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امللخـ ـّـ�ص:
ندر�س يف هذا البحث الورقة فن الر�سائل يف الع�صر اجلاهلي انطال ًقا من فر�ض ّية �أنّ ر�سائل ذلك الع�صر
حتديدً ا يجب �أن تكون �شفو ّية الطابع مثل بق ّية فنونه الأدب ّية الأخرى� .أي �أ ّنها �ستكون �شعر ّية ولي�ست نرث ّية .وكان
آنئذ نا�سني �أو متنا�سني الر�سائل ال�شعر ّية ،فلم يعودوا من ذلك
الدار�سون جهدوا يف احلديث عن الر�سائل النرث ّية � ٍ
بطائل .وملا �أمعنا النظر وجدنا الر�سائل ال�شعر ّية اجلاهل ّية ت�ستع�صي على احل�صر عددًا ،وتتن ّوع �أ�سلو ًبا ،وتبلغ
أدبي
م�ستوى فن ّيـًّا رفي ًعا لأ ّنها جاءت يف باب ال�شعر .وقد �ش ّكلت تلك الر�سائل البدايات احل ّقة لتكوين هذا النوع ال ّ
الذي منا وتط ّور الح ًقا وغني بالر�سائل النرث ّية يف ع�صور التدوين املت� ّأخرة.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الع�صر اجلاهلي ،ال�شعر اجلاهلي ،الأدبي ،الر�سائل النرث ّية.
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Poetic Letters in Pre-Islamic Era
A Study in the Beginning of the Literary Genre
Dr. Maha A. Qader Mubyadain
Dr. Jamal Mohammed Maqabaleh

Abstract:
This paper studies the Poetic letters in Pre-Islamic Era, dealing with the hypothesis
that letters of that era specifically, should be orally in character like other literary arts. In
other words, it should be poetic and not in prose. The scholars of that era were always
talking about prose letters, ignoring poetic letters. When we had a close look, we found
out that Pre-Islamic letters are intricate to be confined in number, and diversified in style,
with an exquisite and refined artistic level in the domain of the poetry. These letters had
formed the genuine start to the form this literary genre developed and grew later, and was
rich in poetic letters in the late era of writing records.

Keywords: Pre-Islamic, Poetic, Prose, Poetic letters, That Pre-Islamic letters.
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اجلاهلي فيقول« :ومن يقر�أ �أخبار اجلاهلية يف
كتب الأدب �أو كتب التاريخ يعجب لكرثة ر�سائلهم
�آنذاك ،ويكاد يلم�س �أن كتابة الر�سائل يف اجلاهلية
�أمر م�ألوف مي�سور �شائع يف �شتى ال�ش�ؤون»( ،)4ويلحظ
�أ ّنه يذكر مناذج من الر�سائل دون �أن يعنى مبدى
معني يف املقام الأ ّول ب�إثبات وجود الكتابة
فنيتها .فهو ّ
يف حياة اجلاهلية ،ومو�ضوعاتها هي� ،إلى جانب
الر�سائل ،الكتب الدينية والعهود واملواثيق والأحالف
وال�صكوك ومكاتبة الرقيق.
�إذن عرف العرب يف جاهليتهم الكتابة والتدوين،
وكانت لديهم ر�سائل لكنها لي�ست فنية ،بح�سب نا�صر
الدين الأ�سد ،و�إلى مثل هذا ذهب �شوقي �ضيف
حني قال« :لي�س بني �أيدينا وثائق جاهلية �صحيحة
تدل على �أن اجلاهليني عرفوا الر�سائل الأدبية
وتداولوها ،ولي�س معنى هذا �أنهم مل يعرفوا الكتابة،
فقد عرفوها ،غري �أن �صعوبة و�سائلها جعلتهم ال
ي�ستخدمونها يف الأغرا�ض الأدبية ال�شعرية والنرثية،
ومن ثم ا�ستخدموها فقط يف الأغرا�ض ال�سيا�سية
والتجارية»( ،)5و�إلى مثل هذا ذهب �أي�ضـًا ح�سني
ن�صار(.)6
ومي�ضي �شوقي �ضيف م�ؤكد ًا ذلك والفت ًا النظر
�إلى وجود فنون نرثية �أخرى ،فيقول« :و�إذا ك ّنا نفتقد
الأد ّلة املاد ّية على وجود ر�سائل �أدبية يف الع�صر
اجلاهلي فمن املحقق �أنه وجدت عندهم �ألوان
خمتلفة من الق�ص�ص والأمثال واخلطابة و�سجع
الكهان»( ،)7ويتابعه يف ذلك �آخرون(.)8
ولعل كثري ًا من النقا�ش الدائر حول الر�سائل
اجلاهلية ُي رَّعب عنه من خالل م�س�ألة الفنون النرثية
اجلاهلية بعامة ،فالدار�سون ينق�سمون حول تلك
الفنون �إلى فريقني� ،أولهما :ينكر وجود نرث فني

()1
تناق�ش هذه الورقة فن الر�سائل يف الع�صر
اجلاهلي الذي حظي بعناية الباحثني وم�ؤرخي الأدب
يف بحثهم يف فنون النرث اجلاهلي .فقد ان�شغل جل
ه�ؤالء الباحثني مبقابلة الفنون النرثية يف ذلك
الع�صر بالفنون ال�شعرية التي بلغت �أوج ن�ضجها حني
ا�ستوى ال�شعر العربي اجلاهلي ف ًّنا ال ي�ضاهيه فن
�آخر لدى القوم( .)1ولقد انتهى الأمر يف نهاية الع�صر
اجلاهلي ب�أن نزل القر�آن بلغة العرب كتاب ًا معجز ًا
منطوي ًا على حتدٍّ لهم ب�أن ي�أتوا بع�شر �سور مثله �أو
حتى ب�سورة من مثله(.)2
�أقحم الباحثون يف فنون النرث اجلاهلي كثري ًا من
الفنون النرثية التي ن�ضجت يف ع�صور مت�أخرة ،وما
ذلك �إ ّال ملجاراة التط ّور الهائل الذي بلغته الق�صيدة
اجلاهلية فن ّي ًا ،ولإثبات غنى احلياة الأدبية العربية
قبيل نزول القر�آن الكرمي ب�شقيها ال�شعري والنرثي،
ولبيان حاجة املجتمع املا�سة لتلك الفنون بح�سب
فر�ضية انت�شار الكتابة( – )3و�إن بحدود معينة� -إلى
جانب �شفوية ال�شعر الطاغية.
ال جدال حول حاجة املجتمع� ،أي جمتمع� ،إلى
الر�سائل لتدبري �ش�ؤون حياته ،وهذه الر�سائل تبد�أ
يف العادة وظيفية الطابع وب�سيطة ،ثم ت�ؤول بعد ذلك
�إلى ر�سائل فنية يف مرحلة تالية .واملجتمع العربي يف
الع�صر اجلاهلي مل يكن بدع ًا من املجتمعات؛ فال
بد له من �أن ي�شتمل يف منظومته الثقافية على وجود
الر�سائل .ولقد �أ َّكد ذلك معظم الدار�سني الذين
ت�صدوا لبحث احلياة الأدبية يف ذلك املجتمع ب�صور
�شتّى.
ي�ؤكد نا�صر الدين الأ�سد كرثة الر�سائل اجلاهلية
يف تتبعه مو�ضوعات الكتابة و�أدواتها يف الع�صر
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جاهلي؛ فبما �أن القوم كانوا �أميني ف�أجدر بهم �أن
ال يعرفوا النرث الفني البتة .ويقف على ر�أ�س ه�ؤالء
طه ح�سني الذي يقول« :والواقع �أننا ال ن�ستطيع بحال
من الأحوال -مهما نحر�ص على �أن نكون من �أن�صار
الع�صر اجلاهلي وع�شاقه� -أن نطمئن �إلى �أن هذا
الع�صر كان له نرث فني»( ،)9وي�ؤكد ر�أيه هذا م ّرة �أخرى
حني يقول« :ف�أ ّول القرن الثاين للهجرة هو الذي �شهد
ظهور احلياة العقلية ،وهو الذي �شهد مظهر هذه
احلياة العربية ،وهو ن�ش�أة النرث الفني»( .)10وي�شايعه
يف هذا الر�أي م�سيو مر�سيه (.)Marcais)(11
ويقف على النقي�ض من ذلك زكي مبارك ،الذي
ميثل الفريق الآخر حيث ي�ؤيد وجود النرث الفني
ب�أرقى �صوره يف الع�صر اجلاهلي قائ ًال« :وخال�صة
ما �أراه �أنه كان للعرب قبل الإ�سالم نرث فني يتنا�سب
مع �صفاء �أذهانهم ،و�سالمة طباعهم ،ولكنه �ضاع
لأ�سباب �أهمها �شيوع الأمية ،وقلة التدوين ،وبعد ذلك
النرث عن احلياة اجلديدة التي جاء بها الإ�سالم
ود ّونها القر�آن»( .)12وملا كان مبارك ال ميتلك الدليل
على وجود ذلك النرث الفني ،ف�إنه يقدم حجة عقلية
يراها على درجة كبرية من الإقناع هي «�أن لدينا
�شاهد ًا من �شواهد النرث اجلاهلي ي�صح االعتماد
عليه وهو القر�آن ،وال ينبغي االندها�ش من عدِّ القر�آن
�أثر ًا جاهل ّي ًا ،ف�إنه من �صور الع�صر اجلاهلي� :إذ جاء
بلغته وت�ص ّوراته وتقاليده وتعابريه ،وهو –بالرغم
مما �أجمع عليه امل�سلمون من تفرده ب�صفات �أدبية
مل تكن معروفة يف ظنهم عند العرب -يعطينا �صورة
للنرث اجلاهلي و�إن مل ميكن احلكم ب�أن هذه ال�صورة
كانت مماثلة متام املماثلة لل�صور النرثية عند غري
النبي من الكتاب واخلطباء»(.)13
ويعرب مبارك عن قلقه حيال النرث الفني

اجلاهلي ل�ضياع مادته «�إننا ال ن�ستطيع �أن نعطي
النرث الفني يف الع�صر اجلاهلي لون ًا نطمئن �إليه ،لأن
�أكرث ما ن�سب �إلى اجلاهلية غري �صحيح»( .)14ويظهر
عليه الرتدد حيال حجته التي �ساقها حني يقول م ّرة
�أخرى« :ال ميكن الف�صل فيما متيز به �أ�سلوب القر�آن
يف جملته متيز ًا جوهري ًا �إ ّال �إذا ظفرنا بن�صو�ص كافية
من ن�صو�ص النرث الذي عا�صر القر�آن �أو �سبقه بنحو
جيل»( .)15لكنه ي�ؤكد م ّرة �أخرى مدفوع ًا باحلر�ص
على نق�ض كالم طه ح�سني حول تق�سيم الكالم �إلى
�شعر ونرث وقر�آن( ،)16وم�ص ّر ًا على �أن القر�آن الكرمي
هو نرث «واخلال�صة �أن القر�آن نرث ،و�أنه دليل على
�أن العرب كان عندهم نرث فني قبل الإ�سالم ،فكان
لهم بذلك وجود �أدبي متني قبل �أن يت�صلوا بالفر�س
واليونان»( .)17وهو بذلك يرد على �أطروحة طه ح�سني
وبع�ض امل�ست�شرقني حول �أثر الفر�س واليونان يف ن�ش�أة
النرث لدى العرب ،واعتبارهم ابن املقفع �أول الناثرين
العرب(.)18
والغريب يف ر�أي زكي مبارك �أنه ي�ص ّر على جعل
القر�آن نرث ًا ،ومبا �أنه معجز فال بد له من �أن يتحدى
نرث العرب ال �شعرهمَ ،ف ِل َم مل يقبل مبارك �أن يتحدى
القر�آن الكرمي العرب يف ف ّنهم الأول وهو ال�شعر بنمط
جديد من القول �أو الكالم ينماز عن ال�شعر وعن
النرث كليهما دون جدال حول م�ستوى نرثهم الفني؟
فالذي نراه �أن �أغلب من ت�صدوا لأدب اجلاهلية يف
جانب النرث منه قد قا�سوا ذلك النرث على الع�صور
املت�أخرة ،وحاولوا بناء �صورة لذلك النرث انطالق ًا من
تطور �أ�ساليبه الالحقة .و�سن�أخذ الر�سائل منوذج ًا
لذلك.
يقول �شوقي �ضيف« :وملا فرغت من بحث ال�شعر
اجلاهلي و�شعرائه انتقلت �أبحث يف النرث اجلاهلي
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تعليل تق ّدم ال�شعر على النرث تعلي ًال مت�ص ًال ب�شروط
حياتهم و�أو�ضاعهم احل�ضارية التي فر�ضت عليهم
قدمي ًا ،فقد نقل اجلاحظ عن �أحد اخلطباء العرب
امل�سلمني وهو الرقا�شي حوار ًا جامع ًا يف هذا ال�ش�أن
جاء فيه« :قيل لعبد ال�صمد بن الف�ضل بن عي�سى
الرقا�شي :مل ت�ؤثر ال�سجع على املنثور ،وتلزم نف�سك
القوايف و�إقامة الوزن؟ قال� :إنّ كالمي لو كنتُ ال �آم ُل
فيه �إ ّال �سماع ال�شاهد لق ّل خاليف عليك ،ولكني �أريد
الغائب واحلا�ضر ،والراهن والغابر؛ فاحلفظ �إليه
�أ�سرع ،والآذان ل�سماعه �أن�شط ،وهو �أح ُّق بالتقييد
وبقلة التف ّلت .وما تكلمت به العرب من جيد املنثور،
�أكرث مما تكلمت به من ج ِّيد املوزون ،فلم يحفظ من
املنثور ع�شره ،وال �ضاع من املوزون ع�شره .قالوا :فقد
قيل للذي قال :يا ر�سول اهلل� ،أر�أيت من ال �شرب وال
�أكل وال �صاح وا�سته ّل� ،ألي�س مثل ذلك ُيط ّل .فقال
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم�« :-أ�سجع ك�سجع
الكهان» .قال عبدال�صمد :لو �أن هذا املتكلم مل يرد
�إ ّال الإقامة لهذا الوزن ،ملا كان عليه ب�أ�س ،ولك ّنه ع�سى
�أن يكون �أراد �إبطال حق فت�شادق يف الكالم»(.)20
فهذا اخلطيب يعي فرق ما بني ال�شعر والنرث،
ويدرك �أن املرحلة ال�شفوية يف حياة النا�س ينا�سبها
ال�شعر يف املقام الأ ّول �أو ما �شابهه ،لذلك جعل
خ�صائ�ص خطابته تلتقي مع خ�صائ�ص ال�شعر فتميل
�إلى ال�شفوية �أكرث من ميلها �إلى الكتابة .ذلك �أنه
يق�صد منها �أن ت�سري بني النا�س ويعلم بها الغائب
عالوة على احلا�ضر ،وقد ق ّدم تعلي ًال منطقي ًا لبقاء
ال�شعر على م ّر الدهر و�ضياع النرث مقابل ذلك ،و�أكد
�أن الإ�سالم مل مينع ال�شعر �أو الكالم امل�سجوع ملطلق
الوزن �أو �صيغة الرتكيب ،لكنه �أ�شار �إلى امل�ضمون
الذي قد ي�شتمل عليه ذاك ال�شعر �أو هذا ال�سجع،

فالحظت �أن اجلاهليني مل يعرفوا الر�سائل الأدبية
املحبة ،ولكنهم عرفوا الق�ص�ص والأمثال واخلطابة
رّ
و�سجع الكهان .ومن احلق �أنهم مل يدونوا �شيئ ًا من
ق�ص�صهم ( )...وكل ذلك ي�ؤكد �أن اجلاهليني حاولوا
يف نرثهم ما حاولوا يف �شعرهم من روعة الأداء،
حتى ي�ست�أثروا بقلوب �سامعيهم ويخلبوا عقولهم
و�ألبابهم»(.)19
يقر �ضيف �ضمن ًا �أن ال�شعر اجلاهلي هو الفن
الأ�سمى لدى اجلاهليني ،و�أن النرث تابع له ،وال�شعر
يتنا�سب وطبيعة حياتهم ،وميكن له �أن يتداول
حفظ ًا بالرواية ،لذلك مل تكن لدى القوم ر�سائل
املحب
حمبةَ .ف ِل َم يقت�صر فن الر�سائل على رّ
�أدبية رّ
منها واملكتوب وال يلتفت �إلى الر�سائل ال�شعرية التي
ميكن �أن يت�ضمنها ال�شعر فتغني عن حتبري الر�سائل
النرثية؟ �إذا علمنا �أن الق�ص�ص والأمثال واخلطب
و�سجع الكهان ميكن لها �أن تروى م�شافهة فلنا �أن
نقي�س الر�سائل عليها وال نح ّد هذا الفن يف باب النرث
دون ال�شعر فينق�ضي الأمر ويحل الإ�شكال .فالق�ص�ص
مل تدون لأنها تروى و�إن باملعنى دون اللفظ الدقيق،
�أما بقية الفنون الأخرى فلعلها �شفاهية كما ال�شعر،
و�إذا عددنا ر�سائل اجلاهلية �شعرية نكون قد طابقنا
الواقع ،والأدلة على ذلك وفرية ،وال�شواهد �أكرث من
�أن حت�صى ،وبذلك ال نعود نقر�أ فن الر�سائل انطالق ًا
من الع�صور الأدبية املت�أخرة �أموية �أو عبا�سية �أو
حديثة .فنبحث جاهدين عن �سمات �أو خ�صائ�ص
للر�سالة اجلاهلية بوحي من ر�سائل هذه الع�صور
املت�أخرة.
()2
تنبه غري واحد من القدماء واملحدثني �إلى طبيعة
حياة العرب وما ينا�سبهم من �أدب وفن ،وحاولوا
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وتدوينه عملي ًا ،في�صري �إلى ال�ضياع �أقرب .وملا كان
الإن�سان ،كل �إن�سان ،يحر�ص على حفظ كالمه �إن كان
خطري ًا ،ف�إنه ال بد له من �أن يجرتح طريقة حلفظ
تع�سر عليه بالتدوين والكتابة،
ذلك الكالم ،ف�إذا ّ
فليلج�أ �إذن �أ�صحاب الر�سائل اجلاهلية �إلى �صياغتها
�صياغة �شعرية لأنهم يرونها على جانب من الأهمية،
وليحفظوها يف ديوانهم -لأن ال�شعر ديوان العرب-
وليجعلوها جزء ًا من علمهم وحكمهم ،بعد �أن تكون
قد �أ ّدت وظيفتها العمل ّية التداول ّية يف �أ ّول �إطالق لها،
وحازت غالبيتها ب�صياغتها ال�شعرية �شرط الأدبية
والفنية ،ف ِل َم ال ت�صري ر�سائلهم تلك جزء ًا من «ديوان
علمهم ومنتهى حكمهم (الذي) به ي�أخذون ،و�إليه
ي�صريون»( .)23وف ّن ًا من �شعرهم الذي هو «علم قوم
مل يكن لهم علم �أ�صح منه»( .)24و�صفحة نا�صعة يف
ديوانهم ال�شعري املنظوم؛ لأن الناقد العربي القدمي
كان يقول« :كل منظوم �أح�سن من كل منثور من
جن�سه»(.)25
()3
�إن �أحمد زكي �صفوت حني جمع ر�سائل العرب يف
اجلاهلية مل يعرث �إال على اثنتي ع�شرة ر�سالة منها
�أرب ٌع �شعرية ،وقد قال �صفوت يف تقدميه لها�« :إن
جمهرة العرب يف ذلك الع�صر كانت متب ّدية ،فلم تكن
الكتابة فيهم فا�شية ،ولذا كانوا يعتمدون يف ترا�سلهم
على امل�شافهة ،فيبعثون بر�ساالتهم �شفهية مع �أمناء
ينتجبونهم لإبالغها ،وكانوا يحتفظون ب�آثارهم
الأدبية في�ستظهرونها يف ال�صدور ،ويتناقلونها على
الأل�سن ،ومل يزاولوا من العلوم والفنون ما يق�ضي
عليهم �أن يدونوه ويقيدوه يف �سجل يدر�أ عنهم عادية
ال�ضياع واالمحّ اء� .أما �أهل احلا�ضرة منهم فقد �أملوا
باحل�ضارة بع�ض الإملام ،وكانوا ميار�سون الكتابة،

فجعل ع ّلة الرف�ض الفكرة دون البناء .وقيا�س ًا على
كالم الرقا�شي ف�إننا ن�ؤيد نزوع القدماء لأن يجعلوا
املحبة م�سجعة وموزونة ،بل لمِ َ َل ْـم يجعلوها
ر�سائلهم رّ
�شعر ًا خال�ص ًا ،وهي حر ّية ب�أن تدخل يف باب ال�شعر؟!
وكان تنبه عبدالكرمي النه�شلي القريواين على
مثل ما تنبه عليه الرقا�شي ،فقال« :ملا ر�أت العرب
املنثور ين ّد عليهم ويتفلت من �أيديهم ،ومل يكن لهم
كتاب يت�ضمن �أفعالهم ،تدبروا الأوزان والأعاري�ض
ف�أخرجوا الكالم �أح�سن خمرج ،ب�أ�ساليب الغناء
فجاءهم م�ستوي ًا .ور�أوه باقي ًا على الأيام ،ف�ألفوا ذلك
و�س ّموه �شعر ًا»(.)21
�سارت مثل هذه التعليالت بني النا�س وتناقلها
النقاد القدماء حتى �صارت من الآراء ال�شائعة،
فابن ر�شيق القريواين ي�ستند �إلى مقالتي الرقا�شي
والنه�شلي ويثبتهما بلغته يف كتاب العمدة وي�سوق
كالم ًا �آخر وي�ؤ�س�س على ذلك كله خال�صة هي �أن
«القر�آن �أعجز ال�شعراء ولي�س ب�شعر ،كذلك �أعجز
اخلطباء ولي�س بخطبة ،واملرت�سلني ولي�س برت�سل،
و�إعجازه ال�شعراء �أ�ش ّد برهان ًا� ،أال ترى كيف ن�سبوا
النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم � -إلى ال�شعر ملا ُغلبوا
وتبينّ عجزهم؟ فقالوا :هو �شاعر ،ملا يف قلوبهم
من هيبة ال�شعر وفخامته ،و�أنه يقع منه ما ال ُيلحق،
واملنثور لي�س كذلك»(.)22
نخل�ص من جميع ما �سبق �إلى �أن ال�شعر لدى
اجلاهليني كان هو الفن الأرقى والأرفع ،و�أنه الفن
الأكرث منا�سبة حلياة العرب �آنذاك ،ومل تكن تلك
املحب ،ف�إن
احلياة ت�سعفهم على العناية بالنرث
رّ
وجد بع�ض النرث املكتوب فلعله يكتب لغايات عملية
و�ضرورات ملحة .و�إن وجد قول جميل معجب في�صعب
حفظه م�شافهة �إن مل يكن موزون ًا كما ي�صعب تقييده
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ويتبادلون الر�سائل املكتوبة ،ولكنهم لتقادم العهد مل
ي�ؤثر عنهم �إ ّال ر�سائل قالئل معدودة� ،سنوردها لك
بعد ،وهي لنـزورتها ال تقفنا على �صورة �صحيحة تامة
لكتابة الر�سائل يف ذلك العهد»( .)26وقد نقل �صفوت
ر�سائله تلك عن الطربي يف تاريخه ،وعن بع�ض كتب
الأمثال ،وبدا فيها بع�ض مالمح ال�صناعة والق�ص،
بحيث ال يطم�أن �إلى �أنها نقلت بن�صها من الع�صر
اجلاهلي ،ما خال ال�شعر فلعله ميكن �أن يكون حفظ
وتناقلته الرواة.
�إذن �سن�ضرب �صفح ًا عن كل ما قيل حول
الر�سائل الأدبية وغري الأدبية يف النرث اجلاهلي دون
�شعره ،لأ ّنها ال ت�شكل مادة �صاحلة للدر�س -بتقرير
�أغلب الدار�سني الذين بحثوا فيها وجهدوا يف بيان
خ�صائ�صها ،-ف�ض ًال عن �أن تكون نوع ًا من �أنواع
النرث الذي يعتد به ،و�سنجعل هدفنا الت�أ�سي�س لنوع
�أدبي يف هذا الباب ،مل يعن به الدار�سون العناية
الكافية �أو املالئمة له ،على الرغم من وجوده بكرثة،
و�إ�شارة بع�ض الدار�سني �إليه �إ�شارات عابرة ال غناء
فيها� ،أال وهو الر�سائل ال�شعرية يف الأدب اجلاهلي.
فمما ال �شك فيه �أنه مل يكد يخلو ديوان �شعر جاهلي،
�أو يوم من �أيام العرب يف اجلاهلية من وجود ر�سالة
�شعرية فيه �أو �أكرث ،وقد تعددت �أ�شكال هذه الر�سائل
و�أنواعها وم�ضامينها حتى �أمكن القول �إنها ت�شكل
نوع ًا �أدب ّيـ ًا قائم ًا بر�أ�سه.
قبل امل�ضي يف هذا ال�ش�أن يجدر بنا �أن نحرر
معنى الر�سالة لغة وا�صطالح ًا ،فالر�سالة يف ل�سان
العرب من ال ّر�سل :القطيع من كل �شيء� ،أو القطيع
ر�سلة
بعد القطيع من الإبل والغنم ،وجاء النا�س ر�سل ًة ْ
�أي جماعة جماعة .وال ِّر�سل وال ِّر�سلة :الرفق وال َّت�ؤُ َدة،
والرت�سل كال ِّر�سل:
والرت�سل يف القراءة والرت�سيل
ُّ
ّ

وتر�سل يف قراءته
واحد ،وهو التحقيق بال عجلةّ ،
ات�أد فيها ،ويف احلديث :كان يف كالمه تر�سي ٌل �أي
والرت�سل يف الكالم التو ّقر والتف ّهم والرت ّفق
ترتيل.
ّ
من غري �أن يرفع �صوته �شديد ًا .والإر�سال :التوجيه،
وقد �أر�سل �إليه ،واال�سم ال ِّر�سالة وال َّر�سالة وال َّر�سول
وال َّر�سيل .واملرا�سيل من النوق مر�سال وهي ال�سريعة
ال�سري .وترا�سل القوم� :أر�سل بع�ضهم �إلى بع�ض(.)27
فالظاهر من املعنى اللغوي للر�سالة �أنها تعني
طريقة التوا�صل واالت�صال بق�صد وا�ضح وهيئة
خم�صو�صة ،بد�أت باحليوان يف الطبيعة ،وانتهت
بالإن�سان يف الثقافة التي اعتمدها يف الرفق والت�ؤدة
والتحقق وعدم الت�سرع يف القراءة و�أ�سلوب الكالم.
ومل نلحظ يف هذه املعاين جميع ًا �أية �إ�شارة �إلى
الكتابة و�أمناطها ب�أي �شكل من الأ�شكال.
لكن املعنى اال�صطالحي الذي تال ذلك ربط
الر�سالة بالكتابة ربط ًا وثيق ًا ،فقد �أورد ال�شريف
اجلرجاين يف التعريفات« :الر�سالة :هي املجلة
امل�شتملة على قليل من امل�سائل التي تكون من نوع
واحد ،واملجلة هي ال�صحيفة يكون فيها احلكم»(،)28
فك�أن اجلرجاين هنا ح ّدد الر�سالة بنوع واحد منها
اخت�ص بالر�سائل الفل�سفية والكتابات املت� ّأخرة يف
املو�ضوعات الفكر ّية �أو الكالم ّية �أو الفقه ّية� .أ ّما
املعنى اال�صطالحي الأو�سع يف جمال الر�سالة الأدبية
معب ًا فيه عن �ش�ؤون
فهو «ما يكتبه امر�ؤ �إلى �آخر رّ
خا�صة �أو عا ّمة ،وتكون ال ِّر�سالة بهذا املعنى موجزة
ّ
ال تتعدى �سطور ًا حمدودة ،وينطلق فيها الكاتب عادة
على �سجيته ،بال ت�ص ّنع �أو ت�أ ّنق .وقد ّ
يتوخى حين ًا
البالغة والغو�ص على املعاين الدقيقة فريتفع بها
�إلى م�ستوى �أدبي رفيع�( .أو هي) كالم مكتوب يبعث
به �إن�سان �إلى �آخر يف غر�ض �أغلب ما يكون حم�ض
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من مبلغ �سعد بن نعمان م�أ ُلك ـ ـ ًا
و�سعد بن ذبيان الذي قد تخ َّتمـ ــا
فهذه الأبيات وغريها كرث ت�ؤكد �أن الر�سالة يف
�أ�صلها لدى اجلاهليني هي ر�سالة �شفوية ،وقد قال
عمرو بن �ش�أ�س م�ؤكد ًا ذلك(: )34
ال�سالم ر�سال ـ ـ ًة
�ألكني �إلى قومي
َ
ب�آية ما كانوا �ضعاف ًا وال ُع ـ ــزْ ال
والفعل �ألك هو �أ�صل كلمة املالئكة وهم ر�سل اهلل
�إلى النا�س.
وقد �أ ّدى هذا املعنى اللغوي للر�سالة وامل�أ ُلكة �إلى
خلط كبري لدى الدار�سني ،فمنهم من جعل الإ�شارات
�إلى الر�سائل يف اجلاهلية دلي ًال على الكتابة والتدوين
لديهم( ،)35ومنهم من �أخرج ال�صيغ الدالة على
وخب وب ّلغ� ،أخرجها
الر�سائل من مثل� :أبلغ ور�سالة رّ
من �أن تت�ضمن ر�سائل حقة؛ لأ ّنها مل تكتب �أ�ص ًال(.)36
ونحن نرى يف بحثنا هذا �أن الر�سائل كانت �شفوية
الطابع يف اجلاهلية يف �أغلب الأحيان ،وهي ر�سائل
�سواء كتبت -كما يف الأخبار التي �سرتد تال ًيا ب�ش�أن
ر�سائل كليب واملرق�ش وطرفة واملتلم�س � ،-أم مل
تكتب ،كما هو �ش�أن غالبية ال�شعر اجلاهلي ،وعليه
ف�إننا ندخل ال�صيغ الدالة �ضم ًنا على الر�سائل يف
ال�شعر اجلاهلي ،لأن املعنى الوا�سع ملفهوم الر�سالة
وا�صطالحا بعامة يبيح لنا هذا ذلك.
لغة
ً
�أمر �آخر يلحظ يف التعريف اال�صطالحي هو
ق�صر الر�سالة وكونها يف �سطور حمدودة وجميئها
على ال�سجية ،ثم تطورها الحق ًا للتح ّول من ر�سالة
وظيفية �إلى ر�سالة �أدبية �أي ذات �سمات فنية معينة.
وهذا الأمر يقود �إلى م�س�ألة �أخرى وهي �أن التباين
ال�شديد بني الر�سائل من �أخوانية �إلى ديوانية �إلى
ر�سائل �أدبية وفكرية وق�ص�صية مطولة جعل من

�شخ�صي� ،إ ّال �أن الر�سائل الأدبية مل تنح�صر يوم ًا يف
ح ّيز هذا املفهوم ال�ض ّيق»(.)29
�أ ّول ما نلحظه على املعنى اال�صطالحي للر�سالة
ح�صرها يف الكتابة بني اثنني ،فقد �صار م�ألوف ًا يف
زمن مت� ّأخر عن اجلاهلية و�صدر الإ�سالم �أن تكتب
الر�سائل كتابة حتى غدت الكتابة معلم ًا رئي�س ًا من
معاملها ،ومق ّوم ًا من مق ّوماتها ،ولع ّل هذا من �أهم
الأ�سباب التي جعلت القدماء واملحدثني على ال�سواء
ال يفطنون �إلى الر�سائل ال�شعرية املبثوثة يف ال�شعر
اجلاهلي ثم تلك التي ا�ستمر وجودها يف ال�شعر
العربي الحق ًا على وجه التقليد للمثال ال�شعري
القدمي .فقد �صار لزام ًا على اجلميع �أن يجعلوا
الر�سائل نرثية وكتابية دون مراعاة الع�صر �أو زمن
احلاجة �إليها.
وي�أتي هذا الأمر على الرغم من �أنه ا�شتهر لدى
اجلاهليني ا�سم �آخر للر�سالة هو امل�أ َلكة �أو امل�أ ُلكة �أو
الألوك وهي من الفعل �ألك ،وهي جميع ًا يف الل�سان
تعني «الر�سالة لأ ّنها ت�ؤلك يف الفم؛ قال لبيد :
وغالم �أر�سلتـ ـ ـ ــه �أ ّم ـ ـ ـ ــه
ألوك ،فبذلنا ما �س ـ ـ ـ ـ�أل
ب� ٍ
وقال ال�شاعر :
�أبل ْغ �أبا دختنو�س م�أ ُلك ـ ـ ـ ًة
()30
عن الذي قد يقال ِم الكـ ــذب»
()31
وقد قال الأع�شى :
يزيد بنَ �شيبان م�ألكـ ـ ـ ًة
�أبل ْغ َ
�أبا ثبيت ! �أما ُّ
تنفك ت�أتكـ ـ ــل
و�أوردها كذلك على اجلمع فقال(: ) 32
من مبلغ ك�سرى� ،إذا ما ج ــاءه،
�شات ُ�ش ـ ـ ـ َّردا
َع ِّني م�آلك مخُ ْ َم ٍ
وقال عامر املحاربي (:)33
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ال�صعوبة مبكان �أن تنظم خ�صائ�صها يف �سياق واحد،
ف�ض ًال عن �أن تع ّرف تعريف ًا جامع ًا ي�ضمها جميع ًا يف
�سياق معنى ا�صطالحي من�ضبط للر�سالة.
�أدرك بع�ض املعا�صرين هذا الأمر فقال�« :إن �أولى
امل�شاكل (كذا) التي اعرت�ضتنا �أثناء �ضبط حدود
هذا البحث هي م�س�ألة املدونة الن�ص ّية التي تو�سم
بالر�سائل الأدبية ،ومل نعرث يف الدرا�سات التي اهتمت
بهذا املجال على بحوث تثري ق�ضية �صلة ن�صو�ص
الر�سائل بامل�صطلح الذي تو�سم به»(.)37
فعندما حاول �صالح بن رم�ضان الت�أ�سي�س
ملو�ضوعه حول الر�سائل الأدبية �شكا من ت�ضييق
بع�ض الباحثني مفهوم الر�سائل الأدبية وح�صره يف
الر�سائل النرثية الفنية ،ومن خلط �آخرين منهم ما
بني «م�صطلح الر�سالة و�سائر امل�صطلحات التي لها
معان خا�صة يف هذا املجال ،والتي ت�سم �أ�شكا ًال من
التخاطب خمتلفة كاملرا�سالت واملكاتبات واملراجعات
والتوقيعات»( ،)38لذلك فقد خل�ص �إلى �ضبط الأمر
بعد متعنه يف الن�صو�ص القدمية ب�أن «املادة الأدبية
التي ت�سمى ر�سائل ت�ضم ن�صو�ص ًا خمتلفة الأ�شكال
والوظائف� ،أما من ناحية الأ�شكال فنجد نوعني من
الر�سائل :النوع الأ ّول �شعري ( )...و�أما النوع الثاين
فهو نرثي (� )...إال �أننا جند نوع ًا ثالث ًا من الر�سائل
الأدبية يجمع يف �شكله بني ال�شعر والنرث ( .)...و�أما
من ناحية الوظائف فيمكن �أن ن�صنف الر�سائل
الأدبية ثالثة �أ�صناف :ي�شمل ال�صنف الأ ّول الر�سائل
ذات الوظيفة الإن�شائية ،وهي �إنتاج �صناعة الرت�سل
( )...وي�ضم ال�صنف الثاين الر�سائل ذات الوظيفة
العرفانية والتثقيفية والنقدية ،وقد �أدرجها م�ؤرخو
الأدب يف باب النرث الأدبي الت�أليفي ،وي�شمل ال�صنف
الثالث الر�سائل املدرجة يف �سياقات ق�ص�صية»(.)39

لقد ر�أى ابن رم�ضان �أن جمال البحث يف الر�سائل
مت�سع الأرجاء ومتعدد امل�ستويات ،فما يقع حتت
ا�صطالح الر�سائل يحوي �أجنا�س ًا �أدبية متنوعة بحيث
يع�سر درا�ستها يف بحث واحد ،لذا فقد �آثر �أن يقت�صر
يف عمله على «مدونة الر�سائل النرثية التي تنتمي �إلى
النرث الفني دون الر�سائل ال�شعرية ،ودون الر�سائل
النرثية التي تدخل يف باب النرث الأدبي التعليمي»(.)40
ومع هذا التحديد والت�ضييق الذي اقرتحه ف�إنه �شكا
�أي�ض ًا من �صعوبة اجلمع يف بحثه بني ر�سالة ال تتجاوز
ال�سطر �أو ال�سطرين و�أخرى ت�صل �إلى حجم ر�سالة
الغفران �أو التوابع والزوابع.
لكن الذي دعاه �إلى �سلوك هذا امل�سلك ابتداء
�إح�سا�سه ب�أن «الر�سائل الأدبية يف الرتاث العربي
ظلت خارج دائرة البحث العلمي ،و�إن تعددت البحوث
املت�صلة بها»( .)41ونحن يف هذه الورقة ن�ؤكد قوله
وعلى الأخ�ص يف باب الر�سائل ال�شعرية حتديد ًا يف
الع�صر اجلاهلي.
()4
جاءت الر�سائل يف الع�صر اجلاهلي �شعرية البناء
ان�سجام ًا مع املرحلة ال�شفوية التي منا �شعر العرب يف
ظلها وترعرع .فتحققت لها بذلك �صفة الأدبية من
هذا الباب ،و�صارت ر�سائل فنية منمازة ،يقول حامت
الطائي(: )42
�أ َال �أ ْب ِل َغا َو ْه َم بن عمرو ر َِ�سال ـ ـ ًة
أنت امل ْر ُء باخل ِري �أَ ْجـ ـ ـ َـد ُر
ف�إ ّنك � َ
ا�س م ّنـا َق َراب ـ ـ ًة
ر�أَ ْيت َُك �أَ ْد َنى ال َّن ِ
وغ َري َك ِم ْن ُه ْم ُكنتُ �أح ُبو و�أ ْن ُ�ص ـ ـ ُر
�إذا ما �أَتى يو ٌم ُي َف ِّر ُق َب ْي َن َنـ ـ ــا
بمِ َ ْو ٍتَ ،ف ُكنْ يا َو ْه ُم ذو يت� َّأخ ـ ـ ُر
فالن�ص على كلمة الر�سالة �صريح يف البيت
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َك َذلكَ ،ع َّما � ْأح َد َثا� ،أنا �سا ِئـ ـ ـ ُل
ف َقا َالِ :ب َخيرْ ٍ ُ ،ك ُّل �أَ ْر ِ�ض َك َ�سا ِئ ـ ـ ُل
زيد اخليل لهم ر�سالته التالية (:)46
فقال حم ّرق :ما �أخواه؟ فقيل له :طرفا اجلبل.
فقال :وحملوفه لأج ّللن موا�س ًال ال َّريط م�صبوغات
بالزيت ثم لأ�شعلنه بالنار .فقال رجل من النا�س:
مداخل َ�س َبالن .فلما بلغ ذلك حم ّرق ًا
جه ُل ُم ْر ٍتق بني ِ
قال :لأقدمن عليك قريتك .ثم �إ ّنه �أتاه رجل فقال له:
�إ ّنك �إن تقدم القرية تهلك .فان�صرف ومل يقدم”(.)47
�آثرنا �أن نورد الأمثلة بداية ل�شاعر واحد هو حامت
الطائي ،لند ّلل على كرثة الر�سائل الأدبية يف ال�شعر
اجلاهلي بعامة ،ولرنى تنوع �صيغها وجماالتها ،ففي
هذه النماذج اخلم�سة وجدنا الت�صريح بذكر كلمة
ر�سالة يف موطنني؛ واحدة ير�سلها حامت ،والأخرى
يزعم �أنه تلقاها .و�صيغ التعبري عن الإر�سال تكون
مث ًال بـ «�أبلغ» وعن التلقي بـ «�أتاين» وقد تفاوت طول
الر�سالة ما بني ثالثة �أبيات و�ستة ع�شر بيت ًا ،وجاءت
تارة يف باب التهديد �أو الوعيد ،وتارة يف باب ال�شكر
على ح�سن ال�صنيع .ولعلها بلغت م�ستوى لدى حامت
الطائي يف ر�سالته الأخرية دا ًال على اخليال الوا�سع
يف �إيراد �صيغتها �سبي ًال للتخل�ص اعتذار ًا واحتيا ًال
مما يدل على �أن هذا النمط من الر�سائل غدا �أ�شبه
بالتقليد الفني �أو قل هو كذلك.
كانت طيء حمالفة لبني �أ�سد ومتفقة معها،
ودارهما تكاد �أن تكون واحدة ،ثم حتارب احليان
�أ�سد وطيء حتى قتلوا لأم بن عمرو الطائي و�أ�سروا
زيد بن مهلهل وهو زيد اخليل ،و�أخذوا ال�سبايا ،فقال
نوفل
قي�س بنَ ٍ
أقيا�س َ
�أ َال �أبل ِغ ال َ
وقي�س بن َ�صا ِبـ ـ ِـر
وقي�س بنَ �أهَ ْب ٍان َ
َ
بني �أَ َ�س ٍد ُر ُّدوا َع َل ْينا ِن َ�سا َءنـ ــا

الأول ،وال�صيغة االفتتاحية بـ «�أال �أبلغا» كذلك دالة
على الر�سالة ،والت�صريح بذكر ا�سم املر�سل �إليه وهو
وهم بن عمرو ال يدع جما ًال لل�شك يف كون هذه ر�سالة
�شعرية من حامت الطائي �إلى وهم بن عمرو ،وقد
جاءت �صياغتها خمت�صرة وموفية بالغر�ض ،بحيث
ي�سهل حفظها ،ومن ثم نقلها �إلى املر�سل �إليه.
وحلامت الطائي نف�سه �أي�ض ًا �أربع ر�سائل �أخرى يف
ديوانه� ،أوالها بعث بها �إلى احلارث بن عمرو والد
النعمان حينما �أطلق من كان �أ�سرهم من رهط حامت،
وهي يف �أحد ع�شر بيت ًا ،ومطلعها(.)43
َ
احلارث بن َع ْمر ٍو ب�أ ِّن ـ ــي
�أَ ْبل ِغ
اب
لل�صـ ـ ـ َو ِ
َحا ِف ُظ ال ُودُِّ ،م ْر ِ�ص ٌد َّ
والثانية قالها بعد غلبته بني لأم باملماجدة وعقره
�أفرا�سهم و�إطعامه �إياها النا�س ،ومطلعها (:)44
�أ ْبل ْغ بني ُث َع ٍل ب�أنيِّ مل �أَ ُكـ ـ ــنْ
�أبد ًا ،لأَ ْف َع َلهاِ ،ط َو َال املُ ْ�س َنـ ـ ـ ِـد
والثالثة كذلك موجهة �إلى بني ثعل ه�ؤالء وفيها
يقول(:)45
�أ ْبل ْغ بني ُث َع ٍل َع ِّني م َغ ْل َغل ـ ـ ـ ًة
َج ْه َد ال ِّر َ�سا َل ٍة ال محَ ْ ك ًاَ ،و َال ُب ُطـ ـ َال
وهي يف �ستة ع�شر بيت ًا� .أما الر�سالة الرابعة ،فقد
جعلها حامت ر�سالة طريفة على �إثر جميئه �إلى حم ّرق
وطلب هذا الأخري منه �أن يبايعه ،فقال له حامت�« :إن
يل �أخوين ورائي ف�إن ي�أذنا يل �أبايعك و�إ ّال فال؟ قال:
فاذهب �إليهما ف�إن �أطاعاك ف�أتني بهما ،و�إن �أبيا
ف�آذن بحرب .فلما خرج حامت قال :
�أَتَاين ِمنَ ال َّد َّي ِانْ � ،أم ِ�س ،ر َِ�سالـ ـ ٌة،
َو َغ ْدر ًا ِب َح ٍّي ما ُ
يقول ُم َو ِا�سـ ـ ـ ُل
هُ َما َ�س َ�أالنيَ َما َف َع ْلتُ  ،و�إنـ ــني
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أباعـ ـ ـ ِـر
و�أ ْب َنا َءنا وا�ستمتعوا بال ِ
باملال �إنَّ َ
املال �أَ ْه َونُ هَ ا ِل ـ ـ ٍـك
َو ِ
�إذا َط َر َق ْت � ْإحدى ال ّليايل ال َغ َوا ِبـ ـ ِـر
وال ْ
جت َع ُلوهَ ا ُ�س َّن ًة ُي ْقت ََدى ِب َه ـ ــا
أ�سد ،واعفو ب�أ ْي ٍد ق ـ ـ ـ َوا ِد ِر
َب ُنو � ٍ
فاملقام مقام حرب و�سبي ،وال�شاعر يتوجه
بر�سالته �إلى �أعيان �أ�سد ب�أ�سمائهم ب�صيغة وا�ضحة
يطلب �إليهم �أن يردوا الن�ساء والأبناء من ال�سبي ،وال
ي�أبه ب�أن ُيبقوا لديهم الإبل وغريها من املال امل�سلوب
لأن هذه هي نتائج احلرب ،لكنه يطلب من بني �أ�سد
�أن يعفوا مقتدرين عن الن�ساء والأبناء حتى ال تكون
�س ّنة قبيحة بني العرب .ولزيد اخليل هذا كذلك �أربع
ر�سائل �أخرى �شبيهة بهذه ،ير�سل بها �إلى الأقوام
بحيث تكون م ّرة يف مقام انت�صار قومه على قوم
�آخرين وم ّرة نقي�ض ذلك(.)48
ومن �ش�أن مثل هذه الر�سائل �أن ت�سجل طرف ًا من
الوقائع بذكر الأ�سماء والأحداث ،وبع�ض املقوالت
�أو ما ي�شبه املفاو�ضات يف احلرب ،وت�صوير حالة
االنت�صار �أو الهزمية ،وال يعني ذلك �أنها تكون �سج ًّال
تعب عن موقف قائلها �أو مر�سلها
حمايد ًا� ،إمنا هي رّ
جتاه احلادثة التي ت�ساق فيها ،يقول زيد اخليل يف
�إحدى ر�سائله  /ق�صائده ،وكان قد �أغ�ضبه �أن هجاه
عمرو بن الإطنابه اخلزرجي واحلارث بن ظامل املري
ف�أغار على بني م ّرة بن غطفان ،ف�أ�سر احلارث بن
ظامل وامر�أته يف غارته ثم كنَّ عليهما(:)49
�أال هَ ْل �أتى َغ ْوث ًا و َر ْومان �أَ َّن َنـ ــا
َ�ص َب ْحنا بني ُذ ْب َيان �إحدى العظا ِئـ ـ ِـم
احلي ُم َّرة بالقن ـ ــا
َو ُ�سقْنا ِن َ�سا َء ِّ
وباخليل تردي قد حوينا ابن ظـ ــا ِمل
واجي ي ُق ْد َنـ ــه
َجنيب ًا لأع�ضا ِد ال َّن ِ

وا�سـ ـ ِـم
على ٍ
تعب بني النواجي ال َّر ِ
َي ُق ُ
ول اقبلوا م ِّني ال ِفدا َء و�أَ ْن ِع ُم ــوا
وجزُّوين مكانَ القـ ـ ــوا ِد ِم
علي ُ
َّ
ا�س ِت ــه
َو َق ْد َم َّ�س ح َّد ال ُّر ْمح ُق َّوا َرة ْ
ارت َك ِ�ش ْد ِق الأَ ْع َلم املُ َ
ت�ضاج ـ ِـم
َف َ�ص ْ
َو َ�سا ِئل بنا جار بن َع ْو ٍف فقــد ر�أى
َح ِليل َت ُه َجالت عليها َم َقا�سم ـ ــي
�ضاريط بع ــدما
تالعب وحدان ال َع
ِ
َجالها ِب َ�س ْهميه لقيط بن ح ـ ــاز ِِم
�أغ َّرك �أنْ َ
قيل ابن َعـ ـ ْو ٍف وال �أرى
َعز َميك �إ ّال َواهي ًا يف ال َعزَ ا ِئـ ـ ـ ِـم
َغدا َة َ�س َب ْي َنا يف خفاج ًة �سبي ـ ــها
و�س الأ�شا ِئـ ـ ِـم
وم ّرت َل ُه ْم ِم ّنا ُن ُح ُ
فمن ُم ْبل ٌغ ع ِّني ا َ
خلزَ ار َِج َغـ ــا َر ًة
عوف موجف ًا غري نا ِئـ ـ ِـم
حي ٍ
على ِّ
يفتتح ال�شاعر ق�صيدته افتتاح ر�سالة من حيث
ال�صيغة «�أال هل �أتى  ،»...ويختمها كذلك بتوكيد
الأمر بقوله «فمن مبلغ ع ّني  »...وي�ضمنها ذكر
املر�سل �إليهم� ،إلى جانب ذكر الأحداث والوقائع التي
ت�سرد مقت�ضبة مبا ينا�سب �صياغة ال�شعر مع التوكيد
على ما كان يجري من مفاو�ضات يف �أثناء الأحداث
م�شفوعة بت�صوير م�شاهد الإذالل واالنتقام من العدو
لتثبيط عزميته و�إنزاله �إلى م�ستوى ال�شروط املجحفة
يف عملية التفاو�ض .فلعل الر�سالة بذلك تكون �صورة
وافية لتحقيق الأهداف التي كانت الر�سالة النرثية
الحق ًا �أجنزتها يف العهود الكتابية التالية.
تبقى �إ�شارة يف هذا ال�سياق �إلى �أن ذكر الأ�سماء
وحتديد املر�سل �إليه باال�سم فرد ًا كان �أو قوم ًا �أو
�أقوام ًا يكون من �أجل انقطاع ما بني الطرفني من
توا�صل �إ ّال من خالل الر�سائل ال�شعرية ،فهي حتفظ
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ال�سبا ُع ب�أنفه َفترَ ْك َن ـ ــه
ذهب ِّ
بال َو َج ْيئ ـ ـ ــال
�أَ ْع َثى عل ْي ِه ِ
باجل ِ
ال�س َبا ُع ِب ِ�ش ْلـ ـ ـ ِو ِه
وك�أنمّ ا ت َِر ُد ِّ
� ْإذ غاب ج ْم ُع بني ُ�ضبي َع َة َم ْن َهـ ـ ـ َال
تورد امل�صادر القدمية يف ق�صة هذه الأبيات �أن
املرق�ش ،وهو �أحد ع�شاق العرب امل�شهورين ،خطب
ابنة عمه �أ�سماء بنت عوف بن مالك ،فلم يزوجها
�أبوها له ،وزوجها رج ًال من مراد ،وكان املرق�ش غائب ًا
عن احلي ،فلما رجع �أخرب بذلك فخرج يريدها ومعه
ع�سيف له من غفيلة وزوجه يقومان على خدمته،
فلما �صار يف بع�ض الطريق مر�ض فرتكه الزوجان
يف �أحد كهوف �أر�ض مراد ،وكان مرق�ش �أح�س ذلك
قبل مغادرتهما فكتب هذه الأبيات على رحل الغفلـي،
وكـان يكتب باحلمريية .فلما عاد الغفلي وامر�أته
�إلى �أهله �أخربهم �أنه مات ،ثم �إن حرملة نظر �إلى
الرجل فقر�أ الأبيـات .فدعا الغفلي وزوجه وخوفهما
و�أمرهما �أن ي�صدقاه ففعال ،فخرج يف جندة �أخيه،
ويقال �إن �أ�سماء وقفت على �أمره فبعثت �إليه فحمل
�إليها ،ومات عندها(.)53
لي�س من �شك يف �أن ال�شعر يف �أ�صل قوله يعد
ر�سالة من ال�شاعر �إلى من يتوجه ب�شعره �إليهم ،وهذا
مفهوم عام للر�سالة ي�صدق على ال�شعر وعلى اللغة
كذلك يف �شتى �أ�شكال التوا�صل بها .ولكن ال�شعر تكون
ر�سالته توا�صلية ونفعية وتداولية ب�سبب امل�شافهة فيه.
من هنا تبد�أ �أبيات املرق�ش بتوجيه ر�سالة وجاهية
ل�صاحبيه ،وهما الغفلي وزوجه ،وهو بذلك ي�ستدر
عطفهما حماو ًال �إبقاءهما �إلى جانبه ملا هو فيه
من معاناة لكنه ملا تيقن من عزمهما على املغادرة
احتال عليهما فلج�أ �إلى معرفته بالكتابة فحملهما
ر�سالته على رحلهما دون �أن ي�شعرا ،وقد خل�ص يف

ويتناقلها النا�س مع ّددة انت�صارات املنت�صر ،ووا�صفة
حالة الأ�سري �أو امل�سلوب حتى ي�أتي من يفاو�ض من
�أجله �أو من يحاول تخلي�صه بحرب �أخرى ت�ضرم
نارها حرارة املرا�سالت وما فيها من �إثارة.
لذلك مل تكد الر�سائل ال�شعرية تتخلف عن
يوم من �أيام العرب يف اجلاهلية( ،)50ولعلها �أي�ض ًا
مل تكد تتخلف عن يوم من �أيام حروب الر ّدة بعد
الإ�سالم( ،)51وما ذلك �إ ّال لأ ّنها كانت الو�سيلة
الوحيدة املمكنة ،ل�صعوبة الكتابة �أو ًال ولقلة �أدواتها
ثانيـًا ولندرة القادرين عليها ثالثـًا ول�سهولة حفظ
�أبيات الر�سالة ال�شعرية رابعـًا ولغياب �شخ�صية
الر�سول الذي قد ي�صل ما بني املتحاربني �أخري ًا� .أما
يف حالة ال�شعر فيجري تناقله لأمرين� ،أحدهما �أن
يفخر املنت�صر بانت�صاره ،وقد �ض ّمن �صاحب الر�سالة
طرف ًا من ذلك االنت�صار فيها ،و�آخرهما �أن يتناقل
النا�س �أخبار الهزمية �أو �أو�ضاع ال�سبايا والأ�سرى
وما يحتاجون �إليه من فدية �أو تخلي�ص من ال�سبي �أو
الأ�سر باحلرب.
()5
قال املرق�ش الأكرب (:)52
�صاح َب َّي َت َل َّو َما ال َت ْع َج ـ ــال
يا ِ
�إنّ ال َّر َ
حيل َره ُني �أنْ ال َت ْع ـ ـ ُـذال
َف َلع َّل ُب ْط�أَكما ُي َف ِّر ُط َ�س ْيب ـ ـ ـ ًا
�أَ ْو َي ْ�س ِبقُ ال ْإ�س َرا ُع َ�س ْيب ًا ُم ْق ِبـ ـ ـ َال
يا َر ِاكب ًا �إ ّما َع َر ْ�ض َت َف َب ِّل َغ ـ ــنْ
وح ْر َم ـ ـ َال
�أَ َن َ�س بن َ�س ْع ٍد �إنْ َل َ
قيت َ
هلل د ُّر ُكما و َد ُّر �أَب ِي ُك َم ـ ـ ــا
ْلي حتَّى ُي ْق َت ـ ـ ـ َال
�إنْ �أفلت ال ُغف ُّ
أقوام �أنَّ ُمر ِّق�شـ ـ ـ ًا
َمنْ ُم ْبل ُغ ال َ
اب ِع ْبئ ًا ُم ْثق ـ ـ َال
� َأم َ�سى على ال ْأ�ص َح ِ
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ـدول
يجول بها التيار يف كل ج ـ ـ ِ
وكان �أ�شار على طرفة بالرجوع ،ف�أبى عليه،
فهرب �إلى ال�شام ،فقال :
من ُم ْب ِل ُغ ُّ
ال�شعرا َء عن �أَ َخ َو ْيهـ ـ ُـم
خرب ًا َفت َْ�ص ُد َق ُه ْم بذاك الأَ ْن ُف ـ ـ ُـ�س
ال�صحي َفة ِم ْن ُه ــما
�أودى الذي ع ِلقَ َّ
وجنا ِحذار حبائه املُ َت َل ِّم ـ ـ ـ ُـ�س
�أَ ْل ِق ال�صحيفة ،ال �أبالك� ،إن ـ ــه
()55
ُيخْ َ�شى عليك من احلبا ِء ال ِّن ْق ـ ِـر ُ�س»
�إنّ هذا اخلرب ي�ؤكد ق�صور الر�سائل النرثية يف
الع�صر اجلاهلي عن �أن تكون ف ّن ًا قاب ًال للتداول ،ف�إذا
كان �أبرز مثقفي ذلك الع�صر وعلى ر�أ�سهم ال�شعراء
ال ي�ستطيعون �أن يفكوا اخلط ،وال مييزون ما يحملون
مما هو مكتوب ،فكيف ميكن �أن يزدهر بينهم فن
الر�سائل النرثية التي ال تقوم �إ ّال بالكتابة؟ فال�شاعر
اجلاهلي هنا يحمل ر�سالة تت�ضمن �أمر ًا بقتله وال
يقدر على متييز ما فيها� ،إذن هي ر�سالة قا�صرة
عن �أن تكون متداولة ،و�أن تنتع�ش يف ظل املجتمع
اجلاهلي ،جمتمع القبائل ال�شفوية �آنذاك.
�أما النوع الآخر من الر�سائل ،فهو ذلك النوع
الذي تنتمي �إليه ر�سالة املتلم�س التي متثل الر ّد
ال�صريح على الر�سالة املكتوبة ،حيث يخاطب فيها
مع�شر ال�شعراء مب ّلغـًا �إياهم خرب ًا �صادق ًا ،وهي
ر�سالة جوابية على تلك ال�صحيفة ،ونق�ض مل�ضمونها،
وحتذير لل�شاعر الذي مل يهلك بعد ب�أن يحرت�س،
ولكنه كان قد طمع ومل ي�سمع ،فدفع ثمن ًا لذلك
حياته ،ولو ا�ستجاب لر�سالة خاله ال�شاعر ملا قتلته
الر�سالة الأولى ،على يد الربيع بن حوثرة عامل ابن
هند على البحرين(.)56
ويورد �أبو زيد القر�شي يف جمهرة �أ�شعار العرب

تلك الر�سالة ال�شعرية املكتوبة كل ما يريد ،فذكر
�أخويه با�سميهما طالبـًا من كل قارئ قادر على فك
الرموز الكتابية �أن يبلغهما الر�سالة .وطلب �أن يقتل
الغفلي وزوجه على �صنيعهما و�أن ي ُه َّب �أخواه لنجدته.
�إن هذه الر�سالة تبدو فيها �آثار ال�صناعة والتزويق،
ولعلها ت�شبه تلك التي تروى عن املهلهل قبيل موته،
وقد �أر�سل بها على ل�سان عبده بحيث ح ّمله ر�سالة
قتله على ل�سانه .فقد �أدرك املهلهل �أن عبده �أو عبديه
–بح�سب الروايات� -سيقتالنه ف�أو�صاهما ب�أن يقوال
البيت التايل لبع�ض �أهله :
َمنْ ُم ْب ِل ِغ الأَ ْق َو َام �أنَّ ُم َه ْلهِ ـ ـ ـ ًال
هلل َد ُّر ُكما َو َد ُّر �أَبيكمـ ـ ـ ــا
فلما �سمع بع�ضهم ذلك قال �إن املهلهل ال يقول
هذا ال�شعر الذي ال معنى له ،و�إمنا �أراد �أن يقول :
َمنْ ُم ْبل ِغ َ
احل َّيينْ ِ �أنَّ ُم َه ْلهِ ـ ــال
�أَ ْم َ�سى َقتي ًال يف ال َف َالة مجُ َ ْن ـ ــدال
هلل َد ُّركما و َد ُّر �أَ ِبي ُكم ـ ـ ــا
العبدان حتى ُيقتـ ـ ــال
ال َي رْ َب ِح
ِ
()54
ف�ضربوا العبدين ف�أق َّرا بقتله فقتال به .
ُيف�ضي بنا هذا النمط من الر�سائل �إلى ر�سالتي
املتلم�س وطرفة .فقد نادم هذان ال�شاعران عمرو بن
هند ملك احلرية الذي كتب لهما كتابني �إلى عامله
على البحرين ،وكان يريد قتلهما لكنه �أوهمهما �أنه
�أمر لهما بجائزتني� .أما املتلم�س ف�إنه «دفع كتابه �إلى
غالم باحلرية ليقر�أه ،فقال :هل �أنت املتلم�س؟ قال:
نعم .قال :فالنجاء ،فقد �أمر بقتلك ،فنبذ ال�صحيفة
يف نهر احلرية ،وقال :
�ألقيتها بال ِّث ْني من َج ْن ِب َكا ِفـ ـ ٍـر
كذلك �أ ْفني ُك َّل ِق ٍّط ُم َ�ض َّلـ ـ ـ ِـل
ر�ضيتُ لها باملا ِء ملّا ر�أيتهـ ـ ــا
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�أنه ملا �أُمهل طرفة بع�ض �أيام قبل موته ،قال يف يومه
الأ ّول �شعر ًا �أر�سل به �إلى �أخويه خالد ومعبد (:)57
�أَ َال �أَ ُّيها ال َغادي حت َّم ْل ر َِ�سالـ ـ ـ ًة
خالد ِم ِّني و�إنْ كانَ نا ِئ َي ـ ــا
�إلى ٍ
َو�ص َّي َة َمنْ ُي ْهدي ال�س ــالم حت ّيـ ًة
و ُيخْ ُرب � َ
أهل ال ُو ِّد �أنْ ال َت َال ِقيـ ـ ــا
املوت في َنا َي ُقو ُدن ــا
خ َر ْجنا َو َد ِاعي ِ
بال�س ْي ِف َح ِاذيـ ــا
وكانَ َلنا ال ُّنعمانُ ِّ
�أي �إنّ هذه ال�صحيفة القاتلة واملغ ّلفة واملر ّمزة
املر�سلة كتابة قد فتّقت قرائح ال�شعراء عن ر�سائل
عديدة من ال�شعر( ،)58هي التي ميكن �أن تعد ر�سائل
�أدبية لذلك الع�صر .وقد زاد طرفة عن�صر ًا جديد ًا
يف ر�سالته الأخرية حني �ض ّمنها ال�سالم حت َّي ًة لدنو
�أجله ،وجعل �إي�صال ال�سالم والتحية من باب الو�صية
التي يتكفل بها ال�سامع فيو�صلها �إلى �أخيه خالد على
بعد ما بينهما ،و�صعوبة �أن ت�صل الر�سالة.
ومثل هذا التقليد جنده يف ر�سالة جاهلية من
م�شهور ال�شعر اجلاهلي الذي جاء على ل�سان لقيط
بن يعمر الإيادي ،فقد �أوردت امل�صادر �أن قبيلته �إياد ًا
كانت تغري على �أموال لأنو�شروان وي�أخذونها ،و�أنهم
ممن نزلوا اجلزيرة قريب ًا من �أر�ض فار�س ،وكان
لقيط يعرف الفار�سية ويرتدد على احلرية وبالد
فار�س ،فقيل �إن �أنو�شروان وجه �إليهم جي�ش ًا قوامه
�ستون �ألف ًا يف ال�سالح ،وكان لقيط متخلف ًا عنهم
باحلرية فكتب �إلى قومه يقول (:)59
ال�صحيفة من َلقي ـ ـ ٍـط
َ�س َال ٌم يف َّ
�إلى َمنْ باجلزير ِة ِمنْ �إ َي ـ ـ ــاد
ب�أنَّ الليثَ ِك ْ�سرى قد �أتا ُك ـ ـ ْـم
فال ي�شغل ُك ُم َ�س ْوق ال ِّن َق ـ ـ ــا ِد
�أتَا ُك ْم من ُه ُم ِ�ستُّونَ �أَ ْل ًف ـ ـ ــا

على َح َنق �أتين َك ُم ،فهـ ــذا

الكتائب َ
كاجلـ ـ ـ ـ َرا ِد
َيز ُُّجون
َ

الك عـ ـ ــا ِد
�أَ َوان هَ َال ِك ُك ْم َك َه ِ
فا�ستعدت �إياد ملحاربة جنود ك�سرى ،ثم التقوا،
فاقتتلوا قتا ًال �شديد ًا� ،أ�صيب فيه من الفريقني،
ورجعت عنهم اخليل ،ثم اختلفوا بعد ذلك ،فلحقت
فرقة بال�شام ،وفرقة رجعت �إلى �سواد العراق،
و�أقامت فرقة يف اجلزيرة .ويورد ابن قتيبة �أي�ض ًا
ت�سعة �أبيات تكمل هذه الق�صة ،وهي من عينيته التي
جاءت يف الأغاين يف ثمانية ع�شر بيت ًا ويف �أمايل ابن
ال�شجري يف خم�سة وخم�سني بيتـًا� ،أما يف ديوانه فقد
جـاءت يف �ستني بيتـًا ،ومنها (:)60
َب ْل �أَ ُّيها الراكب املُزْ جي َعلى َع َجـ ٍـل
نحو اجلزيرة ُمرتاد ًا ومنت ََجع ـ ـ ـًا
�أَبلغ �إياد ًا وخ ِّلل يف َ�س َراتِهِ ـ ـ ِـم
�أَنيِّ �أرى الر�أي� ،إن مل �أُع�ص قد ن�صعــا
يا َل ْه َف َنفْ�سي �إنْ كا َن ْت ُ�أ ُمور ُكـ ُـم
فاجتَم َع ـ ــا
رم �أم ُر ال َّن ِ
َ�شتَّى و�أُ ْب َ
ا�س ْ
امللوك َل ُهـ ـ ْـم
فار�س �أبنا ُء ِ
�أحرا ُر َ
منَ اجل ُمو ِع ُج ُمو ٌع تَزْ َدهي ال َق َل َعـ ــا
فهم ِ�سرا ٌع �إليكم ،بني ُم ْل َت ِقـ ـ ٍـط
وال�س َلع ــا
ال�ص َ
�شوك ًا و�آخ َر يجني َّ
اب َّ
هو اجلالء الذي تبقى َم َذ َّل ُتـ ـ ـ ُه
�إنْ طا َر طا ِئ ُر ُك ْم َي ْوم ًا و�إنْ َو َقعـ ــا
أرج ِل ُك ـ ْـم
قوموا قيام ًا على � ِ
أم�شاط � ُ
ثم افزعوا قد ينال ال ْأمنَ َمنْ َف ِز َع ــا
وق ِّلدُوا � ْأم َركم هلل َد ُّر ُكـ ـ ـ ُـم
رحب الذرا ِع ب�أمر احلرب ُم ْ�ضط ِل َع ــا
لعل الأبيات الدالية جاءت عنوان ًا للر�سالة ،و�أتت
العينية تف�صي ًال ملا �أراد ال�شاعر ،فهو �أو�صل الفكرة
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َف�إنْ َت ْق ُت ُلوين َت ْق ُت ُلوا بي َ�س ِّي ـ ــد ًا
َو�إِنْ ُت ْط ِل ُقوين تحَ ْ ر ُبوين بمِ َ ا ِل َيـ ـ ــا
هلل �أنْ َل ْ�ستُ َ�س ِامع ـ ـ ًا
�أَ َح ّق ًا ِع َبا َد ا ِ
�شيد ال ُّرعا ِء املعزب َني ا َملتَاليـ ـ ــا
َن َ
َوت َْ�ض َح ُك َم ِّني َ�ش ْي َخ ٌة َع ْب َ�شمِ َّي ـ ـ ٌة
َك�أَنْ مل َت َرى َق ْبلي �أَ ِ�سري ًا يمَ َ ا ِن َيـ ــا
تبلغ هذه الق�صيدة/الر�سالة يف املف�ضليات
ع�شرين بيت ًا( ،)63وترد ذاتها يف �أيام العرب قبل
الإ�سالم بزيادة ثالثة �أبيات �أي ت�صري يف ثالثة
وع�شرين بيت ًا( .)64وقد �آثرنا �إثبات الأبيات االثني
ع�شر الأول منها لأنَّ �أركان الر�سالة وا�ضحة فيها
جميع ًا ،ولأن الأ�صمعي قال�« :إلى ههنا �سمعت من
هذه الق�صيدة ومل �أ�سمع بقيتها»( )65فهذا القدر
وحده يكفي �شاهد ًا على ما نذهب �إليه من تبينّ
مالمح الق�صيدة/الر�سالة.
�إذا ت�أملنا الق�صيدة/الر�سالة ف�إننا جندها تبوح
بكل الأحداث التي اكتنفت �أ�سر عبد يغوث يف يوم
ال ُكالب الثاين ،فهو كان �سيد قومه وثبت يف املعركة
يف الوقت الذي تخلى فيه �صرحاء قومه ومواليهم
عن متابعة القتال ،وقد كان مبقدوره النجاة لو �أراد،
لكنه �أنف ،وهو ال�سيد� ،أن يفعل تلك الفعلة ،و�أ�ص َّر
على حماية الذمار فحدث ما حدث ،و�إنه ال يقبل من
الالئمني �أن يلوما ،وال يرى نفع ًا يف املالمة ال له وال
لهما ،وما تلك من �شمائله.
يوجه ر�سالته �إلى الراكب الذي قد يحمل تلك
الر�سالة �إلى نداماه من بالد جنران ،وي�ضمنها نغمة
حزينة ب�أن ال تالقيا ،فهي ر�سالة الوداع .ويحدد
املر�سل �إليهم باال�سم من �أبي كرب �إلى الأيهمني �إلى
قي�س وكلهم من �سكان ح�ضرموت يف اليمن ،ومكان
�أ�سره يف بلد �آخر.

مقت�ضبة بر�سالته الأولى ،ثم ث ّنى بالر�سالة التالية
ليبني مدى خطورة الأمر الذي ينتظر قومه ،والتاريخ
�أبان عن �أن ما حل ب�إياد �إثر ذلك كان عظيم ًا ،فقد
تفرقوا يف البالد و�صاروا عرب ًة ملن يعترب ،وقد �أ�شار
�إلى ذلك الأ�سود بن يعفر النه�شلي يف املف�ضلية
الرابعة والأربعني(.)61
()6
من الر�سائل املط ّولة يف اجلاهلية ما ميتد على
طول الق�صيدة التي قد تبلغ الع�شرين بيت ًا يكون
فيها ال�شاعر م�ضط ّر ًا لأن يجعل الر�سالة ق�صيدة
�أو الق�صيدة ر�سالة .وهذا ما �صنعه عبد يغوث بن
وقا�ص احلارثي حيث يقول (:)62
�أَ َال َال َت ُل َوماين َكفى ال َّل ْو َم ما بي ــا
َو َما َل ُكما يف ال َّل ِوم َخيرْ ٌ َو َال لي ـ ــا
�ألمَ ْ َت ْع َلما �أنَّ امل َال َم َة َن ْف ُع َهـ ـ ــا
َقلي ٌل وما َل ْومي �أخي من ِ�شماليـ ــا
فيا َر ِاكب ًا �إ َّمـا َع َر ْ�ض َت َف َب ِّل َغـ ــنْ
َن َد َام َاي ِمنْ نجَ ْ رانَ �أنْ َال َت َال ِق َي ـ ــا
�أَ َبا َك ِر ٍب والأَ ْي َه َمينْ ِ ِك َليهِ َم ـ ــا
َو َق ْي�س ًا ب�أعلى ح�ضرموتَ ال َيما ِن َيـ ــا
الب َم َال َمـ ـ ًة
جزى اهلل َق ْومي بال ُك ِ
ريح ُه ُم والآخرينَ ا َمل َوا ِل َي ـ ـ ــا
َ�ص َ
َو َل ْو ِ�شئتُ نجَ َّ تْني من اخليل َن ْه ـ َـد ٌة
ترى َخ ْل َف َها ا ُ
حل َّو َ
اجليا َد َت َوا ِل َي ـ ــا
ولكنني �أحمي ِذ َما َر �أب ْي ُكـ ـ ـ ُـم
حام َي ـ ــا
ماح َيخْ ت َِط ْفنَ املُ ِ
َو َكانَ ال ِّر ُ
�أَ ُق ُ
ول َو َق ْد �ش ُّدوا ِل َ�ساين ِب َن ْ�س َع ـ ـ ٍة
�أَم ْع َ�ش َر َت ْي ٍم � ْأط ِل ُقوا عن ِل َ�سا ِن َي ـ ــا
جح ــوا
� َأم ْع َ�شر َت ْي ٍم قد ملكتم َف�أَ ْ�س ُ
ف�إنَّ �أَ َخا ُك ْم مل َي ُكنْ ِمنْ بوا ِئي ـ ـَا
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والريب �أنْ ال تَال ِقي ـ ــا
مالك
بني ٍ
ِ
هكذا ا�ستطاعت هذه الر�سالة �أن تطابق
الق�صيدة يف بحث التف�صيالت كا ّفة ،ومالت �إلى
التقاط م�شاهد من املعركة ومن الأ�سر والقيد ،ومن
احلوار مع الأعداء مبا ي�شبه التفاو�ض ،و�إعالم قومه
بكل هذه التف�صيالت ،حتى يق ّدروا احلال التي �آل
�إليها ،وقد خ�ص �سادتهم بالذكر ،وحر�ص على �أن
يو�صل �إليهم �صورته يف حلظاته الأخرية ،حيث كان
متيقن ًا �أن ال لقاء بعد ذلك .وهنا تكون حرارة مثل
هذه الر�سالة الوداعية ،وفع ًال كتب لها �أن تتناقل
على الأل�سن �أو ًال يف احلقبة اجلاهلية ،ثم حظيت
بالتدوين الحق ًا وما زالت �إلى اليوم ر�سالة/ق�صيدة
�أدبية خالدة .فهل ميكن القول بعد كل هذا �إن الع�صر
اجلاهلي قد خال من الر�سائل الأدبية ذات امل�ستوى
الفني الراقي؟!
()7
تعد اعتذاريات النابغة الذبياين مناذج من
الر�سائل الأدبية اجلاهلية ،قالها �شاعر واحد يف
مو�ضوع حمدد بحيث �ش ّكلت منط ًا من الر�سائل
خا�صـًا .فهي يف طبيعتها تعد ر�سائل جوابية على ما
ّ
كان و�صل ال�شاعر من ر�سائل تهديد ممن هو �أعلى
منه مكانة ،وجتيء االعتذاريات ر�سائل يف الرد
اعتذار ًا ومدح ًا .ولعلها احتدت يف الأ�سلوب واملحتوى
بتكرار �شكلي فيها .يقول النابغة(: )69
�أَتَاين �أَ َب ْي َت ال َّل ْعنَ �أَ َّن َك لمُ ْ َتـ ــني
َو ِت ْل َك التي � ْأه َت ُّم ِم ْن َها و�أَ ْن َ�ص ـ ـ ُـب
بت َك�أَنَّ العائدات َف َر ْ�ش َن َن ـ ــي
َف ُّ
ِه َرا�س ًا به ُي ْع َلى ِف َرا�شي َو ُيق َْ�شـ ـ ُـب
َحل ْفتُ َف َل ْم �أَ ْت ُر ْك ِل َنف ِْ�س َك ِر ْي َب ـ ـ ًة
َو َل ْي َ�س ورا َء اهلل للمر ِء َم ْذهَ ـ ـ ُـب

ي�صور واقعه يف الأ�سر ،وكان �آ�سروه �ش ّدوا ل�سانه
ب�سري من اجللد خ�شية �أن يهجوهم ،وكان العرب
يخ�شون الهجاء يف مثل هذه املواقف ،ذلك �إن �سارت
�أبيات الهجاء وطارت ر�سالتها يف الآفاق ف�إنها قد
ت�ؤذيهم �أذىً كبري ًا .لقد طلب �إليهم �أن يطلقوا ل�سانه،
فدخل معهم يف جدال بعد �أن ا�ستعطفهم قلي ًال مق ّر ًا
ب�سطوتهم وقدرتهم ،وفحوى اجلدال �أنه مل يكن قاتل
�سيدهم النعمان بن ج�سا�س ،فكيف يقتلونه به؟ ومع
ذلك ف�إنه ر�أى �أن يكتفوا ب�أخذ ماله� ،أو �إنه عر�ض
عليهم �أن يطلبوا فدية من قومه ،وكان وعد �آ�سره
بذلك �إن �أراد ،بدل �أن يدفع به �إلى قومه ليقتلوه
بالنعمان.
وت�ستثريه لقطة من لقطاته الأولى يف الأ�سر
حني �ضحكت منه �أم �آ�سرة ع�صمة بن �أُبري من عبد
�شم�س ،فقد كان هذا الفتى �أهوج ،فلما ر�أته �أمه ي�أتي
بهذا ال�سيد قالت له «قبحك اهلل من �سيد قوم ،حني
�أ�سرك هذا الأهوج»(.)66
�أما البيت قبل الأخري ففيه ت�صوير لإح�سا�س
عبد يغوث بفاجعة املوت التي ال يكاد ي�صدقها ،فهل
ح ّق ًا �أنه �سيغيب عن هذه الدنيا فال يعود ي�سمع ن�شيد
الرعيان يف �أر�ض قومه؟! و�إذا ُر ْحنا نقر�أ بقية الأبيات
الواردة يف الروايات بعد ذلك ف�إنها �ستكون ا�ستذكار ًا
جلميل �صنيعه ،وفخر ًا ب�شجاعته وكرمه ،وبراعته يف
الطعن والقتال ،مع �أ�سف على ما بدر منه من لذائد
ما�ضيات ،ولعل هذا ما جعل الق�صيدة تتداخل يف
بع�ض الروايات مع ق�صيدة مالك بن الريب يف رثاء
نف�سه( ،)67فمو�ضوعهما واحد والروي كذلك .وقد
كان مالك بن الريب قال يف �أحد �أبياتها ما ي�شبه
البيت الثالث الدال على الر�سالة(:)68
فيا راكب ًا �إ ّما َع َر ْ�ض َت َف ِب ِّل َغ ـ ــن
359

العدد  - 26شتاء 2015م

� َ
أتاك ِب َق ْو ٍل مل �أَ ُكنْ لأ ُقولـ ـ ــه
�ساعدي َ
اجل َو ِام ـ ـ ُع
ولو ُكبلت يف
َّ
ف�إنك كالليل الذي هو ُم ْدرك ــي
وا�سـ ـ ُع
و�إن خلتُ �أن املنت�أى عنك ِ
يبني النابغة ر�سالته انطالق ًا من ر�سالة النعمان
�إليه ،فيجعل ج ّل اهتمامه �أو ًال �أن ي�ص ّور حالته النف�سية
وال�شعورية من غ�ضب امللك عليه ومدى ما ي�شعر به
معبة ،فهو
من ا�ضطراب وفزع ،ويجعل ذلك يف �صور رّ
هم ون�صب ،وال يقدر على النوم لأن فرا�شه �صار
يف ّ
من ال�شوك وزائراته من الن�ساء كرث على مر�ضه� .إنه
كذلك �صار �أ�شبه بالبعري الأجرب الذي يرتكه النا�س
مبتعدين ب�إبلهم عنه خ�شية �أن ينال مر�ضه منها.
وم ّرة �أخرى هو �أ�شبه باللديغ ال�ساهر �أبد ًا وامل�س ّهد
الذي يخ�شى �أن ينام في�سري ال�سم يف عروقه ،لذلك
كله كان ا�ستقباله للر�سالة يف �أ�صله ا�ستقبا ًال م�ش�ؤوم ًا
مما جعل ال�صيغة تقوم على «�أتاين �أبيت اللعن»..ويف
هم ر�سالته �إبطال تلك الر�سائل التي
الآن ذاته يجعل ّ
و�صلت النعمان عنه ،فهو ينفي �أن يكون قد غدر بربه
�أو خانه �أو �أ�ساء �إليه ،معل ًال ذلك ب�أن �أنا�س ًا يقولون
باط ًال بحقه �أمام النعمان ،وهم �أ�شبه بالقرود ،وهم
جماعة يبطنون له العداء ويكنون له البغ�ض ،وما
مقالتهم �إال ن�سيج كاذب لأنهم مل ي�أتوا عليها بربهان،
وهي م�ستبعدة �أن ت�صدر عن مثل النابغة الذي يحب
النعمان �أو ًال ويخافه خوف ًا �شديد ًا �أخري ًا .ولي�س له يف
ختام الر�سالة �إ ّال �أن يعتذر ويقبل حكم �سيده فيه،
فما هو �إ ّال عبد لديه ،وما هو �إ ّال رجل قليل ال�ش�أن يف
�أرجاء ملك النعمان العري�ض وال حمي�ص له وال ملج�أ
منه ،فهو يف نهاية الأمر خا�ضع له وذليل �أمامه.
ويف ديوان النابغة اعتذاريات �أخرى ،ور�سائل
منه �إلى �شعراء �آخرين كانوا هم بدورهم قد �أر�سلوا

َلئِنْ ُك ْن َت قد ُب ِّلغ َْت َع ِّني ِخ َيا َن ـ ـ ًة
لمَ ُ ْب َل ُغ َك الوا�شي �أَ َغ ُّ�ش و�أَ ْكـ ـ َـذ ُب
...
فال تَترَ ُ َك ِّني بالوعيد َك�أَ َّن ِن ـ ــي
النا�س َم ْط ِل ٌّي ِب ِه ال َقا ُر � ْأج ـ ـ َر ُب
�إلى ِ
...
َف�إنْ �أك َم ْظ ُلوم ًا َف َع ْب ٌد َظ َل ْم َتـ ـ ـ ُه
و�إن تك ذا ُعتبي فمثلك ُي ْع ِت ـ ـ ُـب
ويقول يف موطن �آخر يف ق�صيدة من عيون �شعره
وهي طويلة(: )70
و�س يف غ ْري ُك ْنهِ ـ ـ ِه
َوعي ُد �أَبي َقا ُب َ
راك ٌ�س َّ
واجـ ـ ـ ُع
�أَتَاين ودوين ِ
فال�ض ِ
بت َك�أَنيّ َ�سا َو َرتْني َ�ضئي َلـ ـ ـ ٌة
َف ُّ
ال�س ُّم نا ِق ـ ـ ُع
ِمنَ ال ُّر ْق ِ�ش يف �أَ ْن َيا ِب َها ُّ
التمام َ�سلي ُم َهـ ــا
ُي َ�س َّه ُد من ليل
ِ
لحِ ْلي ال ِّن َ�سا ِء يف يديه َق َعا ِقـ ـ ـ ُع
تناذرها الراقون ِمنْ ُ�سو ِء ُ�س ِّمه ــا
راج ـ ـ ـ ُع
ُت َط ِّل ُق ُه َط ْور ًا َو َطور ًا ُت ِ
�أَتاين �أَ َب ْي َت اللعن �أَ َّن َك لمُ ْتـ ــني
امل�س ِامـ ـ ـ ُع
َوت ْل َك التي ت َْ�ست َُّك منها َ
َم َقا َل َة �أنْ َق ْد ُق ْل َت َ�س ْو َف َ �أ َنا ُل ـ ـ ُه
وذلك من تلقا ِء مث ِل َك َرا ِئ ـ ـ ـ ُع
علي َبه ِّيـ ــن
لعمري وما عمري َّ
لقد َ
علي الأ َق ـ ــا ِر ُع
نط َق ْت ُب ْط ًال َّ
�أَ َقا ِر ُع َع ْو ٍف ال �أُ َحا ِو ُل َغيرْ َ هـ ــا
ُو ُجوه ُق ُرود َت ْبتَغي من تجُ َ ـ ــا ِد ُع
�أَتَاك ْام ُر ٌ�ؤ ُم ْ�س َت ْب ِطنٌ يل ِبغ َْ�ض ـ ـ ًة
َل ُه من عد ٍّو ِم ْث َل ذلك َ�شا ِفـ ـ ـ ُع
�أَت َ
ـاذب
َاك ِب َق ْو ٍل هلهل الن�سج ك ـ ٍ
ا�ص ـ ـ ُع
َو ْمل ي� ِأت باحلقِّ الذي هو َن ِ
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�إليه ر�سائل �شعرية موجهة �أحيان ًا با�سمه “زياد”
ومن ه�ؤالء عمرو بن هند وعامر بن الطفيل وبدر بن
حزّاز الفزاري وزرعة بن عمرو العامري ويزيد بن
عمرو بن ال�صعق ويزيد بن �سنان بن �أبي حارثه(.)71
ولعل ر�سائل النابغة الذبياين التي قالها ،وتلك التي
و�صلت �إليه ت�ست�أهل مبجموعها �أن تفرد لها درا�سة
خا�صة ،لأنها بلغت م�ستوى فن ّيـ ًا عالي ًا ،ولأنها
ّ
تعددت مو�ضوعاتها ما بني تهديد ووعيد واعتذار
وفخر وهجاء .ولأ ّنها تنوعت يف �أ�ساليبها وتكاملت
خ�صائ�ص الر�سالة فيها افتتاح ًا ور ّد ًا.
()8
وملا كان مقام هذا البحث ال ي�ستطاع فيه
اال�ستق�صاء واال�سرت�سال ،و�إمنا هو يف ت�أ�صيل فن
الر�سالة الأدبية والإف�صاح عن نوعها الأدبي يف
الع�صر اجلاهلي ،ف�إننا نقف عن ذكر الأمثلة –وهي
كثرية كرثة بالغة -ون�أمل �أن جتمع كلها يف �سياق واحد
يف جمموع �شعري لعله يكون جمهرة ر�سائل ال�شعر
اجلاهلي متهيد ًا لدر�سها درا�سة فنية م�ستفي�ضة ،ويف
�سياق هذا البحث نكتفي بذكر �أبرز خ�صائ�ص تلك
الر�سائل و�سماتها الفنية وبناها الرتكيبية بو�صفها
ف ّن ًَا قائ ًما بر�أ�سه� ،أو قل بو�صفها نوع ًا �أدب ّيـًا م� ِّؤ�س�س ًا
�أنتجته ظروف ح�ضارية معينة ،فجاء على تلك
ال�شاكلة.
لقد تنوعت مو�ضوعات الر�سائل اجلاهلية تنوعـًا
كبري ًا فا�ستهلت بها الق�صائد مث ًال لتحقيق مقا�صد
عديدة ،منها «�إبراز عمق التباعد بني ال�شاعر
واملخاطب ،و�إ�شهار الق�صيدة ،بافتعال البحث عن
ر�سول يب ّلغ عنه كالمه ،وين�شره ،ويتم ذلك خا�صة
يف الهجاء ،ومن مقا�صد اختيار الر�سالة �أ�سلوب ًا
يف املخاطبة �إظهار التهيب من مواجهة املخاطب،

ويتم ا�ستعمال �صيغة الر�سالة كذلك لنظم الغر�ض
وبناء معانيه يف الغزل .ومهما تكن قيمة هذا ال�شكل
ال�شعري ف�إننا ال ميكن �أن ننفي وجوده نوع ًا من �أنواع
النظم يدخل يف باب الر�سائل»(.)72
غلب على الر�سائل اجلاهلية �أن تكون يف مواطن
احلرب بحيث ير�سل املنت�صر ر�سالة تطري يف الآفاق
يتغنى فيها بانت�صاره .وير�سل الأ�سري ر�سالة يخرب
قومه �أو بع�ض قومه مبا �أل َّـم به ،فيطلب النجدة �أو
الفدية لتحرير نف�سه .وير�سل املتحاربان ر�سائل فيما
بينهما �أ�شبه باملفاو�ضات لوقف احلرب �أحيانـًا �أو
لت�سعري نارها .وقد ي�شكر �أحد الطرفني �صنيع نده
على ما كان منه من �إطالق �سراح الأ�سرى �أو الإفراج
عن ال�سبايا .وقد يتوعد امللك من غدر به ،فريد من
هو دونه ثاني ًا عن نف�سه التهمه �أو معتذر ًا .وقد ير�سل
�أحد ال�شعراء تنبيه ًا لقومه من خطر يو�شك �أن يقع
بهم �إن �أعد لهم عد ٌّو ع ّدة وج ّهز جي�ش ًا .وقد ت�أتي
الر�سائل كذلك يف باب فخر �أو مدح �أو هجاء �أو غزل
�أو تعداد مناقب �أو بيان مثالب.
تنوعت �أ�ساليب ر�سائل ال�شعر اجلاهلي تنوعـًا
�أ�سلوب ّيـًا ظاه ًرا ،على الرغم مما يبدو عليها من
�صور منطية يف ال�صيغة والبناء ،وعلى الرغم من �أنها
جاءت مت�سقة مع نظرية النظم ال�شفوي التي طبقت
على ال�شعر اجلاهلي .فمن �أ�ساليب �صياغتها ال�شفوية
النمطية مث ًال ما ي�أتي�« :أبلغ �أني�سـًا� .أبلغ تليدً ا .فيا
راكبـًا �إ ّما عر�ضت فبلغن .عنى �إليك .يا راكبـًا �إ ّما
عر�ضت فبلغن� .أبلغا املنذر املن ّقب ع ّني .فمن مبلغ
عني �إيا�سـًا وجند ًال� .إلى عمرو ومن عمرو �أتتني .فمن
مبلغ النعمان �أن� .أال �أبلغ بني �شيبان عني .من مبلغ
فتيان ي�شكر �أنني .من مبلغ �سعد بن نعمان مالك ًا� .أال
�أيها امل�ستخربي ما �س�ألتني� .أال �أبلغ بني �سعد ر�سو ًال.
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ف�أبلغ �إن عر�ضت بنا ر�سو ًال� .سائل متيم ًا يف احلروب
وعام ًرا .لقد علمت عليا هوازن �أنني� .أنب�أته �أن الفرار
خزاية .ولت�س�ألن �أ�سماء  ...قالوا لها� .إن ت�س�ألوا احلق
اجلرمي عني� .أبلغ
نعط احلق �سائله� .أال من مبلغ
ّ
بني �سهم لديك فهل .ف�أبلغ رياحـًا على ن�أيها و�أبلغ
بني دارم واجلمارا و�أبلغ قبائل مل ي�شهدوا .فمن مبلغ
النعمـان»(.)73
هذه هي ال�صيغ التي وردت يف املف�ضليات لعدد
من ال�شعراء اجلاهليني ،ويح�سن �أن نعر�ضها ب�صيغ
ل�شاعر واحد من �أوائل ال�شعراء اجلاهليني ،وليكن
امر�أ القي�س حيث تردد يف ديوانه ال�صيغ التالية
الدالة على الر�سائل�« :أبلغ �سبيع ًا �إن عر�ضت ر�سالة».
«فابلغ مع ّد ًا والعباد»« .يا هل �أتاك وقد يحدِّ ُث ذو
الود القدمي»�« .أبلغ �شهاب ًا و�أبلغ عا�صم ًا هل قد �أتاك
اخلرب مال»�« .أال �أبلغ بني حجر بن عمر و�أبلغ ذلك
احلي اجلديد ب�أين قد هلكت»« .يا راكب ًا بلغ �إخواننا».
«�أتاين حديث فكذبته»�« .أتاين و�أ�صحابي على ر�أ�س
�صيلع حديثٌ »�« .أبلغ بني زيد �إذا ما لقيتهم و�أبلغ بني
لبنى و�أبلغ متا�ضر ًا و�أبلغ وال ترتك بني ابنة مقر»(.)74
�إن نظرة �سريعة على هذه ال�صيغ تف�صح عن �أن
مادة (بلغ) بتعدد �صيغها هي الغالبة على الر�سائل
اجلاهلية ،ولعله لي�س من ال�صدفة �أن يتطور م�صطلح
البالغة ومفهومها �إلى ما تطور �إليه و�أ�صله قائم على
الإبالغ والتبليغ الذي هو م�ضمون الر�سالة الرئي�س.
وملحظ �آخر �أن ال�صيغ متنوعة لدى امرئ القي�س
ومتعددة ،وقد �آلت يف املف�ضليات �إلى �صيغ �أقل عدد ًا
لتنا�سب النظم ال�شفوي حيث تغلب �صيغ حمفوظة
بعينها بقية ال�صيغ(.)75
قلنا �إن تعدد هذه ال�صيغ وتلونها �سي�ؤدي �إلى
تنويع �أ�سلوب الر�سائل مع حمافظتها على منطية

من نوع ما ،وهذا بال�ضبط هو ما يجعل الر�سالة يف
ال�شعر اجلاهلي نوع ًا �شعري ًا خا�ص ًا ،وقد يرقى �إلى
�أن يكون نوعـًا �أدبيـًا �أول ّيـًا ،تطور عنه فن الر�سائل
النرثية الحق ًا� ،إن نحن �أمعنا �أي�ض ًا النظر فيه وبينا
خ�صائ�ص الن�صو�ص التي يرد فيها .ودليلنا على
ذلك �أن هذا التقليد ا�ستمر يف ال�شعر العربي الحق ًا
حني �صار يكتب ويدون ومل يبق �شعر ًا �شفو ًّيـا .فقد
ا�ستعمله �شعراء يف باب الهجاء مثل ب�شار بن برد ،ويف
باب �شكوى الفقر مثل �أبي العتاهية ويف باب الغزل
مثل عمر بن �أبي ربيعة وغريهم كثري( .)76وما زالت
هذه ال�صيغ ماثلة يف �شعر املت�أخرين مثل البحرتي
حيث يقول(: )77
�أال �أبلغ «�أبا �إ�سحاق» ُت ْبل ـ ــغ
فتى الإح�سان ِّ
ـان
وال�شيم احل�سـ ـ ِ
ب ِّلغ عبيداهلل فار َع مذجـ ـ ــح
�شرف ًا ومعطى ف�ضلها متليكـ ـ ــا
ما حق قدرك �أن �أح ّمل ُم ْر َ�س ـ ـ ًال
غريي �إليك –ولو بعدت� -أ ُلوكـ ــا
ثم تداخلت يف �شعره �صيغتا الر�سالة ال�شفوية
ال�شعرية والر�سالة النرثية �أو الكتاب حيث يقول(:)78
�أتاين كتابك ذاك ال ـ ـ ــذي
تهددت فيه �ضال ًال ونوك ـ ـ ــا
ولوال مكان �أبيك الـ ـ ـ َّد ُّ
ين
لقد كان �شعرك و�شي ًا حموكـ ــا
ـاب
َب ُع َد العه ُد غري رجع كت ـ ـ ٍ
ي�صف َّ
ـول
ال�شوق �أو بال ِغ ر�س ـ ـ ِ
ولعل طيف اخليال الذي كرث لدى البحرتي وغريه
من ال�شعراء ما هو �إال تط ّور عن فن الر�سائل ال�شعرية
التي بد�أت �ضرورة يف الع�صر اجلاهلي ثم �أر�سيت
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تقاليدها ف�صارت الحق ًا ر�سائل متخيلة ،نه�ضت بها
خياالت ال�شعراء ،حتى �صار طيف اخليال يف الغزل
من �أبرز جماليها الفنية النا�ضجة ،ولقد �ألف يف
تق�صى فيه �أ�شعار
ذلك كتاب كامل لل�شريف املرت�ضى ّ
طيف اخليال ،وقد زاد حمققه عليه الكثري(.)79
جاءت الر�سالة اجلاهلية �أحيان ًا يف بيت �شعري �أو
بيتني ،ورمبا �أتت يف مقطوعة �أقل من ع�شرة �أبيات،
وقد ت�أتي الر�سالة ق�صيدة كاملة ،وقد ت�أتي بع�ض ًا من
ق�صيدة يف مطلعها �أو يف ثناياها �أو يف �آخرها .وهذا

يحتاج �إلى ا�ستق�صاء وتتبع يف ال�شعر للوقوف على
�أ�شكال ورودها تلك ودالالتها.
ختام ًا ف�إن هذا البحث يعد مدخ ًال لدرا�سة
الر�سالة الأدبية يف الع�صر اجلاهلي من منظور
جديد يقت�صر على النظر �إلى الر�سالة ال�شعرية على
�أنها هي الر�سالة املنا�سبة لذلك الع�صر واملوفية
ب�أغرا�ضه �ضمن الظروف احل�ضارية التي اكتنفت
تلك املرحــلة .وقد توفرت النماذج وتنوعت بحيث
�أثبتت �صحة الفر�ضي ــة التي انطلــقت منهــا الدرا�سة.
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البياتي ،بريوت عامل الكتب ومكتبة النه�ضة العربية ،ط ،1987 ،1:اجلزء الثاين �ص � ،56ص � ،57ص ،61
�ص � ،71ص � ،85ص � ،123ص � ،126ص � ،145ص � ،159ص � ،183ص � ،194ص � ،200ص � ،202ص ،203
�ص � ،205ص � ،216ص � ،219ص � ،245ص � ،265ص � ،271ص � ،274ص � ،305ص � ،314ص � ،315ص
� ،352ص � ،358ص � ،311ص � ،367ص � ،386ص � ،388ص � ،463ص � ،483ص � ،487ص � ،509ص ،516
�ص � ،517ص � ،521ص � ،545ص � ،568ص � ،580ص � ،581ص . 585
انظر :حممود عبداهلل �أبو اخلري ،ديوان حروب الردّة( ،جمع وحتقيق و�شرح وتعليق) ،ع ّمان :دار جهينة ،ط،1:
� ،2004ص � ،104ص � ،107ص � ،123ص � ،125ص � ،170ص � ،171ص � ،204ص � ،253ص � ،268ص ،320
�ص � ،348ص � ،415 ،382ص � ،452ص � ،530ص � ،534ص � ،535ص � ،558ص � ،561ص � ،591ص .609
املف�ضل ال�ض ّبيّ ،
ّ
يعجل .ال�سيب :العطاء� .أن�س وحرملة� :أخوا
املف�ضل ّيات� ،ص ( ،222تل ّوما :انتظرا .يف ّرطّ :
املرق�ش .الغفلي :ع�سيفه و�أجريه .الأعثى :كثري ال�شعر وهو ال�ضبع ،واجليئل� :أنثاه .ال�شلو :بقاياه من اللحم
والعظم .املنهل :املاء املورود).
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 .53انظر� :أبو حممد عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق و�شرح� :أحمد حممد �شاكر ،القاهرة :دار
املعارف ،ط� ،1958 ،2:ص 210؛ والأ�صفهاين� ،أبو الفرج :الأغاين 5/179-183؛ و�شرح الأنباري� ،ص .459-460
 .54انظر :الأب لوي�س �شيخو� ،شعراء الن�صرانية يف اجلاهلية ،القاهرة :مكتبة الآداب ،د .ت� ،ص 171؛ والزير
�سامل� :أبو ليلى املهلهل ،ع ّمان :دار الفكر ،د .ت� ،ص .153-154
 .55ابن قتيبة :ال�شعر وال�شعراء� ،ص ( .179-180الثني :منعطف النهر .كافر :ا�سم لنهر احلرية� .أفني:
من الإفناء .القط :ال�صحيفة� ،أي يقول :حفظي لهذا الكتاب �أن �أرمي به يف املاء .النقر�س :داء معروف
بالرجلني ،واملعنى هنا بالهالك والداهية العظيمة) .وانظر :املتلم�س ال�ضبعي ،ديوان �شعر املتلم�س ال�ضبعي،
حتقيق و�شرح وتعليق :ح�سن كامل ال�صرييف ،القاهرة :د .ن� ،1970 ،ص  ،65-67و �ص .177-192
 .56امل�صدر ال�سابق� ،ص .189
� .57أبو زيد حممد بن �أبي اخلطاب القر�شي ،جمهرة �أ�شعار العرب ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،د .ن ،و د .ت� ،ص .92
 .58امل�صدر ال�سابق� ،ص .93-95
 .59لقيط بن يعمر الإيادي ،ديوان لقيط بن يعمر الإيادي� ،شرح وحتقيق :حممد التوجني ،بريوت :دار �صادر،
ط� ،1988 ،1:ص 72-73؛ وانظر:ابن قتيبة :ال�شعر وال�شعراء� ،ص ( .199-200النقاد ،بك�سر النون:
�صغار الغنم ،الواحدة نقدة).
 .60لقيط الإيادي :ديوانه� ،ص  .76-86وانظر :ابن قتيبة :ال�شعر وال�شعراء� ،ص ( .200-201تزدهي :تتهاون بها
ال�صاب وال�سلع� :شجران ُم َّران ،ك ّنى بهما عن ال�سالح والعدّة).
وت�ستخف .القلع :جمع قلعة ،وهي احل�صن يف اجلبلَّ .
 .61انظر :املف�ضل ال�ضبي :املف�ضليات� ،ص 217؛ وانظر :الأ�سود بن يعفر ،ديوان الأ�سود بن يعفر� ،صنعه :نوري
حمودي القي�سي ،وزارة الثقافة والإعالم ،بغداد� ،1975 ،ص .26-28
 .62املف�ضل ال�ضبي :املف�ضليات� ،ص �155-ص 158؛ وانظر� :أبو عبيدة� :أيام العرب( 2/85 ،ال�شمال :واحد
ال�شمائل� .أبو كرب :هو ب�شر بن علقمة بن احلرث .والأيهمان :هما الأ�سود بن علقمة بن احلرث والعاقب
وهو عبدامل�سيح بن الأبي�ض .وقي�س :هو ابن معدي كرب ،وهو والد الأ�شعث بن قي�س الكندي .الكالب :هو
يوم ال ُكالب الثاين من �أيام العرب قبل الإ�سالم ،وفيه �أ�سر عبد يغوث .النهدة :املرتفعة اخللق .احل ّوة:
اخل�ضرة ،ما قرب لونها �إلى الأخ�ضر من اخليل .الذمار :ما يجب على الرجل حفظه من منع اجلار وطلب
الث�أر .الن�سعة� :سري من اجللد� .أ�سجحوا :ي�سروا �أمري و�سه ّلوه� .أخاكم :هو النعمان بن ج�سا�س الذي قتل يف
تلك الوقعة منهم ،ومل يقتله عبد يغوث .حتربوين :ترتكوين دون مال .الرعاء :جمع راع .املعزب :املتنحي
ب�إبله .املتايل :الإبل التي نتج بع�ضها وبقي بع�ض .عب�شمية :ن�سبة �إلى عبد �شم�س ،وهي �أم الرجل الذي �أ�سره،
�ضحكت منه لأنه �س ّيد قومه وقد �أ�سره ابنها الأهوج).
 .63املف�ضل ال�ضبي :املف�ضليات� ،ص .158
�	.64أبو عبيدة� :أيام العرب.2/85 ،
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 .65املف�ضل ال�ضبي :املف�ضليات� ،ص .158
�	.66أبو عبيدة� :أيام العرب.2/82 ،
 .67املف�ضل ال�ضبي :املف�ضليات� ،ص .156
�	.68أبو زيد القر�شي :جمهرة �أ�شعار العرب� ،ص .614
 .69النابغة الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط ،2:القاهرة :دار املعارف،
د .ت� ،ص ( .72-74العائدات :الزائرات من الن�ساء يف املر�ض .الهرا�س :نبت له �شوك .يق�شب :يخلط
ويح ّدد .الوا�شي :الذي يزين الكذب .الوعيد :التهديد .القار :القطران .الأجرب املطلي :اجلمل ي�صاب
باجلرب فيطليه �صاحبه بالقطران فيتحاماه النا�س خوف ًا على �إبلهم من املر�ض).
 .70امل�صدر ال�سابق� ،ص ( .32-38يف غري كنهه :يف غري مو�ضعه وال ا�ستحقاقه .راك�س وال�ضواجع .واد ومنحناه
�أو منحنياته .ال�ضئيلة من الرق�ش :الأفعى .ي�سهد :ال ينام .ليل التمام :ليايل ال�شتاء الطويلة .ال�سليم :اللديغ.
القعاقع :احللي واخلالخيل تو�ضع يف يد اللديغ حتى ي�سمع �صوتها فال ينام كلما حترك خ�شية �أن ي�سري
ال�سم يف ج�سمه .رائع :فزع).
 .71انظر :امل�صدر ال�سابق� ،ص � ،54ص � ،79ص � ،80ص � ،82ص � ،109ص � ،111ص � ،153ص � ،168ص .169
 .72ابن رم�ضان :الر�سائل الأدبية� ،ص .13
 .73املف�ضل ال�ضبي :املف�ضليات� ،ص � ،68ص � ،68ص � ،156ص � ،160ص � ،222ص � ،228ص � ،258ص ،292
�ص � ،301ص � ،305ص � ،310ص � ،318ص � ،321ص � ،335ص � ،343ص � ،346ص � ،361ص � ،362ص
� ،382ص � ،408ص � ،414ص .434
 .74امر�ؤ القي�س بن حجر ،ديوان امرئ القي�س ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،ط ،4:القاهرة ،دار املعارف ،د.
ت( ،ط� ،)1958 ،1:ص � ،117ص � ،198ص � ،204ص � ،210ص � ،213ص � ،258ص � ،261ص � ،343ص .348
 .75انظر :جيم�س مونرو ،النظم ال�شفوي يف �شعر ما قبل الإ�سالم :م�شكلة املوثوقية ،ترجمة� :إبراهيم ال�سنجالوي
ويو�سف الطراونة� ،إربد :مطبعة الألوان� ،1987 ،ص � ،19ص � ،32ص � ،33ص .45
 .76ابن رم�ضان :الر�سائل الأدبية� ،ص .13
�	.77أبو عبادة الوليد البحرتي ،ديوان البحرتي ،حتقيق ح�سن كامل ال�صرييف ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،2:د.
ت(،ط� ،)1963 ،1:ص � ،2231ص .1575
 .78امل�صدر ال�سابق� ،ص � ،1579ص .1811
 .79ال�شريف علي بن احل�سني املرت�ضى ،طيف اخليال ،حتقيق ح�سن كامل ال�صرييف ،القاهرة :دار �إحياء الكتب
العلمية ،ط.1962 ،1:
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امل�صادر واملراجع
 .1الأ�سد ،نا�صر الدين ،م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية ،القاهرة :دار املعارف ،ط.1978 ،5:
 .2الأ�سود بن يعفر ،ديوان الأ�سود بن يعفر� ،صنعة :نوري حمودي القي�سي ،بغداد :وزارة الثقافة والإعالم،
.1975
 .3الأع�شى ،ميمون بن قي�س ،ديوان الأع�شى ،بريوت :دار �صادر ،د .ت.
 .4امر�ؤ القي�س ،ديوان امرئ القي�س ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،4:د.ت،
(ط.)1958 ،1:
 .5البحرتي� ،أبو عبادة الوليد ،ديوان البحرتي ،حتقيق :ح�سن كامل ال�صرييف ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،2:د.
ت(،ط.)1963 ،1:
 .6ابن رم�ضان� ،صالح ،الر�سائل الأدبية ودورها يف تطوير النرث العربي القدمي (م�شروع قراءة �شعرية)،
بريوت :دار الفارابي ،وتون�س :كلية �آداب منوبة ودار املعرفة للن�شر ،ط.2007 ،2:
 .7اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،البيان والتبيني ،حتقيق :عبدال�سالم هارون ،بريوت :دار اجليل،
د.ت(،ط.)1948 ،1:
 .8ح�سني ،طه ،من حديث ال�شعر والنرث ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،10:د .ت( ،ط.)1936 ،1:
�	.9أبو اخلري ،حممود عبداهلل ،ديوان حروب الر ّدة( ،جمع وحتقيق و�شرح وتعليق) ،ع ّمان :دار جهينة ،ط،1:
.2004
 .10الدقاق ،عمر :مالمح النرث العبا�سي ،بريوت :دار ال�شرق العربي ،د.ت.
 .11ابن ر�شيق القريواين� ،أبو علي احل�سن ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبداحلميد ،بريوت :دار اجليل ،ط.1981 ،5:
�	.12أبو زيد القر�شي ،حممد بن �أبي اخلطاب ،جمهرة �أ�شعار العرب ،حتقيق علي حممد البجاوي ،د .ن ،و د .ت.
 .13الزير �سامل� ،أبو ليلى املهلهل ،عمان :دار الفكر ،د.ت.
 .14ال�سا�سي ،عمر الطيب ،درا�سات يف الأدب العربي على م ّر الع�صور ،جدة :دار ال�شروق ،ط.1993 ،12:
 .15ابن �سالم اجلمحي ،حممد ،طبقات فحول ال�شعراء ،قر�أه و�شرحه :حممود حممد �شاكر ،القاهرة :مطبعة
املدين ،د .ت( ،ط.)1974 ،1:
 .16ال�شريف اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات ،حتقيق ن�صر الدين تون�سي ،القاهرة� :شركة القد�س
للت�صدير ،ط.2007 ،1:
 .17ال�شريف املرت�ضى ،علي بن احل�سني ،طيف اخليال ،حتقيق ح�سن كامل ال�صرييف ،القاهرة :دار �إحياء الكتب
العلمية ،ط.1962 ،1:
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� .18شيخو ،الأب لوي�س� ،شعراء الن�صرانية يف اجلاهلية ،القاهرة :مكتبة الآداب ،د.ت.
� .19صفوت� ،أحمد زكي ،جمهرة ر�سائل العرب يف ع�صور العربية الزاهرة ،بريوت :املكتبة العلمية ،د.ت( ،ط،1:
.)1937
� .20ضيف� ،شوقي ،الع�صر اجلاهلي ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،8:د .ت( ،ط.)1960 ،1:
 .21الفن ومذاهبه يف النرث العربي ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،8:د .ت( ،ط.)1946 ،1:
 .22الطائي ،حامت ،ديوان حامت الطائي ،بريوت :دار �صادر ودار بريوت.1963 ،
 .23الطائي ،زيد اخليل ،ديوان زيد اخليل الطائي� ،صنعة :نوري حمودي القي�سي ،النجف الأ�شرف :مطبعة
النعمان.1968 ،
 .24عبد النور ،ج ّبور ،املعجم الأدبي ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط.1984 ،2:
�	.25أبو عبيدة ،معمر بن املثنى ،كتاب �أيام العرب قبل الإ�سالم ،جمع وحتقيق ودرا�سة :عادل جا�سم البياتي،
بريوت :عامل الكتب ومكتبة النه�ضة العربية ،ط.1987 ،1:
 .26ابن قتيبة� ،أبو حممد عبداهلل بن م�سلم ،ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق و�شرح� :أحمد حممد �شاكر ،القاهرة :دار
املعارف ،ط.1958 ،2:
 .27لقيط الإيادي ،ديوان لقيط بن يعمر الإيادي� ،شرح وحتقيق :حممد التوجني ،بريوت :دار �صادر ،ط،1:
.1988
 .28مبارك ،زكي ،النرث الفني يف القرن الرابع الهجري ،بريوت :دار اجليل ،د .ت( ،ط.)1934 ،1:
 .29املتلم�س ،ديوان �شعر املتلم�س ال�ضبعي ،حتقيق و�شرح وتعليق :ح�سن كامل ال�صرييف ،القاهرة :د.ن.1970 ،
 .30املرزوقي� ،أبو يعرب ،يف العالقة بني ال�شعر املطلق والإعجاز القر�آين ،بريوت :دار الطليعة ،ط.2000 ،1:
ّ
املف�ضل ال�ض ّبي ،حم ّمد بن يعلى ،املف�ضل ّيات ،حتقيق و�شرح� :أحمد حممد �شاكر وعبدال�سالم هارون ،بريوت،
.31
د .ن ،ط ،6:د .ت( ،ط.)1963 ،1:
 .32املقد�سي� ،أني�س ،تطور الأ�ساليب النرثية يف الأدب العربي ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط.1979 ،6:
 .33ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،بريوت :دار �صادر ،د .ت.
 .34مونرو ،جيم�س ،النظم ال�شفوي يف �شعر ما قبل الإ�سالم :م�شكلة املوثوقية ،ترجمة� :إبراهيم ال�سنجالوي
ويو�سف الطراونة� ،إربد :مطبعة الألوان.1987 ،
 .35النابغة الذبياين ،ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،2:د.ت.
 .36ن�صار ،ح�سني ،ن�ش�أة الكتابة الفنية ،القاهرة :مكتبة نه�ضة م�صر.1961 ،
 .37النه�شلي القريواين ،عبدالكرمي ،املمتع يف �صنعة ال�شعر ،حتقيق :حممد زغلول �سالم ،الإ�سكندرية :من�ش�أة
املعارف.1980 ،
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