
 
 

 

 
 

 

 الشعراء الفرسان في العصر الجاھلي
 دراسة سیمیائیة

 
 لنیل درجة الدكتوراة في األدب والنقد من كلیة اآلداب  ةُقدمحة مو أطر 

 القاهرة -جامعة عین شمس  –قسم اللغة العربیة  
 

 ِإعَداُد الَباِحثِ 
 عبد الحمید مصطفى مرتجى

 

 تحت إشراف
 

 األستاذ الُدكُتور  ُتوراألستاذ الُدك  األستاذ الُدكُتور

 محمد یونس عبد العال
 

 نس الوجودأ ثناء  مصطفى عبد الشافي الشورى 

 
 

 هـ١٤٣٨/جماد األول –م٢٠١٧/فبرایر
 

 ـ القـاھـرة جامعة عین شمس

 ة اآلدابــــــــلیــك

 قسم اللغة العربیة

AIN SHAMS UNIVERSETY 

 

 



2 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 

 داء ــــــــــاإله

 الوالدین قدس – إلى تلك األرواح الحاضرة رغم الغیاب
  – هللا سرھما

 التي ساندتني في رحلتي العلمیة إلى تلك القلوب الكبیرة 
 أبنائي وجمیالتي  أسرتي الجمیلة

 واألصھار الكرام ، األفاضل إخوتي وأخواتي  إلى 
 ،،، وفاًء وعرفانا

 
الباحث



3 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 المقدمة

وأسـلم  وأصـلي ، وعظیم سـلطانه الحمد هللا رب العالمین، حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه كما ینبغي لجالله

ــا  علــى ســید الخلــق وحبیــب الحــق ســیدنا محمــد صــلى اهللا تعــالى علیــه وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین ، أمَّ

 بعد.

، وسـجل مفـاخرهم وكتـاب مـآثرهم كمـا كـان علـم قـوم ال علـم لهـم  فلقد كان ومازال الشعر دیـوان العـرب

، )١(ذون وٕالیـه یصـیرون""دیـوان علمهـم ومنتهـى حكمهـم، بـه یأخـ فالشـعر،  ، أو قل ال علـم یدانیـه غیره

كـان نـد العـرب بقولـه: "وقد عبر الفاروق عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عـن قیمـة الشـعر وأهمیتـه ع

ام یقولـون ، وقـد كـان الشـعراء فـي الجاهلیـة بمنزلـة الحكَّـ)٢(الشعر علم قوم لم یكن لهم علـم أصـح منـه "

، كمــا كــان الشــاعر  حــتكم بهــاســنة ی، وســار فــیهم ذلــك  ، ویحكمــون فُیرضــى بحكمهــم فیســمع لقــولهم

مرهوب الجانب إذا أغار قوم على قبیلة وغنموا منها ردوا ما للشاعر وربما ردوا ما لغیره إكراًما لـه، أو 

ـــا منـــه ـــة الزعمـــاء والشـــیوخ  )٣(خوًف ـــة الشـــعراء فـــي العصـــر الجـــاهلي فكـــانوا بمنزل وقـــد رفـــع الشـــعر مكان

الحارث بن حلزة ومكانته لـدى اء، كما هو معروف من قصة األجالء، وكانوا مقربین من الملوك واألمر 

بن هند، الذي كان ملًكا شریًرا، وكان ال ینظر إلى أحد من الشعراء به سـوء یقبـل علیـه الشـعراء  عمرو

                                                      
 . ٢٤ص  ١، مجلد٢محمد بن سالم الجمحي: طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود محمد شاكر، دار المدني، ط )١(
 .٢٤نفسه: ص  )٢(
أنهـا ابنـة النابغـة  –القائـد الـذي أسـرها  -ومن شواهد ذلك قصة أسر عقرب ابنة النابغة الـذبیاني ولمـا عـرف النعمـان بـن الجـالح )٣(

 جمیع األسرى من بني ذبیان إكراًما للنابغة. أطلق سراحها وسراح
 ١٩٩٤-١٤١٥، ١انظر: محمد زكي العشماوي: النابغة الذبیاني مع دراسة للقصیدة العربیة في الجاهلیة، دار الشروق، القـاهرة، ط

 وما بعدها. ٤١م، ص 
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مجلسه وصـار مـن خلصـائه وراء حجاب، فلما أنشد الحارث معلقته وأعجب به أدناه من  فینشدونه من

 .)١(رصأي به ب "وضح"به برغم كونه 

ولقد كان النظام القبلـي قبـل اإلسـالم عمـاد الحیـاة العربیـة، وقـد نشـبت الكثیـر مـن الحـروب والمنازعـات 

ــ كــان علــى القبائــل العربیــة أن تكــون علــى اســتعداد دائــم بــأقوى  مَّ بــین القبائــل العربیــة المختلفــة، ومــن َث

عن الدیار، وكان الشعر من بـین  نجال الشجعان الذین یحمون ویدافعو أسلحتها؛ الخیل والفرسان، والر 

أهم أسلحة القبیلة؛ حیـث كـان الشـعراء یشـیدون بمناقـب قبـائلهم ومثالـب أعـدائهم، ویسـجلون انتصـارات 

ویثیــرون الحمیــة ویؤججــون المشــاعر قبــل المعركــة وكــان ســالح  القبیلــة ویتوعــدون األعــداء والخصــوم

فـي الحـرب  اأسـلحتهقبائل تعتبـر الشـعر أمضـى ، وكانت الاللسان والبیان یسبق السنان ویحفز الفرسان

والسلم، فهم یرهبون األعداء، ویخوفون الجیران، ولـم تكـن القبیلـة تسـعد بشـيء سـعادتها "بغـالم یولـد أو 

 .)٢(شاعر ینبغ، أو فرس تنتج"

، فقـد كـان ي قبـائلهم وفـي حـروبهماشتهرت مجموعة مـن الشـعراء الفرسـان الـذین أظهـروا بطولـة نـادرة فـ

وال عـن بطـوالتهم وتتحـدث الكتـب واألشـعار  تلقانـا دائمـا أسـماؤهم التي ،  بیلة فارسها أو فرسانهالكل ق

 ـوغیرها ، وحرب داحس والغبراءسیما في حروبهم الطویلة مثل حرب البسوس وفارسها المهلهل التغلبي

وسـجل وقائعهـا  قوقد كان لكل قبیلة من القبائل العربیة في العصر الجاهلي شاعر یكون لسانها الناط

عریـق ، التفـاخري الالتـاریخي و وعقلهـا المفكـر وسـجل أنسـابها ومكمـن مفاخرهـا ورصـیدها  ومدون أیامها

 الشــعر و اجتمعــت لــه أعنــة البالغــة وجــاءه شــیطان، فكیــف إذا باطــلال والمشــیر بــالحق والنــاهي عــن

                                                      
فــرج األصــبهاني، األغــاني، دار إحیــاء انظــر: علــي بــن الحســین بــن محمــد بــن أحمــد بــن الهیــثم المروانــي األمــوي القرشــي، أبــو ال)١(

 وما بعدها. ١١/٣١ه،  ١٤١٥التراث العربي، بیروت، الطبعة: األولى/ 
أبــو علــى الحســن بــن رشــیق القیروانــي األزدي، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه، تحقیــق: محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار )٢(

 .١/٦٥م،  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الجیل، الطبعة: الخامسة، 
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تدرب على ركوب الخیل، ، حیث كان ی صورة صادقة لتلك الحیاة البدویة كانالفروسیة فوحقق سمات 

 . ویشهر سیفه، ویلوح برمحه

 البیئة،  تجلت في حیاة هؤالء الفرسان معالم محددة صنعتها عوامل مختلفة ، فقد اجتمعت ثالثیة كما 

شخصــیة الفــارس ومــن خاللهــا تتضــح معــالم ثقافتــه  ل ، والنفــوس الكبیــرة ، لتتضــح فــيومعــادن الرجــا ،

 .ت به القریحةته النصوص وجادالذي حملوطبیعة منطقه وتفكیره 

تمحــور مصــطلح الفروســیة فــي كتــب النقــد حــول ذلــك المعنــى الــذي انتهــى إلیــه فــي اللغــة، فكانــت وقــد 

الفروسیة مجاًال ثریا للحدیث عنها في مجال الشعر الجاهلي وارتـبط لفـظ الفروسـیة بالخیـل، وذكـر ابـن 

ه أصــل الفروســیة وقاعــدتها.. وأن الركــوب قــیم الجوزیــة فضــل ســبق الخیــل مــن وجــوه كثیــرة، أولهــا: (أنــ

في كتاب  ابن قیم الجوزیة كما ذكر .)١( یعلم الفارس والفرس معًا، فهو یؤثر القوة في المركوب وراكبه)

 . الفروسیة "

ومن هنا تظهر أهمیة الدراسة وٕاشكالیتها ، إذ أن الفروسیة تعبر عن ثقافة مجتمع بكامله ال عن حالـة 

وتســتدعي  عالمــة تضــم فــي تفاصــیلها العدیــد مــن العالمــات أي الفروســیة ذاتهــا فردیــة ، وهــي فــي حــد

 :منها الكثیر من الدالالت وتشیر للكثیر من المعاني واألفعال 

هــذه جــار ، وبعثــت حمایــة ال الفخــر ، القــوة ،الســیطرة ، الكســر ، المنعــة ، والكــرم ، اإلجــارة ، الفــداء ،

فكــان الفــارس عالمــة فــي مجتمعــه  ، یــزوا بهــا عــن المجتمــعالشــعراء تجــارب خاصــة تم القــیم فــي نفــوس

وحركــت الفروســیة قــرائح أصــحابها فبعثــت فــیهم  ،، ومشــیته وفرســه ومنطقــه وشــعره  ليوفــي أدائــه القتــا

فــي  بــل ثقافــة قــارة فــي واقعهــم أو عاطفــة هوجــاء مارقــة ، روح الشــعر وقــوة الــروح ولــم تكــن حالــة عــابرة

كــان المجتمــع . وقــد  لقــرائح عــن فروســیات باألفعــال ســجلتها األقــوالوفــي ال وعــیهم ، فجاشــت ا وعــیهم

وعالقاتــه وثقافتــه وقبلیتــه وصــحراویته ، ولــم تكــن الفروســیة بعیــدة عــن ذلــك  واقعــهفــي مجتمعــا قاســیا ، 

                                                      
 ابن قیم الجوزیة طبعة صادر "لبنان " النسخة اإللكترونیة . الفروسیة )١(
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التــي شــكلت منظومــة عالقــات كاملــة بــین الشــعراء  أخالقیاتــهم أیضــا لــه قوانینــه وضــوابطه و فهــي نظــا

  .ئهم أیضا وخصومهم وأقرانهمداراء ومجتمعاتهم ، وتجاه أعن الشعوذواتهم ، وبی

 يوال یعتــرف إال بـــالقو  ،  لغــة القــوةكانــت الفروســیة تجربــة فریــدة تحمــل تفاصـــیل مجتمــع ال یعــرف إال

صـلها أر في فلك الفروسیة التـي تعـود فـي الشكیمة ، فكانت منظومة العالمات تدو  يالبأس وقو ید وشد

 كسر رقبة العنق . المعجمي للفرس والفرس هو

فـــي شـــعر الفرســـان فمـــن عالمـــات المادیـــات إلـــى  العالمـــات دالـــة وعمیقـــة مـــن منظومـــة یتوقـــع الباحـــث

المعنویات ومن الفروسیة العسكریة للفروسیة االجتماعیة تتواشج مجموعة مـن العالمـات لتشـكل الـنمط 

وص تحمـل مـن الـدالالت عبـر معجـم لغـوي وتراكیـب ونصـ العالماتي الممیز لهذه الطبقة مـن المجتمـع

ومن هنا فقد فرضت تفاصیل الموضوع نفسها على خطة البحث لیتحرك ،   ما یستدي القراءة والتمعن

الباحــث ضــمن ذلــك وقــد كانــت ســیمولوجیا الــدال والمــدلول علــى المــنهج السوســیري هــو األنســب للــنص 

 القدیم .

یحـاء العمیـق فـي نصـوص الفرسـان خطـوة متواضـعة لرصـد العالمـات الدالـة ذات اإلوقدجاءت الرسالة 

وقراءتهــا محاولــة إیجــاد العالقــات الكامنــة فــي النصــوص والتــي محاولــة إســتنباط العالقــات واإلیحــاءات 

 تشكل منظومة الدالالت المقصدیة والتداولیة .

 : إشكالیة الدراسة

 –لجــاهلي"شــعر الشــعراء الفرســان فــي العصــر ا تتضــح إشــكالیة الدراســة بشــكل مباشــر، فــي العنــوان:

والمنهج السیمیائي الذي ظهر في فترة الستینات من القرن الماضي هو أحـد منـاهج دراسة سیمیائیة "، 

المــنهج البنیــوي النقــد األدبــي الحدیثــة المندرجــة تحــت مــا یســمى بالنقــد اللغــوي مثــل المــنهج األســلوبي و 

، وٕافادة من  كبیر في النقد الحدیثولكي تكون الدراسة مواكبة لهذا التطور النقدي ال والمنهج التفكیكي ،

هـــذا النتـــاج الضـــخم مـــن النظریـــات النقدیـــة وتطبیقاتهـــا علـــى النصـــوص األدبیـــة العربیـــة، وال ســـیما تلـــك 
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؛ فقــد ارتــأى الباحــث أن یســتخدم المــنهج الســیمیائي فــي دراســة  المنتمیــة لعصــور األدب العربــي القــدیم

 شعر الشعراء الفرسان في العصر الجاهلي. 

 شكلة هذا البحث تتلخص بما یلي: وٕان م

، حیــث الكشــف  ، وذلـك وفًقــا للمــنهج السـیمیائي الحاجـة الــى دراسـة شــعر الشــعراء فـي العصــر الجــاهلي

، والكشــف عــن طبیعــة الســمات اللغویــة المتعلقــة  شــعر الشــعراء الفرســان العالمــات التــي یتضــمنهاعــن 

 عري لهؤالء الشعراء.بالداللة والوظیفة أي بأنماط العالمات في النتاج الش

 أسباب اختیار الموضوع:

 لقد كان وراء اختیار دراسة شعر الشعراء الفرسان دراسة سیمیائیة عدة أسباب منها:

رغبة الباحث في أن یضیف دراسـة ذات بـال للـدرس النقـدي واألدبـي تتـوافر فیـه عناصـر األصـالة  – ١

الشــعر الجــاهلي بالحــدیث مــن منــاهج النقــد والمعاصــرة وتحمــل البــاحثین علــى طــرق هــذا البــاب وتنــاول 

 والتحلیل .

؛  إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب اإلبداع في الشـعر العربـي السـیما فـي الشـعر الجـاهلي  -٢

والتــي استفاضــت فــي الحــدیث عــن  إذ إنــه علــى الــرغم مــن كثــرة الدراســات التــي تناولــت الشــعر الجــاهلي

االهتمـام الكـافي  تؤخـذ أشـعارهمفـإن شـعر الشـعراء الفرسـان لـم  ، هجوانب شتى من اإلبداع واألصالة فیـ

 من جانب الباحثین.

، فإن عامة والفرسان خاصة،  ؛ إذ برغم كثرة الدراسات التي تناولت الشعر الجاهلي جدة الموضوع -٣

ا تطمـح ، أم�ا هـذه الدراسـة فإنهـ الدراسات لم تركز على دراسة شعر الفرسان وفق المنهج السیمیائيتلك 

إلــى دراســة شــعر الشــعراء الفرســان مــن خــالل المــنهج الســیمیائي الــذي یعتنــي بدراســة الــنص دون النظــر 

 إلى العوامل والظروف المحیطة به.
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أنــه بــرغم كــون الشــعراء الفرســان الــذین تشــملهم هــذه الدراســة یمثلــون عصــرا أدبیــا  الباحــث مالحظــة -٤

فال أوجه االختالفات الفنیة التي تمیـز النتـاج األدبـي لكـل ، فإنه ال یمكن إغ واحدا هو العصر الجاهلي

االعتبار أن هـؤالء الشـعراء ب، مع األخذ  الختالف البواعث والتجارب شاعر من هؤالء الشعراء الفرسان

؛ مــا یعنــي دراســة ولهــم بــواعثم المختلفــة ورؤاهــم وتعــابیرهم  یمثلــون قبائــل مختلفــة وســمات أدبیــة مختلفــة

 .مما یتیح للدراسة بعدا مختلفا وأرضیة جدیدة  معتبرة من الشعر الجاهلي قطاع یمثل شریحة

یتوقــع الباحــث مــن خــالل دراســته إضــافة جدیــد فــي میــدان البحــث األدبــي والنقــدي یضــیف تقســیمة  – ٥

 .جدیدة من خالل دراسة فئة من الشعراء بمنهج جدید في عصر واحد

إلى مزیـد  –فیما یزعم الباحث  –یما شعر الفرسان حاجة الشعر العربي في العصر الجاهلي، الس - ٦

، التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا إعـــادة قـــراءة األدب فـــي العصـــر الجـــاهلي مـــن منظـــور  مـــن الدراســـات الحدیثـــة

 الدراسة السیمیائیة التي تبرز الجوانب الجمالیة والفنیة واإلبداعیة في النتاج األدبي لهذا العصر األدبي.

 :أهداف البحث

یــات اللدراســة؛ بهــدف تحقیــق مجموعــة مــن الغ یــدانامــن شــعر الشــعراء الفرســان م حــثیتخــذ الب 

 واألهداف منها:

فــي معجــم  الدالــة ذات البعــد الرمــزي والــداللي إلــى تتبــع الــدوال المتكــررة والعالمــاتیهــدف البحــث  - ١

قــة  فــي زیــة عمیهــا تكشــف عــن مكنونــات ورموالتــي بتكرار  بتلــك العالمــات الفرســان الشــعري ومــا یتعــالق

مـن خـالل  تلـك العالمـات والرمـوز، وٕالقـاء الضـوء علـى  إبـداعهم الشـعري التي تشكل حصیلة قصائدهم

راكیـــب بـــراز خصوصـــیة التوإ  الـــنص ،ا األدبیـــة وأثرهـــ نوناتهـــامكوالكشـــف عـــن  ســـیمیائیة قراءتـــه وتحلیلـــه

مولوجیا الداللــة ولعـل سـیالتـي تسـتحق الدراسـة وتكشــف عـن مكنونـات الـنص ودالالت العالمـات البـارزة 

. وبعبارة أخرى إن سیمیولوجیا باللفظ  بالمدلول أوالمعنى السیمیولوجیا الداللة فتربط الدتمكن من ذلك ف

 .العالمة على دلیل و مدلول أو داللة) الداللة ثنائیة العناصر( ترتكز
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بـــع رحلـــة محاولـــة تحلیلیـــة ســـیمیائیة عمیقـــة لـــدوال انبســـطت فـــي القصـــائد وتت یهـــدف البحـــث إلـــى - ٢

المعاني ال سیما أن المعاني والدالت العمیقة هـي المقصـودة فعلیـا وأن االلفـاظ مـا هـي إال رمـوز ینبغـي 

 فك مغالیقا وسبر أغوارها .

محاولــة االســتفادة مــن المــنهج الســیمیائي فــي دراســة شــعر الشــعراء الفرســان، والتطلــع إلــى الكشــف  - ٣

 شعر العربي الجاهلي من خالل شعر الشعراء الفرسان.عن جوانب جدیدة من اإلبداع والتمیز في ال

الشــعر الجــاهلي،  فــي فــتح آفــاق جدیــدة أمــام الدارســین ووالمهتمــین بالشــعر العربــي الســیمامحاولــة  – ٤

 وذلك من خالل النتائج والتوصیات التي سیخرج بها الباحث في الخاتمة.

مــن خــالل  الشــعراء الفرســان قصــدهاریــة التــي دبیــة والثقافیــة والفكاأل داللتالتعــرف علــى الــمحاولــة  – ٥

 .وقراءتها قراءة سیمائیة النصوص

والخصوصیة الفنیة  في شعر الفرسان العالمات الدالةعن  –من خالل الدراسة  –الكشف محاولة  – ٦

مــن  -إن وجــد  –فــي الفتــرة الزمنیــة التــي عاشــها هــؤالء الشــعراء، والنظــر فــي مظــاهر ذلــك التطــور  لهــم

 واألسالیب والصور والتراكیب. حیث اللغة

تســهم دراســة الســـیمیائیة فــي فـــتح آفــاق جدیـــدة فــي تنمیـــة الحــس النقـــدي بصــورة تجعلـــه ینظــر إلـــى  -٧

 .واستقاللیة عن العوامل الخارجة عن النص  الظاهرة األدبیة بعمق

 الدراسات السابقة: 

الفرســان فــي العصــر  بحــث مخصــص لدراســة شــعر الشــعراء فــي حــدود مــا وجــد الباحــث لــم یــتم إنجــاز

، وٕان كانــت هنــاك بعــض الدراســات التــي تتمــاس بشــكل أو بــآخر مــن  الجــاهلي وفــق المــنهج الســیمیائي

 موضوع بحثنا ومن هذه الدراسات:

دراســـة ســـیمیائیة، رســـالة ماجســـتیر،  –أســـماء أحمـــد عبـــد اهللا عنـــاقرة، شـــعر عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة  - ١

 م. ٢٠٠٧جامعة الیرموك، األردن، 
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مـــود حســـن أبـــو نـــاجي، شـــعراء العـــرب الفرســـان فـــي الجاهلیـــة وصـــدر اإلســـالم، مؤسســـة علـــوم مح - ٢

 م. ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤بیروت، الطبعة األولى،  –القرآن، دمشق 

فـي مقامـات ناصـیف الیـازجي، رسـالة ماجسـتیر،  -دراسـة سـیمیائیة –عائشة لكحل، البنیة والداللـة  -٣

عنابـة،  –والعلـوم اإلنسـانیة واالجتماعیـة، جامعـة بـاجي مختـار  قسم اللغـة العربیـة وآدابهـا، كلیـة اآلداب

 م.قسم البحث إلى مدخل  ٢٠١١ - ٢٠١٢الجزائر، سنة 

قـــراءة فـــي تجربـــة نـــازك المالئكـــة، أطروحـــة دكتـــوراه،  -نهیـــان هـــواوي، ســـیمیائیة الـــنص الشـــعري  - ٤

 –م  ٢٠١٥هــــــ،  ١٤٣٧ -هــــــ ١٤٣٦جامعــــة أبـــــي بكـــــر بلقایــــد، تلمســـــان الجزائـــــر، الســــنة الجامعیـــــة: 

 م.٢٠١٦

دراســة  –حنــان أحمــد جــاد اهللا الحتاملــة، شــعر الفخــر عنــد الشــعراء الفرســان فــي العصــر الجــاهلي  - ٥

 م. ٢٠١٤ -هـ  ١٤١٤تحلیلیة، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، األردن، 

، مــدحت فــوزي عبــد المعطــي حســین، الصــورة الشــعریة عنــد شــعراء الفرســان فــي العصــر الجــاهلي - ٦

 م. ٢٠١٢قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة اآلداب، جامعة المنصورة، مصر،  -أطروحة (ماجستیر) 

فریــدة محفــوظ حســن البحــراوي، صــورة المــرأة عنــد الشــعراء الفرســان فــي العصــر الجــاهلي وصــدر  - ٧

 م.  ٢٠١٠اإلسالم، أطروحة (ماجستیر)، قسم الدراسات األدبیة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، 

(ماجسـتیر)، طروحـة الفارض:دراسـة سـیمیائیة، أ حاتم أوس محمد السنوسي األنصـاري، شـعر ابـن - ٨

تتنــاول هــذه الدراســة شــعر م  ٢٠١٢لــوم، جامعــة القــاهرة، مصــر، ، كلیــة دار الع قســم الدراســات األدبیــة

ه األدبــي مجمــوع ابــن الفــارض الــذي مثــل عالمــة أدبیــة بكــل مــا تــأثر فیــه و أثــر فیــه، حیــث أثــار إنتاجــ

  .المتلقین على اختالف مواقفهم منه بالتداول له
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شـعر الفرسـان لــم یحـظ بدراسـة مسـتقلة بمــنهج  مـن الدراســات  یتبـین لنـا أن مـن خـالل مــا سـبق عرضـه

،  ، وبطبیعة الحال فهناك الكثیر من الدراسات التي تناولت الشعر العربي وفق المـنهج السـیمیائيواحد 

 ي هذه الدراسة فیتمثل في دراسة شعر الفرسان بشكل خاص أما جانب الجدة ف

 حدود البحث: 

حـــث أن اثـــر البآللدراســـة، وقـــد  یـــداناالفرســـان فـــي العصـــر الجـــاهلي، میتخـــذ البحـــث مـــن شـــعر الشـــعراء 

 تقتصر حدود الدراسة وفق الضوابط اآلتیة:

ائد فـــي وصـــف الحـــروب رفـــوا بالفروســـیة ولهـــم قصـــ: أن تقتصـــر الدراســـة علـــى الشـــعراء الـــذین عُ األول

 . المعروفة حسبما صنفتهم كتب األدب والمعارك

ن الدراسـة آثـرت أ، أي  : أن تقتصر الدراسة على الشعراء الـذین لهـم دیـوان شـعر مطبـوع ومحقـقالثاني

 أال تعتمد على شعر المختارات كالمفضلیات واألصمعیات وشعر الحماسة وغیرها.

مـــین فـــي الحـــرب المشـــهورین ا للفـــارس وهـــو أن یكـــون مـــن المعلَ : اعتمـــدت الدراســـة تعریفـــا معینـــالثالـــث

ــــي إطــــار المنظومــــة السیاســــیة  ــــال فــــي العصــــر الجــــاهلي، ولكــــن ف ــــي فنــــون الفروســــیة والقت بالبراعــــة ف

واالجتماعیــة المعتــرف بهــا فــي العصــر الجــاهلي وهــي القبیلــة، ومــن هنــا فقــد اســتبعدت الدراســات شــعر 

 عن إطار النظام القبلي ومتمردین علیه وثائرین ضده.الصعالیك تماما؛ باعتبارهم خارجین 

: حـددت الدراسـة اإلطـار الزمنـي بهـا بالشــعراء الفرسـان فـي العصـر الجـاهلي؛ ومـن هنـا اســتبعدت الرابـع

الدراسة كل الشعراء الفرسان المخضرمین الذي أدركوا العصرین الجاهلي واإلسالمي؛ أمثال العبـاس بـن 

 عراء.مرداس السلمي وغیره من الش
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 :شعراء الدراسة

 :)١(بن شداد العبسيعنتر  -١

هو عنترة بن شداد وقیل ابن عمرو بن شداد وقیل عنترة بن شداد بن عمرو بن معاویة بن قواد (وقیل 

قراد بالراء) بن مخزوم بن ربیعة وقیـل مخـزوم بـن عـوف بـن مالـك بـن غالـب بـن قطیعـة بـن عـبس بـن 

ق یس بن عیالن بن مضر. وهو یلقـب بالفلجـاء وذلـك لتشـقبغیض بن الریث بن غطفان بن سعد بن ق

وقد قیل إن شّداد جّده أي أبو أبیه، غلب علـى اسـم أبیـه فنسـب إلیـه، شفتیه ویلقب أیضًا بأبي المغلس 

وٕاّنما هو عنترة بن عمرو بن شّداد. وقیل إنما شّداد عّمه، وكان عنترة نشأ في حجره، فنسـب إلیـه دون 

، وأقـواهم شـكیمة ، سرى إلیه السواد منها، وكان من أحسـن العـرب شـیمة ا زبیبةأمه حبشیة اسمه أبیه.

، وهو أحُد أبطال حرب داحس والغبراء؛ فقـد خلـدها  ومن أعزهم نفسا، یوصف بالحلم على شدة بطشه

 بشعره ووصف أحداثها مفتخًرا بفروسیتها وأفعاله.

إذا قلنـا  اليغـشـعراء الطبقـة األولـى. وال ن ، ومـن كان عنترة بن شداد أشهر فرسان العرب في الجاهلیـة

إن أهــم فــارس احتفظــت بــه ذاكــرة العــرب فــي أجیــالهم التالیــة الــى یومنــا الحاضــر هــو عنتــرة بــن شــداد، 

، وفــي شــعره رقــة  وكــان مــن أحســن العــرب شــیمة ومــن أعــزهم نفســا، یوصــف بــالحلم علــى شــدة بطشــه

درة منــذ الجاهلیــة، ومازالــت ذكــراه عالقــة بأذهــان طــارت شــهرة عنتــرة بالفروســیة والشــجاعة النــا وعذوبــة.

                                                      
 )في ترجمة عنترة انظر: ١(
لــویس شــیخو، رزق اهللا بــن یوســف بــن عبــد المســیح بــن یعقــوب شــیخو، شــعراء النصــرانیة، مطبعــة اآلبــاء المرســلین الیســوعیین،  -

 وما بعدها. ٦/٧٩٤م،  ١٨٩٠بیروت، عام النشر: 
ین بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي، األعـالم، دار العلـم للمالیـین، الطبعـة: الخامسـة عشـر، خیر الد -

 وما بعدها. ٥/٩١م،  ٢٠٠٢
بیــروت، دار إحیــاء التــراث  -عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة الدمشــقي، معجــم المــؤلفین، مكتبــة المثنــى  -

 ا بعدها.وم ٨/١٤العربي بیروت، 
لبنــان،  –أبــو عمــرو الشــیباني، شــرح المعلقــات التســع، تحقیــق وشــرح: عبــد المجیــد همــو، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بیــروت  -

 وما بعدها. ٢١٤م،  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: األولى، 
 .١/٢٤٣هـ،  ١٤٢٣ة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري، الشعر والشعراء، الناشر: دار الحدیث، القاهر  -
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العرب الى الیوم، فهو مثلهم األعلى في البسالة والبطولة الحربیة، وقد اتخذت من أخبـاره نـواة للملحمـة 

المعروفة باسمه والتي یمكن أن تعد إلیاذة العرب، فهـو إذا مـن فرسـان العـرب المعـدودین ممـن یضـرب 

وال مـراء فـي أن عنتـرة كـان  دة، عـرف بفنـین مـن الشـعر الغـزل والحماسـةبهم المثل فـي الشـجاعة والنجـ

أشـــهر فرســـان العـــرب فـــي الجاهلیـــة، وأبعـــدهم صـــیًتا وأســـیرهم ذكـــًرا وشـــیًما، وعـــزة نفـــس، ووفـــاء للعهـــد، 

وٕانجاًزا للوعد. وكان عنترة ابنا ألب من أشراف القوم وأعالهم نسًبا؛ لكن محنته جاءتـه مـن ناحیـة أمـه 

م یكـــن ابـــن األمـــة یلحـــق بنســـب أبیـــه إال إذا َبـــّرز وأظهـــر جدارتـــه واســـتحقاقه للحریـــة والعتـــق األمـــة، ولـــ

والشــرف الرفیــع، وهــذا مــا حصــل فــي حــال عنتــرة الــذي اشــترى حریتــه بســیفه وترســه ویراعــه، وأثبــت أن 

 اإلنسان صانع نفسه وصاحب مصیره، بغض النظر عن أصله وفصله وجنسه ولونه وشكله.

، ومعلقتــه  ، یمتلــئ بالحــدیث عــن شــمائله وأخالقــه الكریمــة مباشــر لمعاناتــه النفســیة وشــعر عنتــرة رجــع

، ففیها یتحدث عنترة عن وقائعه، وینعت نفسـه بأجمـل األوصـاف، مظهـًرا  ترسم صورة خلقیة كاملة له

أخالقه وكرمه، وكریم فعالـه وبطوالتـه، ویظهـر فـي كثیـر مـن أبیـات القصـیدة أثـر الصـراع العنیـف بـین 

، فقد ظلمته القبیلـة وتنكـرت لـه الحبیبـة فتسـامى فـي خلقـه  ، وصحة نسبه عنترة لعبلة وسواد لونه حب

وفي حبه، وتغلـب علـى جروحـه وآالمـه، فأخـذ یـردد علـى مسـامع عبلـة مكارمـه، ویظهـر لـه مواقفـه فـي 

ات، فهـي جمیًعـا تعّددت الّروایات في وصف نهایته، وأّیًا كانت الروایة بین هـذه الروایـ مبارزة األبطال.

تجمع على أّن عنترة مات وقد تقّدم في الّسّن وكبر وأصابه من الكبر ضعف وعجز فسهل على عـدّوه 

 مقتله فمات عنترة كما ترّجح اآلراء وهو في الثمانین من عمره.
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 : )١(المهلهل بن ربیعة -٢

ب؛ لـذا فهـو تغلبـي، یكنـى هو عدي بن ربیعة عدّي بن ربیعة بن مرة بن هبیرة، من بني بجشم، من تغل

بــأبي لیلــى، وهــو شــاعر، مــن أبطــال العــرب فــي الجاهلیــة. مــن أهــل نجــد. وهــو خــال امــرؤ القــیس، وجــد 

 عمرو بن كلثوم وكل منهما شاعرین.

نه َوَكاَن أول من قصد القصائد َوذكـر أشعارهم، و أخبارهم و ألینا إنه من أقدم الشعراء الذین وصلت أقیل 

ربیَعـة التغلبـى ِفـي قتـل َأِخیـه ُكَلْیـب َواِئـل قتلتـه َبنـو َشـیَبان َوَكـاَن اْسـم المهلهـل عــدیا الوقـائع المهلهـل بـن 

أول مـن  َوإِنََّما سمى مهلهال لهلهلة شعره كهلهلة الثَّْوب َوُهَو اضطرابه واختالفه قیـل: لقـب مهلهـال، ألنـه

عكـف فـي صـباه علـى  ناح الناس وجهـا، ومـن أفصـحهم لسـاوكان من أصب هلهل نسج الشعر، أي رققه

اللهو والتشبیب بالنساء، فسماه أخوه كلیب " زیر النساء " أي جلیسـهن. ولمـا قتـل جسـاس بـن مـرة كلیبـا 

ثار المهلهل، فانقطع عن الشراب واللهو، وآلى أن یثأر ألخیه، فكانت حرب البسوس بـین بكـر وتغلـب، 

ولـه  ، بـار الكثیـر. أمـا شـعره فعـالي الطبقـةخوكانت للمهلهل فیها العجائـب واألالتي دامت أربعین سنة، 

                                                      
 في أخبار المهلهل وترجمة حیاته، انظر:)١(

 وما بعدها. ٢/١٦٠لویس شیخو، شعراء النصرانیة، 
خیـر الــدین بــن محمــود بـن محمــد بــن علــي بــن فـارس، الزركلــي الدمشــقي، األعــالم، دار العلـم للمالیــین، بیــروت، الطبعــة: الخامســة 

 ا.وما بعده ٤/٢٢٠م،  ٢٠٠٢أیار / مایو  -عشر 
 وما بعدها. ١/٢٨٩ابن قتیبة، الشعر والشعراء، 

 م.١٩٤٤محمد فرید ابو حدید، المهلهل سید ربیعه، طبعه مصر، سنه 

علي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الهیثم المرواني األموي القرشي، أبو الفرج األصـبهاني، األغـاني، دار إحیـاء التـراث العربـي 
 وما بعدها. ٥/٣٣، ه ١٤١٥بیروت، الطبعة: األولى/  –

أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبیب ابن حدیر بن سالم المعـروف بـابن عبـد ربـه األندلسـي، العقـد الفریـد، 
 .٦/٧٢هـ،  ١٤٠٤بیروت، الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمیة 

 وما بعدها. ٨٩العلماء على الشعراء، ص أبو عبید اهللا بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني، الموشح في مآخذ 

 وما بعدها. ٣٦٦شوقي ضیف، العصر الجاهلي، ص 

 .٤٠المؤلف: أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، المكتبة العلمیة بیروت، لبنان، ص 
المحقــق: محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني، محمــد بــن ســّالم بــن عبیــد اهللا الجمحــي بــالوالء، أبــو عبــد اهللا، طبقــات فحــول الشــعراء، 

 .٤٣٨جدة، ص 
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وكــان المهلهــل مــن أصــبح أهــل زمانــه وجهــًا وأفصــحهم لســانًا وأشــدهم  دیــوان شــعر جمعــه أدبــاء العصــر

 .كما تذكر كتب األدب بأسًا حضر حرب السالن مع أخیه كلیب وأبلى كالهما فیه بالء حسناً 

 یه بأبیات مطلعها:وعندما أتاه خبر مقتل أخیه دفنه وقام على قبره یرث

ـــــــــار ـــــــــي اإلذك ـــــــــذاء عین  أهـــــــــاج ق
 

*** 
ـــــــــدموع لهـــــــــا انحـــــــــدار  هـــــــــدوًا فال

 
ــــــــا ــــــــل مشــــــــتمًال علین  وصــــــــار اللی

 
*** 

 كــــــــان اللیــــــــل لــــــــیس لــــــــه نهــــــــار
 

ـــــــــى ـــــــــب الجـــــــــوزاء حت ـــــــــت أراق  وب
 

*** 
 تقـــــــــارب مـــــــــن أوائلهـــــــــا انحـــــــــدار

 
 اصـــــــرف مقلتـــــــي فـــــــي إثـــــــر قـــــــرم

 
*** 

ـــــــــاروا ـــــــــم فغ ـــــــــبالد به ـــــــــت ال  تباین
 

ـــــــــــــات ـــــــــــــوم مطلع ـــــــــــــي والنج  وأبك
 

*** 
ــــــي البحــــــار ــــــم تحوهــــــا عن ــــــأن ل  ك

 
 علــــى مـــــن لـــــو نعیـــــت وكـــــان حیـــــاً 

 
*** 

 لقــــــــاد الخیــــــــل یحجبهــــــــا الغبـــــــــار
 

ــــــي ــــــم تجبن ــــــب فل ــــــا كلی ــــــك ی  دعوت
 

*** 
ــــــــار ــــــــد القف ــــــــي البل ــــــــف یجیبن  وكی

 
ـــــــــب خـــــــــالك ذم ـــــــــا كلی ـــــــــي ی  أجبن

 

 لقــــــــــد فجعــــــــــت بفارســــــــــها نــــــــــزار ***
 

 ســــــقاك الغیــــــث إنــــــك كنــــــت غیثــــــاً 
 

*** 
 ویســــــــرًا حــــــــین یلــــــــتمس الیســــــــار

 
 نــــــــاي بعــــــــدك أن تكفــــــــاأبــــــــت عی

 
*** 

 كــــــأن غضــــــا القتــــــاد لهــــــا شــــــفار
 

 وٕانـــــــك كنـــــــت تحلـــــــم عـــــــن رجـــــــال
 

*** 
 وتعفــــــــــو عــــــــــنهم ولــــــــــك اقتــــــــــدار

 
 وتمنـــــــــــــع أن یمســـــــــــــهم لســـــــــــــان

 
*** 

ــــــــر وال یجــــــــار ــــــــن یجی ــــــــة م  مخاف
 


