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الاتجاهاالوجدانيافياشعراالنابغةاالذبيانيا
د.امحمداعلىاجودرا

مقدمةا
إذا أردنا الحديث عن الشعر الجاهلي فإننا نتناول أقدم وأجود التراث الذي وصل إلينا من هذا

الشعر ،الذي تتمثل فيه األصالة والرصانة  ،فالشعر الجاهلي كان وما يزال يحتذى به  ،وقبل ًة

تتجه نحوه أفئدة الن ّقاد واألدباء .

إن األصااالة التااي يتمتااا بعااا الشااعر الجاااهلي وقدمااه وجودتااه تجعاال اهتمااام الباااحثين والدار ااين

والمعتمين بالتراث ينصب أكثر على د ار ته والتعرف عليه  ،وأن يتناولوه بالنقاد والتحليال لماا لاه مان
قيمااة أدبيااة رفيعااة  ،وي ي ااتأيا أحااد أن ينكاار علااى أن للشااعراء دو ًار معم اًا فااي أعأاااء هااذه الثااروة
الرفيعااة مكانتعااا المرموقااة ماان حيااث القااوة والرصااانة  ،إذ أن ذلااة يتوقااف علااى معااارة الشاااعر وفنااه

وذوقه األدبي .
ولما كان شعر النابغة الذبياني يتمتا بجمالية أدبية ولغوية وتراثية  ،فقاد تنااول الباحاث مو او
(ا التجاهاالوجدانيافياشعراالنابغةةاالةذبيانيا) ولماا يتمياز باه شاعر هاذا الشااعر مان األهمياة مان
حيث قوة اللفظ  ،ورصانة العبارة  ،وجودة التعبير ،و عة الخيال  ،كما يشاعد باذلة العلمااء واألدبااء
والنق اااد م اان الق اادماء والمح اادثين  ،ف ا ا ع اان ك ااون الش اااعر يحظ ااى بالش ااعرة الكبيا ارة ب ااين الش ااعراء
الجاهليين .
كم ااا يتن اااول البح ااث إبا ا ارز القيم ااة األدبي ااة والفني ااة م اان أداء الش اااعر للغ اار

 ،ومعالج ااة هم ااوم

عتابااً  ،او الازيً  ،أو اعتاذا ار أو

الشاعر ،والتعبير عما يدور في خلجات نف ه  ،واء كان الغار
ٍ
هجاء أو مدحًا  ،ثم الحديث عن تلة األال ار في قصائده وايصال أفكااره وأحا ي اه  ،كماا يعادف

البحااث إلااى معرفااة ا أل اااليب التااي يجاانا إليعااا الشاااعر يفتتااار قصاايدته وال اربأ بااين ذلااة ايفتتااار
والر

القصيدة التي يعدف إلى تحقيقه .

وتتأكد مكانة النابغة إذا علمنا أنه " كانت ت رب له قبة من أدم ب وق عكاظ  ،فتأتيه

الشعراء فتعر


عليه أشعارها فيحكم بينعم "( الحتى  ،1991،ص ،)572ويروى أنه أتاه األعشى

كلية التربية  -العجي ت
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فأنشده شعره  ،ثم ح ان بن ثابت  ،ثم الخن اء بنت عمرو بن الشريد  ،وقد عرف بمقدرته الفنية

فعو ي يقبل كل ما يرد على خاأر ،بل ي يزال يثقفه ،ويصقل فيه حتى ي توي له اللفظ المؤنق

أو الديباجة الجزلة (الحتى  ،1991،ص.)180
وعلى الرالم من ايعتراف بالمقدرة الفنية للنابغة الذبياني  ،إي أن البع

وقف عند اعتذاريات

النابغة ومدائحه للنعمان بن المنذر ،والحارث والنعمان الغ انيين  ،فقد وقف القدماء أوي
إجادته لفني المديا وايعتذار ،الير أنعم عادوا فقالوا :إنه أحد األشراف الذين ال

عند

الشعر منعم ،

فإنه مدر الملوة وقبل صلتعم ونوالعم  ،وكان في النى عن هذا القبول وكذا الحال في النقد
الحديث نجد موقف المتك بين بالشعر منه إذا نقول  :وفي هويء تصدق المقولة القديمة ( الشعر

تجارة العرب) وكانت تجارة رابحة جعلت مثل النابغة يأكل ويشرب في صحاف م ن الذهب والف ة
أو آنيعما...فالشاعر  ...تابا لألمير وفرد من حاشيته وله وظيفته المحددة التي تلزمه بتمجيد
أفعال يده والتغني ب جاياه وتقديس كل تصرفاته وايرتفا به إلى ماء ي تأالعا ماء .
إذ يقول :

فإنكاشمساوالملوكاكواكبااااإذااظهرتالمايبدامنهناكواكب"
(الحتى  ،1991،ص)52

وليس هذا في حق النابغة حقاً فليس ( شعره جميعه مدحا واعتذا ار  ...ففي شعره قصائد

ومقأوعات تتصل بأحداث قبيلته  ...وفي شعره فخر وهجاء وفي ت اعيف ذلة كله نرى عنده
نصيبًا من الحكمة والتجربة الصادقة ولو بحثنا عن بب هذه الصلة بالملوة واألمراء لوجدنا أن

مصلحة القبيلة هي وراء كل هذا .

وعلى الرالم من هذا فإننا يجب أن نحكم على النابغة م اتعينين بماا ناراه مان قد ارتاه الفنياة  ،أي

ي يجااوز أن نلغااي هااذه المقاادرة لمجاارد قصااائد قالعااا معتااذ اًر  ،فلااو نظرنااا فااي اعتذارياتااه لوجاادناه (

شاع ار  ،بارعا ) يعرف كيف يتخير ألفاظه وكيف ينو معانيه .

ويمكن القول إن قيمة شعر النابغة تقوم إلى حد كبير على مقدرته الفنياة كماا تقاوم علاى ن اجه

الفكري وترابأ معانيه  ،ذلة الترابأ الذي افتقر إليه معظم الشعراء الجاهليين .

أولاالمديحاوالعتذارا:ا
نش ااأ الم ااديا م اان إش ااادة الش ااعراء بأبأ ااالعم والتغن ااي بأفع ااال اااداتعم ؛ إي أن الم ااديا ف ااي عع ااد

الغ ا نة والمناذرة قد تحاول إلاى حرفاة وو ايلة فردياة للتك اب  ،وقاد عارف عادد مان الشاعراء بعاذا
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م اانعم النابغاااة الاااذبياني (ايبي اااري  ،د:ت  ،ص ،)6ولقاااد أشااااد القااادماء بمق اادرة النابغاااة فا ااي الما اادر

وايعتاذار (الحتاي  ،د:ت ،ص  )55وقاد احتال الماديا حيا از وا اعا مان دياوان النابغاة حتاى يكااد أن
يناصف بقية األال ار

(الم لوت )1982،وقد نالت مدائا النابغاة الغ ا انة والنعماان بان المناذر ،

ومن مدائحه المشعورات قصيدته في مدر عمر بن الحارث الغ اني .ا
ومنعا قوله :

ِ
ُابعدانعمةةةةاااااااااالو ِ
ٍ
على ٍ
اعقةارب(األصفعاني ،ص )17اا
ِا
اليستابذات
الده
العمروانعمة
ّ
ومنعا قوله المشعور :

راتهتديابعصةةائبا
ِا
اابالجيشاحلقافوقهةمااااااعصائباط ٍي
إذاامااغز
ُ
يصاحبنهماحتىايغرنامغارتهةماااااامناالضارياتابالدماءاالةدواربا
تراهناخلفاالقوماخزرااعيونهااااااااجلوساالشيوخافياثياباالمرانبا
جوانحا قداأيقناأناقبيلةةةةةةةةةةةةةةةةااااااااإذاامااالتقىاالجمعاناأَولاغالةب( يف)1990 ،ا
لقد عرف الشعراء المتك بون أمثال النابغة بتجويدهم ألشعارهم عيا لنيل ا تح ان الملة أو

األمير ،مما يتوجب ح ن الثواب لعم  ،لذا نجد النابغة ي عى ويكد نف ه متفننا في شعره  ،فلو
أألنا النظر في هذه القصيدة وجدناه بعد الثناء على األن اب  ،وصف جيوش الغ ا نة  ،ينتقل

لوصف قتالعم  ،ويقيم لوحة لوصف يوفعم ثم يختم القصيدة بلوحة يصف بعا أعيادهم  ،وما
ينعمون به من جاه وعز فيتناول الممدور من جوانب عدة مدققا في كل جانب  ،منشئًا لوحات فنية

رائعة فلننظر وصفه لل يوف إذ قال :

ابيضارقاقاالمةضةةارب
اااااا
فهمايتساقوناالمنيةابينهةةةمااااااااابأيديهم ُ
ُ

اشاالحواجةةةةةباا
يطي
ينهااكلاقونةساااااااويتبعهاام ُنهمافر ُ
َ
ااااا ُ
رافضاضااب َ

اعاالكتائةةةةةةةباا
ِا
راأناسيوفهمااااااابهنافلولامةةناقر
افيهماغي
ولاعيب
ااااا
ّ
ْ
َ
ٍ
ِ
االتجةارباا
اااااااااإلىااليوماقداجةربناكل
اأزمانايوماحليةمة
تورثنامن
ااااا
ّ
ْ

ِ
باحةةةةةةةةةةةباا
فاحاناراالح
اااااااوتوقدابالص
انسجه
ضاعف
االم
تقد
ُّ
َ
َّ
اااا ّ
ُ
ُ
االسلوقي ُ
ِ
ٍ
اااااااوطعناكايراغاالمخاضاالضةةواربا(الحتي ،ص )57ا
زيلاالهاماعناسكناته
بضرباي
اااا
ُ
إن النابغااة الااذبياني يقاايم لوحااة حركيااة متعااددة مشاااهدًا ماادققا فااي كاال مشااعد منعااا ،يعأااي هااذه

ال اايوف وأصااحابعا الصااورة األمثاال للقااوة والنصاار  ،المؤكااد علااى كاال عاادو  ،ويشاافا هااذه الصااور
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بااذكر تاااريس ال اايوف وأصااحابعا الااذي ن اراه يباادو واحااداً  ،فقااد خلااق النابغااة صااورة موحاادة تمااز بااين

ال يف والمقاتل  ،للوصول إلى الغر

وهو المدر  ،فجاء بصورة فنية وأ لوب تصويري رائا .

إن تك اابه بالش ااعر وأخ ااذ عأاي ااا المن اااذرة  ،وك ااذلة الغ ا اانة  ،إنم ااا ك ااان القص ااد من ااه رعاي ااة
مصااالا قبيلتااه  ،إذ كااان يلتقااي بااأمراء لعاام االأان كبياار علااى القبائاال العربيااة ،ويريااد أن يصاالا مااا

ف ااد ماان قلااوبعم عليااه وعلااى قبيلتااه (الحتااي،ص )27وقااد بلاال بالنابغااة األماار أن ماادر األم اراء وهاام
اللمان بعد لم يشبوا تقربا إلى ذويعام (الحتاي،ص ، )271ومان هاذا قولاه فاي مادر النعماان الغ ااني
وهو ي يزال ال ما .
ااااااااااااا هذااغالماحسناوجهةةةةهاااااامستقلاالخيراسريعاالتةةماماا

اااااااااا للحارثااألكبراوللحارثااااااااألصغراواألعرجاخيرااألناما(الحتي ،ص )62ا
)1

إن الر

ايعتذار ي يكاد أن ي تقل بنف ه  ،بل نجده يمتز بالمديا ،إذ يعمد

الشاعر إلى اإلشادة بالمعتذر له  ،مما يجعل القصيدة مزيجًا من المديا وايعتذار ،لذا
نجد الكاتب يدرس الغر ين معا على أنعما الر

واحد وهذا حق  ،ولقد عرف النابغة

الذبياني باعتذارياته ال تي ارتبأت بالنعمان بن المنذر  ،وكانت للنابغة الريادة الفنية في هذا
الفن إذ أنه ( لكثرة اعتذاره وتنو أفكاره وتشقق معانيه جعل في أبناء العربي فنا قائما بذاته
هو ايعتذاريات ) (الحموي ،د:ت ،ص.)8
وكان النابغة متفوقًا في ايعتذار تفوقه في المديا  ،فقد نظم اعتذاريات أقامعا بأ لوب فني

عال(الحلو ،1960 ،ص  ،)4ومن أشعر أعتذارياته قصيدته التي يقول فيعا .

ااا فالالعمراالذيامسحتاكعبتةةةهاااااااااومااهريق*اعلىااألنصابامناجسدا
والمؤمناالعائذاتا**الطيراتمسحهااااااركبانامكةابيناالغيلاوالسعةةةةةةةد***ا
افالارفعتاسوطياإلىايةةةةةةةةةديا
مةةةةةااقلتامناسيئاممااأتيتابةةهاااااااإذاً
ّ

إلامقالةاأقةةةواماشقيتابهةةةةةةةةةةةةةةااااااااااكةةةةانتامقالتهماقرعاًاعلىاالكبةةةةةدا

إذاافعةةةةةةةةاقبنياربةةةةةةيامعاقبةةةةةةةةةةةااااااااقرتابهااعيةنامنايأتيكابالفنةةةةد***ا
أنبئتاأناأبااقابةةةةةةةوساأوعدنةةياااااااااولاقراراعلىازأرامةةةةنااألسةةةةةةةةةةةةةدا
مهةةةالافةةةةةداءالكااألقواماكلهةةةةةةماااااااااومةةةةااأثمةةرامنامةةةالاومةةناولةةةةةةةدا
(*)

هريق  :أريق  .العائدات  :الحدية النتا من الحيوان  .الغيل وال عد  :أجمتان تقعان بين مكة ومنى  .الفند  :الكذب  .أثمر  :أجما

وأخزن  .تأثقة  :صاروا حولة كاألثافي  .الرفد  :العصب من الناس .
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لاتقدفنيابركنالاكفاءالةةةهااااااااااوأناتأثفةك*ااألعتداءابالرفةد**ا(الحلو ،1960 ،ص1()4ا)ا
وك ااان اعتن اااء النابغ ااة بع ااذه القص اايدة أن ج اااء فيع ااا بأح ااد التش اابيعات الأويل ااة الت ااي تم ااز ب ااين

الوصف والغر

الرئيس في القصيدة بأن يجعل التشبيه مأية للمدر

.

إذ قال :
فمااالفراتاإذااجاشةةتا***غواربه****اااااااااترمياأواذيه*****االعبرينابالزيةةةةد
اا يمةةةةةةةةةدهاكةةةةةةةلاوادامتةةةرعالجةةةباااااااااااااااااافيهاركامامةةةةةةةةةةناالينبوتاوالخضدا
ااايظلامناخوفهاالمالحامعتصمةةةاااااااااااااااااابةالخيزرانةابعةةةةةةةةةةةدااأليناوالنجةةةةةةدا
يوماابأجودامنهاسيةةبانافلةااااااااااولايحولاعطةاءااليومادوناغةةدا(الحتي ،ص )126
هاذه األبياات وصاف ح اي ارئااا لماا تشااهده العاين عنادما يفااي

الفارات وقاد ا اتأا الشاااعر( أن

ير اام ص ااورة وا ااحة بالغااة الص اافاء حت ااى أوف ااي علااى ذروة التص ااوير النقل ااي ) وقااد ب اادت ف ااي ه ااذا
الوصااف صااورة ي تفارقااه وهااي صااور النعمااان الغا اابة التااي ا ااتولت علااى كاال مشاااعره وأفكاااره ،
فالفرات هنا رمز للنعمان الغا ب وتصوير الفرات و يلة للمديا .
إذ نجااد النابغااة يعتنااي عنايااة كبي ارة بغر ااي المااديا وايعتااذار  ،ويعااود هااذا ألنااه كااان يتك ااب
بشعره  ،ويلقيه على أ ما الملوة واألمراء بالنوال  ،وهذا موجب للعناية كما ذكرنا .

ثانيااالهجاءاا
قد يعبر الشاعر عن عاأفة ال خأ والغ اب باتجااه شاخص يبغ اه أوجماعاة ،وكاان العجااء

ا حًا ماان أ االحة القتااال والتعديااد واينتقاااص ماان أقاادار الخصااوم  ،والتشااعير بعاام واظعااار معااايبعم

(العاااني ،1988 ،ص ،)44وهااو الاار

معااروف عنااد الشااعراء الجاااهليين  ،ولاام تكاان عنايااة النابغااة

به كعنايته بالمديا وايعتذار بل نجده أميال إلاى المباشارة والخأاباة مناه إلاى الفنياة الشاعرية  ،وعناد
النظاار فااي دي اوان النابغااة نجااد هجااائيتين اثنتااين فح ااب قاادم لعمااا فقااأ  ،فلننظاار فااي هااذه المأااالا
*

تأثقة

** الرفد
) ***1جاشت

 :صاروا حولة كاألثافي .
 :العصب من الناس .
 :هاجت .

**** الغوارب  :األموا وأعالي الماء .
***** األواذي  :جما آذي وهو المو  .العبرين .
)(1

04

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
لابع

ع  9ديسمبر 1025

قصااائده العجائيااة ( أي مان مبلاال عنااي لبيادا) وقولااه ( فااإن ياة عااامر ) قولااه مان مبلاال عماار

بان هنااد وقولااه( أبلاال أبااا الحااارث) (الجبااوري )1992 ،وهاذه ألن النابغااة كااان ياارد علااى العجاااء الااذي
يرماي باه فاي قصاائده ومقأوعاتاه  ،هاذه حتاى جاااء بع اعا علاى صاورة نقاائ

منعاا قصايدته التااي

هجا بعا الشاعر عامر بن الأفيل التي بدأها النابغة بعجائية مألععا :
ااااااااااااا ألامنامبلغاعنيازيةادااااااغداةاالقاعاإذاأزفاالضرابا(الحتي ،ص )12ا
وقول النابغة في قصيدة مألععا :
ااااااااااا فإنايكاعامراقداقالاجهالااااافإنامطيةاالجهلاالسبةةةابا(الحتي ،ص )12ا
ويباادو أن هااذا ال ااجال الك مااي لاام ي ااما للنابغااة بكااد نف ااه فااي إقامااة قصااائد علااى الم ااتوى

الفني الذي رأيناه في المدائا وايعتذاريات .

لم تكن هذه الميزة تتمثل في شعر النابغة فح ب  ،بل هي عامة فاي الشاعر الجااهلي إذ أناه يمتااز
( بقص اار قص ااائد العج اااء فأكثره ااا مقأوع ااات وأبي ااات  ،وي اارون أن قص اار العج اااء وعفت ااه ه ااي أول
أ ااباب رواجااه انتشااا اًر ) (الحتااي،ص  ، )0ولقااد عاارف النابغااة بعجائااه العفيااف التعكمااي ال ا ذ  ،إذ
أنه يعتمد على ذوقه الح ري فيتعكم وي خر من المعجو  ،فيصفه بالحمق ويصغر إليه نف ه .
ومن هذا قوله في هجاء عامر بن الأفيل :
فإنامطيةاالجهلاالسبةةةةةةةابا
افإنايةةكاعامراقداقالاجهالاااااااااا
ُ
اااافكةةةةناكأبيكاوكأبيابةةةةةةةةراء*ااااااااتوافقكاالحكومة**اوالصةةةةوابا
مناالخيالءاليسالهنابةةةةةابا
ُا
اااولاتةةةةذهبابحلمكاطاميات***اااااا

اااافإنكاسوفاتحلماأواتناهي****اااإذاامااشبتاأواشاباالغراب*****ا(الحتي ،ص)0ا
فتجد النابغة بارعاا فاي العجااء  ،ولكان لي ات ب ارعاة فنياة ؛ بال هاي الحكماة إذ أناه يعماد إلاى

هااذا األ االوب فااي العجاااء تجنبنااا إلال اااب قبيلااة المعجااو  ،علااى ال ارالم ماان هجائااة لفار ااعا  ،فعااو
يحأ مان قادر المعجاو بمقارنتاه بأعياان قوماه  ،فيمادحعم وياؤخره عانعم  ،فيكاون هجااؤه إياهاه أق اى
من الليل منه صراحة .

*

أبو براء

 :هو العامر بن مالة عم عامر بن الأفيل .

** الحكومة

 :الحكمة .

*** الأاميات

 :المرتفعات .

**** تحلم أوتناهى  :تعقل عن الجعل .
**** شاب الغرب  :الديلة على ا تحالة الشئ .
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أما العجائيتان اللتان عنى بعما النابغة فكلتاهما فاي هجااء زرعاة بان عمارو العاامري بعاد م ااجلة

فكريااة بينعمااا فااي ااوق عكاااظ  ،وكاناات الغلبااة فيعمااا للنابغااة  ،فعجاااه زرعااة بعااد فراقعمااا  ،فأجابااه
النابغة بعاتين القصيدتين ويبدو أنه نظمعما على روية  ،كماا أن الموقاف وهاو المناف اة الفكرياة ماا
شاااعر توجااب العنايااة بالقصاايدة لااذا فقااد قاادم لعمااا  ،وتنقاال بااين الألاال  ،والغاازل  ،والوصااف  ،ماان

دون إأالة وي تدقيق في الوصف  ،قال في مقدمتة الرائية :

طةةالاالثواءاعلىارسوماديارااااااااقفراأسائلهااوماااستخبةةةاريا
داراتعفتالاأني سابجوهةةةةةااااااااااإلابقةةةةةاياادمنةةةةةةةةةةةةاواأواريا
وقفتاعليهاافاضمحلاطلولهاااااااااهةةةةوجاالرياحاوديمةاواألمطارا
دارالميةاإذالةةهمالكاجيةةةةةةرةاااااااااهيهاتامنكامنازلااألخيةةةةةةةةةةةارا
اازحالاكأناحمولهمااااااااادوماببيشةاأوانخيةلاوبار(الحتي ،ص )19ا
اااااااااااافةةتحملو
ّ
ي نجد في هذه المقدمة الأللية تلة الصنعة الفنية التي يعرف بعا النابغة إذ لم يرد إي تشبيه
واحد  ،ولم نجد التدقيق في الوصف  ،كالذي نجده في مقدمة داليته مث

 ،وي الرحلة وما ينبا

عنعا من صور للثور الوحشي مث  ،وهذا ألن الشاعر كان اعيا نحو الر ه ب رعة  ،فعلية
يدور كل شيء ؛ لذا لم يأل مقامه في المقدمة.

ثالثاًاالغزلاا
ه ااو م اان أبااارز المو ااوعات و (أعلقعاااا بالقل ااب وأقربع ااا إلا ااى أبيع ااة اإلن اااان  ...وه ااو لغا ااة

العاأفة صوروا فيه أشواقعم وأحا ي عم  ،نحو المرأة وماا يلقاون منعاا مان وصاال  ،أو هجار و مان

وع ااد واخ ا ا ف ودل وال اان ) (ش ا ااكر ، )1982 ،أم ااا النابغاااة فق ااد ( ا اانا لع ااا بع ا ا

الوج ااد وتغنا ااى

بجمالعااا  ،و جاااء وصاافه متباريااا فيااه مااا اواه  ،كأنااه يعار ااعم وياانفس علاايعم) (الحتااي ،ص )55
فقد كان ممن ار على نع الشعراء الجاهليين من الوقوف علاى األأا ل والتغناي باذكريات الصابا
وأيااام العااوى  ،وذكاار الحبيبااة ومحا اانعا  ،والااودا والرحلااة ،وهااذا هااو ايتجاااه األول فااي الغاازل عنااد
الجاهليين وقد نال شاعرنا منه نصيبه  ،إي أنه لام يكان مان المأيلاين فاي ذكار الحبيباة  ،بال ي اعى

مجدا نحو الغر

الرئيس هذا مثل قوله :

ااااااعهدتابهااسعدىاوفياالعيشاغرةااااااااافأصبحاباقياحبلهاايتقضةباا
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فسلاالهوىاواستحملاالهماعرمسا*اااااخروسا**ابحاجاتياتخباوتتعبا***(الحتي ،ص)89
فعذا ماورد في القصيدة من الزل ،وهو األ لوب األكثر ورودا في شعره  ،حتى وصف

النابغة ببرود الزله وتكلفه (العشماوي، 1987،ص ، )57إي أن شعره ي يخلو من مقدمات الزلية
أويلة ومعبرة عن مشاعر الفراق والحنين وتشعر فيعا بصدق العاأفة كمثل قوله :
عوجوا****افحيواالنعمادمنة*****االدارااااااماذااتحيونامنانؤي******اوأحجارا
أقةةةةةةوىاوأقفرامنانعماوغيةرهاااااااااااهوجاالرياحابسافياالترابامةةةةةةةةوارا
وقفتافيهااسراةا* اليوماأسألهااااااااااعناآلانعماأمونااعبراأسفةةةةةةةةةةةةةةارا
انياونعةةةةةةمالهييةنابهةةةةةةاااااااااوالدهراوالعيشالمايهممابإمةةةةةةةةةةةةةةرارا
ا
وقداأر
اااااااااااا أياماتخبرنيانعماوأخبرهااااااااامااأكتماالناسامناحاجياوأسراري(الحتي ،ص )45ا
ولقد كد النابغة نف ه في هذه القصيدة متفننا في وصف محبوبته إذ يقول:ا
اابيضاءاكالشمساوافتايوماأسعدها**اااالماتؤذاأهالاولماتفحشاعلىاجةارا
ااتلوث***ا بعداافتضالاالبردامئزرهةةاااااااالوثااعلىامثلادعصاالرملة****االهاريا
ااااا والطيبايزداداطيبااأنايكةونابهةااااااااافياجيداوضاحةاالحدينامعاريا
ااااا تسقياالضجيجاإذاااستسقىابذىاأشراااعذباالمذاقةابعداالنومامخماري*****ا
ااااااا كأنامشمولةاصرفاابريقتهةةةةةاااااااااااامناتعدارقدتهااأواشهدامشتةارا
ااااااا أقةةةةةةولاوالنجماقدامالتاأوائلةةةةةهاااااااااإلىاالمغيبانثبتامظرةاحةةارا
اااااا ألمحهاأماسناابرقارأىابصةةةرياااااااااأماوجهانعمابداالياأماسناانةارا

ااااااا بلاوجحانعماندااوالليلامعتكةةةةراااااااافالحامنابيناأثواباوأستةةارا(الحتي  ،ص)4
ون حاظ أن النابغااة قاد عمااد إلااى التصاوير والتاادقيق فياه  ،م ااتعينا بأ اااليب البياان إلقامااة صااور
ح ااية لحبيبتااه وهااذا هااو المعتاااد لاادى الشاااعر الجاااهلي  ،الوصااف الح ااي الاادقيق للم ارأة  ،إي أن
النابغة أحجم عن الفحش والتبذل  ،وهذا ما لم يفعله في قصيدة أخرى يرد خبرها .
أما ايتجاه الثاني من الغزل وهو الغزل الروحي العفيف وهو الزل ي أثار فياه لمأالاب الج اد

 ،حيااث تشاايا ح ا اررة العاأفااة  ...ويصااور خلجااات الاانفس ولقااد وجاادنا هااذا ايتجاااه ماان الغاازل فااي

التي .تخب واتعب  :نوعان من ال ير .
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قصاايدة واحاادة للنابغااة  ،وصااف فيعااا المارأة مك اابا إياهااا الصاافات الخلقيااة  ،والمعاااني الوجدانيااة ماان
دون إ راف في الوصف الح ي  ،حيث جاء في قوله :

اااااا ليستامناالسوداأعقابااإذااانصرفتااااولاتبيعابجنبيانخلةةةاالبرمااا

ااااااغراءاأكملامنايمشياعلىاقةةةةةةةدمااااااأملةةحامناحاورتهاالكلمةةةةةاا(الحتي ،ص )97-89ا
يصااور النابغااة المارأة بأنعااا منعمااة  ،لااديعا ماان يكفيعااا العماال والكااد  ،وي تشااقى بعيشااعا باال لااديعا

من يعولعا من صاحبات الخدور منعمة  ،أيبة الحاديث لح ان خلقعاا وأياب معشارها  ،فالنابغاة لام
يقف على ح ن الشكل  ،بال وصافعا بكال معانيعاا فعنادما قاال الاراء قاال أكمال ولام يقال أجمال ألناه
ي عى لجمال الرور والج د معا من دون فحش  ،وهذا نع النابغاة فعاو ي ( يصاف مان الن ااء إي

الخلُق كأنعا ترمز في ذهنه إلى عادة الحياة بذاتعا) .
الخْلق و ُ
المرأة الناعمة المترفة الكاملة َ

أمااا ايتجاااه الثالااث فااي الاازل النابغااة فعااو الغاازل الح ااي ( الااذي ينأااق فيااه الشاااعر ماان ن اواز
شااعوانية وعواأااف ي تعاارف التحاار والعفاااف  ...فيقااوم علااى وصااف الجوانااب الح ااية فااي الم ارأة )
(الحتاي ،ص ، )91وكاان ايهتماام منصارفا ( إلاى المحا ان الج امية وهاو الأاابا العاام الشاائا فااي
الشااعر العربااي عامااة والشااعر الجاااهلي خاصااة) (الحتااي ،ص )95وان للنابغااة قصاايدة الاازل ح ااي

أفحاااش فيعا ااا وعرفا اات فا ااي األدب العربا ااي والجا اااهلي خاصاااة لما ااا حوتا ااه مااان وصا ااف لج ا ااد الم ا ارأة
ومألععا:
اااااااااااااأمناآلامي ةارائحاأوامعتدااااااعجالناذاازاداأواغيرامزوداا
اااااااااااا أفةةةةداالترحلاغيراأناركابناااااااالمااتزلابرحالنااوكأناقةةةةةةةدا(الحتي ،ص)128ا
تختلف هذه القصيدة (عن ائر قصائد الغزل الجاهلي) في أن الشاعر أوشة أن يخصص

القصيدة للمتجردة كما أنعا امتازت بما حوته من صور ح رية عرف بعا النابغة منعا قوله :
ااااااااااااا أوادرةاصدفيةاغواصهةةةةةةةااااااااابهجامتىايرهاايهلاويسةجداا

ااااااااا أوادميةامنامرمرامرفوعةاااااابنيتابآخراتشاداوقرمةةةةةةةدا(البأل ،1982،ص)0ا

نجد النابغة قد ورد على مختلف اتجاهات الغزل في الشعر الجاهلي وكانت له ميزته التي امتاز
بعا عن اليره  ،ليترة أابعاً كما ترة في الر ي المديا وايعتذار والعجاء .
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رابعاًاالوصفاا

يعد الوصف من الفنون البارزة التي بر فيعا الشعراء الجاهليون فقد نظروا في الأبيعة

الصحراوية ودققوا النظر  ،كما وصفوا كل ما وقعت عليه أعينعم( ،ولم يخل ديوان شاعر جاهلي
من الوصف ) (هارون ،1982 ،ص ، )15والوصف من المو وعات األثيرة لدى النابغة إذ دخل
الوصف في مخ تلف األال ار

والن اء.

فجاء به في الألل والناقة والمأر والحرب والفرات ،والرحلة

لقااد حظياات مقاادمات القصااائد بالنصاايب األوفاار ماان الوصااف ماان الوقااوف علااى الألاال والي اره
تلاة التجربااة التاي يزماات الشاااعر الجااهلي فااي مختلااف أال ار اه الشااعرية  ،والن اايب وماا تفاار منااه

مان ذكار للشااباب ورحيال الحبيباة  ،والرحلااة ابتاداء بوصاف الناقااة وماا يتفار عنعااا مان وصاف الثااور
الوحشي والظليم و واهما  ،ومن الوصف الذي عرف عن النابغة وصف الثور في داليته إذ قال :
كةةةأنارحلياوقداانهارابنةةةةةةةةااااااااااايوماالجليل*اعلىامستأنساوخةةةةةةد**ا
مناوحشاوجرة***اموشيا أكارعهااااااطاوياالمصيراكسيفاالصقيلاالفردا
سرتاإليهامناالجوزاءاساريةةةااااااااتزجياالشمالاعليهاجامداالبةةةةةةةردا
فارتاعامناصوتاكالبافباتالةهاااااطوعاالشوامدامناخوفاومناصردا
ّ

فبثهناعليهاواستمرابةةةةةةةةةةةهااااااااااااصمعاالكعوبابريئاتامناالحةةردا

وكاناضمرانام نهاحيثايوزعةهااااااااااطعناالمعاركاعنداالمحجراالنجةةدا
شكاالفريصةا*بالمدري**ا فأنفدهةاااااااطعناالمبيطراإذايشفىامناالعصةدا
كأنهاخارجاامناالجنباصفحتةهااااااسفوداشربانسوهاعندامفةةتةةةأدا
فظلايعجماأعلىاالروقامنقبضةااااااافياحالكااللوناصدقاغيةراذياأودا
لماارأىاواشقا إقعاءاصاحبةةةةةهاااااااولاسبيلاإلىاعقلاولاقةةةةةةةةةةةةةودا

قالتالهاالنفساإنيالاأرىاطمعاااااااوانامولكالمايسلماولمايصةةةدا(الحتي ،ص)60ا
إن النابغة أقام صورة ردية مكتملة الجوانب إذ حدد المكان والزمان واألبأال وخلق الص ار
بمتنام مأرد وصوي إلى لحظة الدورة أو العقدة ومن ثم بدأ بفة األحداث وصوي إلى النعاية  ،هذا

*.

الجليل

**

م تأنس وخد  :منفرد يرقب ما حوله

***

وجرة

 :واد قرب مكة

 :مكان كثير الوحوش
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ما التعبير عن خلجات أنفس األبأال فكأننا ليس أمام بعائم بل بشر يشعر ويفكر ويقرر وينفذ

ما التدقيق في الوصف إلقامة أركان صورة متكاملة بكل أبعادها ،لم يكن هذا الوصف لمجرد فنية
التعبير بل هو يحاول أن يعأي للثور صفات الشجاعة والقوة ،والثور هو

بية الناقة التي

توصله الممدور ألن الشاعر يقأا القفار وصوي إلى الممدور وهذا كي يظعر ما يبذله من جعد

كي ي تحق الجائزة على ما بذل  ،لذا قال في نعاية هذا الوصف :ا

ااااااا فتلكاتبلغنياالنعماناإنالهاااااااافضالاعلىاالناسافياأدنىاوفياالبعد(الحاوي)اااااا
أي تلاة الناقاة القوياة الشاجاعة كاالثور الاذي وصاف فاإن المقادمات تكاون مأياة للمادر يمعادها

لااه كالألاال والمأيااة والقفااار والثااور الوحشااي والصاايد  ،وقااد يكااون الوصااف ليمثاال فيااه بعا

معانيااه

بالكناية الح ية المأولة بال ارد واألحاداث  ،وهاذا كوصاف الفارات الاذي جعلاه و ايلة لمادر النعماان

بن المنذر وقد مر ذكره .

ون ا ااذكر هنا مثاي آخر على هذا األ لوب وهو وصف ااه للخيل في قصيدة مديا
إذ قال :

ااااااااا قاداالجيادامناالجولناقائظةةةةاااااااامنابينامنعلةاتزجي*اومجنةوباا

ِ
حتىااستغاثابأهلاالملحامااطمعتااااافيامنزلاطعمانوماغيراتأويةباا
ااااااا

اااااااا ينضجنانضجاالمزاداالوفراأتاقهةااااااااشداالرواةابماءاغيةرامشةروباا
اااااااا قبااألياطلاترديافياأعنتهةةةااااااااااكالخاضباتامناالزعراالطنابيةبا

انينامنامرداومناشيةبا(الحتي ،ص)68اا
ِا
ااااااااشعثاعليهاامساعيرالحربهةةةمااااااااشماالعر
نرى في هذه اللوحة خيوي قوية ت ير في القيظ الشديد وي تعابه  ،وي تراور وي تنام  ،بل إنعا

لتعرق حتى ينصب منعا كما ينصب الماء من القرب  ،وهي خيل

امرة كالظليم في عدوها إي

ريعة جدا .
لقد تخير لنا النابغة من األحداث واألوصاف ما يوحي لنا بعظمة الممدور وشدة احتماله من

خ ل خيله  ،فإن أوصافعا تدل على أنعا خيل بأولة وقوة ومنعة أكثر من ديلتعا على الجمال،
وهذا ألن العدف هو إ فاء هذه الصفات على الممدور صاحب الخيل .

معا  ،ووف كبرياء  .مرد .شباب .
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خامساًاالرثاءا

الرث ااء ماان الفنااون التااي جااود فيعااا الشااعراء ؛ ألنااه يعباار عاان خلجااات قلااب ح ازين وفيااه لوعااة

صادقة وح رات حاره ؛ لذلة هو من المو وعات القريبة من النفس  ...فعاو تعبيار صاادق مباشار
قلما تشوبه الصنعة .
تفر الرثاء في الشعر الجاهلي إلى ث ثة فارو أماا األول فيكاون رثااء ذاتياا ليعبار عان األ اى

والحزن الذي يح ه الشاعر  ،ولقد وجدنا هذا الرثاء عند النابغة في رثائه ألخيه إذ قال :

صلاأصالل**ا
اااا مةةةةةةةاذاارزئنةةاابهامناحيةاذكةةرااااااااانضناضةابالرزاياا*ا ّ
لايهنئاالناساماايرعونامناكةألااااااوماايسوقونامناأهلاومنامالا
الثاوياعلىاأبةوياااااااأضحةةةةىاببلدةالاعماولاخةةالا
بعداابناعاتكةا
ّ

اااااااااااا سهلاالخليقةامشاءابأقدمةةةةةةةةةةةةهاااااااااإلةةةةةىاذواتاالذرىاحمالاأثقةةالا

اااااااا حسباالخليلينانأيااألرضابينهمااااااااهةةذااعليهااوهذااتحتهاابالةةيا(الحتي ،ص)12ا
ونلحظ أن رثاءه ذو رور صادقة تعبر عن لوعة الفراق وجميل الصبر .

أمااا النااو الثاااني ماان الرثاااء فعااو الرثاااء الحما ااي الااذي يمتااز بااالحرب والشااجاعة والتعديااد والوعيااد
لألعداء وذكر خلة المرثي  ،ونجد هذا في شعر النابغة في رثائه النعمان الغ اني إذ قال :
اااااافالايهنئااألعداءامصرعاملكهمااااااومةااعتقةت*امنهاتميماووائةلاا
ااااااوكانتالهماربعيةا*ايحذرونهةةاااااااااإذااخضخضتا**اماءاالسماءاالقبائلا
اااااا يسيرابهااالنعماناتغلياقدورهاااااااتجيشابأسبةاباالمنايااالمراجةةةةةةةل***ا

ااايحةةةةثاالحداةاجةالزا****ابردائةهاااايقةياحاجبيهامااتثيراالقنابةةةةةةةةةلا(الحتي ،ص)20-26ا
إن رثاء النابغة للنعمان الغ اني رثاء حما ي فيصور جيوش المرثي وعزيمته وكتائبه التي
أالما خشيتعا القبائل أن تأالعا الزواته  ،فعو رجل ذو بأس وقوة  ،أما النو الثالث حيث

يمتز الرثاء الصادر عن وجدان قلبي ما الرثاء الصادر عن وجدان ذاتي حيث تلتحم الحما ة
بالبكاء (الأيب  ،ص ، )1ومنه رثاؤه لحصن بن حذيفة إذ يقول وهو يثور على ما حوله حتى
الأبيعة .:

*
**

ن نا ة بالرزايا  :ناقة ال م
صل اص ل :

*** عتقت

امة فتاكة
 :حررت
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يقولوناحصناثماتأبىانفوسهمااااااااوكيفابحصناوالجبالاجموح
اااااااااولماتلفظاالموتىاالقبوراولماتزلااااااانجوماالسماءاواألديماصحيحاا

فعمااقليلاثماجةةةةةةةةاشابنعيةةةةةةةهاااااااافباتاندياالقوماوهواينوحا(الحاوي ،ص)6ا
ااا
ّ

ينكاار النابغااة بقاااء الجبااال ار ااخة ولااو تجاانا للوقااو  ،كيااف لاام تنشاار القبااور المااوتى ولااو ت ااقأ
ال ااماء علااى األر

 ،وكيااف حصاان قااد مااات  ،وهااذا أ االوب فااي ا ااتعظام المصاايبة إلااى المبالغااة

واشراة الأبيعة في الحزن على المرثي (أماس ،5772 ،ص.)8
بااذا نجااد النابغااة قااد تناااول كاال أن اوا الرثاااء ليعباار عاان مشاااعره الشخصااية والقبليااة بقااي فااي

شعر النابغاة أالا ار

عادة منعاا الحكماة والفخار ،إي أنعاا قليلاة  ،ويكفيناا ماا تناولناا لمعرفاة أال ار اه

وأ اااليب تناولع ااا ،ومقدرت ااه الفني ااة  ،وأ اارق ص ااياالة ص ااوره  .وف ااي خت ااام ه ااذا البح ااث نخل ااص ال ااى

النتائ ايتية :

 -1إن النابغة لم يكن يمدر متك با من أجل المادة بل يا يا ينوب عن قبيلته
م تثم ار مقدرته الشعرية للحصول على ود الملوة واألمراء  ،ومن ثم الحصول على مبتغاه من

مصالا قبلية .

 -2حظي النابغ ة بمكانة شعرية امية بين الشعراء الجاهليين حتى بلل األمر أن قيل أنه أشعر
الجاهليين .

 -3عني النابغة بغر ي المديا وايعتذاريات عناية فنية عالية  ،وكان هذا للوصول إلى ر ا

الممدور أو المعتذر له .
 -4لم يعن النابغة بغر

العجاء عنايته بالمديا من حيث الفنية لكنه كان يعر ه بأ لوب

اخر يذ يحأ من مقام المعجو من دون أن يقذ .

 -5عرف النابغة بغزله التقليدي البارد الذي يأرقه لمجرد التقليد ومناف ة الشعراء في مقدرته
الفنية  ،وكان للنابغة الزل ماجن بلل فيه من الفنية والجمال مبلغا ح نا  ،وكذلة كان له الزل دل
على العفة .

 -6أما في الر

الوصف فقد نو النابغة وأجاد فيه وكان من الشعراء البارعين في خلق الصور

الفنية وجعلعا بي للمدر أو للغزل بأن يو ععا ويفرععا ليجعلعا أكثر قدرة تعبيرية .
 -7كان النابغة ثائ ًار م تدعيا للأبيعة في مشاركته أحزانه على المرثي  ،وقد قدم -صو اًر رثائية

جميلة .

 -8كل ذلة يشير إلى أن ايتجاه الوجداني لدى النابغة الذبياني كان دلي على ن جه الفكري
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