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 الوحدة : 3 التعریف بالشعر الجاھلي 

 – تسلیط الضوء على « الفحولة » في الشعر و «أیام العرب » : ٣

جاھلي. شعر اـل حول اـل من ـف دیة وفحالً  صیدة التقلـی ً للـق أبا اسع  قرن الـت نذ اـل یس ـم امرؤ الـق تبر   أ - یـُع
) في كتاب «الشعر والشعراء » في الطبقة األولى من الشعراء.٨٨٥ویضعھ ابن قتیبة (م 

نزل / حبیب وـم ذكرى  من  بك  فا ـن ھا : « ـق التي مطلـع صاحب « المعلّـقة »  یس -  امرؤ الـق  یحـتلّ 
زالت ما  تھ  بأنّ معلـق  ً ما ربي عـل اریخ األدب الـع في ـت اصة  انة ـخ ومل » - مـك الدخول فـح ین  لوى ـب سقط اـل  ـب
شبھ األسطوري « شاعر  ھذا اـل من  الذي یـجعل  شيء  ھذا، اـل نا  تّى یوـم درسیة ـح قررات الـم في الـم درجة   ـم
 فحالً » من فحول الشعر العربي. ومفھوم الفحولة لھ معنیان : أولھما الفحولة الشعریة أي غزارة اإلنتاج
فتى شعر والخـیال. وثانیھـما فحـولة اـل وقوة اـل جال  قدرة عـلى االرـت وعدم التـصنّع واـل  والطـبع أي العفـویة 
یة كالمروءة واـلشجاعة یة الجاھـل یم القبـل  الـعاشق للـنساء والصید والـمغامرات والخاضع في الوقت نـفسھ للـق
 والبرّ بالوالد إلخ. ذكر في معلّقتھ مغامرة « یوم الغدیر » بدارة جُلْجُل حیث أجبر العذارى على الخروج

عاریات من الغدیر الذي كنّ یستحممن فیھ... 

ب - ما المقصود بأیام العرب؟ وما مكان ھذه األیام في سجل الشعر العربي؟ 
 یُقصد بأیام العرب المعاركُ التي كانت تَنشَب بینھم، أو بینھم وبین غیرھم في الجاھلیة وفي بدایة
 اإلسالم. وقد كثر ورودُ الكلمة بھذا المعنى جمعًا ومفردًا في الشعر العربي القدیم. قیل إن عدد ھذه األیام

 یوم وإن لم نعرف بعضھا إال من خالل ذكرھا في الشعر أو األمثال. ١٢٠٠تفوق 
أباغ » یوم عـین  ثل «  ھا ـم التي دارت بجانـب ماكن  أسماء األ ً ـب با حروب غاـل یّام واـل ھذه األ  تُـسمَّى 

یوم  أشھر األیام  ومن  اسنة.  ناذرة والغـس ین الـم قار »« وكان ـب یھ ذي  كر، وانـتصر ـف بائل ـب فرس وـق ین اـل  ـب
العرب على الفرس انتصارًا ساحقًا، وثمة شعر كثیر قیل في ھذا الیوم.

وقد تسمّى بأسماء ما أحدث اشتعالھا مثل « حرب البسوس » و« حرب داحس والغبراء »... 
 وكانت حرب الـبسوس أشھر حروب اـلعرب في الجاھلیة، وقد دارت ـبین قبیلتي ـبكر وتـغلب في

بن. أواخر اـلقرن اـلخامس المیالدي الة ـجسّاس  اقة للـبسوس ـخ سیّد تـغلب ـعلى ـن  وكان سببھا اـعتداء كـلیب 
 مرة سید بني بكر، إذ رمى ضرعھا بسھم. ولما علم جساس بما حدث ثار لكرامتھ وقتل كلیب. فاندلعت

حرب طاحنة ظلت، فیما یقال أربعین سنة. فكثرت أیامھا. 
 أما حرب « داحس والغبراء » فكانت في أواخر العصر الجاھلي. قامت الحرب بین عبس وذبیان
 من أجل سباق بین فارسین من القبیلتین أحدھما على جواد اسمھ « داحس »، والثاني على فرس تسمى «

 ھرم بن سنان والحارث بن عوف،: ولكن ھذه الحرب خلدت شخصیتین عربیتین عظیمتین ھماالغبراء ». 
) القتلى من الطرفین. prix du sangفقد نھضا، ودعوا إلى الصلح، وحقن الدماء، وتحمال دیات (

جال سع الـم رماح، فاـت سیوف واـل حرب اـل عن  ضراوة  قل  عرب ال ـت أیام اـل في  شعر  حروب اـل  وكانت 
. للحماسة، والفخر والرثاء، والھجاء
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