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 شكس وغسفان

ى جميؼ الػاملين بىػمه وزشقني  الػقل وحسن الحىكل غليه  شكس وغسفان هلل الري زّباوي وزبّ

سبحاهه وجػالى أحمده وأشكسه غلى وػمه وحسن غىهه، وللمقحفى أبي القاسم املصطفى  خاثم 

ي وسالمه غليه.  ألاهبياء واملسسلين صلىات زبّ

غلى  " بىشػشىغة زابح" شكس وغسفان غلى قبىله إلاشساف وألسحاذي ومشسفي وقدوجي ومثلي ألا 

 غلى مركسجي وغلى حكمة مالحظاثه وثىجيهاثه التي كاهت هىزا جسير غلى ضىئه خطىاجي.

أشف شكسي وغسفاوي ، فقد كان لي  -قسم اللغة وألادب الػسبي-ولجميؼ أساثرجي بجامػة أم البىاقي

 وأزيج ثجازبهم. حظ في الاطالع غلى ثمسة فكسهم

 والحمد هلل من قبل ومن بػد .
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القدم، بعيد العهد  يعتبر العصر الجاهلي أقدم العصور األدبية، وهو عصر موغل في      

ذات  العربية، أو شبه الجزيرة العربية، وموطن هذا األدب القديم هو الجزيرة في الزمن واالمتداد

الصحاري الواسعة والبطاح الممتدة، والهضاب المختلفة، وهذه المناطق جميعا كانت في الفترة 

وظواهر اجتماعية  ،سياسية وألحداث ،ميادين لحروب وغزوات األخيرة من العصر الجاهلي

، وأثرت في األدب العربي شعرا ونثرا، ومهما يكن من أمر فقد ورثنا عن تلك الحقبة وتجارية

هلية أدبا ناضجا في لغته، معبرا عن جوانب تتصل بحياة العرب السياسية والدينية الجا

والثقافية والتجارية، وفي القرآن الكريم إشارة وحديث عن رحلتي الشتاء والصيف، ومثل هذه 

األدبي، وقد اكتسبت الذاكرة  الرحالت التجارية تستدعي الكتابة والتسجيل في صفحات التاريخ

بنصوص من ذلك األدب  ، مما أتاح للرواة أن يحتفظوااية على مر العصور أصالةبية للرو األد

نصوص األدبية ، وهذه الة والنثريةيمكن من خاللها تحديد خصائصه الفكرية والشعري

قدمتها الشعر، وتلحق به وصل إلينا منها في هذا العصر يأتي في م ، وماوالتاريخية القديمة

 ثم الرسائل واألمثال. الكهان،وسجع ، والمنافرة، الخطابة

الجاهلي أنشأت األسواق  والقارئ لتاريخ األقدمين يعلم أن األمة العربية في العصر      

 كانت تستمر طوال أيام السنة .و  وتبادل المنافع، العامة للتجارة

حا وكما كانت هذه األسواق ميدانا للتجارة، فقد كانت أيضا منتديات أدبية وميدانا فسي      

مشكالت األمور، ومجاالت للمفاخرات في  والتشاور ،اآلراءوعرض  ،لتبادل األفكار
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وقد أدت دورا مهما في حياة سكان الجزيرة ، والمحاورات وألقيت فيها روائع الشعر العربي

 الفترة األخيرة من العصر الجاهلي.العربية خالل 

األدبي موضوعا للدراسة يرجع إلى ولعّل اختياري ألسواق العرب في الجاهلية ودورها      

 عدة أسباب يقف في مقدمتها هذان السببان:

اهتمامات شخصية، وميول ورغبة مني في هذا البحث، وبغية التعرف على الجانب  .1

 التاريخي لألدب الجاهلي فهو قاعدة األدب العربي في جميع العصور.

في الدارسين  تشغل بال معظم  أهمية موضوع البحث حيث يشكل هذا العنوان قضية هامة .2

 المجال األدبي.

 ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنها وهي:وقد وضعنا مجموعة من التساؤالت     

 هي عوامل نشأة األسواق العربية خالل الفترة األخيرة من العصر الجاهلي. ما. 1

 األنظمة التي كانت سائدة في هذه األسواق. هي ما. 2

 .االختالف في عددها ومواقيتهاسبب هو  ما .3

 أشهرها. أنواع هذه األسواق وماهي  ما. 4

 الدور األدبي الذي أدته هذه األسواق.هو  ما. 5

ككل دراسة البد لها أن ترمي بثقل بحثها لمعالجة إشكاليات معينة كذلك هذه الدراسة و     

براز  تستمد أهميتها من محاولة الوقوف في وقائع هذه األسواق واألحداث التي تضمنتها، وا 

 الدور الذي لعبته ومحاولة إزالة السحب الداكنة حتى نبين ما وراءها.
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فصل يقسم بدوره إلى وكل  واقتضت ضرورة البحث أن يفصل إلى: مدخل وفصلين،      

، ثم قائمة هم النتائج المتوصل إليهاوتّوج في األخير بخاتمة رصدنا فيها أ أربعة عناصر، 

 والمراجع والفهرس.المصادر 

جاء كمهاد نظري بغية إزالة العتمة  "العربية وتاريخها األسواقمفهوم ب"فالمدخل الموسوم      

 والغبار عن مختلف األمور المتعلقة بجانب العرض.

" فقد بحثنا فيه عن نشأة األسواق نشأة األسواق العربية  وأما الفصل النظري المعنون ب"    

وتكلمنا عن  األخيرة من العصر الجاهلي والعوامل التي أدت إلى ذلك،العربية في الفترة 

األنظمة التي كانت تسودها، واختالف القدامى والمحدثين من المؤلفين حول عددها ومواقيتها 

 كما ذكرنا أنواعها وأشهرها.

برز " وفيه أثر األسواق في الفنون األدبية  أما الفصل الثاني التطبيقي فقد حمل عنوان "   

 الدور األدبي الذي أدته هذه األسواق.

واستجابة لدوافع الدراسة، واقتضاء لطبيعة الموضوع اتبعنا جملة من المناهج تمثلت في     

 والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. المنهج التاريخي،

 وقد استفاد البحث من جملة مصادر ومراجع كثيرة من أهمها:    

 كتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، مالعرب في الجاهلية واإلسالم أسواق سعيد األفغاني،. 1

 م.  1993، 4 الكويت، ط

 .م 2003، 1 ،ج24مصر، طلمعارف، القاهرة،العربي، دار اريخ األدب شوقي ضيف، تا. 2
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بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، بلوغ األرب في محمود شكري األلوسي البغدادي، . 3

 ه.1314، 1دار السالم، بغداد،ط تحقيق محمد بهجة األثري، العرب،معرفة أحوال 

 م.1،2003،ج3 ط ،دار الجيل، بيروت،العربي وتاريخهاألدب  الموجزفي حنا الفاخوري،. 4

سات في قوة الرابطة ، وتتفاوت هذه الدراأوثق الدراسات صلة بموضوع البحث فهذه     

ن لم تكن بموضوع البحث في ، كما أن هناك مصادر كثيرة أفاد البحث منها فوائد جّمة وا 

 صميم الموضوع.

ه النهائية وهو قبل أن يتشكل في حالت  تعتريه وكأي بحث علمي هناك صعوبات وعقبات    

، فقد كانت ندرة الدراسات في هذا الحقل من جهة، وقلة الخبرة في مصاب موضوع عرضنا

ومهما يكن هذا ، اعترضنناتوظيف مثل هذه المناهج من جهة ثانية من أكبر العوائق التي 

 .جهد متواضع أتمنى أن يستفاد منه البحث فهو ثمرة

" الذي لم  وعة رابحبوشعش "وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األستاذ المشرف     

ونصحه، ووقته، منذ كان البحث فكرة إلى أن استوى على الصورة التي  بإرشاده، يضن عليّ 

 هو عليها اآلن فله مّنا كل الشكر والعرفان وجزاه هللا عّنا كّل الخير.
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 مفهوم األسواق:أوال: 

يعتبر وجود األسواق من متطلبات الحضارة وديمومتها، فهي النسغ الصاعد لنمو الحياة      

وقد عرف ، ه ال غنى عنها ألي مجتمعيحياتنحو األفضل، ومن هنا كان قيامها ضرورة 

الشعوب، والسوق "مكان يجتمع فيه أهل البالد والقرى في أوقات مثل كل العرب األسواق 

 .1"تقايضون يو معينة يتبايعون 

وق التي : السالسوق: موضع البياعات، ابن ِسْيَدهْ " منظور البنورد في لسان العرب و    

واشتروا، وفي حديث  وتسوق القوم إذا باعوا ، والجمع أسواق،يتعامل فيها، تذكر وتؤنث

تجلب إليها التجارة  ن  الجمعة: إذا جاءت سويقة أي تجارة، وهي تصغير السوق، سميت بها أل

بأنه مكان يتعامل فيه الناس في أمور  عرف ابن منظور السوق  فقد ،2"وتساق المبيعات نحوها

من الجانب  على الجانب المادي دون ذكر أي شيء ركز في تعريفه هذاو  والشراء البيع

 المعنوي.

تلتقي فيها  ،الجزيرة العربيةى من في أنحاء شت   تقام كانت ،أسواق العرب أسواق موسميةف    

بافتداء كذلك وتقوم فيها ، بينهافيما  األشعار تلقي، و تتبادل السلع، فالقبائل العربيةمختلف 

كالصلح بين القبائل وفض النزاع بينها، فهي  االجتماعيةوتجري فيها مختلف األنشطة  أسراها،

مناسبة تبر بذلك فتعإلى جانب كونها محافل أدبية وأندية اجتماعية،  ،ذات صفة تجارية أسواق
                                                           

  .41ص ،3ج،ت د ،ط ، دمصر ،القاهرة ،هنداوي  مؤسسة ،تاريخ التمدن اإلسالمي .  جرجي زيدان، 1
    ت ط، د وت، دالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بير  . أبو2
  .305 ، مادة سوق، ص7م 
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ر فيؤثرون محطات يلتقون فيها، ويتبادلون فيها مختلف األمو يتشاورون فيها، كما تعتبر 

ميدان الجتماع العرب وتبادلهم التجارة كما كانت سببا في فهي "، ويتأثرون ببعضهم البعض

عا ، وفي التقريب بين لغاتهم ولهجاتهم، وكانت مع ذلك مجم  بينهمفيما دعم الوحدة والتفاهم 

فلم تكن بذلك تقصد  ،1"دون ويخطبون أدبيا حيث كان يجتمع فيها الشعراء والخطباء فينش

األشعار والتفاخر والتنافر، وقد كان لهم ها إلنشاد وحدها، فقد كان العرب يلتقون فيللتجارة 

ومن أشهرهم  النابغة " حكام في هذه األسواق يفصلون بين المتنافسين في المجاالت األدبية

كان يعرض فيها ف ،2"الذبياني الذي كانت تضرب له قبة حمراء من أدم فيحكم بين الشعراء

 ويحكم عليها بالجودة أو الرداءة.كم ليبدي رأيه فيها، على حالشعراء قصائدهم 

فقد كان للعرب في الجاهلية أسواق يقيمونها في مواسم معينة، وينتقلون فيما بينها     

أعظم و الجزيرة العربية، وسوق عكاظ هي أشهر يحضرها سائر العرب من جميع أنحاء 

ألنها  نخل في واد بين نخلة والطائف، فكانت تحضره قبائل العرب كلها"وهي ،مأسواقه

متوجههم إلى الحج األكبر فيجتمعون منه في مكان يقال له االبتداء فتقوم أسواقهم ويتناشدون 

، وتأتي أهميته لكونه 3ويتحاجون ألنه مشهد القبائل كلها فهم يتوافدون إليها من كل جهة "

ل التصاجمعهم من مختلف القبائل العربية ملتقى للشعراء واألدباء والحجاج، أيضا بأنه ي
                                                           

قافي القدامة وتحليل النص، المركز الث . عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية 1
  .102، صم1997، 1ط ،بيروت  العربي،

 للغة واألدب، مكتبة لبنان، بيروتكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في ا . مجدي وهبة،2
  .78، ص 1984، 2ط

  3. مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مكتبة اإليمان، القاهرة، ط1، 1997م، ج1، ص81.
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المختلفة كأمة عربية  القبائلبعضهم البعض عن طريقه، فيه تتم المحاورات األدبية، والتقاء 

 .واحدة

حيث كان كل شاعر  ، أيضا ميدانا للنقد وكما كانت هذه األسواق ميدانا للشعر فقد كانت     

بين  يقدم ما عنده، ويقدم له نقد ومن أشهر نقاد العرب النابغة الذبياني الذي كان يحكم

يخطب الشاعر الفحل بقصيدته، والخطيب المصقع بكلمته كما وفي هذا السوق كان " الشعراء،

حكيم  يادياألوكما خطب قس  بن ساعدة ثوم بطويلته التي سميت بالمعلقة فعل عمرو بن كل

لم وهو يخطب الناس ا منه رسول هللا صلى هللا عليه وسخطبته المشهورة التي شهدهالعرب 

للنابغة الذبياني قبة من أم ليتحاكم إليه الشعراء في أيهم أشهر على جمل أورق وفيما ضربت 

فكان بذلك موسم  ،1"ساء وحسان بن ثابت في قصة مشهورةوقد أشده فيها األعشى والخن

 معروف للعرب، بل كان أعظم مواسمهم وأسواقهم.

وقد عيروه  للتجارة والكسب، األسواق هذه سلم يمشي فيوقد كان الرسول صلى هللا عليه و     

أهل قريش بذلك وقالوا أنت رسول هللا ونبيه فكيف تأكل الطعام في األسواق، وتمشي فيها كما 

وقد أرادوا أن يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم ملكا وشريفا، والملوك عندهم  نمشي نحن،

ى هللا عليه وسلم كان يقوم في األسواق كما يقوم واألشراف ال يقفون في األسواق والرسول صل

َوَما َأْرَسْلَنا  }بقوله جميع الناس ويلتمس المعاش كما يلتمسون وقد حكى هللا عنهم قولهم هذا 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص81.
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ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِلْيَن ِإالَّ ِإنَُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفْي اأْلَْسَواِق َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم 

 .20الفرقان اآلية / { ﴾20﴿َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصْيًرا 

من انتقاد الكفار له حيث كان االعتقاد  فالنبي الكريم كان يمشي في األسواق على الرغم    

السائد أن المشي في األسواق من شأن الفقراء فقط ،أما األغنياء والملوك فلم يكونوا يمارسون 

هذه العادات من قبيل التكبر والتعالي على الناس فأراد النبي األعظم أن يثبت للناس جميعا 

يصلح وفاسد ألن أكله للطعام لكونه آدميا  أهل قريش ال عنه قالوه وما ،بشر كسائر البشر أنه

ووصف  ،ينافي النبوة من ذلك ال كان لتواضعه وكان ذلك صفة له وشيئاومشيه لألسواق 

اب في األسواق ألن العرب ال  الرسول صلى هللا عليه وسلم بأنه " ليس بفظٍ  وال غليظ وال سخ 

هللا عليه وسلم يقصدها أول  كان رسول هللا صلى تحتشد لشيء احتشادها في هذه األسواق،

فقد باشر النبي دعوته في هذه األسواق  ،1دعوته ويعرض نفسه على القبائل في هذه المواسم"

وغيرها من األسواق التي  ،"ذي المجاز"و "مجن ة "و"عكاظ "وبدأ يذهب إليها في المواسم مثل 

 لما يلقى فيها من الشعر ويعرض نفسه على هذه القبائل واالستماعتحضرها العرب للتجارة 

يدعوها إلى هللا سبحانه وتعالى فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم اإلسالم كما كان يدعوهم منذ 

السنوات األولى للنبوة إلى ترك عبادة األصنام وقد اتجه إلى عكاظ ألنها كانت مجمع القبائل 

ا ثم  صلى هللا عليه وسل م أقام ثالث سنين من نبوته مستخفيالرسول  ) كلها، وروى الواقدي أن:

بعكاظ ومجن ة  المواسم ويتبع الحجاج في منازلهمفدعا عشر سنين يوافي  ،الرابعة أعلن في
                                                           

  سواق العرب في الجاهلية واإلسالمأ سعيد األفغاني، نقال عن، ،22ص البيوع، البخاري،صحيح .1
  .89ص م، 1993 ،4ط الكويت، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،
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فكان أشرف رجل في تاريخ البشرية  ،1(وذي المجاز يدعوهم أن يمنعوه حتى يبل غ رسالة رب ه

 الدين. يرتاد هذه األسواق لغرض التجارة ونشر

فالسوق مكان بسيط يجتمع فيه الناس للبيع والشراء والتعارف وتلبية لضروريات الحياة     

المحلية التي اقتضتها معيشة العرب وطبيعة توزعهم في شبه الجزيرة العربية، كما كانت ملتقى 

عامة أنشأ العرب أسواقا  ) في ذلك: "سيديو"للشعراء وقد شبهت باأللعاب األولمبية يقول 

ة وذي المجاز سوى مؤتمرات يتعارفون فيها ويتحاجون فلم تكن هذه األسواق في عكاظ ومجن  

كان يسودها من  خالية من التهكم على النفوس والشيء أروع من تلك األسواق على ما للشعر

ر األفكافكانت بذلك ميدانا فسيحا لتبادل اآلراء و  ،2(البساطة فقد كانت تشابه األلعاب األولمبية

 وكانت باإلضافة إلى ذلك ناديا إللقاء الشعر. ،والتشاور في مختلف األمور

لشعر امطوالت  منع قصائد ضومما نقل إلينا من أشعار العرب وتراثهم األدبي الحافل ب    

" قصائد جاهلية طوال أجمع النقاد والرواة على أنها أجود الشعر العربي وتسمى بالمعلقات وهي

لعرب إعجابا بها واهتماما الم وقد تناقلها اتصويرا لحياة العرب قبل اإلسوأصدقه العربي 

من سائر الشعر الجاهلي  اختيرتيسمى بالمعلقات  فهذه القصائد الطوال أو ما ،3"بشأنها

                                                           
 2ط ،القاهرة دار الكتاب الحديث، تاريخ األدب في العصر الجاهلي، عبد الرحمان عبد الحميد علي، .1

  .131ص  م،2008
 ه 1412،1، طبيروت دار الجيل، الجاهلي،الحياة األدبية في العصر  محمد عبد المنعم خفاجي، .2

  .109ص م،1992
 عمان دار الفكر، ،مدخل إلى الشعر العربي القديم ،ياسمين داود السمارات عبلة سالم الشرعة، .3
  .28ص م،1،2013ط
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فيليب "يقول  قيل في الشعر العربي وقد قرنت نشأتها بسوق عكاظ لجودتها ،فعد ت من أروع ما

أن نشأة المعلقات مقرونة بسوق عكاظ التي أقيمت بين نخلة  )يفهم من األخبار :"حت ي

والطائف في الحجاز سنة تلو األخرى فجاءت كناية عن مجم ع أدبي أمته فحول الشعراء 

فسوق عكاظ  تتبارى بأشعارها للفوز ولم يكن للشاعر من مجد أعلى من الفوز في هذه السوق 

فكانت لعكاظ أهمية  ،1(ة فرنسية في بالد العربفي جاهلية التاريخ العربي كانت أشبه بأكاديمي

 العربي. كبيرة في تجويد الشعر

وتعد السوق مظهرا مهما من مظاهر الحضارة والرقي في مجال األفكار واإلنجازات     

فحين نتكلم عن حضارة أي قوم من األقوام فمعناه اإلنجازات  المختلفة التي تتحقق للبشرية،

براز الدرجة التي انتهى إليها  ،في زمن معين التي حققها أولئك القوم أولئك القوم من درجات وا 

التقدم والتطور ومخالطة الشعوب لبعضها البعض ينشأ عنها الدخول في مجاالت التطور 

ألبنائها مما يجب عليهم التعاون وتبادل األفكار والتشاور فيما بينهم في شتى شؤون الحياة من 

أسواق العرب  "وبون غوستاف ل" وقد عد  مما يتصل بتقدم اإلنسان  إلى ذلك علوم وثقافة وما

ففي كل مدينة مهمة كثير  ،)األسواق من أهم أجزاء المدن مظهر من مظاهر حضارتهم قائال:

وتحوي السوق على أروقة  من مجموعها حي للتجارة يسمى السوق، من األبنية التي يتألف 

نواع السلع التي تباع في الرواق مجتمعة على حسب أذات طول مغط اة بألواح وعلى دكاكين 

ويضاف نوع السلع التي تباع فيه إلى كلمة السوق فيتعين بذلك المسم ى،وتلك األسواق 
                                                           

الموجز في األدب العربي  حنا الفاخوري،نقال عن،  ،127ص ،1ج تاريخ العرب، فيليب حت ي، .1
  .60ص ،م 2003، 1، ج3 ط بيروت، الجيل،دار  وتاريخه،
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فكل سوق يسمى بحسب السلع التي  ،1(مجموعات تزيد مساحة الواحد منها تسعة أمتار مربعة

 تباع وتشترى فيه.

ديم، كما ازدهرت بعض األماكن بسبب شهرتها، بينما وقد نمت األسواق في التاريخ الق    

وهي تعقد  وكانت األسواق أشبه، كان عدم وجود السوق في بعض األماكن يدل على تخلفها،

ولقد اعتاد العرب في جاهليتهم على إقامة األسواق خالل  بصفة دورية في مواسم معروفة،

األسواق في المجتمعات األولمبية التي كانوا وقد" سبقهم اإلغريق إلى أمثال هذه  شهور السنة،

وا إلى هيكل المشتري في أولمبية، وكانوا  يقيمونها كل أربع سنوات لأللعاب الرياضية وكل ما حج 

فلما  ،الحرمكان العرب في األشهر  يحرمون القتال على أنفسهم في أثنائها على نحو ما

 .        2أندية تقام إلنشاد الشعر وتبال األفكار"استوثق لهم األمر صارت هذه المجتمعات األولمبية 

األسواق موجودة عند العرب فقط وقد وجدت عند مختلف األمم كاليونان كانوا فلم تكن     

يجتمعون في أبنية تقام خصيصا لأللعاب األولمبية وكان من بين المجتمعين هناك علماء 

ويتنافرون كما كان يفعل العرب في  ،ون ويتناظر  وفالسفة فيغتنمون فرصة وجودهم فيتباحثون،

هم السب اقون بين الشعوب في كثير من وبهذا كان اليونانيون  أسواقهم خالل العصر الجاهلي،

 الفنون األدبية والعلمية.

                                                           

  1.عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية )القدامة وتحليل النص(، ص147.    
     القاهرة الثقافية، لالستثماراتالدار الدولية  تاريخ األدب في العصر الجاهلي، مصطفى السيوفي، .2
  .61ص ت، د ط، د



 مدخل:                                                 مفهوم األسواق العربية وتاريخها
 

 
14 

في بعض األماكن والمدن الكبرى  ،هذامثل هذه األسواق تقام حتى في عصرنا ومازالت       

م القاهرة فلها أسواق تنعقد في بعض أيامثل  ولم تكن موجودة في العصر الجاهلي فقط "

فيجتمع إليها  ،"األربعاء"أو  "الثالثاء"وسوق  ،"السبتية"و أ "السبت"وتعرف بها كسوق  األسبوع،

 ومنها ما مرة واحدة في الشهر،ينعقد  ومن هذه األسواق ما الناس من الضواحي للبيع والشراء،

ويقيمون  ،"الكنج"على ضفاف  "هردوارد"فللهنود أيضا سوق يقيمونها في  ينعقد مرة في السنة،

وأمثال هذه األسواق   ،1في ذلك المكان حجا دينيا يجتمع فيه الناس وهو أكبر أسواق العالم"

فإذا  لغرض التجارة والحج معا،فكان االجتماع فيها  تعد  وال تحصى، في العالم كثيرة جدا ال

 األشربة ومختلف االحتياجات األخرى احتاجوا إلى من يبيعهم األطعمة، و اجتمع الناس فيها 

كذلك شأن العرب في سوق عكاظ وغيرها من أسواق  ،ورية فأقيمت األسواق لهذه الغايةالضر 

  العرب في العصر الجاهلي.

ومن أشهرها ن مختلف بقاع الجزيرة العربية كان الناس يأتون إلى هذه األسواق مف      

ة و ""عكاظ ة"وكالهما في ضواحي  ،"ذو المجاز"و "مجن ة"قرب مك  فهي  "عكاظ"أما سوق  ،"مك 

وكانت تقام من أول ذي القعدة إلى العشرين منه وكان يجتمعون فيها األشراف  ملكة األسواق

إليها األسواق الكبرى في زماننا تكاد ترقى  وقد كانت هذه السوق شاملة ال ،2والزعماء"

لسوق فقد جمعت في هذه ا وال المراكز التجارية التي تعقد في المدن الكبيرة حديثا، الحاضر،

                                                           

  1.جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، ج3، ص 41،42  )بتصرف(.
الموجز في األدب العربي  حنا الفاخوري،نقال عن،  ،314،313ص ،1ج تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي،.2

  .60ص ،1ج وتاريخه،
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فكم من أحداث وقعت  ة،والخطاب وفيها الشعر ،ففيها البيع والشراء ،نشاطات وفعاليات كثيرة

لت على صفحات التاريخ، زعامتها على جميع  وكم من مواقف تؤكد في هذه السوق فسج 

كما أن أثر هذه األسواق  األسواق التي قامت في الجزيرة العربية خالل العصر الجاهلي،

فقد مه دت الطريق قبل ظهور اإلسالم لجمع اللغة  واضح في تراث العرب الشعري والنثري،

كله نرى ومن هذا  ،ومنتشرة  بين القبائل العربية العربية وتوحيد اللهجات التي كانت سائدة،

 مدى أهميتها في حياة العرب.
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 عوامل نشأة األسواق العربية:: أوال

بحكم موقعها الجغرافي اتصاال وطيدا  جيرانهامتصلة ب الجزيرة العربية كانت          

تحقق و ، العديد من أساليب حياتها وأعطتهم أخذت منهم، حيث ، فأّثرت وتأّثرت بهمالممتاز

زيرة لجلوالتي كان للموقع الجغرافي  هذا بطرق عديدة أهمها العالقات التجارية المتبادلة،

أّن طرق المواصالت شّكلت أقدم أساليب االتصاالت كما  ،العربية الدور األساسي فيها

وازدادت  ية والخارجية،وقد ربطتها بمختلف أقاليمها الداخل والمواصالت في البالد العربية

أهمية هذه الطرق التجارية وعظم حجم تأثيرها خالل الفترة األخيرة من العصر الجاهلي وفيما 

وطرق  ،الموقع الجغرافي للجزيرة العربيةيلي سنتحّدث عن الدور المهم الّذي أّداه 

  .ازدهار التجارة بهاتي أّدت إلى وغيرها من العوامل ال ومراكز التجارة المختلفة المواصالت،

 .الموقع الجغرافي للجزيرة العربية:1

اإلستراتيجي لبعض الدول  لطبيعية للدولة، والموقعيعد الموقع الجغرافي أحد المقومات ا      

، ويؤثر الموقع الجغرافي في درجة االتصال الحضاري بالشعوب األخرى يكسبها أهمية كبرى 

أعظم الدول وأقدم الحضارات وشبه الجزيرة العربية لها موقع متوسط بين "عموما التجارة و 

لفإلى  لى غربها الجنوبي ى شمالها الغربي بالد الروم ومصرشمالها الشرقي بالد فارس وا   وا 

اعتبرت ف ،1بالد الهند" الذي يفصلها عن وفي جنوبها البحر الهندي وراء البحر بالد الحبشة،

و تبلغ ثالثين كيلومتر " لقديمة،طة التالقي بين العديد من الحضارات انقبهذا الموقع الممتاز 
                                                           

  1. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص9.
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فشبه الجزيرة  ،1ومن الباحثين من يجعلها جزيرة إلحاطة البحار واألنهار من أقطارها" مربع،

يحيط به بحر القلزم من جهة "فهذا القطر  ،تحاط بها مسطحات مائية هاّمة جداالعربية 

 والفرات من جهةوبحر فارس من جهة الشرق  الجنوب،وبحر الهند من جهة  الغرب،

وهي أهم المسطحات المائية  في العالم نظرا للقيمة التجارية التي اكتسبتها على  ،2الشمال"

 .امتداد التاريخ

وقد قّسم العلماء والمؤرخون الجزيرة العربية قديما تقسيما يكاد يختلف عما هو متعارف       

ساس الحدود الثابتة فقد كانت الجزيرة العربية في على أعليه اليوم من تقسيم سياسي يقوم 

 وعروض ونجد، والحجاز، "تهامة، ي مقسمة إلى عدد من األقاليم وهيالعصر الجاهل

 وهذه األقسام هي ما سنركز عليه في الدراسة الحالية. ،3واليمن"

الدولتان وحتى " الجزيرة العربية بين أقاليم منذ القديم تقام وكانت معظم تجارات العالم       

العظيمتان اللتان تنازعتا النفوذ والسيادة في العالم القديم وهما فارس والروم، كانتا على 

العرب، وقل نحو من ذلك في عالقة الحبشة والهند مع  عالقات تجارية وسياسية مع بالد

ن كانت أضيق حدوداليمن وع فالجزيرة العربية تقع موقع القلب من العالم  ،4"مان والبحرين وا 
                                                           

تح محمد بن علي األكوع الحوالي، دار اليمامة  صفة جزيرة العرب، حسن بن أحمد الهمذاني، .1
  .47ص م،1985 ط، الرياض، د

     تح محمد بهجة األثري أحوال العرب،بلوغ األرب في معرفة  البغدادي،محمود شكري األلوسي  .2
  .187ه، ص1314 ،1، طدار السالم، بغداد

 .48صالهمذاني، صفة جزيرة العرب، حسن بن أحمد  .3
  4. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 9.
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وقيام التجارة في هذه البقعة األرضية  القديم، وهذا أول وأبرز العوامل التي أدت إلى ازدهار

فقد كانت شبه الجزيرة العربية بسبب  الفترة األخيرة من العصر الجاهلي، األسواق بها في 

التجارية التي تحمل إليها السلع ومع  موقعها الجغرافي صلة وصل وطريقا لمختلف القوافل

 السلع حضارة وثقافة.

 طرق المواصالت التجارية:.2

العربية في الفترات أدت الطرق التجارية دورا بارزا في حياة سكان شبه الجزيرة       

ة األسواق نشأالعوامل التي ساعدت على  أهم التاريخية التي سبقت اإلسالم، وكانت من بين

 العربية.

وقد كان للمواصالت في الجزيرة العربية طريقان رئيسيان " أحدهما شرقي يصل إلى      

إلى البادية حتى  عمان بالعراق وينقل بضائع اليمن والهند وفارس برا، ثم يجوز غرب العراق

وتدمر وسوريا والعراق  ينتهي به المطاف إلى أسواق الشام، يمر به التجار على أسواق اليمن

ما يروج فيه والطريق الثاني وهو  ويأخذون إلى غيره يكون فيه ويبيعون في كل قطر ما ال

 اليمن األهم، غربي يصل اليمن بالشام مجتازا بالد اليمن والحجاز ناقال أيضا بضائع

لى الهند في وبضائع الشام إلى اليمن حيث تصدوالحبشة والهند إلى الشام، ر إلى الحبشة وا 

 .1"البحر

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 9.
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كانت القوافل التجارية تنزل على طول هذه الطرق التجارية بما تحمله من منتجات و       

إليها من يتوافدون "و التبادل التجاري متنوعة ومختلفة، وكان الناس يتهافتون إليها رغبة في 

ومواطن اللهو، وكثيرا ما  كل مكان و يحيون حلقات في البيع والشراء، ثم في ارتياد الحانات

كانت الحلقات تنقلب إلى ميادين أدبية يتبارى فيها الشعراء والخطباء أمام حكم  تنصب له 

هو وبالتالي تتحول هذه األماكن التجارية إلى مجالس وأسواق أدبية، وهذا  ،1"قبة من أدم

 الدور الذي لعبته الطرق التجارية في نشأة األسواق العربية.

وسطاء التجارة، وحفظة دروبها جريا  عرفون لدى الشعوب القديمة بأنهم فقد كان العرب ي    

في الحل والترحال، وكانت بالدهم بحكم موقعها الجغرافي حلقة االتصال بين على عاداتهم 

وقد ازدهرت التجارة بمكة ، 2) إن العربي تاجر بفطرته (:"بون استرا "مماليك العالم، ولقد قال 

وكانت "الطريق بين العراق والشام مقفال  بسبب التصادم المستمر بين الفرس والروم ألن 

الصحراء العربية إلى الجنوب  أكثر تجارة الشمال والجنوب تهبط فيها، وكانت قوافلها تجوب

لى الشرق في وحضر موت و  في اليمن لى الشمال، حيثالحيرة و ا  الشام  تذهب إلى بصرى  ا 

لى غزة ومصر" على شل التجارة الرومانية، ازدهرت تجارة أهل مكة فحين أجمعت فارس ، 3وا 

 درجة عظيمة في التطور واالرتقاء. بذلك بسبب العداء الذي كان بينهما وبلغت

                                                           
  .59ص ،1مالموجز في األدب العربي وتاريخه،  ،. حنا الفاخوري 1

  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص10.
دار المعارف القاهرة  ،قي ضيف، تاريخ األدب العربيشو  نقال عن، ،18، ص ابن الفقيه، البلدان .3

  .50ص ،1ج م،2003، 24ط  مصر،
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 الكعبة والتجارة وقريش:3 .

وهل يعقل أن مكة تنتج تجارة ؟ فلو علمنا أن مكة  قد يسأل سائل عن تجارة أهل مكة،     

تشكل مركز دائرة تجارية شبه عالمية في شبه الجزيرة العربية فهي مركز واصل بين اليمن 

بين مكة والشام لعلمنا أن التجارة لعبت دورا كبيرا ومهما في حياة أهلها خالل  اوم ومكة،

 .الفترة األخيرة من العصر الجاهلي

ى تكاد تقول مكة تشكل دائرة، بل خطا يتفرع إليه أمر هذه التجارة على مستو كانت     

منتصف الطريق المعبد للقوافل بين اليمن والشام  في فمكة تقع في " عالميا في ذلك الوقت

اة، تحفه الجبال الجرداء من كل جانب فقد كانت ممسكة بزمام واد من أودية جبال السرّ 

نه كان يسكنها في غابر األزمنة قبائل من جرهم وبقايا من األمم ويقال أ القوافل التجارية،

هذا المركز عليها ولعلها نزلت إليها لتسيطر  قبيلة خزاعة اليمنية إلى الشمال البائدة ثم نزلتها

نصل إلى القرن الخامس للميالد حتى يظهر بها قصي ومعه قبيلته قريش  التجاري المهم، وال

 .1فيستولي عليها"

فبالرغم من أنها منطقة جرداء وقاحلة إال أنها كانت محل أطماع الكثير ألنها تتوسط       

سورة ({﴾37﴿ ِبَواٍد َغْيِر ذي َزْرعِ } فقد وصفها القرآن الكريم بأنها الطرق التجارية،

بل  ،عيشته على ناتج محاصيله الزراعيةفلم تكن مكة بلدا زراعيا يعتمد في م )37/إبراهيم

                                                           
 1جتاريخ األدب العربي، شوقي ضيف،، عن نقال ،81ص ،4ج تاريخ العرب قبل اإلسالم، .1

  .49ص
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كانت بذلك من أهم صحراويا ولذلك كان إلزاميا على أهله أن يعملوا في التجارة، و كانت بلدا 

 في مكة. المهن 

وكانت التجارة بمكة هي مبعث ثراء أهلها بل سبقت كل القبائل العربية في التجارة بدليل     

لك وفي ذ رحلتي الشتاء والصيف، وذكرها إليالفهم  ذكرها في القرآن الكريم في سورة قريش،

ياَلِف  }:يقول هللا تعالى ْيفِ  ﴾1﴿ ُقَرْيشٍ إِلِ َتاِء َوالصَّ َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهـَذا  ﴾2﴿ ِإياَلِفِهْم ِرْحَلَة الشِّ

ْن َخْوٍف  ﴾3﴿ اْلَبْيتِ  أي  ) 4-1/سورة قريش ( {﴾4﴿ الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ

وفي  كانوا يألفونه من الشتاء إلى اليمن، "ما بذلكوقيل المراد منين، واجتماعهم آ إلتالفهم

ثّم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم  ،إلى المتاجر وغير ذلكالصيف إلى الشام 

 1وأمن بهم" ،وسار معهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم هللا فمن عرفهم احترمهم،

ورحلتهم في شتائهم وصيفهم إلى ن الكريم وهذه حالهم في أسفارهم وصفه بهم القرآ هذا ما

 اليمن والشام.

 "موضع إجالل العرب بما كانت قريش محطة كبيرة للقوافل التجارية فكانت بذلكفقد 

 2الكعبة يفد إليها الحّجاج من جميع اآلفاق" تعتبر مقامكما  ورثته من شرف وسؤدد وثراء،

فإضافة إلى مكة المكرمة ألهميتها وقدسيتها لديهم كانت تأتيهم تجارة أخرى وقوافل كثيرة في 

موسم الحج فالعرب من كل أنحاء الجزيرة العربية  كانوا يفدون إليها في هذا الموسم للحج 
                                                           

بن إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن، دار ابن حزم، بيروت االفداء  وأب .1
  . 3163، ص4م، م2002، ه 1423 ،1، طمكتبة دار الريان، الجزائر

  2. حنا الفاخوري، الموجز في األدب العربي وتاريخه، ج1، ص51.
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فأهل قريش هم أصحاب الكعبة كل عام تحج إليهم القوافل تطوف بالكعبة  والتجارة معا،

إلى آلهة قريش عبادة وتجارة "فكانت مكة أشهر مدن  إلى مكة، رتها فيفد الحجاجوتبيع تجا

ا يؤمه الناس من أقاصي البالد لزيارة الكعبة فأصبحت بتوالي األجيال التخاذها محجّ الحجاز 

وقد طمحت إليها أنظار السلطة من  مركزا للتجارة لمن يتوافد إليها من الحجاج في المواسم،

، فمركزها المهم جعلها محل أطماع الكثيرين، وهذا ما دّعم مكانة قريش  1"القبائل القوية

يمن فتحولت أفئدة الوثنيين باإلضافة إلى أسباب أخرى من بينها "غزو األحباش المسيحيين لل

وفزعت أرستقراطيتهم الشمالية والجنوبية إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم، وحاول إليها 

تقديس  فكل هذه األسباب زادت في ،2عليها فباءت حملته بالفشل الذريع"أبرهة أن يستولي 

ي ملك أجنبي إذ لم يستطع أ وعدوها رمزا لعزتهم وقوتهم، ،العرب لقريش وا عظامها لها

  وفي هذا يقول حرب بن أمية: وقد باءت كل محاوالتهم بالفشل، ،السيطرة عليها

 َفَتْكِفْيَك النََّداَمى ِمْن ُقَرْيشٍ    ***َأَبا َمَطٍر َهُلمَّ ِإلَى َصاَلٍح  

 َأَبا َمَطٍر ُهِدْيَت ِلَخْيِر َعْيٍش  ***َفَتْأَمَن َوْسَطُهْم َوَتِعْيَش ِفْيِهْم 

  3َوَتْأَمْن َأْن َيُزْوَرَك َربُّ َجْيشٍ    ***َوَتْنِزْل َبْلَدًة  َعزَّْت    َقِدْيًما

والنزول إلى صالح  ى االنضمام إلى حلفه،نا يدعوا أبا مطر الحضرمي إلفحرب بني أمية ه

 وهي اسم من أسماء مكة.
                                                           

  1. جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، ج3، ص26.
  2. شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ج1، ص49.

  .49،50ص ،المرجع نفسه .3
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في مكة وفي قبائل العرب جميعا وكثر انتشارها في الفترة األخيرة وقد انتشرت األصنام     

 امرأة اسمها نائلة من قبيلة جرهمو  ف،الجاهلي، فقد كان هناك رجل اسمه إسا من العصر

فمسخهما هللا سبحانه وتعالى حجرين، فجعلت قريش لها فعال الفاحشة في جوف الكعبة 

ت بهما، وانتشر ، عبدا مع أن هللا سبحانه وتعالى عذّ مين يعبدانهما من دون هللا تعالىصن

األصنام في كل دار من دور العرب، يطوفون بها ويستغيثون بها، فكانت األصنام تعبد من 

نهما شخصين ارتكبا أعماال سّيئة ش ويقال إونائلة من "أصنام قري فإسفافدون هللا عّز وجّل 

فكان  ،1والثاني في موضع زمزم" ،، وكان أحدهما قرب مّكةفمسخا حجرين وعبدهما الناس

وقد كان أهل قريش يأتون بالقرابين  تنفع، تضر وال العرب يعبدون األصنام بالرغم من أنها ال

وبدأت تكثر عبادة األصنام عند  ،إليهم، يتقّربون بها ذبائح ويذبحونها عند هذه األصناموال

فقد " كان لكل قبيلة منهم صنما  ،ا بيوتا يطوفون حولها غير الكعبةبل جعلوا إليه العرب،

وستين  الكعبة من اإلبل والغنم لثالثمائةيحّجون إليه حّتى قيل أنهم كانوا يقربون القرابين في 

 لفترة األخيرة من العصر الجاهلي.، فكانت الوثنية دين الكثرة من العرب في ا 2صنما"

اب تقرب إليها القرابين وتزار عبدتها ثقيف وجعلت عليها السدنة والحجّ  فهذه الاّلت      

كانت  ت والالّ ) قول ابن الكلبي في كتابه األصناموالعّزى في منطقة تسمى نخلة،ي مناةو 

                                                           
تح أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية الكلبي، األصنام،  محمد بن السائب بنأبو المنذر هشام  .1

 .170صم، 1995، 3القاهرة، ط
  2. جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، ج3، ص29.
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وها بأسماء فسمّ  1(مكة فان في شجرة بوادي نخلة شرقيى وهي لغط، والعزّ لثقيف في الطائف

وعبدوها من غير هللا سبحانه وتعالى ،فكان الذبح عندهم لغير هللا، وكان الطواف عندهم 

فكانت  ربيةمن البالد الع حولها بغير الكعبة الشريفة، فانتشرت األصنام عندهم في مكة وما

َأَفَرَأْيُتُم {يقول عّز وجّل  وأسواقهم، وهذه الّتي حكى عنها القرآن الكريم،تمأل األصنام بيوتهم 

َت َواْلُعزَّى   أيضا ويقول ،(20-19/النجم)سورة  {﴾20﴿ اأْلُْخَرى  َوَمَناَة الثَّاِلَثةَ  ﴾19﴿ الالَّ

ا َواَل ُسَواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسًرا}  23/النجم  {﴾23﴿ َوَقاُلوا اَل َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َودًّ

  تحصى. وكثيرة هي أسماء آلهتهم التي كانوا يعبدونها فهي ال تعد وال

اج الذين يردون مّكة وتجارتهم قائمة في أكثرها على الحجّ  فأهل قريش كانوا أهل تجارة،   

تسهيل طرق القدوم إليها  مقتضيات مصلحتهم ومن"من الضروري وكان  ،في المواسم

بعث القبائل إلى زيارة الكعبة أنه كان لكل قبيلة  وفي جملة ما وترغيب الّناس في الحج،

، وبهذا كانت 2لزيارته واذبح له حتى زاد وكثر عدد األصنام في الكعبة" تأتيصنم خاص بها 

تلف قبائل العرب وقد جعلتهم بذلك أسفارهم ومخالطتهم لمخ الكعبة مصدر رزق ألهل قريش،

العناية   الكعبة بسبب تجارتهم فقد  بذلوا ، وأكثرهم خبرة، ونظرا الرتباط أوسع الناس علما

وأخرى  أماكن للسقاية أواوسهلوا على الناس القدوم إليها، "وأنش في القيام على شؤونها 

وبفضل هذا كانت هناك أسواق يجتمع  يجوز فيه القتال، يجاورها حرما ال وجعلوا ما للطعام،

                                                           
 .170ص  األصنام، الكلبي،أبو هشام بن محمد بن السائب .1

  2. جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، ج3، ص29.
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ويتبادلون مختلف  بيعون ويشترون،، وأصبحوا يلتقون فيها ي1فيها الناس في األشهر الحرم"

السلع التي يحتاجون إليها فيما بينهم، فأصبحت بهذه األسواق مدينة تجارية عظيمة يتوافد 

إليها الناس من كل أنحاء الجزيرة العربية إلقامة األعياد الدينية وللتجارة في نفس الوقت، وقد 

البالغ في ازدهار التجارة في الجزيرة العربية، فمن هذا نشأت األسواق  األثركان لمركزها هذا 

   العربية في هذه البقعة في الفترة األخيرة من العصر الجاهلي.

 فكان االجتماع في هذه القبيلة بغرض فكان الناس ال يأتون إلى قريش إال بدافع الدين،    

ثرة من العرب، أما القلة منهم فكان بعضها الوثنية دين الكالحج وزيارة األصنام حيث كانت "

 ضها على النصرانية بنجران الحيرةجاورها من أرض خيبر،وبع على اليهودية في اليمن وما

وبهذا  دهم عبادة األصنام في تلك الفترةولهذا كثرت عن ،2وفي قبائل طيء والغساسنة بالشام"

، وكانت مثابة للعرب وأمنا لهم، وكانت أيضا قافلة تجارية كبرى كانت قريش أهم قبيلة عربية

ولم تكن أسواق  ،لألدب ومما زاد في بواعث هذا االجتماع أنهم جعلوها مسرحا " مقيمة، 

وبذلك هّيأت لحركة  ا سلع الشعر،ل كانت أسواق أدبية أيضا تعرض فيهب تجارية فحسب،

أسواق م مكانتها الدينية، وتنقلها بتجارتها في أدبية واسعة النطاق سيطرت فيها لغتها بحك

، فتحولت بذلك من أسواق تجارية إلى 3العرب خارج ديارها فأصبحت لغة اآلداب الرفيعة"

                                                           

  1. المرجع السابق، ص30.
 2. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 8، 2004 م، ص 11.

  3. شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ج1، ص50.
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ويتلقاها  لديهم أسواق أدبية فأصبحت ملتقيات يلتقي فيها الشعراء من قبائل عدة وينشرون ما

 بالتعليق والنقد. المستمعون 

 األسواق العربية: في نممةاأل ثانيا: 

حثا عن الكأل، فهم عرف عن العرب أنهم كانوا قوما يعيشون على الرعي، وينتقلون ب      

صر الجاهلي ظالال على ، وترك هذا المفهوم لقوام الحياة العربية في العرعاة قبل كل شيء

وهو زعم خاطئ، إذ أن الرعي لم يكن  يمت إلى الحياة العربية بسبب، تفسير كل شيء

نما كان العمل الوحيد واألساسي، وال المورد األول لحياة سكان الجزيرة العربية قبل اإلسالم ، وا 

عمال ضئيال جدا بالقياس إلى مصدر الثروة العربية التي قامت عليها الحياة الجاهلية كلها 

 وحضارة العرب التي سبقت اإلسالم، وذلك المورد هو التجارة.

عرب وطرق كسبهم فالتجارة كانت وسيلة للحصول على حوائج إذا نظرنا إلى معيشة ال    

إال إذا ساد األمن والسالم، وكان هذا مفقودا في الجزيرة العربية إال  تتيسرالحياة، والتجارة ال 

أشهر الحرم وهي أربعة أشهر معلومات سموها األشهر الحرم، وهي: رجب، ذو القعدة، ذو 

دم وال  كانت هذه األشهر حراما عندهم فال يستباح وكان الحج في ثالثها و  الحجة ومحرم،

الشهيرة كسوق عكاظ  وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها األسواق العربيةتنشب حروب 

فيها  اآلخروذي المجاز وغيرها من األسواق فكانت جد مقدسة عندهم وحرام، فال أحد يظلم 

لذا كانت أعمر نها تقع في أيام حجهم، فيها أل وال أحد يستبيح دم أخاه، فشاع األمن
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األسواق، فهي بيوت عبادتهم وبيوت تجارتهم في آن واحد، إذ اختلط أمرها بشعائر الحج 

  فشاع األمن واالطمئنان عندهم.

ن لَُّهْم َحَرًما آِمًنا } بقوله:العرب في بلدهم  وقد وصف هللا سبحانه حال إقامة     َأَوَلْم ُنَمكِّ

ْزًقا مِّن لَُّدنَّا َوَلـِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُمونَ ُيْجَبى ِإَليْ   سورة){﴾57﴿ِه َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء رِّ

ْن َخْوٍف } وقوله:، ( 57/القصص عليهم أي تفضل ، (4 /سورة قريش ) {﴾4﴿ َوآَمَنُهم مِّ

 آِمًنا َوُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهمْ َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرًما  } باألمن والرخص، وقوله أيضا:

 .(67اآلية /سورة العنكبوت ) {﴾67﴿

وال أحد ، فال قتل فيه سواق التي تقام في الشهر الحرامسوق عكاظ واحد من األف     

وقد كانت العرب إذا قامت أيام عكاظ تقّنعوا حتى ال يعرفوا  ،يخشى أحد في هذا الموسم

فوافى عكاظ في موسم من يتقنع كما يتقنعون  العنبري أنه الوقد ذكر عن طريف 

فقال  "شراحيل الشيباني"وقد حشدت بكر بن وائل وكان طريف قبل ذلك قد قتل  ،مواسمها

: أروني طريفا فأروه إياه فجعل كلما مر به طريف نظر إليه حتى "حصيصة بن شراحيل"

فقال أتوسمك ألعرفك فلله علي  مالك تنظر إلي مرة بعد مرة؟ فطن له طريف فقال له:

 أو لتقتلنني فقال طريف عند ذلك: لئن لقيتك في حرب ألقتلنك

 ؟مُ سَّ وَ يتَ  مْ هُ فَ ريْ عَ  وا إليَّ ثُ عَ بَ   *** ة  قبيلَ  اظَ كَ عُ  ْت دَ رَ ا وَ مَ لَّ كُ  وَ أَ 

 .1 مُ لِ عْ مُ  ثِ وادِ الحَ  فيْ  ِساَلِحيْ  اكٍ شَ   *** مُ كُ اا ذَ أنَ  يْ إّننِ  ِنيْ و مُ سَ وَ تَ فَ 

                                                           

 1 . محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج 2، ص 289.
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كلما وردت قبيلة سوق عكاظ أرسلوا القائم على  اعر هنا يذكر بسالته وشهرته وأنهفالش    

أمرهم يتوسم الوجوه ليتعرف على طريف طلبا للثأر منه، ألن له في كل قوم نكاية والعريف 

وهو معني جدا  يقع منه التوسم والتعرف والتأمل شيئا فشيئا فهو ينظر ويتصفح وجوه القوم،

بل يتوسمون الوجوه  ،قتل فيها فسوق عكاظ تقام في الشهر الحرام لذا ال ،ن طريفبالبحث ع

 بعد. فقط للثأر فيما

أبي مجلز  وأهل الجاهلية كانوا يتقنعون في األسواق لكي ال يعرفوا، ومما يروى عن       

فإذا حج كان الرجل منهم إذا أحرم تقلد قالدة من شعر فال يتعرض له أحد "أن أهل الجاهلية 

وقيل كان الرجل يقلد بعيره أو نفسه قالدة من لحاء شجر  وقضى حجه تقلد قالدة من اذخر،

وال يتعرض له شخص بسوء لسيادة  ، فال يخاف الرجل من أحد إذا أتى إلى الحج،1الحرم"

 .يغيرون في هذا الشهر فقد كان العرب ال األمن في الشهر الحرام،

في العصر الجاهلي بنظام أمن فرضته، وقد نظمت طرق لقد تمتعت أسواق العرب       

وضمان سالمة بلوغها  ،نظمة الصارمة لحمايتها وحراستهاالقوافل التجارية، ووضعت لها األ

فتبلورت عن  ،وفرضت العقوبات لكل من تجرأ على تهديد هذه الوسيلة الحيوية،غايتهاإلى 

"كان يقصد هذه األسواق طالب الربح ، فقد ط االقتصادي قيم عليا ومثل ساميةهذا النشا

فكم آوى إليها من خائف يطلب من يجيره فيجده  ،شراء ويقصدها طالب األمن والفداءوال

ويلجأ إليه ويأمن وكم من رجل حمل فداء أسيره معه ففكه من أسره وكم من سادات تحملوا 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص290.
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ملوك يقصدونها ألخذ أمراء و  رسلبين قبيلتين كما نرى فيها ديات ودماء فكانوا سببا للصلح 

فامتازوا   ،1"مالهم على بعض القبائل من إتاوات وغرامات كل سنة فموعدهم بها أيام الموسم

كرام الضيف وا غاثة المظلوم والوفاء  على غيرهم بكثير من الصفات منها حق الجوار وا 

ثير من وثرواتهم إلى تكدسها وتضخمها بين أيدي الك فانتهى بذلك أمر تجارتهم إلى رواجها،

) كان الناس كلهم فيه ملوك يدفع  أهلها، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي زيد قال:

بعضهم عن بعض ولم يكن في العرب ملوك كذلك فجعل هللا تعالى لهم البيت الحرام قياما 

فالتزم العرب  ،2قتله( يدفع بهم بعضهم عن بعض فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه عنده ما

 في الجزيرة العربية بعدم القتال والقتل في األشهر الحرم فزادوا في حرمتها بذلك.

، وكان طريق البر إليهم طويال العرب طريقا عظيما ومهما للتجارةفقد كانت جزيرة      

وخطرا لذلك أحاطوه بشيء من العناية كأن تخرج التجارة قوافل وأن تسير القوافل في أزمنة 

، وفتحت لهم بابا لتجارية أفادت العرب فائدة كبيرةمحدودة و في طرق معلومة وهذه الطرق ا

 هب، وتهديده للممالك الممدنة على التخومواسعا للرزق "ومع ميل العربي للغزو والن

ومهاجمته لها من حين آلخر فإن حبه للوفاء وشعوره بالشرف جعله يستطيع أن يتعامل مع 

ويمهد الطريق لتجارة واسعة منظمة، فكان الكثير من القبائل يحمون من حوله من األمم 

يردون الجعل إذا عدا عاد  القوافل من تعدي قبائل أخرى في نظير ُجعل يأخذونه وكثيرا ما

                                                           

  1. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 90 ،91 .
  2. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج2، ص290.



األسواق العربيةالفصل األول:                                                   نشأة     
 

 
31 

وزاد في نجاحها علمهم بالصحراء وسبلها ومواضع األمن  على قافلة فلم يستطيعوا رده،

القوافل التجارية اآلتية  يحمي ، فكان العربي1السير"والخوف فيها وقدرتهم على تحمل عناء 

وكانت  على طول طرقها التجارية، التي فرضها حمايةالمن و باألإلى األسواق فتمتعت 

،فقد كانت القبائل باإلضافة إلى ذلك تمنع االعتداءات بقوانين معينة مثل مالحقة المجرمين 

وحموا ، وقد قاموا بالمهمة مبلغ معين من المال يدفعونه لهم العربية تستأجر أشخاص مقابل

ففرضوا األمن والنظام ومنعوا وصول  ،ألسواق خالل انعقادها في مواسمهاالقوافل التجارية وا

ء فتنفعهم بأموالها الّ تتخذ منهم الخفراء واألدفكانت "اللصوص والمجرمين إلى هذه األسواق 

  فقد كان بجانبهم فقراء وصعاليك ،ل مكة جميعا كانوا أثرياءن أن أهتظ على أنه ينبغي أن ال

 .2كثيرون"

إذا ألموا بهم مقابل ضرائب  وقد كان العرب يتعهدون بحماية القوافل التجارية األجنبية     

فقد كان زعماء القبائل الذين يحضرون السوق ينصبون أنفسهم حكاما  ،تفرضها عليهم

أن الفرس مرة استكثروا هذا الجعل فأبوا )ويجمعون الضرائب من التجار األجانب ومما يروى 

رب المشهورة دفعه فهاجم العرب قافلة فارسية وهزموا حماتها، وكان هذا اليوم أحد أيام الع

ففرض  ،3(ى الشعراء وعدوه نصرا للعرب على الفرسوبه تغنّ  ،ويسمى يوم ذي الوقار

                                                           

  1. أحمد أمين، فجر اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط 10، 1969م، ص35.
  2. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب،ج2، ص 51.

  3. أحمد أمين، فجر اإلسالم، ص 36 ،37.
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الضرائب مقابل توفير األمن وحماية القوافل واجب على كل من دخل أسواق العرب مقابل 

 حمايتها.

باإلضافة إلى أن أصول المتاجرة في هذه األسواق تقضي بإشهار مصدر البضاعة     

مسروقة يمنع يشتريها أحد والسلعة ال وعالماتها التجارية والبضاعة المجهولة المصدر ال

 عروضة في هذه األسواق تبقى كاسدةفالبضائع المجهولة األصل الم ،بيعها ويعتقل صاحبها

فهذا بعض لصوص العرب قّرب إبال للبيع في سوق  يشتريها أحد يرغب فيها أحد وال ال

سمة إبلك  ما نارك؟ أي مامن كل وجه فلما عرضها قيل له: ) عكاظ، وكان قد أغار عليها

( فلما كثر ذلك بلهم بها ويعرفون كرمها من لؤمهاوكانوا يعرفون عالمة كل قوم التي يسمون إ

 عليه أنشأ يقول:

 اهَ ارُ َص أبْ  مْت سَ عزعتها فَ زَ  إذْ *** اهَ ارُ نَ  نَ يْ أَ  ةُ اعَ البَ  يْ نِ لُ أَ سْ يَ 

 1اهَ ارُ نَ  نَ يْ مِ الَ ار العَ نَ  لُّ كُ وَ  ***ا هَ ارُ نجَ  لٍ ار إبِ نجَ  لّ كُ 

وكان التجار يعرفون العالمات التجارية المميزة لكل قبيلة كما يعرفون سندات التملك     

يبيعون  األسواقوسندات البيع والشراء المحررة وفقا لألصول، فكان التجار يمكثون في هذه 

ويشترون حتى ينتهون من تجارتهم ولهم في البيع والشراء أساليب وقوانين مختلفة واجب 

امها وكان هناك موظفون يراقبون عمليات البيع والشراء ويمنعون الغش، وهكذا عليهم احتر 

فمن طالب قاتل أبيه يريد ليعرفه حتى  " يغشى العرب األسواق إذن لغايات كثيرة ومختلفة،

                                                           

  1. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج2، ص163.
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أو  ،ية شريف من عدو ألد، ومن باغ زوجاومن ملتمس حما يتربص به السوء فيما بعد،

ومن فرسان  ومن عارض قاتل ليبيعه فيظفر به أهل القتيل، أتباعه بإتاوة، جالس ليأتيه

 .1يتقنعون بعضهم حذرا من أهل الثارات"

وأن الناس  نالحظ أن األمن كان يسيطر على جو هذه األسواق في العصر الجاهلي،    

 كانوا مطمئنين فيها على دمائهم وأرواحهم وتجارتهم.

 عدد األسواق ومواقيتها: .3

وال في تحديد  ،العربية في الجاهلية عدد األسواقتتفق المصادر العربية حول لم       

 حدىإومنهم من يعدها  ،دها ثمانية، ومنهم من يعدها عشرةمن يعالقدامى  أزمنتها، فمن

فقد ن ؤلفيمالن من و دها إلى خمسين سوقا، أما المتأخر عشرة حتى إن بعضهم ليصل بعد

 أن عددها عشرون سوقا "أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم"األفغاني في كتابه  سعيد ذكر

المؤلفين القدامى مراعيا لترتيبها، وقد ذكر أن و واعتمد في ذلك على ثمانية من المؤرخين 

يقول سعيد  ،أول شهر من العام الهجري بدومة الجندل التي تقوم في  تبتدئجميعها 

ن في عدد هذه األسواق وال في تحديد أزمنتها، بين قدامى المؤلفي فاقااتلسنا نجد  )األفغاني: 

في  "اليعقوبي"نرى  ،(1/410في صبح األعشى يعدها ثمانية ) "القلقشندي"فبينما نرى 

ا ثم يختلفان عليه ،( يعدانها عشرا4/360في خزانته) "البغدادي"( و1/313،314تاريخه)

( 1/85)في اإلمتاع  والمؤانسة "التوحيدي" ، وجعلهاافيذكر كل منهما بعضا ويترك بعض

                                                           

  1. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص91.
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األزمنة واألمكنة ثم يأتي في تبلغ سبع عشرة سوقا  "المرزوقي"إحدى عشرة، بينما نراها عند 

كتاب  األلوسي فيذكر بلوغ األرب أربع عشرة، وأقدم المؤلفين وهو محمد بن حبيب صاحب

 . 1(المحبر عد منها اثنتي عشرة

ذكر منها  وقد أقدم المؤلفين الذين تناولوا هذا الموضوع، ه(268) ويعد محمد بن حبيب   

دومة الجندل في منتصف الخط الممتد بين ب ) دأهاوقد ب ،في كتابه المحبر اثنتي عشر سوقا

حيث تقام سوق  ثّم اتجه شرقا وتتبعها على طول شواطئ الخليج العربي، العقبة والبصرة،

يلي  إلى سوق صحار وهي قصبة عمان وما المشقر في حصن بين نجران والبحرين وانتقل

فسوق دبا  وهي من فرض البحر المشهور في عمان ثم تابع إلى الساحل الجنوبي  الجبل،

للجزيرة العربية  وذكر سوق الشحر التي تقع في أقصى جنوب الجزيرة على بحر العرب 

ا ويمضي ابن حبيب قاصد ،ق الرابية في حضر موت وسوق صنعاءسو  وسوق عدن ثمّ 

الشمال بموازاة الساحل الشرقي للبحر األحمر حتى ينتهي إلى سوق عكاظ  ومنه إلى ذي 

 باليمامة فسوق نطاة خيبر شمالي المدينة المنورة وأخيرا سوق حجر المجاز القريب من مّكة،

                                                  .2( العراق وجنوبي البحرين غربي

                                                           

  1 .المرجع السابق، ص 93.
  2. أبو جعفر محمد ابن حبيب، المحبر، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، د ط، د ت، ص263.
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سواق التي عددها ابن ثبت من األأفقد " هتاريخ"ه في كتاب ه(278)ت  اليعقوبيما أ      

على  ذلك  في هوقد وافقنطاة خيبر وحجر اليمامة " ن هماسقط منها سوقيأحبيب عشرا فقط و 

  .1"ونطاة خيبرعشرة منها بعدما حذف منها اثنتين هما سوق حجر اليمامة 

فقد وقع معه سعيد األفغاني في حيرة من أمره ألنه ه(  334المتوفي ) أما الهمذاني      

أما الهمذاني فنحن معه ) فاق الخمسين في عده لألسواق العربية في العصر الجاهلي فيقول:

أسواق العرب القديمة وقد  189ص "صفة جزيرة العرب"في حيرة ألنه يقول في كتابه 

هجر  حجر اليمامة، ة،مجنّ عكاظ بدر  نجران وذو المجاز، الجند، عدن مّكة، ذكرناها:

فالهمذاني في كتابه  ،2(ثّم يسرد أعالما تبلغ الخمسين، روضة دعمي..... ،لروضا البحرين،

 جعل المؤلفون من قبل وهذا ما من خميس سوقا لم يذكرها أكثرجزيرة العرب قد ذكر  صفة

من أمره وحين عودته إلى الكتاب المطبوع لم يجد أي ذكر  ةفي حيرة كبير  سعيد األفغاني

وقد  لألسواق التي قال بأنه قد ذكرها، كذلك لم يجد أي ذكر لألعالم حين عودته إلى ياقوت،

 وأن عدد هذه األسواق ينتهي عند قوله: هذا إلى أن تشويشا قد حدث في هذه الطبعة، ردّ 

ول يقول اض ولم يفصل بينه وبين الكالم األريهجر البحرين ثم يستأنف كالما جديدا عن ال

) ولّما رجعت إلى ياقوت في كثير من األعالم لم أجد لها ذكرا البّتة فأيقنت في  األفغاني:

نفسي أن في هذه الطبعة تشويشا فإن عدد هذه األسواق ينتهي في السطر الثاني عند قوله 
                                                           

دار  عرض أدبي تاريخي لألسواق الموسمية العامة عند العرب، أسواق العرب . عرفان محمد حمور،1
  .48ص  م،1979، 1الشورى بيروت، ط

  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص93.
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وجميع هذه في  ا بروضة دعمي،هجر البحرين ثّم يستأنف كالما جديدا عن الرياض بادئ

 األوروبيوكان على الناشر المستشرق  الكتاب المطبوع ذكرت تحت عنوان أسواق العرب،

يحشرها جميعا في جريدة  أن ينتبه إلى تغير البحث فيفرد البحث تحت عنوان خاص وال

عن ين سوقا التي ذكرت وبكالمه هذا يكون سعيد األفغاني قد نفى عدد الخمس ،1األسواق(

 ن وعكاظ وحجر اليمامةمنها أربعة أسواق فقط هي عد "الهمذاني"يذكر بهذا و ، طريق الخطأ

وهي ق اسو أأضاف إليها سبعة و  "اليعقوبي"و "ابن حبيب"وقد وافق في هذا   ،وذو المجاز

 ثم ذكر أسواق بدر، عداد األسواق الموسمية مع أنها سوق دائمة،ي فمّكة وظني حشرها "

 عشر سوقا. إحدىوتصل بهذا إلى ، 2هجر البحرين" مجنة، الجند، ،نجران منى،

 من بين الذين تناولوا أسواق العرب في الجاهلية ه(400)ت  ويعد أبو حيان التوحيدي    

في  بدومة الجندل تبتدئ" إحدى عشر سوقا وهي"اإلمتاع والمؤانسة" فقد تطّرق إليها في كتابه

 باإلضافة إلى سوق المشقر، بسوق عكاظ وذي المجاز،أول يوم من العام الهجري وتنتهي 

  .3"ءوصنعا حضر موت، الرابية وسوق عدن أبين، وسوق الشحر، سوق دبا، وسوق عمان،

 واألمكنةفي كتابه األزمنة  ه(421)ت علي المرزوقي األصفهاني وويأتي بعده الشيخ أب

                                                           

 .94، ص السابق المرجع .1 
 سواق الموسمية العامة عند العربأسواق العرب عرض أدبي تاريخي لأل . عرفان محمد حمور،2

  .48ص
  3. أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع والمؤانسة، دار مكتبة الحياة، بيروت، د ط، د ت، ج1، ص85.
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 سوقا ليضيفها إلى األولىفقد حصرها في سبعة عشر  ليزيد خمسة أسواق على ابن حبيب،

 .1مجنة وبصرى  ودير أيوب وأذرعات واألسقى" " هي

فقد حدد األسواق بثمانية وهي ، "صبح األعشى"في كتاب ه(821)ت وأما القلقشندي     

 .2"لشحر وعدن وحضر موت وصنعاء وعكاظدومة الجندل وهجر وعمان وا"

ليذكر منها  األربهذا الموضوع في كتابه بلوغ  ه(1342)تلوسييضا األأوقد تناول      

 أبينوعدن  والشحر وصحار،ر، وعمان، والمشقّ  وهجر، الجندل،دومة  "وهي عشرة أربع

 .3وسوق عكاظ"وحباشة،  ة،ومجنّ ، وذي المجاز وحضر موت، وصنعاء،

عدد  ىنهم غير متفقين علومن خالل المقارنة بين هؤالء المؤلفين والمؤرخين نصل إلى أ    

قائما بين هؤالء المؤرخين  االختالفكما كان  ،ألسواق العربية في العصر الجاهليمحدد ل

 حول عدد هذه األسواق فقد كان قائما كذلك حول مواقيت قيامها .

يكونوا يلتزمون كل سنة يوما العرب لم  ي اختالفهم حول تواريخ قيامها أنولعل السبب ف     

  هذا اليوم في بعض السنين ويتأخر بل يتقدم" ويوما محددا لتقويضها  إلقامة السوق  معينا 

 ا وقد يتخلف آخرون بعد انقضائها لى السوق قبيل ميعادهوقد يسرع أقوام إ ،في بعض

  

                                                           
  2جه،1332الهند مجلس دائرة المعارف، ،1ط واألمكنة، األزمنة، وقي األصفهانيالمرز  عليو أب .1

  .161ص 
  . 410ص، م1922  القاهرة، دار الكتب المصرية، ،1ج صبح األعشى، عباس القلقشندي، ابن .2

  3. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج2، ص 264 ،265.
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 فمن هنا كان هذا التفاوت.، 1تنته أعمالهم وقد تختلف العادة سنة عن سنة "إذا لم 

 تقومان في نفس الوقت ونفس الشهر انعلى أن سوقوهناك اتفاق بين األكثر منهم        

على أن سوقين تقومان في زمن واحد  نّص  ،وأدقهم ،وهو أقدم المؤلفين ،محمد بن حبيبف

ولى وبعض آخر وهما سوق الرابية بحضر موت وسوق عكاظ  فيأخذ بعض العرب إلى األ

 .لى الثانيةإ

 دومة الجندل تبدأ بهذه األسواق "كل  هناك اتفاق بين جميع المؤلفين على أن كذلك      

 في الجاهلية. و أول األسواق العربية التي تقامهف ،2"في ربيع األول

كانت بين دورهم ودور العجم  ومن الطبيعي أن العرب عرفوا أسواقا أخرى غير هذه "      

وذكر اللغة هذه يلتقون فيها للتسوق والبياعات وهي التي كانت أبواب الدخيل المعرب في 

عرفها  ذلك من األسواق التي وغير ، 3منها الجاحظ في الحيوان سوق األبلة وسوق األنبار"

اقتصروا  ألنهمولم يذكرها المؤلفون "تقام في العصر الجاهلي  كثيرة كانت العرب  فأسواق

 .4"قابل والتي تقصد من بعيدعلى على األسواق الموسمية التي تكون من العام 

أسواق تخضع لنفوذ أجنبي وتدار ذه األسواق إلى ثالثة أصناف وهي"ويمكن تصنيف ه   

بنظم خاصة وتتضاءل فيها الصبغة األجنبية وهي األسواق التي تقام في أراضي سيطر 

                                                           

  1. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص100.
 2. المرجع نفسه، ص94.

  3. مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج1، ص80.
  4. سعيد األفغاني أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 94.
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فصارت عليها لحاجتهم وأسواق أنشأها العرب في الجزيرة العربية  ،الروم عليها الفرس أو

لدين والزواج والحقوق كعكاظ وأسواق ذات صبغة تمثل عاداتهم في البيع والشراء والخصام وا

 1مختلطة تكون على سائر البحر كعدن وصحار ودبا وفيها يجتمع تجار من شتى البالد"

 فتنوعت هذه األسواق بتنوع وافديها.

  :األسواق العربية أشهررابعا:

وذو  عكاظ، إلسالم أكثر من عشرين سوقا أهمهابلغ عدد األسواق الموسمية قبل ا        

إال أن  وأذرعات، وبصرى، ،وهجروصنعاءوحضر موت،  ودومة الجندل، ومجنة، المجاز

األسواق  بشكل مختصر  وسأقف في هذه الدراسة على هذه ،سوق عكاظ أعظمها وأشهرها 

التي كان لها شأن أكثر من غيرها السيما في  وسع في الحديث عن بعض األسواقثم أت

الحديث عن سوق عكاظ لكونها من أعظم أسواق الجاهلية ألن في هذه السوق نرى أحوال 

 الجاهلية من جميع نواحيها في بيعها وشرائها ودينها واجتماعها وسياستها وأدبها ولغتها

  وعاداتها.

 اريخها:بهذه األسواق وأماكنها وتو وفيما يلي تعريف     

 :ق دومة الجندلسو.1

وكان هذا  ،يعتبر سوق دومة الجندل من األسواق العربية التي كانت في الجاهلية      

بلد  "وهو  ،دوماء الجندل له  ويقال ذلك العصر،أول سوق للعرب في السوق في الحقيقة 

                                                           

1. المرجع السابق، ص94،95.
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وبها ،رالمشهو حصن مارد وفيها والمدينة، الفارسي يقع في نقطة متوسطة بين الشام والخليج 

سوقا يقصدها التجار في لم تكن دومة الجندل و ، 1عين تثّج فتسقي مابه من النخل والزرع"

بل كانت مفرقا مهما من مفارق الطرق وموضعا يقصده التجار وأصحاب القوافل  موسم واحد

 .  لوجود الماء العذب بها وما يحتاج إليه المسافر من زاٍد وماءٍ 

، وقد بناه ومنه جاءت دومة إسماعيلتعود تسمية دومة الجندل نسبة حصن بناه دومان بن و 

السوق من أوائل أسواق العرب التي وتعد هذه  ،بالجندل أي بحجارة ومن هنا جاءت التسمية

كان فيها قديما  يقول ياقوت الحموي: " كبيرة قبل اإلسالم، واقتصاديةكانت لها مكانة ثقافية 

 مبني بالجندل وقريب منها جبل طيء، وسميت دومة الجندل ألن حصنها حصن مارد

 هي حصن وقرى لبني كنانة من قبيلة كلب.ف ،2"انت بهذا الحصن بنو كنانة من كلبوك

 أول يوم من ربيع األول للبيع والشراء " ة هذه السوق فيتنزل قبائل العرب في الجاهلي     

وربما استمر السوق حتى "نهاية شهر ربيع األول إذا لم تنته  ،3ويستمر حتى منتصف الشهر"

وهي من بيوع ، )بإلقاء الحجارة( وكان بيعهم فيها بيع الحصاة، 4بيوعه خالل نصفه األول "

نلقي هذه )عين لآلخر: كيفيتها أن يقول أحد المتبايو "ة التي أبطلها اإلسالم فيما بعد الجاهلي

                                                           
             أسواق العرب عرض أدبي تاريخي لألسواق الموسمية العامة عند العرب ،حمورعرفان محمد  .1

  )بتصرف(.166ص 
  .166ص المرجع نفسه،  .2

  3. أبو جعفر محمد بن  حبيب، المحبر، ص263.
  4. القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج1، ص468.
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لك بدرهم أو كأن يقبض حصى في كفه فيقول لك من ي ثوب وقعت فهو الحصاة فعلى أ

ذا في يدي من الحصى درهما  في يدي من الحصى أو اشتريها بعدد ما السلع بعدد ما وا 

هذه الحصاة بعدد  تنتهي إليه رمية لك منها إلى ما لسلعة أرضا فيقول البائع للمشتري كانت ا

، وكانت كلب طيءو رب قبيلة جديلة عن قبائل الويجاور هذه السوق م، 1كذا من الدراهم(

هذه السوق حوانيت من شعر يجعلون فيها عبيدهم في فكانوا يفتحون ، اقنًّ  أكثر العرب

مائهم  أولئك  البغايا من  على البغاء ويأخذون ألنفسهم كسب يكرهون فيها فتياتهم وكانوا وا 

ولم يتنّزه العرب عن هذه التجارة التي  ،لبغاء منتشرا بكثرة في هذه السوق فقد كان ا، 2"إيمائهم

َواَل ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن  }:الكريمة  اآليةكانوا عليها في الجاهلية إال بعد نزول 

ْنَيا َوَمن ُيْكِرههُّنَّ َفِإنَّ اللَّـَه ِمن َبْعِد إِ  ًنا لَِّتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ ْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر َأَرْدَن َتَحصُّ

 .(33النور/){ ﴾33﴿ رَِّحيمٌ 

على سوق دومة الجندل تختلف وتشير المصادر التي اطلعت عليها على أن السيطرة      

من موسم إلى آخر فقد يكون المسيطر على السوق هو حاكم دومة الجندل األكيدر الكندي 

يكون المسيطر على السوق قبيلة  وقد وبالتالي تكون كندة هي الحاكمة على أمر هذه السوق،

ر كان أكيد):  يقال األلوسن يخرج األكيدر ومن معه من السوق، بنو كلب وذلك بعدما أ

هم ر وربما غلب على السوق بنو كلب فيعش، يقوم بأمرهم صاحب دومة الجندل يرعى الناس و 

                                                           

  1. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص264.
  2.سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 105.
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فدومة الجندل   ،1 (فتقوم سوقهم إلى آخر الشهر ويتولى أمرهم يومئذ بعض رؤساء بني كلب 

بيلة كلب سوق للتجارة والمتعة ومكس هذه السوق لمن يشرف عليها فكان إذن بين أكيدر وق

 على هذه السوق ومكسها . ءاالستيالتنافس شديد على 

 :سوق هجر البحرين .2

من أخصب بالد العرب وأكثرها ، واليمن وعمان رض البحرين عامةأ يتناول اسم هجر      

موقع هذه البالد في جنوب و  قاعدة البحرين، أنهاوذكر ياقوت الحموي في معجمه  رخاء

يجلب إليها مختلف األصناف  ،لى اتصال دائم ببالد الهند وفارسالخليج العربي وتكون ع

النسبة إليها هجري على وص على اللؤلؤ و أخرى للمعاش غير التجارة كالغ أسبابوألهلها 

 قال دريد ابن الصمة : ،قياسوهاجري على غير ، القياس

 2رمْ تَ م َ ريِ ي جَ رِ اجِ سح الهَ كَ  ***ا هَ يْ ت فِ ضعْ وْ ة أَ ارَ ت غَ بَّ رُ وَ  

ثل كمبضع تمر إلى هجر وهجر  بفتح الهاء والجيم اسم لجميع أرض البحرين ومنه الم     

بلد  راد لكثرة وبائه أو لركوب البحروقول عمر )رضي هللا عنه( عجبت لتاجر هجر كأنه أ

والنسبة هجري وهاجري والسوق الموضع عثر يوم وليلة، وبين بلد باليمن بينه  والهجر باليمن

                                                           

  1. السيد محمود شكري األلوسي البغدادي بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 264.
   سمية العامة عند العرب، أسواق العرب عرض أدبي تاريخي لألسواق المو محمد حمور. عرفان 2

  . 169ص 
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هم ويتولى أمرهم كانوا ينتقلون إليها في شهر ربيع اآلخر فتقوم سوقهم بها وكان يعشو  األول

 1حد بني عبد هللا بن دارم"المنذر بن ساوى أ

في في دهاسها فمات عطشا هلهل ولهجر شأن كبير وعظيم في األدب إذ هلك الم     
مر خفقد ذهب المهلهل جّراء نشوة من  ،يب في سبب موته هو خمر هجروالغر  حمارة القيظ 

 .هجر

 سوق عمان:.3

كورة عربية في جنوب الخليج العربي تمتد على سواحل بحر اليمن وتشتمل على  عمان      

 ها يضرب به المثل وبها فواكهوهي كثيرة الحرارة حتى إن حرّ  بلدان كثرة ذات نخل وزرع،

قيل أنها سميت  ،ولعل نخيلها متميز عن غيره ،والتين ونحو ذلككالموز والرمان "متنوعة 

 إذا أقام وقد اشتقوا منها فعال من )عمن يعمن( هي، و نفثان ابن سبأ أخي عدنبعمان ابن 

  قال العبدي : ،فقالوا أعمن وعمن إذا أتى عمان

نْ  ***ليكمفا عَ د خالَ جَ موا أنْ هَ تْ تَ  فإنْ    2رق عْ حقبي الحر أَ تَ سْ نوا مُ مَ تعْ  وا 

إلى أواخر جمادى فتقوم سوقهم بها  "إلى عمان  كان العرب يرتحلون من سوق هجر     

حيث تجتمع فيها بضائع هذه الممالك  ارات العرب من الهند وفارسفتجتمع فيها تج، 3"األولى

) لمن  فقد قيل قديما والذخائر المتنوعة ،بالمعادن الجيدةبأن أرضها مليئة الثالث وقد ذكر 
                                                           

  1. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 264.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص11.

  3. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 264.
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الذي  األصفرفأرضها غنية وتجاراتها كثيرة اشتهرت بالورس  تعذر عليه الرزق فعليه بعمان(،

، فعنبرها من أجود وبالعنبر وكانت فيها بضائع أجنبية يحملها التجار بحرا وبرا يصبغ به،

 جمادى األولى . آخر، إذ تقصدها العرب وتقيم سوقها حتى رأنواع العنب

 يقول المثقب العبدي :

 اهَ ودُ نُ عُ  الَ طَ وَ  اٍب نَ جْ إِ بِ  ْت اَص وَ تَ ***ة  يلَ بِ قَ  انَ مَ عُ  يْ ا فِ نَ مِ  كُ تَ  نْ إِ فَ 

 1 اهَ ودُ فُ وُ  اءِ مَ السَ ت ِ حْ تَ  نْ مِ  رٍ يْ خَ  إلىَ ***ْت حَ بَ ْص َأفَ  اتُ ركَ دْ ا المُ تهَ كَ رَ دْ أَ  دْ قَ وَ 

بن محمد إلى الرشيد يوما ببرنية غالية فوضعها جاء العباس  ذكر في األغاني أنه و       

أختير عنبرها من بحر  ،ر المؤمنين غالية صنعتها لك بيديأمي بين يديه ثم قال هذه يا

 .2عمان ومسكها من مفاوز التبت وبانها من ثغر تهامة فالفضائل كلها مجموعة فيها

وأهلها مالحون  ،فارس ألنها تقع ضمن دائرة نفوذهاملوك  يعينون منوكان أمراؤها       

نما  ،مهرة وألن إقليمه يمتد على سواحل العرب فهو لم يقتصر على عرب األزد الذين نزلوه وا 

أقام فيه معهم أخالط متعددة من قبائل العرب وجالية من التجار الذين استتبع وجودهم بين 

 .3صاحة أهل عمانالعرب إدخال بعض الضيم على ف

      سوق المشقر:.4

 كان المشقر قديما حصنا عظيما، ومكانا مرموقا في البحرين وقد ذاع صيت المشقر     
                                                           

  1. عبد اإلله الصائغ،الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 185.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم،  ص 113. 

  3. المرجع نفسه، ص 112.
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رة أكثر من سائر الحصون ونال شه ،مكان ولمع اسمه في العصر الجاهليالحصن وال

حصن فهو  "وأصبح مركزا للحكم ورمزا للقوة وسوقا تجارية وموقعا حضاريا مهما، واألمكنة 

و وه ،زد يمانيون يقال إنه من بناء طسموأهله أ ،روهو قريب من هج ،رين لعبد القيسبالبح

وقيل هو حصن بالبحرين  ويقال إنه بناء سليمان، ،على تل عال يقابل حصن بني سدوس

ر لهم يقال له الصفا قبل مدينة هجر والمسجد الجامع بالمشقّ خر آيلي حصن  لعبد القيس،

فالظاهر من هذا  ،1بن العفر يقال له العين"ا نهر يجري إلى جانب مدينة محمد وبينهم

 .ى نسبوه إلى سليمانحتّ  الكالم أن هذا الحصن وثيق البنيان،

من  وأوفتح ثانيه وتشديد القاف مأخوذة من الشقرة وهي الحمرة  أولهبضم  ر قَّ شَ والمُ      

 ي:دبعابن أسوى ال وقال عمر   شقائق النعمان زهور الشقر 

 برواْص  رِ هْ الدَ  ِب ائِ نَ  نْ عن مِ جز تَ  الَ فَ  ***ةً الَ رسَ  سٍ يْ ن قَ ابْ  رمَ ا عُ لغَ بْ أَ  أالَ 

 .2 رقَ شَ المُ  اضِ يَ حِ  نْ ا عَ نَ يْ فَ ا نَ رً كْ بَ وَ  ***ْت َص لَّ قَ وَ  عِ ائِ قَ ا عن وَ ادً ا إيَ نَ طْ حَ شَ 

، وشارك في األحداث التي وقعت عني الكثير من شعر العصر الجاهلي بالمشقرفقد       

قد فيه وتفاعل مع بيئته، وحدث عن زيارات الشعراء له، وعن قتل بعضهم على ساحاته ،ف

 ذكر العرب هذا الحصن في أشعار كثيرة، قال األعشى:"

 اهَ لُ خيْ ما نَ ط جَ ا الخَ نَ دْ جَ وَ  إنْ فَ ***ا فَ والَص  ْر قَ شَ ا المُ نَ مِ ا وْ نعُ مْ تَ  إنْ فَ 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 113.
  2. عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 190.
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 وذكر أبو ذؤيب الهذلي في مرثيته لبنيه فقال:

 .1 "عُ رَ قْ يوم تُ  ر كلَّ بصفا المشقّ  ***ة وَ رْ مَ  ثِ وادِ حَ لْ لِ  يْ نِ أَ حتى كَ 

ق السو يقدم السوق قافلة إال تخلف منها في  كان ال ،فالمشقر مكان قريب من هجر     

وتستمر إلى سلخه  ةخر اآلجمادى  أولدأ سوقها من تبو  "ناس لطيب هواء المنطقة وجمالها

عرب وكانت فتنفض ويغادرها الناس إلى جمادى من قابل وينزلها أخالط من جميع أنحاء ال

فلها صفات هجر وخصبها إذ هي جزء منها وقد  ،2"حد فيصبر عنهاأأرضها معجبة ال يراها 

تقدمها لطيمة إال  اختالف قبائل الناس في هذه النواحي بقوله )وكانت ال ل المرزوقيعلّ 

وقد كان  ،3تخلف منهم بها أناس، فمن هناك صار بهجر من كل حي من العرب وغيرهم(

والهمهمة الكالم الخفي وكل  "من الحلف والكذب ابالمالمسة واإليماء والهمهمة خوفبيعهم 

 .4صوت معه بحح"

بين المنذر أصحاب هجر رهط "ملوك هذه السوق الذين يتولون  أمورها ويعشرونها هم و      

يعينون من قبل فارس مثل بني المستكبر في  اأنهم كانو  ويبدو ،بن ساوى  من بني تميم

 .5 عمان وبني نصر في الحيرة "

                                                           

  1 . سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 108.
  2. المرجع نفسه، ص 109.

3.أبو علي المرزوقي، األزمنة واألمكنة، ج2، ص163.
 

  4. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 264.
  5. عرفان محمد حمور، أسواق العرب عرض أدبي تاريخي لألسواق الموسمية عند العرب، ص 178.
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نزله كثيرا كثر ذكر المشقر في كتب األدب وقد كان امرؤ القيس الشاعر الذي يقد و       

يرتادها  منةآفسوق المشقر سوق عامة والطريق إليها غير  ،شهورةمحيث كان له فيه وقعة 

المشقر سوق وقد عكس  ،دها العرب واألجانب وخاصة الفرسكثيرة من الناس ويقص أخالط

 .الثقافة والفكر وبدا ذلك واضحا في كثرة الشعراء وزياراتهم له

 سوق حباشة:  .5

سواق طالق، احتل مكانة بارزة من بين أحباشة واحد من أعظم أسواق العرب على اإل      

والحباشة الجماعة من الناس ليسوا من جنس  الجمع، أصل الحبش و "العرب في الجاهلية 

فهي سوق  إذن ،1ولعلها سميت بذلك لكثرة مايجتمع بها من القبائل واألجناس للتجارة" واحد،

الحج وقد ورد في الخبر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أسواق من تهامة القديمة وليست 

وحباشة بضم الحاء المهملة وتخفيف ، "جة رضي هللا عنهادخلها مرة  بتجارة للسيدة خدي

الموحدة وبعد األلف شين المعجمة كانت في ديار بارق نحو قنونا بفتح القاف وبضم النون 

الخفيفة وبعد النون ألف مقصورة من مكة إلى جهة اليمن ولم تكن من مواسم الحج إنما 

 تستمر الخامس من شهر رجب  وال"يقوم موسم السوق في حيث  ،2"كانت تقام في رجب

األولى  األيامتقوم في  فقد كانت حباشة  ،3سوى أيام معدودات ألنها سوق ثانوية محدودة"

                                                           

  1.  سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 115.
  2 . السيد محمود شكري  األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العر ب، ج1، ص 267.

 سواق الموسمية العامة عند العرب.  عرفان محمد حمور،  أسواق العرب عرض أدبي تاريخي لأل3
  .190ص 
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    فكانت مختلطة الجنسيات من رجب وهي سوق ثانوية مشتركة بين اليمن وتهامة والحجاز،

كانت سببا في قيام ياقوت الحموي لتأليف  أنها" يذكر عن سوق حباشة  ومن طريف ما

حول ضم الحاء في كلمة حباشة  خرآمعجم البلدان على إثر خالف قام بين ياقوت ورجال 

 .1أو فتحها"

 سوق صحار:                                                                             .6

العرب، وأغناها، وأطفحها بالمتاجر، جاء في  مسالك مناطق من أعمر  منطقةصحار       

وبها  وقصبتها صحار، وهي على البحر )عند الكالم عن عمان: "ري طخصلال"الممالك 

متاجر البحر وقصد المراكب، وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها ماال، وال تكاد تعرف على 

دن معااإلسالم مدينة أكثر عمارة وماال من صحار وبها  شاطئ بحر العرب بجميع بالد

 .2(كثيرة 

وقد يكون  ،3"أيامالمهملة تقوم لعشر يمضين من رجب الفرد خمسة  بضم الصاد"وصحار 

قال زهير بن  (عرب )بنو صحار أو بنو الصحراءاسمها من الصحراء استنادا إلى قول ال

 جناب:

 4ارُ حَ ا صُ هَ نْ ا مِ هَ وِ جْ شَ لِ  رُ هُ تَ      ابً رْ حَ  نِ يْ لَ بَ الجَ  ءُ يْ طَ  ْت بَّ وشَ 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 191.
  2 . سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 116.

  3. محمود شكري  األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص267.
  4. عبد اإلله الصائغ الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص،ص 178.
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إنها تقوم لعشر يمضين من دي بن المستكبر، وقال البيروني )الجلن فيها ويعشر الناس     

 يضطر إلى حماية أحد، هواؤها نسيمرجب، وألنها تقوم في رجب الحرام فإن رائدها ال 

،كبيرة ليس في نواحيها والفواكهووصفها ياقوت بأنها طيبة الهواء والخيرات ، 1(وخيرها عميم

عامرة األهل حسنة ووصفها بأنها دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومعونة  ،أجمل منها

فهي سوق تجارية،يحميها الشهر الحرام كما ،اليمن فتحها المسلمون أيام أبي بكر الصديق

 أنها مختلطة الجنسيات  وهي أعمر مدينة على البحر.

 :سوق دبا .7

،تحدث عنها أبو حيان التوحيدي في كتاب  مدينة دبا ذات التاريخ المغرق في القدم       

وسرد لنا قصتها المرزوقي في كتاب األزمنة واألمكنة وقد ورد اسم هذه  اإلمتاع والمؤانسة،

كل هؤالء قالوا  ،األقاليموأحسن التقاسيم في معرفة  اإلطالعالمدينة في كتابين هما مراصد 

قال ياقوت  أنها كانت احد أسواق العرب في الجاهلية وسوقها معروف بسوق دبا،عنها 

 أياموهي مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في  العرب بعمان، أسواقدبا سوق من ) الحموي:

كانت عندما العرب وأخبارها وأشعارها وكانت قديما قصبة عمان ولعل هذه السوق المذكورة 

 .2(عشر للهجرة إحدىسنة  بكر عنوةبي أفتحها المسلمون أيام 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص178.
   سواق الموسمية العامة عند العربعرفان محمد حمور، أسواق العرب عرض أدبي تاريخي لأل .2

  .179ص 
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ودما أيضا من أسواق  وهي غير دما ) ،والدبا الجراد قبل أن يطير بفتح الدال، ودبا      

مع دبا من  ودما بفتح أوله وتخفيف ثانيه بلدة من نواحي عمان وقيل مدينة تذكر العرب(

حبيب والبيروني باأللف الممدودة ورسمها سعيد األفغاني  ابن ذكرها، أسواق العرب المشهورة

بين  تجمع العرب أسواق وهي من جملة، 1( دبي وعرفان محمد حمور باأللف المقصورة )

إن موسم هذه السوق يقع بين  ) تجار جزيرة العرب  والهند والسند والصين ويقول المرزوقي :

 .2( يوم من شهر رجب وتمتد إلى العاشر من شعبان آخري في موسمي صحار والشحر أ

 عشرة للهجرة  أيام فتحها إحدىمحصن قتل وسبي سنة حذيفة ابن  "وأمير هذه السوق      

 .3ولسوق دبا حصن منيع يقع داخل مدينة دبا المحصنة باألسوار"

لبيوع الخاصة لمكان وال بغيرها من ا ،كون بإلقاء الحجارة وال باإليماءي والبيع فيها ال     

 وال يباعبل هو بالمساومة ألن السوق سوق مختلطة غير خالصة الصبغة " األجانب منها

عنده ،وهو الذي يعشر الناس فيها كما يفعل غيره من الملوك  فيها شيء حتى يبيع ملكها ما

التي يحملها  األجنبيةتمتاز عن غيرها بالبضائع التجارية  فهي  ،4في غيرها من األسواق"

 التجار من بالدهم في البحر وتنفذ منها تجارات العرب إلى الخارج.

 

                                                           

  1. عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 167.
  2. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة ، ج2، ص163.

  3. عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 168.
  4.  سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 118.
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     الشحر : سوق .8

 والشحر ،نوبي لجزيرة العرب بين عدن وعمانيطلق اسم الشحر على الساحل الج    

وتشتمل على بالد وأودية  ومنابت الحموض األرض وهو مسبخ األرض، مأخوذ من مشحر

نما  ،وليس فيها زرع ونخيل ،بها هنا شحر مهرة وهي قصبتهاراد والم ،وقرى  اإلبل  أموالهموا 

     بوا بها المثل في البعد فيقولون ونظرا لوقوعها في أقصى جنوب الجزيرة على الهند ضر 

بمعزل لنا ولو بلغت الشحر( واختالط أهلها بالنازلة من الحبشة والهند وفارس  لست )

يكاد  ألسنتهم مستعجمة جدا ال ) صطخري جعل أهلها غير فصحاء حتى قال اال وغيرهم

 عنبر واللبان والبز فالشحر مقصد تجار البر والبحر،تشتهر باإلبل وال ،1يوقف عليها(

فيقوم )يقول المرزوقي  يقصدها التجار فقط وتجارتها برية وبحرية ،طريقها صعبة، ،دمواأل

م ويبيعونهم بما ينفق بها من عليه قبر هود النبي عليه السالسوقهم تحت ظل الجبل الذي 

دم والبز وسائر المرافق ويشترون بها الكندر والمر والصبر والدخن ولم يكن بها عشور األ

ألنها ليست بأرض مملكة وكان جميع من يختلف إليها من العرب بتجارة  يتخفر ببني 

 .2(صف من شعبان وكانت سوقهم تقوم للنيثرب وهي تقلل من مهرة 

لقاء الحجارة كما في سوق دومة        وكان بيعهم أيضا في هذه السوق" برمي الحصاة وا 

اشتهرت أيضا بعنبرها الذي ال  و" ،وعيش أهلها من التجارة واألنعام رضها مقفرةأف، 3الجندل"
                                                           

 1. المرجع السابق، ص118.
  2. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة ،ج2،  ص163، 164..

  3. محمود شكري  األلوسي البغدادي، بلوغ األرب ومعرفة أحوال العرب، ج1، ص 266.
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يضرب به عنبر الشحر القلوب ) إثمارقال الثعالبي في  نظير له نوكل عنبر جيد ينسب إليها

 .1(رولو كنت عطرا كنت من عنبر الشحوقال الشاعر:)، (المثل

 :أبين سوق عدن.9

الهند على جنوبي مضيق تقع بجانب بحر  "موقع جغرافي  ممتاز  عدن مدينة ذات      

من البحر األحمر وبها كانت  سياآفيها مرسى للسفن  الواردة إلى  باب المندب نحو الشرق،

وهي في ذيل جبل  ومصر والحجاز وحبشة  منذ القديم  للحط واإلقالع، تمر مراكب الهند

بها وال مرعى وشرب أهلها من عين بينها وبين اء م ور إلى البحر رديئة الهواء الينتهي بس

  .2عدن مسيرة يوم والماء ينتقل إليها على ظهور الدواب"

جزيرة في اليمن أقام بها ابين كانوا يرتحلون من الشحر فينزلون هذا الموضع و"عدن       

إلى أيام من رمضان فتشترى  أول يوم من شهر رمضان فنسبت إليه فتقوم سوقهم بها

بأحد  لى مثلها من قابل وكانوا  ال يتخفرون ثم ينقشع الناس منها إ، 3الطيب" واعوأنالتجارات 

 من بعدهم وكانت تعشرهم ملوك حمير ثم من ملك اليمن"  ،رض مملكة وأمر محكمأألنها 

يبيع  ال يشتري في أسواقهم وال وكان خر من عشرهم األبناء من فارس غلبوا على اليمنآو 

فكانت  ،4"ولم يكن أحد يحسن صنعه من العرب يعبا في عدن وكان طيب الخلق جميعا بها

                                                           

  1. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 118.
  2. المرجع نفسه، ص 119.

  3 . محمود شكري األلوسي  البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 266.
  4. أبو علي المرز وقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة،ج2، ص 165.
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وبها مغاوص اللؤلؤ نها كانت تشتهر  بالطيب والبرود أ ، كماتخضع للنفوذ الفارسي  عدن

 الشاعر أبو بكر العيدي  يذكر عدن أبين :قال 

 اكِ مَ لَ  قَ وْ اه فَ مَ اب لَ ى رَض رَ جَ وَ  ***اكِ يَ ا حَ يَ ن الحَ دْ ا عَ يَ  اكِ يَ حَ 

 :م فقالالوال لفدخل عليها الشاعر أفنون عليها األأولقد 

 دن والعَ  صِ يْ العِ  اتِ ذَ ة َ بَ حْ رُ  نَ يْ ابَ مَ  ***مهُ رُ اعِ بَ أَ  ْت دَ د سَ قَ وَ  يْ مِ وْ قَ  تُ لْ أَ سَ 

 اليمن يفتحون همزة أبين  وسبويه يكسر الهمزة قال الشاعر : وأهل

 ا رً تَ وَ  مْ هُ ا لَ نَ كْ رَ تَ  دْ قَ  إاِلَّ  نَ يْ بِ أَ وَ ***الج عَ ر وَ ْص مَ  نَ يْ اس بَ نَ أُ  نْ مِ  امَ 

 1ارً مْ ذة خَ لَ  لىَ ا بعدا عَ وْ بُ رَ ا شَ مَ فَ  ***ة نوءَ قتلنا األزد أزد شَ  نُ حْ نَ وَ 

 سوق صنعاء :.10

 هي مضرب األمثال في ،اليمن  بل جنة جزيرة العرب كلها أطيب بالد فيصنعاء       

صنعاء قصبة اليمن وأحسن بالدها تشبه :)قال ياقوت  ،طيب الهواء واعتداله وحسن العيش

 العتدال أهال وأكثرهافهي اكبر المرافق في اليمن  ،2(وتدفق مياههابدمشق لكثرة فواكهها 

 مكانه صيفا وال شتاءا لطيبة هوائها وكثرة مياهها.فال يتحول اإلنسان من  ،هوائها

"تقوم سوقهم بصنعاء في النصف من شهر  والشحر من عدن اإذا ارتحلو  وكان العرب       

القطن والزعفران " بمختلف المنتوجات إلى هذه السوق مثل فيأتون ، 3رمضان إلى آخره"
                                                           

  1.  عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 180.
  2.  سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 120.

  3 . محمود شكري األلوسي  البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 266.
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تقوم في النصف  والحديد وغيرها وكانتيريدون من البز  واألصباغ وأشباهها ويشترون بها ما

ثم تنقشع  إلى مثلها من السنة المقبلة  وبيعهم بها الجس جس  خرهآمن شهر رمضان  إلى 

من أهل بلده فإنه كان  يرد السوق إال إذا اشترى رجل اليد ولم يكن أحد من هذه األسواق 

ومنها كان "يجلب األدم  والبرود وكانت تجلب ، 1 كما يتبايعون بتلك البالد" ،يشتري منه

قال أحمد ابن موسى وهو من الشعراء المتأخرين  ،2من معافر وهو بلد كان في اليمن"إليها 

 حيث رفع إلى صنعاء وصار إلى نقيل السود على مقربة منها:

 مرتبعوَ  افطَ ْص اء مُ عَ نْ َص  قِ فُ أُ  نْ مِ  ***ا نَ لَ  حَ الَ  دِ وْ السُ  لَ يْ قِ ا نَ نَ عْ لَ ا طَ إذَ 

 3الملع ادياك المهر وَ ا وَ ذَ بَّ حَ وَ   ***د لَ بَ  نْ مِ  اءُ عَ نْ ا َص يَ  تِ نْ ا أَ ذَ بَّ ا حَ يَ  

عاء ابن أزال ابن يقطن ابن عامر قيل سميت بصن" اسم صنعاء قديما أزال  ولقد كان      

وأزال أول من  تارة وتارة أخرى بصنعاء،أزال  :وهو الذي بناها فكانت تعرف ب بن شالح،

العرب واألحباش  وكان روادها من التجار  .4ثم سميت باسم ابنه فغلب اسمه عليها" ،بناها

ال يدخلها غريب إال بإذن وعلى كل باب أجراس متى  أبوابولمدينة صنعاء تسعة " والفرس

البريد وتبادل السلع مما  أمورالبعيدة ونشطت صنعاء في  األماكنحركت سمع صوتها من 

                                                           

  1. أبو علي المرزوقي األصفهاني ، األزمنة واألمكنة، ج2، ص164، 165.
  2. محمود شكري األلوسي  البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 266.

  3. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 121.
  4. المرجع نفسه، ص 120.
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نفسه أن يبني هناك القليس وأخذ الحبشي  أبرهةاكسب سوقها أهمية خاصة وقد سولت نفس 

 .1"يحجون إليه وقد بناه بناءا عجيباالناس 

 عكاظ: سوق .11

وهي سوق  وأعرفها في العصر الجاهلي، ،سوق عكاظ هو أشهر أسواق العرب      

وفيها علقت  تجارة وسوق سياسة وسوق أدب، فيها كان يخطب كل خطيب مصقع،

    من يحضر الموسم من شعراء القبائلالقصائد السبع الشهيرة افتخارا بفصاحتها على 

نخل في واد بين مكة والطائف على مرحلتين من مكة ومرحلة من الطائف "عكاظ و 

وموقعها جنوب مكة إلى الشرق وتقوم السوق في مكان منه يعرف باألثيداء فيه مياه 

كان من األنصاب التي كانت ألهل الجاهلية  فيه وال جبل إال ماال علم  ونخل وهو مستو

وبها دماء  البدن كاألرحام العظام كانوا يطوفون حول صخور فيها وربما كانت ذلك 

زاد من قيمتها بين  ، ولعل هذا ما2يحجون إليها" ذكروا بأنهم كانواشعيرة من شعائرهم فقد 

 جميع قبائل العرب.

وهو ، 3المهملة وتخفيف الكاف وآخر ظاء معجمة بالصرف وعدمه"وعكاظ "بضم         

العرب   أسواقالصدارة بين كل  عن سواه وتبوأسوق الهذا لقد تميز و  موسم معروف للعرب،

وكانت تجتمع فيه قبائل  كانت قرية تخلوا من السكان، آنذاكفي الجاهلية رغم أن عكاظ 
                                                           

  1. عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 179.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 126.

  3. محمود شكري األلوسي  البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 267.
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وكان هذا السوق يتصل بطرق سالكة إلى اليمن وبالد  لالتجاروحدب  من كل صوبالعرب 

أشهر أسواق ، فكان من شراء السلع المحلية وغير المحليةالشام،وقد توافرت فيه فرص بيع و 

وهم الحارث ابن عبد مناة  -العرب وكانت "قريش تنزلها وهوزان وغطفان وخزاعة واألحابيش

القعدة فال يبرحون حتى يرو هالل  وطوائف من أفناء العرب ينزلونها في النصف من ذي

ليست في  أشياءولم يكن فيه عشور وال خفارة وكانت فيها  ذي الحجة فإذا رأوة انقشعت

دبي العام أيام فهي المعرض األ وأدبيةواجتماعية  تجارية ،وهي سوق عامة ،1أسواق العرب"

أرضا اتسعت بعض أجزائها لمعارك عدة  وال شك أنّ  بكل معنى الكلمة،معرض  الجاهلية،

فهي "مجمع لغوي ، هم كيف كانت السوق تنتقل في عكاظأرض فسيحة واسعة، وبذلك نف

قبيلة ويعرضون عليهم الشعر  تي الشعراء من كلأفي دبي له محكمون تضرب عليهم القباب،أ

أنحاء الجزيرة  ن ينطق الحكم بحكمه حتى يتناقل الرواة القصيدة الجيدة  الفائزة فيأفما 

بأكملها ويحمل إلى هذه السوق التهامي والحجازي والنجدي والعراقي واليماني والعماني كل 

األرشق ويطرح  حتى يتبقى األنسب قطرة فال تزال عكاظ نخال واصطفاءة ولغة حيّ  ألفاظ

 .2المجفّو الثقيل"

لم يكن أحفل من ف ،وكانت سببا في توحيد لهجاتها ،عكاظ في لغة العرب أثرتلقد     

عبد  أنفقد جاء في األمالي   فقد ضربوا بها وبأهلها المثل لكثرتهم ، ،عكاظ ،مجمع العرب

                                                           

  1. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة، ج2، ص165.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص122.
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ضربة لو ضربته ): علي ابن أبي طالب  لما سئل عن قتله عليا قالالرحمان ابن ملجم قاتل 

حكومة الكانت  ،تميم فيها بنو عامةمر الحكومة ( وكما كان يقوم بأكانت بأهل عكاظ لقتلتهم

 .1بيعهم فيها فهو السراء وجس اليد" وأماعاشر لهذه السوق  ال ،في الشعر للنابغة الذبياني

كان  فقد اجتمعت  قبائل العرب فيها و ،كاظ علقت القصائد السبع الشهيراتوفي ع     

سمي عكاظ ألن العرب كانت )"لى عكاظ بضم أوله، قال الليف:إشعرهم عكاظي نسبة 

دد لفيعكظ بعضهم بعضا بالفخر والشعر، أي يدعك وعكظ فالن خصمه والتجتمع فيه 

 اعكظ الرجل دابته إذا حبسها؟ وتعكظ القوم تعكظا إذا تحبسو : والحجج عكظا؟ وقال غيره 

 .2" (ينتظرون في أمورهم وبه سميت عكاظ

نشاد القصائد وقد جاء ذكرها في سوق فقد كانت        عكاظ ميدانا للمنافرة والمفاخرة وا 

 يقول أبو ذؤيب الهذلي: الشعر العربي، 

 فُ وْ لُ األُ  عَ مَ تَ اجْ وَ ع ُ بيْ الَ ام َ قَ وَ   *** اظٍ كَ عُ ى لَ عَ  ابُ بَ القِ  يَ نِ ا بُ ذَ إِ 

 3 فُ يْ لِ خَ  يْ نِّ ا أَ ذً ر إِ عُ شْ تَ  مْ لَ وَ  *** هُ نَّ لَ زِ نْ نَ اظ لَ كَ اعدنا عُ توَ 

 وقال النابغة الذبياني:

 .4اارً بَ قت غُ قَ ا شَ مَ العجاج فَ  تَ حْ تَ  *** يْ نِ تَ يْ قَ لَ  نَ يْ حِ  اظَ كَ عُ  موْ يَ  تَ يْ أَ رَ أَ 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 128.
  2 . عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 143.

  3 . عبد الرحمن عبد الحميد علي، تاريخ األدب في العصر الجاهلي، ص 131.
  4 . محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة األدبية في العصر الجاهلي، ص 109.
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معرض عام للجزيرة العربية، فيها عرض لتجارات جميع األقطار وعرض  فسوق عكاظ     

وللسياسة وفيها لجان رسمية على نحو ما  واآلدابللبيوع وعرض للعادات ولألديان واللغات 

 افذا من أقصى الجزيرة إلى أقصاهانألف اليوم في معارضنا تحكم للمتفوق في توفقه حكما ن

وتزيد في معارضنا بميزة جلية وهي سهر لعادات القبائل ولغاتها ومواصفاتها لتنتقي منها 

 .أحسنها وأخلقها بالبقاء

لعام حال من أحوال الحضارة ولذلك " اقتضى الصناعة وال يخفى أن هذا االجتماع ا    

اللسانية فكان العرب يرجعون إلى منطق قريش، كما كان هؤالء يبالغون في انتقاد اللهجات 

وانتقاء األفصح منها وهذا هو الدور األخير من أدوار التهذيب اللغوي إذ يدخل في حالة 

وسيتم تفصيل  ،1 "درجة عالية من النشوءعامة يشيع فيها المنطق الفصيح وتبلغ بها اللغة 

 ذلك الحقا.

 سوق حضر موت:.12

يكون إلى "واسع يشتمل على بالد وقرى ومياه وجبال وأودية باليمن  إقليمحضر موت        

جنوبه الشحر والى شرقه عمان والى غربه صنعاء، قريب من البحر وفيه رمال واسعة كثيرة 

والبلد نفسه ضئيلة  ،وهو في جملته قاحل واألوديةتعرف باألحقاف وهذا الصقع كثير الجبال 

سميت  :وقال ياقوت ،سم حضر موت  في التوراة حاضر ميتا )قال ابن الكلبي :، 2الشأن"

                                                           

  1 . مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب،ج 1،  ص 178.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 121،122.
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موت ابن يقطن ابن ابن عابر ابن شالخ فحضر موت اسم موضع واسم قبيلة واسم بحضر 

سوق واسم شخص وهي ناحية واسعة شرق عدن قرب البحر وحولها رمال كثيرة تعرف 

 عمرو بن معد يكرب : الق (ها قبر هود وبقربها  بئر برهوتباألحقاف  وب

 .1ت مجنب الّذكرانوْ مَ  رَ ْض حَ ن ْ مِ ***انَ ا لَ مَ سَ  نَ يْ حِ  يْ دِ نَ الكَ  ثُ عَ شْ واألَ 

يقطان ومعناها  ألبناءالثالث  االبنفكلمة حضر موت الواردة في التوراة على أنها       

اللغوي دار الموت ولعل لهذا المعنى عالقة باألسطورة التي شاعت  عند اليونان أيضا عن 

نها وادي الموت فحضر موت هو اسم يقطن وهو اسم  وبه سميت  إنسانحضرموت وا 

 ورد في التوراة. األرض وهو ابن يقطن هذا ما

" في النصف من ذي القعدة يحضرها بعض القبائل من العرب هذه السوق  كانت تقوم       

تقوم هذه السوق بحضر  ،2والبعض اآلخر يحضر سوقا أخرى تقوم في هذه األيام أيضا"

، وقد تقوم هي وعكاظ بيوم واحد فيتوجه بعض الناس إلى وتعرف أيضا بسوق الرابية ،موت

وربما جازها الكثير من  يتوجه إلى سوق رابية حضر موت، خراآلسوق عكاظ والبعض 

فأما الرابية فلم  التجار ولم يحضرها ألنها سوق محدودة خاصة بمن حولها يقول المرزوقي :"

بّز صاحبه فكانت  فيها  وكان من عزّ  ،ارة ألنها لم تكن أرض مملكةيصل إليها أحد إال بخف

كل المرارة من كنده وسائر الناس يتخفرون بأل مسروق ابن وائل  آقريش تتخفر بني 

                                                           

  1. عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 164.
  2. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب ومعرفة أحوال العرب، ج1، ص 267.
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كفضل قريش على سائر  اآلخروفضل أحدهما على  الخضرمي فكانت مكرمة ألهل البيتين،

في  الناس فكان يأخذ إليها بعض الناس وبعضهم إلى عكاظ وكانتا تقومان بيوم واحد

.وكان أغلب قوت أهلها التمر ألن بها نخال كثيرا ويتخذ بها نعال 1" النصف من ذي القعدة

 جيدة فيقال نعل حضرمية وهي ذات شهرة كبيرة.

 من بني معد يكرب "جمد وأبضعة ،مشرح ،مخوس"أربعة  ويبدوا أن ملوك حضر موت     

م فروة أخت أبي بكر رضي وقد جاء ذكر هذا السوق في حفل زواج األشعث بنو قيس من أ

 قال األعشى : ،هللا عنه

 .2فِ يْ نِ المُ  تَ وْ مَ  رَ ْض حَ  يْ ا فِ سً يْ قَ  مَ ثُ   ***ا مً يْ قِ مُ  انَ مَ عُ  يْ فِ  اءُ دَ نْ لَ جَ وَ 

بل  ،سوا بالطبع هم جميع حكام حضر موتوالحكام الذين يذكر العلماء أسماءهم لي       

تزيد  أنإلينا مدومة في الكتابات لذلك ال نستبعد سماءهم أهم جمهرة الحكام الذين وصلت 

لى مقدار ما يعثر عليه أسمائهم في المستقبل زيادة قد تكون كبيرة وهي ستتوقف بالطبع ع

 أثار.و  من كتابات

 سوق مجنة:.13

من تجارة  اقصدو  يقصد العرب سوق مجنة بعد أن تنفض سوق عكاظ يتممون فيها ما      

قرب جبل يقال له  ، تقع بمر الظهرانقرب مكة على أميال منها (موضع)وقيل بلد "مجنةو 

                                                           

  1. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة، ج2، ص166.
  2. عبد اإلله الصائغ،  الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص165.



األسواق العربيةالفصل األول:                                                   نشأة     
 

 
61 

والظاهر من المواطن التي ال ينساها أهل مكة  ،مكة على قدر بريد منها بأسفلوهو  األسفل

 .1مياه"لبعض الجمال فيها وألنها ذات 

"بفتح الميم وكسرها موضع قرب مكة وهو الذي عناه بالل رضي بقوله متشوقا إليه  مجنةو 

 بعد الهجرة: 

 2لُ يْ فِ طَ وَ  ة  امَ شَ  يْ ْن لِ وْ دُ بْ يَ  لْ هَ وَ  *** ةٍ نَّ جَ مَ  اهَ يَ ا مِ مً وْ ْن يَ دَ رِ أَ  لْ وهَ 

اسم لمكان من الجنة وهو الستر واإلخفاء ويقال به جنون  وجنة ومجنة وأرض ومجنة "    

 . 3مجنة كثيرة الجن"

يوجد قرب مكة وهي مدينة ذات مياه  ،سوق مجنة من أكبر أسواق الجاهليةوقد كان      

 وجمال وهي سوق تعقد بأسفل مكة بمر الظهران يذهب الناس إليها بعد انتهاء سوق عكاظ .

ويقصدها خير من ذي القعدة تقوم في العشر األمن أرض كنانة  لكنانة وأرضها "وهذه السوق 

قصدوا له من تجارة  العرب بقضيهم وقضيتهم بعد أن تنفض سوق عكاظ  يتممون فيها ما

فمجنة ثاني أسواق العرب أهمية في الجاهلية، يأتي بعد االنتهاء من سوق ، 4"وفداء وتفاخر

عكاظ وكان يقع في بالد قبيلة كنانة  ويقام لمدة عشرة أيام من أواخر شهر  ذي القعدة 

ن أيضا أتي من الجنون والجن وقيل أتسميته مجنة ي أنهالل ذو الحجة وقيل  وحتى طلوع

                                                           

  1 . سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم،  ص 51.
  2. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج1، ص 266.

  3. عبد اإلله الصائغ،  الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 187.
  4. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 151.
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تلك األسواق من متاع وعروض ويجلب إليها ما يجلب إلى سبب التسمية من الجنان الغناء 

لم تكن الخمر لتقل فيها شأنا عن بقية األسواق فقد كانت تحمل إليها من معادنها من الشام و 

 صار يشيد بذكرها الشعراء يقول أبو ذؤيب  الهذلي :ومن بصرى ومن غزة حتى 

 مقيرة  ردف  لمؤخرة  الرحل   ***   سالفة  راح ضمنتها  إداوة 

 ى جسرة مرفوعة الذيل والكفللَ عَ  ***  صرى وغزة بُ  لِ هْ أَ  نْ تزودها مِ 

 1تصفوا في القالل وال تغلي ))مجنة (( ***فوافى بها عسفان ثم أدت بها 

تستوي معهما في "فهذه السوق إن كانت أقل شأنا من عكاظ وذي المجاز إال أنها       

حتى كانت قريش وغيرها من العرب  باالحترامنظر المحرمين من العرب وتتمتع منهم جميعا 

سوق  إذن فمجنة، 2(تحضروا سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز إال محرمين بالحج ال ):تقول

ها هم رواد عكاظ ويقصدها المحرمون درواو مرار لسوق عكاظ أدبية وهي استعامة وتجارية و 

 بالحج والعمرة.

 سوق ذي المجاز :.14

أحدهما أنها كانت ):ولهم في تحديدها قوالن ، عظم أسواق العربأ سوق ذو المجاز من       

ظهر اإلمام إذا وقف،وذكره  وكبكب جبل بعرفات خلفعلى فرسخ من عرفة بناحية كبكب 

ة ومنى بين مك ى،منوالثاني أنها موضع بوهو أحد قولين نقلهما الزبيدي وغيره  ياقوت

                                                           

  1.المرجع السابق، ص 152.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 152.
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ن ك وعرفات  في نصف الطريق تقريبا والذين نقلوا األول أكثر ان القول الثاني أدنى عددا وا 

بمنى  قيل هيميال من عرفات بناحية جبل  كبكب و أفذو المجاز على مسافة  ،1(إلى القبول

  وبين مكة وعرفات.

هم أهلها نت منه وذو المجاز من ديار هذيل ذو المجاز ألن  إجازة الحاج كا وسمي    

والسيما شعراء هذيل ألنها من  كثر ورود ذي المجاز في شعر العربوجيرانها األدنون وي

 :يضا قال أبو ذؤيب الهذليأم من المواس ى الكبر  أسواقهم

 2بلِ الحَ  لىَ ت إِ قاَ ابِ السَ  لىَ وْ أُ  رُ ادِ بَ يُ *** ةً يَّ ِش عَ  ازِ جَ المَ  يْ ذِ  نْ ا مِ هَ بِ  احَ رَ وَ 

نها من مواسم أبعد سوق عكاظ وترجع أهميتها إلى تأتي هذه السوق في األهمية        

الحج تؤمها وفود الحجاج من سائر العرب ممن شهد األسواق األخرى أو ممن لم يشهدها 

 .من بيع وشراء ومفاخرة  يجري في مختلف أسواق الجاهلية ويجري فيها ما

جنة إليها تقوم هذه السوق حين يهل هالل ذو الحجة  فينصرف الناس من سوق م       

ي قاموا بها حتّ أة ساروا بأجمعهم إلى ذي المجاز و هلوا هالل ذي الحجأ فإذا ) يقول المرزوقي:

ويواتيهم حينئذ حجاج العرب ورؤوسهم ممن أراد الحج ممن لم يكن شهد  يوم التورية

ويبقى الناس في هذه السوق إلى يوم التورية ويوم التورية هو يوم كان الناس  ،3(األسواق

 أوعيتهم للمرحلة التالية الن عرفة ليس بها ماء . ويملئون يرتوون فيه  من الماء 
                                                           

  1. المرجع السابق، ص153.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص153.

  3. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة، ص 165.
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بيه وجده في ألخطيم لم يزل يلتمس غرة من قاتل قيس ابن ا ):أن وقد روى األصفهاني   

المواسم حتى ظفر بقاتل جده بذي المجاز فلما أصابه وجده في ركب عظيم من قومه ولم 

فلم ينجده  فاستجدهيكن معه إال رهط من األوس  فخرج حتى أتى حذيفة ابن بدر القزازي 

فإذا هو  فأتى خداش ابن زهير فنهض  معه بني عامر حتى أتوا قاتل عدي )جد القيس(

ته في السوق فطعنه  قيس بحربه فقتله ثم استمر فأراده رهط الرجل فحالت واقف على راحل

العرب جميعا  هايأتونفعكاظ ومجنة وذي المجاز كانت تقوم في أيام الحج  ،1(بنو عامر دونه

 .ومن كل أنحاء الجزيرة العربية وحدب  من كل صوب

وقد ورد في الخبر أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يؤمها في المواسم  داعيا إلى     

ن لم يجد  لى إفقد شهدت  ،العهد فالناس مشغولون بما عهدوا صاغية أول أذانادين الحق وا 

تنكر للدعوة اإلسالمية كما جانب البيع والشراء والمفاخرة واإلنشاد مشهد من أعظم مشاهد ال

فقد مكث الرسول  الكثير من صور األذى والتنكر للرسول صلى هللا عليه وسلم.يضا أشهدت 

بمكة مستخفيا ثالث سنين ثم أعلن عن الرابعة ودعا الناس إلى اإلسالم عشر سنين  يوافي 

أن  فيهن المواسم  كل عام ،يتبع الحجاج  في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز  يدعوهم

ه فال يجد أحدا ينصره أو يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل يمنعوه حتى يبلغ رساالت رب

 .2ومنازلهم قبيلة قبيلة  فيردون عليه أقبح الرد ويؤذونه ويقولون له )قومك أعلم بك (

                                                           

  1. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 153.
  2. المرجع نفسه، ص 156.
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 سوق نطاة خيبر:.15

خيبر قرية شمالي المدينة بينها وبين تبوك وهي عدة حصون لليهود وفيها مياه ومزارع        

نخل كثير يسقى  بها واسم عين كذلك وقيل هي خيبر نفسها وحول القريةونطاة اسم حصن "

وبيئة معروفة هي العرب بحماها وأهلها يهود استوطنوا الحجاز منذ القديم  بعين فيها والبلد

 .1"واشتغلوا بالزراعة والتجارة

لوقوعها بين واحدة من أهم مراكز التجارة في الجزيرة العربية  وقد اشتهرت خيبر بأنها    

محطات القوافل  إحدىأي لوقوعها على الطريق التجارية الكبرى فكانت  اليمن والشام،

ضخمة فخيبر هي  أموالفيها رؤوس  ونشأتالتجارية الكبرى فنجح أهلها في التجارة، 

اتسعت تجارات اليهود في خيبر وغيرها و " لمالي بفضل موقعها االستراتيجيمصرف الجزيرة ا

الرجل الواحد منهم كأبي رافع الخيبري أن يسير قوافل تجارية لحسابه إلى الشام حتى استطاع 

ضخما فكلما مرت عير لقريش أو  إثراءرة التعامل بالربا  وأثروا وهم من نشروا في الجزي

لطيمة من لطائم النعمان قامت لها سوق خيبر وقد جعل المرزوقي زمنها بعد زمن سوق ذي 

استطاعت خيبر أن تتفوق وقد ،  2"تبتدئ سوق حجر أنالحج وقبل  أشهرالمجاز أي بعد 

بنى اليهود فيها حصونا و  ،الجزيرة العربية أنحاءعلى جميع مراكز بيع المجوهرات في جميع 

 عديدة جعلوا فيها أموالهم.

                                                           

  1. المرجع السابق، ص156.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، 156.
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 سوق حجر اليمامة : .16

 ليها من العراق وغيرهإالبحرين وجنوبي العراق والطريق  تقع بالد اليمامة إلى غربي         

وحكي الكسر فيها  وذكر اللسان أيضا أنها) الحجر( بالتعريف، م قراها حجر،أوقصبتها 

 .1يضا"أ

المختلفة بها وديان كثيرة الجريان والحنطة وافرة إلى جانب المزارع كانت اليمامة خصبة و     

 حدث فيها فيقول: ومما يذكر أنها احترقت مرة وذكر األعشى في شعره صورة للخراب الذي

 اامَ وَ قْ ا األَ هَ اعُ مَ سْ إِ  يْ تِ أْ يَ وَ ***ى مَ عْ النُّ  نَ مِ  َس وْ ؤُ الرُ  تلبثُ ي ْ تِّ والَ 

 2اامَ رَ الضَّ  هِ يْ تَ افَ حَ  يْ فِ  ىكَ ذْ تَ  ذْ إِ  *** ءمكُ يْ لَ إِ  لَ زَ ا أَ مَ بِ  رٍ جْ حَ  مَ وْ يَ 

 الشهر آخرالعاشر من شهر محرم وتظل قائمة حتى " يفتتح موسم هذه السوق في      

وبقد بقيت هذه السوق معروفة حتى  ،منها غلى مثلها في العام المقبل ينفض الناس  حيث

موي ولم يكن الناس بحاجة إلى خفارة حينما يذهبون إليها ألن موسمها العصر األ آخر

 .3"يصادف  في الشهر الحرام

ان ودومة تي لسوق اليمامة قبائل العرب من كل صوب من الحجاز وحجر وعمأوت     

سواق المتوسطة يتم فيها الجزيرة العربية فقد كانت من األ نحاءأالجندل وغيرها من جميع 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 157.
  2. عبد اإلله الصائغ، الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص  161.

   الموسمية العامة عند العرب. عرفان محمد حمور، أسواق العرب عرض أدبي تاريخي لألسواق 3
  .180ص 
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نها دار رب وقد ورد ذكرها في كتب األدب ألالبيع والشراء كما يحدث في جميع أسواق الع

كان ينزلها ذو الرمة والكثير من الشعراء  وقال عنها  جرير ابن الخطفي الشاعر وكثيرا ما

 رؤ القيس :ام

 1ْر قُ أُ  لىَ عَ  الٍ يَ لَ  منْ ا ِ نَ يْ إلَ  بُ حَ أَ  ***ر جَ حْ مَ  دَ نْ عِ  رِ حْ الشَّ  اتِ ذَ بِ  الٍ يَ لَ 

ينزل أمراء اليمامة ووالتها في حجر حيث السوق وحيث تجلب إليها األشياء إذن هي     

القديم حين كانت  مصر اليمامة عامة وفي وسطها وهي في قاع فيه ماء وكان به قصور في

وكان قد تحصن فيها  نها شركة كالبصرة والكوفة،أ إالصلها لبني حنيفة أو " ،نأالبلدة ذات ش

وهي  ،مسيلمة الكذاب لما تتبعته سحاح المتنبئة قبل أن يتزوجها ويقتسمها األرض بينهما

 . 2"رمة  التي ضرب به المثل بحدة البصذات شهرة في العرب اشتهرت منها زرقاء اليما

 : أيوبسوق دير . 17

قرية بحوران في نواحي دمشق يزعمون أنها مسكن أيوب النبي عليه   دير أيوب       

 ذا ماه ،العين فيها هي التي ركضها برجله السالم وأن هللا ابتاله فيها ويزعمون أيضا أن

 سعد(لى شمال بصرى وغرب أذرعات وتعرف اليوم باسم )شيخ إذكره ياقوت أما القرية فهي 

ليها ياقوت وهي من القرى إوفيها العين التي أشار  أيوبيزال فيها إلى اليوم مقام للنبي  وال

 .3الصغيرة في حوران قليلة النفوس والشأن"
                                                           

  1. عبد اإلله الصائغ،  الخطاب اإلبداعي الجاهلي والصورة الفنية القدامة وتحليل النص، ص 163.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 157.

  3. المرجع نفسه، ص 159.
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إذا انتهوا من أسواقهم الموسمية  فكان العرب أسواق الشام قياما  أولتعد هذه السوق       

تجارتهم فيها وبدأوا بهذه وأنهوا حجهم ورجعت وفود البلدان تهيئوا للسفرة إلى الشام فأقاموا 

 إذا غابت الثريا مع غيوب الشمس لم تراها أربعين يوما وذلك أفولها)قال ابن كناسة، السوق 

فتقوم  أسواقهمتطلع أو يروها فيقيمون  أنقال وأهل الشام يطلعونها بخمس وعشرين من غير 

 .1(المذكورة أسواقهم أولوهي  أيوبسوق دير 

يتعلق بالشخص الذي ) أيوب( و ويتعلق بالمكان و من مقطعين )دير( الثرياويتعلق اسم      

ولقد حظيت بهذا االسم  وقد أطلق هذا االسم زمن صالح الدين إبان حروبه ،سمي به المكان

  .النبي أيوبلى مقام عنسبة 

 سوق بصرى:. 18

بصرى من كبار مدن الشام قديما ولها من الشهرة ما ال نجد لدمشق نفسها ألنها كانت       

 محط رحال تجار العرب من بالد الشام فجرت األلسنة بذكرها في الشعر العربي القديم

األطول وبصرى من مشارف الشام وهي عاصمة حوران ومن كبار مدن الشام منذ الزمن "

شعار العرب وكان أهل الشام على عالقات أفي كثير من  قبل اإلسالم حتى إن اسمها ليتردد

وكان النبط كثيرا ما يحملون متواصلة مع سكان الحجاز لكثرة أسفار هؤالء إلى الشام 

قد كانت تحتل مركزا تجاريا ف، 2"شام وينقلون األخبار بين البلدينتجاراتهم بين الحجاز وال

                                                           

  1. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة، ج2، ص 169.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 159.
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بها الرومان عناية فائقة وجعلوا  عنوا ،من جزيرة العرب اآلتيةة للقوافل فهي سوق عام، مهما

دركتها أف)ثم تقوم سوق بصرى ،قال  ة:نساسيقول ابن ك منها قلعة لمراقبة قبائل الصحراء،

 .1(ربعين ليلةألى إها  كانت تقوم ببني أمية ثالثين نأخبرت أتقوم خمس وعشرين ليلة و 

نها بين محرم أزمنها بعد موسم الحج والغالب  ة،عامة تجاريبصرى سوق سوق ف       

ول وتستمر من ثالثين إلى أربعين ليلة تباع فيها منتجات الهند والحبشة وغيرها من وربيع األ

 .هابالسيوف والخمور الجيدة التي يشرف جميع التجار على اقتنائالبلدان وقد اشتهرت 

األخبار دليل على احتفال العرب بسوق بصرى فيروي الحافظ وفيما يذكر العرب ورواة      

أحد العشرة المبشرين أنه  "طلحة ابن عبيد عبد هللا"مثل عن الصحابي الجليل  "ابن عساكر

هل هذا الموسم أفيهم أحد أ سلوا  )فإذا راهب في صمعته يقول: ،)كنت في سوق بصرى :قال

لموسم جامع للناس من أقطار فا حمد بعدأنعم أنا فقال هل ظهر من أهل الحرم فقال طلحة 

 .2(هل الحرم معا يردأ ى و شتّ 

 قال الصمة بن عبد هللا القشيري :

 لِ اوِ طَ تَ المُ ة َ رَ مْ ى نَ رَ ْص بُ  رقيْ شَ بِ  ***ى وَ الهَ  عُ بَ تْ يَ  نِ يْ العَ  فُ رْ طَ وَ  تُ رْ َنمَ 

 :آخروقال 

 3مٍ جَ عَ وَ  ٍب رَ عَ  نْ قنسرين مِ وَ  ***رى بْص  دِ الَ بِ بِ  نْ مَ  تَ يْ طَ عْ أَ  وْ لَ وَ 
                                                           

  1. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة، ج2،  ص 169.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 161.

 3 . المرجع نفسه، ص 162.
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                                                               ت:سوق أذرعا. 19

وعالئق العرب "أذرعات بالد بالشام قرب البلقاء أمرها قريب من أمر بصرى وتليها في الشأن 

 لسن شعرائهم  تشبه ماأواستفاضتها على   التجارية بها في الجاهلية كعالئق هم ببصرى 

 لبصرى من مثل امرؤ القيس :

 .1الِ عَ  ر  مَ ا نَ هَ ارِ ى دَ نَ دْ أَ  بَ رِ ثْ يَ بَ ***هلهاأَ وَ  اٍت عَ رُ ذْ أَ تنورتها من 

والغالب أنهم يقيمونها مدها أبعد سوق بصرى بسبعين ليلة ويطول تقوم هذه السوق      

قال ابن  بكثير وهي من أطول األسواق. اإلسالموبقيت هذه السوق قائمة بعد  ،مدى الصيف

 .2(طولها قياما أ.ثم تقوم سوق أذرعات  وهي اليوم ...) :كناسة

 وقد كان يحكمها حكام للروم واشتهرت بخمرها في الشعر فقال أبو ذؤيب الهذلي :   

 .3لكهادية الضحْ  ٌس نْ ة عُ رَ كِّ ذَ مُ  ***ا هَ بِ  ْت وَ فما فضله من أذرعات هَ 

   سوق الحيرة: . 20

رب مع أن التجار العرب قد لذكر أسواق العهذه السوق أحد ممن تعرض لم يذكر       

إال أن  وأهلها عرب،سواق موسمية لهم في العراق أن ال تقوم أالمعقول  رقصدوها ومن غي

بي العاص  خرج الحاكم ابن أ):األصفهاني أبو فرج موسمية قال أن بها سوقا األغاني يذكر

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 163.
  2. أبو علي المرزوقي األصفهاني، األزمنة واألمكنة، ص 170.

  3. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 163.
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 ومعه عطر يريد الحيرة وكان بالحيرة سوق يتجمع به الناس كل بني أمية ابن عبد شمس 

 .1(سنة 

طر والبرود والجواهر والخيل  األدم  والع" سلع كثيرة ومتنوعة منها ويعرض في هذه السوق  

عمان  وأو اليمن أأسواق العرب  مما يحمل من الشام موال وسائر ما يعرض  في بقية واأل

يضا أدب أوفيها  ،ا يحمل إليها العرب من إبل وشياهعدا م ،و فارسأو الحجاز أو الهند أ

وكان عرب الحيرة أرقى عقال وحضارة من عرب الجزيرة الذين ، 2"ومنافراتوشعر وخطابة 

 .تأثروا بهم ونقلوا عنهم وكان الحيريون يجوبون األقطار

 

 

 

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 165.
  2. أبو فرج األصفهاني، األغاني، ج9، ص 87.
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 العربية: غةأثر األسواق في توحيد اللأوال: 

 : هجات.توحيد الل1

إلى قبائل كثيرة، وقد انتشرت هذه القبائل في جميع أنحاء  أمة متفرقةالعرب كان      

، فأدى ذلك إلى انعزالها وكيانها الخاص بهابيلة استقاللها الجزيرة العربية، حيث كان لكل ق

ومن المؤسف أن يد اإلهمال قد امتدت إلى  ،اب نشأة اللهجات العربية القديمةمن أسب  وكان

عناصرها وبخاصة ما يتصل باللهجات العربية فلم تصل إلينا نصوص نرجع إليها لمعرفة 

ي حديثها اليومي، لكن وفي العصر الجاهلي تمسكت كل قبيلة بلهجتها ف، هذه اللهجات

 إلى اللغة المشتركة في الخطابة والشعر، وتركوا لجأواالخاصة من الناس في تلك القبائل 

الناس في شؤونهم  ، وكانوا إذا عادوا إلى قبائلهم تحدثوا معلهجات قبائلهم التي يتكلمون بها

 واحدة ما يأتي: شك في أن أسباب امتزاج هذه اللغات في لغة مشتركة والالعامة بلهجتهم، 

في بقاع هجرة القحطانيين إلى جزيرة العرب ومخالطتهم فيها العرب البائدة باليمن، ثم تمزقهم -

وحادثة سيل العرم أنه كان  ،1هم بسيل العرم"دنفسهم وتخرب بالالجزيرة كل ممزق بظلمهم أ

أغرق البالد  لسبأ في اليمن عرم تحبس المياه خلفها لتوزع بنظام فتهدمت العرم بسيل عظيم

لقبائل في أنحاء ودمر القرى أمامه فكان هو مع كثير من الفتن والحروب سببا في تفرق ا

لى جزيرة العرب واختالطه هجرة إسماعيل عليه السالم إوالسبب الثاني هو  الجزيرة العربية،

 تزاجاالموأظهر مواطن هذا  وبنيه بالقحطانيين بالمصاهرة والمجاورة والمحاربة والمتاجرة،
                                                           

دار المعرفة، بيروت  تح جمعة الحسن، أحمد الهاشمي، جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، .1

  .434ص م، 2005ه،1426 ،1لبنان، ط
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فأدى هذا إلى امتزاج  ،1الحج واألسواق التي كانت تقيمها العرب في أنحاء بالدها"مشاعر 

 هجات واختالطها.الل  

"وأشهر اللغات السامية هي العربية والسريانية  العربية هي إحدى اللغات السامية واللغة      

حيا منها إال العربية والعبرانية والسريانية  ى، ولم يبقية واآلشورية والبابلية والحبشيةوالعبران

 .2يعرف لهن أم" ال أخواتوالعربية أرقاها جميعا واللغات السامية 

 وال نعلم شيء شعرهم وخطابهم، كانت هناك لغة مشتركة كان العرب ينظمون بها  قدو        

األدب الجاهلي وهو آثار وأقدم ما وصل إلينا من آثارها هو " عن البدايات األولى لهذه اللغة،

أدبية تنسب لطائفة من شعراء العصر الجاهلي وحكمائه وخطبائه ولكنها لم تجمع وتدون إال 

ن الخامس للميالد على في القرون األولى للعصر اإلسالمي، ويرجع تاريخ أقدمها إلى القر 

راحل كثيرة في وعظمتها بعدما مرت على موهي تمثل هذه اللغة في آخر اكتمالها  ،أبعد تقدير

وبعدما تغلبت لهجة من لهجاتها وهي لهجة قريش على أخواتها من اللهجات األخرى  التطور،

مشتركة بين الشعراء  فاللغة التي كانت ،3واستأثرت بميادين األدب في مختلف القبائل العربية"

 من هذه كان لقريش الحظ األوفر، و ولغة القرآن الكريم ،هي لغة قريش، لغة الشعر الجاهلي

 ما هي لهجة قريش.، وقد استقر في نفوس األسالف أن هذه اللهجة الفصحى إن  اللغة

                                                           

  1. المرجع السابق، ص 434.

  2. أحمد الهاشمي، جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ص118.
  .76م ، ص 2000،2علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ط .3
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ذلك أن يرون من كالم الناس أحسنه وأصفاه  ، فقد كانوا يتخأفصح العرب فأهل قريش    

بيته  من بين جميع العرب فكانوا جيران ، وهللا سبحانه وتعالى اختارهمأهل مكة هما قريش  

فكان قريش يسمعون تلك القبائل متباينة اللهجات و بذلك وجهة العرب جميعا"  كانت مكةو 

فاتفقت بذلك  ألسنتهم ويجرون على قياسهاستحسنوه منها فيدبرون به  لغاتهم ويأخذون ما

فلما  الناس حياتهم اللغوية وحياتهم االجتماعية القائمة بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف

ت لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات وأقبحها وبذلك مرنوا على اجتمع لهم األمر ارتفع

االنتقاء حتى صاروا أجود العرب انتقاء لألفصح من األلفاظ  وأسهلها على اللسان وأحسنها 

 ج من جميع أنحاء الجزيرة العربيةفقد كان وفود العرب يفدون إلى مكة للح ،1مسموعا"

وكانت قريش  وتحكم بينهم،، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم كمون إلى قريش في أمورهمويتحا

من كالمهم وأشعارهم أحسن  تخيرواغاتها إذا أتتهم الوفود العربية مع فصاحتها وحسن ل

 تخير من تلك اللغات إلى لغتهم فصاروا أفصح العرب فاجتمع ما وأصفى كالمهم، ،لغاتهم

 بي.عيب من عيوب المنطق العر إذ ال تجد في كالمهم أي 

فقد انتشرت اللغة القرشية في جميع أنحاء الجزيرة العربية خالل الفترة األخيرة من      

انقسمت اللغة العربية منذ أقدم العصور و " ،اهلي وتكلمت بها كل القبائل العربيةالعصر الج

كل قبيلة وكل جماعة متحدة في ظروفها الطبيعية واالجتماعية كثيرة اختصت  إلى لهجات

بفضل  لالحتكاكه اللهجات المتعددة فرص كثيرة ن هذه اللهجات وقد أتيح لهذة مبلهج

                                                           

  1.مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج1، ص78)بتصرف(.
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التجارة وتبادل المنافع ومجاورة القبائل العربية بعضها البعض وتجمعها في األسواق والحروب 

فاستأثرت  األهلية فاشتبكت من جراء ذلك اللهجات العربية كتب النصر فيها بلهجة قريش

 .1القبائل العربية" بميادين األدب في مختلف

 العوامل التي ساعدت على توحيد اللهجات العربية:.1.1

 المكانة الدينية لقريش:: 1.1.1

كان البيت حرما مقدسا في الديني، و فقريش تقطن مكة والعرب يعترفون لها بالنفوذ       

ويزورون يحجون إليه ر الجاهلي، "في الفترة األخيرة من العص نظر معظم القبائل العربية

ن ديني عظيم على شأ، فكان لهم بذلك 2منافع لهم " أصنامهم ويقدمون لها القرابين ويشهدون 

، وقد وصف لنا القرآن الكريم حال إقامتهم في بلدهم آمنين والناس خرى بقية القبائل األ

 يأتونهم من كل أوب وصوب.

 :العامل االقتصادي :2.1.1

مكانة عظيمة  االقتصادية وقيامها بين الشام واليمن جعل لقريش وقيمتها أسواق مكة ف     

ين الذين كانوا ينتقلون بتجارتهم في يشقدار كبير من التجارة في يد القر القبائل فقد كان  م  بين

بتدخالت تجارية منظمة الشام  ويقومون في مختلف الفصول مختلف بقاع الجزيرة العربية من 

وهو ما أشار إليه القران الكريم برحلتي الشتاء من أشهرها رحلة الشتاء ورحلة الصيف 

                                                           

  1. علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص78.
  2. المرجع نفسه، ص78.
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والصيف وهو ما أشار إليه القران الكريم برحلتي الشتاء والصيف وكانت قريش تقوم بهما 

 .من مظاهر التقدم لية، فأفادت منهما شيئا غير قليلبقصد التجارة والكسب في الجاه

 : العامل السياسي والجغرافي:3.1.1

من عوامل سيادة لهجة قريش العامل السياسي والجغرافي حيث كانت مكة تقع موقع      

فعلى  ق عن صراع الفرس والروم واألحباشالقلب في الجزيرة العربية، وكانت بذلك أبعد المناط

من طرف عدوهم وأنهم قد اختلطوا باألعاجم مما  عرض أطراف الجزيرة دائما من الخطرحين ت

نجد أن أهل مكة يعيشون في استقالل وحرية وبعد عن  من المفردات أدخل في لغتهم الكثير

، وفي ذلك يقول أبو بكر في األخطار مما جعل العرب ينظرون إلى مكة نظرة إجالل وتقدير

ال  عليه وسلم: ) ال تدين العرب إرده األنصار الذين طمحوا إلى الخالفة بعد الرسول صلى هللا

فقد فضل هللا سبحانه  ،1( من فضله على إخوانكم ما منحه هللالهذا الحي من قريش فال تنفسوا 

 الفترة األخيرة من وتعالى قريش على سائر البالد العربية وقد تحقق لها نفوذ سياسي قوي في

 العصر الجاهلي.

 : أيام العرب:4.1.1

ى أو تشنها عل ،تشنها قبائل العرب بعضها على بعضوهي الحروب التي كانت      

يقال  وكان ما جانب ألي سبب من األسباب وكانت دعامتها في هذه الحروب الكالم البليغ،األ

 األثر الكبير في تجويد هذه اللغة.وكان لذلك  في هذه الحروب مؤلفا بلغة قريش،

                                                           

  1. علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص86.



ألدبيةثر األسواق العربية في الفنون االفصل الثاني                                     أ  

 

 
78 

 :سعة لغة قريش وغزارتها  :5.1.1

 وأبعدها عن اللهجات المعيبة. ،ت أوسع اللغات ثروة وأغزرها مادةفلغة قريش كان     

 : العامل الثقافي واألسواق العربية والحضارات المتاخمة :6.1.1

وفي هذه " ،للتجارة واآلداب وغيرهاكان في الجزيرة العربية أسواق تقام في المواسم       

سمعوه  والرواة فينشد الشعراء وينقد النقاد ويذيع الرواة ما األسواق كان يجتمع الشعراء والنقاد

وفيها ضربت له قبة من أدم ليتحاكم إليه  ،بسوق عكاظ وكان النابغة حكما في كل مكان،

أن التجار  هذا العامل، وما يدعم 1الشعراء في أيهم أشعر،وقد أنشده فيها الكثير من الشعراء"

أسواق مكة ومنتدياتها الثقافية واألدبية ويعرضون أشعارهم والشعراء والخطباء كانوا يرتادون 

يدل على أمر عنايتهم  وه كان مردودا وهذا مارد   على قريش فما قبلوه كان مقبوال وما

إذ يفدون إليها ، صائدهم في األسواقبالفصاحة وما وصل إلينا من نتائج أفكارهم وخطبهم وق

وبلغة  صنعوه بجودة صنعة الكالم، فيها ما يعرضون  اويقيمون فيها أيام في موسم الحج،

وقد " قريش فجميع الظروف كانت مهيأة لتغلب لهجة قريش على جميع اللهجات العربية،

والها أن يكون لب إحداها على األخرى في حالتين: أينتهي الصراع بين لهجتين محليتين بتغ

يكتب النصر للهجة المنطقة ألهل واحدة منها نفوذ على أهل اللهجة األخرى ففي هذه الحالة 

 إحدىتتفوق  وثانيها أال ،نطقة األخرى ثقافة وحضارة وآداباذات النفوذ شريطة أال تقل على الم

المنطقتين على األخرى بثقافتها وحضارتها ومقوماتها لغتها وآدابها ففي هذه الحالة يكتب 

                                                           

  1. مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج1، ص81)بتصرف(.
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هاتين  إحدىذا كانت فإ ،1ن لم تكن لها السلطان على المنطقة األخرى"النصر للهجتها إ

ولى إذا توافرت كلتا فمن باب أ الشروط هذه لى تغلب اللهجة التي تتوفر فيهاالحالتين تؤدي إ

كان  كان في لهجة قريش إذ   وهذا ما ،األخرى تتغلب على اللهجة  أنالحالتين في لهجة معينة 

 قبل الميالد منذ ماصراع طويل بدأ وفي  واالقتصاديوالثقافي  لها السلطان الديني والسياسي

واستمر حوالي خمسة قرون قضت العربية الحجازية على اليمنية وتحققت الوحدة اللغوية بين 

نهائيا دول الجنوب وانتقلت مراكز التجارة إلى مكة  انهارت العرب في الجزيرة وخاصة بعدما

عرفه العرب من  منزل قريش ومثابة الحجاج وملتقى الشعراء والخطباء والحكماء وأعظم ما

منازل القبائل العربية وتداخلها واختالط ذلك من هجرة اليمنيين إلى الشمال  وما رافقأسواق 

هو إال أن نزل  وما" خرجت قريش من هذه المعركة أكثر عمقا وأكثر انفتاحا واتساعا  وقد 

السيادة  رامية فصرعتها وغدت لهاآلالقرآن الكريم بلغة قريش فبدأت معركتها األخيرة ضد ا

ولم ينجح من سيطرتها سوى رة العربية وبالد الشام والعراق المطلقة في كافة أنحاء الجزي

 .2"عبرانية وظلت هناك مشكلة اللهجاتمناطق قليلة معزولة ظلت على اآلرامية وال

اللهجات العربية وتهذيبها إلى لغة  هذه وبهذا كان لهذه األسواق الدور الكبير في توحيد     

سواق وقد كان لتلك األ ،تاريخ الفصاحة واحدة هي  لغة قريش فكانت بذلك القبيلة األخيرة في

وبذلك  ،لهجات القبائل العربية وتوحيدها كما كانت السبب في التقريب بين ،عمل لغوي خطير

                                                           

  1. علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص 88.
 واق الموسمية العامة عند العربعرفان محمد حمور، أسواق العرب عرض أدبي تاريخي لألس. 2
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ة وأنه كان الواحد منهم إذا أراد أصبح الشعراء على اختالف قبائلهم ينظمون الشعر بتلك اللغ

لهجة قبيلته المحلية إلى تلك اللهجة العربية العامة،فقد كانت هناك نظم الشعر تجافى عن 

يتاح لها التغلب واللهجة المحلية التي  لهجات عربية كثيرة تميزت بها مختلف القبائل العربية،

جميع اللهجات التي كانت  وهذا ما جرى للهجة قريش فقد تغلبت على ،تصبح لغة اآلداب

 سائدة في الجزيرة العربية وأصبحت لغة اآلداب عند جميع القبائل العربية.

األخرى التي كانت سائدة في الجزيرة  وقد ترك طول احتكاك لهجة قريش باللهجات     

فيها من لمفردات وكمل ما كان آثارا كثيرة فيها ونقل إليها الكثير من األلفاظ وااألخرى  العربية

تحتاج إليه وتسلبه  اللغة الغالبة تعمد في المادة على خصمها المقهور فتمتص منه ماو  "نقص

المجاورة مثل  األمم إلىقريش كانوا يرحلون  أهل، وكذلك 1تجهز عليه كليا" أنيعوزها قبل  ما

تلك  ألفاظوتناولوا الكثير من  أعذبهاحبشة فسمعوا كالمهم وتدبروا وجه العذوبة في فارس وال

من الرومية والفارسية والعبرانية والحبشية والحميرية  وأعربوهافداخلت كالمهم   فأعربوها األمم

مجمع لغوي يحوط اللغة ويقوم عليها  كأنهمفي وسط العرب  أرضهموعلى ذلك صاروا بطبيعة 

تقف عند ولم  ،2"نها وبالجملة يحقق فيها كل معاني الحياة اللغويةويرفع من شأ أزرهاويشد 

انتقل إليها كذلك في هذه اللهجات كثير من  "فقد  التي كانت تنقصها األمور في  اقتباسها

لى هذا ترجع لوجود نظائرها في متنها األصلي  المفردات والصيغ التي لم تكن في حاجة وا 

                                                           

  1.علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص 91.
  2.مصطفى صادق الرافعي، تاريخ  آداب العرب، ج1، ص 78،79.
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وورد جمع الكلمة فيها على صيغ ات هذه اللغة وكثيرة مترادفاتها في غزارة مفردبعض العوامل 

 .1متعددة وقبولها أوزانا للفعل الواحد"

 :المختلفة هجاتالل   .2

كثيرة صر الجاهلي فقد كانت هناك لهجات في الع على الرغم من شيوع لغة أدبية واحدة    

 .بعض القبائل سجلها اللغويون منهاتميزت بها 

وهما تخصان ضمير المخاطبة إذ كان بعض تميم وأسد وقيل  الكشكشة والكسكسة:     

رأيتكش وعليكش وبكش  :بعض بني ربيعة شيئا في الوقف وفي الوصل أحيانا فيقولون  أيضا

فتقول رايتكس وعليكس وبكس  وكان منهم  وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل الشين

 و السين.مكانها الشين ألكاف ويضع من يحذف ا

يجعلون الهمزة عينا في بعض  إذ وأسدوهي في تميم وبعض قيس  :العنعنةومن ذلك      

ويقال إن بعض بني الكلمات فيلفظون استعدى بدال من استأدى ويلفظون عدى بدال من أدى 

ضا نونا أيم الكانوا يقولون دأني بدال من دعني وكان هناك من يلفظ لعل ألن بإبدال ال طيء

 َن عن  وعَن.وقالوا بدال من أن  وأ

بني ثقيف   أنتبدل الحاء عينا ويقال  إذوكانت في هذيل  الفحفحةوتقرب من العنعنة      

كانوا يصنعون صنيع الهذليين في ذلك فيقولون في حتى عتى وهذه اللهجات كانت تشيع في 

 .القبائل الشمالية المضرية

                                                           

  1.علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص92.
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وهو اإلمالة إذ كانت تميم وقيس وأسد تميل غلى إمالة األلف وكان  التضجع ومثلها    

القبيلة  أفرادنه لم يكن عاما بين جميع أالحجازيون ينطقونها بتفخيم فال يميلون ويظهر ذلك 

 . 1ال يميل خر كانالواحدة فبعضهم كان يميل والبعض اآل

 :حرف الجيم في اللغة العربية.1.2

من غرائب  و أجمل األصوات في حروف الهجاء ،فيه جرس موسيقيحرف الجيم من         

 اللغة بدال الياء جيما بعكس الجيم ياء قال أبو العالء وهو من فقهاءالجيم عند إ نطق حرف

يريد  )يهم قال ُمرجقال له من أ يد أن يقول أنا فقيمي،قال:أنا فقيمج ير  ،قلت لرجل ممن أنت)

 .2(فقيمي ومر ِّي 

عدي:وأنشد          هابجا( )يطير لهيمان بن قحافة الس  من  يريد الصهابيا، عنا الوبر الص 

 .3ويصغر فيقال صهيب وبه سمي اسم العلم صهيبا الصهبة وهي احمرار الشعر في الرأس

أنشدني رجل من أهل  من قضاعة:وقال خلف األحمر في قلب الياء جيما وهي         

 البادية :

 خالي ُعوجٌف وأبو عِلج،

 والمطعمان اللحم بالَعَشج،

                                                           
 .  122121،، ص 1شوقي ضيف تاريخ األدب العربي، ج .1
مطبعة حكومة الكويت،  ،673عدد  . عبد هللا خلف، حرف الجيم في اللغة واللهجات، مجلة العربي،2

  .25م، ص2014ه، 1436الكويت،
  3. المرجع نفسه، ص27.
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 وبالغداة ِكَسر البرنج

والمعنى:عوجف:عويف ،أبو علج:أبو علي،العشج أراد العشي،وابرنج هو البرني خبز محلى 

 . 1(بالعسل

 وأنشد أبو زيد :

 تجج  حِ  تَ ل  بِ قَ  إن كنتَ  ب  يارَ 

 فال يزال شاحج يأتيك بج

 َوف رتج اٌز ُيَنزي هَ نَ  أقمرُ 

 .وفرتي( وفرتج: بج:بي، شاحي، شاحج: حجتي، والمعنى:)حجتج:

  .2)يريد أمسيت وأمسيا( ،حتى إذا ما أمسجت وأمسجاوأنشد آخر:

 :أثر األسواق العربية في الفنون األدبيةثانيا:

 .الشعر:1

من هذا العصر ثراث  إليناوقد وصل  دبي،يعتبر العصر الجاهلي أول عصور التاريخ األ     

مكانة مرموقة حيث يستطيع الدارس لهذا الشعر أن يتبين جوانب  أدبي احتل الشعر فيه

واضحة من حياة العرب في ذلك الزمن إذ احتفظ هذا الشعر أيامهم ووقائعهم وأخبارهم 

وأحداثهم وتأتي أهمية الشعر الجاهلي من أنه األصل الذي انبثق منه الشعر الجاهلي في 

 سائر عصوره.
                                                           

  1. المرجع السابق، ص27.
 .28ص  ،نفسه المرجع .2
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ويعنون بذلك سجل "عرب قديما وهو داللة على الحياة العقلية والشعر كما قيل ديوان ال      

ن شئت فقل إنهم سجلوا فيه سجلت فيه أخالقه حياتهم م وعاداتهم، وديانتهم، وعقليتهم، وا 

أنفسهم وقديما انتفع األدباء بشعر العرب في الجاهلية وقال عمرو بن الخطاب كان للجاهلية 

 .1علم لم يكن لهم علم سواه"

صدقه تصويرا وأجود الشعر الجاهلي المعلقات هي أ نجمع الرواة والنقاد على أأ وقد     

 أسبابوقد اختلفوا في " بشأنهاواهتماما  إعجاباوقد تناقلها العرب  اإلسالملحياة العرب قبل 

كتبت في صحائف وعلقت على جدران الكعبة تعظيما  أنها رأىتسميتها بالمعلقات فمنهم من 

ن معنى المعلقات المنتخبات القصائد اختيرت من سائر الشعر وأ أن خرآألمرها ويرى فريق 

نما نحور وهناك من سماها بالمعلقات سميت بهذا االسم تشبيها لها بالقالئد التي تعلق بال وا 

 .2نها كانت تعلق بالنفس لجودتها"أل

وال يسعنا  ،أحداث سوق عكاظ واألسواق األخرى  د لنا الشعر الشيء الكثير منوقد خل       

األبيات التي صورت الحياة الشعراء وبعض ذكرها جميعا وسأحاول أن أستعرض بعض 

 العربية قبل مجيء اإلسالم والتي ورد فيها ذكر تلك األسواق واألحداث التي جرت فيها

فهو أحد  ،األسواق وخاصة عكاظ لمكانته فيهامن أهم الشعراء الوافدين على  النابغة الذبيانيو 

يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن أبرز شعراء الجاهلية اسمه "زياد بن معاوية بن ضباب بن 

                                                           

  1. أحمد أمين، فجر اإلسالم، ص57.

  2. عبلة سالم الشرعة، ياسمين داود السمارات، مدخل إلى الشعر العربي القديم، ص 28.
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بأبي  بن عيالن ويكنى  )سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريت بن غطفان بن سعد بن قيس أ

 قيل أنه لقب بالنابغة لقوله: ،1شجعي"عاتكة بنت أنيس األ وأمه أمامة(

 2ونُ ؤُ فقد نبغت لهم من ا شُ  ***بن جسر   في بني القينِ  وحلت  

قرض الشعر وهو في شرخ الشباب وربما لقب بذلك ألنه نبغ  "نه لقب بالنابغة ألنهوقيل كذلك أ

 .3في ذلك مبلغ الفحول من شعراء الجاهلية"

كان ف ،4األولى وقرنه بامرئ القيس واألعشى وزهير"الطبقة  "وقد عده ابن سالم الجمحي في

 قدمون يجمعون على تقديم النابغة الذبياني وتصنيفه ضمن شعراء الطبقة األولى.األ

 ن كان قد وفد عليه "من الذي يقولن عمر ابن الخطاب قال لوفد من غطفاوذكر ابن قتيبة أ

 بُ هَ ذ  ء مَ ر  اء هللا للمَ رَ وَ  َس ي  لَ وَ ***ة  بَ ي  رَ  كَ ِس ف  نَ لِ  ك  رُ ت  أَ  م  لَ فَ  تُ ف  لَ حَ 

 قال فمن الذي يقول هذا الشعر: النابغة بني ذبيان، قالوا

ف   ىلَ عَ ***يابِ يَ ثِ  لقا  ا خَ ي  ارِ عَ  تكَ ي  أتَ   ونُ نُ ي الظُ بِ  ن  ظَ تُ  َخو 

 ونُ خُ يَ الَ  وحٌ نُ  انَ كَ  كَ لِ ذَ كَ ***اهَ ن  خُ تَ م   لَ  ةَ انَ مَ األَ  تُ ي  فَ ل  أَ فَ 

 

                                                           
م   2006، 6األهلية، عمان،  ط ، دار شعراء العرب في العصر الجاهلي، الطريفي . يوسف عطا1

  .147ص 
 4. أحمد بن األمين الشنقيطي، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2

  .127ص: م،2006 ه،1427
  3. يوسف عطا الطريفي، شعراء العرب في العصر الجاهلي، ص148.

  4. أحمد بن األمين الشنقيطي، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، ص 127.
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 فهذه أقوال قدمته على غيره من الشعراء في عصره. ،1شعر شعرائكم(أ قالوا هو النابغة قال:هو

في نحو العام الذي توفي  ،(م530 ،ق ه92)اتصل النابغة ببالط الحيرة  في نحو عام      

فيه المهلهل ليمدح المنذر بن ماء السماء ولكن لما جاء عمرو بن هند إلى عرش الحيرة قبل 

وقعت بينه وبين النابغة وحشة فغادر النابغة الحيرة متوجها إلى حلق  م554ق ه  68

م( فعاد النابغة إلى الحيرة 569-ق ه53ليمدح الغساسنة ثم توفي عمرو بن هند ) )حوران(

من عطاياه شيئا كثيرا ثم اتفق أن  فمدحه وحظي عنده ونالواتصل بالنعمان أبي قابوس 

غضب النعمان أبو قابوس أيضا على النابغة قيل أن النابغة وصف المتجردة زوجة أبي 

 يقول في قصيدته: 2قابوس"

 دِ و  زَ مُ  رَ ي  غَ وَ  اد  زَ  اذَ  نَ الَ ج  عَ *** د  تَ غ  مُ  و  أَ  حٌ ائِ رَ ة َ مي   لِ آَ  ن  مِ أَ 

 دُ وَ س  األَ  َخَبرنا الُغَدافُ وبذاك ***ا د  رحلتنا غَ  ن  أَ  حُ ارِ وَ البَ  مَ ع  زَ 

 3دِ في غَ  ةِ ب  حِ األَ  قُ ري  ف  تَ  انَ كَ  إن   *** هِ بِ  أهال   الَ وَ  د  غَ ا بِ ب  حَ ر  مَ  ال

بن الحارث وأخيه  إلى بالط الغساسنة فانقطع إلى عمروفخاف النابغة فهرب من الحيرة      

يعاتبه بقوله:)إنك صرت إلى  ذلك في غضب أبي قابوس وأرسل إليه ،فزادالنعمان يمدحهما 

النعمان أبي  ثم إن نفس النابغة نازعته إلى عطايا قوم قتلوا جدي فأقمت فيهم تمدحهم(،

                                                           
 م2011، ه 14321،ط عمان، األدب الجاهلي،دار المسيرة،، . سامي يوسف أبوزيد،منذر ذيب كفافي1

  .197ص
  2.عمر فر  وخ،تاريخ األدب العربي ج1، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط4، 1981م، ص178،179.

  3. يوسف عطا الطريفي، شعراء العرب في العصر الجاهلي، ص151.
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ه ق 18وتوفي النابغة في سنة ،عنه االعتذار له ولكن النعمان لم يرضو قابوس فأخذ يمدحه 

 .1م قبل النعمان أبي قابوس بثالث سنوات وكان قد أسن جدا"614

وفيها معالجة للقضايا التي أقامت بين بني غسان ت الغسانيات في المدح والسياسة ءفجا     

وتلبية لداعي الصداقة أو التكسب ومما أنشده في ذلك البائية المشهورة " وبني ذبيان وأحالفهم،

حافلة بالهموم  التي تعد من روائع الشعر العربي القديم والقصيدة تحدثت عن حالة وجدانية

هرب إلى دمشق ملك الغساني وقومه منها ماقاله يمدح عمربن الحارث حيث وعن مدح ال

 يقول: 2كشري"بسبب وشاية عبيد الي

 ِب اكِ وَ الكَ  بطيءِ ه ِ ي  اِس قَ أُ  ل  ي  لَ وَ ***كليني لهم ياأمية ناصِب 

 جانِب  ل ِ كُ  من   زنُ ه الحُ ي  فِ  فَ اعَ َض تَ *** هِ يل عازب هم ِ الل   احَ رَ أَ  در  وَص 

 ارِب قَ بذات عَ  لوالده ليست   ***ة  مَ ع  نِ  دَ ع  بَ  ةٌ مَ ع  لعمرو نِ  لي  عَ 

 .3ر أشائبي  ان غَ س  غَ  كتائب من  ***تزَ غَ  د  قَ  لَ ي  قِ  إذ   ر  ص  النَ بِ  هُ وثقت لَ 

،وقد اشتملت على الوصف والقصص والحكمة  شعره جيد أما معلقته فتعتبر من      

ويثبت له خيانة  ،ويعتذر إليه ،ويذكر أياديه عليه يمدح فيها النعمان بن المنذر واالعتذار

 ومعاني بليغة. الكاذبين وكل ذلك بكالم مؤثر،

                                                           

  1. عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ج1، ص179.
  2. يوسف عطا الطريفي، شعراء العرب في العصر الجاهلي، ص149.

  3. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص40،41.
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وتعد معلقة الذبياني "أبرز ما في ديوانه،وهي أطول قصائده وأجمعها ألغراض الشعر       

 وأوفاها بالتعبير عن حياة الشاعر وفنه وهي قصيدة دالية وعلى البحر البسيط وتقع في تسعة

   قابوس إلى بالط الغساسنة وقد نظمها بعد أن فارق النعمان بن المنذر أبا ،1وأربعين بيتا"

 ومطلعها: (م590ق ه،  32)

 2دِ بَ األَ  فُ الِ ا سَ هَ ي  لَ عَ  الَ وطَ  ت  وَ ق  أَ  *** دِ نَ السَ فَ  ة بالعلياءِ ادار مي  يَ 

وصف ليل الخائف واعتذار الجاني ومدح  هذه المعلقة في فقد أجاد النابغة الذبياني في    

،إال انه كان يقوي في شعره ويقل إن في شعري عاهة ال أريها جادة ال يتعلق بها دركإالمنعم 

حتى سمع مغنيا يغني بأبيات من شعره فيها إقواء ففطن إلى ذلك ولم يعد إليه وقد عرف 

اظ واحتكموا إليه في شعراء العرب له تلك المكانة السامية في الشعر فقدموه في عك

  .3الخصومات األدبية فكان يقضي بينهم موفق القضاء مطاع الحكم"

الدقيق  ذلك الفن الذي وسم بحسه المرهف وشعوره االعتذاروقد افتتح فنا جديدا هو فن     

 قال النابغة يعتذر إلى النعمان بن المنذر ويمدحه: ،في تصوير أعماقه النفسية

 صبُ ن  أَ ا وَ نهَ مِ  مُ تَ ه  أَ  ي  الت ِ  لكَ تِ وَ *** ي  نِ تَ م  ك لُ أن   عنَ ي أبيت الل  نِ تاَ أَ 

 ويقشبُ  ي  اِش رَ فِ  لىَ ع  يُ  ِهرَاَسا ِبه***ي نِ نَ ش  رَ دات فَ ائِ العَ  ن  أَ كَ  تُ بِ فَ 

 بُ هَ ذ  مَ  ءِ ر  مَ ل  لِ  هللاِ  اءَ رَ وَ  َس ي  ولَ  ***ريبة كَ ِس نف  لِ  ك  رُ ت  أَ  م  لَ فَ  تُ لف  حَ 

                                                           

  1. سامي يوسف أبو زيد،منذر ذيب كفافي، األدب الجاهلي، ص199.
  2. عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ص 182.

  3. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص 40.
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 بُ ذَ ك  وأَ  ُش غَ أَ  ي  اِش الوَ  كَ غُ لِ ب  مُ لَ ***ة انَ يَ ني خِ عَ  تَ غ  لِ بُ  د  قَ  تَ ن  كُ  ن  ئِ لَ 

 1بُ كَ و  كَ  ن  هُ ن  مِ  دُ ب  يَ  م  لَ  ت  عَ لَ طَ  ذاَ إِ ***بُ اكِ وَ كَ  كُ و  لُ المُ وِ  ٌس م  شَ  كَ ن  إِ فَ 

واالعتذار إليه نموذجا التي نظمها النابغة في مدح النعمان بن المنذر  فتعد هذه القصيدة      

خاصة وقد عدها بعض النقاد معلقة ومن هؤالء الخطيب  واالعتذارياتمن شعره عامة 

 .2ن كانت أقلها في عدد األبيات"ها تجاري أسلوب المعلقات جميعا وا  التبريزي ذلك أن

عليه أن يشير على  بن خويلد لقي النابغة بعكاظ فأثارومما يروى أن زرعة بن عمرو     

 نابغة الغدر، فبلغه أن زرعة يتوعده فقال  من قصيدة:قومه بقتال بني أسد وترك حلفهم فأبى ال

 ارِ عَ ش  األَ  بَ ائِ رَ غَ  ي  إلِ  ي  دِ ه  يُ ***كاسمها ةُ اهَ فَ والسَ  رعةَ زُ  تَ َنِبئ

 ي رارِ ِض  على العدو ِ  شقُ جل يَ رَ ***بن عمرو إنني  ازرعَ يَ  تُ ف  لِ حَ فَ 

 ي ارِ بَ غُ  تَ ق  قَ ا شَ مَ فَ  اجِ جَ العَ ت َ ح  تَ *** ي  تنِ ي  قَ لَ  نَ ي  حِ  اظَ كَ عُ م َ و  يَ  تَ ي  أَ رَ أَ 

   فجارِ  تَ ل  مَ تَ واح   ُت بر ةَ ل  مَ فحَ  ***انَ نَ ي  أنا اقتسمنا ُخطتينا بَ 

َتأ ِتينك قصائٌد وليد    3ارِ وَ ك  األَ م َ ادِ وَ قَ  كَ إلي   ٌش ي  جَ *** فعن  فل 

فلم يخضع النابغة للتهديد بل التزم الوفاء في عكاظ بل التزم الوفاء وشهر هذا ال ذي يريد     

قالها النابغة في سوق ر تشهير يدرك عاره كل من في عكاظ، فهذه قصيدة أن يحمله على الغد

 زرعة بن عمرو بن خويلد .يهجو فيها عكاظ 

                                                           
 . 17،18ديوان النابغة الذبياني، تقديم وشرح عباس عبد الساتر، ص .1

  2. سامي يوسف أبوزيد، منذر ذيب كفافي، األدب الجاهلي، ص 201.
  3. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص130.
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عمر بن "أيضا من بين أهم الشعراء الوافدين على سوق عكاظ، وهو وعمرو بن كلثوم       

ي ولد ف ،هي بنت المهلهل الشاعر ،وأمه أيضا تغلبية اب من بني تغلب،بن مالك عتكلثوم 

 فارسا شجاعا ذا حمية معجبا بنفسهوكان وساد قومه صغيرا  ،للميالدمطلع القرن السادس 

وكان عمرو بن كلثوم يزور عمرو بن هند ملك الحيرة وينشد الشعر ولكن ال يمدحه ويبدوا أن 

قتل عمرو بن  أنثم اتفق  شيئا من الوحشة قد وقع بين ابن كلثوم وابن هند منذ ذلك الحين،

بيد البكري عيقول أبو  ،1كلثوم بن هند في العام الذي ولد فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم "

عمرو بن كلثوم شاعر فارس جاهلي وهو أحد فتاك العرب وهو الذي )في شرح نوادر القالي:

 2(ذر بن النعمانوكنيته أبو األسود وأخوه مرة هو الذي قتل المن بن هند الملك، فتك بعمرو

 :مفتخرا  وفي ذلك قال األخطل

 .3الَ الَ غ  ا األَ كَ كَ وك وفَ لُ المُ  الَ تَ قَ  ***اذَ ل  ال ميعَ  ن  إِ  ب  ي  لَ كُ  ي  نِ أبَ 

"أربعة رهط  األول في الطبقة السادسة فقال بن كلثوم عمرو ابن سالم الجمحي عد   وقد     

بن زهير بن جثم بن بكر بن حبيب بن بن كلثوم بن سعد  لكل واحد منهم واحدة أولهم عمرو

وهي التي ، 4أال هبي بصحنك فأصبحينا"عمرو بن غنم بن تغلب وله قصيدته التي أولها :

نما وصل إلينا تزيد على ألف بيت وا   اشتهر بها بين شعراء الجاهلية وقد قالوا إن هذه المعلقة

                                                           
  .36 ص مدخل إلى الشعر العربي القديم، ياسمين داود السمارات، . عبلة سالم الشرعة،1

  2. السيد محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب ومعرفة أحوال العرب، ج2، ص 141.
  3. المرجع نفسه، ص 143.

  4. ابن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار النهضة العربية بيروت، د ط، د ت، ص 34،35.
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 المتهانلنظمها غضبه  أثارهبعضها وقد أنشد هذه القصيدة في الحماسة والفخر وكان الذي 

بن  بن هند ذلك الغضب الذي جعله يمتطي السيف ويهوي به رأس عمرو أمه في بيت عمرو

وكانت قبيلة تغلب تعظم هذه القصيدة  القصيدة في سوق عكاظ، نشد عمروهند فيصرعه وقد أ

 وتحتفل إلنشادها ويفتخرون بها حتى عيرهم بعض في قوله:

 1م  و  ثُ ل  كَ  نُ ب   ورُ م  ا عُ هَ الَ قصيدة قَ *** ة  رمَ ك  مَ  لِ كُ  ن  عَ  لب  غ  ي تَ نِ بَ  َأل َهى

يقول في ذلك ابن  ،واحدى السبع وقد اعتبرت هذه القصيدة من جيد شعر العرب القديم،    

كان  ا فيمابوقد كان بها خطي أالهبي بصحنك فأصبحينا "عمرو بن كلثوم هو القائل: قتيبة:

 .2جيد الشعر العربي القديم وهي احدى السبع"بن هند وهي من  بينه وبين عمرو

تبدأ بذكر الدمن  هذه المعلقة ظاهرة جديدة تختلف عن غيرها من المعلقات فهي الوتبدو     

 ر الخمر ومباكرة شربها في الصباحبل تبدأ بذك بذكر األحبة الذين رحلوا عنها، وال واألطالل،

 تفعل بشاربيها . ووصف ما ووصفها،

ثم يذهب بعد  ،ائن ومسائلتها عن سبب الرحيلالضعبن كلثوم إلى ذكر  ينتقل عمروثم      

ذلك إلى وصف المرأة وتشبيه أجزاء جسمها بكل األوصاف التي يشتهيها حتى يصل إلى 

بن كلثوم في هذا  حيث نجد أن عمرو موضوع المعلقة الذي أنشأه بين بني تغلب وبني بكر،

 لهم للملوك.الجزء يفخر بنفسه وبقومه وبقت

                                                           

  1. عبلة سالم الشرعة، ياسمين داود السمارات، مدخل إلى الشعر العربي القديم، ص37 )بتصرف(.
 . 83ص ،المرجع نفسه. 2
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لك يصور لنا حياة الجاهليين التي فقدت األمن والسالم وعمتها الفوضى والحرب عد ذوب    

 الفعل. أوعليهم بالقول  االعتداءمهددا العرب بقومه ومحذرا لهم محاولة 

بن هند أن تحطم  ثم يأتي إلى الجزء الذي يتصل بقصة أمه ليلى التي حاولت أم عمرو      

بن هند ومقتله ذاكرا آبائه وأجداده  من ذلك من ثورة عمرو جر   وتستخدمها وماكبريائها 

 مخاطبا بني بكر.

ن في الحرب وهم الذين يغيرون وال اخر العرب فيجعلها لقومه المنتصريلى مفثم يعود إ     

 يغير الناس عليهم.

 واسمهتقدم على سائرهم عالم من شعراء الجاهلية وفحولهم فهو أحد األو  واألعشى     

يعة بن قيس بن ثعلبة ويكن ى ب"ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد ابن ض

باليمامة في  نشأ " ،كثر ضروبه،القائلين في أالمتكسبين أمراء الشعراء  وهو أحد ،1أبا بصير"

حتى إذا لمسيب بن علس وثقف الشعر عن طريق الرواية على خاله ا قرية تسمى منفوحة،

أبواب الملوك يمدحهم وفد على بني  وغشي ،أطراف البالد ارتاض لسانه انتجعأحصف عقله و 

دمان العقار ملوك نجران فأكرموا ثواءه وأجزلوا عطاءه واكتسب من خالئطهعبد المدان  م وا 

 .2فكار فظهر شيء من ذلك في شعره والسيما وصف الخمر"والتأثر ببعض األ

                                                           

  1.  محمد بن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص 15.  
  2. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص44.
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لطبقة األولى من الشعراء بعد امرئ القيس والنابغة ا الجمحي في " وقد جعله ابن سالم   

فقد جعل الرواة األعشى رابعا إلمرئ القيس وزهير والنابغة  ،1الذبياني وزهير ابن أبي سلمى"

رهب  رغب والنابغة إذا ركب وزهير إذا أشعر الناس امرؤ القيس إذا ):أنوكانوا يقولون 

ن  (،واألعشى إذا طرب كان موضعا للخالف يدل على مكانة الرجل وفي الحق أنك هذا وا 

والبراعة في  األسلوبتجد في شعر غيره من رونق الحسن وطالوة  تجد في شعر الرجل ماال

وصف الخمر واإلجادة مع الطول وكان لشعره جلبة في السمع  وروعة في النفس وأثر في 

صته مع المحلق وفرق القرشيين من وقبشعره وأذل  الناس فسمي لذلك صن اجة العرب ولقد أعز  

 .3حتى ابيضت عيناه من الكبر" األعشىوقد"طال عمر  ،2"سالمه يدل على ذلكإ

"األعشى قدم مكة وتسامع  قال فيه الشعر وذلك أن فالمحلق أحد من رفعه بعد ما       

وهو رجل مفوه  الناس به وكان للمحلق امرأة عاقلة وقيل بل أم فقالت له أن األعشى قدم مكة

كما علمت فقير  رجل وأنتمدح أحدا إال رفعه والهجا أحدا إال وضعه  مجدود في الشعر ما

ت وعندنا لقحة نعيش بها فلو سبقت الناس إليه فدعوته إلى الضيافة خامل الذكر ذو بنا

فسبق الناس  ،4ونحرت له واحتلت لك فيما تشتري به شرابا يتعاطاه لرجوت لك حسن العافية"

له األعشى عن حاله سقاه وبالغ في إكرامه ومن معه فسأفنحر له و  لى ضيافته واستضافهإ

                                                           

  1. ابن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص 15.
  2. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص44.

  3. المرجع نفسه، ص44.
  4. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب ومعرفة أحوال العرب ج2، ص 162.
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فقال األعشى:كفيت أمرهن وأصبح بعكاظ  وحال عياله فعرف البؤس في كالمه وذكر البنات،

 ينشد قصيدته:

 .1قُ عشَ مُ  يَ ا بِ ومَ  م  ق  سَ  ن  مِ  اِبيَ ومَ ***قُ ر ِ ؤَ المُ  ادُ هَ ا السُ ذَ اهَ مَ وَ  تُ ق  رَ أَ 

بقوله إلى  األعشىين يريد وهو ال يدري أ فوقف يستمع ورأى المحلق اجتماع الناس من حوله

 أن سمع :

 قُ هَ ف  تَ  ي  اقِ رَ العِ  خِ ي  الش  ة ِ يَ ابِ جَ كَ  *** ةٌ نَ ف  جَ  قِ ل  حَ المُ  آلِ  ن  عَ  م  ى الذ  فَ نَ 

 قُ دَ ر  دَ  سلِ النَ  نَ مِ  انٌ لدَ وِ م ِ و  القَ  منَ *** ودونهم   عينَ ارِ فيها شَ  ومَ ترى القَ 

ِء َنار  ِفي *** ةٌ رَ ي  ثِ كَ  ونٌ يُ عُ  ت  حَ الَ  د  قَ لَ  ي  رِ م  عَ لَ   قُ رَ ح  تُ اع   فَ يَ إلَى َضو 

 قُ ل  حَ المُ ى وَ دَ الن   ار  الن   لىَ عَ  اتَ وبَ ***اهَ انِ يَ لِ طَ ص  يَ  نِ ي  رَ و  رُ ق  مَ لَ  ب  شَ تُ 

 قُ ر  فَ تَ نَ  الَ  ُض و  عَ  اج  دَ  مَ حَ س  ِبَأ ***ا حالفَ تَ  أم   ثديَ  لبان   عي  ي  ِض رَ 

قُ نَ و  رَ  ي  انِ وَ دُ ن  الهِ  تنَ مَ  انَ ا زَ مَ كَ   *** هِ هِ ج  وَ  قَ و  ا فَ ر  اهِ ظَ  ي  رِ ج  يَ  ودَ ى الجُ ترَ 
2. 

يتسابقون "والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونه واألشراف من كل قبيلة  أتم قصيدته إال فما     

إال في عصمة رجل إليه جريا يخطبون بناته لمكان شعر األعشى فلم تمسي واحدة منهن 

وقصة األعشى مع  تخذت السوق للخطبة والزواجا فكثيرا ما 3أفضل من أبيها ألف ضعف"

 المحلق كان مسرحها سوق عكاظ.

                                                           

  1. عبد الرحمان عبد الحميد علي، تاريخ األدب في العصر الجاهلي، ص 129.
  2. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص 33.

  3. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، ج2، ص162.
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 ها بعضهم من المعلقات ومطلعها:عد   مية التيومن جيد شعر األعشى قصيدته الال    

 .لُ جُ ا الر  هَ ا أي  عَ وداَ  قُ ي  طِ تُ  ل  وهَ ***لُ حِ تَ ر  مُ  كبَ الر   ن  إِ يرة َ ر  هُ  ع  د ِ وَ 

 ومنها:

 .لُ كِ تَ أ  تَ  ك  فَ ن  ا تَ أمَ  ت  ي  بَ ا ثُ بَ أَ  *** ة  كَ ألُ مَ  انَ بَ ي  ي شَ نِ بَ  دَ ي  زِ أبلغ يَ 

   .     1لُ بِ الِ  تِ ط  اأَ ا مَ هَ رَ ائِ َض  تَ س  لَ وَ ***انَ تِ لَ ثِ أَ  تِ ح  نَ  ن  ا عَ ي  هِ تَ ن  مُ  تَ س  ألَ 

لى ذلك يشير سوق عكاظ كانت تكتظ  بصورة لمف         تشهدها أي سوق في جزيرة العرب وا 

 :فيقول ذؤيب الهذلي أبو  

 2وفُ لُ األُ ع َ واجتمَ  عُ ي  البَ  امَ وقَ *** كاظ لى عُ عَ  ابُ بَ ي القَ نِ ا بُ إذَ 

ة على ألسنة الشعراء العرب ،وذكره شعراء ر مستفيضقد كانت شهرة حصن المشق  ول    

 ذكره في مرثيته لبنيه قائال:كثيرون من بينهم أبو ذؤيب الهذلي فقد 

رعُ  وم  يَ  ل  كُ  رِ ق  شَ المُ  افَ َص بِ ***  وةٌ ر  مَ  ثِ وادِ لحَ ي لِ ن ِ أَ ى كَ ت  حَ   3ُتق 

وهي الخمر وقد ذكرها شعراء  ،صرى بنوع من البضاعة واشتهرت بهاوقد اختصت ب    

 كثيرون وأبو ذؤيب الهذلي ممن ذكروا خمرتها قائال:

  حلِ الر   رةِ خِ ؤَ مُ لِ  فٌ د  رَ  رةٌ ي  قَ مُ *** ةٌ اوَ دَ ُضمنتها إِ  اح  ُسالفة رَ 

 1لِ ف  ل والكِ ي  الذَ  وعةرفُ ة مَ رَ س  على جَ ***ةز  رى وغَ ص  بُ  لِ ه  ا من أَ هَ دُ و  زَ تُ 

                                                           

  1. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص45.
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص149.

  3. المرجع نفسه، ص107.
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ألن أمرها قريب منها عالئق العرب التجارية بهما متشابهة أذرعات  فقد شبهوها ببصرى      

 ذلك:وقد اشتهرت هي األخرى بالخمر قال أبو ذؤيب في 

 ر من أذرعات فوادي جَدر  ***رحيٌق َسَبت ها التجا  ا إن  مَ فَ 

 :أيضا وقال

 2لِ ح  الَض  ةِ يَ ادِ هَ كَ  ٌس ن  ٌة عُ رَ كَ ذَ مُ ***اهَ ت بِ وَ ذرعات هَ أ ن  فما فضله مِ 

 وذكر سوق مجنة فقال:

 3وا في القالل والتغليفُ ص  )مجنة( تَ ***اهَ ى بِ أتَ  م  سفان ثُ عَ َفَواَفى بها 

 المجاز:وقال يصف ذي 

 4لِ إلى الحب   اتِ قَ ابِ ى الس  ر أولَ ادِ بَ يُ  ***ةي  ِش از عَ مجَ الَ  ي  ذِ  ن  ا مِ هَ بِ  احَ ورَ 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن  من أهم الشعراء الوافدين على األسواق، وحسان بن ثابت     

يسلك وهو  ،ة مثل أبيهخزرجيوكانت أمه الُفريعة  حرام الخزرجي من سادة قومه وأشرافهم،

في المعمرين إذ يقال أنه عاش في الجاهلية ستين سنة وفي اإلسالم ستين أخرى،وهو ليس 

خزرجيا فحسب بل هو أيضا من بني النجار أخوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فله به 

ويقال إنه مد  رحالته إلى  ونراه قبيل اإلسالم يتردد على بالط الغساسنة، صلة قرابة ورحم،

                                                                                                                                                                                   

  1. المرجع نفسه، ص162.
  2. الهذليون ، الديوان،  دار الكتب المصرية، ط 2، 1995 م، ص39.

  3.سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص151.
  4.المرجع نفسه، ص152.
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التي نشبت بينهم وبين األوس في وكان لسان قومه في الحروب  عمان بن المنذر،بالط الن

 .1نه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ وقدم عليه األعشىويقال أ الجاهلية،

 ومن رائع شعره ميميته التي يملؤها بمفاخر قومه والتي يقول فيها :

َحى  َمع َن بالض  َدة  َدَما***َلَنا الَجَفَناُت الُغر  َيل  َن ِمن  َنج  ُطر  َياُفَنا َيق   وأس 

 والميته التي يمدح بها الغساسنة بمثل قوله:

َمٌة أحسابهم ِه َكِري  لِ *** َبي ُض الُوُجو   2ُشم  اأَلنوف من الطراز األو 

 إلى عكاظ فقال: الخزاعي حسان وأراد إيالمه فذهبوا وقد هجا أمية بن خلف       

 اظِ كَ عُ  إلىَ  ب  دُ تَ  لة  لغَ غَ مُ *** ي   ن  عَ  انَ س  من مبلغ حَ  الَ أَ 

 اظِ فَ الحِ  دى القينات فسال في  لَ  ***قينا   انَ ا كَ ينَ فِ  وكَ بُ أَ  يَس ألَ 

   اظ ِ وَ الشُ  هبَ ا لَ دائم   خُ فُ ن  ويَ ***كبيرا   دُ شُ يَ  ل  ظَ يا  يَ انِ مَ يَ 

 فيجيبه حسان:

 اظِ فَ ي حِ ذِ بِ  يِب غِ و بالمَ اهُ ومَ  *** قول   ورُ زُ  يةَ مَ أُ  عن   ي  انِ أتَ 
 .3اظِ كَ من عُ  عِ جامِ المَ ر في ينشَ  ***االم  كَ هم   ييت لَ ماحُ  رُ شُ أن  سَ 

سفيان ابن حرب  وقد حالف أبو األزيهر الدوسي وكان عظيم الشأن في األزد أبا     

كان بين أبي األزيهر هذا وبين الوليد بن المغيرة محاكمة في مصاهرة عظيم بني أمية، و 

                                                           
 .340، ص9ج ،غانياألأبو الفرج األصبهاني، . 1

  2. شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، ج2، ص81.
  3. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص149.
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في مقعد أبي سفيان بسوق ذي المجاز إذ جاء هشام بن الوليد  فإن أبا األزيهر لقاعد

فضرب عنقه في مقعده ذاك بذي المجاز وانتظر الناس أن يأخذ أبو سفيان بثأر حليفه من 

هشام فلم يفعل ولم يدرك به عقال وال قودا من بني المغيرة وتحدث بذلك أهل السوق من 

 :فيان وحتى قال حسان بن ثابت فيهاباسقبائل العرب وراجت في الناس حتى عيروا بها أ

 ابن حرب ال يروح وال يغدو غدا أهل حضني ذي المجاز بسحره  *** وجارُ 
 1بعدُ  كساك هشام بن الوليد ثيابه *** فأبِل وأخلق مثلها حددا

هي ، و الخنساءومن بين الشاعرات اللواتي اشتهرن بسوق عكاظ في فن الرثاء      

شبيها لها تبن الشريد والخنساء لقب غلب عليها لقبت به تماضر بنت عمرو بن الحرث "

الصمة فارس هوزان  خطبها دريد (م575)سنة بالبقرة الوحشية في جمال عينيها ولدت 

 أال تجيبين دريدا إذ) :فقيل لها، 2فردته لكبر سنه فهجاها فلم ترد عليه"وسيد بني جثم 

 .3(عليه أن أرده  وأهجوهجمع فقالت ال أ هجاك،

عبد العزى ولعل هذا االسم وسمي بتزوجت الخنساء أوال "رواحة بن عبد العزيز السلمي     

به  نه كان له لقبا يعرففلم اسلم استبدل به اسم رواحة أو أ الوثني كان له بعد إسالمه

                                                           

  1. المرجع نفسه، ص153.
 1978 ،دط ،لبنان ،بيروت ،دار بيروت للطباعة والنشر ،تقديم وشرح كرم البستاني ،ديوان الخنساء .2

  .5ص 
 .21ص  ،10 جاألغاني،  أبو الفرج األصبهاني، .3
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ر السلمي بي شجرة ثم خلف رواحة عليها مرداس بن أبي عامفولدت له عبد هللا ويكنى بأ

 .1فولدت له يزيد و معاوية وعمرا وعمرة "

غير أنها وعاشت شطرا من عمرها في اإلسالم " أدركت الخنساء الجاهلية األخيرة     

" قومها بني  فقد أسلمت مع ،2شاعرة جاهلية بامتياز فلم يؤثر عنها قول شعر بعد إسالمها"

 حادثة أوالدها األربعة فقتل أوالدها فيسليم وانبعثت مع المسلمين لفتح بالد فارس ومعها 

الذي شرفني بقتلهم وأرجو من هم الحمد هلل فقالت لما بلغها خبر مقتله،  16القادسية سنة 

  . 3ن يجمعني بهم في مستقر الرحمة"ربي أ

هما ها معاوية وصخر وجل شعرها في رثائفقدها ألخوي"كما أن شاعريتها قد برزت بعد      

بالمعتقدات الجاهلية ويترسم  كثيرا من التقاليد الفنية  التي أرساها  الشعراء وهو يفيض 

الجاهليون قبلها  ولعل الخنساء  أول الشعراء العرب الذين خصوا شاعريتهم بفن واحد من 

حتكمت إلى فنون الشعر ولهذا اهتمت بها المدونة النقدية العربية وبرز االهتمام عندما ا

كان عمر " وقد  ،4سوق عكاظ وكاد يحكم لها لوال األعشى أنشده قبلها"ي النابغة الذبياني ف

ي درهم عن كل واحد حتى قبض وتوفيت الخنساء  في أول تيعطيها أرزاق بنيها األربعة مائ

                                                           

  1. ديوان الخنساء، شرح وتقديم كرم البستاني، ص 5.
دار جرير، جدل الحياة والموت في شعر الخنساء، ،شعرية الفقد إبراهيمرزان  ،رخالد الجب .2

  .15صم، 2012ه، 1،1433عمان،ط
  3. ديوان الخنساء، شرح وتقديم كرم البستاني، ص 5.

  4. خالد الجبر، رزان إبراهيم، شعرية الفقد، جدل الحياة والموت في شعر الخنساء، ص15.
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سنة في الجاهلية 70ناهز عن عمر  ،م664خالفة مع عثمان وكان موتها في البادية سنة 

 .1"واإلسالم

رواة الشعر جمع الشعراء و العرب المعترف لهن بالتقدم فقد أ والخنساء من شواعر    

بن سالم االقدماء على انه لم تكن امرأة قبلها وبعدها اشعر منها في الرثاء فقد عدها "

هلين واإلسالميين وقدم الجمحمي في المرتبة الثانية من الشعراء المراثي المتقدمين من الجا

 .2"الها الفني في الرثاء وحدهحصر مجبن نويرة غير أنه  عليها متمم

فقد جعل البحتري "لنقاد من بعد ابن السالم الجمحميوعلى هذا جرى المؤلفون وا      

الباب األخير من حماسته لمختارات من شعر الرثاء فقصره على مختار أشعار لجماعة من 

عل هذا له النساء في المراثي وجاء بقصائد ومقطوعات لعشر راثيات منها أربع للخنساء ول

شعر عربي آنذاك بل إن بعضهم من ربط عالقة قوية بقبول المرأة الراثية في المجتمع ال

 .3"الرثاء بندب النساء للموتى

 والرثاء في الحقيقة "مديح الميت ولذلك نجد الجاهليين يرثونه بالخصال التي كانوا    

    لى العاطفة يفتخرون بها ويمدحون والريب في أن رثاء األقارب كان في العادة أقرب إ

ن النواح لنساء تنوح به على الميت ويبدوا أويتصل بالرثاء النواح وهو الشعر الذي كانت ا

                                                           
 م1986ط،  د دار مارون عبود، بيروت، ،الجاهلية واإلسالمدباء العرب في أ، بطرس البستاني .1

  .213ص
  .19جدل الحياة والموت في شعر الخنساء، ص  ،شعرية الفقد، إبراهيمخالد الجبر، رزان . 2

  3.المرجع السابق، ص 19.
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د قطع شوطا بعيدا من التقدم حتى أصبح فنا وصناعة وحرفة فقيل في كان في الجاهلية ق

  .1جرة"كالمستأ النائحة الشكلالهم ليست ثأم

فالدافع إلى الرثاء يخالطه الوفاء " ه الطمعلى المدح إعجابا يمازجالدافع إذا كان وا      

والجزع أو حب يساوره التفجع والتحسر فدافع الرثاء نبيل المنشأ شريف المقصد نبع من 

منه سبيل فليس إلى نيل الصلة ى إنسان قطع الموت صلته باألحياء نفس الشاعر عل

 .2ويهدف إلى إفراغ النفس من لواعج ال شفاء لها منها إال البكاء على الراحل وتعداد مناقبه"

الرثاء فن الموت، ولغة الحزن، ومجال اليأس، ومعرض الوفاء، والحزن في األصل و     

عاطفة سلبية تحمل اإلنسان على العكوف على النفس، والتفكير في شأنها فهو انهزام أمام 

الكوارث ومدعاة إلى العظة واالعتبار لذلك يكون أسلوب المراثي رقيقا لينا وبخاصة إذا 

صدر عن شاعرة ألن النساء أشجى الناس قلوبا عند المصيبة وأشدهن جزعا على هالك لما 

 . 3ركب هللا سبحانه طبعهن من الخور وضعف العزيمة وعلى شدة الجزع يبنى الرثاء "

الفردي أصدق نوعي الرثاء وأعلقهما بالنفس وأقربهما  فالرثاء" ي وفرديقبل والرثاء نوعان    

عمق و        النظمبجودة  الرجال ال بع وفي هذا النوع  تبرز النساء علىى الفطرة والطإل

والنساء أشجى الناس قلوبا ) :اس وتصوير الفجيعة  قال ابن رشيقبل بصدق اإلحس المعنى
                                                           

  1عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ج1، ص83.
دار الفكر  فنونه، أعالمه، أغراضه، ،هقضايااألدب الجاهلي  عرفان األشقر، غازي طليمات، .2

  .242ص م، 2002، 1ط  بيروت،لبنان، دار الفكر، المعاصر، دمشق، سوريا،
األسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية، مكتبة النهضة المصرية  أحمد الشايب،. 3

  . 85،86م، ص 5،1956القاهرة، ط 
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ن من الخوف ركب هللا عز وجل  في طبعه الك لماعند المصيبة وأشدهم جزعا على ه

النساء صور فقد ترثي األم ولدها وتندب األخت  أخاها وتبكي  وضعف العزيمة  ولمراثي

 بأحداثهاالبنت أباها وفي أيام العرب مادة عظيمة للرثاء شغلت نساء العرب ومألت قلوبهن 

وبرزن فيه لرقة قلوبهن وغزارة دمعهن النساء الرثاء "فقد شاركن ، 1"الجسام ومآسيها المروعة

 .2"والخنساء وعاتكة بنت زيد وغيرهن كجليلة امرأة كليب

 )لم تقل امرأة شعرا إال ظهر الضعف فيه قيل له أو وقد نسب إلى بشار بن برد قوله":     

 وقد برزت هذه الفكرة أيضا عند "أبي عباس المبرد، 3كذلك الخنساء فقال تلك فاقت الرجال"

األخيلية في أشعارهما متقدمين  )كانت الخنساء وليلى :ي نقل عنه ابن عبد ربه القولالذ

ويختار أبو عالء المعري الخنساء دون ، 4(كبر الفحول وقلما رأيت امرأة تتقدم في صناعةأل

 .5غيرها من الشواعر "ليلقاها في رحلته إلى العالم اآلخر بين من لقي من الشعراء"

اة أن الخنساء كانت" تخرج إلى عكاظ فتندب صخرا ومعاوية وكانت هند وقد حدثنا الرو     

وقام بالقسط األكبر من ندب الميت وبكائه النساء  ،عاوية تحكيها نائحة أباهابنت عتبة أم م
                                                           

  .245قضاياه أغراضه، أعالمه، فنونه، ص ،األدب الجاهلي ،األشقرينظر(غازي طليمات، عرفان ) .1
  2. عروة عمر حياة العر ب األدبية الشعر الجاهلي، دار مدني، بيروت، لبنان، دط، 2004م،ص 132.

شعرية الفقد جدلية  ،إبراهيمخالد الجبر، رزان  نقال عن، ،233. الشريشي، شرح مقامات الحريري، ص 3
  .20شعر الخنساء، ص  الحياة والموت في

جدلية  شعرية الفقد، ،إبراهيمخالد الجبر رزان  ، نقال عن،71، ص 4. ابن عبد ربه، العقد الفريد، 4
  .20، ص الحياة والموت في شعر الخنساء

جدلية الحياة  شعرية الفقد، ،إبراهيمخالد الجبر رزان  نقال عن ، رسالة الغفران، المعري، أبو العالء. 5
 ، في شعر الخنساءوالموت 
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مأتما من  فكن يكشفن عن جيوبهن عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن وتعقدن عليه

خوها معاوية في أحد المعارك نازع هي الخنساء فقد قتل أتي ال تتهن الالعويل والبكاء وسابقت

 .1وقتل أخوها صخرا فاتسع الجرح والتاعت لوعة شديدة"

فكان فقدها لهما قد مثل فجيعة كبرى تركت آثارها الواضحة في حياتها فكان"صخرا     

زوجين ،وكان أخاها المعين المدافع الحامي المعيل لها أرملة وألبنائها اليتامى بعد أن فقدت 

مناط فخرها واعتزازها وتيهها على نساء قبيلتها إضافة إلى أنه شفى غليلها من قتلة أخيها 

معاوية من هنا برز التحريض على الثأر له جليا في شعرها ،وكان سبيلها إلى ذلك 

 .2التعريض بقومها لتخاذلهم عن األخذ بثأره من قتلته" التحريض المباشر حسيا أو

بيضت دها على صخر وراء الصبر وفوق العزاء فلم تزل "تبكيه وترثيه حتى افكان وج    

وقد ، 3كنت ابكي له من الثار وأنا اليوم أبكي له من النار" :عيناها من الحزن وكانت تقول

 كان هذا بعد إسالمها.

ولعل الموت كان القضية الكبرى في حياة الخنساء لكن مدافعة الموت ومغالبته مثال     

حياة بعده وأنه فناء مطلق  ا في شعرها فهي كالجاهليين" تعرف حتمية الموت وأن الدأبه

إن شعر الخنساء تجسيد فني حقيقي لرغبتها في التغلب على الموت القاهر ويتجلى  ،ثقيل

هذا في رسمها لصورة صخر بطال فارسا جوادا خطيبا ممتلئا بالحيوية وصورتي ناقته 

                                                           

  1. شوقي ضيف تاريخ األدب العربي، ج1، ص 207.
  2. خالد الجبر، رزان إبراهيم، شعرية الفقد جدل الحياة والموت في شعر الخنساء، ص16.

  3. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص 109.
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ذا كانت  رأة في ذلك العصر غير قادرة على االمتالء بالحياة ولذاتها مالوفرسه المثاليين وا 

 .1"غالبت الموت بشاعريتها فإن الخنساء قبالة قهر الموت

ابن  والخنساء كذلك نجدها "تؤم سوق عكاظ وتعلن فيها مصيبتها في أبيها عمرو    

ة العظيمة ، فانحدرت هذه الشاعر 2الشريد وأخويها صخر ومعاوية وتنشد في ذلك القصائد"

 رب مصيبة فال أحد أصيب بما أصيبتإلى هذه السوق لتسجل فيها رسميا أنها أعظم الع

 فيها وقعة بدر قتل وعندما كانتفكانت تنزل كل عام إلى عكاظ فَألفتت إليها األنظار، 

،وتبكيهم في والوليد ابن عتبة فكانت هند بنت عتبة ترثيهم،بن ربيعة بن ربيعة وشيبة عتبة 

م براية وشهدت الموسم قالت:و  المواسم )أنا أعظم من الخنساء مصيبة( وأمرت بهودج فسو 

 بعكاظ وجعلت تندب قتالها بقولها:

 امَ هُ ارَ  ن  أو مَ  ينِ نَ ص  غُ ***الكَ  نِ ي  وَ خَ اأَل  ي  لِ  س  حَ  ن  مَ 

 امَ اهُ مَ حِ رام ُ يُ  والَ  نِ  ***ا مَ الَ َض تَ يَ الَ ن ِ رَمي  قَ 

 امَ راهُ واَ  ي  ر الذ ِ ب  والقَ *** وي  أخَ  علىَ  أبَكي  

 3امَ تاهُ فكِل وال َفتى  ***هوالكُ  هلي في  ال مثل كَ 

فلما  لوافعف (اقرنوا جملي بجمل الخنساء)يقرن جملها بجمل الخنساء فقالت: نوأمرت  بأ   

فقالت أنا هند بنت عتبة أعظم  أن دنت منها قالت لها الخنساء من) أين أنت يا أخي ة(

                                                           

  1. خالد الجبر، رزان إبراهيم، شعرية الفقد جدل الحياة والموت في شعر الخنساء، ص 17.
  .132ص  ،تاريخ األدب في العصر الجاهلي ،عبد الرحمان عبد الحميد علي .2

  3. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص 131.
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بلغني أنك تعاظمين العرب مصيبة فبما تعاظمينهم( فقالت الخنساء العرب مصيبة وقد 

بعمرو بن الشريد وصخر ومعاوية ابني عمرو وبما تعاظمينهم أنت فقالت بأبي عتبة بن 

سواء هم عندك ثم  ربيعة وعمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد بن عتبة قالت الخنساء أو

 أنشدت تقول:

 هجودها قليل إذا نام الخلي*** رة  ي  زِ غَ  ين  عَ ا بِ أبكي أبي عمر  

 له من سراة الحرتين وفودها***وصنوي  الأنسى معاوية الذي

 بساهمة اآلطال ُقبا  يقودها***وصخرا  ومن ذا مثل صخر إذا غدا

 1ونيران حرب حين شب  وقودها***فذلك يا هند الرزي ة فاعلمي 

حداها قصيدة في عظم مصيبتها وتناشدا األشعار تقول إ فعاظمت هند الخنساء في    

 :وقالت تجيبها فأنشدت هند بنت عتبة مصيبتها وترد األخرى عليها

 وحاميها من كل باغ يريدها ***أبكي عميد األبطحين كليهما 

 وشيبة والحامي الذمار وليدها***أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي

 2وفي العز منها حين ينمى عديدها ***أولئك آل المجد من آل غالب

فكان أمر هند والخنساء في عكاظ من أغرب ما يروى في باب التنافس واعتناء الناس     

 بمصائبهم وتخليدها في آدابهم ومحافلهم الموسمية ولعل هذا مشهد آخر من مشاهد عكاظ.

                                                           

  1.المرجع السابق، ص131.
  2. المرجع نفسه، ص131.  
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من أشهر  تذكر أطالال في شعرها مع أن األطالللم ومن المالحظ أن الخنساء       

الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي من جهة ،فضال على أن الظاهرة الطلية تالئم تماما ما 

آلت إليه حالها بعد فقدها أخويها وأباها لكن القارئ يجد في حنينها إلى أيام عيشها الحلوة 

المكان فالعيش  نها هنا متصلة بالزمان المايشبه الظاهرة الطللية غير أفي ظل أهلها 

 الديار تقول الخنساء: والديار قائمة على حالها والعمر هو الذي حال عهدة ال أطالل

 وأيام لنا بلوى الشقيق***أال هل ترجعن لنا الليالي

 1لنا بندى المختم والمضيق***يالهف نفسي بعد عيش أال

وهكذا نرى أن الرثاء يتصل بقضية الزمن من ناحية وباإلنسان من ناحية أخرى،        

نما هو تشكيل متميز لنموذج إنسان مات يستحق الحزن  فليس الرثاء مجرد إظهار للحزن وا 

 عليه.

قليدا فنيا في أغراض الشعر كلها وقد ذهب النقاد العرب إلى أن المقدمة الطلية تمثل ت      

ال الرثاء ولعل  في هذا تعليل من هذا الجانب الختفاء ظاهرة األطالل من شعر الخنساء إ

ابن رشيق )ليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيبا كما يصنعون  قال خاصة،

 .2(ذلك في المدح والهجاء

                                                           
ط  والنشر، لبنان، بيروت، دشرح وتقديم كرم البستاني، دار بيروت للطباعة  . ديوان الخنساء،1

 .63ص م،1978
  .74، ص ت في شعر الخنساء. خالد الجبر، رزان إبراهيم ،شعرية الفقد جدل الحياة والمو 2
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قد "و ن شاعرية الخنساء قد تفجرت بعد مقتل أخاها صخر،نصل إلى أ وفي األخير   

نها من امتالك ناصية الشعر ومن ذلك أنها مك   كانت لها من الشاعرية قبل مقتل صخر ما

كانت لتسأل مثل هذا لو لم يكن القوم  وما ،1ئلت تهجو قيس بن الخطيم شاعر األوس"س

 لشعرية لتهاجي شاعرا كابن الخطيم.يعرفون قدرتها ا

فأعظم آثار األسواق قبل البعثة هو هذا التوحيد الذي جرى بين القبائل العربية من     

على عامة األقطار، وأريد أن أنبه بصورة خاصة إلى التوحيد اللغوي الذي كان الشعراء فيه 

يوعها بوساطة الرواة بين في انتقاء األلفاظ واألساليب وش ،مدى سنين متطاولة أبلغ األثر

ذا "القبائل بل  سواقشئت أن أختصر ذلك كله بكلمة واحدة قلت إن نهضة الشعر مدينة لألوا 

فكان بذلك الشعر ديوان  ،2مدينة لعكاظ خاصة، وقد عرف لها هذا منذ الجاهلية حتى اليوم"

، وكانوا كلهم يروونه ئعهم وسيرهم، وشاهد صوابهم وخطأهمعلومهم وحكمهم وسجل وقا

لتاريخ ن أمة من أمم األرض مثله واألمثال في الم يروى ع حتى روي عنهم الشعر ما

نفوسهم كحديث األعشى مع المحلق،وحسان مع بني ة على تأثير الشعر في مستفيض

 المدان، وغيرهم من الشعراء الذين كانوا ينتقلون بين األسواق.

 :نقد الشعر.1.1

وهو  ،بين الناسه رتفاع شأنه وذيوعايلعب النقد دورا كبيرا في نجاح العمل األدبي و     

" يقوم على الفهم وصحة فهو، الذي يركز عليه العمل األدبي فيبرز الجيد من الرديء األساس
                                                           

 .10، ص 3،جاألغاني أبو الفرج األصبهاني، .1
  2. سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم، ص92.
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فهو الكشف عن جوانب  ،1التقدير ويمكن تعريفه بأنه بيان قيمة النص األدبي ودرجته الفنية"

يأتي بعد  ثم النضج الفني في النتاج األدبي وتمييزها مما سواها عن طريق الشرح والتعليل،

 .ذلك الحكم العام عليها

حيث بدأ بالنقد البسيط الذي  في األسواق العربية،كانت أولها وقد مر النقد بعدة مراحل     

فكان وراء ظهوره عوامل كثيرة ، معينةيصدر بطريقة عفوية وشفوية دون قوانين أو ضوابط 

وقد كان لهذا رة بدافع التجارة المجاو األخرى أهمها خروج العرب في جزيرتهم واالتصال باألمم 

 وبالرغم من أن بداياته في هذه البيئة  العامل دوره وأثره الكبير في ظهور النقد األدبي وازدهاره،

مالحظات حيث كان من كانت بسيطة وساذجة إال أنه قد ساعد على تطوير شعرهم بما يقدم 

قصائد الشعراء ويشيرون إلى مواطن القوة ومواطن  إلى يستمعون  ،الناس معجبين بالشعر

 الضعف فيفضلون شاعرا على آخر.

وصوله إلى هذه الدرجة من لم يظهر الشعر الجاهلي ناضجا، بل مر  بمراحل كثيرة قبل     

كان  ما ، فقد خطا هو اآلخر خطوات كثيرة ومن مظاهرهاإلتقان، وكذلك الشأن بالنسبة للنقد

 كثرت " وبالتالي الجزيرة العربيةقبائل جميع لتي كان يجتمع فيها الناس من ا يجري في األسواق

بعض وهذه األحاديث على فأخذ بعضهم ينقد ألدبية التي يتذاكرون فيها الشعر، س االمجال

من ذلك مانجده في عكاظ عند النابغة و  المآخذ هي نواة النقد العربي األولى،هذه واألحكام  و 

وفي مكة  كان في شعره من إقواء، حين دخلها النابغة فأسمعوه غناء ماوفي يثرب  الذبياني،
                                                           

دراسة بالغية  ، نقال عن، أحمد الشايب، األسلوب113صبي،  . أحمد الشايب، أصول النقد األد1
  .13تحليلية ألصول األساليب األدبية، ص 
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مس تلنه عاب على المى إلى طرفة من أيعز  حل ومن ذلك ماعلقمة الف حين أثنت قريش على

ربيعة من أنه كان يبالغ في القول  ق وما أخذه الناس على المهلهل بننعته البعير بنعوت النيا

 ومن ثم  يعقبه نقاش وأحكام حول ما قاله الشاعر، الحضور إلى مايستمع فقد كان ، 1ويتكث ر"

هي أولى الصور النقدية التي وصلتنا من  فهذه النماذج أورده الشاعر من معاني تليق بشعره،

 الشعر الجاهلي أما قبلها فهو غير معروف ولم يصل إلينا منه شيء يذكر.

كان يجري في سوق عكاظ  العصر الجاهلي ماالنقدية التي وصلتنا من المشاهد ومن أهم     

وكانت في آن واحد بيئة للنقد  المشهورة التي كانت سوقا تجارية ومناسبة يلتقي فيها الشعراء،

في كتب  دت بهم قرائحهم من أشعار ومما ذاعجا األدبي يتنافس فيها الشعراء ويعرضون ما

في ناحية من نواحي  حمراء من جلدكانت تضرب له قبة الذبياني  النابغة األدب أن الشاعر 

أول من أنشده هو   ليعرضوا عليه أشعارهم ومما يروى في ذلك أن أتيه الشعراءالسوق  في

ثم أنشدته الخنساء بنت عمر بن آخرون شعراء ثم أنشده  ،أنشده حسان بن ثابتألعشى ثم ا

 الشريد قصيدتها المشهورة التي تقول فيها ترثي صخرا:

 ارنَ  هِ ِس أ  رَ  ي  فِ  مٌ لَ عَ  هُ كأن   *** هِ اُة بِ م الهدَ تأ  تَ لَ ا ر  خ  َص  ن  وا ِ 

 2(األعشى( أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن واإلنسيعني بصير) لوال أن أبا )فقال :

 والخنساء تليه منزلة وجودة في الشعر. ،ذن هو أشعر الذين أنشدوا النابغةفاألعشى إ

                                                           
تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري،  ،طه أحمد إبراهيم .1

  .25، صم2004ه،1425ط، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، د
  .131يطي، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، ص أحمد بن األمين الشنق .2
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ازم اإلقواء الذي في شعرهما بي حالذبياني وبشر بن أالنابغة كذلك على ولقد عاب العرب     

ولم يستطع أحد أن يصارح النابغة بهذا حتى دخل "  أي اختالف حركة الروي في القصيدة،

 يثرب مرة فأسمعوه غناء قوله:

 وغير مزود ،زاد عجالن ذا***يومغتدأ ة رائحُ مي   آلِ  ن  مِ أَ 

 د.وَ األس   فُ ادا الغُ نَ ثَ د  حَ  كَ اذَ وبِ  ***ا ا غد  نَ تَ لَ ح  رِ  ن  أَ  حُ ارِ وَ البَ م َ عَ زَ 

مما  ،في حركة الروي  قصيدة مختلفة أبياتهاجاءت هذه ال قدف ،1"لذلك ولم يعد إليه ففطن    

فذم اإلقواء يعتبر نقد في نابغة ولم يعد إلى ذلك في شعره، " ففطن ال يؤدي إلى خلل موسيقي،

نقد ألنه ضعف في الصياغة وتقافر في  ،الشعر ب أمرا لعله من آثار طفولةالجاهلية ألنه يعي

يؤذي السمع ويذهب بشيء غير يسير من روعة الوزن،نقد ألن وحدة حركة الروي في  النغم،

على أن العربي لم يهتدي مرة ل وهذا دلي ،2القصيدة ادعت إلى أن يكون الشعر منسجما سائغا"

 واحدة إلى وحدة حركة الروي. 

ردوه كان  ما نت تعرض أشعارها على قريش فما قبلوه كان مقبوال وقد ذكر أن العرب كاو     

 فأنشد قصيدته المشهورة:" قدم عليهم علقمة بن عبدة التميميف ،مردودا

  مكتوم ؟ استودعت علمت وما هل ما

 ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدتهالدهر  هذا سمط فقالوا:

                                                           
 الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر  .1

  .26ص
  2. المرجع نفسه ، ص26.
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 يبُ ِش مَ  انَ حَ  رَ ص  عَ  اِب بَ الشَ  دَ عيَ بُ     وبُ رُ طَ  انِ سَ في الحِ  لبٌ قَ  كَ بِ  احَ طَ 

ويدل  وما عنوه أنه رائع وسيبقى في التاريخ، هو القالدة، والسمط ،1"فقالوا: هاتان سمطا الدهر

 هذا على عناية العرب في العصر لجاهلي بأمر الفصاحة.

الصياغة أي ونالحظ من خالل هذه الشواهد أن النقد الجاهلي كان يعنى تارة بمالحظة     

ومن حيث االنسجام الالئق  وتارة أخرى بمالحظة المعاني من حيث الصحة والخطأ، الشكل،

اإلقواء في شعر النابغة ألنه أخل  باالنسجام وسالمة الوزن  وحسن  فقد ذم   ة العربية،للسليق

وهو نظم  لمعنى،وحسن الفكرة وا ،ةالصياغة ألن الشعر عند الجاهليين هو حسن الصياغ

فهذه هي أهم المجاالت التي دار حولها النقد في العصر الجاهلي التي  ،كم ومعنى مقبولمح

ملكة النقد عند و ، ل تارة ومن حيث المعنى تارة أخرى تحكم على الشعر من حيث الشك

فذلك  واالستنباطينبعث عنه من التحليل  فأما الفكر وما الذوق الفني فقط، الجاهليين هو"

     .2،وعن طبيعة العصر الجاهلي"لبعد عن الروح الجاهليالشيء غير موجود عندهم،وبعيد كل ا

أو فحص مذهبه أو البحث في صلة  الذهاب في البحث مثال في طريقة نظم الشاعر، وأما

شعره بالحياة االجتماعية فذلك  عندهم كان  مازال غائبا لم يلتفت النقاد إليه إذ كان الكالم 

  ؤخذ بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية .ي

                                                           
 الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري  النقد األدبي عند العرب من العصرطه أحمد إبراهيم، تاريخ  .1

  .27ص
  2.المرجع نفسه، ص32.
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والشعراء يجب  ،أن تكون واحدة وذلك بطرح اإلقواءفحركة الروي في شعر النابغة يجب     

يسعى إلى تحقيقها حيث يقرر  اأن يصنفوا وفقا لقدراتهم مما يدل على أن للناقد الجاهلي قيم

، غير أن النقد في الجاهلية قائم في المعانياإلحكام تارة في مجال الصياغة وتارة في مجال 

 غير بأثر الشعر في نفس الناقد والحكم عليه مرتبط بذلك اإلحساس ال اإلحساسالعموم على 

ظن أن النابغة وأن "يُ  ن ذلك الحكم،يضيفه بعض الرواة إلى قصة النابغة مع حسان م وما   

 جامل الخنساء حين حكم على قوله:

 ماجد دَ نَ ن   مِ  طرنَ ق  ا يَ نَ افُ يَ وأس   ***ى حَ الضُ بِ  عنَ مَ ل  يَ  ر  الغُ  اتُ نَ فَ ا الجَ نَ لَ 

فقال له إنك شاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك يعني 

وقلت الضحى ولو قلت بالدجى لكان أبلغ ألن الضيف  ،جفانالعدد والكثير  أن الجفنات ألدنى

وقلت يقطرن من نجد دما فدللت على قلة القتل ولو قلت يجرين لكان أكثر  في الليل أكثر،

عليه النابغة بأنه افتخر ولم يحسن االفتخار ألنه أورد كلمات غيرها  ، فعاب1الدم" النصباب

يؤلف بيته من  ال وأن االفتخارفعيب على حسان أن يفتخر فال يحسن أقرب وأوسع مفهوما، 

سع مفهوما،فقد ترك الجفان والبيض واإلشراق والجريان واستعمل وأو  كلمات أضخم معنى منها،

وهو نقد سديد ألن النابغة الذبياني  ،سابقاتها فخراوالغر واللمعان والقطر وهي دون  الجفنات،

لم يجمع الجفنات  المسألة اللفظية فإن حسانتناول مسألتين األولى مادية والثانية معنوية فأما 

فيمثل هذا الموقف حين يفخر واألسياف جمعا يدل على الكثرة والعرب تستحب المبالغة 

                                                           
  .113ص شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، ،. أحمد بن األمين الشنقيطي1
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أما المسالة المعنوية ففخره بمن ولدته نساؤهم والعرب ال  الشاعر بالكرم والشجاعة في قبيلته،

نما تفتخر باآلباء  اللفظة كإدرافالبيت فيه نقد للشاعر وقدراته على  ،تفتخر باألبناء وا 

على النابغة فحكم  ،وتؤدي المعنى بشكل صحيح  وأقوى  ،الصحيحة في مكانها الصحيح

تمنى  ابن أخي أنت ال يا)خطأ في البيت وختم حكمه بقول مخاطبا حسان قائال:حسان بأنه أ

 أن تقول:

 واسع كَ ن  ى عَ أَ تَ ن  ن خلت المُ وا  *** ي  كِ رِ د  مُ  وَ هُ  ي  الذ ِ  لِ ي  الل  كَ  كَ إن  ف

 .1(حسان لقوله فخنس

وقد كان يعنى تارة بمالحظة  ،كان موجودا النقد األدبي في العصر الجاهلي نالحظ أن    

للسليقة  نسجاماالومن حيث  الصياغة وتارة أخرى بمالحظة المعاني من حيث الصحة والخطأ

كما  ،وحكم على بيت حسان بالخطأ لفظيا ومعنويا العربية فقد ذم اإلقواء في شعر النابغة،

هذا النقد قد و  ورا كبيرا في تطور النقد األدبي آنذاك أدت د ةأن األسواق العربينالحظ أيضا 

هرة،ومدى تأثر النفس بها ستحسان واإلعجاب بقوة األلفاظ والمعاني الظاكان يعتمد على اال

وعلى هذا النحو فقد كان النقد الجاهلي  دون أن يكون هناك منهج محدد يتبع في النقد،

عب في اتجاهات مختلفة وهي في مجموعها ترجع إلى أحكام جزئية  تتعلق بلفظة في غير يتش

موضعها أو في بيت شذ  عن غيره من أبيات القصيدة وكلها يحسها الجاهلي بذوقه الفطري 

حساسه الداخلي النابع من ذاته، وهذا إن العرب في قوله: ) يلخصه حماد الراوية ما وسليقته وا 

                                                           
 .163ص ،9جاألغاني  أبو الفرج األصفهاني،.1
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بذلك  و1(ردوه منها كان مردودا شعرها على قريش فما قبلوه منها كان مقبوال وماكانت تعرض 

النقد نشأة الدور الكبير في  خالل الفترة األخيرة من العصر الجاهلي كان لألسواق العربية

 .وتطوره  األدبي

 الخطابة:.2

اكتسبت الذاكرة األدبية للرواية على مر العصور أصالة مما أتاح للرواة أن يحتفظوا      

، ويمكن القول أن ماوصل إلينا من هذه ر والتي قيلت في األسواق العربيةبنصوص من النث

ويلحق بها  النصوص النثرية الجاهلية األدبية والتاريخية القديمة تأتي في مقدمتهم الخطابة،

 وسجع الكهان والوصية والنصيحة ثم القصص فالرسائل. المنافرات،

الكالم الذي يلقى في جمهور الناس لإلقناع "هي و والخطابة قديمة وعامة في جميع األمم 

جأ إليه النابهون في اإلرشاد والخصومات والحث ير وهي فن قديم وجد مع اإلنسان يلوالتأث

واستقرت الحرية الفكرية والكالمية على الحروب والسالم ويرقى كلما استجد ت دواعيه 

وفي أواخر العصر الجاهلي ، 2"للشعوب وقد كانت الخطابة عدة العرب في الجاهلية

ارتفعت مكانة الخطيب وانحطت مكانة الشاعر " ألن نفرا من الشعراء كالنابغة واألعشى 

 .3اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة"

                                                           
 تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، طه أحمد إبراهيم، .1

  .26ص
  2. أحمد الشايب، االسلوب دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية، ص116.

  3. عمر فّروخ، تاريخ األدب العربي، دار العلم للماليين، بيروت، ط4،1981م، ص 89.
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 قديما مسرحهاوقد كان النثر، مهمتها النصح واإلرشاد والدعوة للسلم، نوع من الخطابة و     

األسواق والمحافل فهي: " التأثير بالبيان، وعند المنطقيين والحكماء هو القياس المؤلف من 

المظنونات أو منها من المقبوالت، ويسمى قياسا خطابيا، وصاحب هذا القياس يسمى خطيبا 

 .1"عهم من أمور معاشهم ومعادهما ينفوالغرض ترغيب الناس بم

ومن هذا التعريف يمكننا القول بأن الخطيب الجيد ذا الخطبة الجيدة هو من يمتلك        

على وفق  استمالتهمالقدرة على إقناع سامعيه بما يدعو إليه موثقا بحجج اإلقناع وبعد إقناعهم 

 الهدف الذي يقصد إليه الخطيب.

ا قانون عام وال تضبطها ال يربطهالعرب في جاهليتها قبائل متبدية،  ل  " جولما كان      

حكومة منظمة،  ومن شأن المعيشة البدوية شن الغارات ألوهى األسباب والمدافعة بالنفس عن 

الروح والعرض والمال والمباهاة بقوة العصبية وكرم التجار، وشرف الخصال، وللقول في ذلك 

  .2"لخطابة لهم ضرورية وفيهم فطريةا أثر ال يقل عن الصول كانت

كما أفصح العرب في الجاهلية عن نفوسهم بشعرهم، فكذلك أعربوا عما يجول في      

خواطرهم في أسواقهم عن طريق الخطابة " فالخطابة كالشعر لحمتها الخيال وسداها البالغة 

ثير واإلقناع، تحتاج إلى ذالقة وهي مظهر من مظاهر الحرية والفروسية، وسبيل من سبل التأ

باء، وأولو ذو اللسان ونصاعة البيان، وأناقة اللهجة وطالقة البديهة، والعرب  نفوس حساسة وا 
                                                           

 نية، القاهرة. حسني عبد الجليل يوسف، األدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، مؤسسة المختار الثا1
  .443، ص م2003، 2ط
نشاء لغة العرب، ص الهاشمي،. أحمد 2   .437جواهر األدب في أدبيات وا 
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غيرة ونجدة فكان لهم فيها القدم السابقة والقدح المعلي، أما أسلوبها فقد كان رائع اللفظ، خالب 

لى قصارها أميل لتكون أعمق العبارة واضح المنهج قصير السجع، كثير األمثال وهم إ

ر البديهية في اإلفصاح عن فقد أسعفتهم قوة البيان التي يمتلكون والفصاحة وحضو صدور بال

 . 1"نفوسهم

، والذود عن األمم البدوية من الفخر بحسبها ونسبهادعا  السبب الذيدعاهم إليها  وقد      

صالح ذات البين بين الحيين، والسفارة بين رؤوس القبائل وأقيالهم أو بين  شرفها وذمارها، وا 

الملوك وعمالهم، وكانوا يدربون ملوكهم عليها منذ الحداثة، ويحرصون على أن يكون لكل 

 فالخطبة ال 2"ها وربما اجتمعت الصفتان في واحدقبيلة خطيب يشد أزرها، وشاعر يرفع ذكر 

في تربية النفوس أيام السلم لها من منزلة مهمة  أن تستغني عنها أية أمة من األمم لما يمكن 

 وتشجيعها على الحرب أيام القتال، فهي أداة الدعوة للرأي والعقيدة في كل أمور الحياة.

ورفع  من األرض أو القيام على ظهر دابةفيها " الوقوف على نشز ومن عادات العرب       

هم واالعتماد على ، واالستعانة على العبارة باإلشارة، واتخاذ المخاصر بأيديووضعهااليد 

خطبته من مكان مرتفع  إلقاءاتخاذ الخطيب  "ويبدو أن 3"بهااإلشارة الصفاح والرماح أو 

 .4"بعاد صدى الصوتأو نشز من األرض كان الهدف منه إ كالراحلة مثال
                                                           

  .19)ينظر( أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص .1
  .19، صالمرجع نفسه. 2

  3. المرجع نفسه، ص 19.
أحمد حسين العيثاوي، دراسات في أدب العرب  نقال عن ،26ص الوسيط في األدب العربي وتاريخه، .4

 .19م، ص 2011، 1قبل اإلسالم، دار دجلة، عمان، ط
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 إلشارة، جهير الصوت، سليم المنطقحسن اأن يكون "كما كانوا يحبون في الخطيب     

األيادي وعمرو بن كلثوم  بن ساعدة العصر قسثبت الجنان، وأشهر خطبائهم في هذا 

، وعمرو بن معد يكرب باد البكري وأكثم بن صيفي التميمي، والحارث بن ع التغلبي

 .1"الزبيدي

والخطباء كثيرون في الجاهلية والشعراء أكثر منهم ومن يجمع الشعر وقال الجاحظ:)     

قد كان " الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجاتهم إلى ول والخطابة قليل 

الشعر مكسبه ورحلوا به إلى السوقة وتسرعوا إلى أعراض  واتخذالشعر، فلما كثر الشعراء 

فقد أصبح الخطيب أرفع قدرا من الشاعر لما  ، 2(عندهم فوق الشاعر الناس صار الخطيب

اكتسب مكانته  إذكثر الشعر والشعراء وبعدما اتخذ الشعراء الشعر مكسبه في األسواق، 

 ال تتوافر في الشعراء.صفات المرموقة  من خالل 

  ادي وخطبته المشهورة في سوق عكاظ:يقس بن ساعدة األ.1.2

بن عمرو بن عدي، من بني إياد، كان أسقف نجران كثير الزهد  قس بن ساعدة هو     

عن الدنيا مرة واحدة ينصرف يقال أنه فقد أخوين له، ودفنهما بيده فجعله ذلك " في الدنيا، 

وكان قس بن ساعدة يحضر عكاظ، ويخطب في التزهيد والتخويف، ويبدو أيضا أنه كان 

                                                           

  1 . أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص19.
 .45،ص1ج ،البيان والتبيين أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، .2
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، فنسبه ينتهي إلى إياد 1"م ( 600ه )  22يزور بالد الروم، وتوفي قس بن ساعدة عام 

 خطيب العرب وشاعرها وحكيمها في الجاهلية.

 باهلل ويدعوا إليه بالحكمة أول من عال شرفا وخطب عليها " كان يؤمن أنه يقال    

والموعظة الحسنة، ويقال أنه أول من خطب على شرف واتكأ على سيف، وقال في خطبته 

      عليه وسلم في عكاظ فأثنى عليه ويروى أنه قال فيه: أما بعد، سمعه النبي صلى هللا

ر من حين وكان يفد على قيص ) رحم هللا قسا إني ألرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده(

 ولكنه صدف عن الدنيا وعاش على الكفاف يعبد هللا ويعظ الناس. ،2"خر فيكرمهإلى آ

من  ل كثيرة شعرا وسجعا ونثرا كالعديدوأقوافقد تنسب إلى قس بن ساعدة أفعال عديدة     

وأول من  متكئا على عصا، ينسب إليه أنه أول من خطب  حكماء العرب، وماالء و خطباال

) البينة على من ادعى ول من قال أما بعد، وأول من قالكتب من فالن إلى فالن وأ

وهذا  ،(بوالد وال مولود احد المعبود ليسكال بل هو هللا الو  واليمين على من أنكر (، وقوله )

 .خالص معنى وليس لفظا وبالغة فيه من سورة اإل

والغفالت التي كانت تسيطر نكر المنكر الذي شاع في الجاهلية، كان قس بن ساعدة ي    

يخطبون في على الناس فتنسيهم الموت والبعث والجزاء وكان قس وكثير من العقالء 

 وهذه خطبة له قالها في سوق عكاظ  فيها تأمالت في الحياة واإلرشادالجاهلية للنصح 

إنه  أيها الناس اسمعوا واعوا:)الخالق يقدم فيها نصحه مخلصا فيقول وجود والكون بحثا عن
                                                           

  1 . عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ج1، ص 173
 . 163ص ،9ج ،األغاني األصفهاني،أبو الفرج  .2
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، ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات تهو آت آ عاش مات ومن مات فات، وكل ما من

أبراج ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرساة، وأرض مدحاة، وأنهار مجراة، إن في 

ن في األرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون  ؟ أرضوا فقاموا؟ أم وال يرجعون السماء لخبرا، وا 

داد؟ ألم يكونوا أكثر منكم واألجداد، وأين الفراعنة الش اآلباءمعشر إياد، أين  تركوا فناموا؟ يا

 .(ة، ومزقهم بتطاولهل؟ طحنهم الدهر بكلكآجاالماال وأطول 

 وقال: إن هلل دينا هو أرضى من دينكم هذا، ،أقسم قس قسما باهلل

 ر  ائِ َص ا بَ نَ لَ  نِ و  رُ القُ  نَ مِ  نَ *** ي  لِ و  األَ  نَ ي  بِ اهِ الذ   ي  فِ   

 ر  ادِ َص ا مَ هَ لَ  َس ي  لَ  تِ و  مَ ل  لِ  ***اد  ارِ وَ مَ  تُ ي  أَ ا رَ م  لَ   

 ر  ابِ كَ األَ وَ  رُ اغِ َص ى األَ عَ س  يَ  ***ا هَ وَ ح  نَ  ي  مِ و  قَ  تُ أي  رَ وَ   

َقى ال َ وَ  *** ي  إلَ  ي  اِض المَ  عُ جِ ر  يَ  الَ     ر  ابِ غَ  نَ ي  قِ الباَ  نَ مِ َيب 

 1ر  ائِ َص  مُ و  القَ  ارَ َص  ثُ ي  ة حَ لَ ***ا  حَ مَ الَ  ي  ن ِ أَ  تُ ن  قَ ي  أَ   

فقد تناولت مجموعة  ،في الوجود والحياة والمجتمع الخطبة بالتأمل يتصل موضوع هذه     

   من األفكار ملخصها الحياة والموت ،ويوجه قس بن ساعدة خطابه إلى كافة الناس حيث 

وهذا يتفق موضوعيا مع تأثير الخطاب حيث إن تأثيره  (اسمعوا واعوا):يبدأ الخطاب بقوله

قدمه قس يتصل بالوعي فإن  ي السلوك  وحيث إن مايبدأ في الوعي وقد يمتد ذلك فيؤثر ف

                                                           
  .20. أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب العربي، ص 1
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فهو يأمر الناس بأن يربطوا السمع  ،1"السمع بالوعي  يمثل مبدأ موضوعي الخطاب ربط

 بالوعي.

جمل ، واستخدم في خطبته "وقد تناول قس بن ساعدة الماضي والحاضر والمستقبل    

يرى أن من عاش مات لشاعر حكيم  قصيرة وحاسمة وهي بمثابة مشاهد عقلية وبصرية

ينكرها أحد لكن المرء حين  وهي حقائق ومسلمات الهو آت آت  كل ماومن مات فات و 

نه دة تبدهه تلك المسلمات وتدهشه وكأيسمعها في سياق تأملي  كالذي قدمه قس بن ساع

ليل داج ونهار ساج  ،نوعة صنعة فنية متقنة بقصر جملهاخطبة مصلفا ،2كان غافال عنها"

وأنهار مجراة  ،وأرض مدحاة ،وجبال مرساة ،وبحار تزخر، ونجوم تزهر ،وسماء ذات أبراج

مالي أرى الناس  :أطال قس الحقتها بقدر األولى مثلفإن طالت جملة بعض الشيء 

يقدم لنا مشاهد هي عالمات "و يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم حبسوا فناموا، يموتون وال

رض واألنهار فهي ماء والنجوم والبحار والجبال واألمكانية ووجودية عن الليل والنهار والس

آيات تدل  على وجود الخالق عند كل ذي عقل يعي  وكل ذي فطرة سليمة خالصة من 

لى وجود الخالق أدران الجهالة ولهذا نراه يقول بعد ذلك إن في السماء لخبرا  ويشير بذلك إ

ن في ا ي كل ذي بصر بصيرة فقد كان يؤمن باهلل ويدعوا إليه ألرض لعبرا أالحكيم وا 

 .3"بالحكمة والموعظة الحسنة

                                                           
  .446. حسني عبد الجليل يوسف، األدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص1

  2. المرجع نفسه، ص446.
  3. حسني عبد الجليل يوسف، األدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص446.
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لى أنه لم ينته إلى قرار ولم يصل إ ويكشف لنا بعد ذلك عن استفهام وحيرة على       

قاموا أم الناس يذهبون وال يرجعون أرضوا فأبال  ما )عرفة القاطعة فهو يستفهم قائال :الم

 .1(وراء الظاهر تناه الحقائق ومعرفة مااكركوا فناموا ويمثل هذه المحاولة ت

جمعت خطبته شيئا من شعره في نفس الموضوع ختم وألن الخطيب هنا شاعر فقد أ      

 ثيرا عاطفيافي سوق عكاظ هزة نفسية عميقة وتأ به خطبته ليحدث في جمهور السامعين

ن و قومه يردون الموت وال يرجعو  الناس يذهبون والما رأى حيث إنه ل بشعره، الستشهاده

ليهم يوما ما ال محالة في اغر وأكابر حينئذ تأكد انه صائر عوالجميع ذاهب أص ،يصدرون 

 ذلك.

فالبصيرة تكشف له  -ولغويا لتأمالتهلنا بصائر وقوله أيقنت محورا لفظيا  " فيمثل قوله    

ن غيره من أيلحقه بالدين القويم ظل كشلكن الكشف والوصول لما  -واليقين يصل به

 .2بالدين الخاتم" حكماء عصره يبحثون عن الحقيقة حتى جاءهم محمد )ص(

مما جعل والخطبة في مجملها مجموعة من المواعظ التي صيغت صياغات مؤثرة     

ادة غتها من شهته بعض عباراتها وال أدل على بالبها ويستبقي في ذاكر  يتأثرالنبي ص 

مة واحدة روى كالم عن قس بن حيث قال عن قس يبعث أ لى هللا عليه وسلمصالنبي 

عجب  وهو الذي رواه لقريش والعرب وهو الذي ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته

                                                           

  1. المرجع السابق، ص447.
  2. حسني عبد الجليل يوسف، األدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص448.
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نما وفق ه األماني وتنقطع دونه اآلمال  وا  سناد تعجز عنمن حسنه وأظهر تصويبه وهذا إ

يمانه بالبعث  جهالحتجاهللا ذلك الكالم لقس بن ساعدة  للتوحيد وإلظهاره معنى اإلخالص وا 

  .ولذلك كان خطيب العرب قاطبة

"متمكنا من اللغة فقد تلخصت فيه جميع الصفات التي ينبغي أن تكون في الخطيب     

يقول ليتمكن بذلك من دخول  التي يخاطب بها عارفا أقدار مستمعيه على استيعاب ما

فقد كان امتاز به قس بن ساعدة في خطبته،  هذا ما ،1البيان"قلوبهم بقوة الحجة وفصاحة 

  .به شعراؤها األمثال المشهور وكانت العرب تعظمه وضربت البليغ

صورت لنا الخطب الجاهلية حياة العرب الفكرية بما حفلت بصفاء ونقاء، ونجد  فقد     

فتناولوا المعاني  فيها الكثير من الحكم واألمثال وألوان البيان من تشبيه وكناية واستعارة،

الواضحة واستخدموا األساليب السهلة التي ترجمت أمور حياتهم في أساليب قوية وعبارات 

، وبان في خطبهم أثر ت حكمهم القصار وشاع بينهم اإليجازولهذا " كثر  فصيحة،

واتسمت معانيهم بالصدق ترتيب الخطبة إلى مراحل و أجزاء، من  االنفالتاالرتجال، و 

ولعل هذا من تأثير الشعر في الخطابة من حيث اإليجاز والجمل  والبعد عن المبالغات،

 .2عبير العاجل السريع الموجز"أو لعل السبب ميلهم إلى النظر الجزئي والت القصار،

 

                                                           
  .20ص ، . أحمد حسين العيثاوي، دراسات في أدب العرب قبل اإلسالم1
نقال عن، عبد الرحمان عبد الحميد على، تاريخ األدب في  ،230أحمد الحوفي، فن الخطابة، ص .2

  .215ص ،العصر الجاهلي
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 المنافرة:.3

حفل بها العصر ، غريبة ،واحدة من جملة الظواهر، اجتماعية ظاهرة المنافرة هي    

مثل " :ومثلوا لذلك فقالوا  ،1"ة والحكمة في الحسبر المفاخ" عند القدامى: الجاهلي فهي

عبيدة قليال  فزاد في تعريف بو وتبسط أ ،2ة وحسن الخلق والجود والوفاء "الشجاعة والجود

بينهما رجال  كل واحد منهما على صاحبه ثم يحكم"هي أن يفتخر الرجالن  المنافرة فقال:

وهو يعني بذلك ، 3كفعل علقمة بن عالثة وعامر بن الطفيل حين تنافرا إلى هرم بن قطبة"

  منافرتها المشهورة في سوق عكاظ.
كانت منتشرة على نطاق واسع كما أنها  ،أن منافرات الجاهلية كانت كثيرة جدا ويبدو    

رابع  والدليل هو كثرة المؤلفات التي كرسها علماء القرنين الثالث وال العصر الجاهلي في

بو وأحمد الكلبي فمن ألف في المنافرات أبو المنذر هشام بن م" الهجريين على التأليف فيها

وغيرهم ممن ذكرهم  وعالن الشعروي، ،ثنى التميمي، وخالد بن طليقعبيدة معمر بن الم

 .4صاحب الفهرست"

                                                           

  1. ابن منظور، لسان العرب ، م 7، ص84.
  2. المصدر نفسه، م1، ص301.
  3. المصدر نفسه، م7، ص84.

  4. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب  في معرفة أحوال العرب، ج1، ص304.
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وغالبا ما "على يدي رجل حكم يرتضيه الطرفان،  وال تأخذ المنافرة وضعها الصحيح إال    

يكون حكماء الجاهلية المشهود لهم بالعلم والحكمة وتمام السن والتجربة وهناك قائمة طويلة 

من هؤالء الذين كانوا يحكمون في خصومات الجاهلية ومن بينها المنافرات و من أسماء 

يش وأبي جهل بن هشام ومن خارج قر  ،مثال أبي سفيان بن حربأشهرهم حكام قريش أ

الن بن وحرملة بن األشعر المري وغي ،وربيع بن حذار، أمثال عامر بن الضرب العدواني

لى آخر القائمة التي ذكرها ابن ينة بن الغطفاني إوعي ،وهرم بن قطبة الفزازي  ،سلمة الثقفي

  .1حبيب"

ال على الرهان من تتم في الغالب إ خاصة فهي ال وكان للمنافرة في الجاهلية شروط    

كما في منافرة هاشم  اإلبلوقد تكون خمسين من جها المغلوب في المنافرة للغالب يخر  اإلبل

نا المنافرة فأذا أبيت إال )...........فقال له هشام أما إ  بن عبد شمس وأميةبن عبد مناف 

 والجالء عن مكة عشر سنين قال ،نحرها بمكةرك على خمسين ناقة سوداء الحدقة ننافأ

 .2(وجعال بينهما الكاهن الخزاعي ، فرضيا بذلك

: وقد تصل المائة كما في منافرة مالك بن عميلة وعميرة بن هاجر الخزاعي قال هشام    

بل والفرس لى الكاهن فأيهما فضل الكاهن فله مائة من اإلداعيا إلى المنافرة إ......فت)

ن كان ثمة  لرواة في هذا،وربما قد بالغ ا، 3نفر من قومه......( فتواثقا وخرج مع كل واحد وا 

                                                           
  .103م، ص1985، 1عالم الكتب، بيروت، ط ،المنمق في أخبار قريش . محمد بن حبيب البغدادي،1

  2. المرجع نفسه، ص 99
  3. المرجع نفسه، ص 102.
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يضعون رهانا آخرا "ن المغلوب منهما لن يخرج ما يقع عليه من خطر فإنهما شك في أ

حصل هذا في منافرة  من قرابة المتنافرين، بل بل رجالتكون من اإللن وهي في هذه الحالة 

جرير بن عبد هللا البجلي وخالد بن أرطاة الكلبي فقد زعم الرواة أنهم وضعوا سبعين غالما 

فيل وقد حصل ذلك في منافرة عامر بن الط ،1من بجيلة وكلب على أيدي كفالء من قريش"

 وعلقمة بن عالثة كما سوف نقف على ذلك في حينه.

 :منافرة عامر بن الطفيل وعلقمة بن عالثة.1.3

كتاب  نجده في رة بين أيدينا اليوم هو مالعل أفضل روايات منافرة عامر وعلقمة المتوف    

فقد رواها أبو فرج األصفهاني عن طريق " طرق روايتهامن عدد  كبرغاني الذي جمع أاأل

بيب ن طريق ابن حعن أبي عبيدة األصمعي، وع ن طريق األثرم،عابن الكلبي عن أبيه و 

 كما نص   ،2بي عمر الشيباني عن أصحابه"أ ن طريقعن ابن األعرابي عن المفضل،وع

 على ذلك في مقدمة المنافرة.

الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب عامر بن المنافرة التي وقعت بين عامر بن هي و     

وأول ماهاج النفار بينهما حسب عالثة بن عوف بن األحوص بن جعفر،  علقمة بن مع

لم أرى كاليوم عورة )بول فقال يعنيه:تصر علقمة يرواية أبي فرج األصفهاني أن عامر أب

وتستمر هذه  ،3(تنازل كنتها وثبت على جارتها وال ما وهللا مارجل أقبح فأجاب علقمة  أ

                                                           

  1. محمود شكري األلوسي البغدادي، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب ج1، ص304.
  2. )ينظر(، أبو فرج األصفهاني، األغاني، ج15، ص52.

  3 .المصدر نفسه،ج15، ص53.
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فيرد عامر قد شئت ن يقول علقمة "....ولكن إن شئت نافرتك أ ين الرجلين إلىالمالحاة ب

المنافرة الحقيقية بين عامر وعلقمة وذلك حيث يأخذ عامر زمام المبادرة  ومن هنا تبدأ

 .وأطول منك قصبا ،وأثبت منك نسبا،كرم منك حسبا وهللا ألنا أ"  :فيقول 

 ألنا خير منك ليال ونهارا :فقال علقمة

 .أصبح فيهن منك  أنألنا أحب إلى نسائك  :فقال عامر

 .على ماذا تنافرني ياعامر: فقال علقمة

وأطعم منك في  ،صباحاإلوخير منك في  ،منك للقاح أنحرأنافرك على أني  :فقال عامر

 السنة الشياح.

عدو وأنا أمامك أعزلك ألن تلقى الو رجل تقاتل والناس يزعمون أني جبان  أنت :فقال علقمة

أنافرك  ، وأنت جواد والناس يزعمون أني بخيل ولست كذلك ولكنتلقاهم وأنا خلفكن من أ

 .وأعز منك نفرا وأسرع منك ذكرا  ،خير منك أثرا منك وأحد منك بصرا أني

صرك عدد بصري ناقص بليس لبني األحوص فضال على بني مالك في ال :فقال عامر

منك لمة وأجعد  وأحسن ،وأطول منك قمة أمة، نشر منكأ صحيح، ولكنني أنافرك على أني

 .منك جمة وأبعد منك همة

 .نافرك بآبائي وأعماميوأنا قبيح ولكنني أجميل  أنت  :قال علقمة

آباؤك وأعمامي ولم أكن ألنافر بهم،ولكن أنافرك أني خير منك عقبا وأطعم  فقال عامر:

 جذبا.
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قد علمت أن لك عقبا في العشيرة وقد أطعمت طيبا إذا سارت ولكن أنافرك  : قال علقمة

 ولى بالخيرات منك .خير منك وأ أني

 وهللا ألنا اركب منك في الحماة وأقل منك في اللكماة وخير منك للمولى والوالة. قال عامر

ني لوفي وا  وهللا إ فقال علقمة نك لفاجر وا    .تفاخرني نك لغادر ففيمني أعز منك إني لبر وا 

منك للبكرة وأطعم منك للهبرة واطعن منك  وأنحرني ألنزل منك للقفرة وهللا إ :فقال عامر

 للثغرة.

 وهللا إنك لكليل البصر نكد النظر وثاب على جارتك بالسحر : فقال علقمة

قال بنو خالد بنو جعفر)وهم فروع من بني كالب وكنوا يملون مع بني األحوص على بني ف

 .لى الخيراتأنافرك بخيرنا وأقربنا إ :عامر:ولكن قال له لن تطيق جعفر(:مالك بن 

 .1تيس وعنزة)فذهب مثال( عنز وتيس :رفقال عام

لى من يحكم بينهما وطافا اتفقا على الذهاب إ أن إلىالمر  وظال هكذا في لجاجهما    

ن خافوا عليهم من الشر والفتنة إلى أ إليهمر العرب الذين ذهبوا ولكن أكث األحياءبكثير من 

 :وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة، فحكم بينهمالى هرم بن قطبة الفزازي إذهبا 

 حكما معجبا  أوتيتإنك قد    ***منصبا  األكرمينهرم بن  يا

 2غنم طيبافصل وأفطبق الم               

                                                           

  1. المصدر السابق، ج15، ص53.
  2. أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتبيين، ج1، ص 109.
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بن عامر الطفيل وعلقمة بن عالثة بكلمة فصل ويأمر قاطع فتفصل بها  حكمأأ )يقول:    

 .1(بين الحق والباطل كما يفصل الجزار الحاذق مفصل العظمين

ياهرم  )عمر: فسألهوعاش هرم حتى أدرك سلطان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه     

دت جذعة فقال أي الرجلين كنت مفضال لو فضلت فقال لو قلت ذلك ياأمير المؤمنين لعا

إلى  هرم مثل هذا فليسد العشيرة وقال: عمر:نعم مستودع السر ومسند األمر إليه أنت يا

 .2(مثلك فليستبضع القوم أحكامهم

استقبلهم هرم بن قطبة، ورحب بهم دون أن يتعجل في  أمر فقد  ومهما يكن من     

نما أقام القوم عنده أيام وهو خالل ذلك يدبر أمرا ويعمل الفكر، ومن المؤكد أن  أمرهم، وا 

رجال في دهاء هرم وفضل عقله وتجربته، قد طرح على نفسه ذلك السؤال الملح في مثل 

قضية عامر وعلقمة وهو ما الذي سوف يحدث لو فضل أحد هذين على اآلخر؟ إن هرما 

حياة أولئك القوم، فهو إذن ماكان أكثرها في و  ،ليةلمآسي الجاهلن يضيف مأساة أخرى 

 كلمة هجاء تؤدي إلى هالك بني عامر.

وهنا تلعب دور حكمة هرم المعهودة دورها الفاعل في مثل هذه المعضلة حيث تذكر     

عامر قد كنت أرى لك  يعلم به علقمة وقال: يا "أنه أرسل إلى عامر فأتاه سرا الالرواية 

تفاخر  وما حسبتك هذه األيام إال لتنصرف عن صاحبك،أتنافر رجال ال ،خيراوأن فيك  رأيا،

تفضل  أال فقال عامر:نشدك هللا والرحم، أنت خير منه؟ الذي أنت وقومك إال بآبائه، فما
                                                           

  1. المصدر نفسه، ج1، ص109
  2. أبو الفرج األصفهاني، األغاني ،ج 15، ص 293
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هذه ناصيتي فاجزرها واحتكم في مالي  ،ن فعلت ال أفلح بعدها أبداعلى علقمة، فوهللا لئ

، ويصنع هرم 1قال انصرف وسوف أرى رأيي" :ني وبينهن كنت البد فاعل فسوي بي،فإ

علقمة  يا يعلم به عامر فأتاه فقال: الصنيع نفسه مع علقمة حيث " أرسل إلى علقمة سرا ال

ن لك رأيا ،وهللا لكنت أحسب فيك خيرا وما حسبتك هذه األيام إال لتنصرف عن  ،وا 

 وهو مع هذا أعظم قومك غناء  ،هو ابن عمك في النسب وأبوه أبوك أتفاخر رجال صاحبك،

تنافر على  فقال علقمة أناشدك هلل والرحم أال الذي أنت به خير منه ؟ وأحمدهم لقاء فما

ن كنت البد أن تفعل فسوي بيني وبينه، ناصيتي، عامر أجز فقال  واحتكم في مالي وا 

 .2انصرف فسوف أرى رأيي"

ثة " حيث أصبح الطفيل وعلقمة بن عالويأتي دور الكلمة األخيرة في منافرة عامر بن     

بني  يا وأقبل عامر وعلقمة حتى جلسا،فقام هرم فقال: وأقبل الناس، ،هرم وجلس في مجلسه

جعفر قد تحاكمتما عندي ،وأنتما كركبتي البعير األردم تقعان على األرض معا وليس فيكما 

صرت الحكمة أخيرا في وهكذا انت ،3"، وكالكما سيد كريمليس في صاحبه أحد إال وفيه ما

وتكبح جماح غرورهما وأن تزرع الخير في ربوع بني  من رأسي عامر وعلقمة، تطأطئأن 

 فيما أبطل من عاداتها الذميمة. ،حتى ظهر اإلسالم فأبطل منافرات الجاهلية ربيعة،

 

                                                           

  1. المصدر السابق، ج15، ص53.
  2. المصدر نفسه، ج15، ص56.
  3. المصدر نفسه،ج 15، ص56.
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 أثر منافرة عامر وعلقمة في الشعر الجاهلي:.2.3

ي وبخاصة في ظل الواضح في محيط الشعر الجاهلكان لمنافرة عامر وعلقمة أثرها     

ن فقد ساعدت تلك التقاليد أ ،بليةالتي كانت تعلي من شأن العصبية القتقاليد الجاهلية 

مر تخرج منافرة علقمة وعامر من حيزها الشخصي  الضيق الذي كان يدور في بداية األ

بلي الذي رأى الجميع أن ى حيز أوسع بكثير من الحيز القحول رجلين من رجال القبيلة إل

 منحازا إلى هذا الطرف أو ذاك.  يدخل فيه

، وانقسامهم بين بالعصبية القبليةويأتي الشعراء على رأس القائمة من حيث تأثرهم     

بعد أن قطع التكسب بالشعر في و فريقين فريق في صف عامر واآلخر في صف علقمة، 

بأس به في العصر الجاهلي فقد أصبح من السهل أن يؤدي بعضهم  ذلك الحين شوطا ال

ويدافع عن شرفها مقابل عطاء تافه أو دور شاعر القبيلة التي تعود أن ينطق بمفاخرها 

 ثمن قليل.

واألعشى ، ثار مع عامر لبيد بن ربيعةفقد كان للشعراء دور مميز في هذا اليوم حيث "    

روان بن وم يزيد بن شريح، وص منهم السندري،بني األحوفتيان من  ،ةوالحطيئة مع علقم

 .1سراقة بن قتادة بن عمرو بن األحوص"

يفسر لنا اشتراك شاعرين كبيرين من الشعراء في منافرة عامر وعلقمة  ولعل هذا هو ما    

األعشى الكبير ميمون بن قيس والحطيئة حيث تعصب األعشى لعامر وبني مالك  وهما،

                                                           

  1. المصدر السابق، ج15، ص55.
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يمت بصلة من القرابة ال  لعلقمة وبني األحوص رغم أن كال الشاعرين الوتعصب الحطيئة 

والتي تحاول أن  هذا رغم تلك الرواية التي سوف تمر بنا عما قريب ،لعامر وال لعلقمة

 تلتمس العذر لتورط األعشى في خصومة عامر وعلقمة ومنافرتهما.

من نصيب األعشى كان شعرا مة ومنافرتهما الشعر الذي استثارته خصومة عامر وعلقف    

أما لبيد بن ربيعة فبالرغم من أنه كان من فحول شعراء الجاهلية فإن ، والحطيئة وحدهما

ولعل هذا الشاعر كان يدرك  دون الشعر، دوره في المنافرة لم يتجاوز بعض األراجيز

ت وهي خطورة يقدرها كل عاقل يعرف مدى تشابك العالقا خطورة أن يقول قصيدة هجائية،

عن دقة هذه المواقف وقد عبر لبيد بصراحة في بعض شعره  سرية بين عامر وعلقمةاأل

 حينما طلب منه هجاء السندري فأجابه لبيد: وذلك على شاكلة قوله  ،وخطورتها

َساَء َظاِلمَ  *** َلم ا َدَعاِني  َعاَمر أِلَُسب ُهم    ُن َعي  ُت َوَكاَن اب   اَأَبي 

 امَ اعِ مَ عَ  مَ و  مُ ا عُ ام  وَ ق  أَ  لُ عَ ج  وأَ  ***نديدتي  يُ رِ دَ ن  الس   ونُ كُ ا يَ لكيمَ 

 كراما هم شدوا على التمائما *** ةبو  أُ  رِ و  بُ القُ  تِ ح  تَ  ن  مِ  ُش بِ ن  أَ وَ 

 ماَ اِص ا وعَ د  ي  فِ مُ  ي  نِ و  م  ا وسَ دَ ي  بِ ولَ  *** م  هِ ورِ جُ م وحُ هِ فِ تاَ ك  ى أَ علَ  تُ ب  عِ لَ 

 1امَ ئِ ا والَ م  و  لُ ا مَ يَ ن  في الدُ  الَ الزَ فَ  ***  ك  الِ مَ ا لِ ر  شَ  انَ اكَ ا مَ نَ ي  ى أَ لَ بَ 

مشاركة لبيد بن ربيعة في هذه المنافرة تكاد تنحصر في أرجوزتين من الشعر على ف    

وعدم اإلطالة، ومناسبة األرجوزتين تكاد  ها القصرشاكلة األراجيز الجاهلية التي يغلب علي
                                                           

دار  هارون،ت ح عبد السالم محمد  أنساب العرب، ةبن أحمد بن حزم، جمهر محمد علي  وأب .1
  .279ص ،م  4،1977ط مصر، المعارف،
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تكون واحدة وهي الوقوف أمام هرم بن قطبة الفزازي الذي حكم في منافرة عامر وعلقمةوهي 

 شماال من المناسبات التي حاول الرجز اقتناصها للتأثير على هرم وتوجيه رأيه يمينا أو

 يقول في األرجوزة األولى:

 إنك قد وليت حكما معجبا*** اياهرم بن األكرمين منصب  

 با رتُ ن الذي يعلوا عليها تُ با*** إمن تصو فاحكم وصوب رأس

 اوعامر خيرهما مركببا ***  أو  ماألخيرنا عما و 

 1دنى لقيس نسبار أوعامٌ            

إذا كان لبيد قد اختار لنفسه أن يكون طرفا للمنافرة،  فإن من واجبه  أن يلفت نظر     

هذه القطعة جاءت ، و أنه أفضل من خصومه في حلبة الشرفهرم بن قطبة وينبهه إلى 

تكون بخطة قصيرة حاول فيها لبيد استمالة رأي هرم لصالح عامر الذي ذهب لبيد  أشبه ما

باء واألمهات وأنه لذلك كله شرف نسبه وعلوه من حيث اآل في تعداد بعض مناقبه وخاصة

 جدير في النهاية بالتفوق على خصمه علقمة.

له على علقمة بأبيات مشهورة فقد مدح األعشى وأما      نذر علقمة دم  اولمعامر وفض 

 األعشى اتفق أن ظفر به فأنشد قصيدة نقض بها األولى فقال:

 رِ اتِ الوَ وَ  تارَ و  األَ  ضِ اقِ الن     ***ر  امِ عَ  ىإل تَ س  لَ اَل  مَ قَ ل  عَ 

 رِ ئِ الثا   ةِ ب  الكَ  ارُ بَ غُ  ارَ إذا ***ثَ  ل  ي  خَ بِ  لِ ي  الخَ  سِ بِ والال   
                                                           

 مطبعة حكومة الكويت ،إحسان عباسح  ت ديوان لبيد بن ربيعة العامري، . لبيد بن ربيعة العامري، 1
  .331صم،  1984،  2ط  الكويت،
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***وَعاِمٌر سَاَد َبِني  عَامِ   َوص  َلم  َتع دُهم   َت َبِني  اأَلح   رِ ُسد 

 1رِ ابِ كَ  ن  عَ  وكَ ادُ سَ  ار  بِ كاَ ***وَ ة  ادَ سَ  هُ مَ و  ى قَ فَ ل  وأَ  ادَ سَ  

ويتضح أن األعشى في هذه القصيدة يسلك في هجاء علقمة ذلك األسلوب الذي يقوم     

على المقارنة أي مقارنة المهجو بأنداده ونظرائه وهي واحدة من أخبث أساليب الهجاء 

 وأشدها.

ن عالثة قصيدة ففي ديوانه ثالث قصائد قالهما في علقمة ب ،الحطيئة وفي المقابل نجد    

لم يبقى منها سوى سبعة أبيات وهاتان القصيدتان قيلتا تحت تأثير  ،ميميةالمية وأخرى 

 اإلسالم.قصيدة أخرى المية كذلك قالها بعد  حادثة منافرة عامر وعلقمة،

أما بما يتعلق بالميته فربما يكون البيت األخير وحده هو البيت المؤلم في هذا الهجاء     

 وهو يقول:

 2لِ ي  دِ جَ  من بناتِ  قلب   مَ آدَ خدودها***كَ  امَ ئَ الل ِ  رَ ع  الصُ  لَ عَ ا جَ مَ وَ 

ففي هذا البيت يصور الحطيئة بني مالك على هيئة اإلبل الدنيئة الخسيسة التي     

الذي اإلبل  فحل أصابها الصعر في أعناقها،ويقابلها بصورة علقمة الذي أبرز في صورة

وال بد من مالحظة النكتة اللطيفة  ،د من أكرم أبناء اإلبل عند العربنسبه بجديل، الذي يع

                                                           
المكتب  شرح وتعليق محمد محمد حسين، األعشى الكبير ميمون بن قيس، ديوان األعشى الكبير، .1

  .175ص ت، د ط، د لبنان، بيروت، والتوزيع، للنشر الشرقي
 مكتبة المصطفى البابي الحبلي، ،)ت ح( نعمان أمين طه جرول بن أوس العبسي، ديوان الحطيئة، .2

  .8ص م،1958-ه 1378 ،1ط مصر،
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ذلك أن الصعر  في البيت وذلك حينما اختار الحطيئة الصعر من بين جميع صفات اإلبل

أصبح فيما بعد كناية أو مجازا عن الكبر،ومن أشهر استعالماته اآلية الكريمة في سورة 

َك لِّلنَّاسِّ َواَل َتم شِّ لقمان في قوله تعالى:) بُّ َواَل ُتَصعِّ ر  َخدَّ ا إِّنَّ اللَّـَه اَل ُيحِّ َر ضِّ َمَرح  فِّي األ 

َتاٍل َفُخورٍ  نبه على أن تكبر وكأن الحطيئة إنما أراد أن ي ،18سورة لقمان/ (﴾18﴿ ُكلَّ ُمخ 

هو  بني مالك  ليس في األصل إال نتيجة داء إستقر في نفوسهم،وأفقدهم صوابهم مثل ما

 حال اإلبل المصعورة.

يخلع  الحطيئة بمدح علقمة في نحو اثنتي عشر بيتا من جيد الشعر،بعد ذلك ينفرد     

فيها كل صفات السيادة الجاهلية التي تقف عند حدود وصفه بالكرم والشجاعة التي تقف 

نما تمادى إلى  ،والظهور المستمر في ميادين الشرف ،م والشجاعةعند الحدود وصفه الكر  وا 

يتطرق الحطيئة  وال ،لفه له من رصيد األمجادعفر ومن خالتنويه بذكر جده األحوص بن ج

أو التعرض لحادثة المنافرة إال  في هذه األبيات لشيء من التعريض ببني مالك رهط عامر،

 في البيتين األخيرين الذين ختم بهما قصيدته وهما:

 لِ ي  قِ عَ وَ  ك  الِ مَ  ل  ي  فَ طُ  ي  نَ اب   إلىَ ***ضعِ فلم يَ  نَ صي  وِ ح  األَ  اِث رَ تُ  تَ ث  رَ وَ 

 .1ولِ جُ وحُ  ة  ر  و غُ ذُ  حٌ اِض وَ  ادَ ا***بَ مَ دَ ع  بَ  لِ ص  بالفَ  امُ ك  ر الحُ نظُ ا يَ فمَ 

ضرب من الخصومة الشحصية التي تعارف عليها الناس في الجاهلية منافرة تعد الو     

 والتي يمكن أن تقوم ألي سبب من األسباب وعلى رأس ذلك المنافسة في شرف الرئاسة،

                                                           
  .9ص ،سابقال المصدر .1



ألدبيةثر األسواق العربية في الفنون االفصل الثاني                                     أ  

 

 
135 

تكون بين رجلين من سادات الجاهلية يحاول فيها كل واحد منهما أن يثبت على  وغالبا ما

أنه خير من اآلخر وذلك عن طريق خطبة أو مجموعة خطب محبرة يحدد فيها مناقبه 

ومثالب أسالفه من ناحية أخرى  ،ناحية ويتعرض أحيانا لمثالب خصمهومناقب أسالفه من 

ت الجاهلية على اإلطالق وأوسعها تأثيرا في محيط عامر وعلقمة هي أشهر المنافراومنافرة 

نها دارت تخلوا منا الوجاهة ،منها أ سباب الولعل لذلك أ ،الحياة األدبية في ذلك العصر

لهذه  تهيأ ومنه ما ،مر وعلقمة العامريانمشهورين من سادات الجاهلية هما عابين سيدين 

تا طويال، هذا إلى جانب تحاشي حكام العرب من المنافرة من ظروف جعلتها تستغرق وق

 ينبغي أن ننسى أخيرا دور شطري قبيلة بن عامر، والبين ثارة الفتنة إالبث فيها خشية 

والشعراء في إشاعة هذه المنافرة وتوسيع دائرتها والتعصب ألحد طرفيها، واألعشى  رالشع

ولبيد بن  عامر بن الطفيل، الكبير ممن شارك في إشاعة هذه المنافرة الذي كان في صف

الذي كان في والحطيئة  ربيعة العامري الذي كان في صف ابن عمه عامر بن الطفيل،

 .صف علقمة بن عالثة

وخالصة القول أن المنافرة هي محاورة آساسها الجدل حول أيهما أفضل في النسب مما     

 النقائض وهي أصل للهجاءر عنه فن والمنافرة فن تطو  ،يؤدي بهما للتحاكم للفصل بينهما

وهي الصورة البدائية الساذجة للمناقضات وفي األبيات الشعرية التي قيلت حول هذه 

للنقيضة في طورها الجاهلي األول المنافرة نرى الحوار الساذج البسيط الذي يعد صورة 

ونستطيع القول أن النقيضة الجاهلية نشأت في صورتها الساذجة نثرا عاديا وقامت على 
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نقض المعاني أوال وقبل كل شيء دون الجانب الموسيقي الذي يتمثل في وحدة القافية 

 والبحر وبهذا نرى وجه التشابه بين النقائض والمنافرة.
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 ديم، مع موضوع المذكرة الموسوم في تراثنا العربي القبعد هذه المغامرة االستكشافية       

" أسواق العرب في الجاهلية ودورها األدبي"، نختم هذه الدراسة برصد أهم ما تمخض : ب

 نفصح عنها في النقاط التالية:من نتائج ومالحظات 

كانت التجارة من أشرف الحرف قدرا ومنزلة عند العرب، وكان هذا وراء نشوء األسواق  -

 في شبه الجزيرة العربية.

رحلتان كبريان في السنة يسيرون فيها قوافلهم هما رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة  كان لهم -

 يم في سورة قريش .الصيف إلى الشام، وقد وصفهما القرآن الكر 

تطورت األسواق التجارية الموسمية إلى أسواق من نوع خاص ال تقتصر على البيع  -

والشراء بل أصبحت أسواق أدبية يتبارى فيها األدباء والشعراء، فيعرض فيها نتاج الشعر 

 والخطب، وتجري فيها مفاخرات ومنافرات.

األشهر الحرم فكان األمن فيها  المشجع على قصد هذه األسواق أنها كانت تعقد في -

 مكفوال فأمن مرتادوها وقاصدوها.

عكاظ هي أشهر أسواق العرب وأرقها، بل أعظمها شأنا في الجاهلية، وهي سوق       -

 تجارية عامة كبرى ألهل الجزيرة، ولم يكن للعرب مجمع أحفل منها حتى ضرب بها المثل.

كل ناحية ولهم محكمون والنابغة هو  وسوق عكاظ سوق أدب يجتمع فيه الشعراء من -

 أشهرهم، تضرب لهم القباب وقولهم هو الفصل في الشعر واألدب.

 بل قرنت نشأتها بهذه السوق. في عكاظ علقت القصائد السبع الشهيرات، -
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كان مكانا ألصحاب الدعوات اإلصالحية فكان يقصدها قس بن ساعدة األيادي الذي  -

 في عظمة الخالق. كان يخطب في الناس ويذكرهم

ورد في األخبار أن أشرف رجل في تاريخ البشرية الرسول صل هللا عليه وسلم كان  -

ن لم يجد آذانا صاغية أول العهد فالناس  يؤمها للتجارة في المواسم داعيا إلى دين الحق وا 

 مشغولون بما عهدوا.

يب لهجات القبائل، وكان أثرت هذه األسواق في اللغة واألدب تأثيرا كبيرا فعملت على تقر  -

قيام قريش على هذه األسواق هو الذي هيأ للهجة القرشية ألن تصبح أفصح اللغات فتتبوأ 

المكان األعلى ألنهم كانوا يسمعون لغات القبائل على اختالفها فيختارون الحسن وينفون 

 القبيح، حتى خلصت لغتهم وأصبحت نقية وتهيأت لنزول القرآن بها.

أثره في اللغة واألدب حيث كان يعج بالفصحاء األعراب وأعالم الرواة كان لعكاظ  -

يجمعون الفصاحات ويتصيدون الشواهد فكان أعظم ساحة مشهورة لفنون أدبية كثيرة يأتي 

 في مقدمتها الشعر.

 هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا والذي كان ثمرة جهد وتعب لعل       

أن تكون هذه الدراسة فاتحة لبحوث أخرى تعمق موضوع األسواق  رجونوفي األخير 

 العربية وتثريه.
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