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ملخص:
تناولت الدراسة بالنقد والتحليل بعض القصائد من شعر شاعرين عاشا في فترة
واحدة ،وهما (عمر بن لجأ التيمي) و(جرير) ،كما وقفتت الدراستة علتع بعتض الصت ر
الفنية التي تميّّز بها شعر الشاعرين ،كما حاولت الدراستة ال قت أ مهتن عنااتر المةتاجلة
بينهما ومهن عناار الةباب بينهما .وقد اعتمد الباحث في بحثه علع المنهج التحليلي ،كمتا
قام الباحث بحصر األبيات والمقط عات واألراجيز التي جمعهتا متن البتتأل األةبيتة
للشاعر (التيمي) ،ور ّكز الباحث علع التعريف بـ(التيمي) ةون التعريف بـ(جرير)؛
نظ ًرًا لشهرة الثاني ،وعدم خفتا معمالته وحياتته الشتعرية ،فقتد تناولهتا النقتاة مترا ًرًا
وتبرا ًرًا ،كما تميّّز البحث بذكر ميام قبيلة الشاعر (التيمي) ومنها ي م البالب األ ّول
والثتتاني ،وي ت م ال ت ّزورين ،وي ت م ال ّةتتالن ،و يرهتتا ،حيتتث تش ت ّبلت فتتي هتتذ األيتتام
قصص القبيلة ومالحمها مع معدائها .والبحث فتي مجملته اعتمتد علتع المقارنتة بتين
الشاعرين في ع ّدة م اقف من خالل قصائدهما ،وه ما خلُصت إليته خاتمتة البحتث
التي موضحت مهن النتائج التي ت ّ
اّل إليها الباحث في هذا الشأن.
مقدمة:
تتناول هذ الدراسة جانبًًا ها ًما من حياة الشاعر األم ي (عمتر بتن لجتأ التيمتي)
ومهتتن محطتتات حياتتته متتع الشتتاعر (جريتتر) التتتي كانتتت فتتي معظمهتتا عبتتارة عتتن
مةاجالت بين الشاعرين ،وقد ق ّة ُ
ّمت هذا البحث إلع ثالثة مباحث وخاتمة :المبحث
األ ّول :تناول التعريتف بالشتاعر وثقافتته وقبيلتته ومهتن ميامهتا ،ومستباب الهجتا بتين
الشاعر و(جرير) .مما المبحث الثاني :فقد ُ
قمت فيه باستعراض بعض القصائد التتي
ُ
وحاولت من مقف فيها علع بعض العناار الفنية .مما المبحث
جرت بين الشاعرين،
الثالث :فبان في مهن عناار الةباب بين الشاعرين .وقد اعتمد الباحث علع المنهج
الشاعرين متن م اقتف تةتتدعي استت دام هتذا المتنهج،
التحليلي ،نظ ًرًا لما في مبيات
َ
ّ
مما في مجال الدراسات الةابقة فقد اشتهر األةب العربتي بالمةتاجالت التتي وثقهتا الب ّحّتا
بين الشعرا  ،كالمةاجالت بين جرير والفرزةق ،وبين األخطل وجرير والفرزةق،
ولبني لن محض بدراسة تناولت ما ةار من مةاجالت بين التيمي وجرير.
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المبحث األول:
التيمي :اسمه ونسبه – شاعريته وثقافته – قبيلته:
ه َ عمر بن لجأ بن ُح َدَير بن َمصاة بن َربيعة بن الحار بن جلهن بتن امتري القتي
()2
بن ثعلبتة بتن ستعد بتن َل نهتل بتن تتين بتن عبتد منتاة( ،)1تت في ستنة  571هتـ  027م
شاعر من قبيلة (تيّّن الرِِّّ باب) ،والرِِّّ باب باإلضافة إلع تين ،تضن قبائل بني ث ر وبني
عدي ،وبني ُعبل ،وهن مبنا عبد منا بن طاب ة بتن إليتاب بتن ُمضتر .وقتد اختُلتف فتي
()3
اسمه ،هل ه ُعمر ،مم عمرو؟ إل لكرت بعض المصاةر ،وهي قليلة ،من استمه عمترو
إالّ من معظن هذ المصاةر ،تؤكد من اسمه ُعمر( )4وبعضها يذكر االسمين معا ً.
عاش ابن لجأ في العصر األم ي ،ولكر الزركلي في األعتالم منته تت في ستنة 571
هـ  027م( )5وشعر َج َمتع بتين الرجتز والقصتيد ،وقتد اتنّفه ابتن ستالّم فتي طبقتات
فح ل الشعرا في الطبقة الرابعة من فح ل شعرا اإلستالم ،متع نهشتل بتن َحتري،
و ُحُميد بن ث ر الهاللي ،واألشهأل بن ُرُميلة(َ ،)6و َر َة ُمعظتن شتعر فتي كتتاب (عمتر
بن لجأ حياته وشعر ) تأليف :يحي الجب ري األستال بجامعة بغداة وجامعة قطر.
شاعريته وثقافته:
لن مع ثر في المصاةر األةبية ،علع مية معل مات تفيدنا بالبتدايات الشتعرية البتن
لجأ ،وال متع قال الشعر ،ولع ّل الجمع بين الرجز والقصيد ،كان ميزة للشاعر ،وقتد
حظي ابن لجأ بهذ الميزة ،يق ل الجاحظ في كتابته البيتان والتبيتين" :وفتي الشتعرا
من ال يةتطيع مجاوزة القصيد إلتع الرجتز ،ومتنهن متن ال يةتتطيع مجتاوزة الرجتز
وحميتتد
إلتتع القصتتيد ،ومتتنهن َمتتن يجمعهمتتا كجريتتر وعمتتر بتتن لجتتأ ،ومبتتي التتنجنَ ،
األرقط"( )7وقال األامعيُ " :
منعت الناب لمرك ب متن اإلبتلُ :عيينتة بتن مترةاب،
) )1ابن البلبي ،هشام مب المنذر بن محمد بن الةتائأل ،جمهترة النةتأل ،روايتة الةتبري عتن ابتن
حبيأل ،تحقيق :ناجي حةن ،عالن البتأل ،مبتبة النهضة العربية ،ط5699 ،5م ،ص .292
) )2الزركلي ،خير الدين الزركلي ،األعالم ،ةار العلن للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط 5662 ،57م.16 / 1 ،
) )3ينظر :الحم ي ياق ت ،شهاب الدين مب عبدهللا بن عبتدهللا الرومتي البغتداةي ،معجتن البلتدان،
ةار ااةر ،بيروت.90 / 5 ،
) )4ينظتتر :ابتتن ُةُريتتد ،مبت ببر محمتتد بتتن الحةتتن األزةي ،االشتتتقاق ،تحقيتتق وشتتر عبتتد الةتتالم
محمد هارون ،مبتبة المثنع ،بغداة ،ط 5606 ،2م ،ص . 591
) )5ينظر :الزركلي ،األعالم.97 / 1 ،
ّ
) )6ينظر :الجمحي ،مب عبدهللا محمد بن سالم ،طبقتات فحت ل الشتعرا  ،تحقيتق  :محمت ة محمتد
شاكر ،القاهرة5607 ،م .199 / 2
) )7الجاحظ ،مب عثمان عمرو بن بحتر الجتاحظ ( ،) 211البيتان والتبيتين ،تحقيتق وشتر  :عبتد
الةالم محمد هارون ،مبتبة ال انجي ،القاهرة ،مصر ،ط 5691 ،1م.276 / 5 ،
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ُ
ومنعت الناب لمحل ب في القصيد :الراعي ،ومنعتهن لمحل ب
وه الذي يُُقال له ابن فة ة،
()8
في الرجز :ابن لجأ التيمي واسمه عمر"  .وكان البن لجأ ،نظرة نقدية في الشتعر ،فقتد
عن له" :منا مشعر منك ،قال لته وكيتف؟
قال
ِّ
المبرِّة" :وخبرت عمر بن لجأ قال البن ٍ
()9
ّ
قتتال ألنتتي مق ت ل البيتتت ومختتا  ،ومنتتت تقت ل البيتتت وابتتن عمتته" يعنتتي من قصتتائد
مترابطة متماسبة ،والعالقة بين مبيات القصيدة ال احدة ق ية ،إالّ مننا ال نةتتطيع من
نعتبر ناقداً .ويُُق ّة ُن الترا الشعري الذي والنا لعمر بن لجأ ،إلع ثالثة مقةام:
ور َة ن
َت جمي ُعُها في كتتاب
موالً :القصائد الشعرية التي هجا بها جريراً ،وعدةها عشر قصائدَ ،
يحي الجب ري (شعر عمر بن لجأ) وهي تمثل مبرز ما وال إلينا منها .ثانيتا ً :مقط عتات
ورةت في المصاةر األةبية الم تلفة .ثالثا ً :األراجيز ،وهي عبارة عن مقط عتات متنتاثرة
في المصاةر األةبية واللغ ية الم تلفة ،تتحد في معظمها عن واف الناقة.
وقتتد مشتتار ابتتن النتتدين فتتي حديثتته عتتن مؤلفتتات ابتتن حبيتتأل ّ
من متتن بينهتتا ،كتتتاب
نقائض جرير وعمر بن لجأ ،كما مشتار إليهتا فتي حديثته عتن مستما الشتعرا التذين
ناقضهن جرير( )10إل قام بجمعها كذلك مب عمرو الشتيباني واألاتمعي ،إالّ ّ
من هتذ
النقائض لن تصلنا .وهذ القصائد هي علع النح التالي:
القصيدة األولع ومطلعها:()11
َ
الح ل َوالح ل ُمذهَبا
المةتَرا َكأنما
تَ َجل َل بَ َ
عد َ
ل َمن َمنزل ب ُ
وعدة مبياتها ثمان ن بيتاً.
القصيدة الثانية ومطلعها:()12
َ
ُ
ً
ل َمن ممةع ي االنا خالبا
لأل هَجرا َواجتنابا
مَ َجد القَ ُ
وعدة مبياتها تةعة وتةع ن بيتا ً.
القصيدة الثالثة ومطلعها:()13
َ
يل وامتَنَع الهُج ُة
الرق ُة
طال الل ُ
نام ُ
َو َ
مَآ َ
ب الهَن إل َ
وعدة مبياتها سبعة وست ن بيتا ً.
( )8األامعي ،مب سعيد عبد الملك بن قريأل ،فح لة الشعرا  ،تحقيق ش ت ري ،تقدمتة :اتال
الدين المنجد ،ةار البتاب الجديد ،بيروت ،لبنان ،ص .59
( )9المبتترة ،محمتتد بتتن يزيتتد المبتترة مب ت العبتتاب ،البامتتل فتتي اللغتتة واألةب ،تحقيتتق :عبدالحميتتد
هنداوي ،وزارة األوقاأ الةع ةية 5669 ،م.91 / 2 ،
( )10ينظر :ابن الندين ،مب الفرج محمد بن مبي يعق ب ،الفهرست ،تحقيق رضتا تجتدة ،طهتران،
 5605م ،ص .597 ،556
( )11الجب ري ،يحي ،شعر عمر بن لجأ ،ةار القلن ،الب يت ،ط  5695 ،2م ،ص .21
( )12المصدر الةابق ،ص .70
( )13المصدر الةابق ،ص .97
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القصيدة الرابعة ومطلعها:بال َعين َك ال تُ ُ
العي ُن هُج ةا
ريد ُرق ةا
جع ُ
ما ُ
من بَعد ما هَ َ
وعدة مبياتها ست ن بيتا ً.
القصيدة ال امةة ومطلعها:()15
َوتار َك مَ
خالق بها ع َ
مرةا
ناهيك الهَ ى مَن تَ َجلدا
لَ َعل َك
َ
شت مَ َ
ٍ
وعدة مبياتها مائة وخمةة مبيات.
القصيدة الةاةسة ومطلعها:()16
ُ
نُبِّ ُ
َ
الح َج ُر
عاو بفيه
يأل قَد َع ى َجزعا
ُ
كلأل ُكلَ ٍ
الترب َو َ
ئت َ
َوكل ٍ
وعدة مبياتها مائة وتةعة وثالث ن بيتا ً.
القصيدة الةابعة مطلعها:()17
َ
َ
ُ
ب
برقين األواع ُ
الدوار ُ
تك ُ
الرس ُم َ
هاج َ
ب َحيث َحبا لأل َ
طَربَت َو َ
وعدة مبياتها ثمانية وثالث ن بيتا ً
القصيدة الثامنة مطلعها:()18
َ
ضين وار ُ
َوم َ
ك
مَتَشتُ ُن مَق اما ً مَجاروا نةا َ ُكن
نت َ
ع َعلع ال َ
ابن يَرب ٍ
وعدة مبياتها ستة وعشرون بيتا ً.
القصيدة التاسعة مطلعها:()19
َ
َ
َ
غربي األبارق من َحقيل
ب
المحيل
مَلَن تُلمن َعلع الطلل ُ
ِّ
وعدة مبياتها واحد وسبع ن بيتا ً.
القصيدة العاشرة مطلعها:()20
حي ُسب نُها
حي َع َرفتَها
طَ يالً ب َجنأل المات ِّ
مَمن ةمنَ ٍة بالمات ِّ
وعدة مبياتها سبعة وثالث ن بيتا ً.
ثقافته:
َمن يقرم شعر ابن لجأ ،يلحظ وروة عدة يتر قليتل متن مستما األعتالم والقبائتل
وفروعها باإلضافة أليام العرب في الجاهلية ،والح اة التي حدثت بعتد اإلستالم،
()14

( )14المصدر الةابق ،ص .99
( )15المصدر الةابق ،ص .09
( )16المصدر الةابق ،ص .62
( )17المصدر الةابق ،ص .557
( )18المصدر الةابق ،ص .559
( )19المصدر الةابق ،ص .527
( )20المصدر الةابق ،ص .526
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كما نلحظ عتدةاً متن مستما البلتدان واألمتاكن ،ممتا يتدل علتع ّ
من الشتاعر لديته ثقافتة
زيرة .ويُُقال منه كان عارفا ً بمثالتأل القبائتل ،وهتذ المعرفتة ،كانتت مهمتة فتي للتك
العصر الذي ظهرت فيه النقائض ،وكان شعرا النقائض في حاجة ماسة لمثتل هتذ
المعل مات ،حتع ي اجه ا خص مهن ،ويشهّّروا بقبائلهن ،وهذا ما ةعتا شتاعراً فحتالً
ه الفرزةق محتد مشتهر شتعرا النقتائض فتي العصتر األمت ي للجت إلتع عمتر بتن
لجأ ،القتناص هذ المعل مات الثمينتة ،فقتد لكتر مبت عبيتدة فتي النقتائض(ّ )21
من بنتي
جعفر بن كالب ،عاةوا (شبّّه بن عقال بن اعصعة) فقام جعفر بإعطا لي األهدام
الضِّ بابي حتع هجا بني مجاشع  -وهتن رهتط الفترزةق  -فاضتطر (شتبه) لالستتعانة
ِّ
بالفرزةق ،فقال :وهللا ما معرأ مثالبهن ،فت ّجّه إلع عمر بن لجتأ التذي كتان قتد حت ّل
بالبصرة ،فأملع ابن لجأ مثالبهن للفرزةق ،ولكرها في قصيدته التي مطلعها:
()22
َع َر ُ
امها َو ُشه ُرها
عدما
أو بَ َ
َم َ
ضت َسنَة مَيّ ُ
فت بأ َعلع رائ الفَ َ
()23
ويق ل كذلك :
ةون النةا َ ي ُرها
بق من آل َجعفَ ٍر
حام َوال َ
تَبَي ُن مَن لَن يَ َ
ُم ٍ
فيرها
امهُن يَ َم لَن يَقُن
الضباب نَ ُ
ل َةلة مَسياأ َ
إلا ُلك َرت مَيّ ُ
َولَن تَ ُ
بأ َعظَ َن منّي من َشقاها فُج ُرها
ك تَ شع َجعفَر مَن يُصيبَها
وقتتد مورة الجتتاحظ فتتي حديثتته عتتن الفصتتاحة والفصتتحا  ،وع ّمتتن كتتان يلحتتن
وي طتتف فتتي ق لتته ومتتن لتتن ي طتتف منتته "قيتتل لعمتتر بتتن لجتتأ قُتتل :إنّتتا متتن المجتترمين
منتقمين ،فقال﴿ :إنّتا متنََ ال ُمجترمينََ ُمنتََق ُمت ن﴾"( )25()24وهتذا يتدل علتع ّ
من ابتن لجتأ،
صًا علع عدم ال ق ع في اللّحن وال طأ.
كان حري ً
قبيلته:
بعد ظه ر اإلسالم ،وةخ ل النتاب فيته مف اجتا ً ،بتدمت القبائتل العربيتة تفت ُد علتع
رس ل هللا اتلع هللا عليته وستلن ،معلنتةً إستالمها ،ومتن بتين هتذ القبائتل ،قبيلتة تتيّّن
الرِّ باب ،حيث وفدت برئاسة زعيمها عصتمة بتن مبيتر التّيمتي علتع النبتي اتلع هللا
ِّ
( )21ينظر :مب عبيدة ،محمد بن المثنع التميمي ،كتاب النقائض ،نقائض جريتر والفترزةق ،تت :
خليل عمران المنص ر ،ةار البتأل العلمية5756 ،هـ5669 ،م.679 ،670 / 2 ،
( )22الفتترزةق ،همتتام بتتن التتأل ،ةي انتته ،شتترحه وضتتبطه وق ت ّدم لتته :علتتي الفتتاع ر ،ةار البتتتأل
العلمية ،بيروت5690 ،م ،ص .252
( )23المصدر الةابق ،الصفحة نفةها.
( )24الجاحظ ،مبت عثمتان عمترو بتن بحتر ،البيتان والتبيتين ،،تحقيتق وشتر  :عبتد الةتالم محمتد
هارون ،مبتبة ال انجي للطباعة والنشر والت زيع ،القاهرة ،ط 5771 ،1هـ 5691 -م.597 / 5 ،
( )25س رة الةجدة ،من اآلية .22
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عليتته وستتلن ،ومعلنتتت إستتالمها( .)26وقتتد شتتاركت قبيلتتة تتيّّن فتتي حتتروب التتر ّةة ،فبعتتد
ت ت لي ستتيدنا عمتتر بتتن ال طتتاب  -رضتتي هللا عنتته – ال الفتتة ،مكمتتل متتا بتتدم ستتيدنا
مب ببر الصديق – رضي هللا عنه -فجهّّز جيشا ً بقياةة سعد بن مبي وقّاص ،لفت بالة
فتارب ،فبانتتت الرِِّّ بتتاب متتن بتتين القبائتتل المشتتاركة فتتي المعتتارك .وقتتد شتتاركت تتيّّن،
ضمن قبائل الرِِّّ باب ،وب ااتة فتي معركتة القاةستية ،ومتن مهتن إنجازاتهتا قيتام محتد
رجالها ،وه (هتالل بتن علقمتة التيمتي)( )27بقتتل (رستتن) ،وقتال ق لتته المشته رة:
"قتلت ُ
تت رستتتن ورب البعبتتة"( ،)28ولمتتا قصتتد هتتالالً رستتتن ،رمتتا األخيتتر بنشتتابة،
()29
ماابت قدمه وه يتبعه ،فحمل عليه هالالً فقتله
أهم أيّام قبيلة تيّم:
شار َك ن
ت تيّّن مع باقي قبائل الرِِّّ باب في معظن ميام تمين ،ومن هذ األيام:
()30
 -1يوم الكالب األول :
وحد هذا الي م ،بين سلمة وشرحبيل ،ابني الحار بن عمرو ،آكتل المترار البنتدي،
وللتك بعتتد وفاتتته ،إل حتتد بينهمتا ختتالأ ،وم تترى النتتاب بينهمتا ،فجمتتع كتتل واحت ٍد
والرِّبتاب كلهتا ،وبنت يربت ع وببتر بتن وائتل،
الجم ع ألخيه ،فانضن لشرحبيل بنت ضتبة ِّ
ومما سلمة ،فأقبل في تغلأل والنمر وتبعه بن مالك بن حنظلة ،وعلتيهن ستفيان بتن مجاشتع،
وعلتي تغلتتأل الةتفّا والتقتتع الفريقتان فتتي ال ُبتالب ،فاستتتح ّر القتتل فتتي بنتي يربت ع،
وقُتل شرحبيل في للك الي م ،قتله رجل يدعع مبا حتن ،،ومراة من يتأتي برمسته إلتع
سلمة ،إال منه موج في نفةه خيفة ،فبعثه مع عةيف له ،فلما رآ سلمة قال(:)31
َ ،رس الً
فَمالكََ ال تجي ُ إلع الثّ اب
مَالَ مبل نغ مبا حن ٍ
قتيل بينََ محجار ال ُبالب
خير النّاب ط ًرًا
تعلّ نن من َ
تََدا َع ن
ومسلمهُ َجعاسي ُ الرِِّّ باب
ببر
َت َح لَهُ جشن بن ٍ
( )26ابن عبد البر ،مب عمرو ي سف بتن عبتدهللا بتن محمت ة ،االستتيعاب فتي مستما األاتحاب،
ت  :علي محمد البجاوي ،ةار النهضة ،القاهرة (ة .ت)529/2 ،
( )27ه شقيق المةت رة بن ُعُلّقة ،زعين ال ارج ،الذي قتلته بتن قتي الريتاحي فتي يت م ةجلتة،
ينظر :ابن ُةُريد ،االشتقاق 599 / 5
( )28النت يري ،محمتد بتن عبتدال هاب القرشتتي التيمتي ،نهايتة األرب فتي فنت ن األةب ،ط  ،5ةار
البتأل العلمية ،بيروت5727 ،هـ  2777 -م.527 / 5 ،
( )29ينظتتر :الطبتتري ،مب ت جعفتتر محمتتد بتتن جريتتر ،تتتاري ،األمتتن والمل ت ك ،ةار البتتتأل العلميتتة،
بيروت5699 ،م77 / 2 ،
( )30ينظر :ابن األثير ،مب الحةن عز الدين علي بن محمد ،البامل في التاري ،،راجعته وحقّقته:
محمد ي سف الدقّاق ،ةار البتأل العلمية ،بيروت5690 ،م.727/5 ،
( )31ينظر :الن يري نهاية األرب.525 / 5 ،
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 -2يوم الكالب الثاني(:)32
سبأل حدو للك الي مّ ،
من بني تمين م اروا علع لطيمتة لبةترى  -عيتر تحمتل
المةك والعنبر والج هر  -فأوقع بهن كةترى ،فأختذ األمت ال ،وستبع التذراري ،لتذا
قتترر زعمتتا تمتتين االلتجتتا إلتتع مبتتان يتتأمن ن فيتته تتارات القبائتتل بعتتد من وهن ت ا
وضعف ا لما ماابهن في ي م الصفقة ،فاختاروا البالب ،ظتانّين منهتن فتي متأمن ومن
محداً لن يغامر ويقطع الفيافي لل ا ل إليهن ،وب ااة ّ
من ال قت كان حاراً ،فنزلت
سعد والرِِّّ باب بأعلع ال اةي ،ونزلت حنظلة بأسفله ،وبينما هن كتذلك ،تزََ تهن قبائتل
متتذحج والتتيمن ومحالفهتتا متتن قُضتتاعة ،فتصت ّدى لهتتن بنت تمتتين وهزمت هن ،ومستترت
الحارثي وقتل بزعيمهن النعمان بن جةتاب التيمتي،
رجال تين الرِِّّ باب عبد يا
وقد مشار إلع مسر من قبل تيّّن الرِِّّ باب في قصيدته التي منشدها قبل مقتله ومطلعها:
َوما لَ ُبما في اللَ م خََ ير َوال ليا
مَال ال تََل ماني َكفع اللَ َم ما بيا
قَليل َوما لَ مي مَخي من شماليا
مَلَن تََعلَما مَن ال َمال َمةَ نََف ُعُها
ويق ل م اطبًًا تيّّن الرِِّّ باب:
َ
َ
م َمع َش َر تَ ٍَين مطلق ا َعَن لةانيا
مَق ُل َوقَد َش ّدوا لةاني بنة َع ٍة
()33
فَإن مَخا ُكن لَن يَ ُبن من بَ ائيا
مَ َمع َش َر تَ ٍَين قَد َملَبتُن فَأ َسجح ا
 -3يوم الزورين(:)34
مج َد ن
مرض بني تمين ،ومةى االحتباك بين مفراة القبيلتين إلتع
َبت بالة ببر بن وائل ،فانتجع ا
َ
والرِّبتاب وستعد
ع كثيترة متن عمترو وحنظلتة ِّ
وق ع الش ّر بينهما ،فاجتمعت بنت تمتين فتي جمت ٍ
و يرها ،برئاسة مبتي الترئي الحنظلتي ،وكتان علتع رمب ببتر بتن وائتل فتي للتك اليت م،
األاتتن عمتترو بتتن مةتتع ة ،مب ت مفتتروق ،وحنظلتتة بتتن ستتيار العجلتتي ،وحمتتران العبةتتي ،وقتتد
هُزمت تمين في للك الي م ،وقُتل مب الرئي  ،و ُسُمي هتذا اليت م بيت م التزورين ألن بنتي
تمين جلل ا بعيرين سم ها زورين (اله ن) ،وقال ا :ال نف ّر حتع يفر هذان البعيران.
سالن:
 -4يوم ال ِّ
كان النعمان بن المنذر يجهّّز كل عام لطيمة لبيعها في ُعباظ ،فتع ّرّض لها ي ما ً
بن عامر بن اعصعة ،فبعث النعمتان إلتع اتنائعه متن بنتي ضتبة بتن مة و يترهن
من الرِِّّ باب وتمين فأجاب ومتا ضترار بتن عمترو الضتبي فتي تةتعة متن بنيته كلهتن
ف ارب ،ومعه حبي ،بتن ةلتف ،فتاجتمع ا فتي جتي ،عظتين ،ثتن قصتدوا بنتي عتامر
( )32ينظر :ابن األثير ،البامل في التاري.762 /5 ،،
( )33التبريزي ،مب زكريا يحي بن علي ،شر اختيارات المفضتل ،تت  :ف تر التدين قبتاوة ،ةار
البتأل العلمية ،بيروت ،ط 5690 ،2م.007 ،096 / 2 ،
( )34ينظر :ابن األثير ،البامل في التاري.762 / 5 ،،
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ستتراً ،إالّ ّ
من بنتتي عتتامر جتتا هن متتن ي بتترهن بتتأمر هتتذا الغتتزو فجهتتزوا منفةتتهن،
()35
واستعدوا وتمبن ا من هزيمة النعمان ومحالفه ،وم َسروا مخا .
شَعب َجبَلة(:)36
 -5يوم َ
وسبأل هذا الي م ،من لقيط بن ُزرارة سيّّد بني تمينَ ،عزََ َم علتع تزو بنتي عتامر بتن
اعصعة لألخذ بثأر مخيه معبد ،الذي قتله بن عامر في ي م رحرحان ،فجمع جيشا ً كبيتراً
الرِّباب ومسد ولبيان و طفان ،كما ساعد الج ن بجي ،جعل عليه ابنيه (عمراً
ض ّن قبائل ِّ
ً
ومعاوية) ،ومرسل النعمان جيشا وعليه مخ ألمه ح ّةّان بتن وبترة البلبتي ،وكتان علتع
رمب بني تمين ،حاجأل بن زرارة ،وعمرو بن عمرو ،والحار بن شهاب ،والنعمان بتن
قه ب التيمي من تيّّن الرباب ،ثن ت ّجّهت هذ الجي ش لقتال بني عامر ومحالفهن من بنتي
عب  ،الذين استعدوا جيداً وتحصن ا في ُشعأل جبلة ،إل تمبن ا من هزيمة بني تمتين
ومحالفهتتن فتتي هتتذا الي ت م ،وبهتتذ المناستتبة ،قالتتت (ةختن ت ب بنتتت لقتتيط بتتن زرارة)
معيّّرة النعمان بن قه ب فرار من المعركة وكان حامل ل ا الرباب(:)37
ُ
فَ ّر ُ
ع ببـفّه رم متََل
ب الشجا
ابن قه ٍ
يعدو به خاظي البضيـ ع كـأنه سمع ملل
ّ
َ طفانََ إن ساروا وحل ا
تين فدع
َوألنتََ من ٍ
 -6يوم النِّسار:
والرِّباب وضتبة متن جهتة ،وبتين بنتي عتامر
حد هذا الي م ،بين بني تمين وبني سعد ِّ
بن اعصعة وه زان من جهة مخرى ،فقد لجأ بن عامر بن اعصعة لبني تمين ينتجع ن
البأل بعد من مجدبت بالةهن ،ثن حد ّ
من رجالً من بني ضبة ،مخفتع ختيالً لرجتل متن بنتي
قشير ،وهي إحدى قبائل عامر بن اعصعة مما سبأل في حدو مصاةمات بين القبيلتين،
()38
انتهت ب ق ع الحرب بينهما وكانت نتيجتها هزيمة بني عامر بن اعصعة
أسباب الهجاء بينه وبين جرير:
لكتترت المصتتاةر األةبيتتة التتتي تح ت ّدت عتتن الهجتتا بتتين الشتتاعرين العديتتد متتن
الروايات منها الرواية التي مورةها مب عبيدة ( )39من ّ
من لقمتان ال زاعتي قتدم علتع
ادقات الرِِّّ باب ،فبانت فيهن وج تحضر ،وفيهن عمر بن لجأ ،فأنشد:
( )35ينظر :المصدر الةابق.179/5 ،
( )36ينظر :البامل ،البن األثير.792 / 5 ،
( )37األافهاني ،مب الفرج علي بن الحةين بن محمد ،األ اني ،تحقيق عبد الةتار محمد فراج.527 / 55 ،
( )38ينظر :البامل ،البن األثير.767 / 5 ،
( )39مب ت تمتتام ،حبيتتأل بتتن موب الطتتائي ،نقتتائض جريتتر واألخطتتل ،تحقيتتق :منط ت ان اتتالحاني
الية عي ،المطبعة الباث ليبية لآلبا الية عيين ،ةار المشرق ،بيروت.790 / 2 ،
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َوما َح ُ
يث تُلقع بال َبثيأل َوال ال َةهل
تََأ َوبَني لكر لزََ ولَةَ َكال َ بل
َو َج قَةع م ّما يَ ُحُل به مَهلي
تَ ُحُل َو ُرُكن من ظَميةَ ةونََها
َو َمن لا الذي يُُرضي األَخال َ بالبُ ل
تُريدينََ مَن مَرضع َومَنت بَ يلَة
فقال له لقمان :مازلنا نةمع بالشام منها كلمة جرير ،فقال عمر :إني ألكذب شي ،فتي
ُ
عيتتت شتتعر جريتتر ،ثتتن منشتتد علتتع ريوب النتتاب جميعتتا ً والرِِّّ بتتاب
األرض إن ا ّة
ً
حض ر ،قال فأبلغ لقمان جريترا قت ل عمتر ،قتال وزعتن منّتك سترقتها منته ،فقتال لته
جرير :ومنا محتتاج من مسترق قت ل عمتر ،وهت التذي واتف إبلته فجعلهتا كالجبتال،
وجعل فحلها كالظّرب ،فقال(:)40
جر العج ز الثِّنع من رةائها
كالظرب األس ة من ورائها
فأبلغ لقمان عمر ق ل جرير وما عاب عليه من ق له فقال عمر :يعيأل علع ق لي جر العج ز
ُ
مرةت لينه ولن مرة مثر  ،فقد قال مقب من للك ،وه ق له(:)41
الثّنع من رةائها؟ وإنما
ق عن َد ال ُمر َةَفات َعَشيةً
َومَوثَ ُ
لحاقا ً إلا ما َجر َة ال َةيفََ الم ُع
ُ
فلحقّ ّ
هن بعتدما منبحتنََ وحتبلنََ  ،قتال :فتأبلغ لقمتان جريتراً ق لته ،ومتا عتاب عليته متن
شتعر فأحفظتته حتتتع هجتا  .وقتتد روى مبت جعفتر محمتتد بتتن حبيتأل عتتن عمتتارةّ ،
من
جريراً قال  :لقد عاب عل ّي عمر بن لجأ بيتا ً محأل إل ّي متن (حتزرة) ابنته ،ثتن لت ّج الهجتا
بينهما ،فقال جرير يهج (:)42
ال ي ق َعن ُب ُن في َس مَ ٍة ُع َم ُر
يا تََي ُن تََي َن َعَديٍٍّّ ال مَبا لَ ُب ُن
الجراثي ُن عن َد ال َدَع َ ة ال ُببَ ُر
يا تََي ُن إن َجةي َن األَمر لَي َ لَ ُبن
َوال َ
َشأنََ ال َةطي إلع تَ بيله ال َع َ ُر
قيل لَهُُن
َوالتََي ُن كانََ َسطيحا ً ثُن َ
فأجابه عمر بق له:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ما خاط َرت بكََ َعَن محةابها ُمض ُر
لَقَد َك َذبتََ َوش ُر الق ل مكذبهُ
الحلبات اللؤ ُم َوال َ ُر
ار َعَلع م َم ٍة
لَن يَةب َ
ق َ
بَل مَنتََ نَ َ
َزوةُ خََ ّ ٍ
مما الرواية الثانية ،فقد مورةها ابن سالم ،ومل ّ صها من ابن لجأ كتان ينشتد مرجت زة
له يصف فيها إبله وجرير حاضر ،فقال ابن لجأ:
الحيّّات في خرشائها
ضحائها
ش َ
تَقَر َ
بل مَنع َ
قَد َو َر َةَت قَ َ
جر العج ز الثني من رةائها
فقال له جرير :مخففت م ّرّها ،قال كيف مق ل؟ قال تق ل:
( )40شعر عمر بن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .526
( )41ةيت ان جريتتر ،شتترحه وبتتط نص اتته  :عمتتر فتتاروق الطبتتاع ،ةار األرقتتن بتتن مبتتي األرقتتن،
بيروت ،ط 5660 ، 5750 ،5م ،ص .255
( )42المصدر الةابق ،ص .271
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ّ
جر العروب الثني من رةائها
حمي ابن لجأ ،وانتقد بيت جرير الذي يق ل فيه:
ثن
َ
ق عن َد ال ُمر َةَفات َعَشيةً
َومَوثَ ُ
لحاقا ً إلا ما َجر َة ال َةيفََ الم ُع
إل كان علع جرير من يةتبدل كلمة المرةفات بالمرهفات .فغضأل جريتر ،وقتال
لَهذا البيت محأل إل ّي من ببري حرزة ،ولبنك ُمحلأل للفرزةق(.)43
المبحث الثاني:
مقارنة بين هجاء جرير وهجاء عمر بن لجأ:
يق ل عمر بن لجأ في قصيدة مطلعها:
()44
ُ
نُبِّ ُ
زَ
َ
الح َج ُر
أل قَد َع ى َج عا
كلأل ُكلَي ٍ
َوكل عا ٍو بفيه التربُُ َو َ
ِّئت َ
هذ القصيدة ،قالها ابن لجأ ،يناقض بها قصيدة جرير التي مطلعها:
()45
ّ
َ
َعج َن اليَ َم من َسل َمة ال َ بَ ُر
الحاجة الذ َك ُر
مير
َواستَ َ
َ
ض َ
هاج الهَ ى َو َ
َ
ّ
وهاتتتان القصتتيدتان ،البتتن لجتتأ وجريتتر ،تش تبالن بدايتتة المعركتتة الهجائيتتة بينهمتتا،
وسبأل هذ المعركةّ ،
من عمر بن لجأ ،عاب علع جريتر بيتتا ً متن الشتعر ،وقتد ستبق
لكر في مسباب وق ع الهجا بين عمر بن لجأ وجرير.
والةؤال الذي يطر نفةه هنا :لمالا كل هذ العصتبية والتشتنج متن قبتل جريتر
فتتي َر ّة علتتع عمتتر بتتن لجتتأ ،والم ض ت ع ال يتعتتدى نقتتداً لمعنتتع بيتتت متتن الشتتعر؟
واإلجابتة -حةتتأل رميتتي  -هتي من القضتتية مكبتتر متن للتتك ،فشتتاعر فحتل مثتتل جريتتر
مطا بالعديد من الشعرا  ،ومستبتهن ،ال يمبتن من يقبتل نقتداً ألشتعار  ،وب ااتة إلا
كان هذا النق ُد من شاعر مثتل ابتن لجتأ يظتن منّته لتي متؤهالً لنقتد  ،وكتان ال بتد متن
هجا ابن لجأ كي يب ن عبرة لغير وكي يضعه في حجمه الصحي .
وس أ نبدم بقصيدة جرير ،ألنّه ه البتاةي بالهجتا  ،فيبتدم جريتر قصتيدته ،باالحتقتار
لتيّّن قبيلة ابن لجأ ،يصفها بأقب الصفاتُ ،محذراً ابن لجأ بأنه كان يمبن من يتتعض
بمتتن كتتان قبلتته متتن الشتتعرا  ،كتتالفرزةق ،والبعيتتث ،واألخطتتل التتذين لتتبهن جريتتر.
وهذا يعني  -من وجهة نظر جرير  -من ابن لجأ مةت ا مقل متن هتؤال  ،ولهتذا ّ
فتإن
إقدا َمهُ علع مقارعة جرير ،مغامرة ير محة بة الع اقأل ،ويق ل في قبيلة تيّّن(:)46
قَد كانََ َمن َعلَيهن َمرةً نََم ُر
ما التََي ُن إ ّال ُلباب ال َجنا َ لَهُ
( )43ينظر :طبقات فح ل الشعرا  ،اين سالم الجمحي.721/5 ،
( )44شعر عمر بن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .62
( )45ةي ان جرير ،ص .277
( )46ةي ان جرير ،ص .271
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والمقص ة بـ (النمتر) فتي البيتت هت (نمتر بتن مت ّرّة الحمتاني) متن تمتين ،ولتن يبتتف
جرير بهجا رجاالت قبيلة الرباب بل وال به األمر من قام بهجا (برزة) م ّم عمر
بن لجأ ،فقال فيها(:)47
ُ
مَنتََ ا ُ
َص ُر
ُصارة َو
بن بَرزََ ةَ َمنة با ً إلع لَ َجإ
العيدان تُعتَ َ
َعَب ُد ال ُع َ
ف افها بأقب األوااأ ،وهجايهتا بهتذ الصت رة ،هت التذي حمتل ابتن لجتأ علتع هجتا
جرير ،ر ن ّ
من التيّّن حاول ا منعته متن للتك .وزاة جريتر متن هجائته لقبيلتة عمتر بتن لجتأ،
()48
ف افهن منهن يعيش ن في المؤخرة ،ويعيش ن علع هام ،محدا الحياة فقال :
ُسُؤ ُر ال َعش ِّي َو ُشربُُ التابع ال َبد ُر
ال تُنب ُر التََي ُن يَ ما ً مَن يَب نََ لَهُُن
هذ مهن النقاط والعناار التي ح تها هذ القصيدة ،التي تبالغ في تحقير قبيلتة عمتر
فغضأل عمر بن لجأ من هذا الهجا المريتر ،وقت ّرّر من يَتر ّة علتع
بن لجأ إلع مبعد الحدوة.
َ
ُ
جرير وب ااة وه يرى قبيلة ت اف بأخ ّ األوااأ ،وكتذلك ممتهُُ ،فلتن يةتتمع لنتدا
قبيلته التي منعته من التر ّة علتع جريتر .ففتي بدايتة القصتيدة يصتف جريترا بالبلتأل،
ّ
يبف عن العت ا احتقتاراً لته ،وهتذا
بح َج ٍر حتع
وهجا َ بالع ا  ،لذلك يجأل من يُُلقن َ
ً
َرة علع احتقار جرير له ولق مه .ولما وجد عمر بن لجأ ّ
من جريرا يتذكر باالتّعتاظ
بمن قبله ،مخذ يرة عليه بأن بني ُكليأل لن يُُبتأل لهن الظفر ،لذلك نجتد ينحتاز بشتبل
واض للفرزةق ،ويمدحه ،مفضتالً إيتا علتع جريتر ،وكأنته يقت ل لجريتر :لتن متعتظ بمتن
سبقني ،ألنك لن تهزمهن ،بل هزم ك .يق ل عمر بن لجأ في ر ّة علع جرير(:)49
لل َم ت يَع ُم ُد َوال َم ُ
ت الذي تَ َذ ُر
ق فاستََعفَيتََني َجزََ عا
هبتََ الفَ َرز َة َ
()50
ومن مظاهر التحدي عند ابن لجأ ق له :
َ
يا بنََ األتان بمثلي تُنقَضُُ الم َر ُر
ضُها
ما قُلتََ في مر ٍة إ ّال َسأنقُ ُ
مي منّتته ،قتتاةر علتتع نقتتض كتتل متتا يق لتته جريتتر ،ولتتن يةتةتتلن لتته .ور ّةاً علتتع هجتتا
جرير ألم ابن لجأ ،ووانن فه إياها بأقب الصفات ،وإتيتان الفاحشتة ،فقتد كتان ر ّة ابتن
لجأ ق يا ً علع جرير ،وكال لته الصتاع اتاعين ،حيتث واتف والتدة جريتر واتفا ً
فاحشا ً مؤليا ً ،ولن يبتف بذلك ،بل هاجن نةتا بنتي يربت ع قاطبتةً ،ولتذلك فعمتر بتن
لجتتأ يتتتّهن جريتتر بعقتت ق ال التتدينّ ،
ألن جريتتراً كتتان الةتتبأل فتتي هتتذا الشتتتن التتذي
()51
تعرضت له والدته من ابن لجأ ،يق ل :
( )47المصدر الةابق ،ص .279
( )48المصدر الةابق ،ص .270
( )49شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .62
( )50المصدر الةابق ،ص .69
( )51شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .69
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لَ ُكنتََ بَ ّراً بأ ُ ٍم ََير ُمنجبَ ٍة
وإلا كان جرير يصفه باللؤم في ق له(:)52
الناب لُؤ َم التََين مَم مَ َل ُر
مَمُخب ُر
الناب مَن التَيّ َن مَألَ ُمهُُن
قَد يَعلَ ُن
َ
َ
()53
فإن ابن لجأ ير ّة عليه رةاً مكثر قة ة بق له :
َعَبد ما ُي ُ َك َد ُر
في قُرنََة ال َة
إن اللَئي َن َجريرا يَ َم فَر َ هُ
ا ُد ََيه اللؤ ُم َوالببَ ُر
َوفي ال َمشي َمة لؤم في مقَرتها
َحتّع َش ى ُ
()54
ويفت ر جرير بنفةه ،لبن ابن لجأ ،ية ر منه ،ويق ل :
من اال الناب فةأ َلهُ َمن النَفَ ُرُ؟
قال َجرير إن لي نَفَ ًرًا
إن كانََ َ
مَ ُمعرض مَم ُمعيد مَم بَن ال َ طَفع تلكََ األَخاب ُ
ث ما طاب ا َوما َكثروا؟
وقبيلة تيّّن وإن كانت اغيرة الحجن ،قليلتة العتدة وال ُعُتدة ،فإنّته ال يمبتن ألحت ٍد من يتجاهلهتا،
مو من يغضّّ الطرأ عن فعالها ،ولهتذا ّ
فتإن لهتا مثتراً كبيتراً فتي قبيلتة تمتين  -األم ،-
وحتع يؤكد هذا المعنع يأتي الشاعر بدليل وه اشتراك قبيلة تيّّن متع الرِِّّ بتاب وبنتي
سعد في ي م البالب الثاني فيق ل(:)55
قُدنا تََميما ً ألَيام ال ُبالب َمعا ً
فاستََعثَروا َجد مَق ٍام َوما َعثَروا
َويَ َم تََي َمنََ نَ ُ
الجبّّا ُر يَنتََح ُر
َحن الناحرونََ بها
ّار َمذح َج َو َ
َجبّ َ
()56
ّ
إن هذين البيتين  -وب ااة الثاني  -ينطقان بالتحدي ،وكأنه يرةة ق ل الفرزةق :
إلا َج َم َعتنا يا َجري ُر ال َمجام ُع
مولَئكََ آبائي فَجئني بمثلهن
وقد لجأ عمر بن لجأ ،إلع استغالل عامل الدين في هتذ القصتيدة ،باتهتام جريتر منّته
خارج عن تعالين اإلسالم ،باتباعه مفبار (سجا ) المتنبئة يق ل(:)57
جحةَ في َعَليائكََ ال ُة َ ُر
َوال الدينََ ُمل كا ُكنتََ تََعبُ ُدهُن
من قَبل َس َ
()58
ويشبهه في م ضع آخر بفرع ن ،الذي قاة شيعته إلع الظالل والهالك :
يَرج ال ُجُة َر فَما َك ّرّوا وما َج َةروا
مَمةع َكفر َع نََ إل يَقتا ُة شي َعتَهُ
ً()59
كما ّ
من هللا ينصر علع جرير باعتبار مؤمنا :
َس َرمتََ ج َل استها لَن يَه ُجُها ُع َم ُر

( )52ةي ان جرير ،ص .279
( )53شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .60
( )54المصدر الةابق ،ص .69
( )55شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .571 ،577
( )56ةي ان الفرزةق ،ص .297
( )57شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .577
( )58المصدر الةابق ،ص .579
( )59المصدر الةابق ،الصفحة نفةها .
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بالنََصر َ
َنصروا نُصروا
وهللاُ لَن يَنصر بَني ال َ طَفع َوالمؤمن نََ إلا ما استَ َ
بمعتان لتن يتذكرها
ويزيد من تأكيد ببُُعتد جريتر عتن التدين اإلستالمي ،فيتعت ّرّض لته
ٍ
جرير كاتهامه جريراً بنبا الم تع ،يق ل(:)60
فابرك َجري ُر فَهَذا ناك َل َك ُر
إن ُكنتََ تََببي َعَلع ال َم تع لتََنب َحهُُن
وكق له ميضا ً(:)61
َحتّع يفرِِّّ َعهُُن مني الذي َح َذروا
فَما َحمع ناك ُ ال َم تع بَني ال َ طَفع
وبلج ابن لجأ إلع هذا المعنع ،الغريأل عن الدين اإلسالمي ،ةاللتة علتع منّته يريتد
من يؤكد ّ
من جريراً بعيد عن اإلسالم بهذا الفعل الشائن.
هذ مهن النقاط التتي عترض لهتا الشتاعران فتي هتاتين القصتيدتين ،فأ ّمتا قصتيدة
جرير ،فمن ال اض  ،منّه لن يأبه فيها البن لجأ ،إل بالغ فتي تحقيتر  ،وتحقيتر ق مته،
وه واثق بنفةه ماةام مطا بالعديد من الشعرا قبل ابن لجأ ،فلن يلجتأ إلتع تبترار
المعاني كثيراً ،ولن يلجأ إلع حشد األةلة والبراهين ،علع قدرته وعلع ماتالة ق مته
بني يرب ع .م ّما ابن لجأ ،فأم ُر م تلف ،فه يعرأ مقدرة جرير الشعرية ،باعتبار
فحالً من الفح ل لتذلك حتاول من يتحت ّدا  ،وحشتد لتذلك كتل متا موتتي متن قت ة ،لتئال
يُهزم كما هُزم ير  ،وإلا كانت قصيدة جرير ،بلغت ستتين بيتتا ً ،فتإن ابتن لجتأ نظَتن
في هذ القصيدة مائة وتةعة وثالثين بيتا ً ،وكأنه يتح ّدا كذلك في نظن الشعر.
المبحث الثالث:
سباب عند الشاعرين:
أهم عناصر ال ِّ
 -1األنساب:
ً
كانت األنةاب ماةة خصبة للهجا بين جرير وابن لجأ ،وهذا لي بدعا ،فالتذي
يتتتمعن فتتي النقتتائض ،بتتين جريتتر والفتترزةق ،مو بتتين جريتتر واألخطتتل ،مو بتتاقي
الشعرا الذين هجاهن جرير ،يجد ّ
من النةأل كان ماةةً مساسية ،ووجبة نية ال نع
عنها في هذ المهاجاة .والتعرض لألنةاب في المهاجاة ،لي وليد العصر األم ي،
بتتل كانتتت لتته جتتذور فتتي الشتتعر الجتتاهلي ،كمتتا ّ
من القبائتتل العربيتتة التتتي استتت طنت
البصرة والب فة بعد الفت  ،بقيت معظمها محتفظة بعاةاتها وتقاليتدها الجاهليتة .وقتد
احتلت قضية األنةاب ،والتعرض لها ،حيّّزاً مهما ً في هذ المهاجتاة ،وب ااتة عنتد
عمر بن لجأ ،الذي كان عارفا ً بمثالأل القبائل ،حتع منّه لجأ إليه الفرزةق ،لتيعلن منته
مثالأل بني جعفر بن كالب.
( )60المصدر الةابق ،ص .61
( )61المصدر الةابق ،ص .579
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ّ
فشتن
وقد تجاهل عمر بن لجأ مبانة قبيلتة بنتي يربت ع ،فتي الجاهليتة واإلستالم،
عليها هج ما ً شديداً ،في ثالثة وخمةين م ضعا ً متن شتعر  ،فهت ينبتر علتع جريتر
ف ر بيرب ع ،التي ال ي جد لها عز تليد تف ر به ،يق ل ابن لجأ (:)62
لَهُُن حامداً إ ّال لَئيما ُم َبذبا
ع فَلَةتََ ب اج ٍد
فَ اطر بيَرب ٍ
صاب ال ُمركبا
لَؤمتََ َومَألَمتََ الن
سرتي
َ
فَإن قُلتََ يَرب ع نََصابي َومُ َ
ك يَرب ع من ِّ
َولَن تَ ُ
الصري َ ال ُمهَ َذبا
العز ح مة
فَنَ شع َوال الفَر َع َ
وكذلك تع ّرّض جرير بالهجا لحةأل تيّّن ،وإلا كتان عمتر بتن لجتأ وجتد ممامته قبيلتة
كيرب ع كثيرة الفروع يهج هتا وينتتقص متن قتدرهاّ ،
فتإن األمتر م تلتف بالنةتبة لجريتر،
الرِّباب قبيلة اغيرة إلا ما ق رنت ببنتي يربت ع ،لتذا تحالفتت متع مخ تهتا عتدي،
فقبيلة تيّّن ِّ
ّ
وعبل ،وث ر ،ثن تحالفت مع بني سعد ،لحماية نفةها ،ولهذا ركز جرير في هجائه،
علع هذا األمر ،حيث يؤ ّك ُد في هجائه علع وضاعة تيّّن ،وللّها وحقارة شأنها.
يق ل جرير في واف حةأل التيّّن (:)63
لاك َوال َع َدَة ُمثر
الضالل َولَن يَ ُبن
لَهُُن َح َةأل ٍ
مَتََف َ ُر تََين ب َ
 -2الجبن والهزيمة في المعارك والهوان والذل:
فبال الشاعرين يحشتد األةلّتة ،محتاوالً الحتط متن قيمتة خصتمه ،ووستمه بتالجبن
والهزيمة والذل وعدم القدرة علع الدفاع عن نفةه ،يق ل ابن لجأ(:)64
َوقَ ُمكََ مَكثَ ُر الثَقَلين عابا
َومَنتََ مَ َل ُل خََ لق هللا نََفةا
()65
ضع آخر يصف مبا  ،بأنّه لحق به الضين والظلن فيق ل :
وفي م
ٍ
ضين قَد مَحاطَ به َشدي ُد
فَأ َقع َكما َو َجدتََ مَباكََ مَقعع
َو َ
ُ
حيتث لجتأ
مما جرير ،فبان مقدر من ابن لجأ ،في هذا العنصر من عنااتر الةتباب،
إلع استغالل مقدرته في تص ير وت ظيف هذ المقدرة ،يق ل جرير(:)66
صيرةُ األَطناب
يا تََي ُن إن بُُي تَ ُبن تََيمية
قُف ُد العماة قَ َ
َ
ُ
خََ لَ ُ
ضعيفَة األكراب
يا تََي ُن َةَل ُ ُك ُن التي يُُدلع بها
ق الرشا َ
َ
ُ
مَعرابُ ُبن عار َعَلع ُح ّ
َوالحاضرونََ خََ زايَة األعراب
ضّار ُكن
ض َر ال ُمل ُ
نُتفَت َش اربُهُُن َعَلع األَب اب
ك ُوف ُةهُن
قَ م إلا َح َ
( )62شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .72
( )63ةي ان جرير ،ص .562
( )64شعر عمر بن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .19
( )65شعر عمر بن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .92
( )66ةي ان جرير ،ص .96
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حيتتث ات ّ ر قبيلتتة ابتتن لجتتأ بتتأنهن يقطنت ن بي تتا ً اتتغيرة ،ال يةتتبنها األلال  ،وفتتي
إحضتتارهن للميتتا  ،يةتتت دم ن ةال رشتتايها ضتتعيفة خلقتتة .ومتتن عالمتتات المهانتتة
والذل ،عدم قدرة رجال القبيلة علع حمتل الةتال  ،وجهلهتن بته ،وكتذلك فةتاة هتذا الةتال
وعدم االحيّّته للحرب فاست دام الةتال بصت رة ف ّعّالتة ،واختيتار األستلحة لات الن عيتة
الجيدة ممر بعيد عن الرج لة والعزة والشرأ ،يق ل جرير في هذا الشأن(:)67
ُ
الصيف ُزبداً ُعي نُها
ق
َكأ َن ُسُي أََ التََين
إلا ُمألَت ب َ
عيدان بَ َ
رو ٍ
 -3صورة المرأة والموقف منها:
ولبتل منهمتا
َمن يقرم قصائد جرير وابن لجأ ،يالحظ اهتمام الشاعرين بتالمرمة،
ٍ
نظرتان م تلفتان للمرمة:
النظرة األولع :وهتي نظترة الحبيبتة ،فنترا يةتبغ عليهتا ملت ان الطهتر والعفتاأ ،والتدالل،
ف ُعُمر بن لجأ يبدم معظن قصائد بمقدمات ،علع عاةة الشعرا الجاهليين لاكتراً متن يحبهتا،
وهي لها مسما متعدةة ،فم ّرّة مم بهدل ،وم ّرّة مم بدر ،يق ل ابن لجأ في هذا الشأن(:)68
َولَقَد َعَه ُ
َوالدل ُمعتََد َل ال َدَالل خََ ريدا
دت َكال َمها ُمتَبَيِِّّنا
اُع ةا
ق البَالط َح َةبتََها
ضت تُري ُد منََ ال َبثيأل ُ
َوإلا َم َشت فَ َ
نَهَ َ
ثيرةً
ك ما ً َوسائ َر خََ لقها مَمل ةا
َوتََرى َحقائبَها الع
راض َو َ
َ
ففتتي األبيتتات الةتتابقة ،يرستتن لنتتا الشتتاعر ،ا ت رة حبيبتتته التتتي يت يلهتتا ،وواتتفها
بأوااأ سالمة من الفحشا مو اإلسا ة.
ٍ
مما النظرة الثانية :فقد است دم عمر بن لجأ ،المرمة عنصراً من عناار الهجا بينته
وبين جرير ،وهذا العنصر يعتبر مشد هذ العناار إيالما ً ،للك منته يصت ر المترمة،
تص يراً فاحشا ً وكان هذا الن ع من الشعر مةاةً است دمها شعرا النقائض ،جريتر،
والفرزةق ،واألخطل ضد بعضهن بعضا ً .وقد تعرض ابن لجتأ لنةتا بنتي يربت ع،
فعل طبيعيتة متن جانتأل
وبني ُكليأل ،ومم جرير ،فص ّ رهن بأقب ا رة ،وهي ر ّةة ٍ
ابن لجأ ،ألن جري ًرًا كان ه البتاةف فتي لكتر مم ابتن لجتأ ونةتا قبيلتته .يقت ل وهت
يصف نةا بني يرب ع ،بص رة مقيتة(:)69
تُعارضُُ بال َملمعة الركابا
َولَبن منكََ َمن تَركََ ال َةبايا
َصب ا بَنات ُبن ا تصابا
بر
هُن مَ تَ َ
فَ اربُُ من بَني ُج َشن بن بَ ٍ
( )67المصدر الةابق ،ص .702
( )68شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .07 ،96
( )69شعر ابن لجأ ،يحي الجب ري ،ص .10
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وبالنةبة لجرير ،فه مثتل ابتن لجتأ ،تضت ّمن شتعر هتذين النت عين متن النظترة إلتع
المرمة ،فنجد المقدمة الطللية والغزلية ،في ُمق ّدمات قصائد التتي هجتا بهتا ابتن لجتأ،
ومن ممثلة هذا الغزل الرقيق ،ما نجد في إحدى مقدمات قصائد (:)70
َو َعنّع طالبُُ الغانيات َو َشيِِّّبا
الحما ُم ليُُطربا
لَقَد هَتَفََ اليَ َم َ
بربا
َفر من ََير ريبَ ٍة
َكما َل َع ََر الرامي بفَيحانََ َر َ
َومَج َمعنََ منكََ النَ َ
َعَج ُ
عجبا
ج
َويَ ما ً بأ َعلع عاق ٍل كانََ مَ َ
بت لما يَفري الهَ ى يَ َم َمنع ٍ
م ّما النظرة األخرى للمرمة ،فهي نظرة س ةا قاتمتة ،استت دمها جريتر عنصتراً متن
عناار هجائه ل ص مه ،ومنهن ابن لجأ ،فجرير ية ر من نةا تيّّن فيق ل(:)71
زح ُ
إلع تََيمي ٍة َك َعصا ال َمليل
ف َكالقَ َرنبع
تََرى التََيمي يَ َ
بَال َح َة ٍن َك َشرت َوال َجميل
إلا َك َش َرت إلَيه يَق ُل :بَل ى
في البيتين الةابقين يص ّ ر جرير نةا قبيلة التيّّن بأنهن ال يهتممن بأنفةهن ،كما ّ
من
ّ
رائحتهن نتنةّ ،
ّ
مزواجهن بالمظهر الالئق
فهن لةن كبقية النة ة الالتي يظهرن ممام
 -4اللؤم والكذب:
كانت افة اللؤم ،من الصفات التي مل ّ شعرا النقائض في واف خص مهن
بها ،ويعلل إحةان عباب شتي ع هتذ الصتفة بق لته" :وهتذ المطتاعن ،كانتت وليتدة
موجتتدت معتتايير جديتتدة ،تقت م بهتتا مراتتتأل الشتترأ
البيئتة االجتماعيتتة ،األم يتتة التتي َ
والنبتل لتتدى الجماعتات القبليتتة ،وفتي رمب هتذ المطتاعن ،اتتفة ملت ّ عليهتتا شتتعرا
الهجا إلحاحا ً عجيبا ً ،حتع لن تبن ت ل منها مهجية من مهاجيهن ال لقية ،وقد مفتنّ ا
()72
في تص يرها ،ولهب ا في ت ليدها ك ّل مذهأل تلك هي افة اللؤم"
وفي هذ الصفة يق ل ابن لجأ(:)73
َعَبد ما ُي ُ َكد ُر
في قُرنََة ال َة
إن اللَئي َن َجريرا يَ َم فَر َ هُ
ا ُد ََيه اللؤ ُم َوالببَ ُر
َوفي ال َمشي َمة لؤم في مقَرتها
َحتّع َش ى ُ
م ّما افة الب تل ،فهتي اتفة مذم متة بتين العترب ،ف ُمتد البترين فتي الجاهليتة ،و ُل ّم
الب يل ،وبقيت هذ الصفة في العصر األم ي ميضا ً ،فهتاه ابتن لجتأ يف تر بإقرائته
للضيف ،خالفا ً لما يفعل جرير(:)74
( )70ةي ان جرير ،ص .25
( )71المصدر الةابق ،ص .292 ،292
( )72العصبية القبلية ومثرها في الشعر األم ي ،إحةان عباب ،ةار الفبر ،ةمشق س ريا ،ط ،2
5602م ،ص .170
( )73شعر ابن لجأ ،الجب ري ،ص .60
( )74شعر ابن لجأ ،الجب ري ،ص .75
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إلا ما ُ
ع َعَن ال َمجد مَعزََ با
ابن يَرب ٍ
َ
ُ
يُُماربُُ عرنينا منََ القرِِّّ مشهَبا

نُري ُ تال َة ال َمجد َوسطَ بي تنا
الضيفََ إن جا َ طارقا
َونََقري الةنا َم َ
 -5العبودية:
افة العب ةية لغير هللا ،من الصفات التتي تتدل علتع ال ضتاعة وحقتارة الشتأن،
ولذلك ّ
فإن هذ الصفة لن تغأل عن بال ابن لجأ وجريتر ،يقت ل ابتن لجتأ وااتفا ً والتد
()75
جرير بهذ الصفة :
ُ
ت مَبا َعَبدا َوم ّما لَئي َمةً
َة َع ُ
فَال مم تََدع في البرام َوال مَبا
()76
وير ّكز جرير علع س اة الل ن ،الذي يرمز للعب ةية ،حيث يق ل :
هل بَن الة ة ال َمداني
َوالتََي ُن مَألَ ُم َمن يَمشي َومَألَ ُمهُُن
مَوال ُة ُل ٍ
 -6الفخر والتعالي على الخصم:
ومتتن األستتاليأل التتتي استتت دمها الشتتاعران ،مستتل ب الف تتر بالقبيلتتة ومنجزاتهتتا
ورجاالتها وميّّامها ،وهذا الف ر يعني ّ
من القبيلة األخرى ال تملك مثل هذ المق متات ،ومن
هناك ب نا ً شاسعا ً بينهما ،لذلك نجد من كالً من الشاعرين يحشد كل ما في جعبته من
ان أ الف ر واالعتزاز؛ ليضيفها إلع رايد قبيلته ،وهذا الف ر من قبيل االستعال علع
ال صتتن ،ونالحتتظ من هتتذ ال ااتتية كانتتت م ج ت ةة عنتتد ابتتن لجتتأ مكثتتر ممتتا هتتي
م ج ةة عند جرير ،وللك نظراً لط ل قصائد ابتن لجتأ ،وكتان تركيتز جريتر ،علتع
الحط من شأن قبيلة ابن لجأ (تيّّن الرِِّّ باب) ،والة رية من للها وةنتا ة ماتلها .ونبتدم
بما قاله ابن لجأ في التفاخر باألنةاب ،حيث يق ل(:)77
دكي يا َجري ُر ُ
ابن مَعبُُدا
فَما من بَني اليَرب ع قَي ُ بن عاا ٍن
َوال فَ ٌّ
ايهَدا
َوال آ ُل َجز ٍ يا َجري ُر َوال الذي
َسما بَجن ة البَأب مَيا َم َ
َ
َوال اللُب ُد َ
إلا زََ م َرت في ََيطَ ٍل قَد تَلَبدا
الالتي بَ َةطنََ ُمقاعةا
َصروا ُرُكنا ً َعَزيزاً ُمؤََ يدا
َوال ال ُغر من آل األَجارب مَابَح ا
ل َمن نَ َ
برقان ُ
ُ
َوال آ ُل َش ّماب َوال آ ُل مَس َعدا
بن ال َعرانينََ َوال َذرى
َوال الز
فقي بن عاان ،وفُدكي بتن معبتد ،والزبرقتان بتن بتدر ،متن بنتي ستعد ،واألجتارب
خم قبائل من بني سعد ،وهن ربيعة ومالك والحتار وعبتد العت ّزى ،والحترام بنت
كعتتأل بتتن زيتتد منتتاة ،وكتتذلك ُمقتتاع متتن بنتتي ستتعد .م ّمتتا جريتتر فقتتد ف تتر بأيتتام بنتتي
( )75المصدر الةابق ،ص .72
( )76ةي ان جرير ،ص .207
( )77شعر ابن لجأ ،الجب ري ،ص .99 ،91
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يرب ت ع وممجتتاةهن وع ت ّزهن ،وكتتذلك برجتتال يرب ت ع لبتتي يثبتتت البتتن لجتتأ ،من تيم تا ً
بأيامها ورجالها ال يمبن من تب ن نداً ليرب ع(:)78
روةُ ةار ٍم َو َحصع الجمار
لَنا َعَمرو َعلَيكََ َوآ ُل َسع ٍد
َوثَ َ
َوعاةي ال َمبارم َوال َمنار
الحجيج لَنا َعلَي ُبن
َو َج ّ ا ُز َ
َعَظي ُن البَيت ُمرتََف ُع ال َة اري
َوخالي من ُخزََ ي َمةَ يا ابنََ تَ ٍَين
لَقَد ُوج َد ا ُ
بَطيئا ً َعَن ُمرافَ َعة ال طار
بن بَرزََ ةَ يَ َم جارى
الخاتمة:
م نن مهن النتائج التي ت ّ
اّل إليها الباحث:
 وق أ عمر بن لجأ نداً ق يا ً لجرير ،ال يعني منه تف ّ ق عليته ،فقتد كتان جريتر هت
األق ى من الناحية الفنية ،ففي حين لجأ عمتر بتن لجتأ إلتع الةتباب والشتتن ،وهت
الغالتتأل علتتع شتتعر  ،لجتتأ جريتتر إلتتع استتت دام مستتل ب الةت رية ،واستتتغل قدرتتته
الفائقة في التص ير للحط من عمر بن لجأ وقبيلته.
 تع ّرّض جريتر فتي هتذ المعركتة الهجائيتة ،إلتع قبيلتة تتين الرِِّّ بتاب ورجالهتا ،ولتن
يتعرض ألخ ة تين ،بل ّ
حتذرهن مغبّّتة التعترض لته ،ومتؤازرة عمتر بتن لجتأ ،ممتا
عمر ،فقد هجا قبائل بني يرب ع جميعا ً.
 إن العالقة التي رسمها الشعر بين جرير وابن لجأ ،هتي عالقتة قبليتة فتي البهتا،
حتع من ما جا من ممر سجا واإلسالم ،جا ما يرفضه من الناحية القبلية ،ممتا
يدل علع من جريراً وابن لجأ ،كانا يعيشان ،حياة قبلية مةرفةً في قبليّّتها.
 تع ّرض الشاعران الست دام افات م تلفة ،مثل اتفة اللتؤم والب تل ،كمتا مكثترا
من است دام ا رة العبد.
 قصائد ابن لجأ في معظمها ،تتصف بالط ل ،بينمتا قصتائد جريتر فتي هجتا ابتن
لجأ في م لبها قصيرة
 تتتأثّر عمتتر بتتن لجتتأ ،فتتي هجائتته لجريتتر بتتالفرزةق ،وللتتك ب اتتفه لجريتتر بتتابن
المرا ة وعيّّر جريراً وق مه باقتنا الحمير واألتان.
ّض الشاعران للمرمة ،في شبل سال من مسلحة الهجا  ،ووافاها وافا ً مقذعا ً.
 تع ّر َ
وختامتا ً فت ّ
تإن نقتتائض جريتتر والتيمتتي ،كتتان لهتتا ا ت ًدًى كبيت ًرًا فتتي للتتك العصتتر،
والدليل علع للك ّ
من ال ليد بن عبد الملك ،ممر ب قفهما علع التبُل  ،ومتع للتك تظتل
مقل تأثيراً من نقائض جرير مع الفرزةق واألخطل.

( )78ةي ان جرير ،ص .211
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المصادر والمراجع:
















إحةان النص ،العصبية القبليتة ومثرهتا فتي الشتعر األمت ي ،،ةار الفبتر ،ةمشتق،
ط5602 ،2م.
األافهاني ،مب الفرج علي بن الحةين بتن محمتد ،األ تاني ،تحقيتق عبتد الةتتار
محمد فراج.
ابتن األثيتر ،مبت الحةتن عتز التدين علتي بتن محمتد ،البامتل فتي التتاري ،،راجعتته
وحقّقه :محمد ي سف الدقّاق ،ةار البتأل العلمية ،بيروت5690 ،م.
األامعي ،مب سعيد عبتد الملتك بتن قريتأل ،فح لتة الشتعرا  ،تحقيتق ش تت ري،
تقدمة :اال الدين المنجد ،ةار البتاب الجديد ،بيروت.
التبريزي ،مب زكريا يحي بتن علتي ،شتر اختيتارات المفضتل ،تت  :ف تر التدين
قباوة ،ةار البتأل العلمية ،بيروت ،ط5690 ،2م.
مب ت تمتتام ،حبيتتأل بتتن موب الطتتائي ،نقتتائض جريتتر واألخطتتل ،تحقيتتق :منط ت ان
االحاني الية عي ،المطبعة الباث ليبية لآلبا الية عيين ،ةار المشرق ،بيروت.
الجاحظ ،مب عثمان عمرو بتن بحتر الجتاحظ (211هتـ) ،البيتان والتبيتين ،تحقيتق
وشر  :عبد الةالم محمد هارون ،مبتبة ال انجي ،القاهرة ،ط5691 ،1م.
الجب ري ،يحي ،شعر عمر بن لجأ ،ةار القلن ،الب يت ،ط5695 ،2م.
الجمحتي ،مبت عبتدهللا محمتد بتن ستالّم ،طبقتات فحت ل الشتعرا  ،تحقيتق :محمت ة
محمد شاكر ،القاهرة5607 ،م.
الحمت ي يتتاق ت ،شتتهاب التتدين مبت عبتتدهللا بتتن عبتتدهللا الرومتتي البغتتداةي ،معجتتن
البلدان ،ةار ااةر ،بيروت.
ابن ُةريد ،مب ببر محمد بن الحةن األزةي ،االشتقاق ،تحقيق وشر عبد الةتالم
محمد هارون ،مبتبة المثنع ،بغداة ،ط5606 ،2م.
ةي ان جرير ،شترحه وبتط نص اته :عمتر فتاروق الطبتاع ،ةار األرقتن بتن مبتي
األرقن ،بيروت ،ط5750 ،5هـ5660 ،م.
الزركلتتي ،خيتتر التتدين الزركلتتي ،األعتتالم ،ةار العلتتن للماليتتين ،بيتتروت ،ط،57
5662م
الطبري ،مب جعفر محمد بن جريتر ،تتاري ،األمتن والملت ك ،ةار البتتأل العلميتة،
بيروت5699 ،م.
ابن عبتد البتر ،مبت عمترو ي ستف بتن عبتدهللا بتن محمت ة ،االستتيعاب فتي مستما
األاحاب ،ت  :علي محمد البجاوي ،ةار النهضة ،القاهرة (ة .ت).
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مب عبيدة ،محمتد بتن المثنتع التميمتي ،كتتاب النقتائض نقتائض جريتر والفترزةق،
ت  :خليل عمران المنص ر ،ةار البتأل العلمية5756 ،هـ5669 ،م.
الفرزةق ،همام بن الأل ،ةي انه ،شترحه وضتبطه وقت ّدم لته :علتي الفتاع ر ،ةار
البتأل العلمية ،بيروت5690 ،م.
ابتتن البلبتتي ،هشتتام مب ت المنتتذر بتتن محمتتد بتتن الةتتائأل ،جمهتترة النةتتأل ،روايتتة
الةتتبري عتتن ابتتن حبيتتأل ،تحقيتتق :نتتاجي حةتتن ،عتتالن البتتتأل ،مبتبتتة النهضتتة
العربية ،ط5699 ،5م.
المبتترة ،محمتتد بتتن يزيتتد المبتترة مبت العبتتاب ،البامتتل فتتي اللغتتة واألةب ،تحقيتتق:
عبدالحميد هنداوي ،وزارة األوقاأ الةع ةية5669 ،م.
الن يري ،محمد بن عبدال هاب القرشي ،نهايتة األرب فتي فنت ن األةب ،ط ،5ةار
البتأل العلمية ،بيروت5727 ،هـ2777 ،م.
ابتتن النتتدين ،مبت الفتترج محمتتد بتتن مبتتي يعقت ب ،الفهرستتت ،تحقيتتق :رضتتا تجتتدة،
طهران5605 ،م.
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