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 من مكونات المشهد الحربي
اِهلي  في الشِّْعر الجَّ

 سَماعْيل أْحَمد الَعالمد. إ
 جامعة اليرموك   

عة في الخليفة نواع المقاتلة لم تزل واق"اعلم أن الحروب وأ
البشر من بعض،  رادة انتقام بعضمنذ برأها الله. وأصلها إ

ذا تذامروا لذلك ويتعصب لكل منها أهل عصبيته. فإ
واألخرى حداهما تطلب االنتقام، الطائفتان، إوتوافقت 

تدافع، كانت الحرب. وهو أمر طبيعي في البشر ال تخلو 
 مة وال جيل".عنه أ

  (5)"323، ص2"مقدمة ابن خلدون، ج

كل حرب هو تحقيق السلم، ألن البشر إنما ن هدف عند التحليل والتأمل نجد أ
عوزتهم صيغ التفاهم أيقتلون من أجل إحالل شكل من أشكال الّسلم كلما 

ن ت الحرب مواصلة للسياسة بوسائل أخرى، أي أنها ال تعدو أالسياسية. وقد عدّ 
تكون وسيلة. وهي لئن عّدت وسيلة "عنيفة" فهي ليست على ما يبدو أكثر من 

ي العالقة بين القوة والقانون، ، ولما كانت العالقة بين الحرب والسلم هالسياسة عنفا  
ون، ينفي الحرب وينقضها، غير أنه ال يتحقق في األغلب لقانن السلم، أي افإ

غلب الحروب انتهت باتفاقيات سلم األعم إال من خاللها، والحجة في ذلك أن أ
 وعقود صلح.

 ر. لى المعاني التي تدور عليها مادة "ح.ومن المفيد لهذا البحث أن نتعرف إ
غارة والسلب اإل تترجمهب" فهي عند ابن منظور فعل وشعور وحالة، فالحرب فعل 

ذا كانت سريعة خاطفة فجئية، وكانت من والسبي والتقتيل، فهي تارة غارة إوالنهب 
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ذا اتسع مداها واستعّد حرب صراح إ طرف واحد، وكان هدفها األساس النهب، وطورا  
وأوخم نتائج. والحرب شعور، دّل على ذلك وجود  لها الطرفان وكانت أكثر تعقيدا  

اشتد غضبه، و"اْحَرْنَبى" بمعنى غضب وتهّيأ للشر. والحرب حالة،  "حرب" بمعنى
للقاء عدو  تقصر أو تطول، أي وضع نفسي هو وضع التعبئة النفسية والمادية تحّفزا  

 .(2)لهجوم مباغت منه أو تحّسبا  

سست على العداء والحروب المتوالية الصالت القبلية في الجاهلية قد أ وكانت
و ظمة، ولم يكن السلم يخّيم إال عند اتفاق قبيلتين أكزية المنلغياب السلطة المر 

ود ملكّية أكثر عليه، وشجع نمط الحياة القائمة على الرعي والّترحال وعدم وج
غارة، ودّربتهم خصوصيات شبه مضمونة الجاهليين على أن تنشأ بينهم ظاهرة اإل

لحربية، لتقاليد اجزيرة العرب الجغرافية على الهجوم من ُبعد، فرسخت فيهم ا
ّن حياتهم كانت وأصبحت الحرب وظيفة اجتماعية من أهّم وظائف الحياة، بل إ

ت القبائل في حركتها الدائبة من وارها، وكانة حمراء ال تهدأ نارها وال يخمد أ"دامي
يديها من وقعة من اء ونعرة السيادة، ال تكاد تنفض أجل لقمة العيش وجرعة المأ

سالم بحق خرى. وكانت الحياة العربية فيما قبل اإلها في وقعة أى تغّير الوقائع حتّ 
 .(3)مستمرة" وحروبا   ياما  أ

نسانية  المشهد الحربي في الجاهلية يعود إلى أن اإلولعّل المبّرر لتتبع مكونات 
لى اليوم، تطورت فيها طويلة منذ وجد اإلنسان األول إ قد قطعت من عمرها قرونا  

في سبيل التقدم الذي يسمونه  لبشري فيها خطوات كثيرة جدا  الحياة، وخطا الجنس ا
نسان األول يحارب الحضارة، فقد يجد الباحث المدقق أّن السبب الذي كان اإلالمدنية و 

ة، هو السبب نسانية ودور الهمجيفي بدء حياته في طور الطفولة اإل من أجله وهو
ية والحضارة. لكن من المدن نسان وهو في درجة عاليةنفسه الذي يحارب من أجله اإل

، ووجهات النظر تتغير مما ال شك فيه أن أساليب الحروب وأدوات القتال، وطرقه
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للتطور في التفكير، والتوسع في العلم،  في كل طور عن سابقه، تبعا   كبيرا   تغّيرا  
 واالزدياد والكشف واالختراع.

ن يقف ع، يلّذ له أنسان، بحكم ما في غرائزه من حب االستطالوال ريب أن اإل
على مكونات المشهد الحربي في الجاهلية، فيتتبع العدد والعّدة التي تشتمل رفاق 

خرى. ويتتبع المعركة، ويقف عند ناحية، والخيل والسالح من ناحية أالقتال من 
خالقهم العسكرية، كما ا ليتعرف إلى صفاتهم وخصالهم الحربية وأدائهم وأبطالهأ

ا حل به من فرار لى حال قدومه ألرض المعركة، ومرف إيقف عند العدو للتع
 سر.وتقتيل وتجريم وأ

 العدد والعّدة:
ن يتحدث الشاعر الجاهلي عّمن يشنون الحروب والغارات وما من الطبيعي أ

ن يتحدث وقوة عنف وتصميم على طلب الوتر وأخذ الثأر. وأيتصفون به من حزم 
وي على معطيات التعبئة المادية والنفسية عن عّدة الحرب، فالعدد والعّدة ركن يحت

الضرورية لكل حرب مهما كان حجمها، ويشمل عند شاعر الجاهلية رفاق القتال 
 والخيل والسالح.

 أّما رفاق القتال: -أ

هم هذه الخصال الشجاعة، وهي م بخصالهم النوعية ال العددية، وأفكان يهت
ها ومخاوفها، وعّد ذلك خطوة االنتصار الداخلي على النفس والتغلب على هواجس

 :(4)ولى ضرورية للتغلب على الخصم. يقول طرفة بن العبدأ
 ولو ُكْنُت وْغال  في الرجال لضّرني
 ولِكْن نفى عني األعـادي جرأتـي

 

 عداوُة ذي األْصَحاِب والُمَتَوحدِ 
 قدامي وصدقي ومحتـديعليهم وا  
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قدام وخوض سية واإلو فالرجولة الحقة هي التي تتمثل في الشجاعة والفر 
 الحروب وكسب المغانم وتحمل المكاره.

يامهم التي امتألت بنفسه وقومه، ويتباهى بشجاعتهم وأويفخر عمرو بن كلثوم 
 :(1)ذا تجبروا وطغوال والدماء، وعصيانهم الملوك إقتبال

 أبا هند فال تعجل علينا
 بأنا نورد الرايات بيضا  
 وأيــام لـنـا غـر طــوال

 

 ا نخبرك اليقيناوأنظرن
 ونصدرهن حمرا  قد روينا
 عصينا الملك فيهــا أن ندينــا

 

لقدرة على الخروج من لى الشجاعة تنضاف المهارة والدراية بفنون الحرب واا  و 
فالت من قبضاتها، وهي صفات تكتسب بالدربة والتجربة، يقول عبيد مضايقها واإل

 :(1)بن األبرصا
 مْ ذا كان الّطعاُن فإّنهُ أّما إ
 ذا كان الّضراُب فإّنهمإأّما 
 ذا ُدِعَيـْت َنـَزاِل فإنَّهُـمْ أّمـا إ

 

 قد َيْخِضُبوَن َعَوالَي الُمّرانِ 
 شباِلِهنَّ َحَوانيأْسٌد لدى أ

َكبـاِت فـي األْبـَدانِ   َيْحُبوَن للرُّ
 

 :(1)ويقول رجل من غنيّ 
 ـا لـهـا ُشُبهـاوال تبـوخ إذا كنّ  ذا اسَتَعَرتْ ال ُتْخَفُض الحرب للدنيا إ

 

 :(3)ويقول عنترة
 للكماة ُمنازل من كّل اروعَ 

 ومعـاوِد التكـرار طـال ُمِضيَّـهُ 
 

 ناج من الغمرات كالّرئبال
 طعنــا  بُكـّل مثّقـف عسَّــالِ 
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ما يجب أن يأخذ المقاتل به نفسه وما  مترجما   (1)ويقول ضابئ بن الحارث
 ن يتجنبه:يجب أ

 صيبئ في الَحْدِس الفتى ويويخط في الحزم قـوةٌ وفي الشك تفريٌط و 

روب في ومن خصال رفاق القتال الصبر والثبات وعدم الفرار، وتفريج الك
نهم يظلون على ظهور خيلهم تتعاورهم الرماح وال الشدائد بالسالح، وادعاء أ

 ن يفوزوا بالنصر،عن الطعن، بل يبقون في الميدان إلى أ ينحرفون

 رفاقه بالصبر على ويالت الحرب وجراحاتها: اصفا  و  (50)يقول عنترة
 وفــوارٍس لــي علمُتهُـــم

 

 ُصُبـٍر علـى التكــرار والَكْلـمِ 
 

 مصورا  المعركة التي خاضها قومه: (55)ويقول الحصين بن الحمام
 ولّما رأيت الوّد ليس بنافعي
 صبرنا وكان الصبر فينـا سجيـة

 

 ذا كواكب مظلما   ن كان يوما  وا  
 بأسيافنا يقطعـن كّفـا  ومعصمـا

 

 :(52)ويقول عّدي بن عالء الغساني
 َفَصَبْرَن النفـوَس للّطْعـِن حتـى

 

 َجَرِت الخيـُل بيننـا فـي الدمـاء
 

 :(53)ويقول ضابئ بن الحارث
 فال خير فيمـن ال يوّطـُن نفسـه

 

 على نائبـات الدهـر حيـن تنوب
 

صل واألخالق الحميدة، فهي صفات همية كرم األوأكد الشاعر الجاهلي أ
 :(54)ترشح القوم لالستبسال والغلبة، يقول الحادرة

 ونُكفُّ ُشحَّ ُنُفوِسنا في الَمْطَمعِ  إنا َنِعفُّ فال َنريُب َحليَفَنا
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 ونقي بآَمِن ماِلنا احَساَبَنا
 ونخوُض غمرَة كّل يوم كريهةٍ 
 ونقيـُم فـي داِر الحفـاظ بيوَتَنـا

 

 الهيجا الرماَح وندَّعيَوُنِجرُّ في 
 ُتْرَدى النفوس َوَغْنُمها لألشجع
 زمنا ، ويظَعـُن غيرُنـا لألْمـَرع

 

 :(51)ويقول سالمة بن جندل في قومه بني سعد
 ذا هبَّْت شآِمَية  ُكنَّا َنُحلُّ إ

 شيِب الَمَبارك مدروٌس َمَداِفُعهُ 
 تانـا صارٌخ َفِزعٌ أذا ما إُكنَّا 

 ناجيـــةٍ  وشـدَّ ُكـوٍر وجنـاءَ 
 

 بُكلِّ واٍد َحطيِب الَجْوِف َمْجدوبِ 
 هابي المراغ قليِل الَوْدِق َمْوُظوبِ 
راخ له َقْرَع الظنابيب  كان الصُّ
 َوَشدَّ َسْرٍج على جرداَء ُسْرُحـوبِ 

 

 :(51)ويقول المرقش األكبر
 لكننا قوٌم أهاَب بنا

 مواُلنا نقي النفوَس بهاأ
 َب والـال ُيْبِعـِد اللــُه التلبُـّـ 

 

 في قومنا عفافٌة َوَكَرمْ 
 ليه الّذمّ إمن كلِّ ما يدني 

 غـاراِت إْذ قـال الخميـُس َنَعـمْ 
 

يتحلى بها رفاق القتال الصدق واإلخالص لما ن ومن الصفات التي يجب أ
 :(51)جله يحاربون، يقول زهير بن أبي سلمىمن أ

 وبالفوارس من َوْرَقـاء قـد ُعِلُموا
 

 على ُجـرٍد أبابيـلِ خوان ِصْدٍق إ
 

 :(53)ويقول عبيد بن األبرص
 وِخْرٍق من الفتيـان أكـرم مصّدقا  

 

 من السيف قد آخيُت ليس بمذروبِ 

 :(51)ويقول عنترة
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خواِن ِصْدٍق صاِدقين َصِحْبُتهُـمْ   على غارٍة من مثلها الخيُل ُتْسَرجُ  وا 

 الخـيل: -ب

عدائهم في بل األبطال مع أفعلى صهواتها يتقاولى معدات الحرب، تعّد من أ
حربهم المبيدة المزمعة، وعلى مدى قوتها وخبرتها بالحرف تكون درجة القتال 
ونتيجته، ولذا كان الشعراء يبالغون في وصف الخيل بالجودة والعتق والقوة 

هوالها، وكان والها بحيث ال تؤثر فيها شدتها وأوالسرعة، وتعّود الحرب والخبرة بأح
نفسها، فقد كانت اراتهم وحروبهم جّيد الخيل وأعّدون أليامهم وغعرب الجاهلية ي

 الخيل عندهم تنتقى وترّبى وتّدخر بحرص شديد ألوقات الحاجة، وكان الجاهلي
سرته، ألنها وسيلته األولى في السيطرة على يؤثرها في العناية والغذاء على أفراد أ

 والمنع. م في الهروبء الحربي سواء في الهجوم والغلب أالفضا

لى فرسه أن تمتد يده إحد ملوك الحيرة من أ يقول عبيدة بن ربيعة محذرا  
 :(20))سكاب(، فهي مال نفيس دونه امتشاق الحسام وخوض غمار الحرب

 نفيٌس ال ُيعاُر وال ُيباعُ 
 يجوُع لها الِعياُل وال ُتَجاعُ 

 ذا ُنسبا يضّمهما الكراعُ إ
 ومنُعَكهــا بشـيء ُيستَـَطــاعُ 

 

 ت اللعن إّن سكاَب علقٌ أبي
 مفداٌة، مكرمٌة، علينا
 سليلُة سابقين تناجالها
 فـال تطمـع أبيـَت اللعـن  فيهـا

 

ْذ عاتبته إوخّصه باللبن دونها وزجرها  أما عنترة فقد فّوق جواده على زوجه
 :(25)صّرتأن هي إعلى ذلك وهّددها بالفراق 

 فيكون ِجلُدِك مثَل جلد األجربِ 
بـي فتأوَّهـي ما  شئـِت ثـمَّ َتَحوَّ

 

 ال تذكري ُمهري وما أْطَعْمتُهُ 
 نـِت َمُســوَءةإّن الَغُبوَق لـه وأ
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ن فرسه كانت في ُكٍن وتعاهد، ولم تحرم حسن الغذاء أويفخر الجميع 
 :(22)فتهزل

 َزَوى َمْتَنهــا وال َحـِرمُ  قُـر  
 

 جــرداُء كالّصْعـَدِة الُمقامـِة ال
 

ذ تشرب يل قومه مصونة مخدومة، إن خشهاب التغلبي إ ويقول األخنس بن
 :(23)اللبن المحلوب في الغداة والعشي

 حالبـا  وُيْصَبْحـَن ِمْثَلَهـاَفُيْغَبْقَن أ َشَواِزبُ  قُـب  َفُهنُّ من التَّْعـَداِء 
 

 بله جميعها حبسا  لبان إق الشّني تعهده فرسه وجعل أويذكر يزيد بن خّذا
 :(24)عليها

 عليهـا ُسْنُدسـا  وَسدوسـاكـأّن 
 اـازال  َوَسِديَســـة  وبــَرَباِعيَ 

 

 وداويتها حتى َشَتْت حبشية  
 ا عليهـا بالمقيـِظ ِلَقاَحَنـاَقَصْرنَ 

 

وفرق شاعر الجاهلية بين الخيل المحاربة، والخيل عامة، فالمحاربة ال يقف 
ا في وير الشعراء لهالشاعر عند صورتها الجمالية وهو الجانب الذي يبرز في تص

وقات السلم، ويتضح ذلك لو وازنا بين تصوير الشاعر لجواده في السلم وتصويره أ
 :(21)عّده للصيدجواده الذي أ بي سلمى واصفا  أفي الحرب، يقول زهير بن 

 سيِل الخّد َنْهٍد مراِكُلهْ ُممٍِّر ا
ْتُه يداه وكاِهُلهْ   فتّم وعزَّ

 اِجلُــهْ بمْنَقَبـٍة ولـم تَُقطَّــْع أب
 

 َضَبْحُت ِبَمْمُسوِد النَّواشر سابحٍ 
 تميم فلوناه فُأكمل ُصْنُعهُ 
 أمين شظاُه لـم يخـرَّق ِصَفاقُــهُ 

 

 :(21)وينعت السليك بن السلكة فرسه )النّحام( بالسرعة الفائقة والخفة والرشاقة
ام، لّما ، َمَحارُ تحمُل ُصْحبتَي، ُأُصال    كأنَّ قوائم النحَّ
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 كـَأنَّ بيـاَض ُغـّرِتـِه ِخمــارُ 
 

 علــى َقَرَمـاَء، عاليـٌة َشــَواهُ 
 

 ثم يقول:
 رُ صباح ِكيٌر ُمْسَتَعادنا اإل

 ُمَخاِلــُط ُدرٍَّة منهــا ِغــَرارُ 
 

ام لّما  كأنَّ مناِخَر الَنحَّ
 تراهـا مـن يبـس المـاء ُشْهبـا  

 

 :(21)األصغر فرسه الذي يخايل به ويسبق ويصف المرقش

 ْيٌت كلون الّصرف أرجَل أْقَرحُ ُكمَ 
 وأْغِمُز سرا : أيُّ أْمريَّ أْرَبحُ 
 ويخـرُج من غّم المضيق ويْجَرحُ 

 

 أسيٍل نبيٍل ليس فيه معابة
 مخايال   يَّ على مثله آتي النَّد

 ويسبُق مطرودا ، ويلَحـُق  طـاردا  
 

تصلة أما الخيل المحاربة فقد حشد لها الشاعر الجاهلي الصفات والصور الم
بالحرب، فهو ال يملك من الوقت ما يبذل في الوصف الجمالي، لذلك تختفي 

و تكاد بل تبرز في الخيل الناحية المرعبة والدمامة وهي صفات أالناحية الجمالية 
 رهاب العدو.ها الحرب لتماشيها مع الرغبة في إتستدعي

 :(23)يقول عمرو بن األهتم
 َقبَّ مدربٌة ُشْعٌث نواصيها

 قاُء وطعنا  في مآقيهاكان الل
 ِسَيـْت َحْبـرا   َهَواِديهـاكأنمـا كُ 

 

 نلقي الحديد علينا ثم تلحقنا
 ذاإجراحات الخدود  معّوداتِ 

 حتى تراها أَساِبـَي الدمـاِء بـهـا
 

 :(21)ويقول عنترة
ّنـا َنـُوُد الخيل تحكـي رؤوسها رؤوس نسـاٍء ال َيجـِْدَن  َفَواِلَيـا  وا 
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ورد منها الشاعر الجاهلي الحرب، فقد أفات التي تدعوها برز الصأومن 

صفات الفراهة والضمور والقوة والسرعة، فبدت في وصف الفرس الخذروف عند 
 :(30)طفيل الغنوي

 إذا قيـَل َنْهِنْههـا وقـد َجدَّ ِجدُّهـا َتَراَمْت كخذروِف الوليِد المثقَّــبِ 
 :(35)وصورة الريح في قول عبدالله بن مرداس

 صبحناُكُم الُعوَج العناِجيَج بالُضحـى تمرُّ بنا مـرَّ الّريـاح الّسواِحـكِ 
 :(32)وصورة النار في قول امرئ القيس

 كمعمعــِة السََّعــف الُموَقـدِ 
 

 َسُبوحــا  َجُموحـا  واحضاُرهــا
 

 :(33)وصورة الحدأة في قول عامر بن الطفيل
 ِجَدأ تتاَبـَع في الطريق األْقَصـدِ 

 

 لخيـُل تَـْردي بالكمـُاِة  كأنَّهـاوا
 

 :(34)وصورة العقاب في قول زيد الخيل
 ِمَسٌح كفتخـاِء الجناَحْين كاِسـرُ 

 

ْوِع إْذ َحَضر الوغى اك يوَم الرَّ  ونجَّ
 

وتنضاف إلى السرعة صفة أخرى متفرعة عنها هي اليقظة والنشاط، يقول 
 :(31)عامر بن الطفيل

 َنـاَن َوَتْمَزعُ َتُحـُك ِبَخدَّْيهـا العِ 
 

 فلو شئت نجتنـي سبـوٌح ِطمـِرَّةٌ 
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قدام في الغارات والمعارك، والتمرس ما توافر فيها اإلِ  ويمتدح من الخيل أيضا  
 :(31)واالنقضاض

 ـداَم إْن غاَرٌة َبـَدْت وازبـأرَّتْ ــــ
 (31)أْصَغْت أِسنََّتهَـا ُحمرا  من الَوَدجِ 

 

 ـقْ وجيـادا  لنا ُنَعّودها اإلِ 
 وانقّضِت الخيُل من وادي الذِّئاب وقد

 

 :(33)ويقول عنترة
 ُتَشيُِّب َمْفــِرَق الّطفـل الوليــد

 

 عـّوَدْت َخـوَض المنـايـا وخيـلٍ 
 

واستطاع الشاعر الجاهلي الفارس رصد خلجات دقيقة ينفذ من خاللها إلى 
و إلى القول نفس فرسه ويسجل ما بينه وبينها من تجاوب وتفاهم، وهو تفاهم يدع

في كائن واحد، بينهما من التبادل الروحي  -إنسان وحيوان -أنه التحام كائنين
أمثلة نادرة في الشعر العربي القديم مثل محاورة عامر  والعاطفي ما ال نعرف له إالّ 

 :(31)بن الطفيل لجوادها
 َعِشيََّة َفْيِف الريح َكرَّ الُمَشهَّرِ 
 رِ وقلُت له ارجع مقبال  غير ُمْدبِ 
 على المرِء ما لم ُيْبِل ُعذرا  َفُيْعَذرِ 
 وأنَت ِحصاٌن ماِجُد الِعـْرِق فاْصِبرِ 

 

 وقد علم المزنوق أّني أُكرُّهُ 
 زورَّ ِمْن َوْقِع الرماِح زجرتُهُ اإذا 

 وأنبأتُُه أنَّ الِفراَر َخَزاَيةٌ 
 ألست تـرى أرماحهـم فيَّ شرَّعـا  

 

 :(40)ومحاورة عنترة لجواده
 ِنِه، حتى تسربَل بالدَّمِ َوَلَبا

 وشكا إليَّ بعبرٍة وتحمحم
 ولكان لو علم الكالم مكلمي

 ما زلُت أْرميهم بثغرة نحره
 فازورَّ من وقع القنا بلبانه
 لو كان يدري ما المحاورة اشتكى
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 قيـُل الفـوارس َوْيَك عنتر أقــدم
 

 ولقـد شفى نفسـي وأبـرأ ُسْقَمهـا
 

 ج. السالح:

لجاهلية تساعد على وجود المنازعات والمشاحنات، وانتشار كانت البيئة ا
الخوف والفزع، وتّوقع الخطر في كل لحظة، مما نشأ عنه كثرة الحروب، لذا كان 
من الطبيعي أن تصبح األسلحة والمعدات الحربية ضرورية للحياة في ذلك الوقت، 

تطيع للحصول على ، ويبذل كل ما يسكبيرا   وأن يهتم بها العربي الجاهلي اهتماما  
 :(45)أكبر كمية من خيرها وأجودها يقول أمية بن أبي الصلت

 تكون متوُنها حصنـا  حصينا
 وأسيـافــا  ُيَقْمــَن  وينحنينــا

 

 وأرصْدنا لريب الدهر ُجردا  
 َوخِطيَّـــا  كأشطــان الركـايـا

 

يقول  وما كان للبدوي أن ينزل األماكن المخيفة لوال اعتماده على سالحه،
 ربيعة بين مقروم:

 َيَهاُب به غيُرنـا أن ُيقيما
 (42)معاقَلنــا والحديــَد النظيــا

 

 وثغٍر َمُخوٍف أقمنا بـه
 جعلنـا السيـوَف بـه والرمــاحَ 

 

وبُعدد الحرب كانت له الجرأة على خوض غمار الحرب، وبها كان يخيف 
وصف معداته  موعديه، ويصّد من يبغي ضيمه، يقول صخر الغّي، بعد أن

 :(43)الحربية
 جزوا الذي وعدوانْ أخاف أن يُ 

 حـدُ أقبـل ضيمـا  يأتــي بـه َأ
 

 ي ولم أفِرطهذلك بزّ 
 فلســت عبــدا  لموِعــديَّ وال
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وعلى درجة تلك المعدات من الوفرة والجودة تتوقف درجة الحرب ونتيجتها، 
 :(44)بن مالك البكري فما أعّد خير إعداد كان أحسن ما يصلح للقتال، يقول سعد

 ِحِمها التخيُُّل والمَراح
 والفرُس الَوقاح

مــــاحالُمـَكــّلــ  ل الرِّ
 

 والحرُب ال يبقى لجا
 الفتى الصّبار في النَجَدات إالّ 

 والنثــرة الحصــداء والبــيض
 

يوم الشّدة سوى رمح قوي حاد، وسيف حسام  وما كان العربي يتمنى شيئا  
سلهبة، ودرع سابغة متينة، ذلك هو كل ما كان يبغيه من صقيل، وفرس جرداء 

 :(41)مال، يقول عامر بن الطفيل
 ِب ِسَوى َنْصِل أْسَمَر َعسَّالِ 
ال  ِع ُطواٍل وأبيَض قصَّ
 ذاك في َحْلَبـِة الَحـَواِدِث مـالـي

 

 يوم ال ماَل للُمحارب في الَحرْ 
 ولجـاٍم فـي رأس أْجـَرَد كالجــذْ 

 ــَولٍ ِي ذاِت َفضُ ــوِدالٍص كالنِّهْ 
 

وقد بلغ من اعتزاز العربي بمعدات الحرب وعظم تقديره لها أن كان لو ملكها 
، ولو مات عنها لكان وحدها دون أن يكون في حيازته أي مال آخر لعّد نفسه غنيا  

 في توريثها ورثته من بعد خير غناء.

وحياة قبيله،  وسبب اهتمام العربي بمعدات الحرب أنه بها يحافظ على حياته
ويصون شرفهم، ويدافع عن عزتهم، ويرضي رغبتهم، ويحقق أمانيهم، يقول عامر 

 :(41)ابن الطفيل
 بأْجَرَد طاٍو كالَعِسيِب الُمَشذَّبِ 
 َوَزْعٍف ِدالٍص كالغدير المثوِّب
 َطلُـوٌب لثـارات الّرجـاِل ُمَطـلِّبِ 

 

 فما أْدَرَك األوتاَر مثُل ُمَحقِّقٍ 
 باترٍ  وأبيَض  وأْسَمَر خطي  

 سالُح امرٍئ قـد َيْعَلـُم النـاُس أنـه
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وعندما نتحدث عن األسلحة عند عرب الجاهلية ليس من هّمنا أن نستخرج 
من شعرهم ثبتا  بأسماء األسلحة التي وردت فيه وأنواعها ومواّد صنعها، 

، بل غايتنا (41)وخصائصها العامة، فذاك أمر أغنانا عنه صاحب "صبح األعشى"
إبراز الناحية النوعية والوظيفية والداللة الرمزية للسالح في نطاق معنى الحرب في 

وجه من وجوه الذكاء في الحرب،  -مهما كان بدائيا   –الشعر الجاهلي، فالسالح 
وهو ما تضيفه الثقافة إلى الطبيعة، أي أنه امتداد للقوة في شكل متصل بالتقنية 

عن الحرب، وهو إلى ذلك ضمان نفسي،  والصناعة، وبدونه ال يصدق الحديث
للساقين، فإّن السيف والرمح والسهم  امتدادا   -في الحرب البدوية -فإذا عددنا الجواد

امتداد لليدين، أي تفخيم للقّوة، كما أّن الدرع والقناع تفخيم للبدن، فإذا أضفنا إلى 
لغلب، كاف وجود السالح توافر نوعيته الجيدة تّم للمقاتل حظ مهم من حظوظ ا

 دخال الوجل والّرعدة على قلوب خصومه.إلِ  وحده أحيانا  

ولقد اهتّم الشاعر الجاهلي في شعره الحربي إلى جانب الناحية الكمّية بنوعية 
، األسماء والصفات فجعل منها سالحه بصورة بارزة، فقد عّدد في ذكره السيف مثال  

لمهّند" و"الهنداونّي" ما يتعلق بمكان الصنع، فكانت صفات "الهندّي" و"ا
و"المشرفّي" و"اليمانّي"، وما يتعّلق بالحّدة والمضاءة فكانت صفات "الباتر" 
و"المخذم" و"الصارم" و"الفيصل" و"المفصل" و"الفّصال" و"العضب" و"الماضي" 
و"الصيقل" و"الحسام"، وجعل منها ما يتصل بالطول واالستواء فذكر "القضيب" وما 

"الصفيحة"، وما يتصل بالصالبة وصراحة المعدن فكانت  يتعلق بالعرض فذكر
صفات "الحديد" و"األبيض" و"الذكر". وذكر من الرماح "الخطّي" و"الردينّي" 
و"السمهرّي" و"الّذابل" و"المعّلب" و"األصّم" و"السّفاك" و"الدقيق" و"األسمر". وال 

 مهّدما   ات والمعاني فعال  يحاءشك أن لهذا التعداد والتكثيف طاقة تأثيرية تكسبها اإلِ 
 لمعنويات الخصم.
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وكان السالح عند الجاهليين وخاصة عند الشعراء الفرسان ال يكاد يكون 
، إْذ كثر تواتر السالح الهجومي عندهم كالسيف والرمح والسهم، في بحتا   هجوميا  

، التي ال حين قّل بصورة واضحة ذكر سالح الدفاع والتحصن كالدرع مثال  
في نطاق فخرهم بتمام سالحهم قبل المعركة، أو حين تشقها رماحهم  إالّ  يذكرونها

 وهي لبوس أعدائهم.
ذا تتبعنا صور السالح عند الشاعر الجاهلي، كانت الصورة األولى صورة  وا 
مألوفة متداولة عند شاعر الحماسة ومضمونها استخدامه في قتال أعدائه؛ أي أنه 

 :(43)بن األبرصلة من وسائل الحرب، يقول عبيد يوس
 عنَّـا ِبَضـْرٍب     ذي ِخَذاٍم، وطْعُنَنـا بالحـراِب  َوَنُصدُّ األعــداءَ 

 :(41)ويقول األعشى
مِ  وا ُصُدوَر السَّْمَهريِّ الُمَقوَّ  َجَبْهَناُهُم بالطَّْعِن حّتى َتَوّجهــوا      وَهزُّ

 :(10)ويقول عامر بن الطفيل
 ـدٍ َصـــــــــــــَبْحَناُهُم بُكــــــــــــــلِّ َأَقــــــــــــــّب َنْهــــــــــــــ

 َعْضــــــــــــبٍ  وأبيَض َيْخَطُف الَقَصَراتِ 
 

 َوُمطَّـــــــــــــــــِرٍد َلـــــــــــــــــُه َيِقـــــــــــــــــُد الحـديـــــــــــــــــدُ 
ــــــــــــــــودُ  ــــــــــــــــُه عُمـ ــــــــــــــــدِّ زيََّن  رقيـــــــــــــــِق الَح

 

وللسالح عند شاعر الجاهلية صور أخرى مطبوعة بطابع األناسة إْذ تبرز ما 
كما رأينا في حديثنا عن  -عاطفيا   بين الفارس وسالحه من عالقات مشحونة شحنا  

وصالت ووشائج قربى تتمثل في التالزم بين الفارس والسالح، يقول  -لفرسا
 :(15)عنترة

 سيفي أنيسي َوُرمحي كّلمـا َنِهَمْت       أْسُد الدَِّحاِل إليها ماَل جاِنُبـه
 :(12)ويقول أيضا
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 لِّ ِقـرٍن      ِمْثَلَما للنَّسيِب َيْحمي الّنسيـبُ وهو َيْحمي معي على كـ
وف عنترة الخاصة وحماسة الحرب ونشوة النصر تصل به إلى بل إّن ظر    

 :(13)تعّشق السالح بدل المرأة في نوع من التعويض النادر
قاقا ّني أْعَشُق الُسْمـَر العـوالـي        َوَغْيري يعَشُق البيَض الرِّ  وا 

 

فعنترة الذي لم يحظ بالحّب، أحّب ما اعتقد أنه كفيل بتحقيق الحّب واللذة 
 :(14)نساني معا  ل اإلِ والكما

 َوُتْطِرُبني سيـوُف الهنـد حّتى        أهيَم إلى مضاربها اشتياقـا
 

وللشاعر الجاهلي في تصوير سالحه أساليب أخرى تضيف إلى هذه العالقة 
واالستهزاء منه، يقول سحيم  هنسية معاني التقليل من شأن العدو واالستخفاف باإلِ 

 :(11)ابن وثيل
 اَمـــــــَة ابــــــــن ُخَوْيلــــــــدٍ ونحـــــــن َكَســـــــْونا ه

ـــــــدا    ونحــــــُن َكَســــــْوَنا الَمــــــْرَء َعْمــــــَرا  ُمَهنَّ
 

َما  ُحَســاما  إذا مــا َصــاَدَف الَعْظــم َصــمَّ
 رقيــــــــق النــــــــواحي كالعقيقـــــــــة ِمْجَذمـــــــــا

 

 :(11)ويقول عنترة   
َداَعا  وسيفي كان في الَهْيَجا طبيبـا         ُيَداوي رأَس َمْن يشكو الصُّ

 

 :(11)لثوم في معلقتهويقول عمرو بن ك   
 نـــــــــــــزلُتْم منـــــــــــــزَل األضيــــــــــــــاف ِمنَّــــــــــــــا        
ـــــــــــــــــــــــا ِقراكـــــــــــــــــــــــم       ْلَن ـــــــــــــــــــــــْم  فعجَّ  قريناُك

 

ْلَنـا الِقَرى أْن َتْشُتُموَنـا  َفَعجَّ
 ُقَبْيَل الصبـِح مـِْرَداة  َطُحوَنـا
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 :(13)به ويقول الحصين بن الحمام منددا  بخصمه ومستخفا  
َمــاُنَطاِرُدُهْم نستنِقُذ ا  لُجْرَد كالقنا        ويستنِقُذوَن السَّْمَهِريَّ الُمَقوَّ

 المعركـة:

طير الشؤم، ساحتها  وصف الشعراء المعركة بأنها شّر كبير ال ينعب به إالّ 
خطيرة وهو لها شديد، طعمها مّر، وفزعها عظيم، تغّص الشيخ المجّرب، وتخلع 

 الولدان. والمعركة ال يقوى عليها إالّ األفئدة، وتطير العقول، وتسقط الحامل وتشيب 
 الفتى القوي الصبور على الشدائد والمكاره.

وحاول الشعراء في صورهم الشعرية للمعركة أن يصوروها بصورة بشعة 
مكروهة مملوءة باألخطار والمصائب، فاتخذوا من المحسوسات التي كانت في 

وه من المحسوسات الّرحى بيئتهم ما يساعدهم على إبراز هذه الصور، وأهم ما أخذ
والنار والغبار واألسد، ومن المعنويات عبوس الخيل، فالّرحى يوضع فيها الَحّب 
فتطحنه طحنا ، وكذلك المعركة تجمع الناس ثم تبيدهم وتهلكهم، والنار تلتهم 

، وهكذا المعركة تهلك المتحاربين وتؤذي كل الحطب وتأتي عليه حتى يصير رمادا  
 والشخص يشّمر عن ساقه عند الخطر عالمة للجد واستعدادا   من يصيبه شررها،

للهجوم، وكذلك المعركة عندما تكون على وشك الشروع في القتال، والحيوان يكشر 
عن أنيابه حين يشتد غضبه، ويقصد إهالك فريسته، وهكذا المعركة عندما يراد 

اصة الحروب . وذكر الشاعر الجاهلي عامة والشاعر الفارس خ(11)بادةمنها اإلِ 
التي خاض، والحروب التي يعزم على خوضها أو يهّدد بخوضها. وذكر الحرب 

 ذكرا   نجاز والنهاية، وذكرها أحيانا  عداد والّسير واللقاء واإلِ في مختلف أطوارها: اإلِ 



 512 

في نتف شعرية مجملة، وأحيانا  في قطع وأجزاء من قصائد، وخصها في  سريعا  
في ذكر مراحلها ودقائقها؛ وأصبحت الحرب عند  مواضع كثيرة في شعره بتفصيل

في أغراض الشعر بذاته، تقّصد فيه القصائد، ويقّدم  قائما   الشاعر الجاهلي غرضا  
ومن الالفت للنظر في وصف الحرب عند الشاعر  .(10)له بالنسيب والطليات

ر الجاهلي تنويعه في أسمائها وصفاتها وكناها، والمتواتر عنده في هذا الصدد ذك
كلمة "يوم" بمعنى حرب، ومعلوم أن "أيام العرب" هي "الوقائع الحربية التي كانت 
تدور في الجاهلية بين قبائل البدو، والتي دّونت ابتداء من القرن الثاني للهجرة، 

خباريون الذين اشتغلوا بالشعر الجاهلي، وهي تعني الحروب، وقبل دّونها الرواة واإلِ 
 .(15)"ذلك تعني الشدائد والمحن

وذكر شاعر الجاهلية كلمة "يوم" غير مرة مضافة إلى مصدر مثل قوله "يوم 
به عن الحرب تكنية لطيفة تتضمن معنى الشوق، شوقه للحرب، وكذا  اللقاء" مكنيا  

" "يوم النزال" و"يوم الطعن" و"يوم الطعان" و"يوم الّزحام" و"يوم القتال" و"يوم الهياج
إلى المكان الذي دارت فيه المعركة  أحيانا   هضاف، وأكناية عن حال الغضب والثورة

كـ "يوم العين" و"يوم الَمَرْوَراة" و"يوم الشِّعب" و"يوم الّنسار" و"يوم الّنباح" و"يوم 
، يقول عامر بن زمانيا   ظرفيا   أخرى تحديدا   جواثي" و"يوم المشّقر"، وحّدده أحيانا  

 :(12)الطفيل
 وقد رأى        بالَكْوِر يوَم ثوى الُحَصْينُ 

 عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــموقد علمـوا أّنـي أُكـرُّ 
 

ـــــــــــــُد الَمـــــــــــــَداِن ُخُيوُلَهـــــــــــــا تعـــــــــــــدو  َعْب
ـــــــــــــِف الّريـــــــــــــح الُمـــــــــــــَدوِّرِ   عشــــــــــــّية َفْي

 

 :(13)ويقول علقمة بن عبدة
ـــــــْوَك بكبشهـــــــم ــــــاَتْلَتُهم حـــــــتى أتََّق  فق

      
 

 وقد حاَن من شمس النهار ُغروبُ 
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 :(14)ويقول عبيد بن األبرص
 َصـــــــبَّحَن الِجفَــــــــار َعَوابســــــــا   وغـــــــداةَ 
         

ــــــــــْعٌث ُشـــــــــــزَّبُ  ـــــــــــنَّ ُش ـــــــــــِدي أوائَلُه  َيْه
 

 :(11)ويقول عنترة
ـــــــا ــــــــا يـــــــوم ُزْرَن ــــــــي يـــــــا عبــــــــُل عنَّ  سل

         

ـــــــــــــني كـــــــــــــالب ـــــــــــــَل عامـــــــــــــٍر وب  قبائ
 

حساس بها وعلى ثراء والتنويع في أسماء الحرب آية على مختلف ضروب اإلِ 
ي صورة متكاملة الجوانب عنها، فـ "الحرب" هي التسمية أساليب تصويرها مما يعط

األشمل لمختلف جوانب الظاهرة العسكرية، وذلك لداللتها على الحال النفسية 
 لصيغتها الصرفية، وتبعا   ، و"المعركة: تعني المكان والحال تبعا  والفعل القتالي معا  

، ومعناها "االلتحام في (11)بل على الماء"لمعناها األصلي، فـ "العراك: ازدحام اإلِ 
القنال"، مما يرّشح كلمة "معركة" لالطالع بتصوير المظهر البصري للحرب، أما 

وهي  –كلمة "الوغى" فتطلع بتصوير المظهر الصوتي منها، وكذلك "المعمعة" 
لمعناها "شدة الحّر"  تضيف إضافة لمسية تبعا   -صوت الحريق في القصب ونحوه

ها معنى الغضب والثورة، وهي تلتقي بـ "الغمرة" بمعنى الشّدة، أما كلمة "الهيجاء" ففي
و"الوقيعة" بمعنى الصدمة؛ صدمة الحرب والقتال، تعبر عن الجانب النفسي 

، بينما تدل صفة "العوان" على الحرب التي للمحاربين وعن جّو الحرب عموما  
لتي تزوجت غير تطول ويحارب فيها مّرات، واألصل في "العوان" أنها صفة المرأة ا

مّرة، أي التي بّدلت األزواج مّما قد يوحي بالنحس والشؤم، وهي صفة تلتقي بصفة 
أخرى من صفات الحرب وهي "الكريهة" وتعني االنطباع الذي تخلفه الحرب في 
نفوس الناس وخوفهم إياها. وبهذا نرى غناء الحقل المعجمي والّداللي المتعّلق 

 الشعراء الجاهليين عامة والشعراء الفرسان خاصة. بذكر الحرب والمعركة في شعر
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أّما المعارك التي وصفها الشاعر الجاهلي في شعره. فمنها القصير الخاطف 
 :(11)، يقول عامر بن الطفيلالهجوم علىالموجز الذي يقتصر 

 أْصَغْت أِسنََّتها ُحمرا  ِمَن الَوَدجِ 
 ْنَصاراولقد َقَتْلَنا ِبَجوِّها األَ 

 ِمـْن َعْطَفـِة الّضْيَغــمِ  بأْكــَرمَ 
 

 وانَقَضِت الخيُل من وادي الذِّباِب وقد
 ولقد َوَرْدَن بنا المدينة ُشزَّبا  
ّنــي أُكــُر إذا أحـَجـُمــوا  وا 

 

 :(13)ويقول عمرو بن األهتم
 ونحُن َحَمْلَنـا َكْلَمُكْم َيـْوَم َعْيَهمـا

 

 ـمُ َفَنْحـُن َكَرْرَنـا َخْلَفُكـْم إْذ َكَرْرتُ 
 

 :(11)ويقول جارية بن ُمَشمِّت
 ُأحـاِذُر بالمغيَبــِة أْن  ُيالُمــوا

 

 كررُت الِوْرَد يـوَم جريـر َغـْولٍ 
 

 :(10)ويقول عوف بن َعطّية
إِل عـن ِخـالِط الَمْصَدرِ   َكـرَّ الُمحَّ

 

 َوَنُكـُر أوالُهـْم علـى ُأْخَراُهمـمُ 
 

 :(15)ويقول المرّقش األكبر
 ِن الشَُّرْيـِف ِلَهــمْ الَّ َجْيـٌش كُغـ

 

 فانقـضَّ مثـَل  الّصْقـِر َيْقُدُمـهُ 
 

بادتهم، يقول  والفتك بهم وضربهم ضربا   قتل األعداءأو  ال هوادة فيه وا 
 :(12)األضبط بن قريع

 وأَقْمـُت َحـْوال  كـامـال  أْسِبـي
 

 َقتَّْلُتهُــْم وأَلْجـُت َبـْلَدَتهُـــمْ 
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 :(13)يلويقول عامر بن الطف
 وماِلَكهــا وأْهـَلْكَنــا َبِشيـَرا

 

 أَبْدنـا حـيَّ ذي الَبَزَرى َوَكْعبـا  
 

 :(14)ويقول بشر بن أبي خازم
مِ بِ   َقنـا  َتَعـاَوَرُه األُكـف مقـوَّ

 

 وصَلْقَن كعبـا  قبـل ذلـك َصْلَقة  
 

 :(11)ويقول الحارق بن ظالم
 وكـان سالحـي َتْجَتِوِيِه الَجَماِجمُ 

 

 ْكُت به كمـا فتْكـُت بخـالـدٍ َفتَ 
 

 :(11)المكّللة بالنصر، يقول عنترة العودة المظفرةأو 
 اَوَكْرُب الرَّْكِض قد َخِضَب الَجَوادَ 

 

 األعـادي وُعْدت ُمخَضبـا  بـَدمِ 
 

 :(11)ويقول عامر بن الطفيل
 َنُسوق البيـَض َدْعواهـا األليـلُ 

 

 فأْبَنـا غانمـين بمـا اسَتَفْأَنــا
 

ومنها معارُك أطنَب شاعر الجاهلية في وصف جزئياتها ودقائقها، فجاءت 
مطّولة، واحتل وصفها الصفحات، إْذ ذكر فيها مكان الحرب وزحف المتحاربين 
بعضهم إلى بعض، ووصف السالح وعمليات الهجوم والطعان والضرب ووطيس 

ركهم الجرحى المعركة ومداها الزمني، وانخذال الخصوم وانهزامهم وفرارهم وت
والقتلى واألسرى والّسبايا، وذكر الخيل وما تحدثه من غبار، وذكر ما لها من 

 .(13)فضل في إحراز النصر
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وأكثر صور المعركة بروزا  عند شاعر الجاهلية صورة "الّرحى" وصورة "النار" 
وصورة "الغبار" كما تتواتر في وصف شاعر الجاهلية للمعارك صور أخرى مثل 

تلين فهم "ُأسد" وصورة "عبوس الخيل". فالحرب رحى ترحى، وطاحونة صورة المقا
كبرى، طحينها الرجال، فالشاعر عمرو بن كلثوم يزهو ألن قومه قادرون على نقل 

 :(11)هائال   الطاحونة "الرحى" إلى حيث يتخندق األعداء فيشهد الميدان طحينا  
 يكـونـوا فـي اللقـاء لها طحينا

 

 رحـانـا متى ننقـل إلـى قـومٍ 
 

صنيع الحرب في الرجال بصنيع الرحى  ويقول زهير بن أبي سلمى مشبها  
 :(30)بالثفال

 َشافـا  ثـّم تُْنتَـْج َفتُْتـمِ وَتْلَقـْح كِ 
 

 فتعرُكُكْم َعـْرَك الرََّحـى ِبثََفاِلَهـا
 

ن هذه الرحى تطحن األيدي التي تمسك قطبها، إويقول مهلهل بن ربيعة 
 :(35)الرحى التي هي الحرب بين األشقاء وأبناء العمومةخاصة إذا كانت 

 بجنـب عنيـزة رحيـا مـديـر
 

 كأنَّـا غـدوة وبــني أبينــا
 

جوالن قومه في الميدان بدورة الرحى حول قطبها، فهم  ويقول عنترة مشبها  
يدوسون ساحة الحرب مرة بعد مرة كالرحى، فما نجا من وطأتها من دورة ال ينجو مع 

 :(32)م لهم في طلبهمهرى، وفي هذا إشارة إلى إحداقهم بأعدائهم وتقصياألخ
 ودارْت على هام الرِّجال الصفائحُ 

 

 وُدْرنا كما دارت على قطبها الرَّحى
 

نهم ال يملون المنايا إذا الفوارس الذين معه، إ ويقول أبو الغول الطهوي ناعتا  
 :(33)ما دارت رحى الحرب

 فـوارس ال يملـون المـنـايـا بونإذا دارت رحـى الحـرب الز 
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بالية عندما  ويذكر ربيعة بن مقروم ما حّل بفرسان األعداء إْذ صاروا عظاما  

 .(34)دارت رحى قومه
وصورة الرحى لئن أوحت بحركة التطويق والمحق فإنه يغلب عليها المظهر 

من الصوتي، فهي صورة سمعية يمثل فيها الشاعر ما يمتلئ به ميدان المعركة 
 ضجة وصخب وجعجعة.

وصّور الشاعر الجاهلي الحرب أنها نار توقد فتتقد، يصلى لظاها األبطال، 
دام ال يهاب ميدان القتال ويحترق بلهيبها وجمرها الجبناء، فعنترة يفخر بأنه مق

 :(31)ذا كانت الحرب حامية الوطيس، ونارها تتقد اتقادا  وخاصة إ
 اونـاُر الحـرِب تتَِّقــُد اّتقــاد

 

 وُخْضـُت بُمْهَجتي بحـَر المنايـا
 

الحرب الشديدة بنار موقدة بحطب  ويقول زهير ابن أبي سلمى مشبها  
 :(31)جزل

 ْصلُ أنياُبها عُ ِهـرُّ الناَس َضُروٌس تُ 
 ا الَحَطُب الَجـْزلُ ـُيَحرَُّق في حافاِته

 

 إذا َلِفَحـْت َحـْرٌب َعَواٌن َمضـِرَّةٌ 
 َضِريَّةٌ ا مُ ـهـُأختُ  وأٌة ـُقضاعي

 

 :(31)ذا توافر لها من يعمل على تهييجها وتثويرها، يقول زهيروالحرب يشتد اتقادها إ
ْبُتُموهـا َفَتْضـَرمُ   َوَتْضـَر إذا َضرَّ

 

 متـى تبعثوهـا تبعثوهـا ذميمــة  
 

 حسن البالءرانها ترى رجالها وكماتها يبلون أذا احتدمت وتوقدت نيإوالحرب 
 :(33)ياس بن قبيصة الطائيفي القتال، يقول األعشى في مدح إ

 ذاإوفـي الَحــْرِب منـه بــالٌء  تَـَوقَّـــَد أجـَذاُلهــا َعـَوانٌ 
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خرى عند شاعر الجاهلية، هي صورة "الغبار" والغبار له أوللمعركة صورة 
رة العجاج عنده تسميات عّدة هي "النقع" و"العجاج" و"القتام" و"الّرهج". وصو 

من  بصرية بحتة تحتمل معنى كثرة الحركة والسرعة واالشتباك، وتسير تدّرجا  
لى "القتام"، ويؤكد فيها الشاعر على التناسب الطردي بين اتساع الغبار إ"الغبار" 

 :(31)وكثافته حتى يشبه ظالم الليل وبين المعركة، يقول عنترة
 يدي السَّالهبِ َكُجْنِح الدُّجى من َوْقِع أ

 وتنَقضَّ فيها كالنجـوم الثواقب
 ـالِم  الغيـاِهـبِ مِع ُبروٍق في ظكل
 

 وضْرٍب وطعٍن تحت ظلِّ َعَجاَجـة
 تطيُر رؤوس القوم تحت ظالمها
 وتلمُع فيها البيُض من كـلِّ  جانـبٍ 

 

وكان الشاعر الجاهلي يربط بين العجاجة والظلمة، ويرى فيها منزلة تالية 
 :(10)لطفيلللنقع. يقول عامر بن ا

 ذا َحْرُبُهْم َبَدْت واَسَجَهرَّتْ إ
 وصهيـل ُمْسَتْرَعـٍد فاْكَفَهــرَّتْ 

 

 يضربون الُكماَة في ثورة النَّْقع
 وأثـارْت َعَجاَجــة   َبْعـَد  َنْقــعٍ 

 

 :(15)يضا  أويقول 
 ْقتَـمِ فـي ثـورِة الـرََّهــِج األَ 

 

 وأّنــي أَشـمُِّص بالـّدراعـين
 

رض بار معنى عشوائية خروج الخيل من أما يوحي به تصوير الغبرز أولعّل 
ن الجهد في و ستبذل ما، عابسة كريهة المنظر لما بذلت أو دخولها فيهأالمعركة 

 :(12)بي خازمالحرب، يقول بشر ابن أ
 ََ  ـَف َضْيَغمِ َخَبَب السباع بُكـل َأْك

 

 َيْخُرْجـَن ِمـْن َخَلِل الُغَباِر َعَواِبسـا  
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 :(13)ألعشىويقول ا
 ِر َعَواِبسـا  ُلُحـَق األَيـاِطــلْ 

 

 َيْخُرْجـَن ِمـْن َخَلِل الغبــا
 

 :(14)ويقول خداش بن زهير
 النْقع قـودا عواِبـَس يـدَِّرْعـنَ 

 

 ليهــمجلبنـا الخيــل ساهمـة إ
 

برازها وجالءها في المعركة صورة الصور التي اهتم شاعر الجاهلية إ ومن
 :(11)ه صورة األسد، يقول زهير بن أبي سلمىالمقاتل التي تشب

 قراِنه َصَدَقاأما كذََّب الّليـُث عن 
 

 ذاإَلْيـٌث ِبَعـثََّر يصطـاُد الرجاَل 
 

 :(11)ويقول األعشى
 ِدكما تورُد النَِّضيَج الِهياَما

 قـدامــاُر االوخيـٍل مـا تُْنكِ 
 

 َفَغَدْوَنا عليهُم َبْكَر الِورْ 
َبَهـا الزْجـرُ برجـاٍل كاأُلْسـِد حَ   رَّ

 

 :(11)ويقول وّداك بن ثُميل
 ُتالُقوا غدا  خيلي على َسْفَوانِ 
 ُلُيـوُث ِطَعـاٍن عنـد ُكـّل ِطَعـانِ 

 

 ُرَوْيَد بني َشْيَباَن بعض وعيِدُكم
 عليهـا الُكَمـأة الُغـرُّ ِمْن آِل مازنٍ 

 

 :(13)عدائهعلى أ ويقول عوف بن عطية مفتخرا  
 ال ِســَواَراإُل أَبـى ال ُيَحـاوِ 

 

 َســدا  زائـرا  ـا بهـا أوُكنَّـ
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ووازن الشاعر الجاهلي بين صورة المقاتل في المعركة وصورة األسد في 
 :(11)المأسدة، يقول األفوه األودي

 كآسـاد العرينــة والحجيـب
 

 ن رأْونـا فـي وغـاهـاأفلمـا 
 

شبه صورة ليث فاتك ن تكون صورة المقاتل تأ وكان الشاعر الجاهلي حريصا  
 :(500)مجّرب يقول لبيد بن ربيعة

 وذا نـزل عنـد الّرزّيـة بـاِذال
 

 ولن يعدموا في الحـرب ليثا  مجربا  
 

لى صورة جديدة تلمح من خاللها أبو قيس صيفي بن األسلت إوالتفت الشاعر 
 :(505)األعداء بأقنعة األسد، وقوم الشاعر ال يعبأون بهم فيذودونهم بالسيوف

 عرانين وُدفَّاع ذات
جـزاعينهتـن فـي غيــل   وا 

 

 نذودهم عنا بمستنة
 كأنهــم ُأْســٌد لــدى أشبـل

 

ما عوف بن عطية فقد قلب الصورة وجعل قومه يلبسون لألعداء جلود األسد أ
 :(502)والُنْمر

 ذا َنـْلَقـاُهـُم َوُجلُـوَد ُنْمــرِ إ
 

 َوَنْلـَبُس للَعـُدّو ُجلُـوَد ُأْســدٍ 
 

شّبه قومه المقاتلين وحركتهم ذا وّلد مالك بن عجالن صورتين فنيتين عندما ا  و 
 :(503)رض المعركة، نراه يغّلب صورة اأُلسد على صورة الجمالفي أ

 يمشون في البيض والدروع كما تمشي جماٌل مصاعٌب قطف
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 ليـه وكلهـم ُلُهفُ إرهـج المـوت 
 

 كمـا تمشـي األســود فــي
 

قابل فيه بين فتيان الحرب وُأسد الغابة،  نجز نصا  ح فقد أاما أحيحة بن الجال
 :(504)فشبه الفتيان باأُلسد والحرب بالغاب

 ولقد وجدت بجانب الضحيان شبانا مهابة
 فتيان حرب في الحديد وشامرين كأسد غابة

 تَّ تركب كّل البةبُهْم نّكبوَك عن الطريق ف
 أعصيُم ال تجزع فان الحرب ليست بالدعابـة.

 

شبه خفاف بن ندبة نفسه بأسد في عرينه، وقد تأهب للصيد وطريدته وي
 :(501)عالمة بقايا لحومهم ودمائهم على أشداقهالرجال، وال

 رساغه فدعأسد خفان في أمن 
 شداقـه القمعأمن الرجـال علـى 

 

 ن تلقني تلق ليثا  في عرينتهإ
 قـد تقنصه ال يبـرح الدهـر صيدٌ 

 

جساد الجرحى وجثث ر الجاهلي بصورة انتشار أند الشاعوتنتهي المعركة ع
القتلى في ساحة المعركة، وتعثر خيل المنتصرين فيها، وتلطخها بدمائها، وباألسر 

 :(501)والفرار، يقول عنترة
 ُحْمر الجلوِد ُخِضْبَن من جرحاها

 الَوَغـى َصْرعاها َوَبَطأَن ِمْن َحْميِ 
 

 حتى رأيُت الدُّْهَم بعد سواِدها
 فـي  َنْقِع  النَِّجيـع َجَواِفـال   َيْعُثْرنَ 

 

 :(501)ويقول المرقش األكبر
َدرْ   فأقبْلَنُهْم ثَُم اْدَبرَنُهمْ  فأْصَدْرَنُهْم قبل حين الصَّ
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 كريم لدى َمْزَحٍف أو مَكرّ 
 َكِقْشِر القتاَدِة ِغبَّ الَمَطرْ 
 ومـن رُجل وجهُـُه قـد ُعـِفـرْ 

 

 فيا ُربَّ ِشْلو َتَخْطَرْفَنهُ 
 شاص ترى جْلَدهُ  وآَخرَ 

 ْن ُمْزَعـفمِ وكاِئـْن ِبُحْمـَراَن 
 

 :(503)ويقول عامر بن الطفيل
 ففّروا وُأخرى قد ُأِبيَرْت ُجُدُوُدَها
 ولم نترْك ألْسَرِتِه َسَواَما
 ُنبيـُن َسَواِعـدا  ِمْنهُـْم َوَهـاَمـا

 

 فأما فريٌق بالَمَصاَمِة ِمْنُهمُ  -
 سرنا حاجبا فثوى أسيرا  أ -
 ْمـع بـني تميـم َقـْد َتَرْكَنـاوجَ 
 

 :(501)ويقول عبيد بن األبرص
 أعّزُهما َفْقدا  عليَك وهاِلكا
 َفَقطَّـَرُه كأّنمــا كـان واِركـا

 

 ونحن َقَتْلَنا األْجَدَلْين وماِلكا
 هونحـن جعلنـا الُرْمـَح ِقْرنا ِلَنْحرِ 

 

 البطل:
في الجاهلية، فهو ذلك عرف الجاهليون عامة والشعراء خاصة صفات البطل 

لالعتماد عليه في القتال، وقد  هال  ا يعدونه ذخيرة لوقت الخطر، وأالشخص الذي كانو 
 .(550)و الشخص المثالي الحقيقيأتصوره شاعر الجاهلية "الرجل الكامل" 

ن يؤلف صورة متكاملة الجوانب لبطل الحرب والذي يهّم البحث في هذا المقام أ
وما جبل عليه من دائه، ها صفات المحارب األمثل، وكيفية أفي في الجاهلية، راسما  

 خالقي.سلوك أ

 صفات البطل وخصاله الحربية: -أ
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ول ما يطالعنا من صفات الفارس الجاهلي الحربية صفة الحذر واالستعداد إن أ
 للضرورة الدفاعية:

 (555)فتلبَّـبِ سـاطـٌع  هذا ُغَبـارٌ 
 

 ن تقـوَل ظعـينـتيأإّنـي ُأحـاِذُر 
 

جود دوام التأهب للحرب وانتقاء أ لى جانب صفةإ ّن الذي يجعل البطل بطال  ا  و 
صفة  –واحترازا  حتى ال يفاجأ ويؤخذ على غّرة  الخيل والسالح لها وتعهده حزما  

 الشجاعة ورباطة الجأش:
 با َصْخِر بَن َعْمروَيَمْمُت بها أ

 بنافذٍة على َدَهش وُذْعرِ 
 ْسراَنُه ُخْرُطوُم نَ كَأن ِسنَ 

 (552)ْك فذلك كان َقْدِريَ ْن َيْهلِ ا  و 
 (553)ممتنـَع الشكـاِئـمْ  ل أبــلّ 

 

 ْجُبْن ولكنْ أْنُكْل ولم أفلم 
 شككُت َمَجاِمَع األوصاِل منه
 تركُت الُرْمَح َيْبُرُق في َصاله
 فإْن َيْبرأ فلم َأْنِفْث عليه

 ذا  خـاَر الـرجـاإصـلبـا     -
 

 توطيد النفس على النصر:وصفة الصبر على مكاره الحرب و 
 ْجَذاُلهاأَد َعَواٌن توقَّ 

ْجَزاُلَهاوا    (554)عطاُء كٍف وا 
 (551)ذا نفـُس الجباِن تطلَّعُ إترُسـو 

 

 ذاوفي الحرب منه بالٌء إ -
 وصبٌر على الدَّْهر في ُرْزئهِ 

 َفَصَبـْرت عارفـة  لذلـك ُحـرَّة   -
 

ن هذه رة بالضرب، والملحوظ أجوم والمبادقدام والجرأة والمبادرة بالهوصفة اإلِ 
، يكتسبها المحارب من طول تمّرسه بالحرب الخصال الحربية تكتسب اكتسابا  

 وبالئه فيها:
 إْن تسَألي الخيَل َعّنا في َمَواقفها - َيْوَم الُمَشقَِّر واألبطاُل في َزَعجِ 
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 (551)قنا ُحِطَمْت في َيْوِم ُمْعَتَلجِ الذا إ
 فال َتْلَقاُه يدَِّخُر النَّصيَبا

 (551)عواُن الحرِب ال َوَرعا  َهُيوَبا
 (553)َمْوُسـومُ  ُخو ثقٍة  بالخيرِ ماٍض أ

 

 ُتْخِبْرَك أّني ُأِعيُد الَكرَّ َبْيَنُهمَ 
 بي ُعَتْيَبُة َسْمَهرّيا  أوكان 

 ذا اْشَمَعلَّتْ إَضُروبا  للكميَّ 
 وقد غـدوُت علـى ِقْرني ُيَشّيعنـي

 

 وقف حياته على الحرب.الجاهلي أأن الفارس ومما نلحظه من صفات 
 (551)ذا لم ُتوَقدِ إَسْعرا  وُأوقُدها 

 (520)ني الهماُم بها الُمْعلمُ أو 
 (525)صطلي بلظاها حيُث َتْحَتِرقُ أو 

 (522)شيـُخ الُحروِب وكهُلهـا وفتاها
 

 شّبهاأزاُل نا ابن حرب ال أوأ
 ّني ابُنهاألقد تعلُم الحرُب 
 ذا بردتْ إُخِلْقُت للحرب أحميها 

 ننـيألخيـل تعلـُم والفـوارُس وا
 

 داء البطل:أ -ب

دة أداء الفعل القتالي وكماله، توافرت للفارس الجاهلي عناصر تتصل بجو 
صابته إْذ عّبر عن سرعة إ هم هذه العناصر السرعة والدقة والقوة، وقد كان ناجحا  وأ

 :الخصوم بأنه "يأخذهم" أخذا  
 (523)والُخيـل تعـثر بالقنا المتكسِّرِ 

 

 كم فـارس بين الصفـوف أخذتُـه
 

 :و "يخطف" الفرسان خطفا  أ
 (524)في الحرب وهو بنفسه لم َيْشُعرِ 

 

 ولكم َخِطْفُت ُمدَّرعا  مـن َسْرِجـهِ 
 

ن تكون طعنته وضربته دقيقة أويبدو من شعر الفارس الجاهلي حرصه على 
 صائبة لمقاتل العدو:
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ْربِ   (521)بالطَّْعِن فـي اللَّبَّـاِت والضَّ
 

 َوَشَفْيـُت نفـس مـن َذوي َيَمـن
 

أنها ضربة خبير بالمعارك والحكمة في ذلك لتكون قاضية، ولتدلل على 
كثر مضارب العدو ألى حيث ينبغي حتى يضمن لنفسه الغلب السريع، و يسّددها إ

في الشعر الجاهلي عامة وشعر الفارس خاصة، األحشاء ومجتمع  ومطاعنه ورودا  
 والُكَلى، والنحور والتراقي:العظام )المفاصل( 

 (521)َحَشاُه ِسناٌن من َشراَعِة أْزَرقُ 
 (521)بناِفَذٍة على َدَهٍش َوَذْعرِ 
 (523)َغْيُر طعِن الُكَلى َوَضْرِب الّرقابِ 
 (521)فطعني في الّنحور وفي التراقـي

 

 تمطَّْت بحمران الَمِنيَُّة َبْعَدَما
 ِمْنهُ  شككت َمَجاِمَع األوصالِ 

 قيٍس ِعتابٌ وبين  يليس بين
ن َطَعـَن الفـوارُس َصـْدَر قـومٍ   وا 

 

 :يضا  أومع الدقة في الطعن يبرز عند الشاعر الفارس معنى العمق 
 (530)َغَبْأُت له بالُرْمِح ُمْسَتْمِكنا  يدي
 (535)لّما َطَعْنُت َصميَم قلب األْخيـلِ 

 

 ننيوما أْدري ما اثواُبه.. غير أ
 ة  ـْكبَ َة نَ ـُت بني ُحَرْيفَ ـولقـد نكبْ 

  

ومن مظاهر حسن األداء في حروب الفارس الجاهلي القّوة، ويأتي تعبيره 
 عنها إّما صور الضرب العنيف:

 (532)أُقدُّ ِبِه َخَلَق الُمْبَرمِ 
 (533)َوَفْلُينا هاَمُهْم بها ُعُنفُ 
 (534)بالّسْيِف لم َيْقُصـْر بـه باعـي

 

 ضرب بالّسيف يوم الوغىأو 
فيح ها  َمُهمُ َنْفلي بَحّد الصَّ

 ْضـِرُب الَقـْوَنَس َيـْوَم الَوَغـيأو 
 

 يحائية تتصدرها صور الدماء تتدّفق فائرة فائضة:إو بأساليب أ
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 َمَشْلَشَلٌة َفْوَق الّنِطاِق َنُفوحُ 
 (531)لها َبْعَد إْنَزاِف الَعبيِط َنِسيحُ 
 (531)إذا ُحَرَكْت َبضَّْت عواِمُلها َدَما
 (531)ورمحـي يُشكُّ مع الِدرع قلَبـهْ 

 

 وقد أْتُرُك الِقرَن الَكِميَّ ِبَصْدِرهِ 
 دُفوٌع ألْطَراِف األناِمِل ثرَّةٌ 

 ن ُسْمرا  ِمن رماِح ُرَدْيَنةٍ و يهزُّ 
 ُيفيـُض ِسنـاني دمـاَء النحـور

 

 سباب البطش والتفّوق على عدوه، ويصبح مهابا  أوالبطل الجاهلي إْذ تكتمل له 
فراد، أخرى في حال االفي حال الجمع وتارة  عداءه تارةجانبه، نراه يذكر أ مخوفا  

 ن يفّرق شملهم ويقتلهم ويبيدهم:أفلهم منه  ن كانوا جمعا  فإ
 (533)على ُقُلٍص تعُدو بهْم وبكارِ 

 َشِديُدَها تُْقتَُّل حتى عاَد فاّل 
 (531)فّفروا وُأخرى قد ُأبيَرْت ُجدوُدَها
 (540)ُنَقّتُلُهْم بها حتى ُأبيُدوا

 َن أْيَناإْذ َتَولَّْوا: أيْ 
 (545)حــّتى انَحَنْيَنـا ـَواِترٍ ِببَ 
 

 َوَطاَعْنُت َجْمَع الَقْوم حتى رأْيُتُهمْ 
 ونحن َنَفْيَنا َمْذِحجا  عن بالِدها
 فأّما فريٌق بالَمَصاَمِة منُهمُ 
 َلَقيناُهْم بيٍض ُمْرَهَفاتٍ 

 سأْلَت ُجُموَع ِكْنَدةَ  َهاّل 
 أيــاَم نضـرُب هـاَمهُـمْ 

 

ن كان العد و فردا ، فغالبا  ما يتخيره من األشراف والبواسل والكماة، ويذكر وا 
بطشه به  اختالءه به في موقع بارز من مشهد المعركة، ويأتي حديثه عنه ذاكرا  

 بصورة قوية وسريعة يحدوه الثقة في صنيعه:
 (542)فصار رداؤُه ِمْنُه َطِميلُ 

 (543)األوصـاِل عنـد مجـالِ  ّنيَ ـثَـتـَ مُ 
 

 اِمَع ُرْحَبَيْيهِ شككُت به َمجَ 
 غادرتُـه للجنـب َغـْير موسَّـدٍ 

 

ذلك  لى تفصيل فعله بمن تخّيره واختلى به من األبطال، مصورا  إ حيانا  يل أويم
 :مرعبا   داميا   تصويرا  
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 يه نجيٌع من دِم الجوِف جاِسدِ لع
 (544)كما َقطََّر الَكْعَب المؤرَِّب ناِهدُ 
 ْعَلمِ تمكو فريصُتُه َكِشْدِق األَ 

 ورشـاِش نافـذٍة كلـوِن الَعْنـدمِ 
 

 َوِقْرٍن ترْكُت الكيَر َتْحِجُل َحْوَلهُ 
 َحَشاُه الِسّناُن ثُمَّ َخرَّ ألنِفهِ 
 وحليل غانيٍة ترْكُت ُمَجدَّال  
 َسَبَقـْت يـداي له بعاجـل طعنـةٍ 

 

 لى قوله:إ
 ِبُمَهنٍَّد صافي الحديدِة ِمْخَذمِ 

 (541)ْظَلمِ ُخِضَب الَبَناُن ورأُسـُه بالعِ 
 

 فطَعْنتُُه بالرُّْمِح ثُمَّ َعَلْوتُهُ 
 عهـدي بـه َمـدَّ النهـار كأّنَمـا

 

 خالق البطل العسكرية:أ -ج

 –لى استعداد فارس الجاهلية الفطري للحرب، ومهارته فيها، وتفوقه إينضاف 
لى الحرب، لنصرة إخالق يمكن نعتها بأخالق الحرب، ومنها سرعة تلبية النداء أ
 زرهم:أوم وشّد الق

ن َيْرَكْب إ  (541)لى الحرب َيْرَكُبواأَجاُبوا وا 
 (541)وخيـُل المنـايـا بالجمـاجـم َتْعُثرُ 

 

 َتَر قومي إْذ َدَعاُهم مْ َألَ 
 إذا مـا ُمنـادي الحـيِّ نادى أَجْبتُهُ 

 

غاثتهم في المواقف الحربية الحرجة:  وا 
 (543)َلَنا َنَعما  ِمْن حيُث َيْفَزُع شلَّتِ 

ـَراُخ له َقْرَع الظََّنابيبِ كان   (541)الصُّ

 

 َفِطْرَنا َعَجاَلى للّصريخ وال ترى
 ُكَنـا إذا ما أتـانـا صارٌخ َفـِزعٌ 

 

 ونجده المكروب المشرف على الموت:
 ومكروٍب كشفُت الكرب عنه (510)بضربة َفْيَصٍل لّما َدَعاني
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 َفَنْهَنْهُت عنه واألِسنَُّة ُشرَّعُ 
 (515)عُ لُـُه َيَتَقْعَقـــَلَعـاَلـَج ِقـدَّا  َقفْ 

 

 دعاني ُسَمْيٌط َيْوَم ذلك َدْعَوة  
 ولـوال دفاعـي عن ُسَمْيٍط َوَكرَِّتي

 

 كما ُأثر عن البطل ترفعه عن الغدر:
 (512)فبيتـوا َلْن َنِهيَجُكـُم ِنَياَمـا

 

 فأْبلـْغ إْن َعَرْضـَت جميَع َسْعـدٍ 
 

 ورفضه الظلم:
 (513)ْلُف جاِئرُ واإلِ إلى الَجْوِر ال أْنَقاُد 

 

 ْلُف قاَدنـيأَلْم َتْعَلِمـي أنـي إذا اإلِ 
 

 عارفا   -كما يقال اليوم –تيجية والتقنية اوخبرته بخطط الحرب وجوانبها االستر 
بأجوائها النفسية، وأصوب مثال على ذلك عنترة بن شداد، إْذ ينظم جيشه، ويصيح 

ام وتردد واختياره الطريق إلى حجته ودفعه للهجوم، بعد لحظة ضعف وا  فيه لتعبئ
 باألضعف من رجاله: قائد جيش العدو وأبرز أبطاله، بادئا  

رِ   والقْوم بين ُمقدَّم ومؤخِّ
 رِ ودنا إليَّ خميُس ذاك العسكَ 
 َترِ مع ذاك بالذَّكر الُحسام األبْ 

 (514)أكبرِ  وقتلُت منهـم ُكـلَّ َقـْرمٍ 
 

 فأتيتها والشمس في كبد الّسما
 ليهم فتجّمُعواضّجوا فصحُت ع

 فشككُت هذا بالقنا وعلْوُت ذا
 وقصـدُت قائـدهم قطعُت وريـَده

 

يؤكد معرفة عنترة بالترتيب الدقيق  صفهاني في أغانيه خبرا  وأورد أبو الفرج األ
عن بطل، فإذا قيل له "أنت  مّ لمعركة، وامتالكه خبرة عسكرية تنألفعاله في أرض ا

يل فبم شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أقدم إذا أشجع العرب وأشّدها؟ قال" ال، ق
أرى لي  موضعا   ، وال أدخل إالّ حجام حزما  ، وأحجم إذا رأيت اإلِ قدام عزما  رأيت اإلِ 
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عتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب ، وكنت أمنه مخرجا  
 .(511)الشجاع فأثني عليه فأقتله..."

 العدو:

اهلي صورتان متقابلتان تتناسب أوالهما مع ما قبل للعدو في الشعر الج
 المعركة، وثانيتهما مع ما بعدها.

 أ. قدوم العدو:

ورد غير صورة في الشعر الجاهلي لجيش العدو وهو يتجه إلى أرض المعركة 
 لمقابلة الخصم، ومن هذه الصور:

 صورة السحاب ذي القّر والبرد:
 (511)َكَسْيِل الِعْرِض ضاق به الطريقُ 

 

 فجـاءوا عارضـا  بـردا  وجئنـا
 

 وصورة الغال لكثرته:
 (511)ِن الشُّـَرْيِف ِلَهمْ َجْيـٌش َكُغـالَّ 

 

 فانقَض مثـَل الصقـِر َيْقـُدُمـهُ 
 

 وصورة النار المشتعلة لشّدته، وصورة الطير لسرعته:
 (513)ي وهـو عاندُ إذا ما الجبان يدَّع

 

 َدَهـاَوُمْشَعلٍة كالطَّْيِر َنْهَنْهـُت ِورْ 
 

 وصورة المطر القوّي المفاجئ:
 َسلي َفَزاَرَة عن فعلي َوَقْد َنَفـَرت (511)في َجْحَفٍل حافٍل كالعارض الَهطلِ 
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 وصورة السيل الجارف، كناية عن غزارة الجيش:
 (510)ُسُيوال  وقد جاَشت بهنَّ األباطـحُ 

 

 إذا ما َمَشْوا في السَّاِبَغاِت َحِسْبَتهُـمْ 
 

هلي حريص التأكيد على كثرة العدّو في حال هجومه الجماعي، والشاعر الجا
، ولكنها تلتقي في صورة الفارس أّما في وصف العدو الفرد فإن الصور تتنّوع كثيرا  

الكامل، ولهذا الفارس مظاهر ثالث؛ مظهر يتعلق بجسمه، ومظهر يتعلق بمكانته 
 ته الحربية.االجتماعية، ومظهر يتصل بسالحه وكفاءَ 

 م بدين ضخم قوّي:فالخص
 (515)ضْخٍم على ظهر الجواد مهيَّلِ 

 (512)َجْحَفلِ  ضخم الدَّسيعِة رأس َحي  
 (513)ضخـِم الّدسيَعـِة َقـْد َرَمْيَنـا

 

 َفَلُرب أْبَلَج مثل بعلك بادنٍ 
 يا ُربَّ ِقْرٍن َقْد َتَرْكُت ُمَجدَّال  
 َوَلـــُربَّ َسّيــد َمْعَشــرٍ 

 

مكانة في قومه، غنّي عليه سيماء الترف والخصم ذو شرف ورفعة، وذو 
 ويلبس مصبوغ النعال، وهو جواد في األزمات متالف:

 (514)يرى مني ُمَخـاَلَطَة اليقين
مِ   هّتاك غاياِت التجار ُمَلوَّ

 (511)ُيْحَذى ِنَعاَل السَّْبِت ليس ِبتـْوأمِ 
 

 وأْسَمَر َقْد َنَضْيُت لذي َسناءٍ 
 َرِبٍذ َيَداه بالقداح إذا شتا

 ل كـأنَّ ثيابـه فـي َسْرَحـةٍ بطـ
 

 وتام السالح فهو كمّي.
 (511)إذا ما أنا َشاَهْدُت يوَم ِذَمارِ 
 (511)شديـد البـأس مفتـوُل السِّبـال

 

 ِبَضْرَبةٍ  أللَتِمَسْن منُكْم َكِمّيا  
 وفيهـم كــلُّ َجّبـاٍر عنيــدٍ 
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الشاعر فالخصم محارب شجاع عنيد، وشديد المراس، ومن الالفت للنظر أن 
الفارس يصور بطله أكمل تصوير ثم يصرعه أكمل صرع، يستهدف من ذلك إضفاء 

 قيمة على انتصاره على الخصم الذي يعّد أقوى األقوياء وأشجع الشجعان.

 ب. انهزام العدو:

بقدر ما تبدو صورة العدو إيجابية في بداية المعركة، تبدو سلبية جدا  في 
 دبار والفرار من ساحة القتال:نهايتها، وأولى صور االنهزام اإلِ 

 (513)كمثل الضأِن عاداُهنَّ ِسيدُ 
 سيوفا  َعَلْيِهنَّ النَّجار َبَواِتَكا

 (511)ِسراعا  وقد َبلَّ النَّجيُع السنابكا
 (510)ِة الُمْقِفرِ َيْجُرون فـي عرض الَفاَل 

 

 َلَقْيَنا َجْمَعُهْم صبحا  فكانوا
 ونحُن َصَبْحَنا عاِمرا  َيْوَم أقبلوا

 طْفنا لهْم َعْطَف الضروِس فأدبرواع
 تركوا اللَّبوَس مع السـالح هزيمـة  

 

ْذ يدبر األعداء يمعن الغالبون في طرادهم وضرب مؤخرتهم حتى ال يعودوا،  وا 
 في إذاللهم: ويلجون ديارهم ويقيمون فيها إمعانا  

====================(515) 
 (512)ما تعمل الناُر في الَحْلَفى فتحَترقُ 

 (513)ـُت َحـْوال  كامـال  أْسِبـيوأقم
 

 فإن ُتْدِبروا يأخْذَنُكْم في ظهوركم
 إْذ أدبروا فعملنا في ُظهورهمُ 
 َقَتْلُتهُــْم وأْلجـُت َبْلَدَتهُــمْ 

 

صور  ويصور الشاعر الجاهلي ساحة المعركة بعد فرار األعداء، ذاكرا  
نها هي "تركت" الجرحى واألسرى والقتلى في تعابير تتكرر فيها أفعال بعي

ز جسمه رّ ، فمن صورة مفردة لَعدّو مغو"غادرت" في جميع خواتم معاركه تقريبا  
 بالرماح.

 ُت الُرْمَح َيْبُرُق في َصاَلهُ تركْ  (514)كأنَّ ِسَناَنُه ُخْرُطوُم َنْسرِ 
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 (511)َيُجـرُّ األِسنَّـَة كالُمْحَتِطــبْ 
 

 فـي َمْعـَركٍ  َوَغـاَدْرَن َنْضَلـةَ 
 

 في ذراعيه: ثانية مفردة لعدو جريح أسير يعالج جرحا  إلى صورة 
 (511)ُيَعالُج ِقّدا  في ِذراَعْيِه ُمْصَحَبا
 (511)سنـاُن الّرمـح يلمـُع كالشّهاب

 

 وقاَظ ابن ِحْصٍن عانيا  في بيوتنا
 ُيَحـرُِّك رجلـه ُرعبـا وفيــه

 

لى صورة ثالثة مركبة تجمع بين عنصرين فأكثر من األسرى والجرحى إ
 والقتلى:

 في النَّجيِع األْحَمرِ  في الّرْمِح َيْعُثرُ 
 ْيَصرِ إْن كان صاحَب َهْجَمٍة أو َأ

ْن لم   (513)ْشُكرِ يَ إْن كان شاكرَها وا 
 ياِد ُخْشُب أْثٍل ُمَسنَّدِ ببطن اإلِ 

 (511)وآخُر مكبوٌل يميُل ُمَقيَّدُ 
 فإنا نحُن أقَعْصَنا َبجيَرا
 راُنَعشيَّ ِمْن ُلُحوِمِهَما النُُّسو 
 (530)فأْصَبـح ُمَوثَقـا  فينـا أسيـرا

 

 َفُهُم ثالثُة أفرقاَء: َفَساِبحٌ 
 وُمَكبٌَّل ُيْفَدى بَواِفِر مالهِ 
 أو َبْيَن َمْمُنوٍن عليه وقومه
 فأْقَرْرُت عيني حين َظلُّوا كأنَّهم
 صريٌع عليه الطيُر َتْنِتُخ َعْيَنهُ 

 البفأبلغ إْن َعَرْضَت بني كِ 
 كْيُكْم جميعا  َوَغادْرَنا ُبَريْ 

 َوضرَّْجنــا ُعبْيــَدة بالَعـوالـي
 

سماء من يقتل ومن عادة الشاعر الجاهلي الفارس أن يتغنى أواخر المعارك بأ
 من األبطال والسادة:

 وأْسوُد والُكَماُة بها ُشُهودٌ 
 وعتاٌب َوُمَرُة والوليدُ 

 (535)ُنَقتُِّلُهْم بها حّتى ُأِبيُدوا

 وَفُغوِدَر ِمْنُهُم َعْمرٌو وَعْمرٌ 
 ِبْشرٍ  الله ُغوِدَر وابنُ َوَعْبدُ 

 ُمْرَهَفاتٍ  لقيناُهْم ببيضٍ 
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 بن مهلهل والَهْيُذَباَن وجابرَ 
 (532)والّزبرقـان غدا طريـح الجندل

 

 ُعْنَوة   وقتلُت فارَسُهْم ربيعةَ 
 وابنْي ربيعـَة والحريـش ومالكـا  

 

صورة الجوارح  –الجرحى من مشهد انتشار جثث القتلى و  بارزا   وتحتل مكانا  
 والّضواري:

 (533)وللِغْرَباِن من َشَبٍع َنِغيقُ 
 (534)منها والنُُّسوَر الَقشاِعَما إلى الَحْولِ 

 (531)كما َتْرِدي إلى الُعْرِس الغوانـي
 

 ترْكنا الُعْرَج عاكفة  عليهم
 ُعَنْيَزةٍ  لعمري ألْشَبْعَنا ِضَباعَ 

 تركـُت الطيـَر عاكفــة  عليـه
 

ذا فرّ  ق شمل األعداء وذهبوا بين هارب وأسير وجريح وقتيل، برزت آخر وا 
 هانة، وهي صورة نسائهم بواكي مسبيات:ذالل واإلٍ صور اإلٍ 

 (531)َتَباَدْرَن َشّتى ُكلُُّهَن َتُنوحُ 
 (531)َسَفْحَن الدَّْمَع ِمْن َبْعِد الّرنـين

 (533)ُأُصال  ِبَنْوٍح ُمْعِولِ َيْنُدْبَنُه 
 (531)الخمـش الُخدودُ َوَقْد َدِمَيْت مـن 

 

 إذا جاء ِسْرٌب من نساٍء َيُعْدَنهُ 
 إذا مـا عـاَدُة منهـا نســـاءٌ 
 وتركُت ِنْسَوَتُه لُهنَّ َتَفجُّعٌ 
 وأْرَدْفَنــا ِنساَءُهــم وِجْئنــا

 

، مرعبا   وهكذا تنتهي المعارك بقلب صورة العدو، فبقدر ما يكون قدومه هائال  
 تكون نهايته سعيدة مفرحة.

وجملة القول أن صورة الحرب عند الشاعر الجاهلي الفارس ثّرة غزيرة الماّدة، 
 متنوعة المظاهر، متعّددة األبعاد، قوية مرعبة أّيان دارت رحاها، وحيثما وصفت.
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 المصادر والمراجع
 

اآلمــــدي، أبــــو القاســــم الحســــن بشــــر بــــن يحيــــى، المؤتلــــف والمختلــــف، تحقيــــق  -
 .5115عبدالستار فراج، القاهرة، مطبعة الحلبي، 

، 5، الــــديوان، تحقيــــق وشــــرح الــــدكتور حســــين نصــــار، طابــــن األبــــرص، عبيــــد -
 .5111مصر، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأوالده، 

ابــن األســلت، أبــو قــيس صــيفي، الــديوان، جمــع وتحقيــق الــدكتور حســن محمــد  -
 .5113باجودة، القاهرة، من منشورات مكتبة دار التراث، 

تحقيــق عبدالســتار أحمــد  األصــفهاني، أبــو الفــرج علــي بــن الحســين، األغــاني، -
 .5113، بيروت، دار الثقافة، 3فراج، ط

األصمعي، أبو سـعيد عبـدالملك بـن قريـب بـن عبـدالملك، األصـمعيات، تحقيـق  -
 وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسالم محمد هارون، د.ت.

األعشى، ميمون بن قيس، الديوان، شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسـين،  -
 .5112لعربية للطباعة والنشر، بيروت، دار النهضة ا

 امرؤ القيس، الديوان، بيروت، طبعة دار صادر، د. ت. -

األودي، األفــوه، شــعره، تحقيــق عبــدالعزيز الميمنــي، بيــروت، طبعــة دار الكتــب  -
 العلمية، د.ت.

، 2البحتـــري، أبـــو عبـــادة الوليـــد بـــن عبيـــد، الحماســـة، تحقيـــق لـــويس شـــيخو، ط -
 .5111بيروت، دار الكتاب العربي، 

البغـدادي، عبــدالقادر بــن عمــر، خزانــة األدب ولـب لبــاب لســان العــرب، تحقيــق  -
 .5111عبدالسالم محمد هارون، القاهرة، طبعة المنيرة، دار الكاتب العربي، 

التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي، شرح القصائد العشر، تحقيق الدكتور فخر  -
 .5130يدة، ، بيروت، منشورات دار اآلفاق الجد4الدين قباوة، ط

 أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي. -
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 .5111الحماسة، تعليق محمد عبدالمنعم خفاجي، القاهرة، مطبعة صبيح،  -

الوحشــــيات، تحقيــــق عبــــدالعزيز الراجكــــوني وزاد فــــي حواشــــيه محمــــود شــــاكر،  -
 .5113القاهرة، دار المعارف، 

لطــائف، ابـن الجــالح، أحيحـة، الــديوان، تحقيـق الــدكتور حسـن محمــد بـاجودة، ا -
 .5111مطبعة شركة مكة للطباعة والنشر، 

ــــي، شــــعر الحــــرب فــــي العصــــر الجــــاهلي، ط - ــــة 3الجنــــدي، عل ، بيــــروت، مكتب
 .5111الجامعة العربية، 

الحـــادرة، قطبـــة بـــن أوس بــــن محمـــد، الـــديوان، تحقيــــق الـــدكتور ناصـــر الــــدين  -
 .5130األسد، بيروت، دار صادر، 

، بيـروت، 2ور ناصر الدين األسد، طابن الخطيم، قيس، الديوان، تحقيق الدكت -
 .5111دار صادر، 

ابــن خلــدون، عبــدالرحمن بــن محمــد، المقدمــة، تحقيــق الــدكتور علــي عبدالواحــد  -
 .5111، القاهرة، طبعة لجنة البيان العربي، 2وافي، ط

ابن أبي سلمى، زهير، شرح الديوان، صنعة ثعلب، القاهرة، نسخة مصورة عن  -
 .5114ات الدار القومية للطباعة والنشر، طبعة دار الكتب، من منشور 

ابــن شــداد، عنتــرة، شــرح الــديوان، تحقيــق وشــرح عبــدالمنعم عبــدالرؤوف شــلبي،  -
 .5130، بيروت، طبعة دار الكتب العلمية، 5ط

شيخو، لويس، شعراء النصرانية، بيـروت، مطبعـة اآلبـاء المرسـلين اليسـوعيين،  -
5152. 

فضـليات، تحقيـق وشـرح أحمـد محمـد الضبي، المفضل بن محمد بن يعلـى، الم -
 .5114، بيروت، 1شاكر وعبدالسالم محمد هارون، ط

ابن الطفيل، عامر، الديوان، تحقيق كرم البستاني، بيروت، طبعة دار صـادر،  -
5111. 
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ابن عبد ربه، أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد األندلسـي، العقـد الفريـد، شـرح وضـبط  -
أليف والترجمــة والنشــر، "أكثــر مــن أحمــد أمــين ورفيقــه، القــاهرة، طبعــة لجنــة التــ

 طبعة".

ــــة، ط - ــــي الجاهلي ــــف، الشــــعر وأيــــام العــــرب ف ــــدالرحمن عفي ، بيــــروت، دار 5عب
 .5134األندلس، 

ابـــن العبـــد، طرفـــة، الـــديوان، تحقيـــق علـــي الجنـــدي، القـــاهرة، مطبعـــة الرســـالة،  -
 .5111مكتبة األنجلو المصرية، 

ـــدالقادر، - ـــديوان، تحقيـــق محمـــد عب ـــل، ال بيـــروت، مطبعـــة معتـــوق  الغنـــوي، طفي
 .5113إخوان، 

 .5121القالي، أبو علي، األمالي، القاهرة، دار الكتب المصرية،  -

القلقشــندي، أبــو العبــاس، صــبح األعشــى فــي صــناعة اإلنشــا، القــاهرة، طبعــة  -
 .5113المؤسسة المصرية العامة للترجمة والطباعة والنشر، 

لخيـل فـي الجاهليـة واإلسـالم ابن الكلبي، أبو المنذر هشـام بـن محمـد، أنسـاب ا -
 .5111وأخبارها، تحقيق أحمد زكي، القاهرة، الدار القومية، 

المعينـــي، عبدالحميـــد محمـــود، شـــعر بنـــي تمـــيم فـــي العصـــر الجـــاهلي، بريـــدة،  -
 .5132منشورات نادي القصيم األدبي، 

ابن منظور، أبو الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، بيـروت،  -
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