فقال يئة إلى عمر ففزع الزبرقان بالحط 

 :قال لي: قال؟ قال لك
 دع المكارم ال ترحل لبغيتها   

 
 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  

أو ما تبلغ : فقال الزبرقان، ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة: فقال عمر 
فجيء به فسأله ، علي بحسان: فقال عمر، ! ؟مروءتي إال أن آكل وألبس

:  عن ذلك فقالانه سأل لبيدإقال ويقال ،  ولكنه سلح عليههلم يهج: الفق
النَّعم فأمر به ، ما يسرني أنه لحقني من هذا الشعر ما لحقه وأن لي حمر

 .)١(»عمر فجعل في نقير في بئر
 وتذكر المصادر أن الحطيئة ظل في سجنه إلى أن استعطف عمر 

 :)٢( التي منها قولهبرائيته الشهيرة
 ماذا تقول ألفـراخ بـذي مـرخ       

 
 زغب الحواصل ال ماء وال شجر      

 ألقيت كاسبهم في قعـر مظلمـةٍ       
 

 فاغفر عليك سالم اهللا يا عمـر       
 أنت اإلمام الذي من بعد صـاحبة       

 
 
 

 ألقى إليك مقاليد النهـى البشـر     
 

                                                
 . ١٥٦ ص ٢األغاني جـ) ١(
 . ٢٠٨: ، وديوان الحطيئة ص١٥٧ ص ٢األغاني جـ ) ٢(
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 لم يؤثروك بها إذ قـدموك لهـا       
 

 لكن ألنفسهم كانت بـك الخيـر       
  علي صبية بالرمل مسكنهم    فامنن 

 
 
 

 بين األباطح تغشاهم بها القـرر     
 أهلي فداؤك كـم بينـي وبيـنهم        

 
من عرض داويـة تعمـى بهـا         

ماذا تقول ألفراخ بذي : بكى مذ قال الحطيئة إن عمر : ويقال الخبـــــــــــــــر
ما أظلت الخضراء وال أقلت «:  فقالا بن العاص حاضرووكان عمر. مرخ

علي : فقال عمر، ل يبكي على تركه الحطيئةالغبراء أعدل من رج
 يعني -، أشيروا علي في الشاعر: فُأتي به فجلس عليه ثم قال، بالكرسي
ويمدح الناس ويذمهم بغير ، وينِسب بالحرم،  فإنه يقول الهجر–الحطيئة 
ثم ، فأتي بها، علي بالطست: ثم قال،  لسانهاما أراني إال قاطع، ما فيهم

، )٢(ال بل علي بالموس فهو َأوحى، علي بالسكين، )١( بالِمخْصفعلي: قال
ال : فقال، ال أعود: فأشاروا إليه أن قل، ال يعود يا أمير المؤمنين: فقالوا

يا : فلما ولى قال له عمر: قال، النَّجاء: فقال له، أعود يا أمير المؤمنين
وكسر لك أخرى كأني بك عند فتى من قريش قد بسط لك نمرقةً : حطيئة
فما : سلمأقال ابن .  تغنية بأعراض الناسفطفقتَ، غننا يا حطيئة: وقال

 بن عمر قد بسط له اهللا عبيدنقضت الدنيا حتى رأيتُ الحطيئة عند ا
 يا: فقلت له، فجعل يغنيه، غننا يا حطيئة: وقال، نمرقة وكسر له أخرى
أما إنه لو كان ، ءيرحم اهللا ذلك المر: ففزع وقال؟ حطيئة أتذكر قول عمر

سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت : اهللا عبيدوقلت ل: قال،  ما فعلتاحي

                                                
 . المخرز وهو إبرة كبيرة الحجم: المخصف هو) ١(
 . أي أسرع في القطع) ٢(
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 .)١(»ذلك الرجل
بإلزام الحطيئة بتعهده   منهاوإمعانً وتذكر المصادر أن عمر 

حتى قال الحطيئة في ، اشترى منه أعراض المسلمين بثالثة آالف درهم
 :)٢(ذلك

 وأخذت أطراف الكالم فلم تـدع     
 

 اشتم   ا يضر وال مديح  ينفـع  
 وحميتني عرض اللئيم فلم يخف    

 
 
 

  ال يفـزع   اذمي وأصبح آمنً  
 اهكذا رأينا أن الهجاء في عصر صدر اإلسالم عندما يكون عدوانً 

وأن المتظلمين إلى والة األمر جراء ، فإنه يعاقب صاحبه بأشد العقوبات
 .هم بالهجاءذلك يحصلون على النَّصفَ ممن تعرض ل

ومن شأنها أن تؤكد  وهذه قصة أخرى حدثت في زمن عثمان 
 –على طبيعة هذا الوضع السائد تجاه الهجاء إبان عصر صدر اإلسالم 

لية ا الذي وصفناه بأنه عصر المث–عصر النبوة والخالفة الراشدة 
 كان استعار«لحارث البرجمي  بن ائإذ تذكر المصادر أن ضاب، اإلسالمية

من بعض بني جرول بن نهشل فطال مكثه عنده فطلبوه فامتنع اكلب 
واسم الكلب ، عليهم فعرضوا له فأخذوه منه فغضب ورمى أمهم بالكلب

ـَان  :فقال، قُرح
 تَجشَم دوني وفد قُرحان شُقَّةً    

 
      تظل بها الوجناء وهي حسـير 

  فراحوا كأنمـا   افأردفتهم كلب  
 

      حباهم بتاج الهرمـزان أميـر 
 

                                                
 . ١٥٨ ص ٢األغاني جـ ) ١(
، والبيتان من قصيدة عدتها ستة عشر بيتًا في ديوان ١٥٨ ص ٢األغاني جـ ) ٢(

 . ٢١٠: حطيئة صال
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ـ    وقلَّدتُهم ما  ميتُ متالعالو ر 
 

 
 

 به وهو مغبـر لكـاد يطيـر       
  إما عرضتَ فـبلّغن    اراكب فيا 

 
 ثمامةَ عني واألمـور تـدور      

 فأمكم ال تتركوهـا وكلـبكم      
 

 
 

 كبيـر  فإن عقـوق الوالـدات    
 فإنك كلب قد ضريت بما ترى      

 
 سميع بما فوق الفراش خبيـر      

  الليل دخنةً إذا عثَّنت من آخر    
 

 يبيت لها فوق الفراش هريـر      
واهللا لو أن رسول اهللا : ا عليه عثمان بن عفان فحبسه وقالفاستعدو 

ي ألحسبنَّه نزل فيك قرآنوما رأي،  حات أحدبكلب ا رمى قوم 
 .)١(»ولم يزل في حبس عثمان إلى أن مات…قبلك

ي ذلك العصر ففي ما تقدم داللة قاطعة على صرامة موقف اإلسالم ف
وإن في حديث عمر عن الحطيئة وما ذكره عنه ، تجاه الهجاء بخاصة

يقول الهجر وينسب بالحرم ويمدح الناس ويذمهم بغير : مما تقدم من أنه
ما فيهم لداللة واسعة على موقف اإلسالم من هذه األغراض المتعددة 

 .وأنه انطوى تجاهها على قدر متفاوت من التحفظ
 بموقف اإلسالم هذا اهجاء كان من أكثر اإلغراض تأثروالحق أن ال

ونحن نعني بهذا بالطبع الهجاء التقليدي المعروف عند ، حسبما رأينا
وإني ألعجب مما ذهب إليه بعض الباحثين عندما ، العرب منذ الجاهلية

 في ضعف بعض األغراض الشعرية كشعر اوإذا كان اإلسالم سبب«: قال
وإذا كانت ،  في قوة الهجاء ونموهافقد كان سبب، والخمرة والغزل والله

زالت مسيطرة على النفوس بمثلها وقيمها فإن معاني  الروح الجاهلية ما
                                                

، ٢٦٧ ص ٣جـ: اإلصابة: ، وانظر٢٢٤: الشعر والشعراء البن قتيبة ص) ١(
 . ٢١٩، والكامل للمبرد ص ١٤٤وطبقات ابن سالم ص 
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 إذ كنا ذكرنا من قبل أن )١(»الهجاء الجاهلي ظلت قويه في الهجاء الديني
ااإلسالم قد أبطل دعوى الجاهلية ولكنه أرسى أساسلعالقات ا جديد 

ه يستند إلى خلفية عقدية تقوم على مبدأ الوالء والبراء المحبة والكر
 .المنبثق من قيم العقيدة الجديدة

افالهجاء بمفهومة التقليدي الموروث عن الجاهلية قد عرف انحسار 
وأما ما استجد منه ضمن تيار ،  وخضع لمبدأ المراقبة والمحاسبةاكبير

 عن روح إسالمية الدعوة والمواجهة بين اإلسالم والشرك فإنه يصدر
 .أصلتها عقيدة الوالء والبراء

 السياسية وعودة  وسيطرة األحداث الهجاء في محطته األموية:اثالثً
 :النقائض فن تعالشاالقبلية و

ما إن بدأ العصر األموي حتى بدأ ظهور بعض التحوالت على صعد 
 بد أن تنعكس على مرآة األدب لهذا العصر بما في ذلك فن فكان ال، شتى

الهجاء ولعل التحول األبرز هنا هو ذلك التحول السياسي ال في شكله 
ذلك أن بني أمية قد نقلوا واقع األمة ؛ الوراثي فحسب بل وفي مضمونه

والروح العامة السائدة فيها من الروح اإلسالمية الخالصة والمتجردة في 
شدة نظام الخالفة والحكم وهي التي شكلت في عهد النبوة والخالفة الرا

إلى روح جديدة ، موئل ومنبثق المثالية اإلسالمية التي طبعت ذلك العصر
 :تستشعر العصبية العربية على جبهتين

 .لعروبة كآصرة تجاه األمم األخرىاألولى خارجية تعول على ا
وتعمل على إحياء ، والثانية داخلية تعول على العصبية داخل األمة

                                                
 . ٢٦: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث للهجري ص) ١(
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ية كان وهي عصبيات جاهل، )١(هاكثير من العصبيات القبلية بين قبائل
 في سبيل عصبية اها وعمل على تنحيتها جانبفاإلسالم قد زهد فيها وأضع

جديدة كبرى خالقة من شأنها أن تقضي على حالة التشرذم والشتات 
والصراع الذي ال يهدأ بين قبائل العرب وأن تضمها وتوحد طاقاتها 

 وليس معنى ما نقوله )٢(ةوتوجهها نحو نشر هذا الدين وإقامة أمة عظيم
ال بل إنهم جعلوا قوام ، أن بني أمية قد سلبوا األمة روحها اإلسالمية

بغض النظر عن – من العروبة واإلسالم وهذا االروح السائدة فيها مزيج 
 عن الطابع العام الذي طبع روح الًحوت يمثل –بعض اآلراء المختلفة فيه 

 بظهور سلبيات ااشدة ويمثل إيذانًاألمة في عهدي النبوة والخالفة الر
 عديدة ظهرت بالفعل فيما بعد على صعد متعددة أهمها السياسي

 .)٣(االجتماعيو

                                                
 . ٢٩٢انظر تاريخ الشعر السياسي ألحمد الشايب ص ) ١(
 عندما بدأ بتوحيد العرب إن النبي : ى حد القولذهب األستاذ أحمد الشايب إل) ٢(

فإنه لم يغفل أهمية العصبية العربية ودور القومية الذي يمكن أن تلعبه في 
في سبيل األمة العربية : حيث قال في فصل من كتابه عنوانه. . توحيد األمة

ة معنى ذلك أن الرسول علية الصالة والسالم كان ينهض بتوحيد القبائل العربي‘‘
تحت لواء الدين أوالً، فيخضع العرب لفكرة الجنس ويصبحون أمة عربية لها 

وهذا وحده كاٍف للقول بأن العرب إبان ظهور اإلسالم كانوا . . وحدتها العنصرية
قادمين على تكوين دوله عربية لها مقومات الدولة الناشئة أو الناهضة الشك 

قرن الثاني لألستاذ احمد تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف ال’’ في ذلك 
 .  ط دار القلم بيروت٩٥الشايب ص 

 .  وما بعدها١٠٩انظر تاريخ الشعر السياسي أيضا ص ) ٣(
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 )١(وقد فطن الجاحظ إلى أهمية العصبية العربية في سياسة بني أمية
 على أهمية امؤكد )كارل برو كلمان( وتابعه على ذلك المستشرق األلماني

ية  في العهد المرواني من عمر الدولة األموسيما الوالعصبية العربية 
 :حيث قال، ملك بن مروانال عبدمنذ أيام 

ملك بنجاح على عصبية العرب التي تميز بها ال عبدفحافظ …«
وترك بذلك للقبائل العربية استقاللها في مواطنها التي لم ، طابعهم القومي

، عليهاتكن عظيمة األهمية وإن حرصوا على التمسك بها والمحافظة 
 .)٢(»وبقيت خصائص العرب كذلك على حالتها األولى

رهاصات إوقد بدأت هذه التحوالت باألحداث السياسية التي شكلت 
لقيام الدولة األموية وقد تمثلت شرارة تلك األحداث بالفتنة المشؤومة 
ومقتل عثمان رضي عنه مما أطلق سلسلة من األحداث والتطورات 

الهجاء وأطلقت عقاله بعد فترة كان فيها السياسية التي حركت شعر 
فإذا بنا أمام لون جديد من الهجاء تحركه السياسة وتترد ، ا منزويالًخجو

وإذا بالموجهات ، في نواحيه أصداء القبلية والحزبية على حد سواء
الشعرية على خلفية المواجهات السياسية والعسكرية تنحو نحو تكريس 

فتل والنقض مما هيأ النفجار كبير لفن فن الهجاء وتنمية أسلوبي ال
 ا ال سابق له كما وكيفًا انفجاروأحدث ض بعد قيام دولة بني أميةالنقائ

في شعر الهجاء عند العرب فالنقائض ليست في مجملها إال أهاجي 
اتصادمية تم توجيهها فنيا وموضوعي. 

                                                
 . ١٥٤ ص ٢البيان والتبيين جـ) ١(
الحليم النجار  عبد.  بروكلمان، نقله إلى العربية درلتاريخ األدب العربي لكا) ٢(

 . ١٨٧ ص ١الطبعة الرابعة عن دار المعارف بمصر جـ
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ولو أردنا أن نمر على هذه الحقبة مستعرضين في عجالة أبرز 
راتها وأصداء تلك التطورات على فن الهجاء فإن من أبكر ما يطالعنا تطو

 وذلك بعد – أخي عثمان بن عفان ألمة –بن عقبة الوليد من ذلك أبيات 
أرسل من   ا أن عليحيث تذكر المصادر، مباشرة مقتل عثمان 

فقال الوليد ، رسل إلى داره فأخذ ما كان فيها من السالح وإبل الصدقةأ
 :عيدات تحمل روح التوجه إلى الهجاء وإن غلب عليها طابع الوفي أبي

بني هاشـم ردوا سـالح ابـن        
 خــــــــــــــتكمأ

 هبــه ال تحــل مناهوال تنهبــو 
 بني هاشـم ال تعجلـوا بإقـادةٍ        

 
ــالبه   ــاتلوه وس ــا ق ــواء علين  س

 وإنا وإياكم ومـا كـان مـنكم ُ         
 

كصدع الصـفا ال يـرأب الصـدع         
ــاعبه   بيننـا  بني هاشم كيف التعاقـد     شــــــــــــــ

 
ــيفه   ــي س ــد عل ــه ووعن  نجائب

 لعمرك ال أنسى ابن أروى وقتله      
 

 وهل ينسين الماء ما عاش شـاربه       
 هم قتلوه كـي يكونـوا مكانـه        

 
  بكسـرى مرازبـه    اكما غدرت يوم   

 وإني لمجثـاب إلـيكم بجحفـلً       
 

 )١(يصم السـميع جرسـه وجالئبـه     

ة رضي اهللا عنهما ولم تلبث الشحناء أن تفاقمت بين علي ومعاوي 
فكانت ، ولم يلبث الفريقان أن ترجماها إلى صراع مسلح وحرب ضروس

آلت إليه من حادثة التحكيم الشهيرة التي انتدب  بينهما معركة صفين وما
،  بن العاصولها علي أبا موسى األشعري وانتدب لها معاوية عمر

ن موقف األمر الذي أوه؛ لتنتهي بخدعة كبرى من الداهية ألبي موسى
ثر ذلك قصائد الهجاء بين إفاندلعت علي ، وقوى موقف معاويةعلي 

                                                
 . ١٢٢ ص ٥انظر األغاني جـ) ١(
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 ه ما يتحدث به أنصار معاوية وصاحبوكان قد بلغ أنصار علي، الفريقين
 بن اهللا عبدفقال ،  بن العاص وما يتندرون به من أمر هذه الخديعةوعمر

 :)١( لك والرد على ابن العاص وفريقهفي دحض ذ عباس 
 مثلك اليـوم فاسـق    كذبت ولكن   

 
 على أمركم يبغي لنا الشر والعـزال       

 وتزعم أن األمر منـك خديعـةٌ       
 

 إليه وكلَّ القول في شـانكم فَضـال        
 فأنتم ورب البيت قد صار دينكم       

 
  لدين المصطفى الطيب العدال    اخالفً 

 أعــاديتم ِحــب النبــي ونفســه 
 

 فما لكم مـن سـابقات وال فضـال         
 البيـت أخبـث مـن      م ورب وأنت 

ــى  مشـــــــــــــ
ـ  على األرض ذا نعلـين أو       احافي 

 غدرتم وكان الغدر منكم سـجيةً      رجـــــــــــــــــال
 

  وأن لم يكن نسال    اكأن لم يكن حرثً    
الذي حفل بغير قليل من وفي خضم هذا المعترك السياسي  

ت والتفنيدات يلقانا أحد رجال األنصار ءا والمراوغات واالدعاماحكاتالم
 من معاوية وابن العاص متهما إياهما بأن دم الًجو بها كبقصيدة يه

وذلك حيث يقول،  يرفعه فريقهما للفوز بالخالفةاعثمان لم يكن إال شعار 

)٢(: 
      واضـح إن الحق أبلـج معاوي 

 
 وليس بما ربصت أنت وال عمـرو       

 نصبتَ ابن عفان لنا اليوم خدعةً    
 

 كما نَصب الشيخان إذ زخرف األمر     
 ا كهذاك الـبال حـذو نعلـهِ       فهذ 

 
 سواء كرقراٍق يغـر بـه السـفْر        

ـ    بالـذي ال يضـره     ارميتم علي  
 

 وإن عظمت فيه المكيـدة والمكـر       
                                                 

 . ٥٥: وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري ص) ١(
 .  ولم أقف على أسم الشاعر٧١: وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري ص* ) ٢(



 

 
- ٢٠٣ -

      معشـر وما ذنبه إن ناَل عثمان 
 

 أتوه من األحياء يجمعهـم مصـر       
 فثار إليـه المسـلمون ببيتـه       

 
 عالنيةً ما كان فيهـا لهـم قسـر         

 ان ثــم تحمــالفبايعــه الشــيخ 
 

 إلى العمرة العظمى وباطنها الغدر     
 فكان الذي قد كان مما اقتصاصه    

 
 رجيع فيا هللا مـا أحـدث الـدهر         

 فما أنتما والنصر منـا وأنتمـا       
 

 يبوخ لها الجمـر    بعيثا حروٍب ما   
ــا    ــا هللا در أبيكم ــا أنتم  وم

 
   الشورى وقد فلج الفجـر     اوذكركم 

لمعاوية واستتب الحكم لبني أمية فإن وحتى بعد أن خلص األمر  
تيار الهجاء قد أخذ بالتصاعد على خلفيات عديدة سياسية وقبلية 

تارة بين شعراء بني أمية الذين أعطوا والءهم للحزب ، وإقليمية ودينية
الحاكم وبين شعراء خصومهم من مؤيدي العلويين وشيعة آل البيت أو 

لذين تعاظمت قوتهم وازداد خطرهم الزبيريين فيما بعد أو حتى الخوراج ا
وتارة نرى نيران الهجاء ، الًوقارعوا بني أمية في ساحات الوغى طوي

 اتندلع بين القبائل العربية لعصر بني أمية على خلفيات قبلية صرفة أحيانً
ومن نماذج ،  ما أحيانا أخرىاوعلى خلفيات قبلية ممتزجة بالسياسة نوع

ة بقوة قصيدة أبي العباس األعمى التي الهجاء التي استمزجت السياس
فجلس للناس ، ملك بن مروانال عبدحج : رواها صاحب األغاني حيث قال

ودخل ، وقامت الشعراء والخطباء فتكلموا، فدخلوا على مراتبهم، بمكِة
، لعباس بك يا أبا اامرحب: ملك قالال عبدفلما رآه ، أبو العباس األعمى

، حيث كسا أشياعه ولم يكسك، المحّل لحدأخبرني بخبر الملحد الم
فأخبره بخبر ابن الزبير وأنه كسا بني أسد ، وأنشدني ما قلت في ذلك
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 :)١( ياتوأنشده األب، وأحالفها ولم يكسه
بني أسد ال تـذكروا الفخـر       
ــنكم  بيـــــــــــ

ــوا   ــذبوا وتُحمقُ ــذكروه تك ــى ت  مت
 بعيدات بيٍن خيركم لصـديقكم   

 
ــرق    ــه ويط ــدو علي ــركم يغ  وش

ـ   مت   تضـنّوا   الًى تُسألوا فض
ــو  اوتبخلــــــــــ

ــرق    ــا تَح ــر فيه ــرانكم بالش  وني
 قــريشٌ اإذا اســتبقت يومــ 

 وجـــــــــــــدتُم
  وذو المجـد يسـبق     ابني أسٍد سـكْتً    

      اتجيئون خلف القـوم سـود 
 وجـــــــــــوهكم 

 
 

ــفَقُوا إذا مــا قــريش لألضــاميم َأص 
ـ       اوما ذاك إال أن للـؤم طابع

 
 يلوح علـيكم وسـمه لـيس يخلـق         

وفي هذا العصر األموي الذي يمكن وصفه بأنه عصر الصراعات  
 عن الًفض،  لم يتفجر من قبل على اإلطالقالتي ال تهدأ تفجر الهجاء كما

حتى ذهب بعض الباحثين إلى تأليف كتاب ، صراعات القبائل فيما بينها
 من حروبهم ا ضم كثير)٢(أيام العرب في اإلسالم: في ذلك تحت عنوان

سيما بين شعراء  م التي شكلت مادة دسمة لمعارك الهجاء والووقائعه
وكانت معارك جرير مع ، النقائض الثالثة الكبار األخطل والفرزدق وجرير

 على تلك األيام الستحكام العداوة بين تغلب والقيسية الًاألخطل األكثر تعوي
فيضع تحت عينية مخازي ، كالصقر الجارح عليه  عليه  عليه وكان جرير ينقض«

سواء في يوم ماكسين الذي نكّل ، هزائمها في حروبها مع قيستغلب و
أو في يوم الكحيل الذي نكل بها فيه زفر بن ، بها فيه عمير بن الحباب

 إلى اضام، أو في يوم البشر الذي نكل بها فيه الجحاَّف السلمي، الحارث

                                                
 . ٢٣٤ ص ١٦األغاني جـ ) ١(
 . أيام العرب في اإلسالم لمحمد أبو الفضل إبراهيم: كتاب) ٢(
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في هزائم تغلب قبل اذلك انتصارات قبيلة يربوع في الجاهلية وملجج 
 : بمثل قولها عنيفًا عليه افتخارامفتخر، الماإلس

 نحن اجتبينا حياض المجد مترعةً   
 

 من حومٍة لم يخالط صفوها كـدر       
 لم يخِْز أوَل يريـرع فوارسـهم       

 
 ذا افتخـروا  إوال يقال لهـم كـالّ        

 هل تعرفون بذي بهدى فوارسنا     
 

 يوم الهذيل بأيدي القـوم مقتسـر     
  فـارطُهم  خابت بنو تغلب إذ ضل     

 
 حوص المكارم إن المجد مبتـدر      

 الظاعنون على العمياء إن ظعنوا     
 

 ؟ والسائلون بظهر الغيب ما الخبر     
 اآلكلون خبيـث الـزاد وحـدهم       

 
 ــر ــم الخَِم ــازلون إذا واراه  والن

 إني رأيـتكم والحـق مغضـبةُ       
 

 تخزون أن يذكر الحجاّفُ أو زفـز       
 ابـد كانت وقائع قلنا لن تُـرى أ       

 
 من تغلب بعـدها عـين وال أثـر         

ـ       عزاحتى سمعتُ بخنزير ضغا ج 
 

 منهم فقلتُ أرى األموات قد نُشروا    
 .)١(»…القصيدة 

وقد قام أبو ،  بين هؤالءاوقصائد الهجاء من هذا القبيل كثيرة جد
عبيدة معمر بن المثنى بجمعها في ديوان ضخم ضم نقائض الفرزدق 

 بجمع طائفة أخرى كبيرة – على األرجح –تمام كما قام أبو ، وجرير
 عن مشاركة عدد الًهذا فض، منها في ديوان ضم نقائض األخطل وجرير

آخر من الشعراء اْألقل شهرة في معارك الهجاء هذه من قبيل الراعي 
ذهيل  النميري وعمر بن لجأ التيمي والبعيث المجاشعي وغسان بن

                                                
، والقصيدة في ديوان جرير ٢٥٥: مي لشوقي ضيف صانظر العصر اإلسال) ١(

 .  طبعة دار الكتاب اللبناني٣٠٨: بعناية إيليا حاوي ص
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النقائض  شعراء هجاء هذه بينوقد مثلت معارك ال. السليطي وغيرهم
 في هذه عول الشعراء في العصر على اإلطالق كما أعظم تيارات الهجاء

ولو في العهد ، العصبية القبلية كما لم يعول عليها من قبل األهاجي على
 .اإلسالمي على األقَل

وقد توسع الهجاء في العصر األموي بفعل المعطيات الجديدة التي 
ة فكان من مظاهر ذلك هجاء الوالة والقادة وعمال ظهرت في حياة األم

الخراج وغيرهم ممن يمثلون الدولة وذلك على خلفيات اتهامهم بالفساد 
 .أو الظلم أو االختالس أو نحو ذلك

ومن هذا القبيل هجاء أنس بن أبي أناس بن زنُيم لحارثة بن بدر 
  يوليه على بن زياد والي العراق أناهللا عبيدالغُداني عندما طلب من 

 :)١( فهجاه أنس لذلك فقال، ففعل، )سرق(
 أحاِر بن بدٍر قد وليتَ إمـارةً      

 
  فيهـا تخـون وتسـرق      افكن جرذً  

  بالِغنى إن للغنـى    اوباِه تميم  
 

  به المـرء الهيوبـةُ ينطـق       الشأنً 
      فإن جميع الناس إما مكـذِّب 

 
 يقول بمـا يهـوى وإمـا مصـدق         

 عرفونهـا  وال ي  الًيقولون أقوا  
 

 وإن قيل هاتوا حقِّقوا لـم يحقِّقـوا        
  أصبتَه احار شيئً  فال تحقرن يا   

 
  )سـرق ( فحظك من ملك العـراقين     

 .ونماذج الهجاء من هذا القبيل كثيرة يطول استقصاؤها 
وال غرو ، وكان من ألوان الهجاء التي جدت هجاء األقاليم والمدن

ا طابع البداوة والترحال وسكنى بيوت إذا إن األمة التي كان يغلب عليه
                                                

، وانظر العقد الفريد البن عبد ربه ٢٨٤: انظر الشعر والشعراء البن قتيبة ص) ١(
 . ٥٧ ص ٨جـ 
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بفعل الفتوحات اإلسالمية وتحول االوبر قد أخذت تتحضر وتتمدن سريع 
كثير من العرب إلى أطراف الجزيرة وال سيما في العراق حيث القرب من 

فبدَأت ،  لالستقراراالثغور والخصب وموارد الحياة األوفر واألكثر تطلب
وإذا ، ةانية لتتحول بالتدريج إلى مدن مهمتَظهر مواطن التجمعات السك

 من تقاليدهم وأنماط عالقاتهم اقلون إلى تجمعاتهم هذه كثيربالعرب ين
لما أقبل العرب من الجزيرة على العراق «فإنه ، وصور حياتهم المختلفة

يفتحون وينشرون اإلسالم واتسعت بهم الفتوح لعهد عمر بن الخطاب 
وأمر ، حتى ال يتالشوا فيها، ديمة منازل لهمرأى أالّ يتخذوا المدن الق

حتى ، بثاقب بصيرته أن يبنى لهم معسكران على حدود الجزيرة الشرقية
وهذان . وحتى ال ينساحوا في البالد المفتوحة، يظل اتصالهم بالجزيرة

المعسكران اللذان كانا مادة الجيوش المحاربة في عصر صدر اإلسالم 
الكوفة : اء في فارس أو في خرسان هماسو، اوالعصر األموي جميع

 .)١(»والبصرة
وقد لعبت ، وقد كان تخطيط البصرة حوالي سنة ست عشرة للهجرة

دور معسكر متقدم لجيوش الفتوح في المشرق بالقرب من مصب نهر 
وكانت بهذا على أطراف ، دجلة في شط العرب وشاطئ خليج العرب

ى خطط خمس ت البصرة إلوقد قسم، الصحراء العربية في جزيرة العرب
، وخطة ألهل العالية، قيسال عبدلوخطة ، تميملخطة : فكانت، رئيسة

بينما الذت ، وكانت اليمن تلوذ بخطة األزد، وخطة لألزد، وخطة لبكر
، قيسال عبدوالذ أهل هجر بخطة ، عشائر من أسد والنمر بن قاسط ببكر

 .والذت ضبة والرباب بخطة تميم
                                                

 . ١٥٣: العصر اإلسالمي لشوقي ضيف ص) ١(
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 كبيرة عرفت اقاموا إلى جانب البصرة هذه سوقًولم يلبث القوم أن أ
 . لألدب والشعر والشعراءاوأصبحت سوقً، فيما بعد بالمربد

والحق أنه رغم حرص الخالفة على حفظ عنصر العرب وعدم 
ذوبانهم في األعاجم إال أنه بمرور الوقت نزل البصرة مع العرب أقوام 

انشق عنه وانضم منهم قسم كبير من جيش يزدجرد ، آخرون من غيرهم
ولم يلبثوا أن دخلوا ، ةوكانوا يعرفون باألساور، إلى المسلمين في قتاله

 طوائف من الهنود وهم الزط اكما دخل في حلفها أيض، في حلف تميم
كما نزل البصرة كذلك جماعة من األصبهانيين ، والسيابجة واإلندغار

 وغيره لدى  عن كثير من الرقيق الفارسيالًوأخرى من الحيش هذا فض
 .)١(العرب

فكانت العدنانية ، اوأما الكوفة فكان تخطيطها بعيد ذلك بعام تقريب
ثم إنها بعد ، واليمنية على العموم في شرقيها، على العموم في غربيها

فكانت خطة ، ذلك قسمت إلى سبع خطط وأحلت العرب فيها حسب أنسابها
جيلة وخثعم وكندة وخطة لقضاعة وغسان وب، لكنانة وحلفائها وجديلة

وخطة ، وخطة لمذحج وحمير وهمدان وحلفائهم، وحضرموت واألزد
وخطة ألسد وغطفان ومحارب والنمر ، لتميم وسائر الرباب وهوزان

. )٢( قيس وأهل هجر الحمراءال عبدك ووخطة إلياد وع، وضبيعة وتغلب
 .وقد سكت الطبري عن الخطة السابعة وربما كان ذلك سهوا منه

 إلى عهد زياد بن أبيه الذي ربما رأى ا ذلك التقسيم قائموقد ظل
 اأربع فجعل خطط الكوفة، أهميةً في دمج العرب لتخفيف غلواء القبلية

                                                
، وفتوح البلدان للبالذري ٥٥٩، ٤٧٨، ٢٦٥:  ص٤انظر تاريخ الطبري جـ ) ١(

 .  وما بعدها٣٤١: ص
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من الموالي شركت العرب  خرىأ اجناسأفإن ، وكالبصرة،  من سبعالًبد
وكان من أهمها بقايا الجيوش الفارسية ، في الكوفة ونزلتها إلى جانبهم

ن عددهم بلغ أربعة آالف وكانوا إويقال ، ضمت إلى المسلمينلتي انا
كما استوطنها معهم كذلك ، يسمون حمراء ديلم نسبة إلى قائدهم ديلم

وكانت مقدمات التحضر هذه ، طأعداد كبيرة من الرقيق وأقوام من النب
 بتطور لون شبه جديد من العصبية عند العرب اوبدايات التمدن إيذانً

وقد وجدت هذه العصبية كسائر العصبيات ، إلقليميةوهي العصبية ا
 لتقتصر على المدينة افكانت تضيق أحيانً، أصداء لها في شعر الهجاء

على نحو ما تذكرنا به أرجوزة ابن المعتز الطويلة التي جاء ، ونحوها
  :)٣( فيها قوله

ن حــديث واســتمع اآل
ــ  هالكوفـــــــــ

ــا مع   ــة بعينه ــمدين  هروف
 كثيرة األديـان واألئمـة     

 
 وهمها تشـتيت أمـر األمـة       

 مصنوعة بكفر بختنصـر    
 

 وكفــر نمــروٍد إمــام الكُفَّــر 
 ولم يزل سـكانها فُجـارا      

 
 ارا    امستبصرحفي الشرك أو س  

  .…إلى آخر األرجوزة 
 اإلقليم كما نجد  لتشملاوكانت العصبية في قصيدة الهجاء تتسع أحيانً

 :)١( حيث يقول، عند أعشى همدان في داليته التي هجا فيها أهل العراق
ــوره   ــتمم ن ــى اهللا إال أن ي  أب

 
 ويطفئ نـور الفاسـقين فيخمـدا      

 
                                                

:  ص٦، وانظر القصيدة وقصتها في األغاني جـ ٣٢٠ديوان أعشى همدان ص ) ١(
 .  وما بعدها٥٨
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 ويظهر أهل الحق في كل مـوطنٍ      
 

 ويعدَل وقع السيف من كان أصيدا      
ــزل ذ  ــه الًوين ــالعراق وأهل   ب

 
 مؤكـدا ِلماَ نقضوا العهد الوثيق ال     

 وما أحدثوا من بدعـة وعظيمـةٍ       
 

من القول لـم تصـعد إلـى اهللا           
ــعدا  وما نكثوا من بيعـة بعـد بيعـةٍ         مصـــــــــــــ

 
 إذا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا      

  حشاه ربهم فـي قلـوبهم      اوجبنً 
 

 فما يقربـون النـاس إال تهـددا        
فال صدق فـي قـوٍل وال صـبر          

ــدهم  عنـــــــــــــ
 ــر ــن فخ ــدااولك ــيهم وتزي   ف

 فكيف رأيـت اهللا فـرق جمعهـم        
 

 وفرقهم عـرض الـبالد وشـردا       
 فقتال هـم قتلـى ضـالل وفتنـةٍ         

 
ــي    مطــرداالًوحــيهم أمســى ذل

هكذا رأينا كيف أن الهجاء قد استعرت ناره وشب أواره إبان العصر  
أو على خلفيات تمثل ، قليميةإاألموي وذلك على خلفيات سياسية وقبلية و

واألهم هنا أن نالحظ أن ذلك الغليان في شعر الهجاء . خلفيات من هذه الامزيج
 عصر – عما كان عليه حاله في عصر صدر اإلسالم اكبير الًإنما يمثل تحو

 وال سيما – فقد تراجع الهجاء في ذلك العصر –النبوة والخالفة الراشدة
لموقف اإلسالم والخالفة الحازم منه ،  حتى كاد ينعدم–الهجاء الشخصي 

يجئ على خلفية من عقيدة الوالء  وكان المستجد منه ما، ااعتباره عدوانًب
إلى أن كانت الفتنة  ، …والبراء حتى تزايد هجاء المشركين وخصوم الدعوة

األمر الذي مثل نهايةً ، وما تبعها من تطورات أدت إلى قيام الدولة األموية
ل محله نظام الوراثة حيث انتهى نظام الشورى ليح، لحقبة المثالية اإلسالمية

وليبدأ مسلسل جديد من ، أو ما سماه المؤرخون الملك العضوض بعجره وبجره
األمر ، األحداث والتطورات وتسود جملة من المفاهيم والطوابع والتصورات

الذي أدى إلى تفجر الهجاء عند العرب كما لم يتفجر من قبل حسبما فصلناه 
 .في الصفحات السابقة
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 خامتة
والهجاء في ، ا تقدم من حديث عن الهجاء في الجاهليةبعد كل م

والهجاء في العصر األموي يمكننا أن نالحظ أن هذا ، عصر صدر اإلسالم
حتى غلبت عليه لغة الوعيد والتهديد االفن قد ارتبط بالعنف كثير 

 أو افكانت قصيدة الهجاء تهيج حرب، وشاعت فيه روح االنتقام والثأر
 لجولة جديدة من التهيئ لحرب أخرى وتقدم وقودتأتي على اثر حرب 

ففي الجاهلية حيث العصبية القبلية تحكم ، وال عجب، الصراع واالقتتال
فالعرب في جملتهم كانوا كما ، كل شيء كانت الحياة حياة صراع ال يهدأ

 :)١(قال الشاعر
 قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم  

 
 طاروا إليه زرافات ووحـدانا     

 ن أخاهم حين يندبهم   ال يسألو  
 

في النائبات علـى مـا قـال         
ــا كما ، ولم تكن لهم غُنية عن حياة الحرب واإلغارة والسلب والنهب برهانـــــــــــ

 :)٢(قال شاعرهم
 وكن إذا أغرن على جنـابٍ     

 
  نـا حيـث كا  وأعوزهن نهب 

 أغرن من الضباب على ِحاللٍ     
 

 نـا وضبةَ إنه من حـان حا      
 أخينـا  علـى بكـٍر      اوأحيانً 

 
 نـا نجـد إال أ خا     إذا ما لـم    

 
                                                

البيتان من أبيات ثمانية للشاعر الجاهلي قُريط بن أنيف من بلعنبر من تميم وهي ) ١(
 . ٥٧ص  ١أول قصيدة في حماسة أبي تمام، الحماسة جـ 

األبيات الثالثة من خمسة للقطامي قبل إسالمه وأسمه عمير التغلبي وهي في ) ٢(
 . ٢٠٣:  ص١ جـ١١٨الحماسة القصيدة رقم 
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ولما جاء اإلسالم فإنه كما مر بنا قيد الهجاء بمفهومه السائد عند 
االعرب شخصيبل وعاقب الخلفاء عليه شعراءه في أكثر ، ا كان أو قبلي

 اغير أن أفقً، افتراجع ذلك الغرض كثير، من مناسبة بعقوبات قاسية
هي أسس ، سس جديدة جاء بها اإلسالمولكن على أ، له  قد انفتحاجديد

، بمعنى أن اإلسالم قد جاء بقواعد لتنظيم هذا الفن، البراء والوالء
فإذا ، إلى المشركين والكفار، وتصويب هذا السالح إلى الوجهة الصحيحة

وتلقانا ، بالهجاء يأتي مرة أخرى في معرض الصراع والعنف واالقتتال
ني الذي طبعها في الجاهلية ينشدها قصائد الهجاء بلونها األحمر القا

تارة بصوت حسان ، شعراء المسلمين وشعراء المشركين على حد سواء
وتارة بصوت أبي ،  بن رواحة أو غيرهماهللا عبدأو كعب بن مالك أو 
 بن الزبعرى السهمي أو هبيرة بن وهب اهللا عبدسفيان بن الحارث أو 

 .ذلكالمخزومي أو غيرهم وقد أسلفنا نماذج من كل 
عاد  ولما اندلعت الفتنة المشؤومة بين المسلمين بمقتل عثمان 

ووجه سالح الهجاء ، الهجاء بمفهوم جديد امتزج فيه الدين بالسياسة
وتسارعت وتيرة ، تضرجت قصيدته بالدماءا ووجهة خاطئة مجدد

األحداث فأفضت إلى قيام دولة بني أمية التي ناصبها الكثيرون العداء من 
فكانت الصراعات الدامية التي ال تهدأ بينهم وبين الشيعة ، كل جانب

والزبيريين والخوارج بفرقهم األربع األزارقة والنجدات والصفرية 
إضافة إلى عدد من الثورات األخرى التي قامت في وجه ، واإلباضية

رحمن ابن األشعث وسليمان بن صرد ال عبداألمويين هنا وهناك كثورة 
 .وابن المهلب
هذه األثناء واكبت هذه التطورات تطورات أخرى على صعيد وفي 

فعادت جذعةً كثير من مظاهر الصراعات القبلية وانبعثت ، القبلية



 

 
- ٢١٣ -

وصارت األيام تترى بين عديد من ، العصبيات الجاهلية من مرقدها
القبائل على خلفيات امتزجت فيها السياسة بالعصبية القبلية وسمعنا 

 على نحو ما رأينا ا الهجاء ومطوالته تقطر دمالشعراء يتقاذفون قصائد
وتفاقم ذلك األمر على ، بين األخطل التغلبي وجرير اليربوعي التميمي

خلفية العداء المتنامي بين تغلب واليمنية من جهة والقيسية من جهة 
أخرى وسمعنا بأشعار وأيام كثيرة كيوم البشر ويوم ماكسين ويوم الكحيل 

 .يام العرب في اإلسالموغيرها مما جرى من أ
كانت قصيدة الهجاء إذن مرتبطة في هذه العصور الثالثة ببيئات 

فكانت هذه القصيدة على وجه اإلجمال قصيدة حمراء ، القتال والحرب
ولونته ، مشاهد الطعان والكر والفر اغلبت عليه كثير، ضمن فن أحمر

 .لخيلوعلت فيه قعقعة السالح وصهيل ا، ألوان الدماء واألشالء
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 . بيروت– دار الجيل –الثالثة 
 . للزبيدي–تاج العروس من جواهر القاموس  -١٠
 بتحقيق محمد أبو – البن جرير الطبري –تاريخ الرسل والملوك  -١١

 . دار سويدان القاهرة-الفضل إبراهيم 



 

 
- ٢١٦ -

لألستاذ أحمد –تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني  -١٢
 .الشايب

مطبعة أحمد مخيمر عام – إبراهيم سالمة –ة تيارات أدبي -١٣
 .م١٩٥١

 –الرحيم عسيالن  اهللا عبد  بتحقيق عبد–حماسة أبي تمام  -١٤
نشرته جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 

 .م١٩٨١/ه١٤٠١
 بتحقيق وشرح – بن بحر الجاحظ روالحيوان ألبي عثمان عم -١٥

 القاهرة عام  الطبعة الثانية مطبعة الحلبي–السالم هرون  عبد
 .م١٩٦٦/ ه١٣٨٥

 بتحقيق –القادر بن عمر البغدادي   لعبد–خزانة األدب  -١٦
 الطبعة الثانية عن الهيئة المصرية العامة –السالم هرون  عبد

 .م١٩٧٩للكتاب عام 
 – للدكتور مصطفى سويف –دراسات نفسية في اإلبداع والتلقي  -١٧

/ ه١٤٢٥هرة عامالطبعة الثانية عن الدار المصرية اللبنانية بالقا
 .م٢٠٠٤

 تحقيق دكتور حسن عيسى أبو –ديوان أعشى همدان وأخباره  -١٨
 .ه١٤٠٣ دار العلوم بالرياض عام –ياسين 

محمد محمد .  شرح وتعليق د–ديوان األعشى ميمون بن قيس  -١٩
 . دار النهضة العربية بيروت–حسين 

 - شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني -ديوان الحطيئة  -٢٠
م ١٩٥٨/ ه١٣٧٨مان أمين طه الطبعة األولى عام تحقيق نع

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر



 

 
- ٢١٧ -

 طبعة -السالم الحوفي   شرح وتحقيق عبد-ديوان الخنساء  -٢١
 .دار الكتب العلمية بيروت

 .بيروت.  طبعة عالم الكتب-ديوان المعاني ألبي هالل العسكري  -٢٢
الطاهر بن عاشور  جمع وتحقيق الشيخ محمد -ديوان النابغة  -٢٣

 طبعة الشركة التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشر -
 .والتوزيع بالجزائر

 دار الكتاب اللبناني – عناية إيليا حاوي –ديوان جرير بن عطية  -٢٤
 .بيروت

الرحمن   وضعه وصححه عبد-ديوان حسان بن ثابت األنصاري  -٢٥
/ ه١٤٠١ بيروت عام - طبعة دار الكتاب العربي-البرقوقي 

 .م١٩٨١
سيف الدين : البكري قدم له وحقق حواشيه ديوان طرفة بن العبد -٢٦

 .الكاتب وأحمد عصام الكاتب طبعة دار مكتبة الحياة بيروت
عمر .  تحقيق وضبط وتقديم د-اهللا بن المعتز  ديوان عبد -٢٧

 . طبعة دار القلم بيروت-فاروق الطباع 
وليد . داهللا بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره  ديوان عبد -٢٨

/ ه١٤٠١ الطبعة األولى عن دار العلوم بالرياض -قصاب 
 .م١٩٨١

 الطبعة - ضبط وشرح الدكتور زكي مبارك -زهر اآلداب  -٢٩
الرابعة عن دار الجيل بيروت ومكتبة المحتسب في عمان عام 

 .م١٩٧٢
اهللا الحامد  عبد.  د-الشعر اإلسالمي في صدر اإلسالم  -٣٠

 .م١٩٨٠/ ه١٤٠٠



 

 
- ٢١٨ -

 للدكتور محمد -اهلية عند األوس والخزرج شعر الحرب في الج -٣١
 طبعة مؤسسة علوم القرآن ودار القلم دمشق -العيد الخطراوي 

 .م١٩٨٠/ه١٤٠٠بيروت الطبعة األولى سنة

 للنعمان -شعر الفتوحات اإلسالمية في صدر اإلسالم  -٣٢
 .ه١٣٨٥ عن الدار القومية بالقاهرة -المتعال القاضي  عبد

 –الحليم محمد  للدكتور صادق عبد -الشعر في موكب الدعوة  -٣٣
 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩طبعة 

 دار إحياء العلوم – الطبعة األولى -الشعر والشعراء البن قتيبة -٣٤
 . بيروت-

 ةمفيد قميح.  تحقيق وضبط د-الصناعتين ألبي هالل العسكري  -٣٥
/ ه١٤٠١ عن دار الكتب العلمية بيروت عام - الطبعة األولى -

 .م١٩٨١
 – دار الكتب العلمية –بن سالم الجمحي طبقات فحول الشعراء ال -٣٦

 .م١٩٨٠/ ه١٤٠٠بيروت 
 دار المعارف بمصر – للدكتور شوقي ضيف -العصر اإلسالمي  -٣٧

 . الطبعة السادسة عشر-
 دار المعارف بمصر – للدكتور شوقي ضيف -العصر الجاهلي  -٣٨

 . الطبعة السادسة-
  دار المعارف– للدكتور شوقي ضيف - نيالعصر العباسي الثا -٣٩

 . الطبعة التاسعة-بمصر 
 بتحقيق محمد –ربه األندلسي   لمحمد بن عبد-العقد الفريد  -٤٠

 . طبعة دار الفكر–سعيد العريان 



 

 
- ٢١٩ -

 – دار غريب –الحميد   للدكتور شاكر عبد-علم نفس اإلبداع  -٤١
 .القاهرة

 –العمدة في محاسن الشعر وآدابه البن رشيق القيرواني  -٤٢
 دار المعرفة بيروت –ولى  الطبعة األ–بتحقيق محمد قزقزان 

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨
 - الطبعة األولى - لألستاذ محمد النيفر -عنوان األريب  -٤٣

 .ه١٣٥١المطبعة التونسية 
 بإشراف لجنة – لإلمام أبي حسن البالذري -فتوح البلدان  -٤٤

 . بيروت–تحقيق التراث بمكتبة الهالل 
ة  دار الثقاف– إيليا حاوي –فن الهجاء وتطوره عند العرب  -٤٥

 .بيروت
 .باديآالقاموس المحيط للفيروز -٤٦
 دار الفكر للطباعة –الكامل في اللغة واألدب ألبي العباس المبرد  -٤٧

 .والنشر والتوزيع
 – ة حققه خليل عطي–كتاب الحنين إلى األوطان البن المرزبان  -٤٨

 .م١٩٨٧ونشره مجلة المورد العراقية عام 
 .م١٩٠٠لية  المطبعة الس–كتاب الحنين إلى األوطان للجاحظ  -٤٩
 . لجمال الدين بن منظور األفريقيربلسان الع -٥٠
 – محمد النويهي –محاضرات في عنصر الصدق في األدب  -٥١

 .معهد الدراسات الدينية العالية
 –لمحمدون من الشعراء ألبي الحسن علي بن يوسف القفطي ا -٥٢

 .الستار خان صححه وعلق عليه محمد عبد
 تحقيق محمد –ملي معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعا -٥٣



 

 
- ٢٢٠ -

/ ه١٣٦٧ بيروت – عالم الكتب –الحميد  محيي الدين عبد
 .م١٩٤٧

الرحمن  عفيف عبد.  د–معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين  -٥٤
 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣ الرياض – دار العلوم –

 –إف كرنكو .  بتصحيح وتعليق د–معجم الشعراء للمرزباني  -٥٥
 .م١٩٩١/ ه١٤١١ بيروت –دار الجيل 

 تحقيق وشرح أحمد شاكر –يات للمفضل الضبي المفضل -٥٦
عن دار المعارف   الطبعة السادسة–السالم هارون  وعبد
 .بمصر

 . بيروت– طبعة دار الجيل –مقدمة ابن خلدون  -٥٧
 دار –زكي مبارك الطبعة الثانية . النثر الفني في القرن الرابع د -٥٨

 .م١٩٣٤السعادة 
 دار – حسين محمد محمد. الهجاء والهجاؤون في الجاهلية د -٥٩

 .م١٩٧١/ ه١٣٩١النهضة العربية بيروت 
 .العزيز الميمني الراجكوني  تحقيق عبد–الوحشيات ألبي تمام  -٦٠
السالم   تحقيق عبد–وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري  -٦١

 .م١٩٦٢ –هارون 



 

 

 


